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Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова — один із найстаріших в Україні дер
жавний вищий педагогічний навчальний заклад IV 
рівня акредитації. Його по праву вважають флагма
ном педагогічної освіти і науки, де панує передова пе
дагогічна думка, впроваджуються прогресивні освітні 
інновації, здійснюється поступальний рух в майбутнє.

Основним завданням у  розбудові відкритого, де
мократичного, гуманістичного суспільства, 
зміцненні духовно-морального простору Євро

пейського Дому, підготовки нових поколінь до 
співдружності і співпраці є підвищення суспільної 
ролі вчителя. Звідси розвиток вищої педагогічної 
освіти та  її  л ідера Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова є нагальною 
потребою українського національного відроджен
ня, утвердження української державності, повно
важного входження вітчизняної освіти до європейсь
кого освітнього простору як освіти глибоко історич
ної, фундаментальної, високоякісної, а  відповідно й 
конкурентноздатної.

Історична місія університету — плекати д у 
ховність нації — найцінніший скарб всієї історії ста
новлення та розвитку людської цивілізації.

Учитель, на думку ректора університету ака
деміка Віктора Петровича Андрущенка, є золотим 
фондом держави, народу, нації. Це людина особли
вого складу — добра, справедлива, щедра, талано
вита; це джерело національного і загальнолюдсько
го досвіду, батьківських традицій, мовної культури, 
естетичного сприйняття дійсності; він — патріот влас
ної держави і одночасно громадянин світу, який ут
верджує загальнолюдські цінності і пріоритети, фор
мує культуру міжнародного співжиття з урахуван
ням етнічних, релігійних (чи конфесійних), майно
вих, культурних та інших відмінностей.

Саме такого вчителя готує — навчає і виховує —

ьма-матер
Національний педагогічний університет імені М . П. 
Драгоманова. Метою закладу є формування висо
коосвіченого, компетентного фахівця — активного 
учасника прогресивних перетворень у  країні та 
світі, підготовка педагога для нової української шко
ли, здатного забезпечити ефективну соціалізацію 
особистості — її освіту і виховання, культурне зрос
тання, здобуття життєтворчих навичок, спро
можність до самонавчання впродовж життя і творчої 
самореалізації у  відповідності до викликів епохи 
глобалізації та  інформаційної революції, утверд
ження та  розквіту України як незалежної держави.

Університет має величезний науковий, навчально- 
методичний, культурний потенціал. Його глибока 
історія, власні наукові школи, видатні вчені складають 
славу і гордість закладу. Продовжуючи педагогічні тра
диції, що склалися в Університеті Св. Володимира, 
звідки бере свій початок наша славна Альма-матер, 
НПУ імені М. П. Драгоманова впевненим кроком торує 
шляхи в науковому, художньо-мистецькому, спортив
ному просторі, прагнучи об'єднати всі можливості са
мовдосконалення особистості для її професійного зро
стання.

Якими б відомими та шанованими не були досяг
нення університету в національному, європейсько
му і навіть світовому освітньому просторі, його 
найбільшою цінністю, гордістю є його випускники.

Безпрецедентною подією, що сколихнула всю Ук
раїну, став Перший Всеукраїнський з'їзд делегатів 
випускників горьківців-драгоманівців. Д о  рідної Аль
ма Матер приїхали випускники майже з ус іх  облас
тей України. Здебільшого це вчителі, директори 
шкіл, викладачі вищих закладів освіти., шкільні пси
хологи, методисти. Гості мали змогу прогулятися 
університетом, відвідати музей історії вишу, перегля
нути фото свого випуску, поспілкуватися з професо
рами й академіками, частина з яких досі викладають 
в НПУ. Результатом зустрічі стало прийняття звернен
ня делегатів з7зду до освітян України, в якому про
звучало прохання до кожного освітянина відчути 
персональну відповідальність за  виховання висо- 
коінтелектуальної гармонійно розвиненої особис
тості, істинного патріота своєї держави.

Ми гордимось своєю альма-матер, раді, що саме 
там гартувалися наші професійні риси і якості, відбу
валося становлення як фахівц ів , громадян України. 
Тож зичимо рідному університету, усім його викла
дачам подальших усп іхів , процвітання, невпинного 
розвитку, професійного зростання та творчої насна
ги у  підготовці майбутніх педагогів, адже саме вони 
закладаю ть фундамент розумного, доброго і вічно
го у  серця нової генерації українців.
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