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Олександр Бойко народився 20 квітня 1958 року у м. Новоселиця на 

Буковині. 

У 1980 році закінчив історичний факультет Чернівецького 

державного університету. З 1980 року працює в на історико-

правознавчому факультеті Ніжинського державного інституту імені 

М. В. Гоголя. 

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію, здобувши наукову 

ступінь кандидата історичних наук, а наступного року йому було 

присвоєне вчене звання доцента. 

У 1999—2003 рр. був деканом історико-правознавчого факультету 

Ніжинському державному педагогічному інституті імені М. В. Гоголя. 

У 2003 році захистив докторську дисертацію «Суспільно-політична 

трансформація в Україні (квітень 1985 — серпень 1991 рр.): історико-

політичний аналіз», а у 2005 р. йому було присвоєне звання професора. 

У 2006 - 2016 рр. ректор Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. 

З 2016 р. - перший проректор Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

Нагороди: 

 Медаль К. Д. Ушинського АПН України (2007) 

 Лауреат премії журналу «Сучасність» та Ліги українських 

меценатів у номінації «Суспільно-політичні науки» (2003). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Від упорядників 

 

Біобібліографічний покажчик  із серії «Вчені-ювіляри Ніжинської вищої 

школи» присвячений життю та діяльності Олександра Дмитровича Бойка, 

доктора політичних наук, професора, першого проректора з науково-

педагогічної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Посібник виходить з нагоди 60-річного ювілею вченого, який 

виповнюється у квітні 2018 року. 

У покажчику представлено науковий доробок Олександра Дмитровича  
за період з 1989 по 2017 роки. Він містить 292 публікації, а саме: 

монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, 

статті, надруковані в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, 

періодичній пресі. 
Відкривається покажчик статтями про вченого, авторами яких є ректор 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Самойленко О. 

Г., доктор історичних наук, професор Луняк Є. М., кандидати історичних 

наук, доценти Страшко Є. М., Кузьменко Ю. В.,  Потапенко М. В.                                                                       

та випускниця історико- юридичного факультету Чебану П. 

Основний матеріал видання структуровано за шістьма розділами.  
Джерелами відбору документів були каталоги, картотеки та фонди  

бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 

довідники, ресурси інформаційної мережі Інтернету та матеріали, надані О. 

Д. Бойком. Переважна більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було 

переглянуто de visu. 

  У посібнику дотримано хронологічного характеру розміщення 

опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал 

згруповано за алфавітом назв. Бібліографічний опис і скорочення слів 

здійснено за чинними в Україні стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ 

імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних 

покажчиків. 

  Допоміжний апарат біобібліографічного посібника представлено 

«Алфавітним покажчиком назв праць О. Д. Бойка» та «Іменним 

покажчиком», в якому наведені прізвища упорядників, редакторів та інших 

осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах покажчика. 

Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто 

цікавиться розвитком наукових досліджень у галузі історії та політології. 

Електронний аналог бібліографічного покажчика доступний на сайті 

бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(http://www.ndu.edu.ua(lib) . 
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20 квітня виповнюється 60 років від дня народження першого 

проректора з науково-педагогічної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя доктора політичних наук, професора 

БОЙКА Олександра Дмитровича.  

Свій ювілей учений зустрічає із вагомими здобутками в науково-

педагогічній, управлінській та громадській діяльності. Він – 

висококваліфікований фахівець вищої школи, відомий в Україні вчений-

історик та політолог, автор понад 200 наукових праць. Серед них 32 окремі 

книги – монографії та навчальні посібники, які здобули широке визначення в 

науковому світі і плідно використовуються в навчальному процесі вищої та 

середньої школи. У 2003 році наукова діяльність О. Д. Бойка була відзначена 

преміями міжнародного журналу «Сучасність» та Ліги українських меценатів 

у номінації «суспільно-політичні науки», у 2006 році – медаллю К. Д. 

Ушинського Академії педагогічних наук України.  

Як проректор університету, О. Д. Бойко приділяє багато уваги 

питанням модернізації навчального процесу, вдосконаленню виховної роботи 

в студентському колективі, активізації співпраці університету з органами 

управління освітою та навчальними закладами Чернігівщини.  

Професорсько-викладацький колектив, співробітники і студенти, 

користуючись нагодою, щиро вітають Олександра Дмитровича з визначною 

датою, бажають йому добра і процвітання, нових щасливих, успішних і 

захоплюючих життєвих доріг.  

І хай Вас, Олександре Дмитровичу, завжди супроводжують молодість 

душі, світла радість, ласкава доля, добро й тепло, а оминають тривоги, 

смуток, біди та життєві негаразди.  

Доброго Вам здоров’я, щастя, родинного тепла і благополуччя!  

 

                                Самойленко О. Г -  ректор Ніжинського університету              

                                            імені Миколи Гоголя 
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Моє знайомство з Олександром Дмитровичем 

До Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя я був 

прийнятий на роботу в 2001 р. асистентом кафедри історії України. 

Працював на півставки за сумісництвом (штатним працівником став за рік), 

оскільки був на той момент ще аспірантом Дніпропетровського 

національного університету. Я майже нікого не знав тоді в університеті, втім, 

одне ім’я серед ніжинських істориків мені було відоме дуже добре: ім’я 

Олександра Дмитровича Бойка, підручник якого з соняшником на обкладинці 

я постійно використовував, працюючи учителем історії в ЗОШ № 128 міста 

Дніпропетровська в 1998-2001 рр. Мені дуже подобався цей підручник за 

гарну структурованість, аналітичність, інформативність та оригінальність. 

