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Анотація  
Портфоліо містить узагальнення досвіду роботи одного із структурних 

підрозділів Черкаського державного бізнес-коледжу – Мовний центр «Lingua 

Hub». Доробок складається з двох частин: реферативне повідомлення та 

електронний каталог, у якому методично обґрунтовано напрями діяльності 

центру за видами діяльності, у роботі також подано портфоліо відгуків від 

учасників заходів Центру та партнерів. 

Доробок може бути цікавим та корисним для освітніх закладів фахової 

передвищої освіти, які працюють у напряму формування мовленнєвої 

компетенції учасників освітнього процесу, налагоджують і розвивають 

міжнародну співпрацю у сфері освіти, партнерів коледжу та усіх 

зацікавлених осіб.  
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ВСТУП 

Володіння англійською мовою для висококваліфікованого фахівця є 

однією з основних передумов його успішної кар‟єри. Відповідаючи на 

виклики та запити сучасності, у 2017 році було створено Мовний центр 

«Lingua Hub» (надалі – Центр), як структурний підрозділ Центру кар‟єри та 

міжнародних зв‟язків Черкаського державного бізнес-коледжу, 

пріоритетними завданнями якого стало забезпечення студентів 

можливостями вивчати, розвивати та вдосконалювати навички володіння 

англійською мовою. Починаючи з 2018 року, Мовний центр «Lingua Hub» 

було виділено в окремий структурний підрозділ та розширено його функції у 

відповідністю зі стратегією освітнього закладу за напрямом міжнародне 

співробітництво.  

Актуальність діяльності структурного підрозділу Мовний центр «Lingua 

Hub» визначено основними принципами освітньої діяльності Закону України 

«Про освіту», зокрема: «інтеграція з ринком праці…, академічна свобода…, 

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір…, сприяння 

навчанню впродовж життя…» [1]. 

Колектив авторів проаналізував і узагальнив діяльність Центру у період 

2017-2020 рр. та представляє результати у вигляді Портфоліо «Мовний центр 

«Lingua Hub» (з досвіду роботи) до участі у Всеукраїнському конкурсі 

педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар–2021» у номінації 

«Інноваційне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти».  

Доробок містить дві частини:  

1) Портфоліо у вигляді реферативного повідомлення, у якому розкрито 

цілі, напрями діяльності Центру, з подальшою деталізацією за видами робіт 

та проведеними заходами; 

2) Портфоліо – електронний каталог, у якому представлено діяльність 

«Мовного центру «Lingua Hub» за стратегічними напрямами. Складовою 

частиною роботи є Портфоліо відгуків від партнерів Центру та учасників 

заходів, що проводилися на його базі. 

Інноваційність роботи Мовного центру «Lingua Hub» полягає у 

формуванні нових підходів до формування мовленнєвої компетенції 

учасників освітнього процесу, створення умов для їх професійного зростання 

та налагодження зв‟язків з вітчизняними та міжнародними організаціями, 

сектором бізнесу, як один із профорієнтаційних напрямів кар‟єрного 

зростання. 

Практичне значення Портфоліо Мовний центр «Lingua Hub» 

(електронний каталог) Черкаського державного бізнес-коледжу: 

- візитівка для стейкхолдерів; 

- інструмент брендингу; 

-профорієнтаційний інструмент для потенційних абітурієнтів та 

зацікавлених осіб тощо. 
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Місія Мовного центру «Lingua Hub» - формування мовленнєвої 

компетенції учасників освітнього процесу: створення умов для вивчення, 

розвитку та вдосконалення навичок володіння англійською мовою; 

спілкування з носіями мови; подолання мовного бар‟єру; підвищення рівня 

академічної мобільності студентів Черкаського державного бізнес-коледжу у 

міжнародному освітньому просторі та підвищення їх 

конкурентоспроможності на глобальному ринку.  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 

Співпраця з міжнародними організаціями: 

 US Peace Corps, Корпус Миру, США; 

 Window on America; 

 America House Kyiv; 

 EducationUSA. 

Співпраця з місцевими організаціями (англійська у суспільстві, бізнесі): 

 Готель «Україна»; 

 Громадська організація Promolod; 

 Туристична компанія «Osvita TOUR»; 

 Ротаракт Черкаси-Smile. 

Співпраця з випускниками міжнародних освітніх програм 

Відкриті лекції та семінари із запрошеними спікерами-носіями мови 

Мовні табори: 

 SUMMER CAMP; 

 WINTER CAMP. 

Лінгвістичне стажування 

Консультативний супровід  студентів-учасників міжнародних освітніх 

програм 

Мовні курси 

Курси професійного розвитку для викладачів 

Подієві заходи: 

 олімпіади, конкурси, ігри; 

 онлайн-привітання від випускників коледжу, які здобувають освіту чи  

побудували кар‟єру у міжнародному просторі; 

 тематичні заходи. 

Супровід міжнародних заходів 
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: 

 

Одним із стратегічних векторів розвитку Черкаського державного 

бізнес-коледжу є міжнародне співробітництво та налагодження стійких 

партнерських угод про співпрацю у галузі освіти. Одним із ключових завдань 

Мовного центру «Lingua Hub» є підтримка налагоджених контактів, участь 

у заходах, організація заходів з партнерами та залучення студентів до них. 

Надійним партнером таких відносин є Корпус Миру США, співпраця з яким 

налагоджена більше десяти років. Налагоджені стосунки з організаціями за 

підтримки Посольства США та з Посольством США з питань освіти. 

 

US PEACE CORPS, КОРПУС МИРУ США 

Черкаський державний бізнес-коледж має давню традицію співпраці з 

Корпусом Миру США. Протягом останніх трьох років на базі коледжу несли 

свою місію два представники цієї організації: 

1) Fabenson Frisch за програмою «Молодіжний розвиток»; 

2) M. Dujon Johnson, Ph.D., Juris Doctor, TEFL Educator, Peace Corps 

Response.  

 

FABENSON FRISCH 

 (травень 2017 р. – квітень 2019 р.) 

English Speaking Club 

На щотижневих засіданнях розмовного клубу обговорювалося безліч 

тем, де студенти навчалися критично мислити, долали мовний бар‟єр, 

знайомилися зі студентами інших країн, які Фабенсон запрошував. Було 

залучено близько 80 студентів. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=441 

 

English Courses: Business Essentials; Leadership and Civic Engagement 

Прослухавши курси Business Essentials; Leadership and Civic 

Engagement, студенти здобули  професійні компетенції з основ бізнесу та 

лідерства: уміння керувати часом (Time Management), основи публічних 

виступів (Public Speaking), ведення переговорів та вирішення конфліктів 

(Negotiation. Problem Solving) тощо. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=702 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=697 

 

Language Camps: Summer Camps 2017, 2018, Winter Camps 2018, 2019 

Програма двотижневих мовних таборів за участю волонтера Корпусу 

Миру США Фабенсона Фріша включала семінари, тренінги, дискусії, квести 

за темами: “Environmental protection”, “Money matters. How to spend it wisely”, 

“Setting SMART goals”, “Human wants and needs”, “Volunteering”, “Cinema in 

our life”, “Holidays in the USA”, “Non-verbal communication”, “Etiquette rules.” 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=441
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=702
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=697
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Інтерактивні уроки англійської мови: 

 What really matters: fame or money (about celebrities) 

 Internet security and malware 

 Dangerous/popular/profitable professions 

 Computer of the future 

 Career/ Employees‟ happiness 

 How to tell a story (Storytelling) 

 Planning of  time and money  

 How to travel cheap 

 Making contact in different cultures 

 Getting ready for an interview 

 Hobbies 

 Public Speaking 

 Planning (Plans for future). 

