
Крістабел Мванго у Луцьку живе 
вже два роки. Дівчину з екзотич-
ною зовнішністю важко не по-
мітити серед інших перехожих. Як 
виявилося, вона приїхала з Замбії 
— держави на півдні Центральної 
Африки — здобувати тут освіту. В 
Східноєвропейському національ-
ному університеті ім. Лесі Українки 
темношкіра студентка навчається 
на факультеті міжнародних від-
носин. Про адаптацію до нашого 
стилю життя і про свої мрії Кріс-
табел розповіла кореспонденту 
«Відомостей». 

— Я хотіла вчитися в Україні чи 
Росії, — пояснює ламаною україн-
ською мету свого приїзду Кріста-
бел. — Але мої друзі, які вступили 
у медичний університет у Донецьку, 
порекомендували саме цей універ-
ситет у Луцьку. Сказали, що викла-
дають тут тільки українською або 
російською. Моя ж рідна мова — ан-
глійська. Тому я рік перед вступом 
вчила українську. 

— Але ж наша мова складна, 
якщо порівняти, скажімо, з тією ж 
англійською чи німецькою… — за-
уважую. 

— Ні, мені не дуже, — каже, — я 
вже вмію читати, розумію приблиз-
но 70%, однак вимовляти, говорити 
важко. Але мені викладачі багато до-
помагають. 

— А які успіхи у навчанні? — ці-
кавлюся. 

— Майже добре, — сміється. — 
Наступні екзамени хочу на відмінно 
скласти. Але вчитися складно, за-
нять багато, хоча дещо з предметів 
мені вже знайоме. 

Як виявилось, у себе на вітчизні 
Крістабел навчалася на факультеті 
менеджменту й економіки та пара-
лельно працювала у банку. Але за-
вжди мріяла продовжити освіту за 
кордоном. 

Як розповіла начальник відділу 
міжнародних зв’язків Східноєвро-

пейського університету Олександра 
Алісова, сьогодні у їхньому закладі 
навчається 22 студенти з-за кордону 
— з країн СНД, найбільше — з Росії, 
є з Білорусі, з Африки — з Нігерії, 
Замбії, Камеруну, Алжиру й один ас-
пірант із Лівії. 

— Найпопулярнішими є фа-
культет міжнародних відносин, де й 
вчиться більшість студентів із афри-
канських країн, а також правознав-
ство, географія, фінанси та кредит, 
— пояснює пані Олександра. — За 
навчання незалежно від факультету 
вони платять 1900 доларів у рік. 

На запитання, як іноземці ді-
знаються про пропозиції здобуття 
освіти у нас, відповіла, що універси-
тет подає оголошення в міжнародні 
освітні журнали, надсилає листи в 
посольства з інформацією про на-
вчальний заклад, також на сайті 
вишу зазначено про таку можли-
вість англійською мовою. 

— 4–5 квітня з колегою відвід-

ували у Києві конференцію з досвіду 
навчання іноземців, — продовжує 
Олександра Алісова. — Там були 
представники рекрутингових ком-
паній, які допомагають залучати 
іноземних студентів у вищі навчаль-
ні заклади України. Ми обміняли-
ся з ними інформацією. Думаємо, 
співпраця налагодиться і кількість 
таких студентів зросте. До того ж на 
цій конференції з нагоди 50-річчя 
Організації Африканської Єдності 
нам вручили диплом за високоякіс-
ну підготовку спеціалістів для країн 
Африки. 