Його важко було назвати легким чтивом, він вимагав підготовленого читача, 

але саме такий підручник сприяв поглибленому вивченню історію, 

детальному аналізу подій, стимулював мислення та змушував всебічно 

осмислювати історичний процес. Ці риси згаданого підручника з історії 

України зумовили ту популярність, яку він здобув у нашій країні, 

витримавши багато перевидань. 

Згодом я познайомився і з іншими працями Олександра Дмитровича, 

який став і залишається для мене одним з найавторитетніших істориків 

сучасності. Можна лише здивуватися, скільки сил і енергії в цій невтомній і 

працьовитій людині, яка практично весь час поєднує різного рівня 

адміністративну роботу з плідною науковою працею, а ще знаходить 

можливість для заняття творчістю: я бачив його прекрасні фотороботи, які 

викликають щире захоплення і набирають сотні вподобайок в інтернеті, до 

того ж Олександр Дмитрович є автором низки надзвичайно оригінальних 

літературних есе, публікація яких, сподіваюся, обов’язково відбудеться. 

Я був безмежно радий, коли дізнався, що саме Олександр Дмитрович, з 

котрим я заочно познайомився завдяки його глибинному нарису історії 

України, є деканом історико-правознавчого факультету, на якому мені 

належало працювати. Більше того, з цією людиною я почав працювати на 

одній кафедрі. 

Мені надзвичайно приємно було працювати з Олександром 

Дмитровичем як з деканом. До цієї людини можна було прийти не лише в 

службових справах. Маючи жорсткий і перенасичений графік роботи і 

готуючись до захисту докторської дисертації, Олександр Дмитрович 

знаходив час, здається, для кожного: викладачів, студентів, батьків, інших 

відвідувачів. З-під окулярів цього чоловіка, на чорнявому волоссі якого вже 

почало проблискувати срібло сивини, дивилися проникливі очі, що 

виказували надзвичайно гострий розум, великий життєвий досвід і 

неймовірну людську мудрість. Перед тим, як щось сказати, Олександр 

Дмитрович завжди уважно вислуховував свого співрозмовника, щоб дати 
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свою виважену та продуману відповідь. Цей чоловік не належить до числа 

запальних людей. Він намагається робити все обдумано, розважливо, 

зваживши всі «за» та «проти». 

Я готувався до захисту кандидатської дисертації, саме тому наукові 

поради Олександра Дмитровича, як старшого і більш досвідченого в науковій 

сфері колеги, для мене були дуже важливими та цінними. Щиро вдячний за 

ту підтримку, яку він надав мені тоді в 2003 р., а згодом і у захисті 

докторської дисертації в 2013 р. Гарна порада, добре слово, важливий для 

мене телефонний дзвінок – це лише маленький штрих до тих речей, за 

допомогою яких Олександр Дмитрович надавав мені підтримку. 

З 2002 р. в Ніжині за ініціативою Олександра Дмитровича почала 

проводитися спочатку всеукраїнська, а згодом і міжнародна конференція 

«Знаки питання в історії України». За його пропозицією рекомендувалося 

кожну тему в цій конференції формулювати із знаком питання у кінці. 

Згодом від цієї ідеї відмовилися, оскільки для багатьох (в тому числі і для 

мене) виявилося досить складно зробити подібне формулювання. Хоча дуже 

шкода, ця ідея була такою нестандартною й оригінальною, що на певний час 

стала своєрідною «родзинкою» нашої конференції. 

Відкриваючи початок конференції «Знаки питання в історії України», 

Олександр Дмитрович якось зауважив, що кожне історичне дослідження 

обов’язково ставить перед істориком знак питання. І як би не намагався 

науковець поставити крапку в дослідженні, кожна крапка надалі 

перетвориться в кому, котра сама по собі нагадує знак питання, під яким 

крапки знов-таки немає. Ця сентенція дуже припала мені до душі, і я 

занотував її собі в записничок, куди записував цікаві для мене вислови про 

історію. Ці слова Олександра Дмитровича гарно пам’ятаю я і зараз. 

В 2003 р. Олександр Дмитрович успішно захистив докторську дисертацію з 

політології, присвячену аналізу подій «Перебудови». Той рік пам’ятний і для 

мене, оскільки тоді ж я захистив свою кандидатську дисертацію, і мені 

дозволили читати курс історіографії історії України. Перед цим я вів 

практичні заняття за Олександром Дмитровичем, але тепер він погодився 

повністю передати цей курс мені. Разом з ним ми підготували невеличкий 

методичний посібник з цієї дисципліни. Це була перша в моїй науковій 

біографії книга, і я неймовірно щасливий, що моїм співавтором у ній 

значиться О. Д. Бойко. 

Однією з рис нашого міжособистісного спілкування стало те, що 

Олександр Дмитрович віч-на-віч називав мене на «ти». Знаючи цього 

чоловіка, можу впевнено сказати, що таке спілкування виявляє давнє 

знайомство чи значний ступінь довіри до людини, до якої він так звертається. 

Пам’ятаю, як я, наслідуючи Володимира Маяковського, склав жартівливий 

вірш про нашого декана: 

Я волком бы выгрыз всех тех, кто говорят 

Вслух о моём декане, 

О том, что декан не должен быть бородат 
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Или что-нибудь в этом плане. 

 

Долой к чёрту бредовый план, 

Завистников стоны и хрипы. 

Смотрите, наш Бойко – народный декан 

Крушит стереотипы. 

Серед визначних рис цієї багатогранної особистості слід виділити 

майстерне поводження на сцені, перед публікою. Олександр Дмитрович є 

неперевершеним оратором і має неймовірну здатність переконувати людей. 

