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Трудова і професійна діяльність
У 1977 році закінчила Київський ордена Леніна
державний університет імені Т. Г. Шевченка за
спеціальністю «Гідрологія за спеціалізацією
гідрохімія», здобула кваліфікацію «Географгідролог».
З 1977 р. по 1980 р. працювала працювала на посаді інженера-гідролога в
інституті Белгіпроводхоз у м. Мінськ.
З 1982 р. по 2001 р. працювала вчителем географії у школах м. Полтави.
Загальний стаж роботи на посаді вчителя географії становить 18 років.
З 2001 р. дотепер − асистент, старший викладач, доцент, завідувач
кафедри, професор кафедри географії та методики її навчання.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Навчальні моделі
як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення
фізичної географії» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання
(географія).
У 2018 р. захистила докторську дисертацію з теми «Методична система
формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи» зі
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія). Науковий
керівник і науковий консультант член-кореспондент та віце-президент НАПН
України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки
НАПН України Топузов О. М.
У 2020 р. отримала вчене звання професор кафедри географії та методики
її навчання.
Навчальна і методична робота
Викладає дисципліни: «Теорія та методика навчання географії»,
«Методика навчання географії у старшій (профільній) школі», «Позакласна
та позашкільна діяльність школярів з географії»; «Основи психодидактики
географії», «Фізична географія материків та океанів»», «Регіональна фізична
географія», «Рекреаційні комплекси світу», «Геоекологія».
Л. Вішнікіна є гарантом освітньої програм «Середня освіта (Географія)»
магістерського рівня.
Наукова робота

Основні напрями наукової роботи: теоретико-методологічні та методичні
засади компетентнісного навчання географії, психодидактика географії,
формування емоційного інтелекту суб'єктів процесу навчання географії,
регіональна фізична географія та геоекологія, рекреаційні комплекси світу.
Автор понад 120 публікацій, у тому числі 2 монографій, понад 40 статей у
вітчизняних і закордонних фахових виданнях, 3 статті у виданнях, що
індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 1 підручник
для ЗВО та 3 підручники для ЗЗСО з відповідними грифами МОН України, 1
понятійно-термінологічний словник і 4 навчально-методичних посібника із
відповідними грифами МОН України.
Керує науково-дослідною роботою кафедри з теми «Компетентнісне
навчання та викладання географії у системі неперервної педагогічної освіти».
Міжнародні проекти
У рамках виконання проєкту міжнародної кредитної мобільності за
програмою «Erasmus + ЄС для освіти» брала участь в організації і проведені
зустрічі викладачів і практичного заняття студентів із викладачем
університетського коледжу Копенгагена Петером Майклом Хансеном
(Данія).
Підвищення кваліфікації
Л. П. Вішнікіна підвищувала кваліфікацію у формі стажування на базі
відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України
у м. Києві.
Узяла участь у міжнародному стажуванні для освітян та науковців
«Інтернаціоналізація освітнього процесу» (180 год.), організованого
фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»
(Італія, 2019 р.). По завершенню стажування отримала сертифікат про
зарубіжне стажування «Intenationalization of the educational process»
Нагороди
Нагороджена Почесними грамотами міського відділу народної освіти
м. Полтави (1989 р., 1993 р., 1999 р.), Грамотами Полтавського обласного
управління народної освіти (1991 р., 1994 р.), знаком Міністерства освіти
України «Відмінник освіти України» (1997 р.), Почесною грамотою міського
голови (2012 р.), Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (2014 р.), Грамотою Полтавської обласної державної
адміністрації департаменту освіти і науки (2016 р.), Грамотою НАПН
України (2018 р.).

