
Дисципліна
Вибіркова  дисципліна  2.   Релігійний  туризм  і
паломництво

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень
Назва спеціальності / 
освітньо-професійної 
програми

241 Готельно-ресторанна справа / готельно-рестораннеа 
справа

Форма навчання Денна, заочна
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр
Семестровий контроль Залік
Обсяг годин (усього: з них 
лекції / практичні)

Денна: 120 год., 4 кред., (лекції 20 год., практичні 20 год.) 
Заочна: 120 год., 4 кред., (лекції 4 год., практичні 6 год.)

Мова викладання Українська
Кафедра яка забезпечує 
викладання

Кафедра туризму та готельного господарства

Автор дисципліни Ільїна Ольга Вікторівна
Короткий опис

Вимоги до початку 
вивчення

Історія туризму та системи гостинності, основи 
туризмознавства, країнознавство, географія туризму..

Що буде вивчатися

Релігійний туризм: предмет, методи, основні поняття. Етапи
розвитку  релігійного  туризму.  Особливості  розвитку
релігійного  туризму  в  Україні.  Релігійні  центри Іудаїзму.
Релігійний  туризм  у  різних  християнських  конфесіях.
Паломництво  в  ісламі  Релігійний  туризм  в  індуїзмі.
Релігійні  центри  Буддизму.  Об’єкти  поклоніння  у  релігіях
Далекого Сходу.

Чому це треба вивчати?

У контексті національно-культурного відродження України
людинотворча функція релігійного туризму усвідомлюється
як  чинник  формування  духовності,  як  діяльність,  що
безпосередньо   впливає  на  світогляд  особистості.
Функціональна  спрямованість  релігійного  туризму  на
особистісний розвиток  ставить  цей вид туризму на рівень
суспільно  важливої  складової  національного  відродження
Не  випадково  в  системі  спеціалізованого  туризму,
орієнтованого  на  задоволення  мотиваційних  потреб,
релігійний туризм став вагомим сегментом наряду з такими
видами  як  лікувально-оздоровчий,  діловий,  сільський,
етнографічний.

Чому можна навчитися 
(результати навчання)

До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких
питаннях:   вплив  релігії  на  розвиток  різних  форм
релігійного  туризму  (релігія  як  визначальний  фактор
функціонування  даного  сегменту  туризму);  сутність
основних  понять  дисципліни  (пізнавально-екскурсійний
туризм  на  релігійну  тематику,  паломництво,  духовно-
практичний  туризм,  науковий  туризм  релігійного
спрямування);  об’єктивні  передумови  і  причини
становлення  організованого  релігійного  туризму;  етапи
розвитку  релігійного  туризму  у  світі  та  в  Україні,
найвідоміші центри і об’єкти релігійного туризму; тенденції
та  перспективи  розвитку  релігійного  туризму  в  контексті
сучасних глобалізацій них процесів.
РН  1.  Знання  передових  концепцій,  методів   науково-
дослідної  та  професійної  діяльності  на  межі  предметних



областей туризму та рекреації;
РН 10. Діяти у полікультурному середовищі;
РН  15.  Демонструвати  здатність  саморозвиватися  та
самовдосконалюватися упродовж життя.

Як можна користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями (компетентності)

ЗК  1.  Діяти  на  засадах  розуміння  цивілізаційних
гуманітарних  цінностей  та  глобалізаційних  процесів,
пріоритетів національного розвитку
ЗК 3.  Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному
професійному середовищі 
ФК  7.  Здатність  розробляти  та  сприяти  упровадженню
регіональних  програм  розвитку сталого туризму
ФК 11. Здатність до управління інформацією
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