
 
 



Силабус курсу ______Міжнародний курортний та СПА менеджмент_________ 

________2018-2019___________ навчального року 

 

 

Назва курсу Міжнародний курортний та СПА менеджмент 

Адреса викладання 

курсу 

Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», 241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Викладачі курсу Масюк Юлія Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

туризму Львівського національного університету ім. І.Франка 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Масюк Ю.О. e-mail: joliebox@gmail.com, Yuliya.Masyuk@lnu.edu.ua, 

посилання на веб-сторінку викладача: 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/masyuk-yuliya-olehivna Веб-сайт 

Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка 41, кім. 4, т.: (032) 2394603 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Google, Viber або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/employee/masyuk-yuliya-olehivna  

Інформація про курс Курс розроблено з метою формування знань з організації управлінської 

праці менеджерів SPA& Wellness індустрії різних рівнів управління та 

формування її складових; планування та організації особистої праці 

менеджера SPA& Wellness індустрії; організації робочих місць 

менеджерів; для формування аналізу 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Міжнародний курортний та СПА менеджмент» є 

нормативною дисципліною з спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» для освітньої програми бакалавра, яка викладається в другому 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни 

«Міжнародний курортний та СПА менеджмент» є 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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. Закон України «Про курорти» //  Відомості Верховної Ради, – 

2000, –  № 50, – С. 435. 

2. Аппело Ю. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та 

управління командами / пер. з англ. Г. Якубовська. – Харків: Вид-

во «Ранок»: Фабула, 2019. – 432 с.  

3. Богачева Е.Л. Медицинские СПА и их место в международной 

СПА-индустрии / Е.Л.Богачева // Клиническая практика и 

здоровье. – 2013. - № 2. – С. 84-110. 

4. Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового 

образа жизни: учеб. пособие / Виноградов П.А., Душанин А.П., 

Жалдак В.И. – М.: Сов. Спорт, 1996. – 203 с. 

5. Кучуркина М.В.. СПА-индустрия сегодня. (Том I) / М. В. 

Кучуркина. – М.: НП «Национальная гильдия специалистов СПА-

индустрии», 2005. – 196с. 

6. Кучуркина М.В. Менеджмент СПА / М. В. Кучуркина. – М.: НП 

«Национальная гильдия специалистов СПА-индустрии», 2007. – 

196с. 

7. Каюмов С., Сергеев М. Прибыльный салон красоты. Советы 

владельцам и увравляющим / С.Ф. Каюмов, М.Ю. Сергеев/ Серия 

«Начать и преуспеть». – СПб, «Питер», 2010. – 320 с. 

8. Никитина О.А. Проблемы подготовки кадров для спа-индустрии / 

О.А.Никитина // Современные проблемы науки и образования.- 

2015. - №1-1. – С. 38-41. 

9. Перспективы интеграции технологий СПА в санаторно-курортный 

комплекс Украины / [Ежов В.В., Гоженко Е.А., Овчаренко А.А., 

Бобков А.С.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної 

науки та практики. – 2010. – Вип. XXII,№ 2. – С. 79-80.  

10. Пирогова Л.А. SPA-терапия – метод лечения, оздоровления, 

профілактики и реабилитации / Л.А. Пирогова, М.И.Семенчук // 

Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 

2013. - № 3. – С. 103-111. 

11. Саак А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: Учебное пособие / А.Э. Саак, Ю.А. Пшеничных. – СПб.: 

Питер, 2008. – 512 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).  

12. Смарт Р. Agile-маркетинг. Перетворення досвіду клієнтів на вашу 

конкурентну перевагу / Роланд Смарт; [пер. з англ. Л. 

Герасимчука]. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 206 с.  

13. Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник. – К.: 



Альтерпрес, 2006. – 264 с.: картосхеми 15. 

14. Степанов Е.Г. Основы курортологии: Учебное пособие (для 

студентов всех форм  обученияпо направлению подготовки 0504 – 

«Туризм»). / Е.Г. Степанов – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326 с. 

15. SPA-терапия в индустрии красоты. Методика процедур, 

эксплуатация оборудования, программы обучения SPA-

менеджменту / Д. Креббин-Бейли, Д.Харкап, Д.Харрингтон; [пер. 

