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Відомий український учений-медієвіст О.Б. Головко народив-
ся 22 жовтня 1952 р. у Харкові у спадкоємній сім’ї робітничої 
аристократії. Його дідусь – Сергій Сергійович Крохмаль – був ви-
сококваліфікованим робітником-типографом. Батько (Головко 
Бо   рис Іванович) і мати (Крохмаль Марія Сергіївна), одружившись 
на початку 1948 р., працювали на радіозаводі, маючи середню 
спеціальну освіту (закінчили технікум зв’язку). Аристократизм по-
лягав не стільки у їхній високопрофесійній кваліфікації, скільки в 
духовності, пануючій у сім’ї атмосфері культу книги, знань тощо. 
Борис Іванович був палким поборником утвердження української 
освіти і культури, чудово знав українську літературу, особливо по-
езію, по можливості збирав відповідні книги. З рацією за спиною 
торував важкі дороги радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. 
Зазнав кількох важких поранень (останнє – у січні 1945 р., вна-
слідок якого став інвалідом ІІІ групи), а за мужність у боях отри-
мав 4 бойові нагороди (медаль “За відвагу”, орден “Слави” третьо-
го ступеня, два ордени “Червоної Зірки”). Інтраверт, відзначався 
твердістю у виконанні прийнятих ухвал.

Вважаючи на те, що сім’я з 4 осіб (окрім Сашка, у ній зрос-
тав ще старший син Віталій (1948 р.), тулилася у маленькій кімнат-
ці (6-7 м2), Борис Іванович – майстер на всі руки – прибудував до 
неї ще одну кімнатку й крихітний тамбур (лише в 1960 р. сім’я отри-
мала невелику трьохкімнатну квартиру). Закоханий у техніку, він 
постійно упродовж життя щось майстрував, збирав радіоприйма-
чі, магнітофони й телевізори, а у 80-х рр. сконструював любитель-
ський комп’ютер. Марія Сергіївна також любила книги (переважно 
західну і російську класику) та, як це не дивно для жінки, захоплю-
валася футболом (уболівала за київське “Динамо”). Гарна господи-
ня, вона, маючи кулінарні здібності, попри обмаль грошей, завжди 
смачно готувала їжу. Всупереч хворобам (особливо вони загострили-
ся з середини 50-х рр.), залишалася життєрадісною й турботливою, 
завжди готовою допомогти рідним, близьким і знайомим.
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«Культ» у сім’ї книги сформував у Сашка нестримний (на гене-
тичному рівні) потяг до читання літератури різноманітних жанрів: 
пригодницького, історичного, військового й ін. Проте улюблени-
ми стали сатирично-гумористичні твори Я. Гашека “Пригоди бра-
вого солдата Швейка”, І. Ільфа й Є. Петрова “Дванадцять стіль-
ців” та “Золоте теля”. Чому саме вони – сказати важко. Припускаю, 
що у підлітково-юнацькому віці цей вибір став відображенням 
формування у нього такої властивої його вдачі риси, як іронічно-
саркастичне сприймання багатьох сторін навколишнього світу й 
власного місця у ньому. Зростав допитливим, енергійним, емо-
ційним, непосидючим (за винятком читання книг) романтиком з 
яскраво вираженим прагненням до самовираження й самоутвер-
дження. Як і більшість хлопчаків, у дворі й на вулиці у малому віці 
грався у “війну”. У старшому – ганяв з весни до снігу у футбол, а 
взимку – у хокей без ковзанів на залитих катках; полюбляв їздити 
на велосипеді; захоплювався піснями В. Висоцького, слухав зару-
біжну музику й пісні ансамблів “The Beatles”, “The Rolling Stones”, 
“Deep Рurple” й ін. Маючи здібності, відмінником у навчанні не 
став, оскільки явно віддавав симпатії улюбленим предметам (на-
самперед історії), не приділяючи належної уваги вивченню інших 
(які не викликали в нього інтересу). Борису Івановичу, вочевидь, 
не особливо подобалася ця схильність Олександра до “чистої” гума-
нітарної сфери, бо хотів, аби він, як і старший син Віталій, пішов 
навчатися “серйозному ремеслу”. Правда, слід віддати йому належ-
не, не став нав’язувати своєї волі. Взагалі показово, що батьки да-
вали дітям свободу вибору.

