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Трудова і професійна діяльність: У 1993 р. закінчила Харківський 

державний університет, кваліфікація «географ, викладач географії», 

спеціалізація «Охорона природи і раціональне використання природних 

ресурсів». З 1996 по 2002 р. працювала вчителем географії та економіки у 

школі № 37 м Полтави. У 2003 р. прийнята на посаду асистента кафедри 

географії та краєзнавства ПНПУ. З 2004 р. старший викладач, з 2010 р. 

доцент, з 2019 р. завідувачка кафедрою географії та методики її навчання.  

Кандидатська дисертація на тему: «Методика формування економічних 

знань в учнів 9-10 класів у процесі навчання географії» зі спеціальності 

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) захищена у 2006 р. в 

Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, директор Інституту педагогіки НАПН України Топузов Олег 

Михайлович. 

Навчальна і методична робота: Викладає навчальні дисципліни: 

«Регіональна економічна і соціальна географія світу», «Методика навчання 

економіки», «Туристичне країнознавство», «Туризмознавство», «Освіта для 

сталого розвитку». 

Наукова робота: Коло наукових інтересів: методика навчання географії 

та економіки, економічна і соціальна географія світу, туризм і рекреація. 

Загальна кількість публікацій – 80, у т. ч. 11 підручників та навчально–

методичних посібників з грифом МОН, 15 статей у провідних фахових 

виданнях. Під керівництвом викладача підготовлено переможців ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географічних наук 

(диплом ІІІ ступеню, 2015 р.) та туризму (диплом ІІІ ступеню, 2016 р.). 



Організаційна робота: член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу–

захисту науково–дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук 

України відділення «Науки про Землю» та IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з географії, Всеукраїнських турнірів юних 

географів. Член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти 

України в складі підкомісії 106 Географія науково–методичної комісії з 

біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти 

Науково–методичної ради Міністерства освіти і науки України та член 

робочої групи з розроблення навчальних програм з географії для 10 

класу (Рівень стандарту) загальноосвітніх навчальних закладів 

відповідно до наказу МОН. 

*Найвизначніші публікації: 

Підручники та навчальні посібники:  

1. Географія: Підручник для 7 класу (з грифом МОН України) 

/ О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна, А. А. Шуканова, 

В. М. Самойленко. – К. : ДНВП «Картографія», 2015. – 288 с. 

2. Методика навчання географії у 6-му класі загальноосвітніх 

навчальних закладів: навчально-методичний посібник для вчителів 

географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів (з 

грифом МОН України) / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. 

Вішнікіна, А. А. Шуканова. – К. : ДНВП «Картографія», 2015. – 

128 с. 

3. Топузов О.М. Методика навчання географії материків і 

океанів : [навчально-методичний посібник для вчителів географії 

та студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / О.М. 

Топузов, О.Ф. Надтока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна, А.А. 

Шуканова, В.М. Самойленко. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 

128 с. 

4. Географія. Зошит для практичних робіт. 7 клас / О.М. 

Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока, Л.П. Вішнікіна, А.А. 



Шуканова, В.М. Самойленко. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 

40 с. 

5. Географія. Зошит для практичних робіт. 6 клас: [навч. 

посібник ] / О.М. Топузов,, О. Ф.  Надтока, Т. Г. Назаренко, Л.П. 

Вішнікіна, А.А. Шуканова. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 48 

с. 
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