Його виступи завжди змістовні й оригінальні. Його виступи 

супроводжуються постійним контактом з аудиторією, логічністю, 

аналітичністю, жвавими порівняннями та метафорами. Не цурається він 

вставити, принагідно, до своїх виступів анекдот або дотепну історію з 

власного досвіду. Варто зауважити, що Олександр Дмитрович ще й чудово 

танцює. 

Як викладач Бойко швидко і міцно завоював авторитет не лише серед 

колег, але й студентів. Коли в 2003 р. Олександр Дмитрович, одразу після 

захисту докторської, був у силу обставин звільнений з посади декана, а 

згодом і з університету, для багатьох студентів-істориків, особливо старших 

курсів, це стало справжнім шоком. Вони влаштували під вікнами тодішнього 

ректора Яковця Василя Павловича демонстрацію з вимогою повернути 

декана. Студенти, використовуючи ініціали Олександра Дмитровича (О. Д.), 

кричали: «О! Де Бойко?». Заспокоїти студентів виявилося непросто, і сам 

Олександр Дмитрович переконував студентів припинити цей імпровізований 

страйк і повернутися до навчання. 

Звільнення О. Д. Бойка з Ніжинського університету я сприйняв як 

надзвичайно погану та неправильну для закладу річ. Мені було дуже шкода, 

що фахівець такого високого рівня змушений був звільнитися з нашого 

університету й перейти на роботу до Києва. 

Незважаючи на те, що про Олександра Дмитровича поширювалися різні, 

здебільшого негативні, чутки, я плекав надію на повернення цієї людини до 

Ніжинського університету. Ми інколи зустрічалися на вулицях міста. Одна з 

таких випадкових зустрічей для мене запам’яталася особливо. Ми 

перетнулися з ним на вулиці Гоголя. У мене був примірничок моєї другої у 

житті книжки «Матеріали з української історіографії» (2004), яка щойно 

вийшла друком в університетській типографії. Я побачив Олександра 

Дмитровича, підійшов до нього, привітався і простягнув йому свою роботу. 

Він уважно подивився на цю брошурку й промовив глибокодумну фразу: «А 

все-таки чомусь я тебе навчив!».  

Дякую, Учителю! 

Я радий, що за пару років по тому Олександр Дмитрович не лише 

повернувся до Гоголівського вишу, але й очолив його. Я вдячний за ту 

підтримку, яку він продовжував надавати мені в наступні роки. Це дозволило 

мені успішно завершити й захистити докторську дисертацію в Київському 
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національному університеті імені Тараса Шевченка. Якось нещодавно, 

переглядаючи старі папери, я знайшов програму кандидата на посаду ректора 

Ніжинського університету від 2006 р. У мене промайнула злорадна думка: 

«Ну що ж, поглянемо, що обіцяв цей кандидат і що він робив ставши 

ректором!». Уважно ознайомившись з цієї програмою, я не міг не визнати, 

що всі непрості роки свого ректорства Олександр Дмитрович намагався 

слідувати визначеній програмі й виконувати окреслений шлях. При особистій 

зустрічі я поділився своїм «відкриттям» з Олександром Дмитровичем, 

зауваживши, що його слова не розходяться з ділами. 

- От бачиш! – промовив він. 

 

                                             Євген Луняк -  доктор історичних наук,        

                                                    професор, завідувач кафедри історії України 
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Маю честь вітати 

У буялі квітневі дні усі ми, колеги та студенти, вшановуємо ювілей 

професора, доктора політичних наук Олександра Дмитровича Бойка. 

Символічно, що 35 років тому (теж, погодьтесь, кругла дата) я 

познайомилася з інтелігентним, молодим співробітником кабінету естетики 

Сашком Бойком. З того часу й до сьогодні магістральна лінія нашої співпраці 

та життєдіяльності не переривалась, а навпаки розгорталася пліч-о-пліч. 

Умовно кажучи, якщо змоделювати цей тридцятирічний період, то на моїх 

очах асистент Сашко упевнено набув наукового ступеня кандидата 

історичних наук і став доцентом Олександром; стрімко продовжив наукове 

сходження до звання професора, доктора політичних наук, декана історико-

правознавчого факультету -  Дмитровича; нарешті, був обраний трудовим 

колективом Ніжинського вишу ректором – Олександром Дмитровичем 

Бойком. Ну, що тут скажеш: талановита Людина талановита у всьому!... 

Зрозуміло, за цими схематизованими життєвими віхами Олександра 

Бойка (далі називаю на європейський манер) приховано притаманні йому 

наполегливу працю, цілеспрямованість, розумну амбітність, науково – 

пошуковий смак, уміння до самоорганізації. Одним словом, все те, про що 

старокиївський літописець мовив би так: «… много утер пота…, показав 

победу и труд великь». 

Вшановуючи Бойка Олександра як вченого різноманітних 

дослідницьких зацікавлень – історичних, політологічних, культурологічних, 

історіософських (див. бібліографічний покажчик), все ж хотілось бодай не 

академічного глянцю, а вихопити із пам’яті колоритні та образні 

характеристики ювіляра. 

Перший сюжет такий. У 1990 р. завдяки ще до кінця неоціненним 

зусиллям ректора,  академіка Ф. С. Арвата та професора Г. В. Самойленка, у 

Ніжинському державному педагогічному інституті імені Миколи Гоголя було 

відновлено історичну освіту. Вирішувати ж організаційні питання, як би 

знову сказав хроніст – літописець, «зібралися триє»: Є. Страшко, О. Бойко і 

О. Москаленко.    

