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Н

ародився 21 травня 1989 р. в с. Чечелівка Гайсинського району Вінницької області в сім’ї Сергія
Івановича й Галини Миколаївни, які прищепили
синові любов до природи.
Вибір майбутньої професії М. С. Кучерука головним
чином зумовлений його захопленням — вирощуванням різноманітних рослин, дерев, квітів тощо, а також стрімкими
темпами розвитку сільського господарства в Україні і значним дефіцитом фахівців аграрної галузі.
Дізнавшись, що зовсім поруч є чудовий університет
з великою матеріально-технічною базою, майстерним науково-викладацьким колективом, юнак вирішив на власні очі
побачити й гідно оцінити освітній потенціал вишу.
Перше враження Миколи Сергійовича про Уманський
державний аграрний університет: «Це місто в місті, не проста купка сірих і непримітних навчальних корпусів та гуртожитків, а жваве молодіжне містечко, що розкинулося біля
Дендрологічного парку, чи то й зовсім злилося з ним». Він
з’ясував, що виш пропонує абітурієнту широкий спектр можливостей для навчання і саморозвитку — не лише на рівні
з іншими університетами країни, а й навіть перевершує їх.
Так, у 2007 р. М. С. Кучерук вступив на агрономічний
факультет Уманського державного аграрного університету,
якому в 2009 р. було надано статус національного університету садівництва. Здобувши в 2011 р. диплом спеціаліста з агрономії, продовжив навчання за спеціальністю «Селекція

М. С. Кучерук зі своїми однокурсниками на День міста
(Умань, 2012 р.)

і генетика сільськогосподарських культур». Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра отримав у 2012 р.
Професійну діяльність перспективний випускник розпочав у 2013 р. у Фермерському господарстві «Чиста Криниця»
в с. Кисляк (голова — С. М. Ковальчук) на посаді агронома
із захисту рослин. У 2015 р. за трудові здобутки та з нагоди
24-річчя незалежності України його фото розмістили на районній дошці пошани. З 2017 р. Микола Сергійович працює
в саду цього ж господарства, зокрема вирощує ягідні, овочеві
та фруктові культури.
Про золоте студентство говорить з усмішкою на вустах
і ностальгійними нотками в голосі. Зауважує: «Мабуть, не
знайти випускників, котрі б не згадували роки навчання як
найприємніший час свого життя. Перші успіхи та невдачі,
справжня дружба та кохання, усе, що відбулося, залишається
в пам’яті на довгі роки».
Добрий поштовх для успішного фахового старту й
подальшого кар’єрного росту, за переконанням М. С. Кучерука, йому дало навчання в Уманському університеті садівництва, заклавши міцний фундамент знань, умінь і навичок,
на який можна без вагань покластися. Наголошує, що в сучасному динамічному житті неможливо пізнати все, адже
постійно з’являються інноваційні технології, виникають
непередбачувані обставини — світ змінюється і необхідно
безперервно навчатися, щоб відповідати фаховим вимогам.
Спогади про університетські роки сповнені безліччю
приємних моментів, пов’язаних як із самим навчальним
процесом, так і з численними виробничими практиками.
Хоч іноді, надзвичайно втомлені чи й зовсім виснажені, студенти все ж знаходили сили на розваги — збиралися дружними компаніями, щоб погуляти в парку, сходити в кафе або
розважитися на дискотеці.
Микола Сергійович щиро вдячний Уманському НУС за
можливості, які він отримав, за роки життя, згадуючи, які на
душі стає тепло, а в пам’яті виникають світлі образи чудових
викладачів, друзів і знайомих. Стверджує, що кожен із нас із
року в рік пише історію свого життя, і лише всі випускники
разом пишуть історію дорогої альма-матер.
Від щирого серця М. С. Кучерук вітає Уманський національний університет садівництва з 175-річчям! Бажає довгих
років процвітання та значних досягнень у підготовці висококваліфікованих фахівців!
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