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Визначні постаті освіти
Людина-легенда
Із часів свого заснування й до наших
днів Національний університет харчових .
технологій знаходиться в авангарді
вищих навчальних закладів України.
Рівень професійної підготовки випускників нашого навчального закладу високо
цінується роботодавцями. У 2014 році
Національний університет харчових технологій відзначає 130-річний ювілей.
У колективах багатьох навчальних
закладів, мабуть, були і є незвичайні
люди, які все своє життя присвятили
тому, щоб не переривався зв'язок поколінь. НУХТ не виняток. З нагоди цієї
визначної події колектив згадує імена
педагогів, які стали невід'ємною частиною його історії, його легендою. Серед
таких надзвичайних людей - Авраменко
Ольга Петрівна. Ця чудова жінка, вченийфілолог, ветеран Великої Вітчизняної
війни, ветеран праці, кавалер державних
нагород, заслужений педагог, присвятила понад 40 років свого життя роботі в
університеті.
1 лютого 2014 року ми мали б відсвяткувати день народження Ольги Петрівни.
Вона була завідувачем кафедри іноземних мов з 1968 по 2006 рік, а з 2006 по
2010 - почесним професором кафедри.
Це наставник і учитель багатьох викладачів університету. Вона навчала багатьох
теперішніх професорів і доцентів нашого
ВУЗУ. Вона була загальновизнаним лідером у професійно-викладацькому колективі, наставником і ангелом-охоронцем
для студентів, заслуживши репутацію
людини рідкісної душі і дивних обдаровань. Ольга Петрівна завжди вміла будувати ділові і доброзичливі стосунки з
людьми в колективі, вести за собою в
усіх важливих починаннях в роботі, яку
вона любила понад усе і якій віддавала
себе до останку. Вона була взірцем, до
якого необхідно прагнути інтенсивною
працею і самовдосконаленням для більшості викладачів кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації,
яким пощастило працювати під її керівниIІТРПЛЛ

Сьогодні
справу,
започатковану
Ольгою Петрівною, продовжують викладачі кафедри ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації на чолі з
Чередніченко Г.А., яка розпочинала свій
педагогічний шлях під наставництвом
О.П. Авраменко. Галина Анатоліївна молодий талановитий керівник. Вона є
автором понад 50 наукових праць. Під її
керівництвом працюють 17 викладачів
кафедри; енергійних, досвідчених, які
постійно вдосконалюють свою професійну майстерність і передають свої знання і
досвід студентам. Кафедра відіграє значну роль у роботі університету.
Розуміючи проблеми сьогодення у
попиті на спеціалістів, які здатні до міжнародного спілкування, з 2013-2014
навчального року в університеті започатковано англомовний проект з викладанням дисципліни іноземною мовою на ОКХ
«бакалавр» і «магістр».
Сьогодні при кафедрі працюють
факультативні заняття з вивчення іноземної мови для викладачів університету. Під
час занять викладачі різних кафедр підвищують рівень знань з іноземної мови.
Також працюють постійно діючі курси з
підготовки студентів до складання вступного іспиту з іноземної мови на освітньокваліфікаційний рівень магістр.
Усі викладачі
кафедри
завжди
пам'ятають поради і настанови Ольги
Петрівни Авраменко.
Ми всі пишаємось, що за наставника
мали цю чудову жінку, яка була невгамовна в своєму прагненні допомагати і
словом, і ділом знайомим, друзям, колегам.
Вічна Вам пам'ять і низький уклін! Ми
продовжуємо Вашу справу і завжди
пам'ятаємо Вас.
Старший викладач кафедри
ділової іноземної мови
та міжнародної комунікації
Ольга БЕРЕЗОВСЬКА