Ніде правди діти, але саме їм випало на долю здійснити перший набір 

студентів-істориків, розпочати навчальний процес, забезпечити його якісний 

рівень, формувати  матеріальну базу. Інтелектуальний рівень Олександра 

Бойка багато в чому допоміг розв’язати ці завдання. Доказом тому є те, що 

випускники 1990-1995 рр. Ю. Давиденко, О. Самойленко, С. Павленко, О. 

Чоботько та ін. стали вдячними учнями ювіляра, захистили кандидатські 

дисертації. 

З приємністю згадую й спільну поїздку та стажування у 1992 р. в Санкт 

-Петербурзькому державному університеті. Кризова економічна ситуація, 

талони на основні продукти харчування, порожні полиці магазинів, запаси 

сухарів у аспірантів в гуртожитку, відсутність стільців у неремонтованих 

аудиторіях тощо. Але попри ці негаразди, Олександр мав чудову манеру 
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спілкування – доброзичливість, гумор, іронія, вчасно сказаний анекдот. Саме 

це рятувало мене від паніки та соціальної розгубленості. Він, фактично, 

розробив ефективну програму нашого життєзабезпечення: екскурсії до 

Ермітажу (благо тоді вони були дешеві й могли тривати цілий день), робота в 

архіві та бібліотеці (у нього був просто нюх на цікаві артефакти), поїздки на 

книжковий ринок. Власне, тоді я побачила його захоплення книжками, для 

нього вони мали особливу цінність. Він підказував й мені, яку літературу 

придбати, адже очі просто розбігалися від тодішнього книжкового багатства. 

Достеменно, що доволі значущим періодом нашої співпраці з 

Олександром Бойком був час його деканства на новоствореному історико – 

правознавчому факультеті. Мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що то був 

золотий час факультету. Варто тільки назвати заходи, які стали креативними 

в масштабі вузу: «Інтелектуальна гра «Шанс», «Екватор», «Посиденьки у 

декана», «Останній дзвоник», аматорські виступи викладачів. Ми всі 

відчували підтримку декана, розуміли його приховану стриманість і радість 

за нестандартний факультет. 

  Головне, як керівник – адміністратор Олександр Бойко володів і 

володіє прегарним, рідкісним талантом – талантом ефективно управляти, не 

удаючись до владного тону та стилю. Будь – яка авторитарність йому 

абсолютно чужа. Уміння вислухати обидві сторони, спокійно та необразливо 

вгамувати емоції, розсудливо та раціонально пояснити свою точку зору, 

нарешті, обгрунтувати рішення – це характерні риси його внутрішньої 

культури. Переконана, хочемо ми того чи ні, але сформована Олександром 

Бойком практика творчого середовища навчального процесу не може 

зникнути, поглинутися забуттям наступних керівників вузу. Вона стала 

органічною складовою історичної традиції нашої alma – mater. 

Насамкінець, не можу хоча б дотично не сказати декілька слів про роль 

Олександра в родинному колі. Він вірний чоловік своєї дружини Вікторії 

Миколаївни, гарний батько достойних доньок Наталії та Маргарити, 

щасливий дідусь улюблених онуків. Пригадую, коли ми поверталися зі 

стажування, на моє запитання, чи відправить він тепер Вікторію Миколаївну 

підвищувати кваліфікацію, відповідь була коротка і як завжди гуморна: «Я б 

краще відправив її у декрет». І, що Ви думаєте, таки невдовзі здійснив 

сказане. Так народилася друга донечка – Маргарита. 

Вітаючи Вченого – історика, політолога з ювілеєм, я дякую Вам, 

Олександре Дмитровичу, за все напрацьоване на терені гуманітарної науки, 

адже у 60 років творче життя активно продовжується! 

 

 Доцент кафедри історії України 

  Євгенія Страшко. 
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Тому, хто повів за собою (від учнів) 
 

Так склалося, що Олександра Дмитровича ми знаємо рівно 20 років, а 

це більше половини прожитого життя. Причому ми – Максим і Юлія – 

знаємо його однаково. Однаково довго й однаково близько.  

Знайомство відбулося у 1999 році. Спочатку заочне – через посібник 

при підготовці до вступу в університет, а за кілька місяців очне – при 

врученні студентських квитків. Бойко-Декан виявився не менш цікавим ніж 

Бойко-Автор та ще й дуже харизматичним. За висловлюванням однієї з 

наших однокурсниць, причому далеко не найкращої за показниками в 

навчанні, він був для нас як «батько», який і посварити міг «за діло», і на 

похвалу не скупився. Завжди із посмішкою та теплом згадуємо наш 

«екватор», коли Олександр Дмитрович серед «Циганочки» вийшов на сцену, 

не стримуючи виру своїх позитивних емоцій. Яка ж гордість охоплювала нас 

у той момент! Це було ніби те саме почуття, коли ти усвідомлюєш, що любов 

взаємна: ми пишалися ним – нашим найкращим, найдушевнішим, 

найгумористичнішим  деканом, а він нами – не завжди розумними, не завжди 

слухняними, але такими щиросердними студентами. 

Бойко-Лектор вперше відкрив для нас тезу, що історія може бути 

конструюванням, а не реконструкцією минулого (класичний приклад про 

дівчинку та розбиту вазу), вперше звернув нашу увагу на проблеми 

дослідження ментальності, вперше продемонстрував вміння пояснювати 

складне настільки легко, що все ставало зрозумілим навіть затятим 

двійкарям. Лекції Олександра Дмитровича відвідували не стільки заради 

того, щоб не мати проблем під час сесії, скільки задля того, щоб почути про 

новітні тенденції в історичній науці, подивитися як майстерно він лише за 

допомогою долоні руки вміє пояснити суб’єктивність історії та зрештою 

пореготати з його, завжди доречних, анекдотів.  

