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Робоча програма навчальної дисципліни «Управління Spa та Wellness 

комплексами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх 

ОПП фінансово-економічного факультету. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», кафедра туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 

14 с.  

 

Розробниця: д.е.н., професорка кафедри туризму та економіки підприємства 

Безугла Л.С. 

 

Робоча програма регламентує: 

- мету дисципліни; 

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

- базові дисципліни; 

- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 

внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 

акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 242 Туризм 

(протокол № 2 від 14.09.2022 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – є оволодіння теоретичними і практичними основами 

управління в галузі SPA & Wellness індустрії для подальшого успішного 

застосування отриманих компетенцій в організаційно-управлінській діяльності, 

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

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Зміст 

ДРН1 
вільно володіти понятійним апаратом, що використовується у сфері SPA 

та Wellness індустрії 

ДРН2 

знати сучасні методи використання природних лікувальних факторів для 

SPA й Wellness-комплексів та основні принципи організації оздоровчого 

процесу в курортних готелях 

ДРН3 
володіти навичками щодо менеджменту та маркетингу в сфері SPA та 

Welness індустрії 

ДРН4 
вміти аналізувати курортологічний потенціал регіонів та визначати 

пріоритетні напрямки в розвитку SPA та Wellness-туризму 

 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Базовими дисциплінами є освітні компоненти, що вивчалися здобувачами 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, які формують компетентності 

зі здатності до ініціативності, відповідальності та навичок щодо безпечної 

діяльності майбутнього профілю роботи. 

 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид навчальних занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

обсяг 
аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 
обсяг 

аудиторні 

заняття 

самостійн

а робота 

лекційні 56 16 40 64 4 60 

практичні 60 8 52 56 4 52 

контрольні заходи 4 4 - - - - 

РАЗОМ 120 28 92 120 8 112 
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5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 56 

ДРН1 

ДРН2 

Тема 1. Сутність, поняття «SPA» і «Wellness» та їх 

складові 

7 

1.1. Визначення та особливості SPА-індустрії. 

1.2. Визначення та особливості Wellness-індустрії. 

1.3. Характеристика та види клубних, готельних, 

медичних, природних, цільових, круїзних SPA-комплексів.  

1.4. Профілактика захворювань. Фітнес-центри. Біологічно 

активні добавки. Косметологія та догляд за шкірою. 

Гомеопатія, акупунктура, детоксикація і виведення шлаків. 

Стресконтроль. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН4 

Тема 2. Регіональні моделі SPA. 

7 

2.1. Сутність, функції та еволюція SPA&Wellness-послуг в 

Україні 

2.2. Характеристика європейської моделі SPA. 

2.3. Характеристика американської моделі SPА. 

2.4. Характеристика південно-східної моделі SPA 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН4 

Тема 3. Класифікація SPA-процедур. 

7 

3.1. Бальнеотерапія. Таласотерапія. Грязелікування. 

3.2. Аромотерапія. Турецька баня. Сауна. 

3.3. Обгортання. Пілінг. 

3.4 Шотландський душ. Душ Віші. Гідротерапія. 

Озонотерапія. 

3.5 Види масажу. 

ДРН3 

Тема 4. Особливості менеджменту в SPA-індустрії. 

7 

5.1. Система послідовного управління SPA-комплексом. 

5.2. Функції управління у SPA-об’єктах. 

5.3. Ключові компетенції персоналу SPA-центру та його 

функції. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН4 

Тема 5. Готельні SPA-центри. 

7 

4.1. Визначення сегментів споживачів SPA-послуг у 

готелях.  

4.2. Функціональні зони SPA-центру у готелі.  

4.3. Етапи створення SPA-комплексу у готелі.  

4.4. Вибір дизайну SPA-центру в готелі. 

ДРН3 

Тема 6. Особливості маркетингової діяльності в SPA та 

Wellness комплексах. 

7 

6.1. Характеристика маркетингових інструментів SPA та 

Wellness центрів. 

6.2. Фактори розвитку та стратегії ціноутворення SPA та 

Wellness-послуг. 

6.3. Фірмові програми. Авторські процедури. Спеціальні 

акції. Знижки. Подарункові сертифікати. 

ДРН2 

ДРН4 

Тема 7. Правильне харчування та фітнес як складові 

Wellness індустрії. 7 

7.1. Натуральні продукти харчування. Збалансоване 
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харчування. Дрібне та роздільне харчування. 

7.2. Класифікація фітнес-процедур. 

ДРН2 

ДРН4 

Тема 8. Розвиток SPA та Wellness-туризму. 

