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Олексій Якович Чебикін народився 28 березня 1949 р.  
У 1971 р. закінчив Одеський державний педагогічний інститут 

ім. К. Д. Ушинського. Пройшов шлях від студента, аспіранта, 
викладача, завідувача кафедри, керівника психологічного 
відділення, директора Південного наукового центру АПН України 
до ректора Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К. Д. Ушинського. Важливим моментом творчої 
біографії академіка О. Я. Чебикіна є те, що впродовж багаторічної 
наукової діяльності вивчав досвід та стажувався в університетах – 
Києва, Тернополя (Україна); Москви (Росія); Сегедському 

(Угорщина); Пільзенському та Оломоуцькому (Чехословаччина); Афінському (Греція); 
Дюссельдорфському, Хагенському, Університеті дистанційного навчання та Інституті 
психології ім. К. Левіна (Німеччина); Краківському університеті, Вищій школі 
адміністративного управління м. Криниця (Польща); Люїсвільському університеті, 
державних університетах Балтимора, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Вашингтона, 
Нью-Джерсі, Чикаго (США); Токійському університеті (Японія); Інституті освіти Шаанксі 
та м. Гуаджоу (Китай) та ін. 

Олексій Якович є дійсним членом АПН України, який був обраний академіком без 
попереднього обрання член-кореспондентом. Є членом міжнародної та американської 
асоціацій психологів, Міжнародної психологічної академії, дійсним членом Міжнародної 
Академії психологічних наук, Академії педагогічних та соціальних наук, Української 
академії економіки та кібернетики, Міжнародної платформи «DA», а також різних 
громадських академій, асоціацій, з якими він веде активне співробітництво. Олексій 
Якович неодноразово обирався членом центральної Ради товариства психологів України 
та держав СНД, ради психологів науково-методичного об’єднання педагогічних 
навчальних закладів, членом Президії АПН України. Є координатором від України у 
Східноєвропейській асоціації університетів (EEUN). 

Науково-організаційна діяльність 

Професійна діяльність Олексія Яковича протягом багатьох років супроводжується 
поступовим розширенням науково-організаційної діяльності, де особливе місце посідає 
система підготовки вчителів та психологів. За його ініціативи вперше в Україні було 
запроваджено підготовку практичних психологів на університетському рівні. У 1989 р. 
виступив ініціатором створення відділення психології, а пізніше – факультету та 
Інституту психології, а також відкриття магістратури, аспірантури та докторантури при 
університеті. За його ініціативи та сприяння з 1994 р. в університеті почала працювати 
спеціалізована учена рада із захисту кандидатських, а з 2006 р. – докторських дисертацій 
із психології, яка успішно продовжує свою діяльність дотепер. 

Завдяки його авторитету як вченого в Одесі створено Південний науковий центр 
НАПН України, Об’єднання «Інноваційні та інформаційні технології освіти», 
міжвузівську лабораторію «Психологічна діагностика та психолого-педагогічна корекція», 
Психоаналітичний інститут, соціально-психологічну службу, лабораторію профорієнтації 
учнівської молоді, експериментальну школу-лабораторію з навчальної діяльності. Завдяки 
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роботі цих та інших установ поширилася кількість нових експериментальних 
майданчиків, суттєво покращилося надання науково-методичної допомоги практичним 
психологам, педагогам, батькам та учням. 

За ініціативи та безпосередньої участі Олексія Яковича в 1984 р. вперше створено 
незалежне Одеське товариство психологів, президентом якого він є і сьогодні. Цей факт 
став поштовхом для створення подібних товариств у Києві, Львові, Харкові та інших 
містах. 

З метою координації та апробації результатів своїх досліджень він бере участь у 
роботі та організації різних конференцій. Чебикін О. Я. є учасником численних конгресів, 
з’їздів, конференцій з різноманітних проблем сучасної психологічної та педагогічної 
науки. До найбільш важливих з-поміж них можна віднести: Всесоюзні з’їзди товариства 
психологів (1977, 1987, 1989); світові конгреси-конференції (Оломоуц – 1981; Москва – 
1983, 1985, 1987; Сегед – 1989; Кіото – 1990; Прага – 1991; Брюссель – 1992; Токіо – 1993, 
1995; Оттава – 1993; Вашингтон – 1994; Афіни – 1995; Піза – 1996; Дюссельдорф – 1998; 
Лас -Вегас – 2005; Стамбул – 2007; Афіни – 2008; Астана – 2011; Родос – 2012; 
Дюссельдорф - 2013 та ін.). 

