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

Доктор географічних наук
Професор
Професор кафедри країнознавства та туризму
Країнознавства та туризму
Географічний
Професор кафедри туризму, соціально-економічної
географії та краєзнавства МДПУ імені Богдана
Хмельницького на 0,5 ставки

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

У попередні періоди

1. Географія туризму, ОР бакалавр, перший рік
2. Рекреаційна географія з основами рекреалогії, ОР
бакалавр, перший рік
3. Туристичне країнознавство, ОР бакалавр, перший рік
4. Основи регіонального розвитку туризму, ОР. Бакалавр,
третій рік
1. Географія туризму, ОР бакалавр, перший рік
2. Активний туризм, ОР бакалавр, другий рік
3 Рекреаційна географія з основами рекреалогії, ОР
бакалавр, перший рік
4. Соціальний туризм, ОР бакалавр, другий рік

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)
2008 – теп. час.
1991-2008
1990
1979-1990

1976-1979
1975-1976

Етап (опис)
Професор кафедри країнознавства та туризму географічного факультету. Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
Доцент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету. Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
Доцент кафедри фізичної географії та охорони природи географічного факультету.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Асистент кафедри фізичної географії, фізичної географії та охорони природи
географічного факультету. Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Аспірант кафедри фізичної географії географічного факультету. Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
Вчитель географії в середній школі № 79 м. Київ

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
2005

Етап (опис)
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. на
географічному факультеті у спеціалізованій вченій раді.
Докторська дисертація на тему: «Методологія та методика аналізу рекреаційнотуристських ресурсів України»
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

2002

1991
1976-1979

1970-1975

Стажування
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Геолого-географічний факультет
Кафедра фізичної географії та картографії
Навчання
Технологічна школа бізнесу (Владивосток, Росія)
Навчання в аспірантурі
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кандидатська дисертація на тему: «Динаміка і структура рекреаційного освоєння
долини Дніпра в межах УРСР (1900-1985)» (захищена у 1986 р.)
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
Студент географічного факультету
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність: фізична
географія. Отримана кваліфікація: фізико-географ, викладач географії.

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Комунікаційні компетентності

Рівень (опис)
Українська – вільно
Німецька, угорська, білоруська – читаю, перекладаю з словником
Російська – вільно
Значний досвід та навички щодо комунікацій зі студентами, викладачами,
колегами по роботі ( понад 40 років роботи в вищій та середній школі, 30 років
роботи в дитячих оздоровчих таборах).
Організаційна/управлінська Висока організаційна компетентність (понад 20 років організації навчальних та
навчально-виробничих практик студентів 2-5 курсів ВНЗ України в межах
компетентність
України та колишнього СРСР, в т. ч. на базі Канівського природного
заповідника, Черкаська область та бази географічного факультету в смт.
Ясиня, Закарпатська область).
Обробка та візуалізація географічної інформації: середній рівень
Цифрові компетенції
Робота з спеціалізованими базами даних
Інші комп’ютерні навики
Професійні навики (із числа не Обов’язковість, вміння тримати і досягати мету, дисциплінованість, ретельність у
дослідженнях, організаційні здібності, вимогливість, креативність, інформованість,
зазначених вище)
наполегливість, вміння популяризувати науку, захопити аудиторію ідеями.
Області професійних інтересів Рекреаційно-туристські ресурси, термінологія, активні методи навчання, геополітика,
безпека життєдіяльності, педагогічні проблеми загальноосвітньої та вищої школи,
активний туризм, адаптивний туризм.я

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і премій,
членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)