 

Інші заходи: 

Навчально-практичний семінар «Money Matters. Spend it Wisely» у рамках 

Global Money Week – 2019.  Освітній захід проходив під гаслом: «Навчайся. 

Накопичуй. Заробляй». 

Тематична лекція «Бізнес-етикет та ведення переговорів для майбутніх 

менеджерів». 

Воркшоп «Правила написання успішного резюме для випускників. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=829 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=816 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=800 

 

M. DUJON JOHNSON, PH.D., Juris Doctor 
(вересень – грудень 2019 р.) 

Англомовний курс для студентів Legal Literacy.  

Метою курсу є розвиток комунікативних навичок та формування правової 

культури в умовах глобалізованого світу. Модулі курсу включають 

інформацію про право інтелектуальної власності, гендерну рівність, торгівлю 

людьми та права неповнолітніх. Правова обізнаність є запорукою життєвого 

успіху людини у глобальному світі з відкритими можливостями навчатися, 

працювати, подорожувати. Ось чому курс Legal Literacy від доктора права 

М.Д. Джонсона, волонтера Peace Corps Response привернув увагу студентів 

ЧДБК. 

Численні приклади з життя та рольові ігри допомагали студентам 

опановувати матеріал про правову систему США, громадянські права, права 

людини, імміграційне та кримінальне право, правила поведінки на заняттях 

тощо. Курс пройшли та отримали сертифікати 25 студентів. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=940 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1017 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=829
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=816
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=800
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=940
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1017


ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 
МОВНИЙ ЦЕНТР «LINGUA HUB» (з досвіду роботи). Портфоліо 

 

 8 

 

Практичний семінар у рамках курсу Legal Literacy на тему “Legal system in 

the USA” від доктора Джонсона, волонтера Корпусу Миру США. Студенти 

дізналися про перші десять поправок до Конституції США, які закріплюють 

основні права і свободи громадян, і мають назву Білль про права. Приклади із 

різних життєвих ситуацій допомагали студентам опановувати складний 

матеріал. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=987 

 

Цикл тренінгів Professional Development. «Professional development» для 

педагогічних та науково-педагогічних працівників ЧДБК від доктора 

Джонсона волонтера Корпусу Миру США. 

Курс розрахований на 6 тижнів та охоплював такі теми: 

• Opportunities in academia 

• CV and Resume development 

• Understanding and valuing your skillset 

• Acing the interview 

• Utilizing online technologies  

• Tenure: publish or perish? 

Курс пройшли та отримали сертифікати 14 осіб. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=982 

 

Інформаційні сесії для студентів та їх батьків: 

 Studying in the USA: selecting schools.  

 Studying in the USA: academic writing.  

Студенти дізналися про особливості навчання в університетах та 

коледжах США, про життя у студентських кампусах та критерії, за якими 

слід обирати заклад вищої освіти за кордом. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=985 

 

Відкрита лекція “Human Rights in Ukraine and the Rest of the World” до 

Дня Гідності та Свободи. Студенти ознайомилися з короткою історією 

розвитку прав людини у світі, з головними подіями та постатями, що сприяли 

становленню основних прав та свобод. Окремо доктор Джонсон наголосив на 

активній ролі студентської молоді у майбутньому України. Президент США 

Джон Кеннеді свого часу сказав: «Не питай, що твоя країна може зробити для 

тебе, запитай, що ти можеш зробити для своє країни». 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1014 

Консультації з написання резюме та вибору закладу освіти. 

  

Проведення занять з англійської мови у групах рівня  В1-В2 (згідно 

навчальної програми). 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=987
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=982
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=985
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1014
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ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА США: 

 

WINDOW ON AMERICA, CHERKASY 

 

Мовний центр «Lingua Hub», співпрацюючи з Window on America, 

Cherkasy, який належить до мережі громадських інформаційних ресурсних 

центрів, надає можливість студентам та викладачам коледжу долучитися 

до різноманітних заходів, які спрямовані на зближення американців та 

українців. Відвідуючи лекції спікерів зі США, співробітників Посольства, 

науковців Програми ім. Фулбрайта, волонтерів Корпусу Миру, зустрічі 

випускників програм обмінів, фотовиставки, кінопокази та інші заходи,  

учасники отримують унікальну можливість поринути в мовне середовище, 

здобути досвід, що сприяє кращому розумінню США та досягненню 

взаємних цілей. 

 

НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ: 

Освітні сесії про міжнародні студентські програми 

Знайомство з освітніми та молодіжними програмами США та Європи 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1022 

 

Зустрічі з випускниками міжнародних освітніх програм про можливості 

безкоштовного навчання у США та участь у Міжнародних молодіжних 

програмах 

Пишна Анастасія, випускниця програми FLEX; 

Анастасія Шмиголь, учасниця програми мережі EducationUSA 

Competitive College Club. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=811 

 

Конкурси 
Конкурс креативного письма «Write On! UKRAINE 2018 Creative Writing 

Competition»  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=591 

 

Семінари 

Англомовний семінар до Міжнародного дня толерантності. 

Обговорювалися теми дотримання прав людини у світі, зокрема прав 

мігрантів у США, країнах Європи та Азії, їх життя, міфи, ставлення до 

українців. Волонтери Корпусу Миру ділилися враженнями про життя в 

Україні. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1007 

Екологічний семінар «Society of Consumption and Climate Change» 

Дискусія про охорону навколишнього середовища та сучасний стан 

забруднення нашої планети. Згодом представники групи «Екосвідомі 

Черкаси» презентували новий екологічний проект «Кліматична Майстерня». 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1022
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=811
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=591
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1007
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На завершення учасниця проекту «European Schools for a Living planet» 

(ESFALP) Людмила Довгаль провела інформаційно-освітню гру 

«Карбокроки», під час якої студенти у інтерактивній формі дізналися про 

кількість вуглекислого газу, що емісується у довкілля у процесі нашої 

повсякденної діяльності. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=846 

 

Заходи 

Європейський день мов. Студенти I курсу групи поглибленого 

вивчення англійської мови разом з Мовним центром «Lingua Hub» 

