
ОХРИМ ОЛЕНА ЮРІЇВНА 

 

Олена Юріївна Охрим – непересічна особистість, що за неповні 

десять років роботи на посаді директора Ужгородської дитячої музичної 

школи №1 ім. П.І.Чайковського вже залишила  помітний слід в діяльності та 

історії школи.  

Як колишня вихованка школи, повернувшись сюди у якості директора, 

сприйняла її як рідну домівку і продовжила кращі традиції та надбання 

попередніх керівників та усього колективу закладу. Хто б не зазирнув сюди, 

всі з захопленням відзначають чистоту, порядок, повну оновленість класів, 

наочного приладдя, тощо. Але особливо вражає душевна атмосфера, що панує 

у школі. 

Все це, безумовно, заслуга директора О.Ю.Охрим, яка закінчила школу 

у 1990 році по класу фортепіано у Зимомрі Одарки Іванівни – авторитетного 

музиканта, що досить тривалий час очолювала фортепіанний відділ школи.  

   В цьому ж році вступила до Ужгородського державного музичного 

училища де навчалася спочатку у класі Кречковського Ю.Л., а після його 

від'їзду – у  Світлани Григорівни Майданик. 

Після закінчення училища вступає до Івано-Франківського 

педагогічного університету ім. І. Стефаника на стаціонарне відділення, а  

опісля навчання повертається до рідного Ужгороду. 

Спершу, біля десяти років пропрацювала методистом при Обласному 

управлінні культури. Вже тоді Олена Юріївна проявила свої кращі лідерські, 

організаційні та професійні якості, швидко змогла налагодити ділові та творчі 

стосунки з усіма керівниками районних відділів культури, директорами 

мистецьких шкіл області, тощо.  

З вересня 2011 року Олена Юріївна Охрим очолює Ужгородську 

ДМШ№1 ім. П.І.Чайковського. Її енергії, креативності, послідовності та 

умінню добиватися вирішення чисельних стратегічних та тактичних 



виробничих питань, що постійно постають перед директором, може 

позаздрити навіть дуже досвічений керівник любого рівня.  

Олена Юріївна неодноразово доводить своєю діяльністю надзвичайну 

компетентність, високий професіоналізм, вміння втілювати у життя 

найсміливіші ідеї. Останнє її дітище – це Відкритий фортепіанний конкурс ім. 

М.С. Валковської, що відбувається на базі школи і набирає обертів!  

Олену Юріївну залучають до роботи у різноманітних ініціативних 

групах по розробці концепції сучасної музичної, позашкільної освіти, 

навчальних та освітніх програм, тощо. З нею радяться з професійних питань з 

усіх куточків України. 

  Олена Юріївна Охрим користується значним авторитетом на рівні 

області та всієї країни, але особливо її люблять та поважають у рідному 

колективі школи і зичать їй міцного здоров̓ я та ще довгих років натхненної  

творчої праці! 
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