— Як адаптуються іноземні сту-
денти до нашого життя? — запитує-
мо. — Адже у нас і клімат інакший, і 
їжа, до того ж мовний бар’єр… 

— Якщо не знають української 
мови, то перед вступом рік вчаться 
на підготовчому відділенні, — роз-
повідає Олександра Іванівна. — Тут 
їм англійською викладають україн-
ську, бо здебільшого всі нею воло-

діють. І маємо непогані результати, 
оскільки всі студенти, які навчались 
у нас на підготовчому, успішно всту-
пили в університет і успішно навча-
ються. Про цих студентів хороші 
відгуки: вони дуже старанні, сидять 
на перших партах, не пропускають 
лекцій. Адаптуватись у суспільстві, 
вирішити якісь організаційні пи-
тання з поселенням, реєстрацією у 
міграційній службі, також особисті 
проблеми, наприклад, звернення до 
лікаря, допомагає наш відділ. Одна 
студентка з підготовчого відділення 
була вагітна, то ми їй помагали ста-
ти на облік у пологовому, бо дівчина 
володіла тільки французькою. 

Живуть іноземні студенти, за 
словами пані Олександри, в універ-
ситетських гуртожитках, по одному 
або по двоє у кімнаті. А до себе до-
дому їздять приблизно раз у рік, бо 
дорога дорого обходиться. Після на-
вчання в Україні мало хто з них за-
лишається. 

Крістабел уже не була вдома 
майже два роки. Каже, що з рідними, 
а у неї є два брати і бабуся, бо бать-
ки померли, коли дівчинці було де-
сять років, спілкується в основному 
через скайп. А ще нетерпляче чекає 
літа, адже у неї на батьківщині «бу-
ває тільки тепло і дуже тепло». Як 
не може звикнути до наших холодів, 
так і до їжі. 

— Я не люблю борщ, хоча це 
ваша національна страва, не п’ю 
пиво та вино, — розповідає. — У вас 
щодня їдять дуже багато картоплі та 
хліба, а це важко. А якщо овочі, то в 
основному тільки капуста. 

— А свої національні страви го-
туєш? — цікавлюся. 

— Інколи, коли сумую за домів-
кою, — відповідає. 

Також Крістабел розповіла про 
своїх двох найліпших подруг — На-
талю і Тетяну. А ще про те, що дуже 
любить подорожувати, мріє побачи-
ти весь світ і хоче жити у Німеччині. 

Людмила ШИШКО 
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Події

На Волині відремонтовано       
80 тис. кв. м дороги 
Щодня на ремонт волинських доріг витрачають до 
500 тонн асфальту. Про це повідомив начальник 
автомобільної служби доріг в області Анатолій 
Посполітак. Із 8 квітня до середини травня ямковий 
ремонт провели на 79,5 тис. кв. м дороги. Використано 
9,4 тисячі тонн асфальтобетонної суміші. Будівельні 
матеріали виробляє два асфальтних заводи в Луцьку 
та Ковелі. Триває ремонт усієї мережі доріг загального 
користування. 

«Ковельський ЖБК» 
визнали банкрутом 
ТзОВ «Ковельський житлово-будівельний 
комбінат» визнано банкрутом. Нагадаємо, що 
«Ковельський ЖБК» засвітився у скандалі з 
будівництвом 144-квартирного будинку в місті 
залізничників, яке так і не було завершене. 
Зокрема, директора ТзОВ звинуватили в 
розкраданні більше дев’яти мільйонів гривень 
грошей вкладників. Тож у регіоні скандал 
навколо ЖБК називають «місцевим «Еліта-
центром». 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05 «Сніда-
нок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард»
09:05 «Лото-забава»
10:45 Х/ф «Американська до-

чка» 
12:50, 02:40 Х/ф «Спортлото 

82» 
14:45 «Красуня за дванадцять 

годин»
15:45, 01:55 «Сімейні мелодрами 

- 3»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:25, 04:10 Х/ф «Афоня» 
20:00 «Голос країни - 3»
22:30 «Гроші»
00:00 Х/ф «Макс Пейн» 

05:20 Х/ф «Бомж» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Сільська іс-

торія» 
13:15 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:30 «Жди меня»
18:10, 03:40 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
20:00, 03:10 «Подробиці»
20:30 Т/с «Береги»
22:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів 12»
01:30 Х/ф «Санктум» 

05:40 «Чужі помилки. Підказка з 
того світу»

06:25, 15:55 «Все буде добре!»
08:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 «Зіркове життя. Публічні 

