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Вельмишановні організатори й учасники Конференції! 
 

Збігають останні хвилини до закінчення конференції. Сердечно вітаю з її успішним 
закінченням. Радий, що вона згуртувала своїх учасників у якусь теплу та дружню, щиро 
українську родину. 
Дякую організаторам конференції за Ваш благородний труд.  
Здоров’я, щастя, творчих успіхів усім організаторам та учасникам конференції. 
Доземно - О. Вертій. 
 
Дякую вам за справжню розкіш вдумливого і компетентного наукового спілкування. Ви 
сформували потужну наукову мережу дослідників української культури, друзів і 
однодумців, які підтримують одне одного й радіють новим науковим здобуткам своїх 
колег. 
Особлива вдячність – за якісну технічну підтримку порталу конференції. Вона нібито 
не помітна для гуманітаріїв – учасників конференції, але ж створює особливий 
комфорт і зручність спілкування. Вдало сформований інтерфейс, продумана верстка 
матеріалів – усе працює на те, що тепер називається модним словом юзабіліті )) 
Ваша велика праця, шановні організатори, заслуговує на найбільшу повагу і вдячність 
наукового товариства! 
Зі щирою повагою,  
Олена Семенець 
 



У цьому році я вперше взяла участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-
конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ", ідея якої 
виплекана Вами і яку Ви вже шостий рік проводите. 
Щиро вдячна Вам за комфортну для інтелектуальної праці атмосферу, прекрасну 
організацію конференції  та увагу до кожного її учасника.  
Ви робите надзвичайно важливу справу! 
З глибокою повагою –  
Ірина Брага 
 
Хочу подякувати організаторам та учасникам конференції за дуже цікавий досвід. 
Очікування цього способу наукового спілкування перевершили мої сподівання: він 
виявився дуже плідним, насиченим, жвавим, результативним. Було відчутно ефект 
живої присутності кожного із дискутантів. Ще раз дякую!  
З повагою,  
Ільницький Данило 
 
Час форуму вичерпався, статті з екрана зникли, і таке відчуття, що - "все пропало"... 
Але двері Храму Науки завжди відкриті, і Діалог однозначно триватиме! 
Щиро дякую за спілкування, обмін ідеями, збагачення досвідом, уроки дослідницької 
майстерності, за принциповість, великодушність, світоглядну консолідацію! А 
шановним господарям Конференції  - за її прекрасну організацію і технічно бездоганне 
проведення.  
Добра, миру, любові, натхненного творчого пошуку Вам, успішної реалізації наукових 
устремлінь! Нехай усім нам легко відкриваються нові наукові горизонти, і це допомагає 
змінити життя на краще. 
З повагою,  
Галина Білик 
 
Дякую Вам за можливість поспілкуватись на лінгвістичні теми! 
Ви подарували учасникам можливість познайомитись з новими людьми і 
поспілкуватись із ними.  А спілкування - то найдорожча річ у світі, як сказав Сократ. 
Бажаю міцного здоров'я, успіхів. Спасибі! 
З повагою,  
А. Безпаленко 
 
Велике спасибі організаторам за таку чудову конференцію, яка відбувається у теплій 
затишній атмосфері, без зайвих трибун, краваток і мікрофонів, але під час якої кожен 
почутий і може дружньо поспілкуватися, дізнатися чимало нового та поділитися своїми 
міркуваннями щодо української освіти, мови, літератури, культури, а віднедавна й 
національної ідентичності. 
Щороку з нетерпінням очікуєш початку нової Інтернет-конференції, щоб  зустрітися в 
онлайн з давніми знайомими, віднайти нових однодумців, котрі займаються подібними 
дослідженнями тощо. 
І все це Свято науки можливе завдяки організаторам конференції, які створюють 
шикарні можливості для такої вкрай потрібної справи. 
З глибокою повагою –  
Уляна Штанденко. 
 
Зміст і формат конференції мені дуже подобаються. Порівняно з «усними» аналогами, 
тут є можливість застановитися, сформулювати думку ґрунтовно, а не тільки 



«імпресіоністично», так само, як допіру знайомитися з доповідями не «на слух», що 
скрадає нюанси, а – «всією головою», «основоположно». 
З повагою,  
Ростислав Чопик 
 
Дякую за можливість взяти участь у такому цікавому заході. Я вперше брала участь в 
інтернет-конференції,уважаю, що ця форма є перспективною. Успіхів Вам у цій добрій 
справі, бажаю,щоб з кожним роком кількість учасників збільшувалася,а якість 
доповідей не втрачалася і теж покращувалася. 
З повагою і вдячністю, 
Юлiя Любавськa 
 
Щиро вдячний за Вашу Велику працю з організації наукового спілкування у 
віртуальному просторі! Ми стали учасниками процесу творення традицій нового типу 
наукових комунікацій, де різні риси "культур" і "світів" набувають нового проявлення у 
цікавому контексті.  
З повагою,  
Роман Крохмальний 
 
Щиро вдячні за організацію того інтелектуально-культурного простору, куди 
небайдужі дослідники можуть прийти зі своїм науковим ужинком, як-то кажуть, «свій, 
до свого, по своє». Дуже тішить те, що поряд із порушенням сучасними науковцями 
питомих «каменів» нашої історії, щочастіше в об'єктив уваги потрапляють 
найзлободенніші проблеми сучасності, перспективи розвитку нашої України. 
З глибокою повагою, 
Лариса Корж-Усенко  
 
