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SEKCJA 28. turyStyKA. (тУризм)

ПОД- СЕКЦИЯ 2. Теоретические и методологические основы. 
Кулиняк і.я.

канд. екон. наук, асистент,
пазюк а.р.

студент,
Національний університет “Львівська політехніка”

релігійно-паломниЦьКий тУризм чи релігійний та 
паломниЦьКий тУризм: разом чи оКремо

Релігійний туризм належить до найдавніших видів туризму і бере початок з 
часів формування основних світових релігій. Проте досі в науковому середовищі 
точаться суперечки, пов’язані навіть з термінологією. "Релігійний туризм, – 
зазначає російський дослідник Т. Христов, – це види діяльності, пов’язані із 
наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що їдуть до святих місць і 
релігійних центрів, які розташовані поза межами звичного для них середовища" 
[1].

Зрозуміло, що різними є підходи до його розгляду та організації в географії, 
історіографії та релігієзнавстві. Але, і всередині однієї галузі пізнання, існують різні 
трактування в різних країнах. Зокрема, багато як спільного, так і відмінного, є у 
сусідніх народів: польського, українського та російського [2]. 

З іншої сторони, релігія, що є вираженням сакральної свідомості людини, 
звернена не до представника конкретного народу, а до віруючої особи, незалежно від 
її віку, статі, національності. І тут серед мотивів, що спонукають до відвідання святих 
місць, з’являється паломництво. 

Серед найпоширеніших світових релігій, якими є християнство, буддизм та 
іслам, останній найпростіше вирішує цю проблему. Кожен мусульманин хоча би раз 
у житті повинен здійснити паломництво до Мекки. Посланник Аллаха Мухаммед 
одного разу сказав: «Гостями Всевишнього Аллаха є три категорії людей: паломники, 
які вчиняють хадж і умру (малий хадж) і воїни».

Польський географ А. Яцковскі вважає, що вживання терміна "паломницький 
туризм" "...спотворює мотиваційну сторону, переносячи акцент з подорожі, що 
виникає лише з релігійних потреб, на туристичну подорож, в якій релігійний мотив 
відсувають, уступаючи місце виключно світським елементам". Тобто, дослідник 
сумнівається у влучності терміна "паломницький туризм" і вважає за доцільне 
використовувати у таких випадках термін "паломництво", оскільки це переважно 
подорожі до святинь або святих місць, де час паломництва заповнений молитвами та 
медитаціями (лат. теditatio – розум, самозаглиблення) [3].

Паломницький туризм, як і екскурсійний туризм релігійної тематики, 
належить до різновидів релігійного туризму. Специфіка паломництва визначається 
особливостями релігійної свідомості віруючих, що в свою чергу пов’язано з 
характером віроповчальної доктрини і культової практики тих чи інших релігійних 
напрямів. Для розгляду ж самого явища паломництва на сьогодні виникає ряд 
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психологічних, соціологічних, культурологічних та релігієзнавчих питань [4].

Від того, ким є люди, яких цікавить релігійний туризм, яку ціль вони перед 
собою ставлять при відвідуванні релігійних святинь, залежить організація цієї 
діяльності. Релігійний та паломницький туризм організовується з різною метою. Так, 
релігійний туризм переслідує пізнавально-релігійні або тільки пізнавальні мотиви, 
тоді як паломницький туризм організовується виключно з релігійною метою. Також 
варто зазначити, що відмінністю між двома досліджуваними видами туризму є  
термін організації туру. Релігійний туризм не передбачає обов’язкового відвідування 
релігійних об’єктів (соборів, мечетей, духовних центрів тощо). Для паломників 
екскурсія носить додатковий та необов’язковий характер.

Основним завданням організації туристичної діяльності [5] є досягнення цілей, 
поставлених перед організатором поїздки при найбільш ефективному використанні 
наявних людських, матеріальних, грошових та інформаційних ресурсів. 

Тому, об’єднавши чи розрізнивши релігійний туризм і паломництво, ми 
вирішимо питання комплектування групи, розміщення та харчування подорожуючих, 
специфіку маршруту, вибору об'єктів показу, змісту і форми подачі самого туру.

