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Шановні Організатори і Натхненники конференції! 

 

Дякую за чудову нагоду взяти участь у досконало проведеній Конференції  – 2016. 

Це був справжній науковий діалог, який, без сумніву, збагатив усіх нас новим досвідом, 

надавши кожному учаснику широкі можливості ознайомлення з доробком колег, 

вільного обговорення актуальної проблематики, освоєння новітніх теоретичних і 

методологічних аспектів сучасної гуманітарної науки.  

Глибоко переконаний: щорічна Інтернет-конференція, ініційована і так вдало 

здійснювана Iнститутом слов'янської філології Університету Людвіґа-Максиміліана, є 

безпрецендентним науковим форумом, який виконує важливу місію активного 

залучення української науки до загальноєвропейського наукового простору. 

Бажаю й дальших успіхів у цій шляхетній і надзвичайно перспективній справі! 

З повагою, 

Василь Будний 

 

Щиросердно дякую вам за велику працю і взяту на себе відповідальність! Конференція 

була організована бездоганно: все продумано, чітко, виважено. Розумію, наскільки це 

було непросто. А ще важче - зібрати таких різних за всіма параметрами науковців з 

різних куточків України та поза її межами. Але вам це успішно вдалося! 

Дай, Боже, Вам здоров’я і натхнення продовжувати таку важливу нині справу – 

об’єднувати людей науки, гуманітаріїв, яким зараз так нелегко у надто матеріальному 

і прагматичному світі! Від щирого серця говорю вам СПАСИБІ! Bже думаю над 

темою на наступний рік. Дуже хочу взяти участь і в конференції 2017 року. 

З найглибшою повагою і найкращими побажаннями миру, добра, щастя,  

Світлана Ленська  

 

Дуже дякую Вам за організовану конференцію, насичені чотири дні інтерактивного 

спілкування з провідними філологами та молодими науковцями. Усі їхні питання 



посприяли кращому розумінню порушеної мною теми, а також дещо покращили текст 

доповіді, який переріс у статтю для збірника конференції.  

Щиро дякую, світ повинен знати про Україну, її мову, літературу, освіту, науку, 

культуру. Україна - вагома частинка світового мовно-літературного простору.  

З повагою  

Іванна Мислива-Бунько 

 

Щиро вдячна за можливість взяти участь у достойному науковому заході. Його 

високий рівень організації і проведення заслуговують якнайвищого визнання. 

Сертифікат учасника Вашої конференції для мене - поважна нагорода. 

З повагою і щиро, 

Світлана Бородіца 

 

Красно дякуємо за Вашу вельми складну і водночас талановиту організаційну працю, 

спрямовану на високий рівень проведення Kонференції. Без Ваших зусиль ця 

інтелектуальна гра, яка захоплює і приваблює багатьма відтінками розкоші 

спілкування, не відбулася б у такому щиросердному і високого рівня науковому 

форматі. Безмежної радості Вам, успіхів у житті і творчості, гарного здоров’я і до 

нових щасливих зустрічей! 

З шаною,   

Валентина Саєнко, Павло Гуща  

 

Дякую за надану можливість взяти участь у науковій конференції! Велика робота, 

проведена Вами, дійсно заслуговує на слова щирої вдячності! Особисто для себе 

почерпнула багато цікавої і корисної інформації.  

Бажаю подальших творчих успіхів і усіляких гараздів! 

З повагою  

Юлія Омельчук 

 

Щиро вдячна за можливість обміну міркуваннями, спостереженнями, думками. Справді 

хотілося почути інших, дізнатися про наукові пошуки колег. І за це вам усім щиро 

вдячна. Цього року ми мали більше часу для ознайомлення з матеріалами, що 

дозволило краще познайомитися з поданими доповідями, географія яких підтверджує 

залучення значного кола науковців не лише з України.  І це дуже приємно. Організація 

конференції просто бездоганна. За це вдячна всім, хто сприяв цьому, доклав до цього 

чимало зусиль. 

З приємністю повідомляю, що, нарешті, закінчився процес надання вишу в екзилі – 

Донецькому національному університету – імені Василя Стуса, отож, тепер ми 

офіційно відмежувалися від вишу, що лишився на окупованій території і втратив (як це 

не прикро!) ознаки національного. Ім'я нашого випускника в назві університету 

найпереконливіше характеризує вибір нашого колективу,  який виїхав із окупованого 

Донецька.  

З пошаною - професор Донецького національного університету  імені Василя Стуса  

Віра Просалова 

 

Щиро дякую всім учасникам Конференції за грунтовні доповіді, обмін думками,  цінні 

поради! Організаторам Конференції - за можливість такого діалогу, за чудову 

підготовку заходу! Це були гарні чотири дні професійного взаємозбагачення! 

Почуваюся щасливим semper tiro! Усім нам - інтелектуального і професійного 

збагачення! Здоров'я і добра! 

З повагою - Галина Білик 



 

Красно дякую Вам за організацію наукових та міжкультурних комунікацій,  за чудову 

можливість знову поспілкуватися, зустрітися з колегами з минулих конференцій, 

познайомитися з новими, обмінятися результатами досліджень на перехресті різних 

наук, які об'єднує Культура.  

Конференція, як завжди, була змістовною, охоплюючи багато дискусійних питань 

історії і сучасності України. 2014 рік став для нас особливим, не всі витримали це 

випробування на честь і свободу. Чимало проблем ще попереду, проте я впевнена, що 

українці обрали правильний шлях. 

