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ВІД УПОРЯДНИКА 

Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності та з нагоди 

ювілею доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри культурології 

та хореографічного мистецтва Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки – Вікторії Юріївни Головей. 

Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 

праць та перелік дисертаційних робіт при захисті яких В. Ю. Головей виступала 

офіційним опонентом. 

Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в другому 

розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій на здобуття 

наукового ступеня, публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях, 

доповіді на наукових конференціях та семінарах, рецензію та депоновану працю, 

які розкривають аспекти діяльності науковця з 1983 до 2018 року. 

Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 

захищених під науковим керівництвом В. Ю. Головей. 

Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті яких 

В. Ю. Головей виступала офіційним опонентом. 

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному порядку, 

у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, після 

бібліографічного опису документа.  

Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи мають 

наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему допоміжного 

довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний покажчик назв 

праць науковця.  

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 

відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 



русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов 

и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 

описании». 

При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 

бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України.   

 



І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

Вікторія Юріївна Головей народилася 26 жовтня 1958 р. у м. Івано-

Франківськ. У 1975 році закінчила із золотою медаллю школу № 9.  

У 1980 році закінчила з відзнакою історичний факультет Київського 

державного університету імені Тараса Шевченко і здобула кваліфікацію історика, 

викладача суспільствознавчих дисциплін з правом викладання англійською 

мовою.  

В 1984 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – 

історія СРСР, на тему «Розвиток зв’язків науки і виробництва у Західному регіоні 

УРСР», отримавши вчений ступінь кандидата історичних наук. 

У 1991 році отримала атестат доцента.  

Вікторія Юріївна працює у Волинському державному університеті імені 

Лесі Українки з лютого 1994 р. на посаді доцента кафедри історії і теорії культури 

(з 25.07.1996 р. – кафедри культурології), з лютого 2014 р. – професор кафедри 

культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

У 2013 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.08 – 

естетика, на тему «Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-

естетичний аналіз» і здобула науковий ступінь доктора філософських наук. 

У вересні 2014 р. обрана на посаду завідувача кафедри релігієзнавства. 

У 2016 р. отримала вчене звання професора кафедри культурології та 

менеджменту соціокультурної діяльності, а з жовтня – завідувач кафедри 

культурології та менеджменту соціокультурної діяльності (з жовтня 2017 р. – 

кафедри культурології та хореографічного мистецтва). 

За період роботи у Східноєвропейському національному університеті імені 

Лесі Українки В. Ю. Головей розробила і викладала близько двадцяти авторських 

навчальних курсів, серед них: «Культура Євпропейського Відродження», 

«Семіотика культури», «Естетика і філософія мистецтва», «Медіакультура», 

«Культурологія міфу», «Історія і теорія іконопису», «Сучасні арт-практики і 

візуальні комунікації» та інші.  



Основною проблематикою наукової роботи стала тема  «Сакральне в 

культурі та мистецтві». Результати дослідження висвітлені у понад 100 наукових 

публікаціях у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також у 

одноосібній науковій монографії «Сакральне в мистецтві: проблеми 

образотворчої репрезентації». Сферою наукових зацікавлень В. Ю. Головей є 

трансформації духовних процесів у контексті секуляризації культури, онтологія 

мистецтва, культурологія й антропологія медіа. 

Підготувала переможців всеукраїнських студентських олімпіад з естетики 

та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історії та теорії 

культури.  

Значна увага приділялася керівництву науково-дослідною роботою 

аспірантів і студентів. Під її науковим керівництвом захистилося 6 аспірантів. 

Офіційний опонент 2 докторських дисертацій. 

Координувала роботу студентських наукових груп з проблем естетики та 

філософії мистецтва і культурології медіа. Займалася підготовкою студентів до 

участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах (підготувала переможців ІІ туру 

Всеукраїнської олімпіади з естетики та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

з теорії та історії культури). 

