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У статті визначено, що в науці відсутні методологія дослідження процесу розвитку освітньо�
го туризму, науково�методичні рекомендації з розвитку окремих напрямів освітнього туризму,
прогностичні концепції перспектив та взаємодії операторів на цьому ринку та конкретні пропо�
зиції щодо формування нових туристичних програм.

Розроблено методичні підходи соціологічного дослідження, підготовлено анкету та проана�
лізовано отримані матеріали. Визначено, що всі питання щодо перспектив розвитку освітнього
туризму сприймались респондентами позитивно і клієнти туристичної компанії виявили знач�
ну активність у проведенні дослідження.

Освітній туризм респондентами було визначено як найбільш перспективний вид туристичної
діяльності, а його найбільш популярні окремі складові: набуття вищої освіти в інших країнах,
перш за все в країнах ЄС, тури, що спрямовані на вивчення іноземної мови, участь у семінарах,
конференціях, з'їздах, конгресах, майстер�класах, мета яких обмін досвідом та отримання нової
професійно�важливої інформації.

У відповідності до свого матеріального статку та вікового цензу клієнти компанії обирали різні
види освітнього туризму, але освітній туризм має такий значний набір можливостей за ціною,
тривалістю, інтенсивністю, що кожен може вибрати туристичну програму для своїх можливос�
тей. Освітній туризм є одним з видів туристичної діяльності підприємств, що поєднує в собі
соціальну функцію — здобуття вищої освіти та набуття мовної та інших видів компетенції.
Освітній туризм має і важливу комунікативну функцію, бо поєднує народи різних країн, поліп�
шує мову як засіб комунікації, надає додаткову інформацію про історію та культуру.

The article identifies that science has no methodology of the research process development of
educational tourism, scientific�methodical recommendations on development of certain aspects of
educational tourism, the prognostic concepts of perspectives and interaction of operators in this
market, and specific proposals for the development of new tourist programmes.

Methodological approaches of the sociological study are developed, the questionnaire is prepared
and the submissions are analysed and received. It is determined that all the issues concerning
prospects of development of educational tourism were perceived positively by respondents and
clients of the tourist company has shown considerable activity in the study.

Respondents identified educational tourism as the most promising tourist activities, but its most
popular individual components are acquirement higher education in other countries, especially in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Підприємства міжнародного туризму в Україні працю#

ють в усіх сегментах продажу туристичних турів. Все

більше значення набуває діяльність туристичних

підприємств, що пов'язана з наданням послуг освітнього

туризму. На цю соціальну новацію необхідно орієнтувати#

ся всім підприємствам міжнародного туризму в плануванні

розвитку туристичних продуктів. Туристичні підприємства

стають сьогодні новими інституціями, що забезпечують

розвиток особистості, виконують гуманістичну місію, за#

безпечують міжнародне спілкування та комунікації як

інформаційного, так і лінгвістичного спрямування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Відомі дослідники, що розкривали теоретичні

основи розвитку туризму такі, як В.В. Джинджоян [1],

І.В. Жиглей [2], І.Л. Сазонець [3; 4], О.М. Сазонець [5],

В.І. Саричев [5], К.С. Стоян [7], Г.М. Тарасюк [8], О.М. Яс#

тремська [9] та ін. незважаючи на тривалий період дос#

ліджень і значну кількість публікацій, ряд теоретичних і

практичних аспектів соціальної функції туризму не роз#

крили повною мірою.

ВИРІШЕННЯ НЕ ВИЗНАЧЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідження, що були проведені авторами поперед#

ньо довели актуальність розвитку відносно нового виду

туристичної діяльності підприємств — освітнього туриз#

му. Цей вид туризму поєднує в собі і соціальну складо#

ву, бо сприяє розвитку людини, її освіченності, розши#

ренню світогляду, так і комунікативну, так як надає мож#

ливості нового спілкування, вивчення іноземних мов,

отримання диплому в іноземному університеті. Науко#

вим завданням в цьому дослідженні стало методологіч#

не поєднання цих складових у проведенні соціологіч#

ного опитування та аналізу відповідей респондентів.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ
Визнаючи все зростаючу роль освітнього туризму,

активну роботу вітчизняних та іноземних туристичних ком#

паній в цьому напрямі, слід зауважити, що економічна на#

ука та інші галузі наук не достатньо повно досліджували

EU countries, tours to study a foreign language, participation in seminars, conferences, congresses,
workshops, which aim is at sharing experience and getting new professionally important information.

