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ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

Аріон Оксана Василівна

Аріон Оксана Василівна
Проспект акад. Глушкова, 2, м. Київ, 01601, Україна

(044)521-33-72
arion_ov@ukr.net
oarion@knu.ua
Соціальні мережі/чати (за наявності, необов’язково)
Стать ж | Дата народження /03/03/1971 | Громадянство Україна

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут

Кандидат географічних наук
доцент
доцент кафедри географії України
кафедра географії України
географічний

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:
У поточному році

У попередні періоди

1. Географія туризму в світі, бакалавр, 3 курс, 2017-2018 н.р.
2. Географія України, бакалавр, 3 курс, 2017-2018 н.р.
3. Біогеографічні та грунтознавчі дослідження, бакалавр, 1 курс, 2017-2018 н.р.
4. Географія зимової рекреації та зимових видів туризму, магістр, 2 рік навчання,
2017-2018 н.р.
5. Географія агрорекреації та сільського туризму, магістр, 1 рік навчання, 2017-2018
н.р.
6. Транспортні системи в туризмі з основами організації подорожей, бакалавр, 4
курс, 2017-2018 н.р.
1. Географія грунтів з основами грунтознавства, бакалавр, 1 курс
2. Основи географії рекреаціії та туризму, бакалавр, 2 курс
3. Географія природоорієнтованих видів рекреації та туризму, магістр, 2 рік
навчання
4. Географія туризму, бакалавр, 3 курс, 2016-2017 н.р.
5. Основи наукових досліджень, бакалавр, 2 курс,
6. Біогеографія з основами ґрунтознавства, бакалавр, 1 курс,
7. Організація транспортних послуг, бакалавр, 4 курс,
8. Туристсько-краєзнавчі експедиції, магістр, 1 рік навчання,
9. Географічні експедиції, магістр, 1 рік навчання,
10. Фізична географія материків і океанів, бакалавр, 2 курс,
11. Вступ до фаху. Менеджмент природоохоронної діяльності та екологічний туризм
12. Інформаційний менеджмент в туризмі
13. Вступ до фаху. Екологічний менеджмент
14. Туристсько-рекреаційні ресурси
15. Рекреаційні райони України і світу
16. Туристсько-рекреаційне районування світу
17. Районне планування територіальних рекреаційних систем

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період

Етап

з 2003 р. – теп.час

1998-2003

1996-1998

1993-1996

1993-1996

1991-1993

Посада доцент географії України географічного факультету
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука
Посада асистент кафедри географії України географічного факультету
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука
Посада молодший науковий співробітник лабораторії «Ландшафтної екології»
географічного ф-ту НДЧ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Наука
Посада Інженер ІІ кат.лабораторії «Ландшафтної екології» географічного ф-ту НДЧ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Наука
аспірант кафедри географії України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука
Посада вчитель географії
ЗОШ I-IV ступення № 52 м. Київ, вулиця м. Донця, 16
Сфера діяльності або сектор Освіта

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
1993 – 1996

1988 – 1993

Етап (опис)
Навчання в аспірантурі (без відриву від виробництва).
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кандидатська дисертація на тему: «Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз
природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва "Качанівка")» (захищена 1999 р)
Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання
природних ресурсів
Студентка географічного факультету
Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: фізична географія.
Отримана кваліфікація: Географ-еколог. Раціональне використання природних
ресурсів. Викладач

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Комунікаційна компетентність

Організаційна/управлінська
компетентність

Цифрові компетенції

Рівень (опис)
українська
російська
англійська, рівень B1
Набутий досвід та навички організації професійної наукової комунікації під час
проведення лекційних та семінарських занять, студентських польових практик,
числених експедиційних досліджень; співпраці з науковими установами НАНУ в
якості наукового консультанта.
Досвід організації комунікативних взаємодій на кафедрі з викладачами,
аспірантами, докторантами .
Організаційні та управлінські навики сформовані внаслідок виконання обовязків
заступника керівника ряду експедицій лабораторії «Ландшафтної екології» НДЧ
географічного ф-ту КНУ в період 1991-1995 р.р. , організацією роботи Наукових
читань з конструктивної географії, ландшафтної екології та геохімії ландшафтів
присвячених 20-річчю реорганізації кафедри фізичної географії та охорони природи
і утворення кафедр фізичної географії та геоекології і географії України (листопад
2015 року).
Обробка інформації: програми MS Office