Публікації

Монографії:
Бейдик О.О, (2001 р.): Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика
аналізу, термінологія, районування, Київ, 395 с.
Бейдик О.О, (2009 р.): Стратегія розвитку національного туризму Київ ,250 с.
Бейдик О.О, (2011 р.): Рекреаційні ресурси України (3-є видання ), Київ, 462 с.
Бейдик О.О, Новосад Н. О. (2013 р.): Унікальна Україна: географія та ресурси туризму, Київ,
572 с.
Бейдик О.О, Топалова О. І. (2017 р.): Адаптивний туризм: передумови та перспективи
розвитку, лідери Духу і Волі, Херсон, 402 с.
Словники:
Бейдик О.О, (1997 р.): Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і
рекреаційної географії, Київ, 300 с.
Бейдик О.О, (1998 р.): Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної
географії, Київ, 120 с.
Бейдик О.О, (1993 р.): Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії
туризму, Київ, 56 с.
Бейдик О.О, (2001 р.): Географія: Короткий тлумачний словник, Київ, 130 с.
Бейдик О.О, Ліщишина О.М. (1997 р.): Російсько-український тлумачний словник термінів з
медичної географії, Київ, 130 с.
Посібники :
Бейдик О.О, (1996 р.): Географія Україн, Київ,60 с.
Бейдик О.О, Падун М.М. (1996 р.): Географія: Посібник для вступників до вищих навчальних
закладів (2-е видання), Київ, 302 с.
Підручники:
Бейдик О.О, Юрківський В.М., Яценко Б.П., Любіцева О.О. (1997 р.): Підручник для 10 класу
«Економічна і соціальна географія світу» (видано та перевидано в 1998, 2004, 2006, 2013 рр.
( Рекомендовано МОН України (Лист № 1/11-8147 від 25.08.2010)); 1998 р. – видано російською,
2001 р. – угорською мовами).
Я.Б. Олійник, Б.П. Яценко, О.О. Любіцева, О.О. Бейдик (2016 р.) Географічне країнознавство:
підручник, Київ, 911 с.
Навчально-методичні комплекси:
Бейдик О.О, (2007 р.): Географія туризму, Київ, 152 с.
Бейдик О.О, (2007 р.): Рекреаційна географія, Київ, 162 с. Бейдик О.О, (2007 р.): Туристськорекреаційні ресурси, Київ, 162 с.
Бейдик О.О, (2008 р.): Туристсько-рекреаційні комплекси, Київ, 160 с.
Вибрані статті:
Бейдик О.О., Карягін Ю.О. ,Сировець С.Ю. Порівняльна характеристика Прибалтійського та
Причорноморського рекреаційно-туристських мезорайонів, Науковий збірник Варшавського
вищого учбового закладу імені Марії Склодовської-Кюрі. – Варшава–Київ: Варшавський вищий
учбовий заклад імені Марії Склодовської-Кюрі, 2013.- 3(41). - с. 211-223.
Бейдик О.О. Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір.
Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.- 2014 – Вип. 16 (1). – С. 16-24.
Бейдик О.О. Новосад Н.О. Bird-watching as a component of ecotourism in the United States: a
demographic and economic analysis. Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний
збірник наукових праць. – Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.2014 – Вип. 16 (1) . – С. 47-50.
Бейдик О.О. Стеценко Є.І. Увіковічення величі Т.Г.Шевченка в монументальному мистецтві та
музейній справі (до 200-річчя від дня народження). Український географічний журнал. – 2014. –
№ 1.- С.3-9.
Бейдик О.О. Сировець С. Ю. Тагієва А.Ф. Аналіз рекреаційно-туристських ресурсів ПівденноЗахідної Азії. Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 30. – С.149-156.
Бейдик О.О. Мельничук А.Л., Орещенко А.В. Діагностика адаптивного туризму. Часопис
картографії: Зб. наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 12. С. 90-104.
Бейдик О.О. Мельничук А.Л., Топалова О.І. Адаптивний туризм : класифікація та науково методологічні підходи до суспільно географічного дослідження. Регіональні проблеми України:
Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Зб. наук. праць – Херсон: ПП Вишемирский,
2015. – С.29–39.
Бейдик О.О. Сировець С.Ю. Зяблова А.О. Український туризм: приховані можливості та сучасні
тенденції розвитку. Географія та туризм. – 2015. – Вип. 34. – С.12-25.
Бейдик О.О. Топалова О.І. Драчук А.І. Туристсько-екскурсійний потенціал формування
маршрутів для адаптивних туристів. Географія та туризм. – 2016. – Вип. 36. – С. 55–62.
Бейдик О.О. Застосування таблиці Блока при вивченні рекреаційно-географічних дисциплін.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 64. –
2016.– С 13-18.
Бейдик О.О. Сировець С.Ю. Таблиці Блока та Шульте як інноваційна складова опанування
дисциплін ресурсно-туристського спрямування. Географія та туризм. – 2016. – Вип. 38. – С.144156.
Бейдик О.О. Сировець С.Ю. Туристсько-екскурсійні ресурси Деснянського рекреаційного

Проекти

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі (2016)
Рекреаційно-туристське використання р. Десна (2012)
Розробка матриці оцінки впливу екологічних – природних та суспільно-економічних (у т. ч.
техногенних) чинників – на розвиток регіональних туристсько-рекреаційних комплексів України
(2008),
Розробка методологічного базису концепції стратегії сталого розвитку туризму і курортів
України, критеріїв та індикаторів сталого розвитку (2007)
Розробка типового паспорту туристичних територій (2007)

Конференції

3-5 лютого 2016 р., м. Київ – Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт:
географічний підхід в первісній археології».
18 квітня 2016 р., м. Київ – Міжнародна конференція у режимі «круглого столу» «Сталий
розвиток сільського туризму».
18-21 травня 2016 р. м. Вінниця – ХІІ з’їзд Українського географічного товариства.
17 травня 2016 р., м. Черкаси – І Всеукраїнської Інтернет-конференції «Рекреаційні ресурси та
послуги гостинності в регіонах України» (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи); тематичний напрям
«2. Тематичні маршрути туристських подорожей Україною».
13-14 жовтня 2016 р., м. Черкаси – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і
гостинність: вчора, сьогодні, завтра» (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького).
10 листопада 2016 р., м. Миколаїв – IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні
тенденції розвитку туризму» (ВП «Миколаївська філія Національного університету культури і
мистецтв)
2 грудня 2016 р., м. Мелітополь – Регіональна науково-практична конференція студентів і
молодих вчених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді» (Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).

3-5 лютого 2016 р., м. Київ – Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт:
географічний підхід в первісній археології»
Семінари

17 грудня, м. Київ – ІІ круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні»
(Національний університет фізичного виховання і спорту України, факультет здоров’я, фізичного
виховання і туризму, кафедра туризму),
Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку // ІІ Міжнародна
науково-практична конференція (16-17.Х.14). – Черкаси.
ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку суспільної
географії» (м. Київ, 16-18 жовтня 2014 р.).
Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р.).
14 грудня 2016 р., м. Київ – Круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку внутрішнього туризму в
Україні» (Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Премії та
нагороди

Грамота ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (з нагоди 180річчя від дня заснування Університету, 2014, № 381),
Почесна грамота Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (за багаторічну
сумлінну працю та активну участь у науковій, освітній і виховній діяльності, 2018).
Член Українського графічного товариства.
Є науковим рецензентом наукового збірника «Географія та туризм» географічного факультету
КНУ імені Тараса Шевченка, членом редколегій наукових збірників «Київський географічний
щорічник», «Велика Волинь» товариства дослідників Волині, «Часопис картографії»,
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