
Світлана Василівна Семенко, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри журналістики (з 2019 року). 

У 1992 р. закінчила із відзнакою факультет української філології Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка за спеціальністю 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула 

кваліфікацію вчителя української мови та літератури. 

Із 1994-1997рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (Київ) на кафедрі історії української літератури. Під 

керівництвом академіка Петра Хропка підготувала і захистила кандидатську 

дисертацію «Журнал «Рідний край»(1905-1916) і літературний процес початку ХХ 

століття» (16 травня 2000 р.). Кандидат філологічних наук, доцент. Із 2007-2010 рр. 

навчалася в докторантурі Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії журналістики. Під 

керівництвом професора Наталії Сидоренко підготувала до захисту докторську 

дисертацію з історії та теорії журналістики. 

Із 1992 – 2001рр. – асистент кафедри української літератури, з 2002- 2007рр. – 

доцент кафедри української літератури, 2010 – грудень 2011 доцент кафедри 

журналістики, з грудня 2011 професор кафедри журналістики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З 1999 по 2008 рік 

працювала вчителем української мови і літератури у школах м. Полтави. 

Читає для студентів-журналістів такі курси: «Професійні стандарти журналітської 

діяльності»“Історія української журналістики”, “Історія зарубіжної журналістики”, 

“Медіаосвіта”, «Основи медіаосвіти та медіа грамотності», “Гендерна проблема в 

сучасних медіа”. 

Авторка понад наукових статей з історії української журналістики, історії 

української літератури, методики викладання української літератури в школі, 

опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць. Учасниця 

наукових конференцій в Україні (Київ, Черкаси, Сімферополь, Тернопіль, 

Запоріжжя, Львів, Полтава, Харків, Луганськ) і за кордоном. 

У 1999-2002 рр. друкувала рецензії на твори дитячої літератури на сторінках 

регіональної преси (газети «Зоря Полтавщини та «Полтавський вісник»), із 2000 

року бере участь у культурологічно-просвітницьких програмах на радіо та 

телебаченні. Систематично друкує наукові статті на сторінках центрального 

науково- виробничого журналу «Держава і регіони» (м. Запоріжжя) та альманаху 

«Рідний край» (Полтава). 
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