
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3/1  

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 
 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів 

Напрям 

241 Готельно-

ресторанна справа  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Готельно-ресторанна 

справа 

2 2 

 Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

4-й 3-й/4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

 32 год. 6/4 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 4/4 год 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

26 год.   3 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 32/32 

для заочної форми навчання – 10/8 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: оволодіння теоретичними і практичними основами управління в галузі 

SPA&Wellness індустрії для подальшого успішного застосування отриманих компетенцій 

в організаційно-управлінській, аналітичній та науково дослідницькій діяльності, 

пов’язаній з роботою курортних готелів і підприємств SPA& Wellness індустрії.  

Завдання: 

- організація управлінської праці менеджерів SPA& Wellness індустрії різних рівнів 

управління та формування її складових; 

- планування та організація особистої праці менеджера SPA& Wellness індустрії; 

- організація робочих місць менеджерів; 

- аналіз мотиваційних чинників для споживачів оздоровчих послуг; 

- виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації 

анімаційної діяльності; 



- вивчення методів управління, освоєння специфіки управління персоналом;  

- вивчення підходів до ефективного планування діяльності підприємств SPA& 

Wellness індустрії. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  
- понятійний апарат, що використовується у сфері SPA&Wellness індустрії; 

- розрізнятимуть види СПА-закладів та процедур, що там надаються;  

- особливості менеджменту та маркетингу в сфері SPA&Wellness; 

- засвоять ознайомляться зі складовими Wellness індустрії. 

 

вміти:  
- володіти навичками аналізу правильності зонування спа-об’єктів;  

- аналізувати сучасні тенденції розвитку «spa» і «wellness» туризму в світі та 

окремих регіонах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Лікувально-оздоровчі послуги у світі та в Україні за сучасних 

умов 

Тема 1. Ринок лікувально-оздоровчих послуг у світі та в Україні за сучасних умов.  

Тема 2. Історія розвитку курортної справи в Україні. 

Тема 3. Курорти – провідний сегмент індустрії туризму. 

Тема 4. Природна та сировинна база курортів.  

Тема 5. Лікування та оздоровлення на курортах.  

Тема 6. Лікувальне значення води та водяної пари (бальнео- та гідротерапія). 

Тема 7. Поняття  «SPA» та «Wellness» та його складові.  

 

Практична робота №1. Дослідження інфраструктури лікувально-оздоровчого 

туризму регіонів та областей України 

Хід роботи: 

1. Із запропонованих нижче варіантів у таблиці 1 необхідно вибрати 

регіон/туристичний центр/область, та дослідити підприємства сфери спа, веллнесс, 

рекреації чи будь-яке інші, які належать до лікувально-оздоровчої сфери та 

визначити: а) мету та вид діяльності; б) перелік послуг, які надаються 

(бальнеологічні процедури, грязелікування, мінеральні води та ін.), лікувальний 

профіль (захворювання, відновлення, загальне оздоровлення); в) склад 

обслуговуючого персоналу; г) контакти (адреса, сайт, телефони та ін.); д) описати 

прилеглу до курорту територію та її привабливість з огляду на потреби туриста та 

туристичної галузі (географічне розташування, кліматичні умови, транспортна 

доступність, наявність історичних, архітектурних, фортифікаційних, релігійні 

об’єктів). 

2. Зробити градацію від найбільшого до найменшого, оцініть їхні презентації у 

роздаткових, інтернет-матеріалах (на веб-ресурсах, вивісках, рекламі у ЗМІ та ін.), 

та обґрунтуйте, чи достатньо інформації вони подають своїм майбутнім 

споживачам. 

 

Практична робота №2. Таласотерапія у лікувально-оздоровчих закладах світу 

Хід роботи: 

1. Із запропонованих нижче варіантів у таблиці 1 необхідно вибрати 

регіон/туристичний центр та дослідити підприємства сфери спа, веллнесс, рекреації 

чи будь-яке інші, які надають послуги таласотерапії та визначити: а) мету та вид 

діяльності; б) перелік послуг, які надаються, лікувальний профіль (захворювання, 

відновлення, загальне оздоровлення); в) склад обслуговуючого персоналу; г) 



контакти (адреса, сайт, телефони та ін.); д) описати прилеглу до курорту територію 

та її привабливість з огляду на потреби туриста та туристичної галузі (географічне 

розташування, кліматичні умови, транспортна доступність, наявність історичних, 

архітектурних, фортифікаційних, релігійні об’єктів). 

