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Вступ 

Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О.Сухомлинського (ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського) є 
інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і 
практики, впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду в 
практику роботи навчальних закладів держави, а також підвищення 
професійного, духовного й культурного рівня науково-педагогічних кадрів, 
працівників освіти, молоді, що навчається. 

З цією метою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського з 2001 року 
започатковано підготовку інформаційних видань у паперовому та електронному 
варіантах, серед яких різнотематичні бібліографічні посібники, зокрема, серії 
„Видатні педагоги світу”, „Академіки АПН України” та каталоги книжкових 
виставок, присвячених вченим – ювілярам АПН України, які об’єднані в серію 
„Ювіляри АПН України”. 

Мета бібліографічного посібника із серії „Ювіляри АПН України” – дати 
вичерпну інформацію про наукову діяльність того чи іншого вченого, пропагувати 
його науковий доробок, а також розкрити фонди ДНПБ України ім. 
В.О.Сухомлинського. 

Даний випуск каталога представляє науково-педагогічну діяльність Олексія 
Яковича Чебикіна, академіка АПН України, доктора психологічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Південноукраїнського 
державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, який 28 березня 2004 
року відзначив свій 55-літній ювілей. 

Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку О.Я.Чебикіна, 
що є у фондах ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, бібліотеки Інституту психології 
АПН України та інших книгозбірень м. Києва. Вони розкривають постать Олексія 
Яковича, як відомого в Україні так і за її межами вченого-психолога, фахівця в галузі 
психолого-педагогічної науки, професійного відбору та підготовки практичних 
психологів. 

Документи каталога (143 позиції) систематизовано за розділами, які відтворюють 
життєвий і творчий шлях О.Я.Чебикіна, його науковий доробок: монографії, методичні 
посібники, рекомендації, програми, численні статті із наукових збірників, тези доповідей 
конференцій, симпозіумів, семінарів, статті із педагогічних фахових видань. Окремий 
розділ представляють праці, опубліковані за редакцією вченого. 

У межах розділів матеріали розміщені за алфавітом назв праць. Шифри, що 
передують бібліографічному опису документа, свідчать про його наявність у фондах 
ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та бібліотеки Інституту психології АПН України. 
Це дає можливість, не звертаючись до каталогів та картотек, замовити літературу в 
читальних залах та по міжбібліотечному абонементу. Бібліографічний опис та 
скорочення слів здійснено за Державними стандартами України. 

Упорядник висловлює щиру подяку Макаровій Аллі Миколаївні, бібліотекарю 
бібліотеки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, за надану допомогу в 
підборі літератури для каталога. 

Каталог виставки адресований науковцям, аспірантам, педагогам, студентам, 
бібліотекарям освітянських бібліотек і всім, кого цікавить розвиток психолого-
педагогічної науки й освіти в Україні. 



  
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 
ЧЕБИКІНА ОЛЕКСІЯ ЯКОВИЧА 

  
Педагог і науковець за покликанням 

  
Олексій Якович Чебикін – визнаний учений в системі освіти та психолого-

педагогічної науки, який присвятив свої наукові пошуки формуванню нової 
педагогічної ідеології, тісно пов'язаної з розробкою моделей розвитку 
особистості на всіх її вікових етапах, психологічно обґрунтованих педагогічних 
технологій і вимог до емоційної регуляції навчально-пізнавальної діяльності,  

Науково-педагогічний шлях О.Я.Чебикін розпочав у Одеському державному 
педагогічному інституті ім. К.Д. Ушинського (нині Південноукраїнський державний 
педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського), який успішно закінчив, і пройшов в 
ньому шлях від молодого фахівця до ректора. 

Сьогодні О.Я.Чебикін – доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, засновник наукової школи з проблем 
емоційної регуляції. Його наукові досягнення суттєво збагатили психолого-педагогічну 
науку і практику. Вони знайшли своє відображення майже у 300 працях. Серед них:  
монографії, посібники, науково-тематичні збірники, брошури для науковців і практиків, 
навчальні плани, статті і доповіді, опубліковані в Україні, Австрії, Бельгії, Греції, Німеччині, 
Іспанії, США, Японії та ін. Його учні та послідовники працюють у провідних психолого-
педагогічних установах України, Росії, Литви, Польщі, Німеччині. США. 

Діапазон проблем, що входять у коло інтересів академіка О.Я.Чебикіна, досить 
широкий. Він виступив засновником і організатором першого незалежного Одеського 
товариства психологів; першої в Одесі школи-лабораторії, яка прискорила впровадження 
розвивального навчання в навчальні заклади міста; першої в Україні авторської системи 
підготовки практичних психологів; спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з 
психології; Південного наукового центру АПН України; науково-практичного часопису 
"Наука і освіта"; науково-практичного об'єднання "Інноваційні та інформаційні технології 
освіти" для узагальнення і поширення перспективних, наукових надбань; міжвузівської 
лабораторії "Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція” для студентів-
психологів; психолого-педагогічної служби для учнів, їхніх батьків і педагогів. 

Науково-педагогічній діяльності Олексія Яковича характерний широкий 
спектр. Під керівництвом академіка О.Я.Чебикіна створено 16 творчих колективів 
з розробки 10 державних та 6 міжнародних наукових програм, зокрема програми 
АПН України"Психологічні основи чотирирічної початкової освіти на 1987-
1991 рр.” та “Теоретико-методологічні проблеми емоційної регуляції пізнавальної 
активності"; державна програма "Розробка системи корекції затримки психічного 
розвитку дітей шкільного віку в навчанні", міжнародна програма "Діти Чорнобиля. 
Вивчення емоційної сфери дітей, що постраждали від аварії Чорнобильської 
АЕС" та ін. 

