
СЕМЕНОВСЬКА ЛАРИСА АПОЛЛІНАРІЇВНА 

Доктор педагогічних наук, професор; викладач у ПДПУ (ПНПУ) з 2002 р. 
Народилася 26 грудня 1975 р. у селищі Донське Донецької області. Викладач-

науковець, доктор педагогічних наук (2013), професор (2015). 
Закінчила Стасівську загальноосвітню школу (1993), Полтавський державний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю “Педагогіка і методика 
середньої освіти. Трудове навчання” (2000), аспірантуру Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (нині національний педагогічний 
університет) (2004). Розпочала свою педагогічну діяльність учителем Михайлівської 
школи-інтернату (2000). У Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка з 2000 р.: бібліотекар (2000-2002); асистент (2002-2006), доцент 
(2006-2015), професор (з 2015 р.).  

Основу навчального навантаження Л. А. Семеновської складають курси педагогіки, 
педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, дидактики вищої школи, які 
є фундаментальними у професійній підготовці майбутніх учителів і викладачів закладів 
вищої освіти. Лариса Аполлінаріївна – засновник наукової школи “Гуманізація навчально-
виховного процесу вищої школи в умовах модернізації освіти України”. Під її керівництвом 
захищено 2 кандидатські дисертації. Учений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту 
докторських дисертацій в Полтавському національному педагогічному університеті  
імені В. Г. Короленка (з 2013 р.). 

Наукові інтереси Лариси Аполлінаріївни пов’язані переважно з дослідженнями 
актуальних проблем загальної педагогіки та історії педагогіки. Автор понад 140 наукових і 
науково-методичних публікацій, серед яких монографії “Ідея політехнізму в шкільній освіті 
України” (Полтава, 2012), “Бразов Леонід. Батько” (Полтава, 2006); підручники й посібники 
з грифом Міністерства освіти і науки України “Персоналії в історії національної педагогіки. 
22 видатних українських педагоги” (Київ, 2004), “Педагогіка. Інтегрований курс теорії та 
історії” (Київ-Полтава, 2004); статті у фахових виданнях України та зарубіжжя (зокрема в 
наукометричих журналах, що включені до баз даних Web of Science, Index Copernicus), 
навчальні програми, методичні рекомендації, тези та матеріали конференцій. 

Із 2006 р. працює у складі авторського колективу щодо наукової розробки 
держбюджетних фундаментальних тем: “Забезпечення єдності теорії і практики в умовах 
модернізації освіти України” (2012-2014); “Теоретико-методичні засади тьюторства як 
інтернаціональної технології кредитно-модульного навчання” (2009-2011 рр.); 
“Методолого-теоретичні й методичні засади виховання молоді на національно-
культурних традиціях українського народу в умовах євроінтеграції”  (2006-2008). 

Лариса Аполлінаріївна постійно працює над удосконаленням власної професійної 
компетентності. У 2017 р. пройшла наукове стажування за міжнародною програмою 
“Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід” (Словаччина – Угорщина 
– Австрія, 2017). Підвищувала методичну кваліфікацію за фахом у Поморській  академії 
(м. Слупськ, Польща, 2018). 

Л. А. Семеновська – Стипендіат Кабінету Міністрів України для найталановитіших 
молодих учених (2007–2009); лауреат Премії імені академіка Івана Зязюна “За розвиток 
засадничих аспектів педагогічної майстерності” (2016). Нагороджена Почесною грамотою 
виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006), Грамотою Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2007, 2013), Грамотою Головного управління 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2010),  нагрудним знаком “За особистий 
внесок у розбудову університету” (2014),  Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації (2016), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019). 


