
РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ТА ПАЛОМНИЦТВО 

Мета курсу ˗ формування уявлення про сучасні класифікації релігій світу 
(в т.ч. і географічну), про георелігійне районування сучасного світу; 
ознайомлення студентів з географічним розміщенням найбільших релігій світу та 
їх течіями, їх характерними особливостями; з найвизначнішими сакральними 
пам’ятками та місцями паломництва християнства, ісламу, буддизму, індуїзму; 
розгляд визначних сакральних об’єктів як туристичних ресурсів. Мета курсу 
полягає також у тому, щоб сформувати у студентів розуміння релігійного 
туризму як важливого соціального, економічного та культурного суспільного 
інституту, ознайомити майбутніх фахівців з релігійним туризмом в різних 
країнах і особливостями його практичної організації. Таке знання, безперечно, 
сприятиме більш ефективній діяльності професіональної галузі туристської 
індустрії в цілому, сфери людської гостинності зокрема. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Релігійний туризм та паломництво» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: історією туризму, філософією, 
релігієзнавством тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: 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. 

Програмні результати навчання: 
знати: - загальнотеоретичні поняття та категорії релігійного туризму; 

проблематику релігійного туризму в історико-філософської літератури; потреби, 
інтереси, цінності та ідеали в структурі мотивації людини, що подорожує; 
трансформацію системи цінностей особистості внаслідок туристських 
подорожей; - основи віровчення найбільш поширених і відомих релігій і 
духовних шкіл; характеристику територій поширення релігій; опис святих місць, 
релігійних центрів і маршрутів паломництва. 

вміти: - використовувати різні методологічні підходи для дослідження 
процесів релігійного туризму; - аналізувати особливості і тенденції розвитку 



релігійного туризму; - виявити особливості практичної організації релігійного 
туризму; розробляти і обґрунтовувати варіанти паломницьких поїздок. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 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. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 


