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НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Андрущенка Віктора Петровича
доктора філософських наук,
члена-кореспондента НАН України, академіка НАПН України,
заслуженого діяча науки і техніки, професора.
Вельмишановні колеги –
викладачі, співробітники, студенти!
Дорогі друзі!
У жовтні 2017 року завершується термін мого перебування на посаді ректора НПУ
імені Драгоманова.
За період з 2003 по 2017 роки наш університет зміцнів і закріпив за собою статус
незмінного лідера педагогічної освіти держави. Університет забезпечує високу якість
освіти, наукових досліджень, міжнародних академічних зв’язків. У ньому панують чистота і
порядок. Ми маємо найкращі в Києві гуртожитки. А головне – ми відбулися і ствердилися
як Єдина Драгоманівська Родина, де реалізується повага і турбота до кожного викладача,
співробітника, студента, де домінують принципи людиноцентризму, високої духовності і
моралі. За показниками різних рейтингів останніх років ми входимо до чільної десятки
найкращих університетів України. Помітними ми є і в європейському просторі освіти.
Основне джерело нашого успіху – кадровий склад університету. Кожен на своєму
робочому місці – викладач, студент, співробітник – намагався зробити все, що залежить від
нього в контексті утвердження Драгоманівського вишу як університету європейського рівня
і статусу.
Дякую Вам за Вашу сумлінну працю й підтримку у вирішенні великих і малих
завдань стратегії розвитку університету !
Дозвольте ознайомити Вас з основними тезами стратегії розвитку університету, яку
я планую реалізувати у разі Вашої підтримки.

Стратегічними пріоритетами є :
✓ утримання лідерських позицій НПУ імені М.П. Драгоманова серед педагогічних
університетів України та Європи;
✓ збереження і збагачення здобутків університету на основі творчої, злагодженої
колективної праці викладачів, співробітників і студентів;
✓ забезпечення стійкого інноваційного розвитку університету як провідного
педагогічного вишу країни, реалізація європейських векторів освіти;
✓ утвердження університету як найкращого педагогічного вишу Європи;
✓ збереження і поглиблення національних освітніх і культурних традицій, розвиток
української мови;
✓ захист усіх форм академічної свободи, підтримання атмосфери довіри і творчості в
колективі;
✓ демократизація управління, забезпечення прозорого, відкритого прийняття рішень,
всебічного інформування колективу, утвердження державно-громадського управління
університетом;
✓ інтенсифікація наукових досліджень, підтримка і розвиток науково-педагогічних
шкіл, становлення університету в якості дослідницького;
✓ всебічне сприяння студентському самоврядуванню, творчій самореалізації кожного,
участі студентів в управлінні університетом;
✓ розвиток студентської науки та творчості;
✓ суттєве поліпшення фінансового та матеріального забезпечення співробітників,
викладачів і студентів, їх адресний соціальний захист; створення належних умов
навчання та праці;
✓ збереження та розширення мережі навчальних корпусів та гуртожитків університету;
✓ гарантія сучасних стандартів якості освітніх послуг та наукових розробок;
✓ оновлення змісту педагогічної освіти, впровадження сучасних педагогічних
технологій, сприяння новітнім інтелектуальним і мовним стратегіям, дискурсним
формам навчання тощо;
✓ формування привабливого статусу вчителя;
✓ забезпечення здобуття студентами наукових знань, формування компетенцій та
цінностей;
✓ розвиток художньої самодіяльності та спорту;
✓ забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
✓ розширення мережі міжнародних контактів, розвиток академічної мобільності
викладачів та студентів.
НАДІЙНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВА!
Нова школа – новий вчитель – новий університет!

Життєвий шлях
✓ 1949 - народився у сім’ї сільських учителів на Сумщині
✓ 1966 - закінчив загальноосвітню школу із золотою медаллю
✓ 1966–1968 - навчання в Конотопському індустріальному технікумі
✓ 1968–1970 - служба в армії (в\ч 39872, м. Мінськ, Білорусь)
✓ 1970–1975 - студент Київського університету імені Тараса Шевченка,
отримав диплом з відзнакою
✓ 1975–1995 - аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор Київського
університету імені Тараса Шевченка
✓ 1995–1999 - заступник Міністра, перший заступник Міністра освіти і науки України
✓ 1999–2003 - директор Інституту вищої освіти НАПН України
✓ з 2003 - ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

* * *
В. Андрущенко – автор 850 наукових праць з філософії, політології та культурології, серед
яких – одноосібні монографії: «Історія соціальної філософії», «Під знаком вічності»,
«Організоване суспільство», «Світанок Європи», «Проблема підготовки нового вчителя для
об’єднаної Європи ХХІ століття» та ін.;
під його керівництвом захистились 56 докторів та 65 кандидатів наук.
Лауреат Державної премії України в галузі освіти.
В. Андрущенко є першим віце-президентом Асоціації вищих навчальних закладів України,
Президентом міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, віцепрезидентом Оксфордського клубу ректорів Європи.
Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Повний кавалер Ордена «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів.
В. Андрущенко – почесний професор 15 університетів світу.

