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Охріменко Іван Володимирович: Біобібліографічний покажчик / Автор-
упорядник Т.В. Водолазська – Полтава: ПОІППО, 2007. – 48 с.: 
іл. (Сер. «Персоналії післядипломної педагогічної освіти 
Полтавщини». Вип. 3). Укр. мовою. 
 
 
 

У третьому випуску серії «Бібліографічний покажчик» подається 

інформація про В.І. Охріменка – завідувача кафедрою менеджменту 

освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В. Остроградського. 

До змісту видання входять короткий нарис педагогічної, наукової, 

редакційної та громадської діяльності В.І. Охріменка, хронологічний 

перелік його власних публікацій. 

 

Це видання може бути корисним для педагогічних і наукових 

працівників, керівників навчальних закладів. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  
ОХРІМЕНКА ІВАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА 

 
Дата народження: 05.03.1944 р. 

 
Місце народження: с. Мар'янівка Козельщинського 

району Полтавської області 
 

1961 закінчив Бригадирівську середню школу 

Козельщинського р-ну, розпочав трудову діяльність 

на посаді вчителя фізичного виховання і праці 

Чорноглазівської восьмирічної школи, а потім 

учителя початкових класів Бригадирівської 

середньої школи. 

Виконав норматив майстра спорту СРСР з 

велосипедного спорту. 

1962-1963 студент фізико-математичного факультету 

Полтавського педінституту імені В.Г. Короленка. 

Заступник голови профкому інституту, скарбник. 

1963-1966 строкова військова служба. Начальник радіостанції 

великої потужності (м. Єйськ Краснодарського 

краю). 

1965 нагороджений ювілейною медаллю «ХХ років 

Перемоги над фашистською Німеччиною» 

1966-1969 навчання в інституті. 

1969-1975 учитель фізики, заступник директора школи №5 м. 

Глобино Полтавської області. Секретар партійної 

організації школи. 

1977 присвоєно звання «Відмінник освіти» 
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1975-1981 голова райкому профспілки працівників освіти, 

голова ради молодих учителів Глобинського р-ну, 

заступник голови обласної ради молодих учителів. 

Депутат Глобинської міської ради депутатів 

трудящих. 

Слухач партійної школи при Полтавському обкомі 

компартії України. 

1987 нагороджено бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. 

Делегат Всеукраїнського з’їзду Музичного 

товариства. 

1981-1990 заввідділом спорту та культурно-масової роботи 

обласної ради профспілок. Секретар парткому 

облпрофради. 

1990-2001 заступник начальника, начальник управління 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 

1991-2001 член, голова колегії управління освіти і науки 

Полтавської області. 

1993 делегат І Всеукраїнського з’їзду учителів. 

Делегат Всеукраїнського з’їзду профспілок 

працівників освіти і науки. 

З 1993 член редколегії науково-методичного журналу 

«Постметодика». 

1995 нагороджений почесною грамотою МОН України за 

вагомий особистий внесок у реалізацію 

освітянських програм, плідну науково-педагогічну 

діяльність. 

1997 присвоєно звання доцента кафедри педагогічних 

технологій ПОІППО. Нагороджено Почесною 
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грамотою за вагомий особистий внесок у 

реалізацію освітянських програм, плідну науково-

педагогічну діяльність.  

1998 присвоєно звання Заслужений працівник народної 

освіти України. 

1999 Захистив дисертаційне дослідження «Виховання 

учнів старших класів на національно-культурних 

традиціях Українського народу», присвоєно вчений 

ступінь кандидата педагогічних наук. 

З 1999 р член редколегії науково-освітнього журналу «Імідж 

сучасного педагога». 

Дійсний член Міжнародної кадрової академії 

(МАУП). 

Щорічний учасник обласних, всеукраїнських, 

міжнародних науково-практичних конференцій та 

семінарів. 

1999-2005 голова державної екзаменаційної комісії 

Полтавського педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. 

З 2001 завідуючий кафедрою менеджменту освіти 

Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної  освіти імені М.В. Остроградського. 
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КОРОТКИЙ БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
 

Охріменко Іван Володимирович компетентний керівник-

організатор, вчений із 46-ти річним педагогічним досвідом, 

кандидат педагогічних наук, доцент, дійсний член Міжнародної 

кадрової академії МАУП, завкафедрою менеджменту освіти 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В. Остроградського. 

