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Шановний Вікторе Олександровичу! 

 

16 – 17 листопада 2017 року в Чернігівському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського відбулася 

Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня української писемності і 

мови «Українська мова як чинник національної державності». 

У ній взяли участь Радник, Заступник Надзвичайного і Повноважного 

Посла Латвійської Республіки в Україні пані Ірена Путниня, Почесний консул 

Латвійської Республіки в Чернігові та області пані Олена Вишнякова, Помічник 

Почесного консула та директор КПЦ LatviArt пані Ірина Харченко, керівництво 

області, науковці Інституту НАПН України, Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Національного університету «Острозька академія», Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, Чернігівського 

національного технологічного університету, Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», Комунального закладу «Черкаський обласний 

центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», 

Чернігівського, Київського та Рівненського інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, учителі Чернігівщини, представники Національної спілки 

письменників України, митці. 

На конференції були порушені проблеми розвитку й функціювання 

української мови в усіх сферах суспільного життя, викладання української мови 
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в загальноосвітніх школах та вишах України, питання національно-

патріотичного виховання молоді. 

Успіх конференції – це свідчення високої якості роботи його 

організаторів і учасників. 

Просимо передати слова вдячності за активну участь у конференції 

Ковбасенку Юрієві Івановичу, завідувачеві кафедри світової літератури 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидату 

педагогічних наук, професорові, президенту Української асоціації викладачів 

зарубіжної літератури; Тверітіновій Тетяні Іванівні, заступникові завідувача 

кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидату філологічних наук, доцентові; Шовкопляс Галині 

Євгенівні, докторантові Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидату філологічних наук, доцентові. 

Сподіваємося на продовження плідної співпраці. 
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