З повагою,  

Світлана Прищенко 

 

Щиро дякую Вам за створення чудової плятформи для наукового спілкування, якою 

щорічно стає Конференція, та за надану можливість висловити власні міркування й 

долучитися до плідних наукових дискусій. Це безцінний досвід, особливо для молодих 

науковців. 

З повагою,  

Антон Бузов 

 

Зі щирим серцем висловлюю Вам подяку за запрошення взяти участь в конференції, 

формат якої перевершив мої очікування.  

Наукова праця протягом чотирьох днів виявилася справді плідною, активною, а 

головно корисною з усіх точок зору. Науковець має нагоду уважно вчитатися в 

доповідь колег різних філологічних дисциплін, ставить запитання багатьом з них, 

дістає відгуки, зауваження, поради, бібліографічні довідки і адреси контактів. Все це 

дуже часто не є можливим у випадку обмеженого часу традиційної зустрічі. Попри 

загальний доброзичливий тон спілкування ця конференція не позбавлена гостроти 

дискусій та сміливих висловлювань відмінних точок зору.  

Вдячна усім тим, хто підтримував добрий технічний звязок.  

Бажаю творчих успіхів і добра. 

З надією на подальшу співпрацю 

Оксана Кузьменко 

 

Ще раз хочу подякувати за можливість взяти участь у Вашій конференції. Таки дуже 

добру справу Ви робите!  

Спасибі! 

Із повагою та вдячністю –  

Лілія Лавринович 

 

Дозвольте висловити глибоку вдячність за проведений захід. Вам раз за разом вдається 

зібрати такі цікаві й водночас різні за тематикою доповіді. Конференція спонукає до 

роздумів, відгуки колег надихають до подальших розвідок, а подекуди й пропонують 

готові наукові ідеї. 

Цьогорічна конференція допомогла мені побачити рейтинг найактуальніших 

філологічних тем, познайомила з новими іменами українських письменників, 

літературознавців, мовознавців, збагатила новими ідеями й науковими планами. 

Я щиро вдячна організаторам і учасникам конференції за цікаву, плідну та корисну 

співпрацю. 

З повагою,  

Тетяна Монахова 

 



Висловлюю найщирішу вдячність організаторам за грамотну організацію, 

відкритість, спрямування учасників на конструктивну співпрацю, та за надану 

можливість відкривати нові явища в україністиці, знайомитися й знаходити 

однодумців. 

З повагою,  

Тетяна Шестопалова 

 

Укотре щиро дякую Вам за Вашу плідну працю з єднання українських гуманітаріїв, 

актуалізації міжнародного наукового діалогу України і світу! Здається, цього разу 

дискусії зросли й на градус, як звичайно на цій Конференції з року в рік, а значно 

більше. Активність, зацікавленість, збереження попереднього й водночас розширення 

кола учасників Конференції свідчать про її необхідність, теоретичну й практичну 

корисність, вчасність і, звичайно, майбутню бажаність і перспективність. 

Ще раз дякую щиро Організаторам і всім учасникам за честь і щорічну радість бути 

частиною цієї святкової події!  

З глибокою повагою, 

Андрій Гурдуз  

 

Добігає зафершення ініційований Вами науковий полілог, який виявився вельми цікавим, 

жвавим, дискусійним.  

Спасибі Вам і до нових наукових зустрічей! 

З вдячністю –  

Галина Райбедюк 

 

Хочу висловити щиру подяку за створення прекрасного майданчика - віртуального 

простору, - який справді уже упродовж тривалого часу засвідчує свою дієздатність 

щодо плекання наукової дискусії, обміну ідеями, пошуком істини, процесом експлікації 

наукового тексту і актуалізації несподіваних ідей, знайомства вчених... Цікаво і 

приємно, важливо і доречно сприймати у межах конференційного дискурсу різні 

доповіді -  високоаналітичні,  текстовозумовлені, міофпоетичні, гостро сучасні і 

образно-стильові, зорієнтовані на прикладний аспект, замріяно поетичні і логічно 

вмотивовані водночас!  Переконаний, що ідея конференції такого типу має добре 

теперішнє і цікаве майбутнє!  

Щиро вдячний за прекрасну організацію і Вашу велику працю на користь діалогу 

культур!  

Бажаю усім учасникам і організаторам миру, добра і реалізації нових наукових ідей! 

З вдячністю і повагою,  

Роман Крохмальний 

 

Ще раз щиро дякую за можливість взяти участь у конференції, для мене це був дуже 

незвичний та цікавий формат, доповіді учасників дозволили мені подивитися на певні 

проблеми з іншого ракурсу. Слід зазначити їхній високий професійний рівень.  

Бажаю вам натхнення та успішного проведення Восьмої міжнародної конференції. 

Щиро,  

Анастасія Боженко 

  

Вдячні Вам за можливість вільного та грунтовного спілкування в колі однодумців, що 

до того ж надає можливість аспірантам та докторантам розширити горизонти своїх 

пошуків. 

З глибокою повагою, 

Лариса Корж-Усенко 



Щиро дякую, панове організатори, за співпрацю, терпіння та розуміння, а також за 

вашу працю! 

З вдячністю і повагою,  

Галина Горішна 

 

Велике дякую за можливість спілкування з колегами в рамках прекрасно  

організованої конференції! Успіхів Вам у подальшій роботі! 

З найкращими побажаннями і сподіванням на подальшу співпрацю 

Олена Кретова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