Ураховуючи як зарубіжний, так і вітчизняний досвід, починаючи з 1983 р. 
О. Я. Чебикін щорічно організовує в Одесі за участю провідних вчених різних країн світу 
конгреси, симпозіуми, конференції, семінари-наради, що одержали високу оцінку як в 
Україні, так і поза її межами. Ним започаткована Академічна щорічна сесія міжнародних 
наукових форумів із серії симпозіумів з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і 
практичної психології для молодих учених-психологів нашої країни. Серед них 
найпотужнішими визнані форуми: «Молодь за діалог та толерантність в подоланні 
соціальних конфліктів» (м. Одеса, 2011 р.), «Вчитель та його місія в сучасному світі» 
(м. Одеса, 2012 р.), «К. Д. Ушинський» (м. Одеса, 2013 р.), «Когнітивні процеси та 
творчість» (м. Одеса, 2014 р.), «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки 
дитинства» (м. Одеса, 2014 р.), «Адаптаційний потенціал особистості в сучасному 
соціальному середовищі» (м. Одеса, 2015 р.) та інші. З ініціативи О. Я. Чебикіна та під 
його керівництвом у 2009 р. створено Міжнародний університетський консорціум онлайн, 
завдяки якому передбачено безпосереднє спілкування з магістрантами, аспірантами, 
докторантами, ученими провідних світових навчально-наукових установ різних країн 
світу. 

Чебикін О. Я. є ініціатором створення більше як 20 різних творчих колективів для 
реалізації вітчизняних і міжнародних програм, спрямованих на інтеграцію української 
науки й освіти до світової спільноти. Це проекти: «Професійні міжнародні викладацькі 
студії», «Професіонали Професіоналам» для ректорів і президентів університетів України 
та інших держав. 

Наукова школа О. Я. Чебикіна з проблем емоційної регуляції діяльності відома як в 
нашій країні, так і за її межами. Основні наукові здобутки школи: концепція про 
детермінуючі фактори емоційної стійкості людини та умови її формування, концептуальна 
модель емоційної регуляції пізнавальної діяльності, концепція емоційної зрілості 
особистості, концепція сучасного вчителя та ін. Результати досліджень пройшли 
апробацію на 120 міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях, у понад 600 наукових 
працях, у тому числі 26 монографіях, науково-тематичних збірниках, 20 посібниках і 
розробках для науковців, викладачів, студентів, батьків, 18 навчальних планах та 
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програмах для підготовки психологів, 400 статтях та доповідях. У межах наукової школи 
ним підготовлено майже 60 аспірантів та докторантів. 

Він є членом редакційних колегій провідних наукових журналів, серед яких: 
«Педагогіка і психологія» НАПН України (м. Київ), «Наука і освіта», «Виховання і 
культура», «Гуманітарні науки», «Науковий вісник Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського», «Психологія і суспільство», «Industrial 
Ergonomic» (США) та ін. Водночас є рецензентом чисельних монографій, дисертацій, 
статей, навчальних посібників. 

Завдяки зусиллям О. Я. Чебикіна як ректора університет стабільно знаходиться в 
когорті лідерів серед педагогічних, спортивних та гуманітарних ВНЗ держави за 
рейтингом Міністерства освіти і науки України, є безперечним лідером з якості наукової 
продукції серед вказаної групи вишів за міжнародною рейтинговою системою SCOPUS. 
Університет у 15 разів збільшив підготовку іноземних студентів; в 11 разів збільшив 
кількість студентів, які щорічно виборюють призові місця, як на вітчизняних, так і на 
міжнародних олімпіадах, змаганнях, виставках, конкурсах; у 10 разів розширив 
міжнародну співпрацю з університетами різних країн; у 5 разів збільшив реалізацію 
міжнародних проектів; значно розширив кількість напрямів, спеціальностей та 
спеціалізації, за якими здійснюється підготовка студентів, аспірантів та докторантів та 
інші. 

 
Дисертація, автореферат 

Чебыкин, А. Я. Эмоциональная регуляция учебной деятельности : дис. д-ра психол. 
наук : 19.00.07 / А. Я. Чебыкин; ОГПИ им. К. Д. Ушинского, КГПИ ин-т им. 
А. М. Горького. – Одесса; Киев: [б. и.], 1991. – 339 с. 

 
Монографії, посібники 

 
1987 

1. Организация и пути совершенствования учебно-воспитательной практики 
студентов : (метод. рекомендации студ. 3, 4 курсов ф-тов подгот. учителей нач. кл., 
методистам, учителям, преподавателям педагогики и психологии) / [сост. : А. Я. Чебыкин 
и др.]. – Одесса : [ОГПИ], 1987. – 71 с. 

2. Определение психологической готовности детей шестилетнего возраста к 
обучению в школе : метод. рекомендации / [под. ред. А. Я. Чебыкина]. – М.; Одесса : 
[б. и.], 1987. – 46 с. 

 
1992 

3. Чебыкин, А. Я. Эмоциональная регуляция учебно-познавательной 
деятельности : [монография] / А. Я. Чебыкин. – [2-е изд.]. – Одесса : [б. и.], 1992. – 169 с. 