література:
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Эко туризм.
 

gerasimova l.
 candidate of  biological Sciences, 

associate Professor of the Siberian state aerospace university 
named after academician M.F. Reshetnev (SibSAU), 

Sayapin A.
 candidate of  technical Sciences, 
associate Professor of the SibSAU,

Kuklina A.
 senior lecturer of the SibSAU,

Sukharev E.
 candidate of technical Sciences,
associate Professor of the SibSAU,
Krasnoyarsk, Russia.

SuMMEr SChool “uNIQuE ECoSyStEMS oF CENtrAl SIBErIA” AS AN 
INNOVATIVE ECOLOGICAL COURSE 

The achievement of “education without borders” principle for Russian universities 
means the active interaction with the international noncommercial and state organizations, 
their participation in the international educational and scientific projects, the effective 
introduction of information technologies in the educational process, and also the 
organization of linguistic training. Krasnoyarsk summer school “Unique ecosystems of 
Central Siberia” can serve as an example of such education. In this paper we would like to 
share our experience of organizing this kind of work. [1, p. 106]

We would like to begin with the course description. In the process of studying 
students get familiar with various ecosystems of Central Siberia and carry out a comparative 
analysis. The research includes such fields as hydro biology, landscape research, biospeleology, 
biogeosystem ecology. One part of the course is devoted to statistic methods in ecology. In 
this part the using of statistic methods for biodiversity analysis is described. In this course 
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the importance of biodiversity analysis, the useful software and methodology of analysis 
is shown. In the sphere of hydrobiology students deal with saprobity estimation of water 
reservoirs, bioindication by phyto- and zooplankton,   study underground water reservoirs 
as  environmental conditions for living organisms.

As for landscape research, students are taught to carry out the comparative analysis 
of various natural and artificial landscapes of Central Siberia, of protected territories and 
natural monuments, the geological structure of Krasnoyarsk suburbs. 

In the sphere of biospeleology they track the number of bats, perform microscopic 
examinations; they examine karst landscapes as a component of biosphere; study cave 
microbiota; estimate the anthropogenic influence of karst caving. 

Studying of  biogeosystem ecology includes studying of phytocenosis and 
microcosmos, studying of ecosystems: steppe, forest steppe, taiga, lakes of different salinity, 
rocks and slide rocks. 

Biodiversity analysis includes deterministic and stochastic variables, measurement 
scales, types of parameter distribution and its meanings for biologists, stochastic variable 
properties, clustering of biological data, statistical software for using in field biology, 
processing of field data and report preparing

This part of the course comprises:
• Basic statistical terms; 
• Types of parameter distribution and its meanings for biologists. 
• Clustering of biological data. 
• Statistical software for using in field biology. 
• Processing of field data and report preparing. 

All the data collected during field trips are registered in the working journal; and 
this information is analyzed (statistic analysis and maths processing) and described in the 
final report. 

The scope of activities includes :
−	 Introductory lectures related to the research area: theoretical fundamentals, 

methods of research and data processing.  
−	 Field trips: observation of macrobioobjects in natural conditions, taking photos 

and registration. Morphometry of vegetation forms.  Revelation and identification 
of microorganisms.  

−	 Biodiversity analysis: preparing field data for analysis, processing data for 
distribution type determining, analysis of distribution for external factors 
influencing determining, clustering of field data for classification.

−	 Final report.
−	 Discussion of the received outcomes.

The following objectives are achieved in the process of studying:
−	 To design and conduct an original research project.
−	 To develop experience with field techniques in ecology (field monitoring, field 

sampling, microscopy, microbiological analysis).
−	  To learn basic principles of experimental design and statistics.
−	 To critique a scientific manuscript.
−	 To develop skills of scientific writing.
−	 To share research findings with others.
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−	 To get an idea about ecosystems of different vegetation and climate zones in Cen-
tral Siberia.

−	 To estimate the changes of ecosystems under anthropogenic influence.
−	 To know for solving of what kind of biological problems statistics can be used.
−	 To be able to prepare field data for statistical analysis.
−	 To learn how to use statistical software for biological data analysis.
−	 To evaluate descriptive statistics of previously prepared biological data.
−	 To assess histogram of processed data distribution.

