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Туристична сфера діяльності має культурні, соці)

альні та економічні аспекти та охоплює сукупність різних

видів послуг, необхідних для задоволення потреб спо)

живачів. Саме туризм нині, характеризується як одна з

найбільш прибуткових галузей сучасного світового гос)

подарства. Так, згідно з ствердженням деяких авторів,

на туристичну галузь припадає 10% світового валового

продукту та більше 1/3 світової торгівлі послугами, 7%

інвестицій. Але туризм прямо або опосередковано впли)

ває не лише на економіку, але і на соціальну політику,

культуру, традиції, спосіб життя, здоров'я нації тощо.

Тобто, туризм виступає ще й потужним інструментом

взаємодії людей, який, в результаті, впливає й на

людські світоглядні, ціннісні, моральні якості людей [4,

с. 93].
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Такий різновид туризму, як освітній туризм, нині є

досить перспективним напрямом міжнародного культур)

ного обміну. Цей напрям у сфері туристичних послуг, в

останні роки стрімко набирає оберти. Зростання попу)

лярності освітнього туризму пов'язано з тим, що на су)

часному етапі в суспільній свідомості відбуваються

істотні зміни в розумінні глобальних процесів, що за)

безпечують прогресивний розвиток суспільства.

Освітній туризм — це подорожі з метою отримання

освіти. Найбільш розповсюдженими є подорожі у висо)

корозвинені європейські країни с метою удосконален)

ня мовних навичок, отримання бізнес)освіти, вивчення

спеціальних дисциплін. Слід зазначити, що точного ви)

значення цього виду туризму не існує. Дослідники трак)

тують цей термін по)різному [1, с. 94]. Деякі вчені вва)
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жають, що будь)яку туристичну подорож можна вважа)

ти освітньою, якщо в ній передбачена екскурсія. На нашу

думку, це не зовсім правильно. Ми вважаємо, що до ос)

вітнього туризму слід відносити подорожі, головною ме)

тою або мотивацією яких є підвищення освітнього рівня

та отримання нових знань.

Також слід відзначити, що саме освітній туризм най)

більшою мірою сприяє прояву етнічної самобутності й

індивідуальності людини, впливаючи на більшу частину

сфер людської діяльності. Освітній туризм є ідеальним

полем для вивчення сутності культурного відтворення.

Освітній туризм у деякому сенсі можна охарактеризу)

вати як процес ознайомлення з "чужою" культурою і її

осмислення. У результаті цих процедур людина формує

власні погляди щодо іншого й на цій основі розвиває,

розширює коло своїх пізнавальних інтересів відносно

історико)культурних традицій, звичаїв, поведінки на)

родів інших місцевостей, етносів і національностей —

усього того, що дозволяє формувати культурну компе)

тентність учасника туристичного процесу [2].

В освітньому туризмі також втілюється соціально)

комунікативна функція. Комунікативна функція освіт)

нього туризму проявляється шляхом поширення світог)

ляду учасників подорожі, набуття конкретних знань

про університети та освітні заклади країн Європи, по)

будову системи освіти, її відмінність від системи осві)

ти України, підготовки до навчання в іноземній державі

(якщо такий вибір буде зроблено). Соціальна функція

освітньої туристичної подорожі реалізується у формі

набуття нових професійних знань, навичок, вдоскона)

лення іноземної мови під керівництвом досвідчених

викладачів та носіїв мови, перспективи отримання

конкурентоспроможної освіти в майбутньому та в ціло)

му інтеграції молодої людини європейських стандартів

та норм поведінки та до європейської спільноти. Вод)

ночас на сьогодні концепція технології освітнього ту)

ризму грунтуються на цінностях відкритого простору

(освітньої мобільності, культурній грамотності, індив)

ідуальній історії) і є відповіддю на виклики нашого часу

[3, с. 38].

Таким чином, соціально)комунікативна функція ту)

ризму визначається як можливість учасників подорожі

спілкуватися один з одним у неформальних обставинах

без виробничої субординації, врахування соціального

стану, віку, національності, громадянства і інших ознак,

що вказують на відмінності людей. З точки зору турис)

тського сприйняття, знайомство з районом подорожі —

це не стільки огляд певної території, природних і істо)

рико)культурних пам'ятників, скільки знайомство з но)

вими людьми, враження від спілкування з ними [5].