Після закінчення 1970 р. школи Олександр без вагань обрав на-
вчання на історичному факультеті Харківського університету, ку ди, 
блискуче склавши випробувальні іспити, відразу ж і вступив. Мож ли-
вість реалізації мрії стати істориком істотно вплинула на спосіб його 
життя. Став організованішим і цілеспрямованішим, старанно готу-
вався до семінарських занять, на яких любив виступати, й уже з пер-
шого курсу активно включився у роботу Студентського наукового то-
вариства, готуючи наукові роботи. А відтак систематично відвідував 
бібліотеки, засиджувався у читальному залі, а вдома допізна продо-
вжував працювати з науковою літературою та джерелами. 

Найбільше приваблювала його давня й середньовічна істо-
рія. Після певних вагань, вибір спеціалізації відбувся на користь 
історії середніх віків. Науковим керівником Олександра став зав-
кафедри історії середніх віків доцент Л.І. Мітряєв. Згадуючи про 
нього, О. Головко зазначав, що «він завжди вражав мене своєю 
великою енергією, зарядженістю на вирішення тих чи інших пла-
нів, значною ерудицією, якою, як вихована людина, ніколи не бра-
вірував. Він був дуже комунікабельною, демократичною і, водно-
час, як мені здається, практично некар’єристичною особою. Він 
прекрасно розбирався в багатьох сферах культури і мистецтва, 
блискуче знав українське інтелектуальне життя XVIII-XX ст., був 
патріотом свого міста». Саме науковий керівник дав Олександру 
методичну пораду написання наукових праць, якою він корис-
тується до цього часу: “Запам’ятай! Головним рецензентом твоїх 
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творів маєш стати ти сам. Ніхто краще тебе не знає тему, про яку 
ти пишеш. Але це не повинно розслабляти, не дає приводу для 
самозакохування. Ніколи не втрачай почуття критичного став-
лення до своїх праць, шукай у них не позитив, а недоліки і ви-
правляй їх. Набагато гірше, якщо це буде робити хтось інший”. 
Помітний вплив на формування світоглядних засад Олександра 
Борисовича та його особистості мало постійне спілкування з ке-
рівником студентського наукового гуртка (старостою якого він 
був упродовж трьох років) доцентом Л.П. Калуцькою, котра лю-
била і прекрасно знала свої навчальні предмети (“Історія середніх 
віків”, “Джерелознавство історії середніх віків” та “Історіографія 
історії середніх віків”) й щедро ділилася таємницями фаху зі сту-
дентами, що цікавилися європейським середньовіччям.

Під час спеціалізації Олександр займався дослідженням історіо-
графії середньовічної історії Польщі. Так викристалізувалася тема 
дипломної роботи “Польща і польсько-руські відносини в давньому 
літописанні”, яку блискуче захистив. Закінчивши 1975 р. навчан-
ня й одержавши диплом з відзнакою, він мріяв вступати до аспі-
рантури. Проте, в силу певних обставин, рекомендацію до неї отри-
мав інший випускник. Тому пішов працювати вчителем до однієї з 
нових шкіл у Салтівському житловому масиві. Через рік перевів ся 
на роботу до школи, розташованої у рідному районі. З 1977 р., за 
пропозицією деканату історичного факультету, почав працювати 
викладачем-сумісником на підготовчому факультеті університету, 
читаючи повний курс “Історії СРСР”. Не полишав і наукової роботи. 
Переконавшись, що історіографічний сюжет, яким займався, ви-
черпав свій науковий потенціал, після консультації з А.І. Мітряєвим 
вирішив у 1978 р. зайнятися дослідженням (у формі кандидат-
ської дисертації) польсько-руських відносин Х-ХІІІ ст. А відтак за-
сів за інтенсивне вивчення джерел й наукової літератури, що збе-
рігалися у харківських бібліотеках й надходили через міжбібліотеч-
ний науковий абонемент центральної наукової бібліотеки універси-
тету з бібліотек Львова, Вільнюса, Москви, Ленінграда, Києва тощо.