с англ. В.Е. Бельченко]. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 304 с. 

16. Хмурова В.В. СПА-менеджмент. Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів ОКР «магістр» спеціальності 

8.14010201 «Організація побутового обслуговування». Навчально-

методичне видання. – КНУДТ, 2013, 23 с. 

17. Шаповалова О.О. Сучасні тенденції розвитку «SPA» і 

«WELLNESS» туризму / О.О. Шаповалова, Ю.А. Сапа // Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 

2013. – № 1042. – С. 154-158.   

18. Шарабчиев Ю.Т. СПА и велнес: что это такое? / Ю.Т. Шарабчиев 

// Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 

2013. - № 2 (2). – С. 79-83. 

Допоміжна 

1. Волотовская А.В. Лечебные физические факторы как основа СПА-

терапии /А.В. Волотовская // Медицинские новости. – 2012. – № 

12. – С. 50-53. 

2. Воробьева И. Время СПА / И.Воробьева // Прямые инвестиции. – 

2007. - № 12 (68) – С. 100-103. 

3. Полянский Ю.П. Оборудование для спа / Ю.П.Полянский // 

Медицинские новости. – 2012. - № 11. – С. 65-68. 

4. Стандарты понятийного аппарата СПА / под.ред. Е.Богачевой. М.: 

SWIC, 2012. – 48 с.  

Тривалість курсу 90  год. 

 

Обсяг курсу 90 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

семінарських/практичних занять, 26 год. самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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. 

Ключові слова Менеджмент, рекреація, курорт, лікувально-оздоровчі послуги, персонал 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 



науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 

навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нище у додатку у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

туристичної індустрії, менеджменту, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, практичні та семінарські побудовані у формі діалогу зі 

здобувачами вищої освіти.  

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з діяльності суб’єктів туристичного 

ринку; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття:  

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення.  

За узгодження зі студентами та керівництвом вузу можливе відвідування 

конференцій та інших подій для практичного ознайомлення з 

інструментами ринку послуг. 

Необхідне 

обладнання 

Передбачається використання проектора та ПК. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів___25__ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25____ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів__50__ 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумкова 

робота 
Сума 



Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   Р Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Р 

4 5 5 5 5   24 5 5 4 4 4 4 26 

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

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсової 

роботи, 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
81-89 В добре 

71-80 С 

61-70 D задовільно 

51-60 Е 

21-50 FX незадовільно не зараховано 

0-20 F незадовільно 

(без права 

перездачі) 

не зараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Письмові роботи: реферат, одна контрольна робота на протязі семестру. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, можна отримати у бібліотеці Стефаника та 

Драгоманова. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 1. Поняття веллнес-туризму та оздоровчого туризму. Оздоровчий 



чи екзамену. туризм у світі. 

2. Концепція «Вісім аспектів (вимірів) здоров’я (Eight Dimescions of 

Wellness)». 

3. Курортологія як наука. Напрямки курортології. 

4. Види курортної діяльності, курортна інфраструктура. 

5. Рекреація та її визначення. Рекреація і туризм. 

6. Функції рекреації. 

7. Поняття рекреаційного потенціалу. 

8. Поняття рекреаційних ресурсів. 

9. Поняття рекреаційних умов. 

10. Поняття рекреаційного об’єкту. 

11. Функції рекреації. 

12. Рекреаційні потреби та рекреаційні послуги. 

13. Поняття курорту. 

14. Розподіл курортів за характером природних лікувальних ресурсів. 

15. Розподіл курортів за типами (профілями). 

16. Підкласи, види та поєднання видів курортів. 

17. Види санаторно-курортних закладів. 

18. Функції лікувально-профілактичної діяльності курортних установ. 

19. Лікувально-оздоровчі місцевості України.  

20. Курорти Львівської області. 

21. Курорти Закарпатської області. 

22. Курорти Одеської області. 

23. Курорти Східної Європи. 

24. Курорти Західної Європи.  

25. Поняття природних мінеральних вод. Види мінеральних вод. 

26. Поняття лікувальних грязей (пелоїдів). Види лікувальних грязей. 

