
 

Федій Олександр Анатолійович 

 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри географії та методики її навчання 

 

Службова адреса:  

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка  

(Полтава, вул. Остроградського, 2,  кім. 9) 

E-mail: fediy.alexander@gmail.com 

 

У 1998 році закінчив географічний факультет Київського державного 

університету імені Тараса Шевченка (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) з відзнакою. Здобув кваліфікацію спеціаліста – 

соціоекономіко-географ, економіст регіонального розвитку, викладач. 

У 2013 році в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних 

наук України (м. Київ) захистив дисертацію на тему «Формування у 

старшокласників демографічних понять у процесі навчання економічної і 

соціальної географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (географія) і здобув науковий ступінь «кандидат педагогічних 

наук». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Топузов 

Олег Михайлович, директор інституту педагогіки НАПН України. З лютого 

2015 року присвоєне вчене звання «доцент». 

Трудову діяльність почав у 1988 році слюсарем-інструментальником на 

Полтавському електромеханічному заводі. В період з 1988 року о 1990 рік 

проходив службу в армії, здобувши військову спеціальність «старший 

механік засекреченої апаратури зв’язку» і звання «єфрейтор».  З вересня 1993 

року по вересень 2003 року працював у загальноосвітній середній школі № 

17 міста Полтави на посаді учителя географії та економіки. За час роботи в 



школі отримав вищу категорію і звання учитель-методист. Загальний стаж 

роботи 31 рік, педагогічний стаж 26 років. 

Викладає наступні навчальні курси: «Картографія з основами ГІС», 

«Географічні інформаційні системи та технології», «Основи технологій 

виробництва», «Географія світового господарства», «Безпека туризму», 

«Регіональна економічна і соціальна географія світу», «Спортивний туризм 

та орієнтування», «Географія населення та розселення». Організатор виїзних 

польових практик по Полтавщині, Україні та за кордон. 

Є автором понад 120 публікацій, з них: 1 монографія, статей у фахових 

виданнях – 24, статей у центральні журнали, зарубіжних та інших виданнях, 

які віднесені до науково-метричних баз – 4, статей, матеріалів та тез 

конференцій виданих в Україні – 57, навчальних посібників – 11, брав участь 

у роботі 21 наукових, науково-методичних і практичних Міжнародних (3), 

Всеукраїнських (4) і регіональних (14) конференцій, семінарів.  

Міжнародна діяльність представлена 4 проектами:  

1. Міжнародний молодіжний проект «Ми всі свої – бо всі ми діти» 

(Україна, Швеція), 27 березня – 9 квітня 2016 року. Мета проекту: вивчення 

досвіду адаптації мігрантів у Швеції для реалізації державної політики в 

Україні щодо переміщених осіб з Донбасу та Криму.  

2. Міжнародний молодіжний проект «І один у полі воїн» (Україна, 

Німеччина, Македонія), 10–23 квітня 2017 року. Мета проекту: 

представлення країнами особистостей кожного народу, які протистояли 

суспільному тиску та вели боротьбу із тоталітарним режимом.  

3. Міжнародний проект «Освітній простір Швеції» (Україна, Швеція), 

25 червня – 5 липня 2018 року. Мета проекту: знайомство із 

функціонуванням шведських навчальних закладів, організацією навчання у 

початкових і середніх школах, методикою викладання дисциплін, зокрема, 

географією. Наукові інтереси спрямовані на вдосконалення методики 

вивчення населення в курсах економічної і соціальної географії та географії 

розселення Полтавської області.  



4. Міжнародний проект «International week conference at University 

College of Copenhagen (KP) to the Department of Teacher Education,  project 

International Credit Mobility under the Erasmus + EU programme for education» 

(«Міжнародна конференція тижня в Університетському коледжі Копенгагена 

(КП) на кафедрі педагогічної освіти, проект міжнародної кредитної 

мобільності за програмою Erasmus + ЄС для освіти») (Україна, Данія), 5-9 

листопада 2018 року. Мета проекту: знайомство з методикою викладання 

географічних дисциплін в Копенгагенському коледжі (Данія). 

Нагороджений почесною грамотою Полтавської обласної Державної 

адміністрації (2016 р), почесною грамотою Полтавської обласної Ради (2017 

р). 

 

Монографія:  

 

1. Федій О. Формування демографічних понять у процесі навчання 

економічної і соціальної географії : монографія / Олександр Федій. – 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 139 с. 

 

Навчальні посібники та методичні рекомендації: 

 

1. Вішнікіна Л.П. Соціально-економічна географія світу у структурно-

логічних конспектах / Л.П. Вішнікіна, О.А. Федій. – Полтава : АСМІ, 

1998. – 63 с. 