Атмосфера вузівської роботи на історичному факультеті, а з 
1978 р. водночас на посаді старшого лаборанта кафедри філо со-
фії Харківського авіаційного університету (час вчителювання завер-
шився), сприяла становленню Олександра Борисовича як істо ри   ка-
науковця, безпосередньому живому спілкуванню з ученими, без яко-
го неможливе осягнення таємниць фаху. Складаються добро зичливі 
творчі взаємини з доцентом університету В.К. Міхеєвим (чудовим 
знавцем історії й археології ранньосередньовічної Європи), доцен-
том Харківського інституту культури Н.С. Рашбою (одним з кращих 
в Україні фахівців історії міжнародних відносин країн Цент ральної 
й Східної Європи XVI – початку XVII ст.), професором та завкафедри 
історії СРСР університету О.О. Кучером. Упродовж 1978-1979 рр. 
склав усі кандидатські іспити. На початок 1980 р. написав більш 
ніж половину тексту дисертації.

За сприяння О. Кучера на початку 1980 р. Олександр Бори-
со вич зустрівся з відомим вченим, одним з кращих у СРСР фа-
хівців українського середньовіччя, М.Ф. Котляром, котрий під час 
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розмови запропонував йому вступати до стаціонарної аспіран-
тури при Інституті історії АН УРСР, пообіцявши після її успішно-
го завершення взяти на роботу у Проблемну групу для досліджен-
ня історії Київської Русі. Так окреслився істотний поворот у жит-
ті Олександра Борисовича. Попри великий конкурс на місце в ас-
пірантурі (9 осіб), він виявився єдиним з-поміж них, хто спроміг-
ся успішно скласти своєрідний тест на “профпридатність” – про-
читати і вірно перекласти уривок тексту літопису (преамбулу до 
Галицько-Волинського літопису), а тому й став аспірантом.

Роки навчання у аспірантурі стали особливо плідними у науко-
вій творчості. До завершення терміну аспірантури завершив напи-
сання дисертації на тему “Политические отношения Руси и Польши 
в Х – первой трети ХІІІ вв.”, що стала серйозним доробком у ви-
вченні зовнішньої політики давньоукраїнської імперії. З’являються 
перші солідні публікації, серед яких слід відзначити статтю «Земли 
Западной Руси и объединительная политика Киевского государ-
ства в Х – первой трети ХІІ вв.» у збірнику «Киев и Западные земли 
Руси», Минск, 1982). Взяв активну участь у роботі Міжнародного 
з’їзду славістів (Київ, 1983), виконуючи обов’язки секретаря одні-
єї зі секцій. Саме тоді познайомився з такими відомими вчени-
ми як В.В. Сєдов, Г.Г. Літаврін, Я.М. Щапов, Я.Д. Ісаєвич, а дещо 
піз ніше – з Б.О. Рибаковим. Постійно спілкувався зі своїм науко-
вим керівником М.Ф. Котляром, член-кореспондентом АН УРСР 
Ф.П. Шев ченком, д.і.н С.О. Висоцьким, д.і.н Г.Ю. Івакіним, к.і.н 
М.Ю. Брай чевським й іншими знаними фахівцями “сивої давни-
ни” української історії. Ці стосунки й наукові контакти мали важ-
ливе значення для формування у молодого науковця методологіч-
них засад фахового світобачення, розквіту його творчого потенціа-
лу. В травні 1984 р. успішно захистив дисертацію. Враховуючи на-
укові здібності Олександра Борисовича, після закінчення 1983 р. 
аспірантури, його взяли на роботу в Інститут історії на посаду мо-
лодшого наукового співробітника.