долучилися до відзначення Європейського дня мов та відвідали Відділ 

літератури іноземними мовами та Інформаційно-культурний центр Window 

on America при Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 

Тараса Шевченка. Під час зустрічі студенти мали змогу ознайомитися з 

багатомовним літературним фондом, що включає навчальну, пізнавальну, 

художню літературу, відео-, ігротеку. Студентів зацікавила інформація про 

можливості долучитися до заходів центру WOA (Speaking club, Short story 

club, Movie club), online-заходів від America House Kyiv з метою підвищення 

мовленнєвої компетенції. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1212 

 

Інформаційний мікс до Дня Європи «The European Union and Human 

Rights» від волонтера Корпусу Миру США Dr. M. Dujon Johnson. Під час 

заходу, студенти у інтерактивній формі дізналися про історію та еволюцію 

прав і свобод людини, про перші документи, що фіксують права людини, про 

відповідальність людини і громадянина.  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=878 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=846
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1212
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=878
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ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА США 

 

AMERICA HOUSE KYIV 

Мовний центр «Lingua Hub» ініціював взаємодію з America House Kyiv з 

метою донести місію організації, яка створює можливості для соціальної 

взаємодії, організації де можна творчо мислити і працювати, зводити 

міжкультурні мости, співпрацювати і налагоджувати нові знайомства.  

 

Екскурсія студентів коледжу до Американського Дому за напрямом 

«Теорія можливостей від Посольства США» під час якої учасники дізналися 

про можливості Дому як простору для освітнього розвитку, соціальної 

взаємодії, міжкультурних зв‟язків, співпраці, нових знайомств, генерування 

ідей та інновацій. Координатор консультативного центру мережі 

EducationUSA Неллі Петлик провела інтерактивну зустріч та презентувала 

можливості отримання вищої освіти у США і участі в освітніх програмах. 

Своїм досвідом поділилася випускниця програми UGRAD, а нині член 

команди Діана. Студенти ознайомилися з потенціалом та обладнанням у 

Мейкерспейсі, де ІТ команда продемонструвала роботу 3D-принтера та 

останні технологічні новинки для освітнього, особистісного та бізнес-

розвитку. 

Виставка української художниці Оксани Чепелик «Не просто гра», 

присвячена посттравматичній реабілітації спортом людей з інвалідністю та 

ветеранів АТО, вразила своєю проблематикою та допомогла усвідомити 

необхідність громадської підтримки. Пройшли 4 етапи квесту «Молодь проти 

корупції». 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1038 

 

EDUCATION USA 

 

Мовний центр «Lingua Hub» взаємодіє з EducationUSA, мережею 

Державного департаменту США, яка пропагує вищу освіту в США 

студентам усього світу, пропонуючи точну, вичерпну та актуальну 

інформацію про можливості навчання в акредитованих вищих навчальних 

закладах США. 

 

Зацікавлені Студенти колледжу мали змогу взяти участь у: 

 

Boot Camp –дводенному тренінгу з написання різних видів есе від Nellie 

Petlick, координатора EducationUSA на базі центру Window on America. 

 

Воркшоп із написання мотиваційного есе від амбасадора організації 

EducationUSA Марії Макаренко на базі коледжу.  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1076 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1038
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1076
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СПІВПРАЦЯ З ПОСОЛЬСТВОМ США 

 

Презентація Програми обміну для студентів закладів вищої освіти 

Global UGRAD від фахівця з питань освіти Посольства США в Україні Віри 

Терновської. 

 

Програму обміну для студентів закладів вищої освіти Global UGRAD 

реалізує Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США. 

Цей проект підтримує талановитих студентів та надає можливість майбутнім 

лідерам навчатися у Сполучених Штатах Америки з метою поглиблення 

знань та вивчення культури і традицій. 

У ході зустрічі пані Терновська надала інформацію: 

1) про Програму та її фінансове забезпечення; 

2) про відкритий конкурс та основні кроки, необхідні для участі у 

Програмі; 

3) про осіб, які можуть брати участь у Програмі, та пакет документів, що 

потрібно підготувати; 

4) про критерії, за якими обиратимуть кандидатів, та можливості, що 

відкриваються перед учасниками Програми. 

Друга частина презентації була присвячена практичним порадам щодо 

написання есе та його структури. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1032 

 

 

Воркшоп із написання мотиваційного есе від випускниці програми 

обміну Global UGRAD, за підтримки Посольства США в Україні. Студенти 

коледжу, зацікавлені в участі у міжнародних програмах обміну, 

ознайомилися із основними етапами підготовки есе, його структурою, 

проаналізували конкретні приклади, отримали практичні поради та дізналися 

про секрети, які допомагають зробити есе успішним. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1076 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1032
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1076
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СПІВПРАЦЯ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

(АНГЛІЙСЬКА У СУСПІЛЬСТВІ ТА БІЗНЕСІ) 

 

Мовний центр «Lingua Hub» має налагоджені контакти з 

підприємствами сфери обслуговування, туризму, громадськими 

організаціями. До організації зустрічей залучаються спеціалісти різних сфер 

діяльності, які вільно володіють англійською мовою, під час таких заходів 

студенти переконуються у важливості володіння мовами у професійній 

сфері та можливостями, які відкриваються у кар’єрному зростанні.  

 

 

ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА» 

 Співпраця з готелем «Україна» у рамках професійного спрямування: 

англійська для бізнесу - реалізація підходу «англійська мова за професійним 

спрямуванням». Майстер-класи від менеджера готелю «Україна» Наталії 

Щербініної для студентів, що вивчають Підприємництво та Готельно-

ресторанну справу 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=849 

 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ PROMOLOD 

Під час зустрічей Подолян Іван, голова громадської організації 

«Промолодь» за напрямом «Презентація можливостей та платформи для 

розвитку студентів» ознайомив студентів з особливостями ведення бізнесу, 

можливостями самореалізації через участь у молодіжних проектах та 

значенням англійської мови у професійній кар‟єрі. 

 

 

ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «OSVITA TOUR» 

Налагоджена співпраця з туристичною компанією, що надає допомогу в 

організації лінгвістичних стажувань: консультації з оформлення документів, 

візова підтримка.  

 

 

РОТАРАКТ ЧЕРКАСИ-SMILE 

Організація зустрічі студентів ЧДБК з командою Ротаракт Черкаси-

Smile, креативним лідером Денисом Андрущенко, представником 

молодіжного руху Черкащини,  про можливості отримання стипендій на 

втілення молодіжних проектів від Фонду лідерів. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1088 

 

 

 
 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=849
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1088
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СПІВПРАЦЯ З ВИПУСКНИКАМИ  

МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

Мовний центр «Lingua Hub», організовуючи зустрічі з випускниками 

міжнародних освітніх програм, досягає просвітницьких цілей та надає 

можливості зацікавленим особам ближче познайомитися з можливостями, 

які надають міжнародні організації для студентської молоді з України.  

