Відгуки учасників
про конференцію «Україна очима молодих»
***
Лазарєва Тетяна, учениця 9 класу Торчинської ЗОШ Луцького району
Волинської області
Великий гарний зал, багато світла і картин, привітна атмосфера – саме так
зустрів нас університет імені Івана Франка. Багато молодих і талановитих
дослідників з усієї України зібралися у місті Лева. Позитивно налаштовували
нас на перебування тут доповіді Вакарчука Івана Олександровича, ректора ЛНУ
імені Івана Франка, та Стефанишин Ольги Василівни, професора кафедри
економіки України ЛНУ імені Вана Франка, які мені дуже сподобались.
Особливо були цікавими екскурсії по місту, де кожен будинок має свою
унікальну історію. У мене склалося таке враження, що Львів – це великий
музей. Конференція, задля якої ми приїхали, пройшла чудово. Усі діти гарно
підготувалися і виступили. Я запам’ятаю цю подорож на все життя і думаю, що
далі займатимусь у Малій академії наук України.

***
Львів – одне з найяскравіших, найкрасивіших міст України, культурний та
історичний центр, мальовничий куточок нашої Батьківщини.
На нашу думку, конференція була організована та проведена дуже добре,
відчувалась відповідальність людей, які цим займались. Умови проживання та
харчування були на високому рівні.
Цей науковий захід дав змогу переконатися, що українці, а саме молоде
покоління – це дуже талановита нація. Під час спілкування одне з одним ми
відкрили для себе багато нового з різних галузей знань: економіки, екології та
історії України. Але, мабуть, найголовніше те, що ми відчули смак позитивного
спілкування та отримали можливість знайти нових друзів.
Конференція дозволяє дітям показати свої здібності, інтелект та наукові
розробки, зрозуміти проблеми різних регіонів України та поділитися своїм
досвідом та ідеями.

***
Я вважаю, що наша подорож до міста Лева виявилася вдалою, цікавою,
пізнавальною і розвиваючою. Надзвичайно вразила гостинність львів’ян, але
найбільше сподобалося ставлення жителів міста до власного минулого та
культурної спадщини. Цінним враженням для мене була Наукова бібліотека,
особливо рідкісний архів.
Загалом, подорож до Львова буде одним з найкращих і найсвітліших
спогадів мого дитинства.
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***
Я, Кутинський Арсен. Львів – чудове місто, воно мені дуже сподобалося.
Наукова конференція навчила мене багато нового. Я познайомився з багатьма
друзями. Дякую за все!
***
Від міста Львова залишилися найчудовіші враження. Це незабутнє, казкове
місце. Я сподіваюся ще навідатися у цей центр старовини, гадаю, що
затримаюсь не менш неділі. Щиро дякую організаторам за райдужні почуття та
щирі посмішки.
15.03.2012 р. Кузьміна Альона, м. Донецьк.
***
Особисто для мене, перебування у Львові в рамках участі в науковій
конференції «Україна очима молодих» залишило приємні спогади. особливо
запам’ятався теплий прийом у стінах ЛНУ та цікаві екскурсії. Я впевнена, що
буду згадувати цю поїздку, як корисну подорож, з якої я винесла для себе
багато цінного матеріалу.