Саме дослідження специфіки освітнього туристич)

ного продукту, що несе в собі вагомий соціально)кому)

нікативний потенціал, і організація освітніх подорожей,

вимагають від експертів туристичного бізнесу профе)

сіоналізму, глибоких знань туристських ресурсів, орга)

нізаційно)правових особливостей мандрівок, психології

і мотивації клієнта. Створення освітнього туристичного

продукту базується на фундаментальному дослідженні

потреб ринку освітніх послуг, починається його реалі)

зація з прийняття рішення створити тур, а закінчується

— просуванням кінцевого продукту на ринку та наступ)

ними продажами.

Стосовно основних характеристик туристсько)ос)

вітньої діяльності, деякі автори до них відносять на)

ступні: системність, науковість, відтворюваність,

ефективність, якість і вмотивованість навчання, но)

визна, інформаційність, можливість тиражування, пе)

ренесення в нові умови та інше. Отже, туристсько)

освітня діяльність реалізує три основні функції [6, с.

96]:

1. Описова функція — детермінує істотні аспекти

практичної реалізації навчального процесу в межах освіт)

ньої подорожі. Вона дозволяє різним фахівцям дати

однаковий опис цього процесу, користуючись відповід)

ним інструментарієм.

2. Пояснювальна функція — дозволяє виявити ефек)

тивність різних складових навчання (наприклад, ефек)

тивність різних методів) і визначити їх оптимальні ком)

бінації під час організації й проведення турів.

3. Проективна функція — здійснюється при описі

навчального процесу на всіх рівнях, включаючи рівень

реалізації. Так, освітній туризм організовується в нових

формах і повинен ураховувати комплекс сучасних

освітніх завдань.

 Основною метою освітнього туризму є одержання

освіти за кордоном. Звичайно реалізуються поїздки в

розвинені країни з метою вдосконалювання мови, одер)

жання бізнес)освіти, вивчення спеціальних дисциплін.

На сьогодні у науковій літературі виділяється кілька

видів освітнього туризму [1, с. 95]:

— ексурсійно)ознайомлювальні подорожі різними

містами, природними зонами і країнами;

— навчальні поїздки з метою вивчення іноземної

мови або тих чи інших загальноосвітніх та спеціальних

предметів;

— ознайомлювальні поїздки в установи, організації

й на підприємства;

— наукові й навчальні стажування в установах,

організаціях і на підприємствах;

— участь у семінарах, конференціях, з'їздах, конг)

ресах, майстер)класах, мета яких — обмін досвідом і

одержання нової професійно важливої інформації.

До головних етапів реалізації освітнього туристич)

ного продукту слід віднести такі [4, с. 95]:

— вивчення попиту на освітньому туристичному рин)

ку;

— посилення зв'язків з інститутами — партнерами,

які будуть залученні в туристичній програмі;

— визначення контингенту учасників освітнього

туру;

— визначення базових умов освітнього туру;

— розрахунок розцінки і встановлення ціни освіт)

нього туру;

— конкретні напрями запровадження освітнього

туру та просування його на ринку.

Отже, слід підкреслити, що завдяки функціям освіт)

нього туризму, його меті, та його основним перевагам,

багато дослідників відносять освітні тури до числа про)

відних і найбільш перспективних різновидностей туриз)

му, специфічні особливості яких проявляються в особ)

ливому характері попиту. Попит народжує пропозицію,

тому туристичні фірми пропонують значний перелік

можливих програм відпочинку, у яких поєднуються

відпочинок і навчання.
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За даними Всесвітньої молодіжної, Студентської та

Освітньої туристичної конфедерацій, за останні п'ять років

загальна кількість студентів, готових поєднати відпочинок

з користю для власного розвитку, зросла на 40%. В Ук)

раїні ці показники також зростають. Відповідно до стати)

стичних даних, більшість молодих людей у світі схиляють)

ся у бік "корисного відпочинку" та вільного стилю манд)

рування. Більше ніж 85% мандрівників відмовляються

називати себе туристами та шукають у поїздках не стан)

дартних туристичних розваг, а можливість побачити ту чи

іншу країну або регіон очима місцевих мешканців, відчути

на собі нові соціальні та культурні умови, набути необхід)

них знань та навичок, а також поєднати відпочинок з вив)

ченням або підтриманням на відповідному рівні іноземної

мови. Вік 57% таких мандрівників становить 20—25 років,

але за останні роки, з 2003 р. до 2011 р., такий "корисний

туризм" стає популярним й серед людей від 25 до 35 років,

їхня кількість зросла з 24% до 32% [3, с. 41].

