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Навчальний туризм з'явився на планеті одним з перших, адже саме 

бажання отримати нові знання було метою переважної більшості давніх 

мандрівників. І на даний час освітній туризм не втрачає своїх позицій, він є 

одним з найактуальніших та найзапитуваніших видів туризму в Україні і в 

інших країнах. 

У наш час навчання за кордоном це одне із затребуваних напрямків 

туризму. Пов'язано це з об'єктивними факторами, присутніми в житті 

суспільства. Все частіше наші співгромадяни емігрують, працюють за 

кордоном, з іноземними партнерами або просто на таких робочих 

спеціальностях, де знання іноземної мови необхідно [5, 6]. 

Популярність освітнього туризму зростає з кожним роком, і все більше 

людей поспішають отримати освіту в одному з престижних навчальних 

закладів, пройти спеціалізовані курси чи стажування закордоном, підвищити 

свій інтелектуальний і загальноосвітній рівень. Навіть невеликий досвід 

перебування в країні мови, що вивчається, може подарувати істотний стрибок у 

його освоєнні, і особливо це корисно дітям. 
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Сьогодні стає доброю традицією відправляти дітей і підлітків на мовні 

канікули закордон, при цьому осягнення мовних засад можна поєднати з 

приємним відпочинком і масою розваг. Це є величезною перевагою 

навчального туризму - він дозволяє мандрівникові вирішувати відразу кілька 

завдань - і покращувати свої знання, і відпочивати, і насолоджуватися 

екскурсіями по країні.  

Навчальний туризм - це туризм при якому людина поєднує і відпочинок і 

освіту. Однак у світлі сучасної динаміки розвитку загальносвітової економіки, 

міжнародних відносин - популярність «корисного відпочинку» істотно зросла 

[4, 5].  

За даними Всесвітньої Молодіжної, Студентською та Освітньої 

Туристичної Конфедерації за останні п'ять років загальна кількість студентів, 

готових поєднати пригоди та відпочинок з користю для власного розвитку, 

зросла на 40%. 

Приклад начального тура від туристичної фірми Mouzenidis travel 

ДЕНЬ 1: Ранковий виїзд зі Львова (орієнтовно о 09:00); Транзитний переїзд 

через Польщу у напрямку до Берліну; Ночівля на території Польщі на кордоні з 

Німеччиною;  Під час переїзду зупинки на обід і вечерю; При швидкому 

проходженні кордону - можлива екскурсійна зупинка у Вроцлаві.  

ДЕНЬ 2: Сніданок; Виселення з готелю і виїзд в Вільдан;  Знайомство з 

державним університетом TH Wildau в передмісті Берліна і презентація 

програми Wilday Foundation Year;  Обід;  Виїзд в Берлін; Презентація в мовній 

школі EURASIA Institute, яка готує абітурієнтів до вступу в університети по 

всій території Німеччини; Вечеря і вільний час / факультативна екскурсія по 

Берліну;  Виїзд з Берліна в бік Амстердама;  Поселення в готель в районі 

Ганновера. 

ДЕНЬ 3: Сніданок; Виселення; Переїзд в Амстердам; Обід; Вечірня 

екскурсія по Амстердаму; Вечеря; Поселення в готель. 
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ДЕНЬ 4: Сніданок;  Виселення з готелю; Презентація програми ON 

Campus Amsterdam і огляд партнерських державних університетів - University 

of Amsterdam і Amsterdam University of Applied Sciences; Обід;  Екскурсія в 

Гаагу і Дельфт;  Переїзд до німецького кордону; Поселення в готель, нічліг. 

ДЕНЬ 5: Сніданок;  Виселення з готелю; Презентація програми Freshman 

Institute при німецькому державному Університеті FH Aachen і огляд кампусів: 

Geilenkirchen, Bedburg-Hau, Julich; Обід; Виїзд у напрямку до Праги; Ночівля на 

кордоні Німеччини і Чехії. 

ДЕНЬ 6: Сніданок; Виселення з готелю і переїзд в Прагу;  Обід; Огляд 

підготовчої програми і університетів в Празі; Вечеря; Вечірня оглядова 

екскурсія по Празі; Поселення в готель. 

ДЕНЬ 7: Сніданок; Виселення з готелю і виїзд з Праги у напрямку до 

Львова; Зупинка на обід в Кракові; Екскурсія по Кракову; Зупинка на вечерю; 

Прибуття до Львова пізно ввечері (в залежності від проходження кордону. 

Вартість туру: 690 EUR. 

У вартість включено: Проїзд автобусом єврокласу по маршруту; 

Проживання по програмі туру в готелях 3 *; Харчування - сніданки в готелях, 

обіди, вечері;  Супровід групи гідом від туроператора;  Медична страховка; 

Оглядові екскурсії по програмі Амстердам, Гаага та Дельфт, Прага. 

У вартість не включено: факультативні екскурсії; Вхідні білети; Особисті 

витрати;  пересування на громадському транспорті. 

Даний тур користується популярністю серед абітурієнтів, що прагнуть 

навчатися в закордонних вузах.  

Висновки. Отже, навчальний туризм доцільно аналізувати та 

досліджувати, адже в Україні він знаходиться на стадії розвитку. Подальший 

розвиток даної ланки туризму забезпечить приріст в економічній системі 

країни, зросте кількість потоків іноземних туристів, створяться нові робочі 

місця. Дану сферу послуг безсумнівно слід розвивати та направити ряд 

інвестицій на покрашення вже встановленої бази навчального туризму. 
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Актуальною задачею зараз є дослідження управління організацією 

дозвілля туристів на туристичних підприємства та шляхи покращення 

управлінською діяльністю на туристичних підприємствах. 

Дослідження проводиться на базі туристичного оператора «Авіаліга». 

Основними методами при дослідженні даної теми були спостереження за 

діяльністю менеджерів на підприємстві, порівняння з діяльністю інших 

туроператорів, аналіз діяльності підпримства. Було проведення порівняння 

відповідності програми роботи з туристами зі стратегією розвитку 

туристичного підприємства. 
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