 

Анастасія Пишна, випускниця програми FLEX про можливості 

безкоштовного навчання у США; 

 

Анастасія Шмиголь, учасниця програми мережі EducationUSA 

Competitive College Club про участь у Міжнародних молодіжних програмах 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=811 

 

Марія Макаренко,  випускниця програми обміну Global UGRAD, за 

підтримки Посольства США в Україні; 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1076 

 

Анна та Юлія Сумцови,  навчання за програмою Еразмус+ 

поділилися досвідом навчання за кордоном у Вищій школі менеджменту 

інформаційних систем у м. Рига, Латвія. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=757 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=811
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1076
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=757
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ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ 

ІЗ ЗАПРОШЕНИМИ СПІКЕРАМИ-НОСІЯМИ МОВИ 

 

Мовний центр «Lingua Hub», організовуючи різноманітні заходи для 

студентів  як на базі коледжу так і долучаючись до заходів на рівні міста, 

має на меті донести до їх учасників важливість володіння мовою у 

професійній сфері, культурному спілкуванні та можливостях налагодження 

транскордонних зв’язків та професійному зростанні.  

 

Відкрита лекція «Higher Education in the USA», спікером якої виступив Dr. 

M. Dujon Johnson, професор університету North Greenville University, the 

USA, волонтер Корпусу Миру США. Під час лекції її учасники мали змогу 

ознайомитися з системою вищої освіти США, умовами навчання в 

американських вузах та на що слід звертати увагу при виборі навчального 

закладу. Dr. Johnson наголосив, що важливими складовими навчального 

процесу є творча атмосфера, бажання студентів пізнавати нове та 

взаємоповага між студентами та викладачами. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=739 

 

Відкрита англомовна лекція «How effective communication in business 

helps you make things done», спікером якої виступив менеджер ІТ- курсів 

GeekHub, співзасновник медіа про блокчейн та криптовалюти, креативний 

розробник проектів Денис Андрущенко. Під час лекції студенти дізналися 

про те, як ефективна комунікація допомагає реалізовувати плани та досягати 

поставленої мети. Спікер поділився досвідом самостійного вивчення 

англійської мови і наголосив на тому, що знання мови відкриває молоді 

безліч можливостей брати участь у міжнародних програмах, проектах та 

грантах. Зустріч пройшла у невимушеній атмосфері, студенти отримали 

позитивний заряд енергії та потужну мотивацію. 

 

Круглий стіл-дискусія «Being an International Student» з виконавчим 

директором з міжнародної освіти Broward College доктором Девідом Мур, 

під час якого було обговорено широке коло питань, зокрема можливості 

вступу до Broward College, отримання грантів на навчання, проходження 

практики у США тощо. http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=757 

 

Відкрита інтерактивна англомовна лекція на тему: «HIV /AIDS in 

Ukraine» від волонтера Корпусу Миру США JP Renaud за участі лікаря-

інтерна Тетяни Воропай. Студенти дізналися про стан поширення хвороби в 

Україні та світі. Спікери наголосили на тому, що обізнаність та 

відповідальність кожного є ключовими умовами запобігання пандемії СНІДу. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=838 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=739
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=757
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=838
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МОВНІ ТАБОРИ 

 

Одним із напрямів діяльності Мовного центру «Lingua Hub», є проект 

«Мовні табори», які реалізовані за двома напрямами: «SUMMER CAMP», 

який організовується у липні під час літніх канікул та «WINTER CAMP» - у 

січні, під час зимових канікул студентів. 

 

Метою створення мовного табору є створення відповідного мовного 

середовища та умов для заохочення студентів до вивчення англійської мови 

та формування активної громадської позиції. Для досягнення поставленої 

мети поставлено завдання мовного табору: 

- створення англомовного середовища з метою підвищення рівня 

володіння іноземною мовою студентів коледжу, а також залучених учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста; 

- започаткувати моду на вивчення іноземних мов в Україні, привернути 

увагу суспільства до цієї теми;  

- допомагати здобувати необхідні мовні навички та непомітно долати 

мовний бар‟єр;  

- удосконалювати усне (розмовне) мовлення ;  

- поєднати навчання із захоплюючим відпочинком;  

- створити мотивацію для подальшого удосконалення англійської мови 

та збільшити особисту мотивацію; 

- розвивати критичне мислення та вираження думок з різних питань 

(спосіб життя та персональна відповідальність , навколишнє середовище та 

відповідальне ставлення до навколишнього світу, музика, кіно,мистецтво); 

- допомогти встановити освітні та кар'єрні цілі та ознайомити з 

можливостями для розвитку. 

За основу було взято принципи зв‟язку навчання з життям; 

комунікативної активності учнів; принцип зв‟язку аудиторної та  

позааудиторної роботи з іноземної мови, які неухильно виконуються.  

Кадровий потенціал Мовного табору складають волонтери – досвідчені 

викладачі коледжу, волонтери Корпусу Миру (як закріплений за закладом 

волонтер, так і ті, що перебувають у місті з місією), фахівці Центру «Вікно в 

Америку» тощо. Програма табору передбачає зустрічі з представниками 

міських громадських, спортивних, волонтерських організацій для 

ознайомлення студентів з молодіжними програмами, програмами розвитку та 

самовдосконалення. 

Група кемперів – 8 - 14 осіб віком від 15 до 19 років, яка у подальшому, 

при необхідності, ділиться на підгрупи на розсуд координаторів та 

волонтерів проекту, залежно від їхнього віку, інтересів або рівня знань мови. 

Учасники табору отримують корисне дозвілля завдяки вдалому поєднанню 

таких факторів: комбінована програма (навчання плюс розваги) за 

матеріалами провідних Британських видань, комфортні умови у приміщенні 

коледжу з наявністю сучасних мультимедійних засобів, доступ до Інтернету, 
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зручне транспортне розташування, ефективно побудована програма табору 

тривалістю два тижні, компетентність педагогічного складу, присутність у 

таборі носіїв мови. 

Варіантом формату мовних таборів можуть бути квести, майстер-класи, 

бізнес-зустрічі, презентації проектів, ігри, студія мистецтв, дискусії, круглі 

столи, перегляд і обговорення фільмів іноземною мовою, виконання пісень, 

екскурсії містом, робота над конкретним проектом, тематику якого обирають 

кемпери. Важливо, що протягом занять учасники отримують навички 

командної взаємодії.  

Кінцева мета проекту «Мовний табір» полягає у підвищенні рівня 

володіння розмовною англійською мовою, що підвищує можливості кемперів 

при проходженні співбесід щодо участі у міжнародних програмах та 

проектах, отримання престижного робочого місця. 

Програма табору побудована за принципом 

«навчання+тренінги+розваги» та передбачає 40-годинну англомовну 

практику за матеріалами видавництв Cambridge, Macmillan, Pearson та British 

Council з використанням відео, аудіоматеріалів. Тематика програми табору 

спрямована на розвиток критичного мислення, навичок взаємодії у команді, 

формування мотивації до здорового способу життя, управління власними 

коштами, розуміння екологічних та культурних цінностей сучасного світу 

тощо. Особливістю роботи кемпу є нестандартний підхід до вивчення 

англійської мови, що поєднує в собі як заняття у коледжі, так і цікаві виїзні 

лінгвістичні екскурсії. Учасники вивчають мову під час відвідування 

різноманітних місць Черкас. 