Середина й друга половина 80-х рр. ХХ ст. стали важливою 
віхою у його житті та науковій діяльності. У березні 1985 р. одру-
жився з Тетяною Миколаївною Шпиталь, батьки якої прожива-
ли у Переяславі-Хмельницькому. У травні наступного року у по-
дружжя народився син Владислав, а в липні 1992 р. – син Ігор. 
Наприкінці 1988 р. за допомоги батьків сім’я розжилася на трьох-
кімнатну квартиру в академічному кооперативі у житломасиві 
Ви гурівщина-Троєщина. Вельми плідними виявилися й наукові 
здобутки. У цьому відношенні знаковим став 1988 р., коли світ 
побачила перша монографія Олександра Борисовича “Древняя 
Русь и Польща в политических взаимоотношениях Х – первой тре-
ти ХІІІ вв.” (136 с.), яка відразу ж завоювала читачів не лише в 
Україні, але і в Росії та Польщі. Вона не втратила свого науково-
го значення й нині, залишаючись чи не єдиним серйозним дослі-
дженням українсько-польських міждержавних відносин доби се-
редньовіччя. Цього ж року вийшла колективна монографія, при-
свячена 1000-річчю запровадження християнства у Русі, в якій 
автор підготував нарис про міжнародні відносини Київської Русі 
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упродовж VIII-XIII ст. “Зовнішня політика і міжнародні зв’язки 
Давньоруської держави” (Запровадження християнства на Русі. 
– К., 1988. – С.149-168). Водночас з’явилися ґрунтовні публіка-
ції у журналах “Вопросы истории” (Христианизация восточносло-
вянского общества и внешняя политика Древней Руси в ІХ – пер-
вой трети ХІІІ века. – № 3. – С.59-71), “Наука и религия” (Кто убил 
Бориса и Глеба? – № 2. – С.27-30). У наступні роки з’явилося ще 
декілька помітних в історіографії публікацій: “Проблеми взаємо-
відносин Київської Русі і Візантії у ІХ – першій половині ХІ ст.” 
(Український історичний журнал. – 1989. – № 1. – С.65-73), “К оцен-
ке исторических обстоятельств введения христианства на Руси” 
(Материалы школы молодых славистов и балканистов. – М., 1990. 
– С.14-24), “Титулатура носіїв державної влади на Русі в контек-
сті середньовічних імперських доктрин” (Феодалізм на Україні. – 
К., 1990. – С.42-52) та “Древняя Русь в историко-культурном раз-
витии славянских народов” (Культурные и общественные связи 
Украины со странами Европы. – К., 1990. – С.16-34).

На початку 90-х рр. у науковій творчості О. Головка окреслю-
ється новий напрям досліджень – політична історія середньовічної 
України. Його народження засвідчила поява статті з актуальної (ме-
тодологічного характеру) проблеми співвідношення Київської Русі 
з процесами українського державотворення (Київська Русь і укра-
їнська середньовічна державність // Українська козацька держа-
ва: витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республікан-
ських історичних читань). – Черкаси, 1991. – С.17-23). Кілька робіт 
присвячується висвітленню життя і діяльності видатного україн-
ського державного діяча Романа Мстиславича. В коло наукових ін-
тересів потрапляє процес формування витоків козацтва (“Слов’яни 
Північного Причорномор’я доби Київської Русі та проблема витоків 
українського козацтва” (Український історичний журнал. – 1991. – 
№ 11. – С.24-35). О. Головко взяв безпосередню участь у підготовці 
до друку видання Галицько-Волинського літопису, розробивши ко-
ментарі до частини літописного тексту. Виступив ініціатором під-
готовки збірника наукових статей з історії польсько-українських 
взаємин доби середньовіччя. Саме з його ініціативи 1994 р. поба-
чив світ випуск відновленого видання “Середньовічна Україна” (у 
70-і рр. ХХ ст. виходив збірник «Середні віки в Україні», який піс-
ля виходу 2-х випусків був закритий владою). Через 3 роки вийшов 
другий випуск збірника, але через фінансову скруту Інституту іс-
торії України НАН України не зміг надалі готувати це видання, по-
треба в якому гостро відчувається і нині – на початку другого деся-
тиріччя ХХІ ст. 1994 р. з’явилася його брошура “Давня Русь в між-
народному житті Європи ІХ-Х ст.”.

