
Назва дисципліни  «Релігійний туризм і паломництво»  

Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких 
пропонується вивчати цю 
дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 
Цільова аудиторія – студенти 4 курсу.. 

Контактні дані розробників 
робочої програми 
навчальної дисципліни,  
науково-педагогічних 
працівників, залучених до 
викладання 

д.і.н., професор Каплін Олександр Дмитрович (61022, 
Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 
366; тел. +38 (057) 706-06-46. електронна адреса кафедри: 
turbiz@karazin.ua) 
 

Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 
кредитів з історії туризму, філософії, релігієзнавства. 

Опис 

Мета 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. 
  
Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: 
- загальнотеоретичні поняття та категорії релігійного 

туризму; проблематику релігійного туризму в історико-
філософської літератури; потреби, інтереси, цінності та 
ідеали в структурі мотівації 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. 
   
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 4 (чотири) теми, які вивчаються 
протягом 33 годин аудиторних занять (22 год. – лекції;  11 
годин – практичні заняття).    
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 Тема № 1. Визначення релігійного туризму. 
Паломництво як форма релігійного туризму. 

(Лекцій – 4 год; практичні заняття – 2 год.)  
 Тема № 2. Структура, класифікації релігій. 

Макрорегіони паломництва. 
(Лекцій – 6  год; практичні заняття – 2 год.)  
 Тема № 3. Паломницькі традиції в християнстві. 
 (Лекцій – 6 год; практичні заняття – 4 год.)  
 Тема № 4. Релігійний туризм і паломництво в 

Україні. 
 (Лекцій – 6 год; практичні заняття – 4 год.)  
  

Методи контролю результатів навчання 
поточний контроль – у формі опитування, рефератів, 

або письмового та усного контролю на практичних 
заняттях, підсумкового контролю – у формі заліку.   

.   
Мова викладання: українська. 

 