 

WINTER CAMP 2019 

(14-25 січня 2019 р.) 

Модератори: Устиченко С.В., керівник Мовного центру «Lingua Hub» та 

Фабенсон Фріш волонтер Корпусу Миру. 

 

Програма табору 
Практичні заняття за темами: «Winter holidays and Christmas traditions in 

Ukraine and the world», «Forms of entertainment. Cinema.», «Shopping», «Sports 

and a healthy diet», «Non-verbal communication», «Appearance and character», 

«Travelling», «Festivals and celebrations», «Success stories», «Predictions about 

the future», «Our precious planet». 

 

Цикл дискусій від волонтера Корпусу Миру США: « How to save the 

planet: going green», «Volunteering», «The hierarchy of human needs».  

 

Розважальна програма: екскурсії у Художній музей (виставка Огюст 

Родена, участь у конкурсі «Селфі у музеї»), Краєзнавчий музей, відвідування 

боулінг-клубу, роллердрому, перегляд фільму в Сinema Hall, квест у ТРЦ 

Любава, кава-брейки.  
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Пізнавальні зустрічі-дискусії: з волонтером Корпусу Миру США Кортні 

Коупленд, керівником ГО «Промолодь» І.С.Подоляном, менеджером 

ІТкомпанії GeekHub Денисом Андрущенко, спікерами інформаційно-

ресурсного центру Window on America Анастасією Пишною та Моллі 

Щербенко, під час яких студенти дізналися про можливості та особливості 

навчання в Європі та США, участь у молодіжних проектах в Україні та світі.  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=782  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=775 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=775 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=536 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=508 

 

SUMMER CAMP  

(25 червня – 6 липня 2018 р.) 

Модератори: Устиченко С.В., керівник Мовного центру «Lingua Hub» та 

Фабенсон Фріш, волонтер Корпусу Миру США. 

 

Програма табору 

 

Практичні заняття за темами: «Hobby as a part of life», «Forms of 

entertainment», «Healthy way of life: sport and a diet», «Nature. The world of 

animals», «Travelling», «Etiquette rules», «How to save the planet», «Disasters. 

How disasters affect people‟s lives», «Emotions and body language», 

«Leadership», та цикл тренінгів «Setting SMART Goals». 

 

Майстер-класи та тренінги від волонтера Корпусу Миру США: «How to 

spend money wisely», «Business Etiquette», «How to help save the environment», 

«Cross-cultural communication», «Volunteering». 

 

Розважальна програма: щоденна кава-брейк, відвідування фітнес-клубу 

«Miami Gym», міського зоопарку, боулінг-клубу, готельного комплексу 

«Україна», прогулянка на катері  по Дніпру, екскурсії по місту, спортивні 

ігри та квести;  волонтерство  та доброчинність (відвідування притулку: 

проведення розважальної англомовної програми та частування для дітей; 

зустріч з директоркою благодійної організації «Доброкіт», випускниці бізнес-

коледжу Яною Тябут), тематичний пікнік до Дня Конституції; танцювальний 

марафон, який завершив програму табору. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=646 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=622 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=393 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=782
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=775
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=775
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=536
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=508
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=646
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=622
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=393
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ЛІНГВІСТИЧНЕ СТАЖУВАННЯ 

 

Для підвищення мотивації у вивченні мови, для практики спілкування у 

мовному середовищі Черкаський державний бізнес-коледж сприяє мовному 

стажуванню викладачів та студентів коледжу: Польща, Ірландія, Франція, 

США, Латвія, Країни Балтії, Фінляндія тощо. Мовний центр «Lingua Hub» у 

співпраці з Центром кар’єри та міжнародних зв’язків організовує мовне 

стажування за кордоном за різними освітніми програмами. 

 

Культурно-лінгвістичне стажування у Мовній школі Inlingua 

Cheltenham, Англія 

Культурно-лінгвістичне стажування у Центральній Англії, місто 

Челтнем. 

Тижнева програма включала: 

- курс: 20 годин англійської General English у міжнародній мовній школі  

Inlingua Cheltenham; 

- перебування у мовному середовищі, спілкування з носіями мови та 

слухачами школи- представниками різних країн світу;  

- проживання у сім‟ях, ознайомлення з побутом та культурою; 

- екскурсія містом Челтнем, відвідування The Wilson Art Gallery and Museum; 

- екскурсія до мальовничого англійського містечка Tewksbury, знайомство з 

головною принадою - середньовічною пам‟яткою архітектури 

Тьюксберійським абатсвом; 

- знайомство з містом Оксфорд, відомим світу своїм університетом; 

відвідування Christ Church College (місце зйомок фільму  Гаррі Поттер), 

музею The Ashmolean Museum of Art and Archaeology;  

- вікенд у столиці: прогулянка Темзою, знайомство з визначними місцями 

Лондона: Buckingham Palace, The British Museum,  Big Ben and Parliament, 

National Gallery, Trafalgar Square. 

Насичена неймовірними враженнями програма сприяла покращенню 

мовленнєвих навичок та по завершенню курсу навчання студенти отримали 

сертифікати рівнів А1+ та В2. Вдалим завершенням програми стало 

підписання угоди про співробітництво між Черкаським державним бізнес-

коледжем та Inlingua Cheltenham. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=566 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=553 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=566
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=553
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КОНСУЛЬТАТИВНИЙ СУПРОВІД  

СТУДЕНТІВ - УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

Мовний центр «Lingua Hub» у співпраці з Центром кар’єри та 

міжнародних зв’язків Черкаського державного бізнес-коледжу надає 

консультативний супровід для студентів учасників міжнародних освітніх 

програм у написанні мотиваційного резюме, підготовці документів, 

проведенні тестування з англійської мови та організовує мовні курси для тих 

хто від’їжджає за кордон на навчання чи проходження практики. 

 

Підготовка студентів до участі у міжнародних практиках 

Літня  практика на курортах Болгарії. Участь у програмі практики 

передбачає:  

- знайомство з готельно-ресторанним бізнесом; 

- підвищення кваліфікації та розширення професійних знань; 

- покращення навичок розмовної англійської мови. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=872 

 

Підготовка студентів до участі у грантових міжнародних програмах 
(участь у міжнародній освітній програмі UWC (United World Colleges). 