У буремному 2004 році ми боролися та намагалися довести, що «батька 

не міняють», а потім сумували та у глибині душі вірили, що справедливість 

все ж буде відновлена, адже Олександр Дмитрович сам неодноразово 

говорив нам, що «бувають перемоги, що заводять у глухий кут, і поразки, що 

відкривають нові шляхи». І вже невдовзі він постав перед нами в не менш 

цікавих іпостасях – Ректора, Керівника, Колеги. У кожній з них Олександр 

Дмитрович був і є оригінальним та навіть парадоксальним, але при цьому 

завжди мудрим, об’єктивним та людяним. 

Хотілося б розповісти про ту іпостась Олександра Дмитровича, яку ми 

знаємо найкраще. Бо інші її не знають. Він є нашим науковим керівником з 

2006/07 рр. Точніше науковим провідником.  

Вступивши до аспірантури, ми добре пам’ятали формулу успіху, 

сформульовану Олександром Дмитровичем: «Природні здібності + каторжна 

праця + випадок». Сподіваючись на те, що перший елемент хоч трохи нам 

притаманний, ми добре усвідомлювали, що «каторжної праці» нам не 

уникнути.  
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Але все у Бойку-Керівнику стимулювало нас до праці: і його науковий 

азарт, і небайдужість до обраних нами тем, і навіть зовнішній вигляд, який 

видавав у ньому справжнього науковця (схожість чи то на давньогрецького 

філософа Платона, чи то на класика української історичної науки – 

Грушевського). 

Традиційна зайнятість Олександра Дмитровича вчила нас чітко 

формулювати та коротко викладати сутність дослідницьких проблем, які нас 

спіткали під час роботи над дисертаціями. Проте кожна, навіть коротка 

випадкова зустріч носила не стільки контролюючий, скільки мотиваційний 

характер. Незабутніми є ті моменти, коли він пояснював якісь складні 

наукові конструкції завдяки звичайнісіньким олівцям та ручкам з письмового 

столу, коментуючи їх перекладання з місця на місце, або малюючи якусь 

чудернацьку схему на аркуші формату А4. І як за помахом чарівної палички, 

ті завдання, що здавалися складними і не підйомними вмить ставали 

простими та очевидними.  Поради нашого наукового керівника завжди були 

влучними та дотепними. Так, наприклад, він учив нас мати сміливість 

зупинитися й «не прироблювати до Венери рук».  

Заради справедливості, зізнаємося, що були моменти, коли ми 

обурювалися один одному, що Олександра Дмитровича «несе не туди». Що 

він дає читати книжки з психології, філософії, політології, соціології, 

культурології, а не історії; довго і з азартом про них говорить, але в черговий 

раз на невизначене «потім» переносить обговорення теми й плану. Лише 

згодом ми усвідомили, що це була підготовка нас до такого формату наукової 

роботи, яка є стандартом для самого Олександра Дмитровича – 

оригінального тому що міждисциплінарного. «Не бійтеся запозичувати 

методологію та термінологію з інших дисциплін», – говорив він нам майже 

при кожній зустрічі. «Історія має великий пласт фактологічного матеріалу, 

але страждає на нестачу інструментарію для його переосмислення, інші ж 

науки мають цей інструментарій, але не мають матеріалу для аналізу. А от 

коли це поєднати – відкриваються цікаві речі!». Поступово ненависний 

міждисциплінарний підхід ставав невід’ємним елементом наших наукових 

досліджень. І саме він перетворився й на нашу «фішку» чи «козир», як 

відмічали наші опоненти та члени спеціалізованої вченої ради під час 

захистів дисертацій.  

Тепер, коли кандидатські дисертації давно захищенні, ми з упевненістю 

можемо сказати, що нам неймовірно пощастило з науковим наставником. 

Керуючись принципом «головне – не заважати», він «не ламав через коліно», 

не змушував, не жахав, а переконував, наставляв, мотивував. Завдяки 

Олександру Дмитровичу нам не соромно за текст дисертацій та за їх захист, 

ми з гордістю відповідаємо, коли у нас запитують «хто був Вашим науковим 

керівником?», ми з теплом у серці згадуємо роки навчання в аспірантурі. 

Теперішнім та майбутнім аспірантам Олександра Дмитровича Бойка маємо 

сказати – Вам дуже пощастило, однак запорука Вашого успіху полягає у 

трьох простих правилах: СЛУХАТИ, бо Олександр Дмитрович – це джерело 
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мудрості; СПОСТЕРІГАТИ, бо Олександр Дмитрович – це науковий 

прозорливець, який тонко відчуває тенденції науці й те, чим він займається 

або вже є, або незабаром стане актуальним; НАСЛІДУВАТИ, бо Олександр 

Дмитрович – це жива легенда у науці. 

Мусимо констатувати, що сьогодні нам не вистачає наукового 

спілкування з ним, але ми намагаємося надолужувати у відрядженнях та 

подорожах. Ми не перестаємо дивуватися Бойку-Людині: його харизма 

притягує людей, немов магніт; його високий статус ніколи не стає на заваді 

простому, демократичному спілкуванню; його досвід та вік не заважають 

йому залишатися відкритим для новацій. З ним завжди цікаво, легко та 

невимушено.  

Вкотре висловлюємо слова щирої вдячності Олександру Дмитровичу та 

з нагоди 60-тирічного ювілею бажаємо імениннику наукового довголіття, 

міцного здоров’я, нестримної енергії, натхнення, а також талановитих та 

вдячних послідовників.    