7 

8.1. Розвиток SPA та Wellness-туризму в Європейському 

макрорегіоні. 

8.2. Розвиток SPA та Wellness-туризму в Азіатсько-

Тихоокеанському макрорегіоні. 

8.3. Розвиток SPA та Wellness-туризму в Американському 

та Близькосхідному макрорегіонах. 

8.4. Сучасні тенденції розвитку SPA та Wellness-туризму. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

ДРН4 

Тема 1. Сутність, поняття «SPA» і «Wellness» та їх 

складові. 

 

15 

15 

 

15 

15 

Тема 4. Особливості менеджменту в SPA-індустрії. 

Тема 6. Особливості маркетингової діяльності в SPA та 

Wellness комплексах. 

Тема 8. Розвиток SPA та Wellness-туризму. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 4 

РАЗОМ 120 

 

 

6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

 

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти», 

https://cutt.ly/RER787v. Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, 

що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача за дисципліною. 

 

6.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних здобувачів. 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП» 
Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо здобувач отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації. 
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6.2. Засоби та процедури 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного контролю та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за одну контрольну роботу 

(максимально оцінюється у 40 балів), оцінок за роботу на практичних заняттях 

(оцінюється 4 заняття по 10 балів, максимально здобувач може отримати 40 

балів) та оцінок за виконання самостійної роботи (2 презентації, які захищаються 

на практичних заняттях, де кожна оцінюється максимально по 10 балів). 

Отримані бали за контрольну роботу, практичні заняття та виконання 

самостійної роботи додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної 

дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач може набрати 100 

балів. 
 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої освіти 

набрав менше 60 

балів та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Визначення середньозваженого результату поточних контролів.  

У випадку коли здобувач отримав менше 60 балів – складається залік 

у вигляді комплексної контрольної роботи, яка містить 20 тестів 

(вірна відповідь 1,5 бал) та 2 питання теоретичного спрямування, 

кожне з яких оцінюється по 35 балів за умови повного розкриття 

тематичного спрямування. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 балів 

Практичні 

заняття 

Дискусії, обговорення, де відпрацьовуються навички критичного 

мислення та аналізу, комплексного вирішення проблем, з 

використанням індивідуального та креативного підходу. 

Відбувається вирішення тестових завдань та дискусії-обговорення. 

Максимально оцінюються у 40 балів (4 заняття × 10 балів). 

Самостійна 

робота 

Кожен здобувач повинен/на підготувати по 2 презентації, які 

необхідно захистити на практичних заняттях. Кожна презентація 

оцінюється по 10 балів.  

Максимально оцінюється в 20 балів ( 2 презентації × 10 балів). 

Контрольні 

заходи 
Максимально оцінюються у 40 балів (1 контрольна робота) 

 

6.3. Критерії  
6.3.1. Критерії оцінювання практичного заняття. 

Проведення практичних занять ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння необхідними 

теоретичними положеннями. Практичні заняття включають проведення 

попереднього контролю знань, вмінь і навичок здобувачів, постановку загальної 

проблеми викладачем та її обговорення за участю здобувачів, розв'язування 

завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

Кожне практичне завдання оцінюється за двома складовими: тестові 

завдання та участь у дискусіях.  

Тестові завдання складаються з 10 тестів, де є одна правильна відповідь. За 

умови вірного вирішення одного тестового завдання здобувач отримує 0,5 балів. 
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Максимальна кількість набраних балів за тестові завдання – 5 балів. 

Участь у дискусіях максимально оцінюється в 5 балів, де: 

5 балів – студент/ка висловлює всю інформацію чітко, точно. Всі аргументи 

були доречними, вагомими, логічно сформовані. Кожна думка була добре 

підтверджена відповідними фактами/статистикою/прикладами. Студент/ка 

постійно і послідовно використовував/ла жести, зоровий контакт, тон голосу та 

рівень ентузіазму таким чином, щоб утримати увагу аудиторії. 

4 бали – студент/ка висловлює більшість інформації чітко, точно. Більшість 

аргументів були доречними, вагомими. Кожна думка була підтверджена 

відповідними фактами/статистикою/прикладами. Студент/ка використовував/ла 

жести, зоровий контакт, тон голосу та рівень ентузіазму таким чином, щоб 

утримати увагу аудиторії. 

3 бали – студент/ка висловлює більшість інформації чітко, проте 

інформація була не ретельно підібраною. Аргументи були доречними. Кожна 

думка була підтверджена відповідними фактами/статистикою/прикладами, проте 

актуальність деяких з них була сумнівною. Студент/ка іноді використовував/ла 

жести, зоровий контакт, тон голосу та рівень ентузіазму таким чином, щоб 

утримати увагу аудиторії. 