Вікторія Юріївна неодноразово брала активну участь в організації та 

проведенні міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, які 

проводилися на факультеті, була учасником міжнародних філософсько-

культурологічних конференцій закордоном, виступи опубліковані у відповідних 

збірниках. Головний редактор фахового наукового видання «Науковий вісник» 

СНУ імені Лесі Українки, серія «Філософські науки». 

За час роботи в університеті В. Ю. Головей зарекомендувала себе як 

педагог-новатор і організатор, здібний науковець, про що свідчать відгуки 

студентів, викладачів. Лекції і семінарські заняття проводить на високому 

науковому і методичному рівні, запроваджуючи сучасні інноваційні методики. Зі 

студентами вміє налагодити творчі контакти, доброзичлива і одночасно 

вимоглива до них, чесна, справедлива, відповідальна. 



За багаторічну сумлінну працю та досягнення в навчальній і науковій роботі 

В. Ю. Головей була нагороджена почесними грамотами і подяками університету, 

Волинської обласної державної адміністрації, а також грамотою Міністерства 

освіти і науки України (2007 рік, 2018  рік), подякою Премє’р-міністра України 

(2010  рік).  

 

 

  



ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА В. 

Ю. ГОЛОВЕЙ 

Дисертації та автореферати дисертацій 

1984 

1. Головей В. Ю. Развитие и укрепление связей науки и производства в 

Украинской ССР в условиях зрелого социализма (на материалах Западных 

областей республики, 1971-1980 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02 / Львов. ун-т им. И. Франко ; Головей Виктория Юрьевна. – Львов, 

1984. – 23 с.  – рус. 

2. *Головей В. Ю. Развитие и укрепление связей науки и производства в 

Украинской ССР в условиях зрелого социализма (на материалах Западных 

областей республики, 1971-1980 гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / 

Киев. ордена Ленина и ордена Октяб. революции гос. ун-т им. 

Т. Г. Шевченко ; Головей Виктория Юрьевна. – Киев, 1984. – рус. 

2013 

3. Головей В. Ю.  Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-

естетичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Головей 

Вікторія Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 

2013. – 35 с. – укр. 

4. Головей В. Ю.  Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-

естетичний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Головей Вікторія 

Юріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 536 

арк. – укр. 

 

Монографії та навчально-методичні видання 

1983 

5. Социалистическое соревнование и развитие научно-технического 

творчества : монография.  – Киев : Наук. думка, 1983. – 229 с. 

1986 



6. Суть і основні форми проблемного навчання. – Луцьк : Вид-во ЛФЛПІ, 

1986. – 36 с.  

Співавт.: С. С. Теслюк, Е. М. Старчевський. 

1988 

7. Методичні рекомендації до теми «Розвиток науково-технічного потенціалу 

в західних областях України». – Луцьк : Вид-во ЛФЛПІ, 1988. – 34 с. 

1989 

8. Збірник проблемних питань і вправ для студентів. – Луцьк : Вид-во ЛФЛПІ, 

1989. – 35 с. 

9. Становление научно-технического потенциала региона и его роль в 

интенсификации экономики края // По пути социального и 

интернационального единения : монография. – Львов : Изд-во Львов. гос. 

ун-та, 1989. – С. 157–172. 

2000 

10. Методичні рекомендації по застосуванню комп’ютерних класів для 

контролю за самостійною роботою студентів. – Київ : Вищ. шк., 2000. – 48 

с.  

Співавт.: Г. Й. Ластовська, О. А. Сьома. 

2007 

11. Культурологія міфу : робоча навч. програма курсу / Волин. держ. ун-т ім. 

Лесі Українки, Ін-т соціальних наук, Каф. культурології та релігієзнавства ; 

уклад. В. Ю. Головей. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2007. – 25 с. – Бібліогр.: с. 21–24. 

12. Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт для 

студентів спеціальності «Культурологія» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 36 с. 