 

 

З глибокою повагою та безмежною вдячністю,  

Максим Потапенко та Юлія Кузьменко 
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*** 
Я вельми часто розповідаю всіляку бувальщину про своїх учителів та 

викладачів людям, з якими я контактую вже після завершення буремного 

шкільного та студентського шляху. Образ Олександра Дмитровича Бойка 

завжди малюється наступним чином: «Уявіть собі давньогрецьких філософів-

перепатетиків та їхнього очільника Арістотеля. Так от, Олександр Дмитрович 

це і є Арістотель, а ми – його учні, що під час прогулянок з ним пізнавали 

низку важливих життєвих аксіом та готували ґрунт для власних, особистістно 

важливих, умовиводів». Я насправді не пам’ятаю жодного випадку, коли б ця 

людина пройшла повз нас і не розповіла яку-небудь історію з повчальним 

змістом чи просто не сказала б нам хоча б одне речення, яке повинно було 

зародити в наших голівоньках зерно істини.  

Історія на тему.  

Я не вмію програвати. Взагалі. Точніше сказати, не вміла раніше. І 

Олександр Дмитрович теж вчасно вплинув на мене та моїх студентських 

друзів, довівши, що є перемоги, які ведуть у глухий кут і є поразки, які 

відкривають нові шляхи. Це була осінь 2015 року, ми горіли та палали 

культурно-масовим життям університету, активно займалися всіма 

факультетськими та міжфакультетськими заходами, зокрема нас цікавив 

конкурс "Нумо, першокурснику", у якому історико-юридичний факультет 

перемагав уже чотири рази поспіль, а на п’ятий ювілейний рік мав забрати 

перехідний кубок собі назавжди.  Але не склалося. Наші першачки отримали 

друге місце, і нам здавалося, що вся несправедливість світу наразі 

сконцентрована у новому корпусі Ніжинського державного університету. 

Ми сіли на сходинки під альма матір’ю та під гітару почали співати не зовсім 

пристойні та академічні пісні про інші факультети. Група із 20 з лихом 

чоловік скандувала "ІСТ ФАК" та вимагала реваншу. Олександр Дмитрович 

підійшов до нас і розповів історію зі свого життя, загальний сенс якої давав 

нам зрозуміти, процитую саму вищезгадану особистість, - «одну просту річ» 

- саме в ці моменти, коли проходить перевірку ваша воля, руйнуються та не 

справджуються ваші наміри, Усесвіт буквально вручає вам можливість 

вирости до реалізації свого потенціалу. Після цього ми створили команду 

КВН «Дуракам закон не писан», яка вже три роки успішно змагається за 

прихильність глядачів на теренах українського гумористичного простору, а 

ще, весною 2016 року ми таки взяли реванш. Тоді Олександр Дмитрович, 

перебуваючи на посаді ректора, вийшов на сцену традиційно нагороджувати 

іграшкою кращого гравця вечора, сказав нам купу нереально приємних 

речей, але одні його слова ми будемо пам’ятати ще дуже довго: «Після цього 

виступу я пишаюся тим, що колись був деканом історичного факультету». 

Такі речі надихають, вони надзвичайно важливі та дуже щемні.   

P.S.1: Від себе особисто додам дяку за години Вченої Ради 

університету, розмови про мрії та майбуття. 

Ці речі теж увійшли в основу мого світогляду та світосприйняття. 

Дякую, що завжди могли влучно підібрати момент, 
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Аби навести той самий «каверзний контраргумент». 

Дякую за те, що завжди могли не просто вислухати, а й почути, 

Давали студентам можливість підтримку вашу відчути! 

P.S. 2: А ще, я дуже добре пам’ятаю, як Олександр Дмитрович показав мені 

на сайті зі своїми фотороботами мою світлину з підписом «Та, которая верит 

в чудо», додавши, що я не при яких обставинах не маю права втрачати цю 

здатність, адже чудеса трапляються лише з тими, хто довгий час, усім 

серцем, непохитно та щиро у них вірить…Тепер я дуже добре знаю, що дива 

існують, а далі по життю їх буде ще більше! Чого і вам бажаю у стократному 

розмірі, шановний Олександр Дмитрович! Зі святом! 

 

                                                                   Чебану Поліна, випускниця історико- 

                                                               юридичного факультету.  
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8. Український вибір: політичні системи XX століття і пошук 

власної моделі суспільного розвитку / авт. кол.: О. Д. Бойко [та ін.]. – К. : 

Парламентське вид-во, 2007. – 576 с. – Розд. IX: Суспільно-політичні 

трансформації в Україні доби перебудови: характерні риси та наслідки / 

О. Д. Бойко. – С. 481–520 ; Розд. X: Остаточна дезінтеграція СРСР: 

“український фактор” (серпень-грудень 1991 р.) / О. Д. Бойко. – С. 521–

550. 
 

9. Україна: Від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) : моногр. / 

О. Д. Бойко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 224 с.  

 

                                                              2007   
 

10. Україна: Політична історія. ХХ - початок ХХІ ст. /  авт. кол. О. 

Бойко [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і 

етнографічних досліджень імені І. Ф. Кураса. – К. : Парламентське 

видавництво, 2007. – 1028 с. – Розд. IV. Ч. V: На шляху до незалежності 

(1985-1991) / О. Д. Бойко. – С. 917–947. 

                                                  

11. Сучасна українська політика : аналітичні доповіді Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 

/ авт. кол. : О. Д. Бойко [та ін.] – К .: ІПіЕНД, 2009. – 448 с. – Доповідь III: 

Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, 

тенденції (національний і регіональний вимір / О. Д. Бойко. – С.153–202.                                    

                               

 

          

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

1991 

 12.  Майбутньому вчителю про культуру дискусії : метод. рек. / О. 

Д. Бойко, В. М. Бойко. – Ніжин, 1991. – 21 с.  

