
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3  «Релігійний туризм і паломництво» 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень 

Назва спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

242 Туризм / Туризм 

Форма навчання Заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс (2 семестр), 4 кредити ЄКТС  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції / практичні) 

120 год., з них: лекц. – 4 год, практ 6 год.  

   

Мова викладання Українська 

Кафедра яка забезпечує 

викладання 
Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни 

Кандидат географічних наук; 

доцент кафедри туризму та готельного господарства 

Ільїна Ольга Вікторівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Історія туризму та системи гостинності, основи 

туризмознавства, країнознавство, географія туризму, 

туристичні ресурси України. 

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. 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають 

сучасні наукові здобутки, критичне осмислення проблем у 



сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань. РН4. 

Проводити аналіз геопросторової організації туристичного 

процесу, проєктувати його стратегічний розвиток на 

засадах сталості. РН5. Здійснювати комплексний аналіз і 

оцінювання функціонування туристичного ринку різних 

ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку 

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати 

національну та регіональну туристичну політику, 

вдосконалювати механізми управління туристичними 

дестинаціями на національному, регіональному та 

локальному рівнях. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність уміжнародному 

та вітчизняному середовищі.. Здатність розробляти проєкти 

та управляти ними. ЗК 6. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу СК1. Здатність застосовувати 

у професійній діяльності категорійно-термінологічний 

апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, 

що формують науковий базис туризму та рекреації. СК2. 

Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні 

дослідження у сфері туризму та рекреації. СК5. Здатність 

оперувати інструментами збору, обробки інформації, 

аналізувати та управляти туристичною інформацією. СК6. 

Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-

процесів  

 

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

Сапелкіна З.П.  Релігійний туризм: Навчальний посібник. – 

К.: Альтерпрес, 2009. – 244 с. 

Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія 

релігій: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 1999. – 504 

с. 

Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: 

Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 432 с. 

Релігієзнавство: Підручник / за ред М.МС.Заковича. – К.: 

Вища школа, 2000. – 350 с. 

Релігієзнавчий словник / Під ред. професора А.Колодного і 

Б.Лобовика. – К: Четверта хвиля, 1996. – 392 с. 

Христов Т.Т. Религиозный туризм. – М.: Академія, 2003. – 

288 с. 

Ковальчук А.С. Конфесійно-географічна характеристика 

релігійно-паломницьких об’єктів в Україні. Монографія. – 

Львів: Фенікс, 2002. – 120 с. 

Ковальчук А.С. Географія релігії в Україні. Монографія. – 

Львів: Видав. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 308 с. 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/geografichniy-

fakultet 

 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/  

 

Здійснити вибір  «ПС-Журнал успішності-Web» 
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