знеславлення!»
10:50 «Зіркове життя. Нездійснені 

мрії відомих моделей»
11:45 «Один за всіх»
13:40 «Зважені та щасливі - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Маша Пірогова - на-

родний юрист» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:25 «Битва екстрасенсів»
00:20 Т/с «Доктор Хаус» 
01:15 Х/ф «Ти - мені, я - тобі» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:50, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20, 00:55 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Загін «Морські 

котики»
12:20, 13:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів»
14:05 Х/ф «Соломон Кейн»
16:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
20:05 Т/с «Чужий район»
21:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:15 Свобода слова
01:55 Про-Zікаве.ua

06:10 Найкращий кухар на 
селі - 

07:00, 17:00, 19:00, 03:25 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 14:00, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Безцінна любов» 
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Людина нізвідки» 
21:50 Х/ф «На межі» 
23:50 Х/ф «Королівство» 
01:50, 03:45 Т/с «Підстава» 
05:15 Т/с «Дорожній патруль 

- 8» 

07:00 Мультфільми
08:35 Х/ф «Міс Поттер» 
10:25 Х/ф «Павутина Шарлоти» 
12:10, 19:00 «Таємний кухар»
13:10, 18:00 «Звана вечеря»
14:10 «Пороблено в Україні»
15:30 «КВН»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Зоряний пил» 
00:15 Х/ф «Без ансамблю» 
01:40 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00, 21:00 «Новини 2+2»
09:25 «Ударна сила»
10:20 Х/ф «Копальні царя Со-

ломона»
14:25 Х/ф «Секретні матеріали: Я 

хочу вірити»
16:25 Х/ф «Секретні матеріали»
19:00 Т/с «Група ЗЕТА»
21:25 «ДжеДАІ»
22:05 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
01:05 Х/ф «Таємниця Астероїда» 


02:35 «Дорожні війни»
03:00 Х/ф «Екстрасенс»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 04:05 «Модний вирок»
12:10, 03:10 Т/с «Торговельний 

центр»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15 «Поки є час»
16:00, 01:55 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:05 «Давай одружимося!»
19:00, 00:10 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Колишня дружина»
22:25, 02:40 «Вечірній Ургант»
23:00 «Познер»
00:00 Нічні новини

05:00, 05:50 Teen Time
05:05 Т/с «Вперед- до успіху»
05:55, 22:50 Т/с «Світлофор»
06:45, 07:10, 07:35, 08:45 Підйом
06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Золотий компас»
11:10, 18:00, 19:55 Т/с «Вороніни»
13:15, 14:25 Kids Time
13:20 М/с «Качині історії»
14:50 Т/с «Друзі»
16:00 Т/с «Кадетство»
17:00 Т/с «Щасливі разом»
20:55 Ревізор-2
00:15 Т/с «Милі ошуканки» 
01:10 Т/с «Іствик» 
01:55 Т/с «Вероніка Марс 2»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:45 Зона ночі
02:50 Іван Мазепа
03:50 Земці
04:05 Чи повернеться лікар?
04:20 Благодійна медицина
04:35 Зона ночі Культура
04:40 SOLO-MEA

06:00 Бойові сили
06:30, 12:20 Підводний всесвіт
07:20, 13:10 Військові замки
08:10, 14:00 Загадки планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 У пошуках пригод
10:40, 22:50 Життя
11:30 Дивовижна планета
14:50, 23:40 Земля: еволюція 

планети
15:40 Слідчі та екстрасенси
16:40, 20:10 Фантастичні історії
17:40, 21:10 Гучна справа
18:30 Д/ф «Генерал Цвігун»
22:00 Д/ф «Кримінальна зірка»
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Жива історія
02:10 Т/с «4исла»
03:30 Д/ф «Рудольф Нурієв»
04:20 Смартшоу
05:10 Містична Україна

06:00, 02:15 «Легенди карного 
розшуку»

06:30 Х/ф «Повернення «Святого 
Луки» 