In accordance with their financial status and age customers have chosen different types of
educational tourism, but educational tourism has such an impressive set of features by the price,
duration, intensity, that everyone can choose a travel program for their possibilities. Educational
tourism is one of tourism activities of enterprises that combines a social function — higher education
and the acquisition of linguistic and other competence. Educational tourism also has an important
communicative function, as it brings together peoples from different countries, improve the language
as a means of communication, provides additional information about the history and culture.

Ключові слова: реалізація, соціально�комунікативна, функція, туристичне, підприємство, освітній, скла�

дові, види, клієнти.

Key words: implementation, socio�communicative, function, touristl, enterprise, education, components, types,

customers.

ці процеси. В наукові, сфері відсутня методологія дослід#

ження цього процесу, науково#методичні рекомендації з

розвитку окремих напрямів освітнього туризму, прогнос#

тичні концепції перспектив та взаємодії операторів на цьо#

му ринку та конкретні пропозиції щодо формування но#

вих туристичних програм. Тому метою цієї статті є консол#

ідація та опрацювання думок клієнтів туристичної компанії

щодо напрямів розвитку освітнього туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Опитування клієнтів компанії АллаТур щодо перс#

пективности розвитку окремих видів освітнього туриз#

му призвело до наступних результатів. Для молодих

клієнтів компанії у віці 18—25 років, які, по суті, і є по#

тенційними споживачами освітніх програм найбільш перс#

пективними є такі види освітнього туризму як навчальні

поїздки з метою вивчення іноземної мови або тих чи

інших загальноосвітніх або спеціальних предметів та оз#

найомчі поїздки до освітньої установи, організації та на

підприємства. Не очікуванним є той результат дослід#

ження, що виявив незначний інтерес до такого турис#

тичного продукту як організація навчання бакалаврів,

магістрів в іноземних університетах. Респонденти у віці

26—40 років більш рівно відповіли на запитання. Для

них всі види освітнього туризму є привабливими. Незнач#

ний пріоритет мають такі види туризму, як участь у сем#

інарах, конференціях, з'їздах, конгресах, майстер#кла#

сах, мета яких обмін досвідом та отримання нової про#

фесійно#важливої інформації, навчальні поїздки з ме#

тою вивчення іноземної мови або тих чи інших загаль#

ноосвітніх або спеціальних предметів, ознайомчі по#

їздки до освітньої установи, організації та на підприєм#

ства. Для респондентів у віці 41—60 років найбільш при#

вабливими видами освітнього туризму були навчальні

поїздки з метою вивчення іноземної мови або тих чи

інших загальноосвітніх або спеціальних предметів. Інші

види освітнього туризму практично не цікавлять цю ка#

тегорію клієнтів. Більш активно цікавляться освітнім ту#

ризмом клієнти у віці після 60 років. Наприклад, най#

вищій результат у них отримав такий вид туризму, як

організація навчання бакалаврів, магістрів в іноземних

університетах. Мабуть ця категорія респондентів оби#

рають такий варіант відповідей орієнтуючись на потре#

би своїх дітей та онуків.



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Якщо проаналізувати відповіді на ці запитання у

розрізі матеріального достатку клієнтів (рис. 1), то мож#

но зробити такі висновки. Найбільш популярною відпо#

віддю серед всіх категорій опитуваних як найбільш при#

вабливий вид освітнього туризму є організація навчан#

ня бакалаврів, магістрів в іноземних університетах. При

цьому такий вид організації туризму цікавить респон#

дентів із самими високими доходами та самими низьки#

ми доходами (більше 500 дол. та 100 і 200 дол. відпові#

дно). Цей факт можно пояснити різною спрямованістю

аудиторії на навчання в різних країнах. Наприклад, вища

цінова категорія — такі країни, як США, Швейцарія,

Великобританія та ін.

Нижча цінова категорія — Польша, Чехія, Болгарія

та ін. Другим за популярністю напрямом розвитку ос#

вітнього туризму є ознайомчі поїздки до освітньої уста#

нови, організації та на підприємства.