13. Семіотика культури : робоча навч. програма курсу / Волин. держ. ун-т ім. 

Лесі Українки, Ін-т соціальних наук, Каф. культурології та релігієзнавства ; 

уклад. В. Ю. Головей. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
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Екологічний імператив в контексті проблем гуманізації та гуманітаризації освіти 

85 

Екологічний імператив в контексті проблеми гуманізації технічної освіти 83 

Естетичне дослідження сакрального мистецтва: методологічні засади 38 

Естетичне дослідження сакрального мистецтва: проблеми термінологічної 

експлікації 33 

Естетичний вимір сакрального світовідношення 61 

Естетичний дискурс протестантської теології: проблема статусу релігійного 

мистецтва 36 

 

Збірник проблемних питань і вправ для студентів 8 

 

Категорія священного: проблеми етимології та семантики 34 

Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу 56 

Концептуализация религиозного опыта в философии Семена Франка 74 

Кроки назустріч одне одному. Урок за новелою Дж. Олдріджа «Останній дюйм». 

7 клас 57 

Культове мистецтво іудаїзму: естетичний аспект 39 

Культове мистецтво як репрезентація Священного 22 

Культура європейського Відродження 16 



Культурно-релігійні аспекти феномену «гоніння на відьом» 121 

Культурологічний аспект естетичного дослідження мистецтва 106 

Культурологія міфу 11 

Культуротворчий потенціал сакрального досвіду: теоретико-методологічний 

аналіз 71 

 

Медиаискусство в контексте современной визуальной культуры 118 

Медиаискусство в контексте становления новой визуальности 105 

Метаморфози сакрального в контексті сучасної культури 111 

Методичні рекомендації до теми «Розвиток науково-технічного потенціалу в 

західних областях України» 7 

Методичні рекомендації по застосуванню комп’ютерних класів для контролю за 

самостійною роботою студентів 10 

Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт для студентів 

спеціальності «Культурологія» 12 

Методологічні аспекти дослідження традицій українського іконопису 96 

Мистецтво в контексті медіакультури та секулярної релігійності 115 

Молодіжні субкультури: проблема толерантності 46 

 

Наука и политика в современном обществе 81 

Негація сакральної функції мистецтва у контексті іконоборчої практики 

протестантизму 99 

Некоторые проблемы развития связей науки и производства 128 

Нове мислення і значення принципу соціальної справедливості у формуванні 

духовного світу молоді 77 

 

О роли региональных факторов в управлении НТП 78 

Онтологічний статус досвіду священного 54 

Онтология изображения: проблема художественной репрезентации 102 

Онтологія сакрального мистецтва 42 

Онтологія фотографічного зображення 47 

Особенности исследования сакрального в искусстве 58 

Особливості функцій сакрального мистецтва 41 

 

Перформативні арт-практики в контексті антропології медіа 72 

Платонівська критика мистецтва в контексті становлення дискурсу репрезентації 

62 

Поняття символу в контексті європейської філософсько-естетичної традиції 68 

Православна ікона в контексті християнської антропології  124 

Православна ікона: гуманістичний вимір 23 

Преображення як сакральна модель духовної трансформації в контексті 

православної іконографії 31 

Проблема «кінця мистецтва» в контексті гегелівської концепції «художньої 

релігії» 48 

Проблема «кінця мистецтва» в контексті сучасної культури 110 



Проблема образотворчої репрезентації Божественного у ранньовізантійській 

патристиці 69 

Проблема образу в іконоборчих дебатах у Візантії 37 

Проблема онтологичности изображения: эстетический аспект 100 

Проблема тілесності у феноменології 112 

Проблеми генези естетичного в контексті становлення сакрального досвіду 

людини 26 

Проблеми онтології мистецтва в сучасних естетичних дослідженнях 101 

 

