Гнізділова Олена Анатоліївна (уродж. Зрібняк; народилася 05.09.1974 у
м. Полтаві) – доктор педагогічних наук (2012), професор (2014), завідувач
кафедри дошкільної освіти (2016).
Навчалася в Полтавській середній школі № 20 імені Бориса Серги. У 1997
закінчила

психолого-педагогічний

факультет

Полтавського

державного

педагогічного інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне
виховання та іноземна мова і література», здобула кваліфікацію викладача
дошкільної педагогіки і психології, вихователя з правом проведення занять
іноземною мовою. У 2000 завершила навчання в інституті післядипломної освіти
Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за
спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію практичного психолога.
Після закінчення педагогічного інституту працювала вчителем у середній
школі

№5

м. Полтави

(1997–2000).

У

Полтавському

національному

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 2000: старший лаборант,
асистент (2000–2004), старший викладач (2004–2005) кафедри дошкільної
педагогіки, доцент (2005–2013), професор (з 2013) кафедри початкової і
дошкільної освіти, завідувач кафедри дошкільної освіти (з 2016). У 2005–2007
виконувала обов’язки заступника декана психолого-педагогічного факультету з
навчальної роботи.
Упродовж 2001–2004 навчалася в аспірантурі Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки. Була стипендіаткою Кабінету Міністрів
України (2003–2004 навчальний рік).
У

2004

захистила

дисертацію

«Педагогічні

ідеї

та

громадсько-

просвітницька діяльність В. Г. Короленка» у Харківському національному
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди і здобула науковий ступінь
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор
Попова Людмила Данилівна. У 2006 О. А. Гнізділовій присвоєно вчене звання
доцента кафедри початкової і дошкільної освіти.

Постійна потреба в професійному і науковому зростанні зумовили навчання
О. А. Гнізділової в докторантурі ХНПУ (2007–2010). Потужний вплив на її
становлення як зрілого науковця справила тісна співпраця з великим ученим і
педагогом, професором і науковим консультантом Світланою Трохимівною
Золотухіною. Результ наполегливих науково-педагогічних пошуків написання
докторської дисертації «Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих
педагогічних

навчальних

закладах

Східної

України

в

ХХ столітті»

зі

спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та її захист у
2012 в спеціалізованій ученій раді Д 64.053.04 Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Учене звання професора
присвоєно у 2014.
З 2016 О. А. Гнізділова очолює кафедру дошкільної освіти ПНПУ
імені В. Г. Короленка.
Нині О. А. Гнізділова є заступником головного редактора фахового
наукового

журналу

«Педагогічні

науки»

Полтавського

національного

педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
Бере участь в атестації науково-педагогічних кадрів. О.А. Гнізділова є
членом спеціалізованих учених рад: К 44.053.01 Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка зі спеціальностей 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти (2013–2015), К 64.053.06 Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди зі спеціальностей 13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,
13.00.07 – торія і методика виховання (2014–2016), та Д 44.053.03 Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка зі спеціальностей
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.09 – теорія навчання
(2016–2020).
З 2016 професор О. А. Гнізділову входить до складу науково-методичної
комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України (підкомісія 012 Дошкільна освіта).

Вона

є

членом

Всеукраїнської

громадської

організації

«Асоціація

працівників дошкільної освіти», членом ученої ради психолого-педагогічного
факультету та ученої ради університету ПНПУ імені В. Г. Короленка. Входить до
складу комісії вченої ради з наукової та науково-технічної діяльності ПНПУ.
Наукові інтереси О. А. Гнізділової пов’язані з дослідженням ґенези та
здобутків науково-педагогічних шкіл України, актуальних проблем вітчизняної і
зарубіжної дошкільної освіти, специфіки формування професійної компетентності
майбутнього вихователя ЗДО в процесі фахової підготовки. Автор понад 180
наукових і навчально-методичних праць.
Відкритість до нових ідей, здатність відчувати актуальне та прогресивне в
науці дають змогу Олені Анатоліївні на високому науково-методичному рівні
викладати курси «Дошкільна педагогіка», «Актуальні проблеми дошкільної
педагогіки», «Порівняльна дошкільна педагогіка», «Наукові школи у галузі
дошкільної освіти», «Методика викладання дошкільної педагогіки», «Науковопедагогічні школи України», «Сучасні концепції дитинознавства».
З метою удосконалення професійної підготовки успішно пройшла навчання
за сертифікатною програмою «Хмарні сервіси в дистанційному освітньому
процесі закладу вищої освіти» (2019), наукове стажування в закладах освіти
Фінляндії за темою «Система освіти – інклюзивне навчання у Фінляндії» (2019).
Багаторічну сумлінну працю О. А. Гнізділової як науковця і викладача
вищої школи відзначено грамотами Полтавського національного педагогічного
національного університету імені В. Г. Короленка (2000, 2006, 2007, 2012, 2013,
2015) і Полтавської обласної ради (2013, 2016.), подяками Національної академії
педагогічних наук України (2017.) і Міністерства освіти і науки України (2018).
Вона є лауреатом Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова в номінації
«Критика і літературознавство» (2015).
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