Структура відповідей респондентів на це питання є

ідентичною. Слід зазначити, що найменшої популяр#

ності у опитуваних набули такі запропоновані напрями

розвитку освітнього туризму, як: музейний туризм, екс#

курсійно#ознайомчі подорожі по різних містах, природ#

них зонах і країнах та. такий вид туризму як участь у

семінарах, конференціях, з'їздах, конгресах, майстер#

класах, мета яких обмін досвідом та отримання нової

професійно#важливої інформації;

Клієнти компанії, які мають найменший дохід мен#

ше всього зацікавились такими видами туризму, як: му#

зейний туризм, екскурсійно#ознайомчі подорожі різни#

ми містами, природними зонами і країнами та участь у

семінарах, конференціях, з'їздах, конгресах, майстер#

класах, мета яких обмін досвідом та отримання нової

професійно#важливої інформації. Це може бути обумов#

лено необхідністю економити кошти та вкладати їх

тільки дуже важливі з соціальної та комунікативної точ#

ки зору програми освітнього туризму — безпосереднє

навчання за кордоном. Найбільш забезпечена катего#

рія респондентів найменше зацікавлена у музейному

туризмі та навчальних поїздках з метою вивчення іно#

земної мови або тих чи інших загальноосвітніх або спе#

ціальних предметів. Скоріше за все, ця категорія рес#

пондентів добре знає англійську мову, а цього цілком

достатньо для здійснення туристичного туру.

Значний науковий інтерес має дослідження, що по#

в'язане з виявленням резервів розвитку освітнього ту#

ризму. Зокрема наймолодші учасники анкетування

(18—25 років) визначили, що головними передумова#

ми розвитку освітнього туризму є утвердження англійсь#

кої мови як мови інтернаціонального спілкування, що

дозволило різко збільшити комунікативність сучасної

цивілізації. Знання англійської мови нині є необхідною

умовою саморозвитку та успішної кар'єри, крім цього,

одним з головних чинників, за їх думкою, є лібераліза#

ція сфери міжнародних відносин та стиснення геогра#

фічного простору за рахунок прогресу на транспорті,

що визначає зростання мобільності людей, розкрива#

ючи можливості осяйнути природне різноманіття та

культурну спадщину людської цивілізації.

Наступна вікова група (26—40 років) визначили такі

фактори: прагнення здобути якнайкращу освіту та пост#

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Екскурсійно-ознайомчі подорожі по різних містах,
природних зонах і країнах;

Навчальні поїздки з метою вивчення іноземної мови або тих
чи інших загальноосвітніх або спеціальних предметів;

Ознайомчі поїздки до освітньої установи, організації та на
підприємства;

Наукові і навчальні стажування в установах, організаціях і
на підприємствах;

Участь у семінарах, конференціях, з'їздах, конгресах,
майстер-класах, мета яких  обмін досвідом та отримання

нової професійно-важливої інформації;

Організація навчання бакалаврів, магістрів в іноземних
університетах;

Музейний туризм;

Інше.

Дохід   100 -200 $
Дохід   200 -400 $2
Дохід   400 -500 $3
Дохід   500 $ вище

Рис. 1. Диференціація відповідей респондентів до пункту "Які види освітнього туризму
ви вважаєте найбільш перспективними?" за грошовим доходом
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ійно розширювати свої знання, що є особливо актуаль#

ним для мешканців країн, що розвиваються та постсоці#

алістичних держав в світлі політики "відсмоктування

мізків", яку проводять розвинуті країни та утвердження

англійської мови в якості мови інтернаціонального спілку#

вання, що дозволило різко збільшити комунікативність

сучасної цивілізації. Знання англійської мови нині є не#

обхідною умовою саморозвитку та успішної кар'єри.

Наступна вікова група (41—60 років) визначила на#

ступні передумови розвитку освітнього туризму: інтен#

сифікація стилю життя, що примушує використовувати

час максимально раціонально, стимулюючи практику

поєднання відпочинку та навчання та лібералізація сфе#

ри міжнародних відносин та стиснення географічного

простору за рахунок прогресу на транспорті, що визна#

чають зростання мобільності людей, розкриваючи мож#

ливості осяйнути природне різноманіття та культурну

спадщину людської цивілізації.

Остання за віком група не надала значних переваг будь

якому фактору. Найбільші значення отримав фактор, що

зумовлює інтенсифікацію стилю життя, що примушує ви#

користовувати час максимально раціонально, стимулюю#

чи практику поєднання відпочинку та навчання.