Проте саме у цей час Олександр Борисович робить, як на 
мою думку, не зовсім виважений крок – звільняється з роботи в 
Інституті історії й науково-дослідну роботу змінює на користь полі-
тичної. Справа в тому, що з 1989 р. він поступово почав захоплю-
ватися громадсько-політичною діяльністю: вступив до Товариства 
української мови, а дещо пізніше – до Народного Руху України. Під 
час серпневого заколоту 1991 р. у Москві був одним із організаторів 
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акції протесту громадян під стінами Верховної Ради. Взяв активну 
участь у проведенні перших президентських виборів в Україні – 
працював в центральному штабі кандидата у Президенти України 
Ігоря Юхновського. Опісля певний час виконував обов’язки прес-
секретаря авторитетної громадської організації “Нова Україна”. 
Складається враження, що власне політичні уподобання, накладе-
ні на побутові негаразди й систематичні затримки мізерної зарпла-
ти в Інституті, й стали визначальними у намірі змінити профіль ді-
яльності. Зазначу, що в ті вкрай важкі для життя роки чимало на-
уковців молодого й середнього віку пішли у політику, бізнес й інші 
сфери, аби прогодувати сім’ї чи реалізувати свої потенційні мож-
ливості. Правда, матір О. Головка негативно поставилася до цьо-
го кроку сина, вважаючи, що він мав би продовжувати займатися 
наукою, оскільки бачила у ньому лише вченого.

Упродовж 1994-1998 рр. Олександр Борисович займався жур-
налістикою, працював редактором відділу політики у щотижневій га-
зеті “Регион”, писав багато статей на політичну тематику, переважно 
пов’язану з діяльністю Верховної Ради. Постійна робота у Верховній 
Раді сприяла встановленню ділової взаємодії зі значною групою пар-
ламентарів, які стояли на демократичних позиціях. Саме під впли-
вом ідеї О. Головка у парламенті другого скликання створюється де-
путатська група прихильників європейської та євроатлантичної ін-
теграції України – “Європейський вибір України”, до якої увійшли 
представники багатьох фракцій і депутатських груп Верховної Ради. 
Усього більше 180 осіб! Серед членів цієї організації були В. Чорновіл, 
С. Хмара, С. Стецько, В. Ємельянов, В. Шевченко, Ю. Оробець й інші 
відомі політичні діячі. Зазначимо, що тоді Олександра Борисовича, 
як відомого в Україні журналіста, запросили відвідати форум пред-
ставників медіа у Нью-Йорку, а потім, як члена “Атлантичної Ради 
України” – штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. На жаль, через брак 
кош тів вимушений був відмовитися від цих поїздок. 

В 1998 р. Олександр Головко взяв участь, як кандидат у на-
родні депутати України, в чергових парламентських виборах. 
Вагомих результатів не досяг, але отримав новий життєвий до-
свід. По завершенню виборів народний депутат О.М. Карпов за-
просив його на роботу до себе, як помічника-консультанта. 

Однак, виявилося, що творча натура Олександра несповна за-
довольнялася громадсько-політичною роботою. Почав відчувати 
ностальгію за науковим пошуком. Тому з кінця 90-х рр. поволі по-
вертається у рідну для себе стихію. У певній мірі цьому сприяли його 
колеги і друзі “по ремеслу”. Спочатку друкував дороблені рукописи 
праць, які він почав писати ще у першій половині 90-х рр. у 2001 р. 
видав свою другу книгу – біографію галицько-волинського кня-
зя Романа Мстиславича. Як згадував автор книги:“Я не пам’ятаю 
точно, коли у мене виникла ідея написання біографії князя Романа 
Мстиславича. Але цьому, вочевидь, посприяла робота над текстом 
Галицько-Волинського літопису. З кінця 80-х років ХХ ст. я почав 
збирати інформацію з життя цієї непересічної особистості, висту-
пив на деяких конференціях з повідомленнями, що стосувалися 
сторінок життя Романа. Потім з’явився “спортивний інтерес”: а чи 
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можна на підставі розкиданих в різних джерелах, відносно неба-
гатьох повідомлень написати цілісну біографію князя. Спробував, 
текст начебто вдався, він отримав рекомендацію до друку, попав до 
видавничого плану видавництва “Наукова думка”. Але певні проб-
леми особистого життя не дали можливості реалізувати ідею видан-
ня книги в середині 90-х років. 

