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Опис навчальної дисципліни
Засвоєння теоретичних і практичних засад організації релігійного туризму; вивчення
сутності та структури релігійного туризму; дослідження релігії як соціального феномену
життєдіяльності суспільства, її ролі в еволюційному розвитку суспільства та людини;
соціально-економічний аналіз території розповсюдження основних релігій світу; опис
святих місць, релігійних центрів та маршрутів паломництва; розкриття особливостей
практичної організації релігійного туризму.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність широких знань з туризмознавства, географії, релігієзнавства, філософії
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• знати, розуміти і вміти використовувати на • здатність
зберігати
та
примножувати
моральні,
практиці базові поняття з теорії туризму, організації культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
туристичного процесу та туристичної діяльності основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
суб’єктів ринку туристичних послуг, а також області, її місця у загальній системі знань про природу і
світоглядних та суміжних наук (ПР02);
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
• знати і розуміти основні форми і види туризму, їх використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя
поділ (ПР03).
• діяти у відповідності з принципами соціальної • навички міжособистісної взаємодії (K12);

Програмні результати навчання
відповідальності та громадянської свідомості
(ПР16);
• розуміти
етнографічне
різноманіття
та
геодемографічні
особливості
при
створенні
національно-культурного туристичного продукту
(ПР23)

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
• здатність працювати в команді та автономно (К14)
• здатність
працювати
у
міжнародному
середовищі
на основі позитивного ставлення до несхожості до
інших
культур,
поваги
до
різноманітності
та
мультикультурності, розуміння місцевих і професійних
традицій
інших
країн,
розпізнавання
міжкультурних
проблем у професійній практиці (К28).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Регіональні особливості релігійного туризму у світі
Тема 1. Релігійний туризм Відвідування занять; захист домашнього
.
Письмово
охарактеризуйте
різновиди
як історико- суспільне
завдання; обговорення матеріалу занять; релігійного туризму. Наведіть приклади.
явище.
виконання навчальних завдань; завдання Виділіть основні регіони релігійного туризму
самостійної роботи; тестування
та паломництва.
Тема 2. Зміст, структура і
Відвідування занять; захист домашнього Схематично зобразити структуру і типологію
типологія сучасних
завдання; обговорення матеріалу занять; сучасних релігій та їх регіональне
релігій.
виконання навчальних завдань; завдання поширення
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Визначення,
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему: «Сучасна
різновиди та особливості
завдання; обговорення матеріалу занять; мотивація релігійного туриста». Виділіть
релігійного туризму та
виконання навчальних завдань; завдання причини здійснення паломництва
паломництва.
самостійної роботи; тестування
Модуль 2. Теоретико-методологічні засади дослідження релігійного туризму і паломництва
Тема 4 Релігійний туризм
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на теми: «Єрусалим –
в християнстві: територія, завдання; обговорення матеріалу занять; релігійний
центр трьох авраамічних
релігійні центри,
виконання навчальних завдань; завдання релігій»; «Ватикан – світовий центр
паломництва та екскурсії.
самостійної роботи; тестування;
католицизму»; “Особливості релігійного
поточна модульна робота
туризму у християнстві на сучасному етапі”.
Виділіть особливості паломництва до
християнських святинь
Тема 5. Релігійний туризм Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему: «Мекка
в ісламі: територія,
завдання; обговорення матеріалу занять; найважливіше місце паломництва в ісламі».
релігійні центри,
виконання навчальних завдань; завдання Виділіть особливості паломництва до
паломництва та екскурсії.
самостійної роботи; тестування
мусульманських святинь.
Тема 6. Релігійний туризм Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему: «Варанасі –
представників інших
завдання; обговорення матеріалу занять; головне священне місце буддизму».
релігій і течій
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 7. Розвиток
Відвідування занять; захист домашнього Підготуйте доповідь “Релігійна традиція та
релігійного туризму і
завдання; обговорення матеріалу занять; наявні сакральні споруди в Україні”.
сприяння паломництву в
виконання навчальних завдань; завдання Охарактеризуйте головні релігійні святині
Україні.
самостійної роботи; тестування
України в регіональному розрізі (за
областями).
Тема 8. Особливості
Відвідування занять; захист домашнього Охарактеризуйте особливості організації
практичної організації
завдання; обговорення матеріалу занять; релігійних турів в Україні.
поїздок в релігійному
виконання навчальних завдань; завдання Розкрийте
особливості
здійснення
туризмі.
самостійної роботи; тестування; поточна паломницьких турів в різних релігіях.
модульна робота
Спробуйте
оцінити
стан
просування
релігійного туризму на туристичний ринок
України.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: при порушенні студентами термінів виконання отриманих
завдань без поважних причин, кожне запропоноване завдання, що виконане пізніше, оцінюється нижчими оцінками
(балами). Якщо існують поважні причини, то отримується дозвіл провідного викладача на перескладання певних
видів робіт (модуля (модулів), тестів та ін.).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); під час
виконання поточних модульних робіт в аудиторії та тестування забороняється використання будь-яких електронних
пристроїв. Їх використання дозволяється лише на конкретні он-лайн завдання чи тестування, підготовку практичних
завдань в процесі заняття, пошуку актуальної статистичної інформації чи відео.
Політика щодо відвідування: присутність студента на заняттях є обов’язковою. За погодженням із провідним
викладачем та при наявності об’єктивних причин (наприклад, хвороба, робота, стажування) навчання може
відбуватись за індивідуальним графіком чи он-лайн формі з використанням платформи дистанційного навчання
(Moodle).
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita.

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (8 балів)
Модуль 2 (теми 4-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