2. Федій О.А. Основи технологій промислового виробництва : навчальний 

посібник / Олександр Анатолійович Федій. – Полтава : ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2010. – 52 с. 

3. Федій О. А. Геоекономіка (курс лекцій) / Олександр Анатолійович 

Федій. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 68 с. 



4. Федій О.А. Методичні рекомендації щодо розв’язування задач з 

економіки за програмою профільного навчання для учнів 9-11 класів 

(частина І) / Олександр Анатолійович Федій. – Полтава, 2008. – 21 с. 

5. Федій О.А. Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, 

виконання лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи з 

навчальної дисципліни «Основи технологій виробництва» / Олександр 

Анатолійович Федій. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 20 

с. 

6. Федій О.А. Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, 

виконання лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи, 

польової практики з навчального курсу «Картографія з основами 

топографії» / Олександр Анатолійович Федій. – [3-ге вид., із змінами]. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 40 с. 

 

Публікації в зарубіжних виданнях: 

 

1. Федий А. А. Понятие «население» в курсе экономической и социальной 

географии / А. А. Федий // География и экология в школе ХХІ века. – 

Москва, 2013. – № 3. – С.64–70. 

2. Федий А. А. Компетентностный потенциал демографической 

составляющей школьного географического образования / А. А. Федий // 

[сб. матер. II Международной науч.-практ. конф. «Обучение и 

воспитание: методики и практика 2012/2013 учебного года»]; Под общ. 

ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство НГТУ, 2012. – С. 165–

169. 

3. Федій О.А. Системний підхід при формуванні демографічних понять у 

процесі навчання географії / О.А. Федій, П.В. Шуканов // Science and 

Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(32), Issue: 63, 

Budapest, 2015. – С. 48–51. – p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. 



4. Федий Александр. Семейно-брачная структура населения мира в 

школьной географии Украины / Александр Федий // Проблеми на 

географията (Рroblems of geography), 4, 2017. – Българска академия на 

науките (Вulgarian academy of sciences), Sofia, 2017. – С. 93–103. 

 

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК: 

 

1. Федій О.А. Нормативно-правова база вдосконалення сільського 

розселення України / О.А. Федій // Економічна та соціальна географія 

[наук. зб., відп. ред. Іщук С.І.] – К., 2007. – Вип. 57. – С. 104–111. 

2. Федій О.А. Типізація сільських поселень Полтавської області / 

О.А. Федій // Економічна та соціальна географія : [наук. зб., відп. ред. 

Іщук С.І.] – К., 2008. – Вип. 58. – С. 103–111. 

3. Федій О.А. Системи сільського розселення Полтавської області : 

сучасний стан та перспективи формування / О.А. Федій // Географія і 

сучасність : [зб. наук. праць Нац. пед. у-ту ім. М.П. Драгоманова]. – К. : 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2009. – Вип. 21. – С. 100–

108. 

4. Федій О.А. Висвітлення демографічних понять у підручниках з 

географії / Олександр Анатолійович Федій // Проблеми сучасного 

підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В.М. Мадзігон; 

наук. ред. О.М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – Вип. 11. – С. 

238–245. 

5. Федій О.А. Формування демографічних понять засобами шкільного 

підручника з географії / О.А. Федій // Проблеми сучасного підручника : 

зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О.М. Топузов]. – К. : Педагогічна 

думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 735–742. 

6. Федій О. А. Науковий контекст демографічних понять у методиці 

навчання економічної і соціальної географії / О. А. Федій. – 

Постметодика. – Полтава, 2013. – № 3 (112). – С. 3–40. 



7. Федій О. А. Якісні показники демографічної характеристики населення 

у методиці навчання географії / О. А. Федій // Витоки педагогічної 

майстерності: зб. наук. праць. – Полтава :  Полтавський нац. пед. ун-т 

імені В. Г. Короленка, 2013. – Випуск 12. – С. 338–342. 

8. Федій Олександр. Територіальна організація сільського розселення 

Полтавської області / Олександр Федій  // Часопис соціально-

економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – 

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

2014. – Вип. 16 (1). – 258 с. – С. 103–109. 
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освіти \ Олександр Анатолійович Федій // Проблеми сучасного 

підручника. Збірник наукових праць. [За наук. ред. О. М. Топузова]. – К. 

: Педагогічна думка, 2014. – № 5 (14). – 480 с. – С. 383–388. 

10. Федій О.А. Територіальна структура сільського розселення Полтавської 

області / О.А. Федій // Український географічний журнал. – 2016. – Вип. 

3. – С. 44–49. 

11. Федій О. А. Демографічна політика у шкільному курсі географії / 

О. А. Федій // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / 
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