The following learning objectives are reached. Upon the completion of the course, 
students will: 

−	 Understand fundamentals of ecological concepts. 
−	 Understand the biology and life history of representative species (plant, animal, 

microorganisms). 
−	 Have a general understanding of the driving forces of climate. 
−	 Become familiar with conservation principles and the conservation history of the 

Nature Reserve “Stolby”.
−	 Possess field and analytical techniques in ecology. 
−	 Be able to visually differentiate various types of ecosystems, collect biological sam-

ples and make the initial processing and conservation, recognize native fauna and 
flora of the Central Siberia, including specific species and common inhabitants; see 
indicator species – indicators of anthropogenic influence.

−	 Get comprehension of basic statistical terms, needful for biological applications.
−	 Get comprehension of types of biological values.
−	 Get ability to operate basic terms and methods of processing of biological data.
−	 Get ability to evaluate the influence of different factors on biological values.
−	 Get some practice in using of biological data analysis.

It is expected that:
−	 Students will develop (with guidance) a research project proposal. 
−	 Each student will present oral reports of research progress, relevant readings, and/

or challenges with advisors. 
−	 Students will take primary responsibility for conducting research and do so with 

professional attitudes and time commitments. 
−	 Students will produce a manuscript (with active feedback from their advisor and 

peers) that can be published in an appropriate research journal.
Required readings include: 
Each student is expected to search appropriate databases (med line, biological ab-

stracts, etc.), read, and become familiar with the scientific literature relating to their re-
search. In other words, with the help of the advisor, the student should become an expert on 
the literature relevant to their research topic.

Evaluation:
         15 % - journaling (daily review of the working journal)
         35 % - initial description of ecosystems
         10 % - statistic data processing
         10 % - oral report about outcomes
         30 % - final report
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         Students work according to the following schedule:
WEEK 1 
Round city excursion – «Urban environmental issues in Krasnoyarsk». Students will 

have a lecture “Round city excursion” introducing  the principal environmental problems 
associated with urban living, and some achievements in Krasnoyarsk.

Field trip 1: “Khakassia – area of lakes”: lake and shore ecosystems, rare species, 
diversity of landscapes. Itkul – freshwater lake and Toos – intercontinental analog of Dead 
Sea.

Freshwater and salty lakes in Khakassia: background, geomorphology and 
landscapes, vegetation, relict species; protected areas: threats, zoning. Features of formation 
and functioning of water ecosystems of different salinity. Description of the gained materials.

WEEK 2
Field trip 2: “The vegetation of Nature Reserve “Stolby”: high diversity of forests 

and unique geological objects; methods of study.
Field trip 3: “The small rivers, forests and grasslands of Central Siberia”: Types, 

changes, nutrients and species, river life. Types of forest; structure, composition, changes, life 
in boreal forests. Diversity, sustainability, conservation of Grasslands. Boundary ecosystem - 
zone of a taiga / zone of steppes. Description of the gained materials.

WEEK 3
Field Trip 4: “Caves of Krasnoyarsk region and Krasnoyarsk water reservoir”: cave 

formation, biospeleology, research of cave microflora, biodiversity of cave fauna, cave algae, 
cave fungi, cave bacteria, cave ecosystems structure, evolution and mathematical modeling 
of cave ecosystems, cave protection. Large artificial water ecosystem, the history and the 
specificity of its creation, plant introduction, microclimate. 

Students should be able to perform the following kinds of activities: 
• Description of the gained materials.
• Literature search, writing, proposal due.
• Experimental design lectures, statistics exercise.
• Data analysis, first draft submission, peer review.
• Symposium, final draft submission.

The main course feature is unique combination of theoretical knowledge in fields of 
ecology and a set of field activities. This feature gives students the opportunity to penetrate 
deeply into the problems of modern ecology. The second feature of this course is to give 
students the ability to use some statistical software to process biological data and make some 
decisions using the result of analysis.

Readings and short research assignments are fundamental components of the 
course. Students are expected to fully participate in lectures and labs and complete all 
reading and research assignments prior to class meetings. 
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