27. Поняття клімату та кліматотерапії.  

28. Типи клімату. 

29. Поняття шкали Сімпсона-Бофорта. 

30. Оцінка впливу погоди і клімату на організм людини (види 

погоди). 

31. Класи захворювань, пов’язаних із дією кліматометеорологічних і 

геофізичних чинників. 

32. Поняття аеротерапії. 

33. Поняття геліотерапії. 

34. Поняття талассотерапії. 

35. Поняття кінезотерапії. 

36. Поняття фізіотерапії. 

37. Поняття аероіонотерапії. 

38. Поняття аерофітотерапії. 

39. Поняття морської цілодобової аеротерапії. 

40. Поняття цілодобової спелеотерапія. 

41. Поняття мінеральних вод. 

42. Поняття артезіанських вод. 

43. Класифікація мінеральних вод за хімічним складом. 

44. Класифікація мінеральних вод за хімічним складом за ступенем 



концентрації мінеральний солей. 

45. Основні бальнеологічні групи мінеральних вод. 

46. Таксономічна класифікація мінеральних вод. 

47. Поняття гідротерапії. Гідротерапевтичні процедури. 

48. Водолікування, його види, вплив водолікувальних процедур на 

організм людини. 

49. Лікування парою. Парні процедури. 

50. Види гарячих процедур. 

51. Види холодних процедур. 

52. Види мануальних процедур. 

53. Види релаксаційних процедур. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

** Схема курсу «Міжнародний курортний та СПА менеджмент» 
Тиж./ 

дата/ 

год. 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література Завдання, 

год. 

Термін 

виконання 

1. Тема 1. Ринок 

лікувально-

оздоровчих послуг у 

світі та в Україні за 

сучасних умов. 
Поняття веллнес-

туризму та 

оздоровчого туризму. 

Оздоровчий туризм у 

світі. Концепція 

«Вісім аспектів 

(вимірів) здоров’я 

(Eight Dimescions of 

Wellness)». 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Кучуркина М.В.. СПА-

индустрия сегодня. (Том I) / 

М. В. Кучуркина. – М.: НП 

«Национальная гильдия 

специалистов СПА-

индустрии», 2005. – 196с. 

2.Шаповалова О.О. Сучасні 

тенденції розвитку «SPA» і 

«WELLNESS» туризму / О.О. 

Шаповалова, Ю.А. Сапа // 

Вісник Харківського 

національного університету 

ім. В.Н. Каразіна. – 2013. – № 

1042. – С. 154-158.   

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

2. Тема 2. Історія 

розвитку курортної 

справи в Україні та 
світі. Сутність та 

завдання курортної 

справи. Курортологія 

як наука. Рекреація як 

соціально-культурний 

феномен сучасного 

світу. Види та функції 

рекреації. Історія 

розвитку курортної 

справи у світі. 

Розвиток курортної 

справи в Україні. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Кучуркина М.В.. СПА-

индустрия сегодня. (Том I) / 

М. В. Кучуркина. – М.: НП 

«Национальная гильдия 

специалистов СПА-

индустрии», 2005. – 196с. 

2.Шаповалова О.О. Сучасні 

тенденції розвитку «SPA» і 

«WELLNESS» туризму / О.О. 

Шаповалова, Ю.А. Сапа // 

Вісник Харківського 

національного університету 

ім. В.Н. Каразіна. – 2013. – № 

1042. – С. 154-158.   

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

3. Тема 3. Курорти – 

провідний сегмент 

індустрії туризму. 

Класифікація 

курортів. Види 

 Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Стафійчук В.І. Рекреалогія. 

Навчальний посібник. – К.: 

Альтерпрес, 2006. – 264 с.: 

картосхеми 15. 

2. Степанов Е.Г. Основы 

курортологии: Учебное 

2 До 

наступного 

семінарського 

заняття (один 

раз в 

тиждень) 



санаторно-курортних 

закладів. Особливості 

санаторно-курортного 

лікування.Лікувально-

оздоровчі місцевості 

України. 

пособие (для студентов всех 

форм  обученияпо 

направлению подготовки 0504 

– «Туризм»). / Е.Г. Степанов – 

Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326 

с. 
 