Развитие и укрепление связей науки и производства в Украинской ССР в 

условиях зрелого социализма (на материалах Западных областей республики, 

1971-1980 гг.) 1,2 

Развитие новых органиционных форм интеграции науки и производства 17 

Развитие новых форм связей научных и производственных коллективов 

Львовщины 19 

Развитие экономики и культуры на Львовщине в послевоенное время 76 

Ранньохристиянське мистецтво: естетичний аспект 35 

Регіональне управління науково-технічним прогресом: проблеми екології 82 

Релігійний дискурс у комунікативній системі європейського (пост)секулярного 

суспільства 123 

Релігійно-філософські та естетичні засади культового мистецтва юдаїзму 43 

Релігієзнавчий аналіз містобудування в епоху Відродження   122 

Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-естетичний аналіз  3,4 

[Рецензія] 127 

 

Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації 15 

Сакральне в світовідношенні первісної людини і ґенеза образотворчої діяльності 

24 

Сакральне мистецтво: онтологічний аспект 49 

Сакральне мистецтво: спроба філософської інтерпретації 89 

Сакральне мистецтво: спроба філософської рефлексії 90 

Сакральне мистецтво: фіософсько-естетичний аспект 91 

Сакральне мистецтво: функціональний аспект 45 

Сакральне мистецтво як мова релігії 27 

Сакральне мистецтво як символічна репрезентація священного 63 

Сакральне мистецтво як універсальна мова релігії 97 

Сакральний досвід як модус духовного становлення людини 94 

Сакральний досвід як форма духовного самотворення людини 92 

Сакральні витоки мови 107 

Світоглядні витоки і образно-символічні засади іконопису 20 

Світоглядні засади іконописного символізму 84 

Семіотика візуальних мистецтв: проблема знаково-символічної репрезентації 44 

Семіотика культури : робоча навч. програма курсу 13 

Символізація як універсальний спосіб опредмечування духовного у формах 

культури 125 



Символічна природа естетичного вираження 40 

Социалистическое соревнование и развитие научно-технического творчества 5 

Специфіка творчості у сакральному мистецтві 93 

Становление научно-технического потенциала региона и его роль в 

интенсификации экономики края 9 

Становлення концепту репрезентації у філософсько-естетичному дискурсі 64 

Статус поняття репрезентації в естетичній теорії 32 

Стилістична норма як категорія стилістики і культури мови 87 

Суть і основні форми проблемного навчання 6 

Сучасна духовна ситуація: інформаційний аспект 21 

Сучасне церковне мистецтво: прогрес десакралізації? 95 

Сучасні арт-практики і візуальна комунікація : робоча навч. програма курсу 14 

 

Танець як сакральне мистецтво 29 

Теорія символічного образу в богослов’ї псевдо-Діоніся Ареопагіта та Максима 

Сповідника 70 

Теорія символічного образу у візантійському богослів’ї VI – VII ст. 73 

Тілесний аспект сакрального досвіду 28 

Трансформації мистецтва в інформаційну епоху 109 

Трансформації релігійного мистецтва в епоху Ренесансу 59 

Трансцендентні засади буття людини в світі 113 

 

Українська ікона: деякі аспекти методології дослідження 86 

Українське сакральне малярство 51 

Українське сакральне малярство: традиції і сучасність 116 

Укрепление творческого союза рабочего класса и научно-технической 

интеллигенции в процессе внедрения достижений науки в производство 18 

Участие Украинской ССР в развитии научно-техниченского сотрудничества с 

европейскими социалистическими странами 75 

 

Феноменологічна та онтологічна специфіка сакрального мистецтва 65 

Философская антропология медиа: анализ методологических подходов 126 

Філософсько-естетичні засади культового мистецтва юдаїзму 103 

Формирование региональных систем управления научно-техническим прогрессом 

79 

 

Художественный хронотоп фотографии 114 

Художня традиція ісламу: проблема репрезентації священного 30 

 

Час у сакральному вимірі: феноменологічний та екзистенціальний аспекти 66 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego przez Cerkiew na Ukrainie 119 
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