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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

- 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Анотація дисципліни. Студенти мають впізнати теоретичні 

та практичні знання сакрального та релігійного туризму, їх 

важливість в сучасній системі туризму. Під час викладання 

дисципліни торкається питання релігійного туризму, його 

утворення та історичний розвиток та його вплив на систему 

туризму. Також хочемо надати студентам більш 

поглибленого екологічного мислення, щоб в майбутній 

своїй роботі з повагою ставилися до природи його ресурсів, 

для створення сталого туризму. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати : 

 основі теоретичні питання еко-та геотуризму; 

 поняття, форми та умови еко- та геотуризму; 

 попит та пропозицію на еко- та геотуризм; 

 Національні Парки України; 

 понятійні систему натуральних парків, геопарків, 

європарків та національних парків. 

Тематика дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Уточнення ключових понять. Визначення 

релігійного туризму. 

Тема 2. Історичний розвиток релігійного туризму. 
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Тема 3. Релігійний туризм як туристичний продукт. 

Тема 4. Види релігійного туризму. Паломництво 

Тема 5. Види релігійного туризму. Поїздки на релігійні 

заходи та культурний релігійний туризм 

Тема 6. Християнський релігійний туризм. 

Тема 7. Єврейський релігійний туризм. 

Тема 8. Ісламський релігійний туризм. 

Тема 9. Індуїстський релігійний туризм. 

Тема 10. Ресурси релігійного туризму України. 

Тема 11. Релігійний туризм Закарпаття: можливості та 

перешкоди 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Результативність студента під час вивчення дисципліни 

оцінюється за 100-бальною системою. Бали розподіляються 

наступним чином: 

- робота на семінарських заняттях – 30 балів  

- виконання двох КМР – 70 балів (по 35 балів кожна) 

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Графічний матеріал передається у формі презентацій за 

допомогою проекторів. Використання підручників та 

навчальних посібників від угорських та українських 

авторів. Для методичного забезпечення викладання 

дисципліни можна використати:  

• друкований та електронний варіант конспекту лекцій; 

• графічний матеріал (рисунки, таблиці, карти) 

• мультимедійний матеріал 

• роздатковий матеріал 

• наукові монографії та навчальні посібники Кафедри 

географії та туризму і бібліотеки інституту. 

Базова література 

навчальної дисципліни та 

інші інформаційні ресурси 
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2020. – 324 с. 
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Lackovits E. - Mészáros V. (szerk): Népi vallásosság a 

Kárpát-medencében 6./1-2. Veszprém, Veszprém 
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посібник / А. Ковальчук, Д. Каднічанський, 
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2010. – 152 с. 

 