Програма пропонує повну або часткову стипендію, яка може покривати до 

100% витрат на навчання та проживання. Навчання відбувається англійською 

мовою впродовж 2 років. Учасники обирають 6 предметів для вивчення серед 

таких освітніх галузей: рідна мова і література, іноземна мова, суспільні 

науки, природничі науки, математика та мистецтво. Навчання проходить в 

одній з 18 шкіл UWC, розташованих у Канаді, США, Великій Британії, Індії 

та інших країнах. Головними критеріями відбору є володіння англійською 

мовою, високі академічні досягнення, громадська активність, вік (16-17 років 

на 01.09.21). 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1228 

 

Комплексне тестування з англійської мови студентів-учасників 

конкурсного відбору за програмою академічної мобільності Erasmus+ 

Європейського Союзу, за якою бізнес-коледж співпрацює з латвійським 

університетом Вища школа менеджменту інформаційних систем (м. Рига, 

Латвія) із вересня 2017 року.  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=936 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1005 

 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=872
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1228
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=936
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1005
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МОВНІ КУРСИ 

 

Мовний центр «Lingua Hub» на постійній основі проводить курси з 

англійської мови для студентів та викладачів,  які хочуть або 

вдосконалювати свій рівень володіння англійською мовою, або подолати  

прогалини у знаннях, вирівняти  свій рівень. Курси проводять за двома 

напрямами  двічі на тиждень у зручний для зацікавлених осіб час за 

напрямами: 

- комунікативне спрямування орієнтоване на спілкування та подолання 

мовного бар’єру; 

- формування стійких граматичних навичок. 

Навчання проводиться за матеріалами підручників британських видань 

Pearson Longman, Cambridge University Press, Macmillan, Oxford у 

лінгвістичних лабораторіях, оснащених сучасною комп‟ютерною технікою та 

мультимедійним обладнанням. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=460 

 

НАПРЯМИ 

Викладачі: 

- початковий рівень; 

- рівень В1 з метою подальшого отримання сертифікату рівня В2;  

- англійська мова онлайн . 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1112 

 

Студенти: 

- General English/Grammar; 

- English for Catering and Tourism; 

- англійська граматика онлайн  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=441 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1119 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1231 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=460 

 

 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=460
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1112
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=441
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1119
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1231
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=460
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КУРСИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

 

«Професійна підготовка викладачів міжнародних іспитів» на базі 

Освітньо-екзаменаційного центру Universal Test, м. Київ. Викладачі, коледжу 

пройшовши даний курс, отримали необхідні знання для підготовки студентів 

до здачі міжнародних тестів, а Черкаський державний бізнес-коледж було 

акредитовано та внесено до реєстру організацій, наділених правом вести 

навчальний процес з підготовки до міжнародних мовних тестів TOEFL iBT 

test, TOEIC Listening and Reading test, IELTS, SAT. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=434 

 

Курс «Professional Development» (Професійний розвиток) від M. Dujon 

Johnson, Ph.D., Juris Doctor, TEFL Educator, Peaсe Corps Response. 

Англомовний курс «Professional Development» було розроблено та проведено 

доктором М.Д. Джонсоном, який працював за програмою Peace Corps 

Response. Тематика занять стосувалася відмінностей систем освіти в Україні 

та США, можливостей кар‟єрного росту у вишах світу, розуміння та оцінки 

власних умінь та навичок, їх презентації під час складання резюме та на 

співбесіді, використання онлайн ресурсів у навчальному процесі. До 

програми долучилися 15 викладачів ЧДБК. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1016 

 

Участь у освітньому форумі 3rd ELT Forum «Реформування вищої 

освіти в Україні», м. Київ 

 

Участь у Broward College World Conference 2019, Марбела, Іспанія, 13-17 

травня 2019  

- Реалізація моделі міжнародної освітньої програми 2+2 від Broward 

College, що дозволяє студентам різних країн отримати доступ до якісної 

американської освіти, здобути ступені Associate of Arts (AA) або Associate of 

Science (AS), а потім продовжити здобувати освіту за університетськими 

бакалаврськими програмами у США; 

- Вимоги до рівня володіння англійською мовою для участі в освітній 

програмі 2+2 від Broward College: English Language Readiness to study at US 

universities, Placement Test, English for Academic Purposes (EAP) Courses. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=890 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=882: 

 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=434
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1016
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=890
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=882
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ПОДІЄВІ ЗАХОДИ  

 

У рамках просвітницької діяльності, популяризації англійської мови Мовний 

центр «Lingua Hub» на постійній основі долучає студентів до участі у 

конкурсах, олімпіадах, іграх з англійської мови, а також організовує  заходи 

на базі коледжу та долучає до заходів, що проводяться партнерами 

коледжу на рівні міста тощо. 

 

КОНКУРСИ, ІГРИ 

 

Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle» 

ІХ Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE-2019» 

Х Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE-2020» 

ХІ Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE-2021» 

Організаторами гри, яка схвалена Малою академією наук України, 

виступає Творча група «The Puzzle creative team». Метою цього заходу є 

формування у студентів стійкого інтересу до активного вивчення англійської 

мови, літератури, країнознавства (культури) та історії. Студенти мають 

нагоду позмагатися за звання Всеукраїнського та регіонального переможця. 

Завдання вимагають певної ерудиції, кмітливості, уважності, почуття гумору, 

адже вони зорієнтовані не тільки і не стільки на механічне заучування 

правил, скільки на логічне мислення.  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=796 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1069 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1140 

 

Конкурс креативного письма «Write On! UKRAINE 2018 Creative Writing 

Competition» від Window on America, Cherkasy, що відбувся в інформаційно-

культурному центрі «Вікно в Америку» за участі волонтерів Корпусу Миру.  

Захід проводився у декілька етапів, у міському етапі кожен із учасників у 

режимі реального часу готував творчу креативну роботу англійською мовою, 

наступного етапу комітет суддівства «Write On 2018» оцінив кращі роботи на 

регіональному рівні. За результатами конкурсу серед студентів ІІ курсів 

університетів в номінації «Window on America Cherkasy» робота Калєніченко 

Аріни посіла І місце, а Сакевич Катерини – ІІ місце. У номінації «Window on 

America Cherkasy Oblast» робота Калєніченко Аріни посіла І місце. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=591 

 

Розвиток критичного мислення на заняттях з англійської мови: 

презентаційні повідомлення на тему «Карантин на позитиві, або як дізнатися 

про себе більше».  Для когось карантин став справжнім випробуванням, а 

комусь дав можливість задуматися над тим хто я є, які мої цінності, до чого я 

прагну у житті та якими є мої досягнення, у чому полягає успіх та щастя? 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=796
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1069
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1140
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=591
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Самоаналіз, критичне мислення – саме до цього спонукають завдання з 

підручників англійської мови провідних видавництв Pearson Longman, Oxford 

University Press, Express Publishing, за якими навчаються у Черкаському 

державному бізнес-коледжі. Студенти такі різні, у кожного свій світогляд. 

Але їх усіх об‟єднує натхнення і творчий підхід, з яким вони підготували 

презентаційні повідомлення на тему «Карантин на позитиві, або як дізнатися 

про себе більше».  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1133 

 

ЗАХОДИ  

 

Міжнародний науково-практичний семінар «Democracy and its Values». 
Під час заходу студенти-учасники обговорювали ключові елементи 

демократії, основні демократичні документи, роль видатних історичних 

постатей у розвитку та становленні демократичних цінностей. Своїм 

баченням питань демократії у США поділилися Dug Jones та M.Dujon 

Johnson, акцентуючи увагу на важливості критичного мислення в 

сьогоднішніх реаліях інформаційного суспільства. 