Відмінник народної освіти УРСР, Заслужений працівник 

народної освіти України. 

Народився Іван Охріменко 5 березня 1944 року у селі 

Мар'янівка Козельщинського району Полтавської обл. 

Закінчив Бригадирівську середню школу і розпочав 

трудову діяльність учителем фізичного виховання 

Чорноглазівської восьмирічної школи, а потім учителем 

початкових класів Бригадирівської середньої школи 

Козельщинського району. 

У листопаді 1963 року був призваний на дійсну строкову 

службу до лав Радянської Армії. Перші вісім місяців перебував 

у школі ПВО Центрального підпорядкування МО СРСР, а потім, 

за розподілом, потрапив у м. Єйськ Північно-Кавказького 

Військового округу. Виконуючи обов’язки командира 

радіостанції великої потужності, проявив організаторські 

здібності, високий професіоналізм і невдовзі отримав 

кваліфікацію «майстер радіотехнічних військ». Тричі брав 

участь у стрільбах країн-учасниць Варшавського договору, що є 

свідченням неабиякої фізичної підготовки, вмінь і 

майстерності.  
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Здобув вищу освіту на фізико-математичному факультеті 

Полтавського педінституту за спеціальністю «учитель фізики і 

математики». По закінченню інституту і отримав направлення 

в СШ №5 м. Глобино Полтавської області. У ті роки якраз 

розпочалося будівництво нового приміщення школи, Іван 

Володимирович брав у ньому активну участь. А потім 

прикладав чимало зусиль для обладнання першокласного 

кабінету фізики необхідними приладами і технічними засобами 

навчання. Разом з колегами і учнями установили систему 

дистанційного керування з пультом на столі учителя, 

кіноапаратом «Україна», подачею напруги на учнівські столи. 

Багато часу приділяв туристичній краєзнавчій роботі, 

команда його школи завжди займала перші місця на обласних 

змаганнях. За оформлення матеріалів про похід у Набережні 

Човни на новобудову п’ятирічки отримав найвищу нагороду 

ВДНГ – Золоту медаль. Творча і наполеглива діяльність 

Охріменка І.В. була гідно поцінована заслуженою нагородою – 

званням «Відмінник освіти УРСР».  

З теплотою і любов’ю згадує Іван Володимирович людей, 

які були для нього взірцем мудрості, людяності, порядності  

Це, в першу чергу, мати – Марія Ялисеївна та дядько 

Охріменко Павло Іванович.  

Шкільні учителі Юренко Іван Прокопович, Довга Наталя 

Петрівна, Бабар Тарас Давидович. Саме вони сформували 

визначальні риси його характеру – любов до людей, щирість у 

словах та вчинках, небайдужість до всього, що відбувається 

навколо, наполегливість і вміння будь-яку розпочату справу 

доводити до кінця, готовність завжди прийти на допомогу.  
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А у студентські роки – Гур’єв М.Ф., Бурлаченко В.П., 

Заливчий В.М., Березовський В.П., Мазуренко Д.М. Саме вони 

допомогли багатьом зрозуміти, хто такий справжній учитель і 

як багато треба для того, щоб ним стати. 

Справжніми професіоналами, закоханими у свою справу, 

були Перелай І.Н. – директор СШ №5 м. Глобино, Кучко Л.Т. – 

заввідділом освіти Глобинського району, Бойко П.К. – директор 

Кременчуцького педучилища, Козенко М.Г. – голова обласної 

ради профспілок.  

А ще – Веселовська А.Ю., Гальченко І.В., Залудяк М.І., 

Матвієнко П.І., Пащенко В.О., Чичкало Б.В., Шипітько О.П. і 

багато інших. 

Через 3 роки його призначили заступником директора 

школи з навчально-виховної роботи, крім того, він був 

секретарем парторганізації школи, головою ради молодих 

учителів району, керівником районного методоб'єднання 

учителів фізики та математики, депутатом міської ради. 

Працюючи на посаді голови райкому профспілки 

працівників освіти, серйозно зайнявся організаційними і 

виробничими питаннями. Надання житла учителям і 

покращення їх побутових умов, працевлаштування, санаторне 

лікування, оздоровлення сімей учителів та їх дітей були 

першоосновами в райкомі профспілки. На республіканському 

рівні проводились у районі науково-практичні конференції з 

питань охорони праці та техніки безпеки.  