Яущо аналізувати це питання з точки зору матері#

ального достатку клієнтів компанії "АллаТур" (рис. 2),

то можно визначити значні розбіжності у відповідях в

залежності від статку. Найменш заможні туристи (до#

ход 100—200 дол.) вважають, що розвиток освітнього

туризму буде залежати від утвердження англійської

мови як мови інтернаціонального спілкування, що доз#

волить різко збільшити комунікативність сучасної циві#

лізації. Знання англійської мови нині є необхідною умо#

вою саморозвитку та успішної кар'єри. Туристи з дохо#

дом 200—400 дол. визначають основним фактором роз#

витку освітнього туризму глобалізацію світового інфор#

маційного простору, що сприяє збільшенню обсягів

доступної для засвоєння сучасною людиною інфор#

мації, створюючи плідне підгрунтя для саморозвитку.

Опитуванні з доходом 400—500 дол. вважають, що

прагнення здобути якнайкращу освіту та постійно роз#

ширювати свої знання є особливо актуальним для меш#

канців країн, що розвиваються та постсоціалістичних

держав у світлі політики "відсмоктування мізків", яку

проводять розвинуті країн і є основою розвитку освіт#

нього туризму. Найбільш заможні групв клієнтів ком#

панії з доходом більше 500 дол. вважають, що ліберал#

ізація сфери міжнародних відносин та стиснення гео#

графічного простору за рахунок прогресу на транспорті

визначають зростання мобільності людей, розкриваю#

чи можливості осяйнути природне різноманіття та куль#

турну спадщину людської цивілізації.

Як показали попередні дослідження, одним з голов#

них сегментів освітнього туризму є туризм з метою ви#

вчення іноземної мови, тому в дослідженні ми вирішили

приділити цьому питанню особливу увагу. Зокрема рес#

пондентом ставилося питання: "Визначте, будь ласка,

переваги вивчення іноземної мови із поєднанням з тури#

стичним туром". Наймолодші учасники анкетування (18—

25 років) визначили, що головною перевагою є повне

занурення в англомовне середовище з найпершого дня

перебування в спілкування правильною грамотною англ#

ійською мовою з викладачами і студентами, адже останні

вчаться і намагаються розмовляти саме такою мовою,

крім розмовної і діловою. Наступна вікова група (26—40

років) визначили такі переваги: доступ до академічної

лексики під час уроків, яку застосовують у навчальних

матеріалах, якою розмовляють викладачі та студенти

англомовних вищих навчальних закладів та використо#
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Лібералізація сфери міжнародних відносин та стиснення географічного
простору за рахунок прогресу на транспорті визначають зростання
мобільності людей, розкриваючи можливості осяйнути природне

різноманіття та культурну спадщину людської цивілізації;

Глобалізація світового інформаційного простору сприяє збільшенню
обсягів доступної для засвоєння сучасною людиною інформації,

створюючи плідне підґрунтя для саморозвитку;

Утвердження англійської мови в якості мови інтернаціонального
спілкування дозволило різко збільшити комунікативність сучасної
цивілізації. Знання англійської мови нині є необхідною умовою

саморозвитку та успішної кар’єри;

Поширення масової культури та уніфікація вимог професійної
майстерності відкриває сучасній людині можливості реалізовуватися в

будь-якій країні світу;

Прагнення здобути якнайкращу освіту та постійно розширювати свої
знання є особливо актуальним для мешканців країн, що розвиваються та
постсоціалістичних держав в світлі політики «відсмоктування мізків»,

яку проводять розвинуті країни;

Інтенсифікація стилю життя примушує використовувати час
максимально раціонально, стимулюючи практику поєднання відпочинку

та навчання;

Дохід   100 -200 $
Дохід   200 -400 $2
Дохід   400 -500 $3
Дохід   500 $ вище

Рис. 2. Диференціація відповідей респондентів до пункту "Які, на Вашу думку, найважливіші
передумови, що визначають обставини розвитку освітнього туризму" за грошовим доходом
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вують у мовних тестах. Наступна вікова група (41—60