08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі». Жертви 

Бутовського полігона
09:55 «Православні святі». Препо-

добний Кукша Одеський
10:55 Т/с «Доктор Тирса»
14:25 Т/с «Стрілець»
18:30 Д/с «Реальні злочинці»
19:00, 23:30, 01:45, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
21:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Х/ф «Другий у команді» 
03:45 «Речовий доказ»
04:45 «Уроки тітоньки Сови»
05:10 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:20 Х/ф «Увага, черепаха!»
11:50 Т/с «Я лечу»
13:40 Т/с «Утьосов. Пісня довжи-

ною в життя»
15:40 Х/ф «Союз племені 

ірокезів»
17:15 Х/ф «Поїздка через місто»
18:30 Х/ф «Марина»
20:00 Т/с «Полювання на Берію»
22:10 Х/ф «Експеримент доктора 

Абста»
23:45 Х/ф «22 червня рівно о 4 

годині...»
01:45 Т/с «17 миттєвостей весни 

(Сімнадцять миттєвостей 
весни)»

03:55 Х/ф «Інспектор ДАІ»
05:10 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00, 18:10 Т/с «Всі жінки - від-

ьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
13:00, 19:10 Богиня шопінгу
15:15 Т/с «Студенти» 
16:20 Т/с «Руда» 
17:20, 01:35 Досвідос
19:45 Дайош молодьож!
20:45 Віталька
22:10 У ТЕТа в Інтернеті
23:10 Дурнєв+1
23:35 МосГорСмєх
00:10 Т/с «Притулок» 
01:10 Твою маму!
02:25 Теорія зради
03:15 До світанку

05:10 Жіночий погляд
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:30, 13:25 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:40 Школа доктора 

Комаровського
12:25, 17:15 Жіноча форма
14:20 Т/с «Дорога Маша Бере-

зина» 
15:15 Тиждень їжі
16:15, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
19:00, 23:40 Міста світу
20:00 Запитайте у кухаря
20:50, 00:30 Глянець
01:10 Дім та домівка
02:00 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:35, 15:00, 

18:20, 01:20, 02:10, 03:20 
Новини

06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on line
06:30 Худ. фільм «Управа». 44 с.
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Док. фільм «Гараж», або Ніч 

у музеї» ПЕРШИЙ НАЦІО-
НАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Енергоблок
10:15 Т/с «Маруся. Випробу-

вання»
12:40 Діловий світ
12:50 Перший півфінал Міжнарод-

ного пісенного конкурсу 
Євробачення 2013 г.

14:40 Вікно в Америку
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:15 Фінал Міжнародного пісен-

ного конкурсу Євробачення 

2013 г.
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:10 Сільрада
19:30 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Бенефіс Н.Шелепницької
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Генеральська 

онука». 1 с.
00:25 Від першої особи
01:45 Про головне
02:20 ТелеАкадемія
03:30 Х/ф «Літня поїздка до 

моря»
04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Кубок світу з футболу 2014 

г. ФІФА
05:30 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 20 травня

Студенти з Африки опановують 
українську мову за рік 

Поки капітан збірної України 
Анатолій Тимощук у Мюн-

хені з партнерами по «Баварії» 
святкував чемпіонство Німеччи-
ни, його батьки в Луцьку писали 
заяву в міліцію — пограбували 
їхню квартиру. 

«Це сталося в ніч із 10 на 11 
травня, — розповіла начальник 
прес-служби волинської міліції 
Оксана Блищик. — Серед укра-
деного — і одяг, і цінні речі, і 
вино. Всього забрали речей на 80 
тисяч гривень». 

Злодії влізли через вікно 
(квартира на першому поверсі). 
Сусід ніби чув звук розбитого 
скла, виглянув на вулицю, але 
спросоння нічого підозрілого не 
помітив. Правоохоронцям вда-
лося отримати відбитки взуття і 
пальців зловмисників. 

Наразі проводяться негласні 
слідчі дії. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 185 КПК 
України. 

Батьківську 
квартиру 
футболіста 
Тимощука 
пограбували 


