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Діалог мов – діалог культур. Україна і світ 

Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht 

 

Дванадцята міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція з україністики 

(28 – 31 жовтня 2021 року) 

 

Щиро вдячна за можливість взяти участь у цій конференції. Ці щорічні зустрічі 

стали традиційним спілкуванням фахівців різних галузей україністики. Саме така 

форма спілкування дозволяє більш глибоко та предметно розглядати важливі питання, 

створює умови для дискусій, налагодження наукового діалогу. Чудова організація, 

змістовні матеріали доповідачів. 

Усім надалі успішної роботи! 

Зі щирою повагою - Галина Лукаш 

 

           Хочу вам подякувати за цю щорічну конференцію, яка тримає планку, не дає нам 

перетворитися на "Пакистан науки", стимулює наукову дискусію. Захоплююся чіткою 

організацією конференції. вашим умінням зблизити колег з різних куточків України та 

залучити їх до обговорення. У часи імітаторства в науці починаєш дуже цінувати 

такі заходи.  

           Щиро вдячна вам - 

           Ірина Божко 

 

            Щиро дякую Вам, невтомним організаторам знакової україністичної 

конференції, за незмінно високий рівень її підготовки й проведення.                                                       

Ваша подвижницька праця впродовж дванадцяти років – це вагомий внесок у справу 

культурної дипломатії. 

            Із щирим захопленням і безмежною повагою –  

            Ірина Брага 

 

               Щиро вдячна вам за можливість долучитися до чудового наукового форуму, 

представити результати свого дослідження та з великим зацікавленням 

ознайомитися з доробками знаних науковців. 



               З повагою та найкращими побажаннями -  

               Інна Ренчка 

 

              Дякую Вам за можливість бути учасником такого поважного наукового 

форуму. З технічних причин вона була обмеженою. Бажаю Вам здоров'я, творчих 

успіхів та подальшої взаємовигідної співпраці.  

              З повагою -  

              Юрій Фігурний. 

 

                Хочу Вам подякувати за те, що Ви зберігаєте традицію і щороку даєте 

можливість фахівцям різних наукових галузей обмінюватися своїми досягненнями, 

створюєте таку важливу платформу для спілкування й обміну думок. 

                З повагою - 

                Тетяна Ґетц. 

 

              Вдячна за можливість участі у Вашій конференції. Дякую за організацію такого 

інтерактивного та інтелектуально насиченого інтернет-простору. 

              З повагою -  

              Корж-Усенко Лариса 

 

              Дозвольте подякувати за можливість участі в конференції й фаховій дикусії. 

Як завжди, було цікаво, плідно і дружньо. До нових зустрічей - віртуальних і реальних. 

              Зі щирою приязню - 

              Людмила Підкуймуха 

 

             Сердечно дякую шановним організаторам!                                                                    

Конференція додала сили, наснажила ідеями та унаочнила зроблене.   

             З повагою -  

             Оксана Микитюк 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Щиро вдячна за підтримку українських науковців. 

             До зустрічі наступного року!  

             З повагою - Світлана Прищенко 

 

            Дуже вдячна за Вашу працю, за чудову організацію конференції і можливість 

публікації. Дякую!!! 

          Бажаю здоров'я міцного, натхнення і нових звершень! 

          З повагою - 

          Олександра Німилович  

 

           Щиро дякую усім причетним до організації науково-практичної конференції!    

Міцного Вам здоров'я та успіхів у всіх починаннях!  

           З повагою -  

           Оксана Бобечко 

 

           Красно дякую за цікаву багаторічну співпрацю  й високий фаховий  рівень 

збірника наукових праць. 

           Зі щирою повагою - 

           Лариса Колібаба 

 