4. Тема 4. Природна та 

сировинна база 

курортів. 

Використання 

природних 

лікувальних ресурсів. 

Класифікація 

мінеральних вод.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Стафійчук В.І. Рекреалогія. 

Навчальний посібник. – К.: 

Альтерпрес, 2006. – 264 с.: 

картосхеми 15. 

2. Степанов Е.Г. Основы 

курортологии: Учебное 

пособие (для студентов всех 

форм  обученияпо 

направлению подготовки 0504 

– «Туризм»). / Е.Г. Степанов – 

Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326 

с. 

4 Завдання 

розраховане 

на два заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

5. Тема 5. Лікування та 

оздоровлення на 

курортах. 
Організація лікування 

та обслуговування на 

курортах. 

Кліматотерапія. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Пирогова Л.А. SPA-терапия 

– метод лечения, 

оздоровления, профілактики и 

реабилитации / Л.А. 

Пирогова, М.И.Семенчук // 

Международные обзоры: 

клиническая практика и 

здоровье. – 2013. - № 3. – С. 

103-111. 

2.Стафійчук В.І. Рекреалогія. 

Навчальний посібник. – К.: 

Альтерпрес, 2006. – 264 с.: 

картосхеми 15. 

3. Степанов Е.Г. Основы 

курортологии: Учебное 

пособие (для студентов всех 

форм  обученияпо 

направлению подготовки 0504 

– «Туризм»). / Е.Г. Степанов – 

Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326 

с. 

2 До 

наступного 

семінарського 

заняття (один 

раз в 

тиждень) 

6. Тема 6. Лікувальне 

значення води та 

водяної пари 

(бальнео- та 

гідротерапія).  Питна 

вода, прісна питна 

вода. Особливості 

лікувального впливу 

на організм прісної 

води. Водолікування, 

вплив 

водолікувальних 

процедур на організм 

людини. 

Лікування парою. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Богачева Е.Л. Медицинские 

СПА и их место в 

международной СПА-

индустрии / Е.Л.Богачева // 

Клиническая практика и 

здоровье. – 2013. - № 2. – С. 

84-110. 

2.SPA-терапия в индустрии 

красоты. Методика процедур, 

эксплуатация оборудования, 

программы обучения SPA-

менеджменту / Д. Креббин-

Бейли, Д.Харкап, 

Д.Харрингтон; [пер. с англ. 

В.Е. Бельченко]. – М. : 

РИПОЛ классик, 2008. – 304 

с. 

2 До 

наступного 

семінарського 

заняття (один 

раз в 

тиждень) 

7. Тема 7. Поняття  

«SPA» та «Wellness» 

Лекція, 

семінарське 

1.Хмурова В.В. СПА-

менеджмент. Методичні 
2 Завдання 

розраховане 



та його складові. 
Правила wellness-

готелів,  wellness-

індустрія. 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

вказівки для самостійної 

роботи студентів ОКР 

«магістр» спеціальності 

8.14010201 «Організація 

побутового обслуговування». 

Навчально-методичне 

видання. – КНУДТ, 2013, 23 с. 

2.Шаповалова О.О. Сучасні 

тенденції розвитку «SPA» і 

«WELLNESS» туризму / О.О. 

Шаповалова, Ю.А. Сапа // 

Вісник Харківського 

національного університету 

ім. В.Н. Каразіна. – 2013. – № 

1042. – С. 154-158.   

3.Шарабчиев Ю.Т. СПА и 

велнес: что это такое? / Ю.Т. 

Шарабчиев // Международные 

обзоры: клиническая практика 

и здоровье. – 2013. - № 2 (2). – 

С. 79-83. 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

8.  Тема 8. Санітарія, 

гігієна та безпека у 

«SPA». 

Лекція Каюмов С., Сергеев М. 

Прибыльный салон красоты. 

Советы владельцам и 

увравляющим / С.Ф. Каюмов, 

М.Ю. Сергеев/ Серия «Начать 

и преуспеть». – СПб, «Питер», 

2010. – 320 с. 

2 До 

наступного 

семінарського 

заняття (один 

раз в 

тиждень) 

9. Тема 9. Особливості 

менеджменту в спа-

індустрії. 