У 1981 р. І.В. Охріменко отримав пропозицію очолити 

культурно-масовий відділ  обласної ради профспілок. У цей час 

за його ініціативи проводились щорічні обласні, республіканські 
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семінари, які проходили в Кременчуці, Полтаві, Світловодську, 

Харкові. Було створено понад 20 палаців культури і техніки, 

більше сотні клубів та понад 200 народних колективів. 

Утримувати їх на належному рівні було складно, адже мова  

йшла не тільки про відповідні сценічні костюми, належні 

приміщення для проведення репетицій, а й про організацію 

гастрольних поїздок.  

Поле діяльності обласної профспілки було широким: від 

роботи шкіл комуністичної праці, реформи освітньої школи – до 

організації літнього оздоровлення дітей, дитячих гуртків, клубів 

за інтересами. 

У той час в області нараховувалось біля 40 піонерських 

таборів. Підготовка їх до заїзду дітей – найбільш напружена і 

відповідальна пора. Саме тут проявились найцінніші риси 

характеру Івана Володимировича – строгість, вимогливість, 

компетентність. Адже йшлося про здоров’я дітей, які приїдуть 

відпочивати з усіх куточків області і України. 

Особливим було літо 1986 року. Коли після Чорнобильської 

трагедії в оздоровчі табори області необхідно було прийняти 

дітей із заражених територій. Тільки високоорганізована 

людина могла взяти на себе відповідальність за забезпечення 

цих дітей у таборах протягом усього літа. Іван Володимирович 

не просто виконував свої функціональні обов’язки, це було 

справою його життя: турбота за дітей, які потрапили в біду. 

У результаті серйозного аналізу роботи з 

правопорушниками вийшла постанова облвиконкому, одним із 

завдань якої було будівництво у стислі строки військово-

спортивного табору «Старт». Через чотири місяці біля села 
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Крутий Берег, де до того не було ні відповідних комунікацій, ні 

життєво необхідних ресурсів, розпочав роботу табір. За цю 

роботу І.В. Охріменко був нагороджений Бронзовою медаллю 

ВДНГ СРСР. 

Надзвичайно активною і дієвою формою роботи було в той 

час і своєрідне побратимство, що включало в себе обмін 

групами дітей для відпочинку. Завдяки цьому діти мали змогу 

побувати у Великотирнівському окрузі (Болгарія) та Слупському 

і Кошалінському воєводствах (Польща). 

З часом розширились можливості оздоровлення дітей у 

таборах і взимку. Вихованці шкіл-інтернатів отримали змогу 

проводити зимові канікули на свіжому повітрі. 

У 1990 році І.В. Охріменко був призначений на посаду 

заступника начальника обласного управління з питань кадрової 

та виховної роботи. Він продовжував працювати над 

формуванням колективу однодумців, здатних зрозуміти і 

творчо реалізувати намічене, адже успіхи в освіті значною 

мірою зумовлені вмілою та далекоглядною роботою директора, 

завуча школи. Через 4 роки Охріменко І.В. очолює управління 

освіти Полтавської облдержадміністрації. Проводячи державну 

політику розвитку освіти, він приділяє значну увагу зміцненню 

матеріальної бази освітніх закладів області, створенню закладів 

нового типу. Для втілення в життя цих ідей було реорганізовано 

інститут післядипломної педагогічної освіти та створено 

санаторій-профілакторій на базі гуртожитку для вчителів, які 

проходять курсову перепідготовку. У 1994 році інститут 

отримав ліцензію на проведення освітньої діяльності, 

пройшовши атестацію. 
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З ініціативи та за підтримки Охріменка І.В. було відкрито 

2 навчальних заклади на нового типу – обласні ліцеї-інтернати 

для обдарованих дітей із сільської місцевості. Один із них – на 

базі Державного музею-заповідника імені А.С. Макаренка та 

Ковалівської середньої школи, інший на базі Кременчуцького 

педагогічного училища імені А.С. Макаренка. Там же було 

відкрито ще один заклад нового типу – обласний ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою. 