2 бали – студент/ка висловлює більшість інформації не чітко. Аргументи 

були неточними та недоречними. Думка була не підтверджена відповідними 

фактами/статистикою/прикладами. Студент/ка іноді використовував/ла жести, 

зоровий контакт, тон голосу та рівень ентузіазму таким чином, щоб утримати 

увагу аудиторії. 

1 бал – студент/ка не орієнтується в темі, аргументи не наводить, думки не 

підтверджуються відповідними фактами/статистикою/прикладами. Студент/ка 

іноді використовував/ла жести, зоровий контакт, тон голосу та рівень ентузіазму 

таким чином, щоб утримати увагу аудиторії. 

 

6.3.2. Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Критеріями оцінювання самостійної роботи здобувачів є: глибина і міцність 

знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних заняттях. 

Оцінювання самостійної роботи відбувається через захист презентацій на 

практичних заняттях, причому: 

9-10 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 

відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; ділиться думками з 

іншими учасниками групи; говорить чітко впродовж 95-100% всього часу, 

використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; застосовує 

відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий запас аудиторії, 

використовує нові слова для більшості слухачів; уважно слухає одногрупників, 

детально відповідає на всі питання форми оцінювання і завжди дає оцінки на 

основі презентації, а не інших факторів; 
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7-8 балів – студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на більшість 

запитань одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло впродовж 80-90% 

всього часу, використовує закінчення речення і не використовує слова 

помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий 

запас аудиторії; слухає одногрупників, відповідає майже всі питання форми 

оцінювання та інколи дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів; 

5-6 балів - студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, інколи ставить уточнюючі питання; 

3-4 бали – студент/ка не демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить; 

1-2 бали - студент/ка демонструє розуміння теми, однак, не відповідає на 

жодні запитання одногрупників щодо даної теми; говорить не зрозуміло, 

використовує закінчення речення, але невірно трактує терміни, використовує 

слова помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить. 

 

6.3.3. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

Контрольна робота містить: 20 тестових завдань з чотирма варіантами 

відповідей, правильна відповідь оцінюється у 1 бал та два відкритих питання, де 

правильна відповідь оцінюється по 10 балів, причому: 

9-10 балів – високий рівень викладення текстової відповіді, що відповідає 

предмету поставленого питання, зроблено власний висновок щодо проблематики 

поставленого запитання; відсутність помилок в граматиці та/або орфографії; 

7-8 балів – середній рівень викладення текстової відповіді, що відповідає 

предмету поставленого питання, зроблено власний висновок щодо проблематики 

поставленого запитання; відсутність помилок в граматиці та/або орфографії; 

5-6 балів – наявність текстової відповіді, яка відповідає предмету 

поставленого питання, однак власна думка не висловлена, містить граматичні та 

орфографічні помилки; 

3-4 бали - наявність текстової відповіді, яка не в повній мірі відповідає 

предмету поставленого питання, виявлення запозиченого матеріалу з мережі 

Інтернет та/або з інших джерел, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

1-2 бали – наявність текстової відповіді, яка не відповідає предмету 

поставленого питання, виявлення списаного матеріалу з мережі Інтернет та/або з 

інших джерел, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення. 

 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для другого (магістерського) рівня вищої освіти (подано нижче). 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання для  

7-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

Знання  

- спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою 

для оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх 

досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

- спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових 

знань та процедур;  

- здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарн

их контекстах; 

- здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових 

або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

60-64 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

аспектів соціальної 

та етичної 

відповідальності 

неточностями 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

- зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

- управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів; 

- відповідальність за 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів; 

- здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загально-навчальних 

умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: 

Teams, Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних ґаджетах пакет  

програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт 

університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Office365 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Басюк Д.І., Заєць В.С. Збірник нормативних документів з питань 

регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Кам`янець-

Подільский: Абетка, 2018. 220 с.  

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: 

Книги-XXI, 2016. – 300 с 

3. Мальська М. Бордун О. Медичний туризм. Теорія та практика. 

Навчальний посібник.. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 128 с 

4. Організація сервісної діяльності. Частина І: Підручник / І. С. Гращенко, 

Я. В. Лісун, В. В. Хмурова. К.: КНУТД, 2015. 410 с. 

5. Шаповалова О.О., Сапа Ю.А. Сучасні тенденції розвитку «SPA» і 

«WELLNESS» туризму. Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. 2013.  № 1042.  С. 154-158. 

6. Союз професіоналів SPA, курортів та Wellness об’єктів України. URL: 
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