
Шановні колеги!
Рівень соціально�економіч�

ного розвитку України, її авторитет
на міжнародній арені міцно
поєднані з науковим та освітнім
потенціалом. Тільки спираючись
на розвинену освітню галузь, можна
побудувати динамічну конкуренто�
спроможну економіку, здатну
забезпечувати сталий розвиток та
соціальну єдність суспільства.

Професіоналізм вітчизняних
освітян високо цінується у всьому
світі, і владі належить докласти
максимум зусиль для їх пода�
льшого розвитку і реалізації. 

Щиро дякуємо всім органі�
заторам та учасникам Націона�
льної програми «Педагогічний
олімп України».

Зичу кожному з Вас міцного
здоров'я, родинного затишку та
добробуту, сил і наснаги,
професійної інтуїції і росту та
нових відкриттів.

З повагою,
Голова 
Верховної Ради України

Дмитро РАЗУМКОВ

Шановні колеги!
Утвердженню авторитету

сучасної України серед провідних
країн світу допомагають саме
науковці та освітяни.

Цілеспрямована діяльність
тисяч освітян України нарощує свій
потенціал, активно розвиває
пріоритетні напрями. Проведення
Національної програми «Педа�
гогічний 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. 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

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ, КЕРІВНИКИ ДЕПАРТАМЕНТІВ, 
УПРАВЛІНЬ, ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ!

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 грудні
2021 року в Будинку офіційних прийомів за адресою: місто Київ, 
вул. Грушевського, 22.

Для реєстрації учасникам необхідно зайти на сайт: 
www.galaktika 2005.wixsite.com/teachers.ua.

03179, м. Київ, вул. Прилужна, 4/15, офіс 213
телефони: (044) 237 0094, (050) 462 2091

www.galaktika2005.com.ua       galaktika�s@ukr.net

Шановні учасники 
та організатори!

Діти – найдорожчий скарб у
світі. Це безмежна радість, ще не
зіпсована щирість і відвертість. Їхнє
майбутнє залежить від нас з вами, а
наше майбутнє – від них.

Національна програма «Педа�
гогічний олімп України» – захід, що
дає змогу розкрити потужний
потенціал освітньої галузі України. 

Дякую всім учасникам та
організаторам проєкту. Щиро
впевнений, що тільки об'єднавши
всі зусилля, ми захистимо наших
дітей, убережемо їх від гіркоти
розчарувань та зневіри. Бо доля
нового покоління українців
складається з долі кожної
маленької людини.

Нехай наша спільна праця
допоможе уберегти наше
майбутнє від жорстокості, болю та
насильства. Давайте творити
прекрасний світ разом!

З повагою,
Уповноважений Президента 
України з питань прав дитини 

Микола КУЛЕБА