років) визначила такі переваги: доступ до академічної

лексики під час уроків, яку застосовують в навчальних

матеріалах, якою розмовляють викладачі та студенти ан#

гломовних вищих навчальних закладів та використову#

ють у мовних тестах. Також важливим фактором визна#

но: повне занурення в англомовне середовище з найпер#

шого дня перебування в спілкування правильною грамот#

ною англійською мовою з викладачами і студентами,

адже останні вчаться і намагаються розмовляти саме та#

кою мовою, крім розмовної і ділової. Остання за віком

група визначила важливим можливість вивчити культуру

країни і місцевості, в якій знаходиться школа, оскільки

школи часто організовують святкування національних

свят та традицій притаманних місцевому населенню. Слід

зазначити, що тільки запропонований вузько спеціалізо#

ваний варіант відповіді "можливість якісної підготовки до

тестів Toefl, Ielts та інших" не отримав підтримки у жодній

з груп респондентів.

Таким чином, можно зробити висновок, що загаль#

нолюдські цінності, соціокультурні аспекти, можливості

занурення у іншомовне середовище та іншу культуру

переважають у виборі освітнього туру з вивчення іно#

земної мови, бо вузько спеціалізовані знання, наприк#

лад, вирішення тестів можно отримати дома.

На рисунку 3 ми можемо побачити результати відпо#

відей респондентів до пункту "Визначте, будь ласка,

переваги вивчення іноземної мови із поєднанням з ту#

ристичним туром" за грошовим доходом

Аналізуючи ці результати, слід зазначити, що най#

менш заможні туристи (доход 100—200 дол.) вважають

головною перевагою програм міжнародного туризму з

вивчення іноземної мови повне занурення в англомов#

не середовище з найпершого дня перебування й спілку#

вання правильною грамотною англійською мовою з вик#

ладачами і студентами, адже останні вчаться і намага#

ються розмовляти саме такою мовою, крім розмовної і

ділової. Туристи з доходом 200—400 дол. також виз#

начають цей фактор як основний. Опитуванні з дохо#

дом 400—500 дол. вважають, що можливість якісної

підготовки до тестів Toefl, Ielts та інших є основною пер#

спективою для розвитку освітнього туризму в сфері в#

ивчення мов. Найбільш заможні групи клієнтів компанії

з доходом більше 500 дол. вважають вагомою переду#

мовою розвитку туризму з метою вдосконалення мови,

можливість вивчити культуру країни і місцевості, в якій

знаходиться школа, оскільки школи часто організову#

ють святкування національних свят та традицій, прита#

манних місцевому населенню. В цілому для всіх кате#

горій опитуваних сумарно найбільш вагомим фактором
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Повне занурення в англомовне середовище з найпершого
дня перебування в спілкування правильною  грамотною
англійською мовою з викладачами  і студентами, адже
останні вчаться і намагаються розмовляти саме такою

мовою, крім розмовної і ділової , 

Доступ до академічної лексики під час уроків яку
застосовують в навчальних матеріалах якою розмовляють
викладачі та студенти англомовних вищих навчальних

закладів, яку використовують у мовних тестах; 

Можливість якісної підготовки до тестів toefl, ielts та
інших;

Можливість вивчити культуру країни і місцевості, в якій
знаходиться школа, оскільки школи часто організовують
святкування національних свят та традицій притаманних

місцевому населенню;

Інше

Дохід   100 -200 $
Дохід   200 -400 $2
Дохід   400 -500 $3
Дохід   500 $ вище

Рис. 3. Диференціація відповідей респондентів до пункту "Визначте, будь ласка, переваги
вивчення іноземної мови із поєднанням з туристичним туром" за грошовим доходом
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є повне занурення в англомовне середовище з найпер#

шого дня перебування в спілкування правильною гра#

мотною англійською мовою з викладачами і студента#

ми, адже останні вчаться і намагаються розмовляти саме

такою мовою, крім розмовної і ділової.