На початку ХХІ ст. я дізнався, що фонд “Відродження” ого-
лосив конкурс для видавництв на видання наукової продукції. Я 
запропонував свій рукопис для видавництва “Стилос”. Керівники 
цього видавництва спочатку поставилися до моєї пропозиції скеп-
тично. Термін подання рукописів майже закінчувався, саме видав-
ництво отримало багато відмов. Але сталося неочікуване. “Стилос” 
отримав гранд на друк мого рукопису. Його треба було готувати 
до друку. Признаюсь, що я зразу ж фактично вдруге переписав і 
передрукував рукопис книги, проте певний поспіх зіграв недобру 
справу: при написанні передостаннього розділу в сюжеті про кон-
такти Романа і папи Інокентія ІІІ були допущені певні огріхи”. 

Книга про князя Романа Мстиславича була позитивно сприй-
нята фаховими істориками й громадськістю. Видатний історик 
Ярослав Романович Дашкевич, з яким Олександр Борисович по-
знайомився ще у травні 1985 р. у Кам’янці-Подільському на нау-
ковій конференції, отримавши монографію, “запропонував” Олек-
сандру Борисовичу скоріше подарувати йому книжечку меншо-
го обсягу – докторський автореферат. Ця пропозиція шановано-
го авторитету в історичній науці стала потужним імпульсом для 
відродження наукової роботи. Після певних роздумів вирішив на-
писати роботу з історії державотворчих процесів у Галицькій та 
Волинській землях у добу раннього та класичного середньовіччя. З 
цього часу став поєднувати політичну діяльність з науковою твор-
чістю. З 2002 р. Олександр Борисович працював вже головним 
консультантом у секретаріаті депутатської фракції Блоку Юлії 
Тимошенко. Крім організаційних питань, пов’язаних з організаці-
єю роботи депутатів фракції, він займався також підготовкою ана-
літичних матеріалів, проектів нормативних документів, роботою зі 
журналістами, котрі працювали у Верховній Раді. Багато часу за-
ймало вивчення листів громадян, що надходили до фракції, підго-
товка проектів відповідей на цю кореспонденцією. В наступному 
році разом із депутатами підготував проект Постанови парламен-
ту про відзначення ювілеїв коронації князя Данила Романовича 
та заснування галицької митрополії. У постанові передбачалося 
(цей пункт у документі був запропонований О. Головком) прове-
дення Міжнародної наукової конференції. Вона відбулася у лис-
топаді 2003 р. у Львові в стінах Інституту українознавства НАН 
України. Приїзд до Львова на конференцію мав велике значення 
для Олександра Борисовича. Адже він отримав можливість в чер-
говий раз проконсультуватися з досліджуваної проблеми з академі-
ком Я.Д. Ісаєвичем, а також познайомитися із талановитим дослід-
ником середньовіччя доктором історичних наук Л.В. Войтовичем. 
Написання дисертації наштовхувалося на певні труднощі. Випало 
розриватися на два фронти. Окрім цього доводилося долати пев-
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ний спротив і з боку недоброзичливців у вченому “світі”. Вплинули 
на затримку підготовки тексту дисертації до захисту і загальноук-
раїнські події кінця 2004 року, а саме Помаранчева революція, 
яку й нині вважає однією із яскравих сторінок як історії сучас-
ної України, так і власного особистого життя. Як історик, він тве-
резо оцінював дії “вождів” і не робив з них ідолів. Адже суть рево-
люційного дійства вбачав в іншому: вперше з середини ХХ ст. про-
кинулися громадянські почуття українців, почуття власної, люд-
ської й національної гідності, котрі вперше засвідчили свою го-
товність формуватися у суспільство, а не перебувати населенням 
своєї ж країни! У ці дні Олександр Головко не мав вихідних, при-
ходив додому тільки спати. Йому доводилося розв’язувати багато 
справ на роботі, де входив до аналітичної робочої групи, що готу-
вала проект змін до Закону про вибори Президента України. Вони 
мали стати перепоною для можливих фальсифікацій і втручань у 
волевиявлення громадян. Досить часто з друзями і однопартійця-
ми бував на Майдані, виступав також керівником великої групи 
людей, котрі працювали агітаторами, членами дільничних комісій 
у Деснянському районі міста Києва. 