2. Зробити градацію від найбільшого до найменшого, оцініть їхні презентації у 

роздаткових, інтернет-матеріалах (на веб-ресурсах, вивісках, рекламі у ЗМІ та ін.), 

та обґрунтуйте, чи достатньо інформації вони подають своїм майбутнім 

споживачам. 

 

Змістовий модуль 2. Управління індустрією «SPA» та «Wellness». 

Тема 8. Санітарія, гігієна та безпека у «SPA». 

Тема 9. Особливості менеджменту в спа-індустрії.  

Тема 10. Особливості маркетингу в спа-індустрії.  

Тема 11. Сучасні тенденції розвитку «spa» і «wellness» туризму.  

Тема 12. Розвиток «spa&-wellness» туризму в Європейському макрорегіоні.  

Тема 13. Розвиток «spa&-wellness» туризму в Азіатсько Тихоокеанському макрорегіоні.  

Тема 14. Розвиток «spa&-wellness» туризму в Американському та Близькосхідному 

макрорегіонах.  

 

Практична робота №3. Підбір курорту із профілем «таласотерапія» для різних 

сегментів споживачів 

Хід роботи: 

1. Із запропонованих варіантів із допоміжної таблиці необхідно вибрати сегмент 

споживачів (туристів), для якого буде розроблено спеціальну туристичну 

пропозицію. Перед студентами стоїть завдання охарактеризувати обраний сегмент 

згідно додатково поданої теоретичної інформації та визначити курорт та послуги, 

які б могли найбільш підійти для даної категорії споживачів (для тих споживачів, 

які б найімовірніше могли придбати дану послугу). 

2. Описати підприємства сфери спа, веллнесс, рекреації чи будь-які інші, які надають 

послуги таласотерапії для даної категорії туристів та визначити: а) курорт, 

місцевість, яка б могла підійти даному сегменту споживачів; б) заклад розміщення 

(готель, пансіонат, котедж, приватні апартаменти, бунгало тощо); в) перелік 

послуг, які надаються, лікувальний профіль (захворювання, відновлення, загальне 

оздоровлення); г) контакти (адреса, сайт, телефони та ін.); д) описати прилеглу до 

курорту територію та її привабливість з огляду на потреби туриста та туристичної 

галузі (географічне розташування, кліматичні умови, транспортна доступність, 

наявність історичних, архітектурних, фортифікаційних, релігійних об’єктів). 

 
Практична робота №4. Підбір курорту із профілем «бальнеологія» для різних 

сегментів споживачів 

Хід роботи: 

1. Із запропонованих варіантів із допоміжної таблиці необхідно вибрати сегмент 

споживачів (туристів), для якого буде розроблено спеціальну туристичну 

пропозицію. Перед студентами стоїть завдання охарактеризувати обраний сегмент 

згідно додатково поданої теоретичної інформації та визначити курорт та послуги, 

які б могли найбільш підійти для даної категорії споживачів (для тих споживачів, 

які б найімовірніше могли придбати дану послугу). 

2. Описати підприємства сфери спа, веллнесс, рекреації чи будь-які інші, які надають 

послуги бальнеології для даної категорії туристів та визначити: а) курорт, 

місцевість, яка б могла підійти даному сегменту споживачів; б) заклад розміщення 

(готель, пансіонат, котедж, приватні апартаменти, бунгало тощо); в) перелік 

послуг, які надаються, лікувальний профіль (захворювання, відновлення, загальне 



оздоровлення); г) контакти (адреса, сайт, телефони та ін.); д) описати прилеглу до 

курорту територію та її привабливість з огляду на потреби туриста та туристичної 

галузі (географічне розташування, кліматичні умови, транспортна доступність, 

наявність історичних, архітектурних, фортифікаційних, релігійних об’єктів). 

 

Практична робота №5. Використання методів SPA у лікуванні та оздоровленні 

Хід роботи: 

1. Використовуючи дані із теоретичної інформації, складіть перелік можливих 

закладів, які надають нижчевказані SPA послуги по місцю проживання (місто, 

район, регіон, область), використовуючи реальні контакти та дані.  