Результати відповідей респондентів на запитання

пункту "Які переваги на Вашу думку має здобуття вищої

освіти в іншій країні". Наймолодші учасники анкетуван#

ня (18—25 років)визначили, що головною перевагою є

можливість кращого працевлаштування, в тому числі в

інших країнах та доступ до сучасної науково#дослідної

бази і технологій у відповідній сфері діяльності, що дає

змогу набути цінного досвіду проведення наукових до#

сліджень, певних практичних навичок роботи на сучас#

ному обладнанні; доступ до світових культурних досяг#

нень. Наступна вікова група (26—40 років) визначили

такі переваги: отримання новітніх знань від їх безпосе#

редніх продуцентів, якими можуть бути викладачі тих

установ, де людина проходитиме навчання (чи стажу#

вання). Наступна вікова група (41—60 років) визначила

такі переваги: отримання новітніх знань від їх безпосе#

редніх продуцентів, якими можуть бути викладачі тих

установ, де людина проходитиме навчання (чи стажу#

вання) та можливість кращого працевлаштування, в тому

числі в інших країнах та доступ до сучасної науково#

дослідної бази і технологій у відповідній сфері діяль#

ності, що дає змогу набути цінного досвіду проведення

наукових досліджень, певних практичних навичок ро#

боти на сучасному обладнанні; доступ до світових куль#

турних досягнень. Остання за віком група (старше 60

років) визначила пріоритетним фактором можливість

кращого працевлаштування, в тому числі в інших краї#

нах. Слід зазначити, що респонденти всіх вікових груп

практично не визначили як важливий фактор здатність

розглядати і бачити проблеми глобально після завер#

шення навчання.

На рисунку 4 подана Диференціація відповідей рес#

пондентів до пункту "Які переваги, на Вашу думку, має

здобуття вищої освіти в іншій країні" за грошовим до#

ходом.

Аналізуючи ці результати, слід зазначити, що най#

менш заможні туристи (доход 100—200 дол.) та респон#

денти, що мають доход 200—400 дол. вважають мож#

ливість кращого працевлаштування, в тому числі в інших

країнах головним чинником розвитку освітнього мовно#

го туризму у перспективі. Опитуванні з доходом 400—

500 дол. вважають, що отримання диплома міжнарод#

ного зразка є основним фактором конкурентоспромож#

ності цього виду туризму. Найбільш заможна група

клієнтів компанії з доходом більше 500 дол. вважають
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Отримання новітніх знань від їх безпосередніх
продуцентів якими можуть бути викладачі тих установ, де

людина проходитиме навчання (чи стажування); 

Доступ до сучасної науково-дослідної бази і технологій у
відповідній сфері діяльності, що дає змогу набути цінного

досвіду проведення наукових досліджень, певних
практичних навичок роботи на сучасному обладнанні;

доступ до світових культурних досягнень; 

Отримання диплома міжнародного визнання; 

Можливість вивчити декілька іноземних мов; 

Можливість кращого працевлаштування, в тому числі в
інших країнах; 

Дохід   100 -200 $
Дохід   200 -400 $2

Дохід   400 -500 $3
Дохід   500 $ вище

Рис. 4. Диференціація відповідей респондентів до пункту "Які переваги, на Вашу думку, має
здобуття вищої освіти в іншій країні" за грошовим доходом
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вагомою передумовою розвитку туризму з метою вдос#

коналення мови можливість вивчити декілька іноземних

мов. Всі групи респондентів визнали абсолютно приваб#

ливим фактором можливість кращого працевлаштуван#

ня, в тому числі в інших країнах.

ВИСНОВКИ
В цілому можно визначити, що всі питання щодо

перспектив розвитку освітнього туризму сприймались

респондентами позитивно і клієнти туристичної компанії

виявили значну активність у проведенні дослідження. В

цілому освітній туризм респондентами було визначено

як найбільш перспективний вид туристичної діяльності,

а його найбільш популярні окремі складові: набуття

вищої освіти в інших країнах, перш за все в країнах ЄС,

тури, що спрямовані на вивчення іноземної мови, участь

у семінарах, конференціях, з'їздах, конгресах, майстер#

класах, мета яких обмін досвідом та отримання нової

професійно#важливої інформації.

У відповідності до свого матеріального статку та

вікового цензу клієнти компанії обирали різні види освіт#

нього туризму, але цей вид туризму має такий значний

набір можливостей та ціною, тривалістю, інтенсивністю,

що кожен може вибрати туристичну програму для свої

можливостей. Таким чином, освітній туризм є одним з

видів туристичної діяльності підприємств, що поєднує в

собі соціальну функцію — здобуття вищої освіти та на#

буття мовної та інших видів компетенції. Освітній туризм

має і важливу комунікативну функцію, бо поєднує на#

роди різних країн, поліпшує мову як засіб комунікації,

надає додаткову інформацію про історію та культуру.
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