Дослідники туристичної поведінки людини також

виявили за останні роки очевидну тенденцію до відпо)

чинку, пов'язаного з пізнанням, спілкуванням, само)

ствердженням. Швейцарський дослідник Й. Криппен)

дорф відзначає очевидну трансформацію туристичних

мотивів за останні 20 років, а саме: посилення тенденцій

до активного відпочинку, включаючи спорт і хобі; зни)

ження потреби до пасивного відпочинку; посилення до

соціальних контактів [1, с. 38].

Стосовно розвитку освітнього туризму в сучасній

Україні, відзначимо, що цей напрям туризму набуває все

більшої популярності з кожним роком, адже він відкри)

ває для його учасників нові можливості для самороз)

витку та самореалізації. Навіть під час економічних криз

і соціальної нестабільності освітній туризм не втрачає

своїх позицій, та навіть посилює їх. Люди використову)

ють вимушені перерви у свої роботі для набуття нових

знань і досвіду, які б допомогли їм по)новому позиціо)

нувати себе у суспільстві, змінити свій погляд на життя

чи навіть змінити вид професійної діяльності.

Так, наприклад, аналізуючи діяльність української

агенції "АллаТур" (м. Дніпро), слід відзначити, що по)

пит на освітні тури серед молоді України значно збіль)

шився, у 2015 р. у порівнянні з доходами агенції у 2014 р.

за рахунок впровадження послуг освітнього туризму (з

309 тис. грн. до 347 тис. грн.). Згідно зі звітністю ТА

"АллаТур" найбільш популярними серед української

молоді є освітні тури до Польщі та Ірландії. Саме цей

вид туризму користується великою популярністю, адже

в час стрімкого розвитку освіти більшість молодих лю)

дей в світі схиляються у бік так званого "корисного

відпочинку" і вільного стилю подорожі. На цьому етапі

вже більше 85% мандрівників відмовляються називати

себе туристами і шукають в поїздках не тих стандарт)

них туристичних розваг та екскурсійних маршрутів, що

пропонує туроператор, а можливість побачити країну

зсередини, очима місцевих жителів, відчути на собі нові

соціальні і культурні умови, а також поєднати відпочи)

нок з вивченням або підтриманням існуючого рівня

іноземної мови. До цього відсотку любителів "корис)

ного відпочинку" відносяться не тільки дорослі люди, а

ще й студенти та школярі, які піклуються про своє май)

бутнє, хочуть розвиватися, навчатися та отримати гідну

закордонну першу чи другу вищу освіту.

У туристичній агенції "АллаТур" поки що є тільки два

напрямки освітніх турів: навчальні подорожі з метою дос)

лідження іноземної мови в Ірландії та ознайомчі подо)

рожі в установи, організації та компанії Польщі, адже цей

напрям досі знаходиться на стадії становлення та роз)

витку. Турпоїздки по дослідженню закордонних мов ма)

ють попит серед клієнтів "АллаТур" розраховані в основ)

ному на підлітків 10—17 років, тривалістю в середньому

від 7 до14 днів. Наприклад, вартість освітнього туру до

Польщі на 5 днів коштує 297 євро, до Ірландії тривалістю

2 тижні — коштує 2000 євро. У вартість туру входить про)

живання, трьох разове харчування та зайняття спортом.

Таким чином, підводячи підсумки, відзначимо, що

одним з перспективних напрямів розвитку туризму сьо)

годні в Україні є освітній туризм, в якому безперечно

втілюється соціально)комунікативна функція, та існує

значний потенціал відносно рентабельності.
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