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Вельмишановні організатори конференції! 

Дорогі учасники! 

 

Сердечно вдячна за можливість бути учасником цього цікавого нукового форуму й 

змістовну і захоплюючу відкриту дискусію! 

Я вперше брала участь у цьому науковому форумі й хочу висловити свої слова 

захоплення й подяки за цікаві дослідження і спілкування у справі підтримки 

української мови, літератури, культури!  

Сподіваюсь на подальшу співпрацю. 

Бажаю Вам добра, здоров'я і натхнення! 

З повагою -  Олександра Німилович 

 

Сердечно дякую Вам за можливість укотре долучитися до роботи такого поважного 

наукового форуму. Упродовж десятиліття вже сформувалися певні традиції, з-поміж 

з яких повага до всіх і кожного, паритетність усіх учасників, коли і молодий аспірант, 

і знаний професор можуть вільно висловлювати свої думки, дискутувати, відстоюючи 

свої погляди . Обраний Вами формат інтернет-конференції дозволяє долати не тільки 

кордони між країнами, а й навіть карантинно-пандемічні перепони, щоб 

продовжувати діалог мов, діалог культур. 

Бажаю Вам успіхів та міцного здоров'я! 

До нових зустрічей! 

З повагою - Ірина Брага 

 

Щиро вдячна за можливість взяти участь у цій конференції та поспілкуватися з 

фахівцями у різних галузях україністики. Безмежно дякую за чітку організацію 

конференції, вчасну реакцію організаторів на кожну дрібну проблему, з якою 



зіштовхувалися учасники. Такі конференції допомагають рости, виходити зі своєї 

бульбашки, знайомитися з іншими поглядами та іншими темами.  

Бажаю організаторам сил і натхнення у зближенні України та світу!  

Зі щирою повагою - Ірина Божко 

 

Цьогорічна зустріч, як і десять попередніх, ще раз підтвердила бажання науковців 

обмінюватися думками,  зацікавленість проблемою діалогу, блискучу організацію 

Інтернет-конференції. Завдяки наполегливій праці організаторам конференції вдалося 

чітко організувати секційну роботу. Учасники отримали можливість невимушено 

обмінюватися спостереженнями, думками, відкривати нові для себе імена. Такий 

формат проведення конференцій створює умови для дискусій, налагодження наукового 

діалогу.  

Щиро дякую за можливість узяти участь у роботі конференції!  

Плідної вам праці, нових здобутків!  

З повагою - Віра Просалова 

 

Прещиро дякую організаторам за цікаву інтелектуальну комунікацію й за можливість 

стати учасниками такого важливого міжкультурного діалогу з науковою спільнотою. 

Хотілося б продовжити співпрацю з Вами.    

З повагою і вдячністю - Світлана Богдан 

 

Безмежно вдячна Вам за можливість взяти участь у Вашому заході й долучитися до 

цікавої дискусії! Ви мотивуєте й надихаєте, збагачуєте й відкриваєте нові обрії 

наукових досліджень! 

З повагою - Галина Бокшань 

 

Дякую Вам за гарну організацію конференції, за можливість виступити з доповіддю та 

за цікаву віртуальну дискусію! Я отримала лише позитивні враження від конференції, 

познайомилися з неймовірно цікавими дослідженнями інших учасників та віртуально 

познайомилася з колегами. Дякую Вам ще раз! 

З повагою - Катерина Сопіна 

 

Щиро дякую за змогу взяти участь у конференції, для мене як краєзнавця це добра 

нагода познайомитися з цікавими дослідженнями, повчитися у відомих науковців й 

запозичити корисний для моєї дослідницької роботи матеріал.  

Дай Боже здоров'я всім учасникам і організаторам конференції, творчої наснаги й 

нових відкриттів.  

Низький уклін за вашу таку потрібну й актуальну роботу. 

З повагою - Наталія Міллєр 

 

Щиро вдячна Вам за можливість взяти участь у такому технологічному і змістовно 

наповненому заході, оприлюднити у такій поважній спільноті свою доповідь, а також 

ознайомитися із надбаннями колег із різних куточків України! 

З повагою - Олена Руда 

 

Хочу виразити глибоку вдячність за всю пророблену Вами величезну роботу з 

організації наукового заходу, за наше згуртування, зручний формат, приємне 

товариство і спілкування. Дякую за увагу до кожного, постійний зв'язок, терплячість, 

виваженість, Ваші відповіді,  допомогу. В нинішніх умовах це особливо цінуєш. Тому 

бажаю усім насамперед здоров'я та успіхів у нелегкій, але (впевнена) цікавій для 

кожного праці.  



