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Н

ародилася 26 травня 1970 р. в смт Арбузинка
Миколаївської області в сім’ї колгоспника Миколи Івановича і фельдшера Олександри Артемівни. Після закінчення школи у 1987 р. вирішила
вступати до Одеського державного сільськогосподарського інституту. Економічний факультет обрала не
випадково, оскільки змалечку захоплювалася математикою, любила рахувати, розв’язувати рівняння тощо.
На вибір інституту вплинув і батько Ірини, адже працював у сільському господарстві, донька неодноразово ходила до нього на роботу. Важливим фактором стало й те,
що економічний факультет ОСГІ славився сильним професорсько-викладацьким складом, якому могли позаздрити провідні економічні ВНЗ країни.
Університет відіграв визначальну роль у становленні Ірини Миколаївни як особистості, заклавши
міцний фундамент необхідних знань, умінь і навичок,
котрі стали основою її подальшої професійної діяльності. Велику подяку висловлює всім викладачам факультету, а особливо А. Н. Тимчуренку, А. В. Петрову,
В. Г. Курносенко, В. В. Поповичу, Є. П. Ширяєвій,
Н. З. Сизоненко, лекції та семінарські заняття яких
пам’ятає досі й використовує в роботі. Також відзначає О. В. Радутну, яка зберегла журнали успішності
студентів і продемонструвала їх на одній із зустрічей
випускників.
Як і іншим студентам-економістам, на зустрічах І. М. Колєсніченко надзвичайно цікаво згадувати
важкі, але водночас цікаві студентські роки, обговорювати заняття викладачів, гортаючи сторінки академічних журналів. Ірина Миколаївна і сьогодні не забуває
альма-матер, із нетерпінням чекає наступної зустрічі
випускників, що відбувається кожні десять років. Вона
з радістю переступає поріг рідного університету і робить
ретро-екскурсію аудиторіями, де промайнули її юні літа.
Після закінчення інституту протягом шести років
І. М. Колєсніченко спочатку працювала заступником,
а згодом — головним бухгалтером колгоспу «Україна»
(смт Арбузинка Миколаївської області). У 1998 р. перейшла на посаду головного бухгалтера у СТОВ «Промінь».
Бажання постійно вдосконалюватися, надалі розвиватися як господарник, а також завітна мрія створити
щось своє, індивідуальне, стали ключовими чинниками

успіху Ірини Миколаївни. Головний принцип, з яким
вона крокує життєвим шляхом: «Той, хто не сміливий,
щоб ризикувати, нічого не досягне у своєму житті». Тож
у 2005 р. І. М. Колєсніченко створила власне Фермерське господарство «К,С,К,», яке очолює дотепер. Фермерське господарство спеціалізується на вирощуванні
зернових (окрім рису), бобових і насіння олійних культур. У спекотну пору посівів та збирання врожаю Ірина
Миколаївна часто їздить на поля, оскільки звикла контролювати всі дрібниці.
Працівники шанують і поважають свого директора
за наполегливість та рішучість в ухваленні рішень, відповідальність за результат. Вони стверджують, що Ірина
Миколаївна завжди радо йде на зустріч, підтримає слушною порадою і ніколи не відмовить у допомозі. Тож не
дивно, що у ФГ «К,С,К,» панує злагода й взаєморозуміння, незважаючи на будь-які обставини.
Найдорожчим скарбом у житті І. М. Колєсніченко
вважає родину, де завжди радісно й затишно. Ірина Миколаївна — щаслива мати двох доньок. Старша Анна закінчила Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова, працює на Південноукраїнській АЕС. Молодша Валерія завершила навчання
у школі й розмірковує над професійним майбутнім. Ірина
Миколаївна має двох онуків — Матвія і Марію. Варто відзначити, що її племінниця також закінчила економічний
факультет ОСГІ. У вільний від роботи час І. М. Колєсніченко любить подорожувати та вирощувати квіти.
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