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Н

ародилася 28 липня 1954 р. в с. Селевінці Немирівського району Вінницької області. Змалку звикла
до тяжкої хліборобської праці, якої ніколи не цуралася. Завжди була серед «передовиків». Уже в 14 років очолила дитячу овочеву бригаду.
То ж над вибором майбутньої професії довго не задумувалася. І так було зрозуміло, що вона буде пов’язана з сільським
господарством. Без роздумів вступила на агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту. Наче
й не жіноча спеціальність «Вчений агроном», але вона вабила юну Ніну. Навчання давалося легко. Маючи значний
трудовий досвід, їй так необхідні були теоретичні знання.
З теплотою згадує Ніна Федорівна роки студентства й ту особливу атмосферу, яка панувала на факультеті агрономії. Атмосфера вільного мислення, творчості й душевної теплоти.
Н. Ф. Селецька високо оцінює й професорсько-педагогічний склад УСГІ, їх рівень фахової підготовки. Вона щиро
вдячна талановитим, ерудованим і високоосвіченим викладачам за мудру науку. «Наші викладачі — це яскраві, що
відбулися, особистості. Кожна лекція перетворюється в дивовижну подорож у світ знань, з якого так не хочеться повертатися. Кожне практичне заняття — це захоплива гра, де твої
знання ставали реальністю». Справжніми митцями своєї
справи вважає: О. І. Здоровцова, І. М. Карасюка, М. В. Недвигу, В. Ф. Терещенко, Є. П. Ковальчука.

Практика на II курсі на виробничих ділянках, м. Умань

Після закінчення в 1977 р. Уманського ордена
Трудового червоного прапора сільськогосподарського інституту ім. О. М. Горького Ніна Федорівна
працювала агрономом у колгоспі ім. Карла Маркса Добровеличківського району Кіровоградської області. З 1981 р.
очолює овочеву бригаду колгоспу ім. XXII з’їзду КПРС. Городня бригада під її керівництвом стала однією з найкращих в області. За віддану турботу, нелегку працю на землі
в 1999 р. її було обрано головою СВК «Центр», а в подальшому — головою Селянського (фермерського) господарство «Центр».
Селянське (фермерське) господарство «Центр» створено в 2001 р. на базі реорганізованого СВК «Центр». На
сьогодні «Центр» — найбільше господарство в районі, має
3500 га сільськогосподарських угідь. Основним його напрямом є рослинництво: тут вирощують зернові культури,
кукурудзу, сою, соняшник, ріпак, овочі, кормові культури.
У господарстві практикують трисівозмінну систему обробітку ґрунту. Чітке дотримання сівозміни дозволяє щороку
отримувати добрі врожаї сільськогосподарських культур.
Фермерське господарство також займається м’ясним та
молочним скотарством. У ньому налічується 205 голів великої рогатої худоби, 357 свиней. До складу «Центру» входять
три тракторні й садово-городня бригади, молочнотоварна
та свинотоварна ферми, автогараж, токове господарство,
млин та олійня, зерносушилка на 4 тис. тонн «RIELA» (технологічний комплекс для очистки, сушіння, та зберігання
зерна). Керівник дбає й про оновлення технічного забезпечення свого господарства.
Н. Ф. Селецька переконана: «Буде в селян робота —
буде жити і село. Якщо зникне село, то зникне душа, яку
ми називаємо українською». У господарстві працює великий дружний колектив. Сама змалку привчена до праці,
Ніна Федорівна впевнена, що труд для людини — необхідна
умова щасливого життя, тому намагається забезпечити робочими місцями своїх пайщиків. Вона радіє з того, що завжди може знайти підтримку працівників. У неї прекрасні
фахівці, на яких керівник повністю покладається, і немає
співробітників, яких треба контролювати. Кожен свою
справу виконує чітко й сумлінно.
Н. Ф. Селецька нагороджена Орденом княгині Ольги
III ступеня (2002), II ступеня (2013), І ступеня (2016 р.),
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дипломом лауреата рейтингу «Ліскликань. У народі кажуть: «На
дер агропромислового комплексу»
дерево дивись, як родить, а на
Комітету Верховної Ради України
жінку, як робить». Про Ніну Фез питань аграрної політики та зедорівну знають далеко за межами
мельних відносин (2005), Почесрідного краю. Вона відома на Кіними грамотами Кіровоградської
ровоградщині господарка — гообласної державної адміністрації
лова сочинського фермерського
та районної ради (2008, 2018). Має
господарства «Центр».
Почесне звання «Заслужений праАле життя — це не тільки роцівник сільського господарства
бота. Найголовніше для Ніни
України» (2009). Ім’я Ніни ФедоСелецької — родина: мама Ганна Дерівни занесено в книгу «Діловий
мидівна, чоловік Петро Іванович,
імідж України» в розділ «Економічсини Владислав (займає посаду заний та інтелектуальний потенціал
ступника голови фермерського госдержави».
подарства) та Микола. Радіє вона
Ніна Федорівна — людина, яка
також невісткам Ірині та Анні. Найпонад усе любить рідну землю,
ціннішим скарбом для неї є четверо
дбайливо й бережно ставиться до
онуків — Ілля, Софія, Марія та Аннеї, а та, своєю чергою, віддячує
геліна. Саме вони надихають її на
щедрими врожаями. Є ще одна
подальші успіхи та професійні дориса характеру Н. Селецької, яка
сягнення, адже це і є справжнє людЗі старшим сином Владиславом
заслуговує на повагу, — це доброське щастя.
чинність. Вона ніколи не відмовляє
З нагоди 175 річниці рідного
тим, хто потребує підтримки. Так, сільськогосподарське університету Ніна Федорівна бажає Уманському НУС попідприємство під її керівництвом надає допомогу: Піща- дальшого зростання і процвітання, продуктивної роботи
нобрідському та Добровеличківському інтернатам, рай- в плані підготовки надійних і кваліфікованих кадрів для
центрівським школам, лікарні, дитсадку, у проведенні аграрного сектору нашої країни. «Тим, хто сьогодні прарізноманітних районних заходів та спортивних змагань. цює у виші, хотілося б побажати доброго здоров’я і всіПідтримує обдаровану молодь, не забуває й про ветера- ляких гараздів! А студентам відмінного навчання, успіхів
нів. Не залишається поза увагою і релігійна громада різних у всіх починаннях і веселого незабутнього студентського
конфесій. Ніні Федорівні до всього є діло, її енергії виста- життя!» — відзначає Н. Ф. Селецька.
чає на все: сім’ю, велику кількість родичів і друзів. Активно
Життєве кредо Ніни Федорівни є:
займається громадською роботою: очолювала ДобровеНе ледарюйте у житті,
личківську районну організацію Народної партії, була члеБувайте прикладом усюди,
ном виконкому Кіровоградської регіональної організації
Любіть людей, як любите себе,
НП, депутатом Добровеличківської районної ради двох
Тоді і вийдете у люди.

Зустріч випускників агрономічного факультету через 40 років
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