Професійні навики (із числа не
зазначених вище)
Області професійних інтересів рекреаційна географія (зокрема проблеми оцінки рекреаційного потенціалу
ландшафтів), ґрунтознавство та географія грунтів, менеджмент туризму (зокрема
проблеми організації транспортного обслуговування туристів), географія туризму
(зокрема фактори розвитку і формування туристичноїї спеціалізації регіонів).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування
Публікації

Проекти
Конференції

Семінари
Премії та нагороди

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
Автор біля 60 наукових та науково-методичних праць
Вибрані навчальні посібники:
Методичні вказівки до навчальної польової практики з ґрунтознавства та географії ґрунтів
(2002);
Методичні вказівки до вивчення курсу «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів» (для
студентів заочного відділення) (2004);
Навч.-метод. комплекс з дисципліни «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів» (2005);
Організація транспортного обслуговування туристів (2008);
Фізична географія материків та океанів: підручник. Т. І: Азія» (2009, у співавт.);
Географія туризму (2009; 2013, у співавт.),
Літня польова грунтознавчо-біогеографічна практика» (2011, у співавт.),
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства (2017, у співавт.).
Вибрані статті:
Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва/ О.Аріон, Т.Г. Купач, С.О.Дем’яненко//
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Сер. «Геологія. Географія.
Екологія». – Вип.45. -2016. – с.113-123.
Рекреаційна діяльність в межах охоронюваних територій та об`єктів системи національних
парків Сполучених Штатів Америки/О.Аріон, А.Варуха //Конструктивна географія та раціональне
використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.:
Екотур-інфо, 2014 (3). – Вип. 9. – с.17-28
Польова практика у складі курсу «Грунтознавство з основами географії ґрунтів»: досвід
географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка/
О.Аріон, Т.Г. Купач, С.О.Дем’яненко //Генеза, географія та екологія грунтів //Збірка наукових
праць [відп. ред. С.П.Позняк] – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-Вип.4.- с.354-364
Особливості функціонально-планувальної організації приморських рекреаційних районів /
О.Аріон, К.Федорова // Географія та туризм: Наук. Зб./ ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. –
К.: Альтерпрес, 2010. – Вип.7. – с. 98-106
Картографічна підтримка розвитку екологічного туризму в Україні: сучасний стан/
О.В.Аріон, Н.В. Петрина, В.Т.Петрина // Географія в інформаційному
суспільстві.Зб.наук.праць.У 4-х тт. – К.:Вид-во Обрії, 2008.- Т.IV.- с.194-196
Экологический туризм: современные тенденции и перспективы развития/ О.Арион,
Е.Мотузенко// Культура народов Причерноморья. – 2002, № 34. – с.61-64
Оптимізація природоохоронних територій та її принципи / О.Аріон //Ландшафт як інтегруюча
концепція ХХІ сторіччя: Зб.наук. праць.- К., 1999. – С.243-246
Функціональне зонування в системі оптимізації об’єктів природно-заповідного фонду /
О.Аріон // Український географічний журнал. – 1997. - № 4. – С. 35-39.
До використання ландшафтно-геохімічних досліджень для екологічного аналізу заповідних та
прилеглих територій / О.Аріон // Вісник Київ. ун-ту. Серія геогр. – 1997. – Вип. 42. – С. 91-99.
Вибрані конференції:
«Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного
ґрунтознавства» (вересень 2013 р.,Львів),
«Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та
пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному
університеті ім.Ю.Федьковича)» (жовтень 2016 р., Чернівці)
Диплом Президії НАН України про присудження премії для молодих вчених (1997 рік).

Членство в
організаціях
Посилання
Цитування

Член Українського географічного товариства
http://geo.univ.kiev.ua/uk/nash-fakultet/personaliji/204-arion-oksana-vasilivna
http://eu.univ.kiev.ua/departments/geografiyi-ukrayiny-kafedra-/arion-oksana-vasylivna/
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5CgsQeQAAAAJ

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі)
Найменування
Публікації

Проекти
Дослідження

Посилання
http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Gruntoznavstvo.pdf
http://journals.uran.ua/geoeco/article/view/95708/91281
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20279/1/64.pdf
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/11.00.11%20Arion%20OV.pdf