Від початку 90-х років процес створення закладів нового 

типу ішов надзвичайно інтенсивно. У 1994 році відкрито 

школи-гімназії на базі середніх шкіл №5 м. Карлівки та №1 

с. Котельви; у Полтаві – приватний коледж. У 1995 році – 

полтавські школи-гімназії №9, 31, 33, а також школу-ліцей №28 

реорганізовано в навчально-виховні комплекси. У 

м. Кременчуці відкрито навчально-виховний комплекс №17 

імені М.Г. Неленя, навчально-виховні комплекси відкрито в 

Кобеляках та Нових Санжарах. У Шишаках відкрито гімназію, 

середню школу №6 м. Миргорода реорганізовано в школу-

гімназію, а школу №6 м. Лубен – у школу-ліцей. У Глобино 

відкрито ліцейні класи у загальноосвітній школі №5, у 

Семенівні – ліцейні класи в школах №1 та №2, у Лохвицькій 

загальноосвітній школі №1 – гімназичні класи. Наступного року 

реорганізовані у навчально-виховні комплекси школи №1 та 

№2 м. Зінькова. 

Була створена своєрідна школа управління освітою, 

базовими для якої стали Новосанжарський, Решетилівський, 

Зіньківський, Пирятинський та Кременчуцький райони. За 

створення і зміцнення освітнього кадрового потенціалу області 



 15

Івану Володимировичу було присвоєно звання Дійсного члена 

Міжнародної кадрової академії МАУП. 

Проводилася цілеспрямована робота по збереженню 

мережі позакласних установ області (і на сьогодні таких 

закладів найбільше серед областей України саме на 

Полтавщині). Розроблена та затверджена в обласній 

адміністрації програма, яку стали вивчати в інших областях: 

«Національне виховання: регіональний аспект». Цій темі 

присвячено його дисертаційне дослідження на здобуття 

вченого ступеня кандидата педагогічних наук: «Виховання 

учнів старших класів на національно-культурних традиціях 

українського народу».  

З листопада 2000 року Іван Володимирович – завідувач 

кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 

На цій посаді проводить значну науково-практичну роботу, 

організовує конференції і семінари різного рівня. Була 

створена спеціальна дослідницька група «Пошук», до якої 

увійшли творчі управлінці області, що працювали над 

вивченням та розвитком інноваційних форм управління 

сучасним освітнім закладом.  

Надовго запам’ятається учасникам виїзний семінар 

«Впровадження регіональних програм та нових педтехнологій в 

менеджменті діяльності сучасного керівника освітнього 

закладу», проведений на базі Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів та Ставищенського 

відділу освіти. 
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Під керівництвом Івана Володимировича був 

започаткований постійно діючий семінар для керівників ЗНЗ 

«Менеджмент педагогічного колективу». Він постійно опікується 

впровадженням у ЗНЗ області інноваційних технологій 

управління, ростом професійної майстерності менеджера в 

освіті. Організовує творчі поїздки до інших регіонів України з 

метою запозичення передового педагогічного досвіду роботи. 

І.В. Охріменко належить до когорти тих педагогічних 

керівників сучасності, які щоденно перебувають у вирі подій. 

Його однаково, до глибини душі, хвилює і доля міського 

навчального закладу нового типу, і доля сільської школи з 

полтавської глибинки. 

Він переконаний, що саме сільські школи сьогодні 

залишилися єдиними оберегами освіченості і духовності села, 

центром формування світогляду майбутнього громадянина 

України. Можливо, саме ця віра і надихає його на творчість. За 

роки української незалежності з-під пера завідуючого 

кафедрою менеджменту освіти вийшло друком чимало 

наукових статей, педагогічних роздумів. Історія розвитку 

школи та освіти Полтавщини – окрема сторінка творчої 

біографії вченого-педагога. 

Він і зараз у творчому неспокої, багато працює як 

науковець, друкується в періодиці. 

Іван Володимирович і сьогодні самовіддано засіває 

життєву ниву своєї земної долі добірними зернами доброго, 

розумного, вічного. 
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РОЗВИТОК НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ (КМО) 

 

 
 
Заснована в 2000 році Полтавським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського 

кафедра менеджменту освіти з самого початку спрямувала 

свою діяльність на підготовку керівних кадрів області. Її 

основна мета – вдосконалення професійної компетентності 

керівника сучасної школи, модернізація його управлінської 

діяльності. Головні напрямки наукової та методичної роботи її 

колективу сьогодні – вивчення соціально-гуманітарних проблем 

освітнього менеджменту, зокрема, в сільській школі, державно-

громадського управління, культури педагогічного менеджменту, 

роботи з молодими вчителями, спрямованої на їх професійне 

становлення.  

