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    Філософія туризму – окрема, нова галузь 
філософії, яка вивчає структуру, 

функціонування та розвиток туризму як 

суспільного явища. 

    Проблеми розвитку туризму вимагають 

широкого наукового забезпечення, в тому 

числі й засобами сучасної філософії 

туризму. 

 



        Метою курсу є узагальнення накопичених знань в період вивчення філософських 

дисциплін і дисциплін туристичного спрямування, створення цілісної уяви про 

туризм як соціальний інститут, як певну форму природно-суспільного буття та 

життєдіяльності людини, що подорожує. 

            В узагальненому вигляді курс «Філософія туризму» покликаний: 

 Визначити сутність теорії філософії туризму як інноваційної дисципліни. 

 Розкрити у понятійний спосіб основні смислові значення філософії туризму, 

ознайомити з його словниково-категоріальним аппаратом. 

 Систематизувати наукові підходи до розуміння феномену туризму, з’ясувати ґенезу та 

еволюцію туризмологічного та філософського знання, визначити зміст основних 

туризмологічних концепцій. 

 Осмислити структуру туризмологічного та філософського знання, його системну 

архітектоніку, органічну узгодженість всіх частин. 

 З’ясувати функції туризмологічного та філософського знання, його суспільне 

«призначення». 

 Виявити діалектику зв’язків між теорією та практикою туристської діяльності. 

 



Програма навчальної дисципліни 
включає наступні теми: 

 Тема 1. Предмет філософії туризму, його структура.  

 Тема 2. Проблематика туризму в історико-філософській 

літературі. 

 Тема 3. Гуманістична функція туризму.  

 Тема 4. Антропологія туризму.  

 Тема 5. Етика туризму.  

 Тема 6. Аксіологія туризму.  

 Тема 7. Туризм у контексті міжетнічних та кроскультурних 

стосунків. 

 Тема 8. Туристська діяльність як чинник синергії культур. 

 Тема 9. Міжнародний туризм як чинник взаємодії і 
взаємозбагачення культур. 

 Підсумковий контроль: залік! 





       Майже всі мислителі різних епох тією чи іншою мірою 

подорожували або мали відношення до феномену подорожей  



У процесі вивчення дисципліни ми осмислимо феномен 

туризму як: 

специфічний вид подорожі, 

як пізнання нового, 

 відпочинок, 

 розвага, 

 оздоровлення,  

паломництво,  

знайомство з культурними пам’ятками 

тощо. 

 

 



А також розглянемо: 

світоглядне,  

культурне,  

гуманістичне, 

 пізнавальне,  

етичне,  

естетичне, 

 комунікативне значення туризму як 

феномену загальнолюдської культури.  
 



Туризм є ефективним засобом реалізації людських 

цінностей: свободи, гідності, дружелюбності, щирості, 

толерантності.  

Ми здійснимо короткотермінові екскурсії по місцях 

Кременця і його околиць, щоб поглибити власні уявлення 

про особисті цінності та ціннісний світ іншого!!! 

 

 



Дякую за увагу!!! 


