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Український педагог, теле- та радіоведучий. Автор понад
50 підручників і посібників з української мови та літератури.
Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (1996)
та Міжнародної літературно-мистецької премії
імені Григорія Сковороди за визначні дослідження
в галузі української літератури (2008).

Н

ародився 7 травня 1971 р. у смт Комишуваха
Оріхівського району Запорізької області.
«В 70-ті рр., коли я був малим, — згадує О. М. Авраменко, — на канікули їздив до бабусі. Я дуже щасливий, що
належав до тих дітей, які не з розповідей знали, що таке
село. В мене була своя «зачарована Десна». Спогади про те,
коли я бігав босоніж по землі, купався у ставку, ходив рідною
стежкою, добре бабусине слово навіюють найтепліші почуття про час, коли я усвідомив себе людиною, українцем.
Це те, що пов’язане з душевністю і духовністю. Моя бабуся
чудово розмовляла українською. Утім, я змалечку спостерігав упереджене ставлення до україномовних людей у місті,
зокрема в Запоріжжі. Як і будь-яка дитина, дуже тонко відчував цю несправедливість. Напевно, ще з тих часів у мене зародилася ідея працювати для того, щоб зробити українську
мову цікавою, модною, сучасною і престижною!».
Тому після закінчення школи він вступив до педагогічного училища, а згодом — на філологічний факультет Запорізького національного університету. Олександр Авраменко
був надзвичайно здібним студентом, уважно слухав лекції та
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виконував практичні завдання. Навчання давалося легко,
а все завдяки талановитим педагогам. У 1995 р. став випускником та отримав диплом з відзнакою.
У 1996 р. визнаний лауреатом конкурсу «Учитель року».
Потім навчався в Українському вільному університеті
(м. Мюнхен, Баварія), який закінчив з відзнакою в 2000 р.
В 2007 р. став лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди. З 1996 р. працює на
посаді доцента кафедри методики мов і літератур у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а також завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін у Технічному ліцеї
НТУУ «КПІ».
Олександр Авраменко є одним із найпомітніших дослідників і популяризаторів української мови. Автор низки
наукових публікацій, понад 50 підручників і посібників. Загалом, станом на 2016 р., має 107 виданих книжок. Олександр
Миколайович очолює робочу групу з розробки програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та
літератури. Також він є упорядником посібників для проведення державної підсумкової атестації в українських школах.
Із 2009 р. Олександр Авраменко, який має добре поставлений дикторський голос, випускає збірки аудіодиктантів.
Є автором унікальних самовчителів «Українська за 20 уроків» (2014) та «100 експрес-уроків української» (2016). Створюючи останню книжку, Олександр Авраменко мав задум
у легкій і цікавій формі розповісти про поширені помилки
як у приватному спілкуванні, так і в офіційному. Для комфортного вдосконалення мови та мовлення автор пропонує
коротенькі уроки з ілюстраціями, які сприяють якнайкращому запам’ятовуванню норм сучасної української мови.
Як стверджує вчений, у кожному регіоні є свої проблеми
з вивчення української мови. Це і вкраплення суржикових
елементів, і використання діалектів, росіянізмів, мовний
пуризм тощо.
З 2015 р. веде мовну рубрику «Експрес-урок» на телеканалі «1+1».
Протягом 2002–2016 рр. — автор і ведучий передачі «Загадки мови» на Першому каналі Українського радіо, в якій
знайомив слухачів із цікавими фактами з історії української
мови, її минулим, сьогоденням і майбутнім.
Сьогодні Олександр Авраменко викладає українську мову
відомим українцям, серед яких — як політики, так телеведучі,
зірки шоу-бізнесу. Окрім того, мовознавець щороку готує та
диктує Всеукраїнський диктант національної єдності.