Очолив кафедру Іван Володимирович Охріменко – творча, 

неординарна особистість, справжній знавець своєї справи, 

заслужений працівник народної освіти України, академік 

Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО, кандидат 

педагогічних наук. Це був той час, коли поняття «менеджмент» 

та «менеджер» тільки входили до нашої лексики, і наважитися 

на керування кафедрою менеджменту освіти означало взяти на 

себе важкий тягар відповідальності. На це здатний 

управлінець-професіонал, який уміє планувати та 
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організовувати діяльність колективу, управляти на рівні 

сучасних вимог (бути лідером), приймати правильні 

нестандартні управлінські рішення. 

Роботу на кафедрі Іван Володимирович розпочав з 

формування колективу однодумців, здатних зрозуміти і творчо 

реалізувати намічене. 

З перших днів на кафедрі працювали Бойко А.М., доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН; 

Кравченко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент; 

Цебрій І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Дзюба Т.М., 

Королюк С.В., к.п.н., доцент; Пашко М.С., к.п.н., доцент. 

За 8 років існування на кафедрі працювало десять осіб 

(Самодрін А.П., Гончаренко І.Д., Пашко М.С., Шиян Н.І., 

Михайлик Л.В., Самійленко Н.І,, Дзюба Т.М., Цебрій І.В., 

Бойко А.М., Гуз К.Ж.). 

Охріменко І.В, постійно дбає про підвищення наукової 

компетентності кожного працівника. За роки існування 

кафедра виростила кандидата педагогічних наук 

(Королюк С.В.), кандидата психологічних наук (Дзюба Т.М.). 

Науковий потенціал кафедри менеджменту освіти постійно 

зростає. Співробітники кафедри розробили і захистили такі 

науково-дослідні теми: 

Королюк Світлана Вікторівна «Розвиток управлінської 

культури керівника загальноосвітнього навчального закладу у 

процесі післядипломної освіти». 

Дзюба Тетяна Михайлівна «Психологічні особливості 

взаємодії заступника директора школи з педагогами в умовах 

конфлікту». 
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Розуміючи, що ефективність діяльності освітніх 

організацій в Україні залежить від активності та 

професіоналізму менеджерів освіти Охріменко І.В. спрямував 

діяльність кафедри на забезпечення достатнього рівня 

підготовки керівних кадрів області й адаптацію до сучасних 

змін та процесів оновлення освіти. З 2003 року кафедра 

працює над проблемою «Модернізація управлінської діяльності 

керівника сучасної школи». Концепція кафедри менеджменту 

включає три взаємопов’язані концепти, які сприяють реалізації 

провідної ідеї: 

1. Менеджмент як наука і практика. 

2. Буклет «Кафедра менеджменту освіти». Випуск 1, 2. 

3. Освітній менеджмент – запорука ефективного 

управління освітою. 

4. Освітній менеджмент: перспективи розвитку та 

інновації: Збірник статей. 

5. Педагогічна конфліктологія в ЗНЗ: Посібник для 

вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. 

6. Менеджмент освіти: вимоги до управлінської 

компетенції. 

7. Основні напрями розвитку менеджменту в освіті: 

методологічні розробки окремих тем курсу «Освітній 

менеджмент». 

8. Створення стартових умов свідомого життєвого 

самовизначення учня: наслідки експериментальної роботи 

середньої загальноосвітньої школи № 17 імені М.Г. Неленя 

м. Кременчука. 
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9. Від творчої особистості вчителя до творчої особистості 

учня: з досвіду роботи школи – гімназія № 6 м. Кременчука. 

10. Управлінська культура керівника ЗНЗ: лекції з курсу 

«Освітній менеджмент та самоменеджмент керівника».  

11. Соціоетичний компонент у системі освітнього 

менеджменту: Посібник для педагогічних навчальних закладів. 

За ініціативи Івана Володимировича на кафедрі 

організовані постійно діючі семінари з проблеми «Модернізація 

змісту, форм та методів управлінської діяльності керівника 

школи» на базі Диканського, Зіньківського, Чутівського, 

Новосанжарського та Решетилівського районів. 