Спасибі Вам велике і щире! Конференція цього разу вийшла ще краше, хоча вона 
кожного року проводиться Вашим колективом на вищому рівні! 
Мені здалось, а може, не тільки мені, що тепер жвавіше і навіть якось зацікавленіше 
учасники обговорювали матеріали виступів; тобто інтерактив справжній вдався 
знову. За час проведення наукових "Діалогів...", до яких пощастило долучитись і мені, 
дійсно, склалося коло, спілка, товариство, об'єднане спільними науковими ідеями, для 
якого Конференція ця - вже явище обов'язкове для кожного року, природне, ознака пори 
року і її атрибут. І це коло закономірно переходить із Конференцією в наступний рік, 
приєднуючи до себе нових учасників широкої географії. І в появі такої гарної Традиції - 
об'єктивна заслуга Вашого колективу. 
Окремо може відзначити кожен учасник: механізм Конференції відшліфований 
ідеально - як годинник, розмірено і точно, без збоїв і накладок щоразу триває це 
наукове свято. Окремо треба сказати про найвищу уважність Організаторів до 
учасника кожного, про оперативність реації Оргкомітету на найменше прохання,  
питання учасника чи того, хто хоче ним стати. Спасибі! 
У достатньо складних умовах поточних років Конференції вдається підтримувати ще 
й світ друкований орган, що став він фактично періодичним науковим виданням, 
джерелом наукової реальності для всієї спільноти гуманітаріїв і не тільки. Причому 
об'єктивно рівень збірника в науковому зрізі, плані оформлення, архітектурі своїй 
дасть фору багатьом визнаним і чинним як фахові джерелам не тільки України: він 
сам уже здатен диктувати наукові моду, критерій і дослідницький смак. 
Думаю, не зайвим буде підкреслити: в умовах кризи економічної, коли закриваються, не 
витримуючи темпів і навантаження, друковані джерела, організації тощо, 
Конференція "Діалог мов - діалог культур..." просить від учасників - тільки науковий 



матеріал. Абсолютно безкоштовно ми, учасники, щоразу можемо включатися у це 
чудове наукове дійство, Подію. Знайомитися з розкласифікованими матеріалами колег, 
висловлювати власну думку - і бачити динаміку обговорення на престижному сайті 
Мюнхенського університету, й отримувати в результаті збірник праць, сертифікат, 
загалом - нові контакти, можливості, потенціал. Доступні архіви аналогічної роботи 
минулих років. І за всім цим - величезна робота Організаторів (маленький приклад її - 
хоча б ідеальне забезпечення наукового он-лайн чату протягом чотирьох діб в умовах 
різних часових поясів), яким удається, крім іншого, знаходити фінансування для 
Конференції! 
За Вашу високу роботу, за ідею Вашу й щорічне її втілення, шаночні Організатори 
Конференції, - велике спасибі Вам! Усього тільки найкращого і багато сил! І 
процвітання Конференіії, і многая лета їй! 
З повагою і щирою вдячністю, 
Андрій Гурдуз із Миколаєва 
 
Щиро вдячна Вам за можливість поспілкуватися з колегами, обговорити 
літературознавчі проблеми.  
З повагою і найкращими побажаннями,  
Віра Просалова. 
 
Щиро вдячна за можливість доторкнутися до  наукового дивосвіту колег, а колегам  - 
за слова підтримки, які старатимуся виправдати. Почерпнула неймовірний заряд 
творчості й бажання  зростати. 
Успіхів і творчої наснаги під мирним небом!   
З надією на запрошення до нових зустрічей,  
Галина Корицька 
 
Дякую за чергову чудову конференцію. Зичу подальших успіхів! 
З повагою, 
Тетяна Остапчук 
 
Дякую Вам за Вашу самовіддану працю, що сприяє розвитку української культури. 
З повагою, 
Вiктория Георгієвська 
 
Дякую вам за ретельну підготовку та проведення цього заходу. 
Вперше отримала досвід участі у конференції інтернет-формату. Вдячна за можливість 
ознайомитись з цікавими дослідженнями високого наукового рівня та отримати 
якнайприємніші враження від спілкування з їх авторами. 
З повагою і щирою вдячністю, 
Оксана Ковтунець. 
 
Перечитала майже всі доповіді. Відкрила для себе багато нового і цікавого.  
Дякую за можливість наукового плідного спілкування.  
З повагою, 
Вікторія Шеремета 
 
Дякую організаторам Інтернет-конференції за можливість долучитися до цікавої 
наукової дискусії.   
Зі щирою повагою,  
Лілія Андрієнко 



 
Дорогі колеги, Вам безмежна вдячність за злагоджену працю та організацію.  
Хай в усьому щастить.  
З повагою, 
Жанна Янковська. 
 
Щиро дякую організаторам конференції за створення комфортних умов для цікавого  
й корисного наукового спілкування. 
Із побажанням творчої наснаги і натхнення, 
Наталія Лебединцева  
 
Дякую за унікальну можливість участі у такому прекрасному науковому заході. 
Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю! 
З повагою і вдячністю, 
Анна Коваленко 
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