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Спільноти іноземних студентів у Харкові (еквадорці як case study) 
Дослідження спільнот іноземних студентів набуває все більшої актуальності, 

оскільки їх кількість в Україні з кожним роком зростає: лише в Харкові за даними 
Міністерства освіти навчається приблизно 9 тисяч іноземних студентів – з них декілька 
десятків еквадорців. Плата за навчання, що мають вносити іноземці, майже вдвічі 
перевищує плату за контрактне навчання для громадян України – таким чином, гроші 
іноземців складають левову частку бюджету наших навчальних закладів, що має йти на 
розвиток української системи освіти в цілому. Актуальним є вивчення особливостей 
спільнот іноземних студентів, рівня їхньої адаптації та інтеграції до українського життя. 
Метою є на прикладі студентів в Еквадору дати характеристику середньому 
латиноамериканському студенту, що прагне отримати освіту в Україні, виявити причини, 
що зумовлюють вибір саме нашої країни для навчання, дати перелік труднощів, з якими 
зіштовхуються іноземці. Всі судження ґрунтуються на методі спостереження: як 
включеного, так і невключеного. 

Приїжджаючі до України еквадорці у більшості належать до сімей середнього або 
нижчого середнього класу; тобто це той прошарок людей, що спроможні заплатити за 
освіту своїх дітей, проте високо розвинені країни на кшталт США, Канади, Аргентини чи 
Західної Європи їм фінансово недоступні. Вік студентів: 18-20 років, тобто це випускники 
colegio (середньої школи). При виборі країни вирішальними стають наступні фактори: 
ціна та якість освіти, наявність потрібної спеціальності, толерантне суспільство 
(порівняно низький процент випадків расизму). Найбільш популярними спеціальностями є 
економіка та інженерія. Загалом студентів можна розділити на 2 групи залежно від 
притаманного їм характеру мотивації: 1) бажаючі дійсно отримати освіту (цілеспрямовані, 
орієнтовані в першу чергу на навчання); 2) бажаючі пізнати світ, познайомитись з іншими 
культурами. Ті, хто належать до другої категорії, повертаються до Еквадору, не 
завершуючи навчання, або продовжують подорожувати іншими країнами. Важливим 
стимулом для приїзду еквадорців в Україну останнім часом стає активна інформаційно-
пропагандистська діяльність приватних фірм в Еквадорі, що рекламують освітні послуги 
українських навчальних закладів. 

Серед проблем, з якими зіштовхуються еквадорці, можна виділити наступні: 
недостатню поінформованість студентів про особливості життя в Україні, відсутність 
знань про українську культуру та національний характер місцевих жителів, що провокує 
непорозуміння та сильний культурний шок. Негативним фактором є також хибні уявлення 
іноземних студентів про реалії українського життя: еквадорці уявляють собі країну з 
економічним рівнем приблизно як у Західній Європі і зазвичай не замислюються над 
проблемами, що їх очікують по приїзді. Також до труднощів, які необхідно подолати 
еквадорцям, щоб адаптуватися до українського соціуму, належать: кліматичні умови 
(дуже холодна зима та спекотне літо), побутові умови в гуртожитках, мовний бар’єр 
(російська мова в повсякденному житті та українська мова в навчальних закладах), 
відчуття самостійності, різниця в менталітеті українців та латиноамериканців. Еквадорці 
загалом характеризують місцевих жителів як «холодних», більш закритих для спілкування 
та не дуже привітних по відношенню до іноземців. 

Таким чином, в навчальних закладах (професійна сфера) вони знаходять спільну 
мову з одногрупниками, викладачами, беруть участь у спільних заходах, проте вільний 
час (особиста сфера) прагнуть проводити в спільноті своїх співвітчизників. 
 


