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Силабус навчальної дисципліни 

 

«Світові релігії» 

 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3  кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості поширення світових релігій як ресурсна база ведення 

релігійного туризму в світі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою та завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

засвоєння теоретичних і практичних засад використання 

ресурсного потенціалу світових релігій при організації релігійного 

туризму;  

дослідження світових релігії як соціального феномену 

життєдіяльності суспільства, її ролі в еволюційному розвитку 

суспільства та людини;  

соціально-економічний аналіз території розповсюдження світових 

релігій;  

опис святих місць, релігійних центрів та маршрутів паломництва у 

світових релігіях. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 

повинен: 

Знати:  

- понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

- різновиди релігійного туризму; 

- структуру сучасних релігій, їх типологію та функції релігії в 

суспільстві; 

- історію виникнення, основи віровчення та інфраструктуру 

основних світових релігій; 

- основні релігійні об’єкти світових релігій; 

- основні мотиви паломництва прочан по святим місцям в 

світових релігіях; 

- теоретичні основи організації поїздок в релігійному туризмі 

тощо. 

 Вміти: 

- формувати відповідне замовлення на туристичні послуги 

релігійного характеру;  

- аналізувати надання різних туристичних послуг при 

паломництві тощо; 

- здійснювати дослідження кон’юнктури ринку та можливостей  

підприємства туристської галузі щодо реалізації послуг 

релігійного характеру; 

- організовувати подорожі та будувати маршрути в релігійному 

туризмі;  

- розраховувати вартість подорожей, коригувати обсяги та ціни за 



одиницю послуг, що надаються, та дотримуватись туристичних 

формальностей; 

- здійснювати набір прочан та віруючих для релігійно-

екскурсійних подорожей; 

- складати маршрут подорожі, робити вибір транспортних засобів 

та організовувати релігійні подорожі; 

- організовувати прийом, стажування, інструктажі та допуск до 

роботи персоналу релігійного напряму. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

В результаті вивчення даної дисципліни формуються наступні 

компетентності: 

– уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

– здатність аналізувати туристичний потенціал світових релігій; 

– розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку релігійного туризму в світових релігіях; 

– розуміння процесів організації туристичних подорожей 

релігійної тематики і комплексного туристичного обслуговування; 

– розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем; 

– здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати 

та систематизувати туристичну інформацію релігійної тематики, 

уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, завдання та основні категорії 

релігійного туризму в світових релігіях. Сучасний стан 

інфраструктури релігійного туризму в основних релігіях світу. 

Особливості організації релігійного туризму в світових релігіях. 

Релігійний туризм в християнстві. Релігійний туризм в ісламі. 

Релігійний туризм в буддизмі. Особливості розвиток релігійного 

туризму в світових релігіях в Україні. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, метод 

проблемного викладу, репродуктивний метод, дослідницький 

метод, порівняльний 

Форми навчання: денна (очна), заочна (дистанційна) 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Релігійний туризм» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Основи туризмознавства», «Організація 

туристичних подорожей», «Туристичне країнознавство», 

«Туристичне краєзнавство» та інших. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Релігійний туризм» є базою для вивчення 

таких дисциплін, як: «Організація рекреаційних послуг», 

Організація екскурсійної діяльності», «Туроперейтинг» та інших. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Рекомендовані джерела: 

Релігієзнавство: історія та теорія релігії : підручник / 

[О.М.Єременко, Н.С.Звонок, Я.В. Кічук та ін.] ; за заг. ред. 

О.М.Єременка, О.О. Смоліной. – Северодонецьк: вид-во СНУ 

ім.В.Даня, 2017. – 268 с. 

Релігія і культура. Релігійний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Сапєлкіна З. П. ; Акад. праці і соц. відносин Федер. 

профспілок України. - К. : Вид-во Акад. праці і соц. відносин 

Федер. профспілок України, 2012. - 187 с 

Панченко С. А. Шлях святого Павла: відтворення паломницького 

маршруту. Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 39. С. 87–92. 

Панченко С. А. Феномен релігійного туризму і паломництва в 

культурологічному вимірі. Міжнародний вісник: культурологія, 

філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2017. № 2 (9). С. 135–



139. 

Патійчук В. Функціональні особливості організації релігійно-

паломницьких турів / В. Патійчук // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. 

ун-ту ім. Лесі Українки. - 2015. - № 15. - С. 24-31. 

Чміль О., Чміль В. Релігієзнавчі мандрівки та релігійний туризм 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://tourlib.net 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16385 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41314 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму і країнознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) Сайчук Віктор Степанович 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму і країнознавства 

ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  
Тел.: 406-72-39 

E-mail: saychuk@nau.edu.ua  
viktor.saichuk@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 7.219 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16385
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41314
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738

