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У бібліотеці безкоштовно навчають англійської. Інші мови – за 

невелику оплату 

 

Відвідувати курси англійської, польської, німецької мови можна у 

Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Зараз відбувається запис у 

нові групи. 

Вивчити іноземну мову можна не лише у школі чи на дорогих платних 

курсах. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді працюють 

безкоштовні мовні клуби. 

− У нас немає вікових обмежень для відвідування курсів, − 

розповідає бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Тетяна 

Кривокульська. – Зазвичай на заняття приходять люди різного віку, навіть 

пенсіонери. У нас діє лише поділ за рівнями знань. 

 Більшість курсів є безкоштовними, потрібно лише виготовити 

читацький квиток. Англійську мову можуть вивчити діти 6−8 років та люди з  

початковим рівнем, а також охочі стати добре обізнаним у діловій 

англійській. Навчає відвідувачів координатор ІЦ «Вікно в Америку для 

майбутніх лідерів» Оксана Гуменюк. Крім того, у Тернопільській обласній 

бібліотеці для молоді діє клуб спілкування англійською мовою та клуб 

ділової англійської (щонеділі о 15:00). Їх веде волонтер Корпусу Миру зі 

США Шакіта Біллі. 

Для того, щоб відвідати заняття з німецької мови, читацького квитка 

недостатньо. Вартість 30-ти занять у викладача Наталії Будій – 300 грн. 

− Клуб відкрито в рамках спільного проекту бібліотеки та Гете-

інституту «Бібліотека-парт-нер Goethe-Institut», − каже Тетяна 

Кривокульська. – У програмі клубу для початківців – вивчення слів та 



детальної граматики німецької мови, бесіди на актуальні теми, ознайомлення 

з культурними традиціями Німеччини, вікторини та презентації.  

Заняття з польської мови для початківців веде волонтер з багаторічним 

досвідом Василь Криськів, а з польської середнього рівня – викладач 

словʼянських мов та перекладач Олена Кізʼякова. 

− Польська для початківців вартує 100 грн. за весь курс, − зазначає 

пані Кривокульська. – Заняття відбуватимуться 2 рази в тиждень: у середу та 

четвер о 17:30. Тривалість занять – 3,5 місяці з вересня по грудень. 