 13. Методичні матеріали та плани семінарських занять з історії 

народів СРСР (1861 – лютий 1917 рр.) / О. Д. Бойко, Є. М. Страшко. – 

Ніжин, 1991. – 30 с.  

    1992 

 14.  Історія : програма вступного екзамену для абітурієнтів 1992 р. / 

О. Д. Бойко та ін. – Ніжин, 1992. – 9 с.  
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   1993 

 15. Історія України : навч. посіб.  для вступників до вузів / О. Д. 

Бойко, П. П. Овдієнко. – Ніжин, 1993. – 138 с.  

                                                       1994 

   16. Історія України у XX столітті: 20-ті – 90-ті роки : навч. посіб. 

для студ. / О. Д. Бойко. – Ніжин : Стиль, 1994. – 285 с. 

                                                   1996 

  17. Історія України, всесвітня історія у сучасному баченні : навч. 

посіб. для абітурієнтів та старшокласників. / О. Д. Бойко та ін. – Ніжин, 

1996. – 98 с.  

  18. Україна 1991–1995 років: тіні минулого чи контури 

майбутнього? : нариси з новітньої історії  : навч. посіб / О. Д. Бойко. – К.: 

Магістр-S, 1996. – 207 с. 

1997 

        19. Історія України: запитання і відповіді : посіб. / О. Д. Бойко. – К. 

: Академія, 1997. – 320 с. – (Альма-матер. Репетитор). 

1998 

   20. Історія України. Тести. Запитання. Завдання : посіб. / О. Д. 

Бойко. – К. : Академія, 1998. – 256 с.  

                                                   1999  

   21. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. 

Бойко. – К. : Академія, 1999. – 568 с. – (Гаудеамус).      

 22. Історія України. Всесвітня історія (Екзаменаційні питання та 

відповіді) : навч. посіб. / О. Д. Бойко, В. І. Кулик. – К.: Академія, 1999. – 

127 с.  

                                                     2000  

  23. Історія України. Всесвітня історія. 11 клас : екзаменаційні 

питання та відповіді / О. Д. Бойко, С. Ф. Пивовар. – К. : Академія, 2000. – 128 

с. – (Легкий білет). 
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                                                     2001 

  24. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. 

Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : Академія, 2001. – 656 с. – (Альма-матер). – Літ.: 

с. 654–655.  

        2002 

  25. Історія України : посіб. / О. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : 

Академія, 2002. – 656 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 654–655. 

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека). 

 

                                                               2003 

  26. Історіографія історії України : навч.-метод. посіб. для студ. 

денної форми навч. / О. Д. Бойко, Є. М. Луняк ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи 

Гоголя. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 44 с. 

  27.  Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : 

Академія, 2004. – 656 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 654–655.  

                                                      2004 

  28. Історія України : посіб. / О. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. – К. : 

Академвидав, 2004. – 656 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 654–655.  

  29. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 р.р.) : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 357 с. – 

Бібліогр.: с. 349–356 ; Імен. покаж.: с. 337–348.  

      2005 

  30. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-е вид., випр., доп. 

– К. : Академвидав, 2005. – 688 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 686–687.     

 2006 

  31. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-е вид., випр., 

допов. – К. : Академвидав, 2006. – 688 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 686–687.  

                                                   2007 

 32. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-е вид., випр. і 

допов. – К. : Академвидав, 2007. – 688 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 686–687 

 33. Анатомія політичного маніпулювання : навч. посіб. / О. Д. 

Бойко. – Ніжин : ДС „Міланік”, 2007. – 223 с.    
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2008 

 34. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-е вид., випр. і доп. 

– К. : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). 

 35. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 р.р.) : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2008. – 357 с. – 

Бібліогр.: с.349–356.  

  36. Історія України: Тести. 6–11 класи : навч. посіб. / О. Д. Бойко, Є. 

М. Страшко, О. В. Ростовська та ін.; за ред. О. Д. Бойка. – К. : Академвидав, 

2008. – 272 с. – (Абітурієнту).  

 37.  Прикладна політологія : навч. посіб. / за ред. В. П. Горбатенка ; 

авт. кол.: О. Д. Бойко [та ін.]. – К. : Академія, 2008. – 472 с. – (Серія "Альма-

матер"). – Розд.: Політичне маніпулювання / О. Д. Бойко. – С. 295–364. 

                                                      2009 

 38. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. 

Бойко. – 3-тє вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2009. – 688 с. – (Альма-

матер). – Бібліогр.: с. 686–687. 

 

                                                      2010 

 

   39. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-е вид., випр., доп. – 

К. : Академвидав, 2010. – 688 с. – (Альма-матер). 

 

 40. Політичне маніпулювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с. – (Альма-матер). – Літ.: с. 

424–431. 
 

 41. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / О. 

Д. Бойко [та ін.] ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К., 2010.  

 

                                                      2011 

 42. Історія України: Тести. 6-11 класи : навч. посіб. / за ред. О. Д. 

Бойка. – К. : Академвидав, 2011. – 272 с.  

 43. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В. 

М. Петрик [та ін.]. – 2-ге вид. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2011. – 248 с. – Розд. 4: 

Політичний нейромаркетинг / О. Д. Бойко. – С. 101–110. 
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    2012 

44. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. – 4-е вид., допов. – К. : 

Академвидав, 2012. – 704 с. – (Альма-матер). 

                                                  2014 

45. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. – 5-е вид., допов. – К. : 

Академвидав, 2014. – 720 с. – (Альма-матер). 

46. Історія України:  Тести.  6-11 класи: стародавня історія 

України, середньовічна історія України, нова історія України, новітня 

історія України : посіб. абітурієнту / ред. О. Д. Бойко. –  3-є вид. – К. : 

Академія, 2014. – 272 с. 

