
Винничук Рената Володимирівна 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та 

методики викладання культурологічних дисциплін факультету технологій та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

Контактна інформація 

Службова адреса: к. 205, корпус №3, вул. Остроградського, 2, кафедра 

культурології та методики викладання культурологічних дисциплін, 

факультет технологій та дизайну, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, Полтава. 

Службовий телефон: (0532) 56-31-58. 

Трудова й професійна діяльність 

У 2001 році закінчила Харківську державну академію культури за 

спеціальністю «Культурологія» та здобула кваліфікацію культуролога, 

викладача історії та теорії культури. 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації – 10 років. 

Основні етапи педагогічної діяльності: 

03.09.2007 р. – 18.09.2008 р. – асистент кафедри культурології 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; 

18.09.2008 р. – 07.12.2012 р. – старший викладач кафедри культурології 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (з 

17.12.2009 р. – Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка); 

01.09.2011 р. кафедра культурології перейменована на кафедру 

культурології та методики викладання культурологічних дисциплін. 

07.12.2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри культурології та 

методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Нагороджена Грамотами Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка (2011, 2013 рр.), Дипломом міського 

голови (2013 р.), Грамотою Департаменту культури і туризму Полтавської 

облдержадміністрації (2018 р.). 

Навчальна і методична робота 
Основні навчальні курси, які веде на денному та заочному відділеннях 

факультету технологій та дизайну: «Теорія та методика соціокультурної 

діяльності», «Методика організації та проведення дозвіллєвих заходів», 

«Актуальні проблеми сучасної культурології». 

Навчальний процес забезпечується у різних формах: лекції, практичні 

заняття, самостійна робота. Винничук Р.В. керує курсовими роботами та 

магістерськими дослідженнями з культурології. 

Щороку працює у складі предметних комісій з прийому вступників на 

спеціальність 034 Культурологія та атестаційних екзаменів. 

 



Наукова робота 

Кандидат педагогічних наук з 2011 року. Дисертацію з теми 

«Виховання загальнолюдських цінностей у літературній спадщині та 

громадсько-просвітницькій діяльності В. Г. Короленка» захистила 

23 листопада 2011 року в спеціалізованій ученій раді К 44.053.01 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка зі спеціальності 13.00.01 – історія та теорія педагогіки 

(диплом кандидата наук ДК № 006052). 

Наукові інтереси Р.В. Винничук зосереджені в сферах дослідження 

проблем формування загальнолюдських цінностей фахівця, ціннісних 

орієнтацій сучасного студентства педагогічних вузів, окреслення основних 

шляхів та методів духовного становлення особистості та модернізації 

сучасної освіти. Є автором монографії «Аксіологічний вимір професійної 

підготовки магістрів гуманітарної галузі: методологія, теорія, практика : 

монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 494 с.». 

Підготувала більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного 

характеру. Значна кількість статей надрукована у фахових виданнях та 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних. 

З 21.01.2019 по 1.02.2019 пройшла закордонне стажування у Західно-

Фінляндському коледжі, м. Гуйттінен «Система освіти та інклюзивне 

навчання у Фінляндії».  

З 22 квітня по 23 червня 2019 р. проходила стажування, що було 

організоване Educational Fundation IIASC в кооперації з Europian Socio-

Tehnical University in Random (Poland).  

У травні 2019 р. отримала сертифікат про навчання за сертифікатною 

освітньою програмою «Хмарні сервіси в дистанційному освітньому процесі 

закладу вищої освіти». 

Здійснює керівництво студентською науковою групою за проблемою 

«Проблеми практичної культурології». 

Організаційна робота 
2012 – 2018 рр. – факультетський керівник з практик. 2018-2019 рр. – 

заступник декана факультету технологій та дизайну з виховної роботи. Брала 

участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій, зокрема: 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Культурологічна 

регіоналістика: теорія, історія, практика» (2017), «Сучасні соціокультурні 

практики: компетентнісно-аксіологічний аспект» (2018), «Актуальні 

проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну» 

(2018); Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми культурно-освітнього простору» (2019); студентських круглих 

столів «Виявлення та протидія булінгу в студентському середовищі» (2019), 

«Актуальні проблеми культурології» (2019) та ін.  

 


