
 

Ніколенко Ірина Іванівна 

Біографія 

Я, Ніколенко Ірина Іванівна, народилася 30 квітня 1971 року в м. Одеса. 1978 по 1988 р. 

навчалася в загальноосвітні1 школі № 49 м. Одеса. 1988 по 1994 р. навчалася Одеському 

державному університеті ім. Мечнікова на географічному факультеті. 1990 р. вийшла 

заміж за Ніколенко Вадима Анатолійовича. 1991 р. народився син Дмитро. 2002 р. 

народилась донька Аліна. Мої рідні: Мати – Подмазко Світлана Петрівна, пенсіонерка. 

Мешкає за адресою М. Одеса         вул. Махачкалинська 18 кв. 110. Чоловік – Ніколенко 

Вадим Анатолійович, будівельник. Мешкає за адресою – Одеська область Ліманський  р-н 

с. Іванівка вул. Грушевського 60. Син Ніколенко Дмитро Вадимович, мешкає за адресою – 

Одеська область Ліманський р-н с. Іванівка вуо. Грушевського 60. Донька- Ніколенко 

Аліна Вадимівна, мешкає за адресою-– Одеська область Ліманський р-н с. Іванівка вул. 

Грушевського 60. 

Опис навчального закладу 
Околиці Одеси, 1972 рік. Селище Котовського. БМУ № 17 здає в експлуатацію красуню - чотириповерховий 

будинок школи. Її поріг в той рік переступило 1 870 учнів, яких навчали 118вчителів.2003 рік - рік отримання 

статусу ОНВК "ЗОШ № 67 І-ІІІ ст.- економічний ліцей". У ОНВК створені і продовжують створюватися всі 

необхідні умови для впровадження в навчальний процес профільної економічної основи, тому що саме вона 

відіграє важливу роль у формуванні нової економічної культури суспільства нашої країни. Програма учнів 

ліцейських класів посилена вивченням різних курсів економіки: "Основи сімейного господарства", "Ділова 

активність", "Основи економіки", "Основи споживчих знань", "Основи місцевого самоврядування", "Власна 

справа", "Основи підприємницької діяльності". Щорічно в ЗНВК проводиться набір в ліцейські класи, учні яких 

до надходження проходять конкурсні випробування: складають іспити з математики та української мови 

(диктант). 2010 рік - рік отримання статусу ОНВК № 67 "ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей", в якому впроваджуються 

наступні напрямки: природничо-математичний, гуманітарний, технологічний. У 2011 - 2011 н.р. (за заявами 

батьків і результатами конкурсного відбору) було укомплектовано 8 - А клас (математичний), 8 - Б 

(економічний). 2012-2013 н.р .: в ОНВК вчиться 880 учнів, які складають 33 класу (12 початкових класів, 18 - 

середніх класів, 3 - старших класу). 2013-2014 н.р .: в ОНВК вчиться 890 учнів, які складають 39 класу (14 

початкових класів, 15 - середніх класів, 6 - старших класів). 2014-2015 н.р .: в ОНВК вчиться 901 учень, які 

складають 33 класу (15 початкових класів, 15 - середніх класів, 5 - старших класів).   

                                          

                                

Контактні дані:  65111, м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 14А  –  код №25428673, тел/факс: 758 – 18 – 45, 

751-89-93, 758-18-56, onvk67@ukr.net  
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