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Громадська організація «Всеукраїнська
асоціація працівників професійнотехнічної ОСВІТИ України»
Шановна Катерино Борисівно!
Міністерство освіти і науки України розглянуло лист Громадської організації
«Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти України» від
15.09.2020 № 21 стосовно державної підтримки на національному рівні відзначення
80-ї річниці утворення системи підготовки робітничих кадрів як окремої ланки
освіти й інформує про таке.
Питання розвитку освіти та підтримки освітян є одним із першочергових
завдань держави. Ставши на шлях державного суверенітету, країна і все українське
суспільство прагнули модернізувати вітчизняну освіту на інноваційній основі для
забезпечення всебічного розвитку людини як особистості та найвишої цінності
суспільства, підвищення конкурентоспроможності держави у світі.
Концентруючи увагу на розв’язанні проблем сьогодення, держава високо
цінує щоденну працю освітян.
За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку
кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий
професіоналізм відповідно до Указу Президента України від ЗО вересня 2020 року
№416/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
працівників освіти» відзначені 105 працівників освітньої, наукової, культурної
галузей України.
Найвищої відзнаки - ордена «За заслуги» І ступеня - цього року вдостоєні
троє представників закладів вищої освіти. Четверо освітян нагороджені орденом «За
заслуги» II ступеня. Восьмеро —орденом «За заслуги» III ступеня. Орденами княгині
Ольги II ступеня та III ступеня відзначені три представниці освітньої сфери. Також
трьох освітян нагороджено медаллю «За працю і звитягу».
Близько 80 діячам освітньої галузі присвоєно почесні звання «Заслужений
вчитель України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений економіст
України», «Заслужений лікар України», «Заслужений метролог України»,
«Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник культури
України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник
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фізичної культури і спорту України». Серед них, почесне звання «Заслужений
працівник освіти України» присвоєно Решті Володимиру Івановичу - майстрові
виробничого навчання Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені
Михайла Паращука.
Згідно з Указом Президента України від 2 жовтня 2020 року №418/2020 «Про
присудження Державних премій України в галузі освіти 2019 року» науковим та
науково-педагогічним працівникам присуджено Державні премії України в галузі
освіти 2019 року, зокрема у номінації «Професійно-технічна освіта» за роботу
«Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для
забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми
потребами».
Міністерство освіти і науки України привітало освітян із Днем працівника
освіти та оприлюднило текст привітання на офіційному вебсайті Міністерства:
https://mon.gov.ua/ua/news/ochilriik-mon-sergij-shkarlet-privitav-iz-dnem-pracivnikiv-osviti.
З нагоди 80-річчя утворення системи підготовки робітничих кадрів
як окремої ланки освіти відзнаками Міністерства освіти і науки України
нагороджені понад 200 працівників у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти, серед яких - методисти, директори закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання,
управлінці. Зокрема 16 освітян відзначені нагрудним знаком «Василь
Сухомлинський», 1 9 -нагрудним знаком «Відмінник освіти», 4 - нагороджені
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 21 - Грамотою
Міністерства освіти і науки України, 143 - оголошено Подяку Міністерства освіти
і науки України. Інформацію про нагородження розміщено на офіційному вебсайті
Міністерства: https://mon.gov.ua/ua/news/.
На сторінці Міністерства освіти і науки України у мережі ГасеЬоок
#ТворимоПрофосвіту https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396140240055297
5&id=589347414425174&ref=page_internal&__їп__=-К запущено
флешмоб,
покликаний розповісти про особистостей, які завзято сприяють розвитку сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.
Сьогодні Міністерство освіти і науки України активно працює під знаком
формування, реалізації і модернізації державної політики у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти. І тут дуже важливою є підтримка та допомога тисяч
освітян закладів професійної (професійно-технічної) освіти, науковців, експертів,
фахової громадськості.
Шановна Катерино Борисівно, Міністерство освіти і науки України висловлює
Вам вдячність за небайдуже ставлення до підготовки робітничих кадрів в Україні та
сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з Громадською організацією
«Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти України».
З повагою
Заступник Міністра
Горбатюк С. Є. (044) 287 82 74

