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Вельмишановні організатори конференції! 

Дорогі учасники! 

 

Сердечно вітаю Вас із славним ювілеєм – Десятою міжнародною інтернет-

конференцією, що стала знаковою науковою подією для україністів з усього світу. 

Дякую, що впродовж цих років Ви невтомно працювали задля єднання всіх, кому 

дороге українське Слово і хто відкритий до обміну ідеями і поглядами, до Діалогу мов і 

культур.  

Бажаю Вам і всім учасникам представницького форуму творчого натхнення, сміливих 

задумів і успішного їх втілення. 

З глибокою повагою та щирою вдячністю –  

Ірина Брага 

 

Уперше брала участь у Вашій конференції. Набула неоціненного досвіду спілкування з 

колегами та однодумцями. Щиро дякую усім організаторам за подвижницьку працю. 

Вона зараз вкрай важлива і потрібна для української науки, яка разом з нашим 

народом переживає нелегкі часи.  

Бажаю усім причетним до організування та проведення конференції міцного здоров'я, 

професійної самореалізації та плідної  роботи на благо України. 

З повагою,  

Лідія Бондаренко 

 

Щиро дякую за професійність у проведенні такого важливого й потрібного наукового 

заходу. Це моя перша участь. Я надзвичайно захоплена рівнем глибоких наукових 

пошуків у сфері україністики. Дякую, що підтримуєте українську науку. 

З вдячністю і повагою до того, що ви робите, 

Тетяна Гуцуляк 



 

Дякую за титанічні зусилля, котрі стали запорукою нашого наукового діалогу. Вдячна 

за розкіш спілкування з професіоналами, Вчетверте беру участь у конференції, 

вчетверте захоплююсь широтою поставлених учасниками завдань, продуктивними 

обговореннями, вмінням вести дискусію. Ви, вельмишановні організатори, завжди були 

поруч, вміло і толерантно модерували цей науковий захід. Бажаю енергії та наснаги.  

А ми готуємось до наступної конференції у віртуальному просторі, що так об'єднав 

однодумців.   

З повагою,  

Алла Демченко 
 

Висловлюю щиру подяку організаторам конференції за підтримку наукових ініціатив 

україністів зі всього світу! 

Вражає спектр і глибина розв’язання проблем, високий рівень дискусії та можливість 

обміну досвідом між науковцями. 

Сердечно зичу подальших дослідницьких здобутків, натхнення і можливостей для 

проведення таких яскравих наукових заходів! 

З повагою,  

Тетяна Прокопович 
 

Щиро вдячна Вам за таку високу якість організації і проведення заходу!           

Дуже приємно, що Інститут слов'янської філології Університету Людвіга-

Максиміліана зміг об'єднати таку когорту професіоналів у сфері гуманітаристики, яким 

небайдужа Україна, її мова, культура, історія, література, освіта. Такі заходи справді 

сприяють діалогу культур і, навіть, діалогу сердець. 

Сподіваюся й надалі на творчу й професійну співпрацю! 

З повагою і найкращими побажаннями 

Світлана Бойко. 

 

Ще раз дуже дякую вам за вашу працю з організації і проведення конференції, яка є 

унікальною можливістю не тільки ознайомитись із працями україністів різних країн, 

почерпнути нові ідеї, але й висловити свою думку, запропонувати актуальну тему 

дослідження... 

Бажаю вам успіхів у щоденній праці та творчого натхнення у наукових пошуках. 

З повагою,  

Любов Фроляк  

 

Уперше брала участь в Інтернет-конференції. Це надзвичайно цікавий і потрібний 

досвід для кожного науковця. Дискусії щодо підготовлених наукових розвідок, їх 

обговорення допомагають дослідникам у наступних працях. Вражає надзвичайно 

висока організація конференції, чіткість і системність. Щиро дякую організаторам 

конференції. 

З повагою і вдячністю –  

Ірина Бабій. 

 

Благодарю за  чудесную возможность в очередной раз  принять участие в 

конференции! Рада расширению состава её участников, её  тематического поля.  Все 

 статьи, безусловно, достойны высокой оценки и публикации. 

Высоко ценю вашу языковую толерантность в отношении моей статьи.   

В мае в Гродненском университете пройдёт юбилейная конференция "Карские 

чтения". Буду рада, если коллеги сочтут возможным принять участие в ней. 

С уважением,  



Татьяна Сивова 

 

Дякуємо за надану можливість узяти участь у науковому заході високого гатунку, ми 

цінуємо досвід і думку кожного. Вам удалося оптимально організувати "майданчик" 

для обговорень актуальних тем, деякі з них є дражливими для суспільства.  

Чекатимемо на вихід збірника матеріалів ювілейної конференції.  

Зичимо творчих успіхів!  

З повагою –  

Наталія Малюга, Вероніка Городецька.  

 

Щиро дякую за можливість віртуально поспілкуватися з провідними україністами й 

україністками.  

Успіхів у всіх починаннях!  

І до зустрічі 2020 року! 

Віталій Максимчук,  

Острозька академія 
 

Хочу щиро подякувати всім Вам за організацію та проведення такої цікавої й потрібної 

конференції з україністики. Надіюся, що будемо й надалі підтримувати професійну 

дружбу і взаємне спілкування. Зичу всім добра, здоров'я, успіхів у справах наукових і 

щастя в родинах, фізичних і духовних сил, щоб організувати на такому ж високому 

рівні конференцію в 2020 році. 

З повагою  

Галина Городиловська 

 

Дякую за організацію корисного для України науковоно заходу.  Думаю, що підсумкова 

колективна праця стане у пригоді  науковцям, освітянам, студентам. 

З повагою, 

Олег Чирков 

 

Ваша конференція справді респектабельна та дуже корисна! Ви надаєте чудову 

можливість опублікуватися та взагалі бути у науковому тонусі!  

Буду вельми рада надалі брати участь у Ваших заходах! 

З повагою, 

Ольга Смольницька 

 

Вдячна вам за залучення до обговорення дуже важливих проблем сучасної 

україністики, за можливість висловити свої думки.  

З найкращими побажаннями –  

Валентина Мусій  

 

Щиро дякую за організацію конференції, яка дала можливість познайомитись з різними 

аспектами україністики. 

З повагою,  

Ганна Карась 

 

 


