
Курси неформальної освіти 2020року 

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука запрошує всіх бажаючих на курси неформальної освіти. 

Курси проводять досвідчені та сертифіковані викладачі університету. По 

закінченню курсів слухачі мають змогу отримати сертифікат.  

Назва програми сертифікованих курсів (загальна кількість 30 годин) 

«СПА-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОГО МАСАЖУ» 

 

Мета: здобуття економічних знань, заснованих на поєднанні вивчення 

теоретичних основ пошуку роботи та відкриття своєї справи з набуттям 

практичних навичок зі спа-технологій та основ загального масажу. 

Завдання: навчитися використовувати здобуті знання та практичні навички у 

процесі пошуку роботи та створення і ведення власного бізнесу. 

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання за програмою 

курсів: до рівня осіб, які можуть розпочати навчання за програмою курсу: 

базова середня освіта, середня спеціальна освіта, вища освіта 

неекономічного профілю, знання основ анатомії та фізіології людини. 

Теоретичні знання: Розуміння та усвідомлення: 

 Основи анатомії та фізіології людини. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Теорія і методика основ загального масажу. 
 

Практичні уміння: складання особистого плану працевлаштування. 

 Здатність планувати та управляти часом. 

 Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних завдань базові знання з теорії і методики основ 

загального масажу. 

 Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних 

теоретичних положень та технологій спа-процедур. 

 Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних видів робіт основ медичних знань, 

надавати долікарську допомогу особам під час виникнення у 

них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі. 
 

 

Зміст програми 

 

№ Тема Викладач Кількість годин 

лекції практичні 

Блок 1.  Основи анатомії та 

фізіології людини. 

 

Велінець 

П.В. 
4 4 

  Теоретичний курс Велінець 

П.В. 

2  

 Виконання індивідуального 

завдання 

Велінець 

П.В. 

2  



 Консультації викладачів Велінець 

П.В. 

 2 

Блок 2.  Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

 

Велінець 

П.В. 
2 6 

 Теоретичний курс Велінець 

П.В. 

 2 

 Тренінг «Створення 

позитивної атмосфери в 

роботі» 

Велінець 

П.В. 

2  

 Виконання індивідуального 

завдання 

Велінець 

П.В. 

 2 

 Консультації викладачів Велінець 

П.В. 

 2 

Блок 3.  Планування та методика 

спа-технологій 

Велінець 

П.В. 
4 4 

 Теоретичний курс  2  

 Тренінг «Складання бізнес-

плану зі спа-процедур» 

Велінець 

П.В. 

 2 

 Виконання індивідуального 

завдання 

Велінець 

П.В. 

 2 

 Консультації викладачів Велінець 

П.В. 

2  

Блок 4. Основи загального 

масажу в спа 

Велінець 

П.В. 
2 4 

 Теоретичний курс  Велінець 

П.В. 

 2 

 Тренінг «Техніка масажних 

маніпуляцій в системі спа-

технологій» 

Велінець 

П.В. 

2  

 Виконання індивідуального 

завдання 

Велінець 

П.В. 

 2 

Разом: Велінець 

П.В. 
12 18 

 

Очікувані результати: Сертифікат ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

Група складається мінімум з 5 осіб. Групи формуються в залежності від 

надходження заяв. 

 

Тривалість курсів: 

– повний корективний курс становить  (15  занять по 2 академічні години), 

 

 



СЕРТИФІКАТ 
цей сертифікат засвідчує, що 

ПІБ  
успішно закінчив курс 

«СПА-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОГО МАСАЖУ» 

 

 

та навчився: 

 

Форма навчання – денна / дистанційна 

Кількість годин – 30 годин (1 кредит ЄКТС) 

 
 

 


