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ВІД РЕДАКТОРАВІД РЕДАКТОРА

ПОДІЯ до 30-річчя Незалежності України

Тридцята річниця Незалежності України – це безсумнівно важлива дата 
 в історії сучасної України і привід для гордості, велике державне свято.  

Це день нашої єдності, спільної боротьби, жаги до свободи!
Багато подій відбулося за цей нелегкий період, які показали, що українці готові боротися 
і невпинно працювати заради відродження української держави. Ці роки загартували нас, 
зробили сильнішими, підтвердили, що ми хочемо жити в мирі, прагнемо до процвітання 

нашої нації. Це день для визнання і вшанування заслуг видатних українців! 

Фото. Фрагмент церемонії нагородження на урочистому параді  
з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі столиці України

Під час урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності України у центрі столиці Президент України 
Володимир Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня президентові Національної 
академії педагогічних наук України, академіку Національної академії наук України Василю Кременю. 
Висловлюючи свою глибоку повагу, колектив Інституту обдарованої дитини НАПН України щиро вітає 
Василя Григоровича з отриманням високої державної нагороди. Це відзнака та справедлива оцінка 
заслуг видатного діяча перед Вітчизною. Професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива 
праця Василя Кременя зробили вагомий вклад у розвиток освіти та науки нашої держави. 

Колектив нашого Інституту зичить Василю Григоровичу міцного здоров’я на довгі роки, незгасимої 
енергії, невичерпної наснаги і творчого натхнення для підкорення нових обріїв, великого людського 
щастя, нових творчих звершень і реалізації масштабних цілей у громадській роботі, сфері освіти, 
науки і наукового просвітництва задля зміцнення і мирного успішного розвитку Незалежної України!

Уся наукова спільнота України радіє і пишається  
Президентом Національної академії педагогічних наук України!

Орден князя Ярослава Мудрого I, II, III, IV і V ступеня – державна нагорода 
України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною 
в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету 
України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, 
охорони здоров’я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську 
діяльність.

Надання цієї високої відзнаки було встановлено Указом Президента 
України Л. Д. Кучми № 766/95 від 23 серпня 1995 року.