 
1995 

4. Чебыкин, А. Я. Проблема эмоциональной устойчивости : [монография] / 
А. Я. Чебыкин. – Одесса : [б. и.], 1995. – 196 с. 
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1999 

5. Чебыкин, А. Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной 
деятельности : науч.-метод. пособие / А. Я. Чебыкин. – Одесса : Астропринт, 1999. – 158 с. 

 
2002 

6. Ситнік, С. В. Психологічна підготовка фахівців суднового обслуговуючого 
персоналу / С. В. Ситнік, О. Я. Чебикін; ПНЦ АПН України. – Одеса : [ПНЦ АПН 
України], 2002. – 159 с.  

7. Цибух, Л. Н. Диагностика и коррекция мышления у развивающейся личности : 
[монография] / Л. Н. Цибух, А. Я. Чебыкин; Южный науч. центр АПН Украины. – 
Одесса : ЮНЦ АПН Украины, 2002. – 172 с.  

 
2003 

8. Чебикін, О. Я. Емоційна сфера дітей та особливості її розвитку / 
О. Я. Чебикін; ПНЦ АПН України. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2003. – 135 с.  

 
2004 

9. Боделан, О. Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку 
до навчальної діяльності : монографія / О. Р. Боделан; [за заг. ред. О. Я. Чебикіна]. – 
Одеса : [ПНЦ АПН України ], 2004. – 171 с.  

10. Чебыкин, А. Я. Генезис эмоциональных особенностей у детей разного 
возраста и пола : [монография] / А. Я. Чебыкин, И. В. Мельничук. – Одесса : [ЮНЦ АПН 
Украины], 2004. – 147 с.  

 
2005 

11. Чебыкин, А. Я. Формирование психологической готовности к супружеским 
взаимоотношениям у старших подростков и юношества : монография / А. Я. Чебыкин, 
А. Я. Денисенко; ЮНЦ АПН Украины. – Одесса : [ЮНЦ АПН Украины], 2005. – 135 с. 

 
2006 

12. Системно - діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя : 
монографія / О. Я. Чебикін, З. Н. Курлянд, І. М. Богданова [та ін.]. – Одеса : [СМИЛ], 
2006. – 120 с.  

13. Чебикін, О. Я. Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ / 
О. Я. Чебикін, Л. Н. Бутузова; [за заг. ред. О. Я. Чебикіна]; ПНЦ АПН України. – Одеса : 
ПНЦ АПН України, 2006. – 200 с.  

14. Чебикін, О. Я. Усвідомлення небезпечної поведінки дітьми підліткового 
віку : монографія / О. Я. Чебикін, О. Ю. Булгакова. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2006. – 
212 с. 

 
2007 

15. Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного 
університету ім. К. Д. Ушинського / [уклад. Т. І. Койчева; за ред. : А. М. Богуш, 
О. Я. Чебикіна]. – Одеса : Друк. дім: Фаворит, 2007. – 256 с.  
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16. Чебикін, Олексій Якович Історія становлення психологічних шкіл на півдні 
України (ХІХ-ХХ ст.) : [монографія] / О. Я. Чебикін, І. М. Пивоварчик. – Одеса : вид. 
М. П. Черкасов, 2007. – 230 с. 

17. Чебыкин, А. Я. Эмоционально-волевая сфера студентов, занимающихся 
различными видами физической культуры : [монография] / А. Я. Чебыкин, 
В. Г. Тодорова. – Одесса : изд. Н. П. Черкасов, 2007. – 151 с.  

2008 
18. Мельничук, І. В. Юридична психологія : метод. рекомендації / 

І. В. Мельничук; за ред. акад. О. Я. Чебикіна. – Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2008. – 54 с.  
19. Хаджирадєва, С. К. Техніка управлінської діяльності : навч. посібник / 

С. К. Хаджирадєва, Н. М. Черненко [за заг. ред. О. Я. Чебикіна]. – Одеса : СВД 
Черкасов М. П., 2008. – 124 с. 

20. Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у 
студентів ВНЗ : Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2008 р. / [ред. кол. : О. Я. Чебикін 
та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008. – 88 с.  

21. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 
"В. О. Сухомлинський і сучасність: до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського" : 
14-16 верес. 2008 р. / орг. ком. : О. Я. Чебикін, І. Г. Захарченко, А. М. Богуш [та ін.]. – 
Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – 20 с.  

 
2009 

22. Чебикін, О. Я. Становлення емоційної зрілості особистості : [монографія] / 
О. Я. Чебикін, І. Г. Павлова. – Одеса : [СВД Черкасов], 2009. – 230 с. 

23. Чебикін, О. Я. Психологічні особливості формування основ професійного 
іміджу : монографія / О. Я. Чебикін, О. О. Ковальова. – Одеса : [СВД М. П. Черкасов], 
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