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Українська мова, література та культура вже 

давно присутні в стінах Мюнхенського 

університету.  З метою розширення поля своєї 

діяльності та сприяння, насамперед, розвитку 

контактів між фахівцями-україністами, які 

працюють в найрізноманітніших куточках світу, 

Інститут слов’янської філології ініціював восени 

2010 ідею проведення Міжнародної наукової 

Інтернет-конференції “Діалог мов – діалог 

культур. Україна і світ”. “Експеримент 2010” 

видався вдалим: у листопаді цього року відбулася 

Третя конференція з україніcтики, про успіх якої 

свідчить велика кількість цікавих доповідей, 

змістовних, практичних коментарів, а особливо 

теплі та вдячні відзиви учасників.  
 

forumNET.Ukraine - мережа з інформації, 

координації та українських досліджень 
 

Протягом останніх років склалися особливо тісні 

стосунки між Німеччиною та Україною. У ході 

співробітництва були створені численні контакти 

в галузях політики, економіки, культури, освіти та 

науки, в тому числі й гуманітарна допомога. У 

діяльності forumNET.Ukraine приділяється велика 

увага організації зустрічей, відкритих дискусій та 

інших заходів, а також розповсюдженню 

актуальної інформації про співробітництво між 

Німеччиною та Україною.  

Адміністративна база мережi:  
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Діалог мов – діалог культур. 

Україна і світ 

 

Третя міжнародна науково-практичка 

Інтернет-конференція з україністики 
(1 – 4 листопада 2012 року) 
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Хотілося б висловити вдячність за створену вами 

прекрасну можливість наукового спілкування. 

Переконана, що розділю думку усіх учасників, 

коли зазначу успішність організованого вами 

заходу. Сподіваюся, що ця подія викличе певний 

резонанс і сприятиме появі нових ідей і розвідок у 

різних сферах україністики.  

Запропонований вами формат конференції, 

налагодженість і скоординованість усіх етапів 

наочно продемнострувала, якою має бути 

інтернет-конференція вищого гатунку. За 

мінімальних витрат усі учасники змогли 

ознайомитися з дослідженнями своїх колег як з 

України, так і з інших країн Європи та світу. Тож, 

дякуємо вам за це! З рідістю візьмемо участь у 

наступних заходах!  

Юлія Поліварпова 

 
Щиро дякую за ентузіазм, з яким ви беретесь за 

проведення заходу такого рівня! 

Будь-яка конференція,у тому числі, і в сучасному 

Інтернет-форматі, це свято спілкування, обміну 

думками, набуття наукового досвіду. Дуже 

приємно, що завдяки Вам, це свято триває вже 

третій рік поспіль і щороку розширює свою 

географію та тематичній обрій наукових 

розвідок у галузі україністики. 

Успіхів Вам та творчого натхнення! 

Іван Мацегора 

 
Щиро дякую за відмінну організацію конференції 

та її наукову проблематику, за чудову нагоду 

ознайомитися з дослідженнями колег, а також 

можливістю висловити власні думки! 

Світлана Прищенко 

 

Учасники про конференцію 

 
Проведення інтернет-конференції – це чудова ідея, 

яка також мала блискуче втілення. Участь у цій 

конференції дала мені рідкісну можливість, як, 

мабуть, і іншим учасникам, ознайомитися з 

найголовнішими напрямками і тенденціями 

наукових досліджень у різних галузях сучасної 

україністики. Брати участь у Мюнхенській 

інтернет-конференції було цікаво і корисно, але, 

найголовніше, вона додала натхнення для 

майбутніх досліджень.  
Оксана Ковач 

 
Дозвольте щиро подякувати Вам за те 

надзвичайне емоційне та інтелектуальне 

задоволення, яке ми одержали від участі у 

Конференції. Здавалося б, перша Конференція, 

проведена два роки тому, стартувала на дуже 

високому науковому і організаційному рівні, який 

можливо було лише підтримувати. Однак, з 

кожним наступним роком теза про те, що немає 

межі досконалості, впевнено підтверджується 

завдяки Вашій професійності, працьовитості та 

високій академічній компетентності. Саме це 

дозволило Конференції набути такої популярності 

та авторитетності у широких міжнародних 

колах. 

Лідія Айзікова 

 
Щиро дякую за організаційну працю і за талант 

створити доброзичливу атмосферу навіть 

дистанційно!  

Ганна Черненко 

 

Дозвольте ще раз засвідчити свою прихильність і 

подякувати Вам за розширення українського 

наукового простору і створення прекрасних умов 

для цікавого і корисного спілкування!  

Роман Крохмальний 

 
Варто сказати, що науковці в різних вузах та 

установах багатьох країн світу часто 

займаються дотичними питаннями, але не 

мають змоги спілкуватися. Подібні до Вашої 

конференції сприяють кращому ознайомленню із 

сферами наукових інтересів та обмінові 

думками між дослідниками.  

Ніна Данилюк 

 
Дозвольте від щирого серця подякувати Вам за 

участь у такому престижному заході, за цікаву 

дискусію. Мені, як студенту, знаходячись хоч і 

віртуально, але серед поважних науковців, 

професорів, докторів, було це великою честю. 

Спілкування вийшло просто чудове.  

Маю надію на те, що пощастить ще раз взяти 

участь в такому заході. 

Роман Абрамов  

 

Те, що серед учасників так багато шанованих 

науковців із різних міст і країн - це Ваша важка 

праця як організаторів форуму. Але за цю 

роботу надзвичайно приємно чути слова подяки, 

до яких я також щиро приєднуюся:  

глибока Вам пошана й сердечна подяка! 

Світлана Романюк 

 

 