У 2005 р. дослідження Олександра Головка про державно-
політичні процеси у Волинській і Галицькій землях княжої доби 
отримало рекомендацію до захисту на розширеному засідан-
ні Теоретичного семінару Інституту сходознавства НАН України, 
в якому взяли участь також науковці Інституту історії України 
НАН України, Національного університету “Києво-Могилянська 
Академія”, Київського університету ім. Михайла Драгоманова 
та інших установ. Слід зауважити, що водночас з підготов-
кою дисертації він працював над монографією «Корона Данила 
Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвит-
ку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньо-
віччя», яку опублікував 2006 р. Цього ж року 16 травня на засі-
данні спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. 
Івана Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства 
НАН України Олександр Борисович блискуче захистив доктор-
ську дисертацію. Опоненти високо оцінили його науковий доро-
бок, відзначивши важливість теоретичних положень для форму-
вання нової концепції середньовічної України. 

Після захисту Олександр Головко продовжує успішно поєд-
нувати роботу у Верховній Раді із науковою творчістю. Зокрема, 
регулярно бере участь у наукових конференціях. Так, у грудні 
2008 р. виступив із доповіддю “Холм і Дорогичин у політичній ді-
яльності короля Данила Романовича” на Міжнародній конферен-
ції з нагоди 755-ї річниці коронації князя Данила Романовича, 
яка пройшла у польському місті Дорогичин. У 2009 р. став од-
ним із ініціаторів проведення Міжнародної наукової конференції 
“Волинська земля у житті середньовічної Європи”, що відбулася у 
Луцьку у вересні цього ж року. У травні 2010 р. виступив із допо-
віддю “Візантія і половецький степ у політичній діяльності князя 
Романа Мстиславича” на Міжнародній науковій конференції “XIV 
Сходознавчі читання А. Кримського”. У липні на Міжнародному 
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симпозіумі “Homo byzantinus: среди идей и вещей” (м. Харків) зро-
бив доповідь “Становлення християнської церковної організації у 
східних слов’ян у другій половині ІХ – ХІ ст. (в контексті релігійно-
політичних взаємин Візантійської імперії і Русі)”. В жовтні висту-
пив із доповіддю “Спішська угода 1214 р. та її наслідки” на дру-
гому Міжнародному історико-мистецькому семінарі “Українсько-
угорські студії”. У березні наступного року під час роботи Наукових 
читань пам’яті академіка Я.Д. Ісаєвича прочитав доповідь “Галич і 
Галицька земля у політиці князів Придніпровської та Північної Русі 
(кінець ХІІ – 30-і роки ХІІІ ст.)”. У червні 2011 р. виступив із допо-
віддю “Угорський король Андрій ІІ та галицький князь Мстислав 
Мстиславич Удатний: історія політичної взаємодії” на третьо-
му Міжнародному історико-мистецькому семінарі “Українсько-
угорські студії” у Будапешті. В листопаді на конференції у Кам’янці-
Подільському, присвяченій 390-річчю Хотинської битви, історик 
виголосив доповідь про вивчення цієї події харківським істориком-
орієнталістом Н.С. Рашбою, а в грудні ще й на конференції у Києві, 
присвяченій 85-річниці з дня народження Ярослава Романовича 
Дашкевича. У квітні 2012 р. виступив з доповіддю “Похід київсько-
го князя Володимира на “Перемышль, Червен и ины грады” 981 р. 
і проблема початку політичних відносин між Польщею і Руссю (кі-
нець Х – перша третина ХІ ст.” на Міжнародній науковій конферен-
ції “Przemyśl i ziemia przemyska w sfеrуe wpływów ruskich (X – połowa 
XIV w.)” у Перемишлі. Цей далеко неповний перелік наукової роботи 
Олександра Головка показує багатогранність й інтенсивність ни-
нішніх наукових пошуків вченого.

У лютому 2011 р. розпорядженням уряду Олександр Бори со-
вич увійшов (за згодою) до складу наглядової ради Націо наль  ного 
заповідника “Давній Галич”. Він є рецензентом багатьох моногра-
фій та підручників, виступає опонентом на захисті дисертацій (зо-
крема, за останні роки він опонував у лютому 2008 р. на захисті 
докторської дисертації Тараса Васильовича Чухліба “Український 
гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською імперією 
(1667-1699 рр.): міжнародне становище, зовнішня політика, змі-
на сюзеренів” й у березні 2011 р. на захисті кандидатської дисер-
тації Назарія Петровича Зубашевського “Ранньодержавні інсти-
тути на Русі та у Скандинавії: порівняльний аналіз”). Він є чле-
ном редколегій низки наукових видань у Києві, Харкові, Львові 
та Кам’янці-Подільському. 