2016 

47.  Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2016. – 

720 с. 

 
ЗВІТИ, ДОПОВІДІ 

 

2007 

 

  48. Підсумки діяльності колективу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя в 2006 році  : доповідь на конференції 

трудового колективу університету 5 березня 2007 р. / О. Д. Бойко ; МОН 

України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2007. – 35 с. 

 

                                                     2008 

 

49. Підсумки діяльності колективу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя в 2007 році  : доповідь на конференції 

трудового колективу університету 12 березня 2008 р. / О. Д. Бойко ; відп. за 

вип. П. М. Никоненко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. 

– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 31 с.   

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека). 

 

                                                   2009 

 

50. Підсумки діяльності колективу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя у 2008 році : доповідь на конференції 

трудового колективу університету 5 березня 2009 р. / О. Д. Бойко ; відп. за 
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вип. П. М. Никоненко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. 

– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 28 с. 

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека). 

 

                                                        2010 

 

51. Підсумки діяльності колективу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя у 2009 році : доповідь на конференції 

трудового колективу університету 12 березня 2010 р. / О. Д. Бойко ; відп. за 

вип. П. М. Никоненко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. 

– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 28 с. 

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека). 

 

                                                              2011 

 52. Звіт ректора Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя за 2006 - 2011 рр. / О. Д. Бойко ; відп. за вип. О. Г. 

Самойленко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : 

НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 59 с.  

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека). 

 

53. Концепція стратегічного розвитку Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя на 2011 – 2016 рр. / О. Д. Бойко. – 

Ніжин, 2011. – 20 с. 

2015 

54. Звіт ректора Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя Бойка О. Д. за 2011 - 2015 рр. / О. Д. Бойко ; відп. за вип. 

О. Г. Самойленко ; МОН України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 

Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 62 с. 

 

            СТАТТІ ІЗ НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ, БАГАТОТОМНИКІВ 

                                                     1989 

55. До питания про політику царського уряду в галузі народної 

освіти на Україні (1914 – лютий 1917) / О. Д. Бойко, О. В. Ростовська // 

Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі : тез. 

доп. – Ніжин, 1989. – С. 34–36.  

                                                     1990 
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 56.  Здійснення українізації Ніжинського інституту народної освіти 

(1823–1920 рр.) / О. Д. Бойко // Література та культура Полісся : зб. / Ніжин. 

держ. пед. ін-т ім. Миколи Гоголя ; відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. – 

Ніжин, 1990. – Вип. 1 : Ніжинська вища школа (1820-1990). – С. 102–103. 

 

57. Диспут як засіб формування комунікативної культури 

студентів педагогічного вузу / О. Д. Бойко // Шляхи удосконалення проф.-

пед. підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи : тез. 

доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 1. – С. 65–66. 

58. Роль методики малих груп у вдосконаленні підготовки 

студентів педвузу / О. Д. Бойко, Є. М. Страшко // Шляхи удосконалення 

проф.-пед. підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи 

: тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 1. – С. 66–67.  

 59.  У роки революційного передгроззя (Робітнича молодь України 

напередодні Лютневої революції) / О. Д. Бойко // Повертаючись до джерел : 

зб. ст. – К., 1990. – С. 3–8. 

   60. Формування професійних якостей у майбутніх вчителів на 

семінарських заняттях за методикою малих груп / О. Д. Бойко , Є. М. 

Страшко // Формування світоглядних позицій вчителя у процесі навчання та 

виховання : тез. міжвуз. наук.-практ. конф. (25–26 трав. 1990). – Дрогобич, 

1990. – С. 86–87.  

1991 

  61. ”Разумная середина” : либеральные идеи Б. Н. Чичерина об 

образовании и воспитании студенческой молодежи  / О. Д. Бойко, Є. М. 

Страшко // Либеральные реформы 1860-х годов и развитие общественной 

мысли в России : тез. межвуз. науч. – практ. конф. молодых ученых. – 

Измаил, 1991. – С. 22–26.  

1992 

 62.  Методика малих груп як засіб активізації роботи студентів на 

семінарських заняттях з історії України / О. Д. Бойко , Є. М. Страшко // 

Місце України у світовій історії та особливості вивчення даної проблеми у 

педагогічному вузі : тези міжвуз. наук.-практ. конф. – К., 1992. – С. 175–177.  

1994 

 63. Використання методики малих груп на уроках з 

народознавства / О. Д. Бойко, Є. М. Страшко // Методика. Досвід. Пошук. 

Проблеми вивчення шкільних курсів мови, літератури, українознавства : 

наук.–метод. зб./ відп. С. П. Лукач, Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ін.-т 

ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1994. – Вип. 1. – С. 51–57.  
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 64. Досвід та уроки діяльності Ніжинської науково-дослідної 

кафедри історії культури і мови по здійсненню політики українізації / В. 

М. Бойко, О. Д. Бойко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т 

ім. Миколи Гоголя ; відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин, 1994. – 

Вип. 4. : Наука, архітектура, живос, театр Ніжина: до 1000-ліття заснування 

міста. – С. 47–52.  

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека) 

                                                                                                              

 65. Ніжинська науково-дослідча кафедра історії, культури і мови 

в історичному контексті 20–30-х рр. / О. Д. Бойко // Література та культура 

Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; відп. ред. та упоряд. Г. В. 

Самойленко. – Ніжин, 1994. – Вип. 4: Наука, архітектура, живос, театр 

Ніжина: до 1000-ліття заснування міста. – С. 38–46. 

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // lib.ndu.ua 

(Електронна бібліотека) 
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