2. Зробіть градацію усіх закладів від найбільшого до найменшого, оцініть їхні 

презентації на веб-ресурсах, та обґрунтуйте, чи достатньо інформації вони подають 

своїм майбутнім споживачам. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Ринок 

лікувально-

оздоровчих послуг у 

світі та в Україні за 

сучасних умов. 

4 2 2   4 5 2    3 

Тема 2. Історія 

розвитку курортної 

справи в Україні. 

4 2 2          

Тема 3. Курорти – 

провідний сегмент 

індустрії туризму. 

4 2 2   3 2 2     

Тема 4. Природна та 

сировинна база 

курортів.  

8 4 4   6 4 2 2    

Тема 5. Лікування та 

оздоровлення на 

курортах.  

4 2 2    4 2 2    

Тема 6. Лікувальне 

значення води та 

водяної пари 

(бальнео- та 

гідротерапія). 

4 2 2          

Тема 7. Поняття  

«SPA» та «Wellness» 

та його складові.  

4 2 2    2 2     

Разом – зм. модуль 1  16 16   13 17 10 4   3 

Змістовий модуль 2. 

Тема 8. Санітарія, 

гігієна та безпека у 

«SPA». 

6 2 2   2       



Тема 9. Особливості 

менеджменту в спа-

індустрії.  

8 2 2   3   2    

Тема 10. 

Особливості 

маркетингу в спа-

індустрії.  

6 2 2   2   2    

Тема 11. Сучасні 

тенденції розвитку 

«spa» і «wellness» 

туризму.  

8 4 4   2       

Тема 12. Розвиток 

«spa&-wellness» 

туризму в 

Європейському 

макрорегіоні.  

6 2 2   2       

Тема 13. Розвиток 

«spa&-wellness» 

туризму в Азіатсько 

Тихоокеанському 

макрорегіоні.  

6 2 2   2       

Тема 14. Розвиток 

«spa&-wellness» 

туризму в 

Американському та 

Близькосхідному 

макрорегіонах. 

6 2 2          

Разом – зм. модуль 2 46 16 16   13   4    

Усього годин  
90 32 32   26 16 10 8   3 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Денна форма 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Спа-індустрія: поняття, історія виникнення. Основні складові спа-

індустрії 

4 

2 Регіональні моделі спа: особливості та відмінності 2 

3 Класифікація спа-процедур 4 

4 Особливості готельних спа-центрів 2 

5 Особливості менеджменту в спа-індустрії: специфіка та проблеми 

управління 

4 

6 Особливості маркетингу в спа-індустрії: специфіка та проблеми 

управління 

4 

7 Поняття «Wellness» та його складові 6 

8 Лікування та оздоровлення на курортах.  2 

9 Розвиток «spa&-wellness» туризму у світі від зародження до 

сьогодення. Сучасні тенденції розвитку «spa» і «wellness» туризму 

4 

 Разом 32 



 
Заочна форма 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ринок лікувально-оздоровчих послуг у світі та в Україні за 

сучасних умов.  

2 

2 Історія розвитку курортної справи в Україні. 2 

3 Курорти – провідний сегмент індустрії туризму. 2 

4 Природна та сировинна база курортів.  2 

 Разом 8 

 

 
6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Дослідження інфраструктури лікувально-оздоровчого туризму 

регіонів та областей України. 

4 

2 Таласотерапія у лікувально-оздоровчих закладах світу. 4 

3 Підбір курорту із профілем «таласотерапія» для різних сегментів 

споживачів. 

4 

4 Підбір курорту із профілем «бальнеологія» для різних сегментів 

споживачів. 

4 

5 Використання методів SPA у лікуванні та оздоровленні. 6 

6 Аналіз SPA діяльності наприкінці ХІХ – кінця ХХ ст.: історія та 

методи оздоровлення 

4 

 Разом  26 

 

7. Методи контролю 

Поточний контроль та іспит            

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 
М.1 Т1 Т2 Т3 Т4   Р М. 2 Т5 Т 

6 

Т7 Т 

8 

  

9 3 4 5 5   26 9 3 4 4 4  24 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

                                                                     

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Поточне опитування Тестовий  

модуль 

Поточне опитування Модульна 

контрольна робота 

20 20 20 40 100 

 



Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 
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