І.В. Охріменко завжди є ініціатором і організатором 

проведення конференції і семінарів. 

 
2000 рік 

28 квітня 2000 р. – Міжнародна науково-практична 

конференція „Стратегія підготовки вчителя ХХ століття”. 

2001 рік 
1 листопада 2001 р. – Обласна науково-практична 

конференція “Науково-дослідна та інноваційна робота педагогів 

як умова зростання якості освіти”  

2002 рік 
10 грудня 2002 р. – Обласна науково-практична 

конференція “Інноваційний менеджмент загальноосвітнього 

навчального закладу” 

26 листопада 2002 р. – семінар методистів районних 

(міських) методичних кабінетів та спеціалістів районних 

(міських) відділів освіти “Технологія конструювання колективу 

у частині роботи з резервом керівних кадрів”. 
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2003 рік 
23 квітня 2003 р. – Обласна конференція по створенню 

обласного педагогічного товариства “Пошук” 

2004 рік 
22-23 вересня 2004 р. – Всеукраїнська науково-практична 

конференція „Проблеми розвитку управлінської культури 

керівників закладів освіти” 

2005 рік 
28 квітня 2005 р. – Обласний семінар „Атестація 

керівника: сучасні тенденції, проблеми та перспективи". 

23 листопада 2005 р. – Обласний навчальний семінар-

практикум для директорів шкіл «Інноваційні форми організації 

діяльності педагогічної ради школи». 

25 квітня 2005 р. – виїзний семінар «Впровадження 

регіональних програм та нових педтехнологій в менеджменті 

діяльності сучасного керівника освітнім закладом». 

25 лютого 2005 р. – круглий стіл «Влада і громада в освіті: 

від подолання недовіри – до ефективної співпраці». 

2006 рік 
28-29 березня 2006 р. – Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Інноваційний розвиток управлінського потенціалу 

керівника загальноосвітнього навчального закладу» 

1 листопада 2006 р. – обласний семінар для директорів 

шкіл «Державно-громадське управління у сфері освіти». 

2007 рік 
11-12 жовтня 2007 р. – Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Менеджмент і дидактичний процес у 

післядипломній освіті» 

19-20 квітня 2007 р. – Обласний семінар для молодих 
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учителів «Інноваційні підходи на уроках мистецького циклу в 

сучасній художній школі» на базі Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв 

у Опішні» 
 

Кафедра має міцні зв’язки з багатьма новаторськими 

педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних 

закладів. У неї міцні зв’язки з багатьма новаторськими 

педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних 

закладів – Кременчуцькими ліцеєм № 4 та школою № 17 

«Вибір», численними полтавськими школами, Новосанжарським 

НОК, Жовтневим НОК Решетилівського району, Ковалівський 

ліцеєм-інтернатом для обдарованих дітей сільської місцевості, 

гімназією № 6 м. Кременчука, Новоаврамівською гімназією 

Хорольського району, загальноосвітньою школою № 5 І-ІІІ 

ступенів м. Глобине, гімназією № 1 м. Зінькова і т.д. всіма без 

винятку районними й міськими методичними кабінетами 

області, з вузами, колегами з інших областей. 

За роки існування працівниками кафедри підготовлено 

більше ніж 160 публікацій, з яких 82 належать Івану 

Володимировичу. Це він організував і продовжує видання 

часопису «Освіта Полтавщини». 13 номерів часопису побачили 

світ. Видано у співавторстві посібник «Менеджмент як наука і 

праця», колективну працю «Менеджмент. Творчість. Пошук». 

Книги І.В. Охріменка «Менеджер освіти: вимоги до 

управлінської культури та професійної компетенції», «Школа – 

не ремесло. Історія розвитку освіти на Полтавщині за період 
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незалежності України» стали настільними для багатьох 

керівників ЗНЗ. 

Значне місце у науковому житті кафедри займає 

видавнича діяльність. Кафедрою видано ряд колективних і 

авторських посібників: “Школа - не ремесло” (2005); “Основні 

напрями розвитку менеджменту в освіті: методичні розробки 

окремих тем курсу “Освітній менеджмент” (2003); Королюк С.В. 

“Управлінська культура керівника ЗНЗ: лекції з курсу “Освітній 

менеджмент та самоменеджмент керівника” (2003); Дзюба Т.М. 
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