
ЗА ПІДТРИМКИ ТА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ:
ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,
КОМІТЕТУ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ, 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ,
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ІНШИХ



КЕРІВНИКАМ ДЕПАРТАМЕНТІВ, УПРАВЛІНЬ, ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ, 
ВЧИТЕЛЯМ, ВИХОВАТЕЛЯМ І ВСІМ, ХТО ПРИЧЕТНИЙ ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ!

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в Національній програмі «Педагогічний Олімп України», який є міцною основою для
досягнення лідерських позицій та підґрунтям визначення кращих закладів освіти, вчителів, вихователів, обдарованих учнів, відзначення та
вшанування їхніх здобутків. 

Ця Програма є об'єктивним інформаційним ресурсом про галузь. Метою заходу є вшанування здобутків та розкриття професійної
майстерності закладів освіти, педагогів, вихователів, які кожного дня працюють над вдосконаленням результатів своєї роботи, здійснюють
інноваційний пошук, досягають значних успіхів та завойовують довіру учнів, батьків і суспільства.

Урочиста церемонія вшанування лауреатів відбудеться у жовтні 2020 року в Будинку офіційних прийомів за адресою: місто Київ, вул.
Грушевського, 22. 

Для реєстрації учасникам необхідно зайти на сайт www.galaktika2005.wixsite.com/teachersHua .

Шановні колеги!

Рівень соціальноHекономічного розвитку України, її авторитет на міжнародній арені міцно поєднані з
науковим та освітнім потенціалом. Тільки спираючись на розвинену освітню галузь, можна побудувати
конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сталий розвиток та соціальну єдність суспільства.

Сьогодні життя ставить складні і дуже не прості завдання, вирішення яких великою мірою визначає місце
нашої держави у світовій спільноті. Професіоналізм вітчизняних освітян високо цінується у всьому світі, і владі
належить докласти максимум зусиль для їх подальшого розвитку і реалізації. 

Усвідомлюючи відповідальність перед українським народом, влада надалі буде здійснювати послідовні кроки
з метою удосконалення наукового та освітнього законодавства. 

Щиро дякуємо організаторам та учасникам Національної програми «Педагогічний Олімп України», які
популяризують на світовій арені наукову та освітню діяльність і досягають вагомих результатів. 

З повагою,
Голова Верховної Ради України Дмитро РАЗУМКОВ

Шановні колеги!

Утвердженню авторитету України серед провідних країн світу допомагають саме науковці та освітяни. Вони
спрямовують свої зусилля на поглиблення наукових досліджень, інтеграцію здобутків української науки в
загальносвітовий розвиток. Цілеспрямована діяльність тисяч освітян України нарощує свій потенціал, активно
розвиває пріоритетні напрями. Проведення Національної програми «Педагогічний Олімп України» – гарний
привід сказати українським освітянам щирі слова вдячності за невтомну плідну і творчу працю, без якої важко
уявити міцну державу з потужним, стабільним виробництвом і високим рівнем духовності.  

Щиро вдячний організаторам і учасникам заходу. Висока освіченість, свідома громадянська позиція
викликають не тільки повагу, але й утверджують високий дух науки та освіти, величі нашого народу.

Хочу побажати всім міцного здоров'я та доброї долі, миру та душевної злагоди, невичерпної творчості та
енергії, щастя, добра та Божого благословення! 

З повагою,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій БАБАК
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