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                       Шановні добродії! Вельмишановні організатори конференції! 
 
Дозвольте висловити Вам глибоку вдячність за унікальну нагоду не тільки відчути себе 
українкою, але й розширити діапазон наукових аргументів на користь цього 
світосприйняття. 
Бажаємо здоров'я і творчого довголіття та чекаємо на продовження цього цікавого 
віртуального спілкування. 
З повагою, 
Лариса Корж-Усенко 
 
Щиро дякую Вам за надзвичайно цікаву конференцію, за Ваші зусилля, які Ви доклали і 
докладаєте до реалізації спільної справи - розвитку україністичних студій. 
Сподіваюся на плідну співпрацю й у майбутньому! 
З повагою, 
Марина Ткачук 
 
Користуючись нагодою, хочу ще раз, уже по завершенні конференції, подякувати за 
блискучу організацію, чітку і злагоджену роботу. Я вперше брала участь в Інтернет-
конференції (не тільки Вашій, а взагалі у конференції такого типу), і щиро зізнаюся, що 
враження в мене залишилися якнайкращі. Бажаю Вам і надалі творчих успіхів! 
Зі щирою повагою, 
Мар’яна Гірняк 
 
Щиро вдячна за можливість узяти участь у конференції, обговорювати наукові 
проблеми в той час, коли ситуація в нашому регіоні надто складна. Сподіваюся на 
подальшу співпрацю в прийнятному для Вас форматі. 



Щиро вдячна,  
Віра Просалова 
 
Хочу висловити велику подяку за можливість брати участь у роботі конференції! Не 
зважаючи на те, що вона відбувалася в інтернет-форматі, відчувалась дуже приязна, 
невимушена атмосфера серед науковців, відбувалися плідні наукові дискусії, обмін 
досвідом, ознайомлення з новими розвідками. Отримала велике задоволення! 
З найщирішими побажаннями,  
Яна Литвиненко 
 
Щиро дякую, що підтримуєте українських науковців! 
Галина Погребняк 
 
Дуже вдячна за можливість цікавого плідного спілкування з фахівцями надзвичайно 
високого рівня, за відкриття нових для мене імен блискучих науковців, за нові теми для 
роздумів, за переосмислення і розмірковування над власною темою. 
Щиро бажаю подальшого процвітання конференції й усього найкращого її 
організаторам! 
З надією на подальшу співпрацю, 
Лариса Наумова 
 
Із безмежною вдячністю за Вашу велику працю 
Олена Семенець 
 
Дякую за можливість взяти участь у цікавому обговоренні! Я вперше "освоювала" 
формат інтернет-конференції - для мене це важливий досвід, і тим цікавіше було брати 
участь у заході.  
З повагою, 
Юлія Романюк 
 
Щиро дякую за Вашу важливу і плідну працю! Цей науковий проект, що став щорічним 
науковим святом, важко переоцінити. А Ваші уважність до кожного учасника 
конференції, оперативність роботи і високий професіоналізм заслуговують найвищих 
похвал. Не тільки я, але й мої колеги вважають саме такий формат роботи 
найпродуктивнішим і вельми успішним. 
Долгая лета Вам і Вашому дітищу, шановні колеги! 
Андрій Гурдуз  
 
Дуже вдячна Вам за Вашу працю! Я вперше беру участь у Вашій конференції. Мені 
надзвичайно сподобалися потужні наукові розвідки. Особливо приваблює можливість 
почути "інтелігентні" зауваження і побажання.  
Ще раз дякую! 
Оксана Тур 
 
Дуже вдячна Вам за ці наукові дні! 
З повагою,  
Світлана Прищенко 
 
Дякую за чудово організовану інтернет-конференцію. Дізналася багато нового і 
цікавого. Гарні доповіді, плідні дискусії. 
З повагою,  



Богдана Тимочко 
 
Вдячний за Вашу велику працю! 
З повагою й надією на плідну співпрацю й у майбутньому,  
Роман Крохмальний 
 
Приємно було поспілкуватися з учасниками конференції. Дякую за гарну нагоду взяти 
участь у Вашому науковому святі! 
З глибокою вдячністю та сердечними вітаннями, 
Галина Сікора 
 
Дякую за надану можливість взяти участь у такій своєчасній конференції, яка 
розширює коло наукових зацікавлень, обмін досвідом з науковцями. Сподіваюсь на 
плідну співпрацю наступного року. 
З повагою та найкращими побажаннями,  
Галина Косарєва 
 
Передусім величезна подяка Вам за нагоду долучитися до поважної наукової спільноти 
й поділитися власними напрацюваннями! 
Зі щирою повагою і вдячністю,  
Оксана Меркулова 
 
Дякую всім, хто долучився до організації конференції! Я брала участь в трьох 
конференціях. Звичайно, я  пишаюся, що можу надрукуватится  у  закордонному виданні. При 
цьому співпраця з Вами завжди надихає і  покращує професійні знання, бо знайомство з новим і 
таким потужним колом науковців сприяє новим пошукам і продовжує творче життя.  
Дякую і бажаю всім вам натхнення й щасливого Нового року!  
З повагою, 
Алла Євграфова 
 
Щиро вдячна Організаторам конференції за прекрасну організацію та можливість взяти 
участь в обговоренні актуальних проблем україністики! Хай щастить!  
З повагою,  
Людмила Колєснік 
 
Щиро дякую за організацію цікавого наукового форуму! 
З повагою,  
Інна Гороф'янюк 
 
Щиро вдячна за цікаву наукову співпрацю, за чудову організацію конференції. 
Отримала задоволення від можливості спілкування, ознайомлення з науковими 
пошуками колег, оригінальними поглядами. Сподіваюся на подальшу співпрацю. 
Із повагою,  
Вікторія Баденкова   
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