Успіхів та майбутніх зустрічей і в інтернет-просторі, і особистих.  

На тому стоїмо і тримаємося. 

З повагою - Жанна Янковська 

 

Щиро дякую Вам за організацію та проведення цікавої та потрібної конференції. Ви 

робите надзвичайно корисну справу сьогодення - утверджуєте українську мову і сам її 

престиж  як в Україні, так і за її межами. І саме це найбільше мене тішить, і за це я 

найбільше Вам усім вдячна. Подальших Вам успіхів у цій царині діяльності та всього 

найкращого. 

З повагою і вдячністю - Галина Городиловська 

 

Щиро дякую за можливість взяти участь у достойному науковому заході. Організація 

конференції щоразу на дуже високому рівні. Я вдячна Вам за терпіння, витримку і 

толерантність до кожного. 

Радію, що мала нагоду поспілкуватися з українськими високодостойними науковцями, 

взяла участь в обговоренні та отримала добрий досвід. 

Здоров'я усім! 

З повагою - Світлана Бородіца  

 

Дякую за можливість взяти участь у цій конференції. Це був дуже цікавий досвід, а 

доповіді були високого рівня. З нетерпінням чекаю, коли їх буде опубліковано, аби 

була можливість на них покликатися і працювати на парах зі студентами. 

Бажаю міцного здоров'я і непереборного оптимізму в цей непростий час. 

Щиро - Людмила Підкуймуха 

 

Сердечно вдячна за три дні насолоди наукового спілкування, які дозволили не тільки 

ознайомитися з різними темами колег філологів та мистецтвознавців, але також 

довідатися чимало корисного з методології, літератури для власних наукових 

інспірацій. 

З повагою - Оксана Кузьменко  

 

Дякую за відбір моєї доповіді для участі в конференції, за чудову (як завжди!) її 

організацію, надану можливість обмінятися думками з колегами і нові ідеї, які стали 

результатом цього спілкування! 

Зі щирою повагою - Наталія Горбач 

 

Щиро дякую за прекрасну організацію конференції. 

З повагою та надією на подальше плідне співробітництво - 

Надія Пашкова 

 

Висловлюю найщирішу подяку за можливість взяти участь у конференції і 

поспілкуватися з колегами. 

Зі щирою повагою - Олеся Лазаренко  

 

Маю надзвичайно приємні враження від роботи під час конференції. Ціную вашу 

кропітку працю з організації важливої наукової події. 

Зі щирою повагою – Алла Ярова 

 

Сердечно дякую за незмінний і  дуже зручний формат наукового спілкування, якому аж 

ніяк не зміг завадити цьогорічний карантин. Вдало створена віртуальна платформа 



дозволила обмінятися думками україністам із різних куточків планети і збагатитися 

цінним дослідницьким досвідом.  

Щиро бажаю всім міцного імунітету та нових звершень! 

З повагою - Тетяна Прокопович 

 

Дякую Вам щиро за можливість взяти участь у такому цікавому, високопрофесійному 

та прекрасно організованому науковому заході!  

Сердечно бажаю усім учасникам та організаторам науково-практичної конференції 

міцного здоров'я та нових наукових звершень!  

З повагою і вдячністю - Оксана Бобечко 

 

Дякую вам за чергову чудову змогу поспілкуватися на актуальні теми сучасної 

лінгвістики. Дискусія була цікавою та пізнавальною.  

Усім зичу міцного здоров'я і нових зустрічей на конференції. 

З повагою - Лариса Колібаба 

 

Щиро дякую, було надзвичайно приємно і корисно взяти участь у Вашій конференції, 

обмінюватися думками, збагачувати знання! 

З найкращими побажаннями і повагою - Ольга Смольницька 

 

Щиро дякую організаторам конференції за кропітку працю! Бажаю Вам подальших 

 успіхів на цій ниві! 

З повагою - Елла Мінцис 

 

Прагну висловити сердечну вдячність за можливість збагатитися на Вашій 

конференції знаннями зі стількох різних площин україністики та познайомитися з 

багатьма иншими однодумцями! Інформацію про Вас з приємністю поширюю серед 

українських, польських і чеських колег. 

З повагою - Юлія Рисіч-Шафранєц 

 

 

 

 

 


