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Тернополян та патрульних безкоштовно навчає англійська 

волонтерка зі США 

 
Волонтерка зі США Шакіта Біллі допомагає тернополянам вивчати 

англійську мову, ділиться американським досвідом, а також пізнає 

українську культуру. Вона працює в рамках проекту «Вікно в Америку для 

майбутніх лідерів» обласної бібліотеки для молоді.  

- Хочу поділитися своїми знаннями з людьми з України, – каже Шакіта 

Біллі. – Я приїхала з Детройта штату Мічиган, сама я з великої сім’ї. 

Спочатку жила три місяці у Житомирі в українській сім’ї, вивчала культуру, 

традиції… А в Тернопіль приїхала в грудні минулого року, зараз працюю як 

волонтер у багатьох проектах. Люди тут дуже хороші. Є певні відмінності 

між США та Україною, але і тут, і там люди хочуть відчути любов, розуміння 

та підтримку, - в цьому ми всі однакові. Я дуже рада, що можу допомагати 

іншим. 

Щовівторка о17.00 Шакіта Біллі веде клуб спілкування English Speaking 

Club, а щонеділі о 15. 00 бере активну участь в Public Speaking Club. 

Спілкування та вивчення матеріалу відбувається виключно англійською. 

На заняття в розмовний клуб прийшли тернополяни різного віку – і 

школярі, і старші. 50-річний Володимир Когут каже, що вчитися ніколи не 

пізно.  

- Колись давно я знав мову, дуже багато забув, - каже чоловік. – А ще 

ходжу на комп’ютерні курси, хочу поїхати за кордон… В мої 50-т життя 

тільки починається. Я хочу все побачити та осягнути, ніколи не пізно 

вчитися. В Америці в університети 80-річні поступають.  

- Шакіта Біллі працює з нами майже 4 місяці, - розповідає завідувачка 

сектору документів іноземними мовами бібліотеки Оксана Гуменюк. – Ще 



ми співпрацюємо з управлінням патрульної поліції області, і Шакіта навчає 

тернопільських патрульних англійської. Знайшлося близько 70 охочих, і їх 

кількість постійно збільшується. 

До речі, у нас ще викладають німецьку та безкоштовно польську – 

нещодавно відкрили набір у групу в неділю на 12. 00. Щоб відвідувати 

заняття з іноземної мови в бібліотеці, потрібен читацький квиток, який 

коштує 20 грн. на рік. 