Зараз працює над наступною монографією “Нащадки Романа 
Великого. Нариси політичного життя Південної Русі першої та дру-
гої третин ХІІІ ст.”, продовжуючи дослідження проблем політичної 
діяльності засновника об’єднаного Галицько-Волинського князів-
ства Романа Мстиславича та політичних подій у Центрально-Східній 
Європі у першій та другій третинах ХІІІ ст. У підготовлених стат-
тях аналізуються питання взаємовідносин Романа Мстиславича з 
половецькими ханами та Візантійською імперією; обставини його 
останнього походу на Польщу у червні 1205 р., під час якого й за-
гинув; ймовірне місце поховання князя Романа. Вчений ґрунтов-
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но досліджує перебіг громадянської війни 1205-1245 рр., яка охо-
пила терени Волинського й Галицького князівств, що дозволило 
йому по-новому оцінити ці події. Зокрема, історик вперше пору-
шив питання про ставлення князів Північної і Придніпровської 
Русі до Галича, запропонував нове бачення угорської політики 
короля Андрія ІІ на Русі, переглянув історію взаємин Мстислава 
Мстиславича Удатного і волинського князя Данила Романовича. 
У майбутній монографії дослідник планує продовжити осмислен-
ня теоретичних проблем розвитку державного життя України доби 
середньовіччя та раннього модерного часу. Крім цього, в остан-
ніх студіях приділив помітну увагу питанням історії Центральної 
Європи – вивченню державно-політичного розвитку Польщі кінця 
ХІ – початку ХІІ ст., обставинам утвердження духовно-рицарських 
орденів у прусській Прибалтиці в 20-х – 30-х рр. ХІІІ ст. тощо.

З 2010 р. Олександр Борисович розпочав працювати на по-
саді професора кафедри всесвітньої історії історичного факульте-
ту Кам’янець-Подільського національного університету імені Іва-
на Огієнка (на 0,3 ставки). Читає студентам ІІІ курсу спецкурс 
“Галицько-Волинська держава в історії Центрально-Східної Європи”, 
керує написанням бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. 
Викладацький аспект діяльності відкрив у ньому нові грані тала-
новитої особистості. Кидається у вічі надзвичайна відповідальність 
(уболівання) за якісний аспект педагогічної роботи. Систематично 
консультується (у телефонному режимі) з питань методики розроб-
ки лекцій, проведення семінарських занять, написання модуль-
них контрольних робіт, прийому іспитів тощо. Можна лише віта-
ти постійне прагнення вдосконалювати викладацьку майстерність. 
Щирість, відвертість й доброзичливість у стосунках зі студентами й 
викладачами, обертається навзаєм повагою. Гармонійно влився у 
колективи кафедри й факультету, які вбачають у ньому свого коле-
гу, а не “варяга-заробітчанина”. Зі свого боку, вважаючи їх “рідни-
ми”, не залишається осторонь буднів вузівського життя, намагаєть-
ся надати кафедрі й факультету посильну допомогу. Зразково ви-
конує обов’язки члена спеціалізованої вченої ради в університеті, в 
разі необхідності консультує аспірантів.

Мені, особисто, завжди приємно бачитися з Олександром 
Борисовичем, котрого знаю з 1988 р., а як такої нагоди не ви-
падає, спілкуватися з ним по телефону, чути його швидку, дещо 
уривчасту, але завжди емоційну, а інколи й запальну мову, обмі-
нюватися міркуваннями з різних питань. Високо ціную дружні 
відносини, що склалися у нашому житті. З нагоди ювілею від іме-
ні колег кафедри і колективу факультету щиро зичу довгих років 
життя, щастя, удачі й нових творчих здобутків.

В статье освещается жизненный и творческий путь сов ре ме-
нного талантливого ученого Александра Борисовича Головка.

Ключевые слова: Александр Головко, жизнь, деятельность, 
наука, история, Русь, политика, Верховный Совет, студенты, 
Украина, конференция, монография.
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