Гришко Ольга Іванівна (уродж. Бондарєва; народилася 23.11.1958 у
м. Батумі, Грузія) – кандидат педагогічних наук (1994), доцент (1997), доцент
кафедри дошкільної освіти.
Навчалася у Франкфуртській середній школі № 5 (Німеччина). У 1980
закінчила фізико-математичний факультет Полтавський державний педагогічний
інститут імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Фізика і математика», здобула
кваліфікацію вчителя фізики і математики середньої школи.
Працювала в загальноосвітній школі № 31 м. Полтава вчителем математики.
У Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка
(нині національний) з 1987: старший викладач (1987–1996), доцент кафедри
природничих

та

математичних

дисциплін

(1996–1999),

доцент

кафедри

дошкільної педагогіки (1999–2005), доцент кафедри початкової і дошкільної
освіти (2005–2016), доцент кафедри дошкільної освіти (з 2016).
Упродовж 1991–1994 навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту
педагогіки УРСР (Інститут педагогіки АПН України) м. Київ за спеціальністю
13.00.02 – методика викладання математики.
У 1994 захистила кандидатську дисертацію «Формування у молодших
школярів умінь доказово міркувати в процесі навчання математики» в
Українському державному педагогічному університеті імені М. Г. Драгоманова і
здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 –
методика викладання математики, науковий керівник – кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник Дубинчук Олена Степанівна.
О. І. Гришко є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
працівників дошкільної освіти».
Коло наукових зацікавлень: методика формування математичних уявлень,
професійна підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Керівник
студентської

проблемної

групи

«Формування

логіко-математичної

компетентності у ЗДО в сучасних умовах розвитку дошкільної освіти».
О. І. Гришко викладає такі дисципліни: «Теорія і методика формування
елементарних математичних уявлень», «Основи викладання курсу «Теорія і

методика формування елементарних математичних уявлень», «Інноваційні
технології формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного
віку», «Методика керівництва логіко-математичним розвитком дітей дошкільного
віку».
У 2014 пройшла стажування у Федеральному державному автономному
освітньому закладі вищої

професійної освіти «Бєлгородському державному

національному дослідницькому університеті» за програмою «Технологія розвитку
математичних уявлень у дітей дошкільного віку», у 2018 – у Сумському
державному

педагогічному

університеті

імені А. С. Макаренка

за

темою

«Підвищення професійного рівня при викладанні навчальних дисциплін фахової
підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку».
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