Захід, який присвячено Міжнародному дню демократії, мав 

просвітницький характер з метою донести ідеї демократичних цінностей, без 

яких неможливо побудувати справедливе суспільство щасливих людей. 

Семінар проходив у режимі ZOOM-конференції, до якої долучилися усі 

зацікавлені особи.  

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1209 

 

Шекспірівські читання 

Літературні читання «Shakespeare Recitation», присвячені життю та 

творчості Вільяма Шекспіра, геніального англійського поета та драматурга. 

У програмі заходу учасники ознайомилися з фактами життя та творчості 

класика, його внеском у створення театру «Глобус», який на сьогодні 

вважається одним з найвідоміших не тільки у Великобританії, але і в Європі. 

Студенти натхненно, мовою автора, декламували сонети, знаменитий 

монолог Гамлета, крилаті вислови В. Шекспіра, представили театралізовані 

уривки з відомих п‟єс «Король Лір» та «Ромео і Джульєтта», а також мали 

нагоду продемонструвати власну поетичну творчість. Присутніх зачарувало 

майстерне виконання на сопілці музичного твору «A time for us» композитора 

Ніно Рота з фільму «Ромео і Джульєтта». На завершення студенти взяли 

участь у вікторині «Some facts about William Shakespeare». 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=868 

 

Музично-поетичні читання до Всесвітнього Дня поезії. Напередодні 

Всесвітнього дня поезії Мовним центром «Lingua Hub» спільно з цикловою 

комісією іноземних мов бізнес-коледжу було проведено музично-поетичні 

читання. Студенти декламували вірші англійською, німецькою, вірменською, 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1133
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1209
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=868
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російською та українською мовами, окрім того, спробували себе у ролі 

справжніх поетів, виконуючи практичні завдання з римування.  

Святкової атмосфери заходу додало спільне виконання 

всесвітньовідомих хітів гуртів Beatles та Queen, а також прослуховування 

кращої реп-композиції 2019 року за версією Grammy “God‟s Plan” by Drake. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=821 

 

Навчальна вікторина «Human Rights in Ukraine and the World: 

розглядалися питання щодо основних міжнародних документів з прав 

людини, розвитку демократії в Україні та її політичних діячів, діяльності 

міжнародних організацій із захисту прав людини. Учасники вікторини 

отримали змогу проявити себе у ролі англомовних спікерів, демонструючи 

свої мовні навички. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=506 

 

Проект «Онлайн-привітання від випускників минулих років 

випускникам коледжу -2020».  Випускники минулих років надсилали 

онлайн вітання з різник куточків землі: Таїланду, США, Німеччини, Польщі, 

Канади та України. 

https://www.facebook.com/CHSBC2013/videos/597783004483955 

https://www.facebook.com/516039698448901/videos/2472931462998170 

https://www.facebook.com/516039698448901/videos/628279967896590 

https://www.facebook.com/516039698448901/videos/603915210230888 

https://www.facebook.com/516039698448901/videos/361400874822338 

https://www.facebook.com/516039698448901/videos/596249297669241 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=821
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=506
https://www.facebook.com/CHSBC2013/videos/597783004483955
https://www.facebook.com/516039698448901/videos/2472931462998170
https://www.facebook.com/516039698448901/videos/628279967896590
https://www.facebook.com/516039698448901/videos/603915210230888
https://www.facebook.com/516039698448901/videos/361400874822338
https://www.facebook.com/516039698448901/videos/596249297669241
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СУПРОВІД МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ 

 

Мовний центр «Lingua Hub» у рамках визначеної стратегії 

Черкаського державного бізнес коледжу «міжнародна співпраця» 

долучається до супроводу міжнародних заходів, які проходять на базі 

Черкаського державного бізнес-коледжу та заходах на рівні міста, країни, 

де коледж виступає стейкхолдером. 

 

Робочий візит представника Посольства США в Україні 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1074 

 

Тренінг для науково-педагогічного персоналу «Methods of modern teaching. 

Train the trainer. Pedagogical skills development» від експерта Фонду німецької 

економіки та міжнародного співробітництва SES Wolfgang Bernecker (проект 

від Фонду німецької економіки з міжнародної співпраці) 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=949 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=960 

 

Cимпозіум випускників програми адміністраторів коледжів Community 

College Administrator Program, за ініціативи Бюро з питань освіти та 

культури Державного департаменту США за реалізації Інституту навчальних 

систем університету штату Флорида та коледж Санта-Фе, 1-4 липня 2019-го 

року Київ, Україна. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157486695542445&set=pob.100003388

584041 

 

Робочий візит помічника віце-президента з економічного розвитку коледжу 

Санта Фе (Флорида, США) пана Дага Джонса. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=424 

 

Робочий візит виконавчого директора з міжнародної освіти Broward College 

доктора Девіда Мура, Флорида США. 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=755 

 

 

 

http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=1074
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=949
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=960
https://www.facebook.com/photo?fbid=10157486695542445&set=pob.100003388584041
https://www.facebook.com/photo?fbid=10157486695542445&set=pob.100003388584041
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=424
http://csbc.edu.ua/fullnews.php?news=755
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МИ У СОЦМЕРЕЖАХ 

 

 

https://www.facebook.com/LinguaHubChSBC 

 

Lingua Hub, Cherkasy State Business-College 
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ПОРТФОЛІО ВІДГУКІВ 

 

Результативність діяльності Мовного центру Lingua Hub неодноразово 

було оцінено нашими партнерами – волонтерами Корпусу Миру, США, 

спеціалістами Центру «Вікно в Америку», Черкаси, а від учасників Мовних 

таборів отримали велику кількість щирих та об’єктивних відгуків про 

якість навчання за програмою табору та яскраві враження від організації 

дозвілля.  

 

МАРІЯ САКУН, СТУДЕНТКА ЧДБК: 

«Хочу відмітити роботу у ЧДБК Мовного центру Lingua Hub та його 

діяльність.  

У 2018 році брала учать у Winter Camp, який став для мене не тільки 

місцем удосконалення англійської мови, а й цікавим часом проведення разом 

зі студентами  та викладачами. Щоразу надзвичайно дружня та приємна 

атмосфера сприяла зацікавленню у новій темі. Разом ми дивились фільми, 

пили чай із солодощами, ходили у боулінг та багато інших місць, що 

розвивали та наповнювали зимові вихідні. До нас приходило багато гостей із 

різних сфер діяльності, а лекції проводились як викладачами так і носіями 

англійської мови.  

На курсах Legal Literacy, які проводив американський волонтер Доктор 

юридичних наук М.Дужон Джонсон, відкриттям стали незвичні для українців 

закони США та комунікація на неординарні для мене теми юридичного 

характеру. За період лекцій розширився не тільки словниковий запас, а й 

світогляд.  

Дякую за створення можливостей для розвитку студентів та бажаю 

подальших цікавих проектів!» 