Лекція 1.Аппело Ю. Менеджмент 3.0. 

Agile-менеджмент. Лідерство 

та управління командами / 

пер. з англ. Г. Якубовська. – 

Харків: Вид-во «Ранок»: 

Фабула, 2019. – 432 с.  

2.Каюмов С., Сергеев М. 

Прибыльный салон красоты. 

Советы владельцам и 

увравляющим / С.Ф. Каюмов, 

М.Ю. Сергеев/ Серия «Начать 

и преуспеть». – СПб, «Питер», 

2010. – 320 с. 

3.Саак А.Э. Менеджмент в 

социально-культурном 

сервисе и туризме: Учебное 

пособие / А.Э. Саак, Ю.А. 

Пшеничных. – СПб.: Питер, 

2008. – 512 с.: ил. – (Серия 

«Учебное пособие»).  

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

10. Тема 10. 

Особливості 

маркетингу в спа-

індустрії. 

Лекція 1.Смарт Р. Agile-маркетинг. 

Перетворення досвіду клієнтів 

на вашу конкурентну 

перевагу / Роланд Смарт; [пер. 

з англ. Л. Герасимчука]. – 

Харків: Клуб сімейного 

дозвілля, 2019. – 206 с.  

2.Каюмов С., Сергеев М. 

Прибыльный салон красоты. 

Советы владельцам и 

увравляющим / С.Ф. Каюмов, 

М.Ю. Сергеев/ Серия «Начать 

и преуспеть». – СПб, «Питер», 

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 



2010. – 320 с. 

11. Тема 11. Сучасні 

тенденції розвитку 

«spa» і «wellness» 

туризму. 

Лекція 1.Волотовская А.В. Лечебные 

физические факторы как 

основа СПА-терапии /А.В. 

Волотовская // Медицинские 

новости. – 2012. – № 12. – С. 

50-53. 

2.Воробьева И. Время СПА / 

И.Воробьева // Прямые 

инвестиции. – 2007. - № 12 

(68) – С. 100-103. 

3.Кучуркина М.В.. СПА-

индустрия сегодня. (Том I) / 

М. В. Кучуркина. – М.: НП 

«Национальная гильдия 

специалистов СПА-

индустрии», 2005. – 196с. 

4 Завдання 

розраховане 

на два заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

12. Тема 12. Розвиток 

«spa&-wellness» 

туризму в 

Європейському 

макрорегіоні. 

Лекція 1.Богачева Е.Л. Медицинские 

СПА и их место в 

международной СПА-

индустрии / Е.Л.Богачева // 

Клиническая практика и 

здоровье. – 2013. - № 2. – С. 

84-110. 

2.SPA-терапия в индустрии 

красоты. Методика процедур, 

эксплуатация оборудования, 

программы обучения SPA-

менеджменту / Д. Креббин-

Бейли, Д.Харкап, 

Д.Харрингтон; [пер. с англ. 

В.Е. Бельченко]. – М. : 

РИПОЛ классик, 2008. – 304 

с. 

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

13. Тема 13. Розвиток 

«spa&-wellness» 

туризму в Азіатсько 

Тихоокеанському 

макрорегіоні. 

Лекція SPA-терапия в индустрии 

красоты. Методика процедур, 

эксплуатация оборудования, 

программы обучения SPA-

менеджменту / Д. Креббин-

Бейли, Д.Харкап, 

Д.Харрингтон; [пер. с англ. 

В.Е. Бельченко]. – М. : 

РИПОЛ классик, 2008. – 304 

с. 

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

14. Тема 14. Розвиток 

«spa&-wellness» 

туризму в 

Американському та 

Близькосхідному 

макрорегіонах. 

Лекція SPA-терапия в индустрии 

красоты. Методика процедур, 

эксплуатация оборудования, 

программы обучения SPA-

менеджменту / Д. Креббин-

Бейли, Д.Харкап, 

Д.Харрингтон; [пер. с англ. 

В.Е. Бельченко]. – М. : 

РИПОЛ классик, 2008. – 304 

с. 

2 Завдання 

розраховане 

на одне 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 


