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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Релігійний туризм і паломництво” складена відповідно 

до освітньо-професійної  програми  

 

______               першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_______________________  

                 (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

Напряму підготовки________________6.140103___«Туризм»_________________________ 

 

Предмет вивчення  навчальної дисципліни “Релігійний туризм і паломництво” 

передбачає з'ясування його гносеологічних, соціальних, аксеологічних, духовно-культурних 

функцій, а також виявлення праксеологічних можливостей. Філософсько-світоглядний підхід 

до туризму переконує, що цей вид суспільної, групової та індивідуальної діяльності істотно 

сприяє справі об'єднання людей, комунікації та соціалізації особистостей на основі їх 

ознайомлення з цінностями вітчизняної та світової культури, опанування і поширення 

загальнолюдських етичних цінностей у дусі їх розуміння і поваги.  

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

 

1. Релігійний туризм і паломництво. 

2. Паломницькі традиції в християнстві. Релігійний туризм і паломництво в Україні. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає 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. 

1.2. Досягнення поставленої мети допомагає виконання ряду завдань: 

- конкретизувати гуманітарні знання студентів стосовно до аналізу релігійних систем; 

- визначити предмет релігійного туризму, його структуру, а також паломництва; 

- зазначити проблематику релігійного туризму в історико-філософської літератури; 

- дослідити гуманістичну функцію релігійного туризму; 

- визначити потреби, інтереси, цінності та ідеали в структурі мотівації людини, що 

подорожує; 

- вивчення та оволодіння навичками щодо принципів створення та виконання програм 

розвитку міжнародного та національного релігійного туризму; 

- набуття професійних знань та навичок щодо регулювання сфери релігійного туризму та 

паломництва. 

1.3.  Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

 

 



 

 

1.5.Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

 18 год. 10 год. 

Практичні, семінарські заняття 

18 год.  Год. 

Лабораторні заняття 

 год.  Год. 

Самостійна робота 

54 год.  80 год. 

Індивідуальні завдання  

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1.  

Визначення релігійного туризму.  

Паломництво як форма релігійного туризму. 

1. Поняття про релігію і релігійний туризм. 

2. Форми, типи релігійного туризму. 

3. Паломництво, його особливості і роль у житті суспільства. 

4. Правове регулювання релігійного туризму. 

 

Тема 2.  

Структура, класифікації релігій. 

Макрорегіони паломництва. 

 

1.Структура, класифікації релігій. 

2. Макрорегіони паломництва. 

3. Національні релігії і традиції паломництва в сучасному світі. (Індія, Китай, Японія, 

Саудівська Аравія). 

 

 

Тема 3. 

Паломницькі традиції в християнстві. 

1. Єрусалим та йогосвятині. 

2. Історія паломництва на Русі. 

3. Паломництво в СередньовічнійЄвропі 

4. Православнепаломництво з кінця XVIII століття. 

5. Відродження православного паломництва в кінці XX – нач. ХХІ ст. 

6. Паломництво в сучасному католицькому світі. 

ТЕМА 4. 

Релігійний туризм і паломництво в Україні. 

1.Традиційні релігії в Україні. 



2. Релігійний туризм і паломництво в Україні. 

3. Релігійний туризм і паломництво в Харківській області. 

4. Особливості організації туризму релігійних громад. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Релігійний туризм та паломництво 

Тема 1. 

Визначеннярелігійного 

туризму.  

Паломництво як 

форма релігійного 

туризму. 

 

16 4 4   8 20 2    20 

Тема 2. Структура, 

класифікаціїрелігій. 

Макрорегіони 

паломництва. 

24 4 4   16 20 2    20 

Разом за розділом 1 40 8 8   24 44 4    40 

Розділ 2. Паломницькі практики 

Тема 

3.Паломницькітрадиції 

в християнстві. 

 

28 6 6   16 24 4    20 

Тема 4. Релігійний 

туризм і паломництво 

в Україні. 

 

22 4 4   14 22 2    20 

Разом за розділом2 50 10 10   30 46 6    40 

Усього годин  
90 18 18   54 90 10    80 

 

1. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення релігійного туризму.  

Паломництво як форма релігійного туризму 

4 

2 Структура, класифікації релігій. 

Макрорегіони паломництва. 

4 

3 Паломницькі традиції в християнстві. 

Релігійний туризм і паломництво в Україні. 

6 

4 Релігійний туризм і паломництво в Україні. 4 

 Разом 18 

5.Завдання для самостійної робота 

 



№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

1 Визначення релігійного туризму.  

Паломництво як форма релігійного туризму 

20 8 

2 Структура, класифікації релігій. 

Макрорегіони паломництва. 

20 16 

3 Паломницькі традиції в християнстві. 

Релігійний туризм і паломництво в Україні. 