 

 

 

НАЙДА ВЛАДЛЕНА,  

СТУДЕНТКА ЧНУ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: 

«Висловлюю щиру подяку Мовному центру Lingua Hub Черкаського 

державного бізнес-коледжу за запрошення до англомовного табору "Winter 

Camp 2018" та "Summer Camp 2018", де я змогла поліпшити свої навички з 

англійської мови, дуже цікаво провести час, познайомитися з чудовим 

волонтером Корпусу Миру США Фабенсоном Фріш, який згодом провів 

англомовний курс "Business Essentials",  в якому я також брала участь. Так 

само, я вдячна за запрошення до англомовного курсу "Legal Literacy" від 

Dr.Johnson - волонтера Peace Corps Response.» 
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ДЕРНОВА ЮЛІЯ, 

УЧЕНИЦЯ ЧЕРКАСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ №13:  

«English Summer Сamp 2018 залишив у мене багато приємних спогадів. 

Вивчення англійської тут відбувається через живе спілкування і життєві 

ситуації. Звичайно ж, величезний плюс – це те, що викладачами є носії мови. 

Було дуже цікаво спілкуватися з цими людьми, дізнаватися від них багато 

нового про усе на світі – від різниці між американською та українською 

ментальністю до базових рухів танцю «бачата».  

Що найбільше запам‟яталось мені? За ті два тижні, що тривав English 

Summer Сamp, ми встигли багато де побувати, зокрема у тренажерному залі 

(я була там вперше в житті) та дитячому будинку (це для мене 

найяскравіший досвід). Також ми плавали на кораблі, вивчали тварин у 

зоопарку, грали в ігри, співали та розвивали навички роботи в команді. І все 

це, звичайно, англійською.  

Отже, я раджу долучитися до English Summer Сamp, бо завдяки йому ви 

не тільки підтягнете англійську мову, а й спробуєте ще щось нове у своєму 

житті.»  

 

 

FABENSON FRISCH, PEACE CORPS VOLUNTEER: 

«I had the pleasure to collaborate with Svitlana Ustychenko, the director of 

the Lingua Hub  during my Peace Corps Service. With her help I taught a 

successful "Business Essentials" course and many workshops on different topics. 

Her enthusiasm, teaching style and her support to students at the Business College 

encouraged them to attend the English camps during the Winter and Summer as 

well as the English Club.  

The English camps were very informative, fun and participatory. I really like 

the way she organized the camps. The morning sessions were more like formal 

education while the afternoon sessions were informal education, visiting different 

places such as the zoo, the mall, bowling alleys, movie theaters etc.    

It was joy to collaborate with Svitlana and the Lingua Hub.» 

 

 

M. DUJON JOHNSON 

B.A., M.A., J.D., LL.M., PH.D. 

Fulbright U.S. Scholar grantee (Russia), 2021 -  2022 

Peace Corps Response (China), 2020 

Peace Corps Response (Ukraine), 2018 - 2019 

Kathryn Davis Peace Fellow (Russian), 2019 

«As an American academic with the U.S. Peace Corps Response working with 

educators world-wide, such international collaboration often produces unique 

challenges and opportunities.  In working with the Language Center Lingua Hub at 

Cherkasy State Business College, I was very fortunate in that I saw very few 
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challenges but the very many educational and professional opportunities that the 

center provided for its students, staff, and the surrounding community.  

In my working partnership with Cherkasy State Business College Lingua Hub, 

the center provided a vast network and resources for its students and faculty in 

their development of the English language.  Whether through classroom 

instruction, professional development, seminars, outreach programs, or meeting 

with partner educational institutions…the Language Center provided a 

comprehensive „umbrella‟ for its stakeholders to learn, develop and excel in their 

use of the English language as a student, practitioner,  or educator.  As such, I have 

the most profound respect and admiration for the educational mission and 

accomplishments of the Language Center and I unreservedly recommend the 

Language Center Lingua Hub as the beginning point for any serious engagement or 

undertaking of the English language». 

 

 

КОМАНДА WINDOW ON AMERICA, ЧЕРКАСИ 

Простір можливостей та ресурсів для вивчення, вдосконалення 

англійської мови та знайомства з культурою та традиціями США. 

«Інформаційно-культурний центр «Вікно в Америку» відділу документів 

іноземними мовами Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Тараса Шевченка плідно співпрацює з Мовним центром «Lingua Hub» 

Черкаського державного бізнес-коледжу понад 3 років. Студенти коледжу 

завжди бажані гості центру. За ініціативи Мовного Центру та за запрошенням 

інформаційного центру студенти відвідують різноманітні заходи: зустрічі, 

семінари, воркшопи, тематичні вечори з активною участю волонтерів 

Корпусу Миру та випускників різноманітних навчальних програм EduUSA. 

Студенти коледжу неодноразово брали участь у спільних заходах та 

зустрічах з іншими навчальними закладами міста, такими як Черкаський 

Політехнічний Технікум, Музичне Училище ім. С. Гулака-Артемовського, 

Черкаський Державний Технічний Університет, Черкаський Національний 

Університет. Команда Window on America центру разом з випускниками 

програми FLEX завжди готова та радо відвідує коледж з просвітницькою 

інформацією про  можливості, різноманітні форми та грантові програми 

навчання в США».  

 



ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 
МОВНИЙ ЦЕНТР «LINGUA HUB» (з досвіду роботи). Портфоліо 

 

 31 

ВИСНОВКИ 

 

Підсумовуючи результати діяльності Мовного центру «Lingua Hub» 

Черкаського державного бізнес-коледжу, хочемо наголосити, що в час 

активної глобалізації та розвитку інтеграційних процесів зростає важливість 

знання іноземних мов як у повсякденному, так і діловому спілкуванні. Все 

більша кількість людей прагнуть вивчати мови, адже це дає ряд значущих 

переваг:  

- можливість навчатись закордоном; 

- отримання грантів на навчання, стажування, професійну практику в 

інших країнах чи іноземних компаніях; 

- підвищення шансів отримати високооплачувану роботу; 

- вільне спілкування з іноземцями у побуті; 

- доступ до найактуальнішої інформації, за дослідженнями 80% 

інформації всієї комп'ютерної мережі представлено на англійській мові. 

Створення та функціонування підрозділу в освітньому закладі, на 

який покладається підвищення мовленнєвої компетенції учасників освітнього 

процесу, співпраця та взаємодія з міжнародними організаціями, сферою 

бізнесу та влади, які ставлять пріоритети на глобалізацію освітнього 

простору є виправданим і доцільним.  

Працюючи над доробком, автори ставили на меті узагальнити досвід 

роботи Мовного центру «Lingua Hub» Черкаського державного бізнес-

коледжу, передати накопичений досвід та запропонувати співпрацю. 

Розглядаючи перспективи подальшої діяльності Центру, хочемо 

наголосити, про продовження співпраці з існуючими партнерами та 

налагодження нових партнерських відносин з усіма зацікавленими 

сторонами. 
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