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Сербен
Микола Андрійович
Випускник факультету
сільськогосподарського будівництва (1978)
Голова селянсько-фермерського господарства «САМ»
Відмінник освіти України

Н

ародився 16 травня 1952 р. в с. Дмитрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області в сім’ї колгоспників. Батько, Андрій Петрович, — тракторист колгоспу.
За успіхи в роботі нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани» та багатьма медалями. Мати,
Катерина Тимофіївна, — обліковець колгоспу.
У 1969 р., після закінчення школи, здобув професію тракториста і працював трактористом у колгоспі. З 1971 по 1973 р.
служив у лавах Радянської армії.
Початок 1970 р. характеризується розквітом будівельної
галузі в колишньому СРСР. Одного разу, знаходячись біля
приміщення ДІБІ, юнак прочитав напис на фасаді: «ЩОБ
ЖИТИ — ТРЕБА БУДУВАТИ, ЩОБ БУДУВАТИ — ТРЕБА
ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ — ТРЕБА НАВЧАТИСЬ». Ці слова
стали вирішальними під час вибору майбутньої професії.
Так, з 1973 по 1978 рр. М. А. Сербен був студентом ДІБІ.
У цьому виші навчився долати труднощі і повсякчас користуватися вищезазначеним правилом. Найбільше запам’яталася
праця в студентських будзагонах, здача курсових завдань
з дисципліни «Опір матеріалів», вислів асистента кафедри
опору матеріалів В. Б. Запорожця «Толкай, Коля, «сопромат» — будешь инженером» та батьківська опіка куратора
групи В. К. Проценка, з яким і досі підтримує зв’язки.

Спонсорська допомога М. А. Сербена Миколаївській ЗОШ

З 1978 по 1980 р. був інженером-будівельником колгоспу. З 1980 по 1982 р. — головний інженер ПМК-314 тресту «Павлоградсільбуд». З березня 1982 р. дотепер (35 років)
працює в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області: спочатку — головою колгоспу «40 років Жовтня» (25 років), а потім — головою селянсько-фермерського господарства «САМ», створеного на базі колгоспу
(10 років). Обирався депутатом Петропавлівської районної
ради дев’яти скликань поспіль.
За успіхи та досягнення у виробництві нагороджений
Почесною грамотою Міністерства сільського господарства
і продовольства України, понад десятьма дипломами Дніпропетровської обласної державної адміністрації, почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради та обласного
управління сільського господарства.
Микола Андрійович надає спонсорську допомогу Миколаївській середній загальноосвітній школі I–III ступенів. Так,
за його фінансової підтримки було розроблено проектно-кошторисну документацію для будівництва школи на 850 учнів,
покращено матеріально-технічну базу (придбано 230 комплектів спортивної форми, десятки м’ячів тощо).
За сприяння М. А. Сербена в школі було закуплено та
встановлено першу в Західно-Донбаському регіоні інтерактивну дошку та мультимедійний проектор. Він подарував школі новий автомобіль ВАЗ21007 та два нових трактори МТЗ-80 та Т-40А. Тепер, з атестатом про закінчення
середньої школи, учні отримують посвідчення тракториста. За результатами роботи, в 2008–2009 н. р. Миколаївська
середня школа Петропавлівського району стала кращою
сільською середньою школою у Дніпропетровській області. Більше ніж 100 дітей за рахунок господарства отримали
вищу та середню освіту (не тільки сільськогосподарського
профілю).
Сьогодні він підтримує активний зв’язок з альма-матер.
Щоп’ять років обов’язково відвідує зустрічі випускників.
У вільний час захоплюється вирощуванням декоративних і плодово-ягідних дерев. Разом із дружиною Раїсою,
теж будівельником, виховав двох дітей — доньку Оксану та
сина Андрія. Життєве кредо — «Не треба дурити землю та
людей».
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