20 16 

4 Релігійний туризм і паломництво в Україні. 20 14 

Разом  80 54 

6. Індивідуальні завдання 

 

Програмою дисципліни індивідуальних завдань не передбачено. 

 

7. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та семестровий види контролю. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного опитування 

або письмового експрес-контролю на лекціях та семінарських заняттях, у формі виступів 

студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях. 

Семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних 

досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

семестрового заліку у письмовій формі в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному цією програмою. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни розраховується як сума 

балів, отриманих за результатами поточного контролю, та балів, отриманих за результатами 

семестрового контролю (заліку). Максимальна сума балів складає 100 балів включно. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою. 

Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

8. Схема нарахування балів 

підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену  

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 

Залікова 

робота 

 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

Курсова 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4      

15 15 15 15   60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

 



 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

Биржаков, М.Б. Введение в туризм [Текст]: учебник / М.Б. Биржаков; Нац. акад. 

туризма; Балтийск, междунар. ин-т туризма. - 9-е изд., перераб. и доп. - М., СПб.: Издат. дом 

Герца, 2008. - 576 с. 

География туризма : учебник для студентов высших учебных заведений / 

[Александрова А. Ю. и др.] ; под ред. А. Ю. Александровой. – М. : КноРус, 2008. - 592 с. 

Житенёв С.Ю. История русского православного паломничества в X-XVIII веках. — 

М.: Индрик, 2007. — 480 с. 

Иванов Сергей И. Все, что вы хотели знать о паломничествах: / Сергей Иванов. - 

Москва: Эксмо, 2008. - 317 с. 

Ковальчук А.С. Географія релігії в Україні. Монографія / Ковальчук А.С. – Львів: 

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

Ковальчук А. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник / А.Ковальчук, 

Д.Каднічанський, М.Рутинський, Т.Завадовський, А.Манько – Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2013 – 420 с. 

Лешан В. Історія християнства в Україні / В. Лешан, Ю. Звенигородська. – Чернівці: 

Рута, 2007. – 120 с. 

Лубський В. Історія релігій: Підручник / В. Лубський, М. Лубська. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 696 с. 

Монастыри – культурные и духовне центры России и Европы. История и 

современность: Международная монография. – М., 2003. – 176 с.: 

Павлов С.В., Мезинцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. Навчальний посібник. - 

К.; АртЕК, 1998. - 504 с. 

Паломництво та релігійний туризм [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. 

Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 415 с., XII c. 



Практичне релігієзнавство [Текст] : колект. моногр. / за ред. проф. А. Колодного і Л. 

Филиповича. – К. : Українська конфедерація журналістів : Українська асоціація 

релігієзнавців, 2012. – 314 с.  

Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник / [автор-упорядник Т.Божук]. 

– Л.: Український бестселер, 2010 – 152 с. 

Сапєлкіна З. П. Релігія і культура. Релігійний туризм: навч. посіб. / З. П. Сапєлкіна. – 

К. : Вид-во Акад. праці і соц. Відносин Федер. проф. спілок України, 2012. – 220 с. 

Христов, Т.Т. Религиозный туризм [Текст]: учебноепособие / Т.Т. Христов ~ 4-е изд., 

испр. - М: Академия, 2008. - 288 с. 

 

Допоміжна література 

Актуальні питання соціально значущої діяльності церков та релігійних організацій в 

Україні / за ред. А. Колодного – К.: “Благовіст”, 2007. – 547 с. 

4-й Европейский Конгресс по Паломничеству и поездкам по святым местам, 20–23 

сентября 2004, Германия // Туристские Фирмы. 2006 Выпуск 39(7). 

Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на 

Ближнем Востоке в XIX – начале XX вв. М., 2006. 

Моклецова, И.В. «Хождения» в русской культуре и литературе X- XXвеков [Текст]: 

учебноепособие / И.В. Моклецова. - М.: Изд-во МГУ, 2003. 

Патійчук В. О. Україна в системі міжнародного релігійно-паломницького туризму / В. 

О. Патійчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. − 2002. − № 1. − С. 223−227. 

Православное паломничество. Сборник. М.: Индрик, 2009.  

Справочник для паломников и туристов-христиан. // МинистерствотуризмаИзраиля, 

управлениемаркетинга. Иерусалим, 1997.  

Черній А. Релігієзнавство: підручник / А. Черній. — К. : Академвидав, 2008. -  400 с 

Чернышев, В.М. Религиоведение [Текст]: учебник / В.М.Чернышев. - Киев: Изд-во 

имени святителя Льва, папы Римского, 2003. 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

 

Порталы и сайты о разных религиозных конфессиях и религии [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http://www.links-guide.ru/religioznye-portaly 

Все о мировых религиях [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

www.religiya.su/ 



Запрошуємо в Ізраїль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.welcome-

israel.ru/54.html. 

http://www.welcome-israel.ru/54.html
http://www.welcome-israel.ru/54.html


 