З метою координації та апробації результатів досліджень проведені науково-практичні 
конференції і міжнародні конгреси з різних проблем психологічної науки: психічна стійкість 
у професійній діяльності, емоційна регуляція навчальної діяльності, діагностики і регуляції 
емоційних станів, перспективні системи й технології навчання, проблеми емоційного і 
раціонального в дидактиці, проблема емпатії в психології, психологія підприємництва, 
візуальне мислення і творчість особистості, психічне здоров'я дітей, психологія підготовки 
в системі вищої школи та ін. 

Олексій Якович побудував перспективну систему підготовки вчителів, які є 
розробниками та організаторами процесу навчання і виховання підростаючого 
покоління. Ним розроблено програму підготовки психологів-практиків; систему 



оцінки шкільної зрілості; технологію діагностики та корекції післястресових станів 
дітей, що постраждали від різних катастроф; методику вивчення емоційної 
стійкості та ін. Впровадження розробок О.Я. Чебикіна у практику роботи школи 
дали значний економічний і соціальний ефект. 

Крім зазначеного вище, О.Я. Чебикін є головним редактором журналу "Наука 
і освіта", членом президії АПН України, директором Південного наукового центру 
АПН України, членом товариства психологів України та багатьох міжнародних 
академій і асоціацій. 

На базі науково-практичного об'єднання "Інноваційні та інформаційні 
технології освіти", головою якого є О.Я.Чебикін, започатковані важливі й 
нетрадиційні установи – Інститут сучасного психоаналізу та лабораторія 
естетичного виховання. 

Науково-організаційна і науково-педагогічна діяльність О.Я. Чебикіна 
сприяли активізації розвитку психолого-педагогічної науки і практики не тільки в 
Україні, а й поза її межами. Наукові праці академіка є вагомим внеском у 
розвиток національної науки, освіти та практики. 

(За матеріалами педагогічної преси) 

Основні дати життя і діяльності 

1949, 28 березня  Народився у с. Нерубайському Одеської області. 
1956 – 1966  Навчання у Нерубайській середній школі (закінчив 10 класів). 
1966, листопад – 
1967, жовтень  

  

Лаборант, учитель Нерубайської середньої школи. 

1967, вересень – 
1971, серпень  

Навчання в Одеському педагогічному інституті ім. К.Д.Ушинського (нині 
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського) на 
факультеті фізичного виховання. 

1971, серпень –  

1972, листопад  

  

Викладач Одеського педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського. 

1972, листопад – 
1973, листопад  

  

Служба в армії. Навчання в авіаційній школі. 

1973, листопад – 
1974, вересень  

  

Викладач Одеського педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського. 

1974, вересень – 

1977, листопад 

 

1977, листопад –1988, 
грудень 

 

Аспірант кафедри психології ДНОЛІФК (м. Москва) 

Викладач, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Одеського 
педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського. 

1979 Захист кандидатської дисертації з проблем емоційної стійкості людини (Інститут 
психології АН СССР) 

1980 – 1981 Стажування в Оломуцькому, Пільзенському університетах (Чехословаччина) 
1983 Присвоєно вчене звання доцента. 
1984 Засновник і організатор Одеського товариства психологів. 
1984 –  Президент Одеського товариства психологів. 
1985 Організатор першої в Одесі школи лабораторії на базі СШ №122. 
1986 Засновник і організатор першої в УРСР авторської системи підготовки 

практичних психологів при Одеському педагогічному інституті. 
1986 –  Член Міжнародної асоціації психологів. 



1987 – 1991 Член Центральної Ради товариства психологів СРСР. 
1988 Стажування у Сегедському університеті (Угорщина). 
1988, грудень –  

1991, грудень 

Докторант кафедри психології Київського державного педагогічного інституту ім. 
О.М.Горького. 

1990 – 2000 Читання лекцій, обмін досвідом, виступи на конгресах (Югославія, Японія, Греція, 
Німечина та ін.)  

1991 Захист докторської дисертації „Эмоциональная регуляция учебной 
деятельности” (Московський пед. ін-т ім. В.І.Леніна). 

1992 Присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук. 
1992, січень –  

2001, серпень 

Завідувач кафедри педагогіки та психології Одеського педагогічного інституту ім. 
К.Д.Ушинського. 

1993 Присвоєно вчене звання професора. 
1995  Обраний дійсним членом Академії педагогічних наук України (АПН України). 
1996, вересень –2001, 
серпень 

Засновник, організатор і директор Південного наукового центру АПН України (за 
сумісництвом). 

З 1997 Дійсний член Міжнародної Академії психологічних наук, Академії педагогічних та 
соціальних наук.  

З 1997 Засновник і головний редактор науково-практичного журналу „Наука і освіта”.  
1997, грудень Присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”. 
1998 Обраний членом Президії АПН України. 
1998 Засновник і організатор міжвузівської лабораторії „Психодіагностика та 

психолого-педагогічна корекція”. 
1998 Засновник і організатор науково-практичного об’єднання „Інноваційні та 

інформаційні технології освіти”. 
З 2000  Дійсний член Української Академії економіки та кібернетики. 
2001, вересень – 
2002, травень 

Заступник директора Одеської філії Української Академії державного управління 
при Президентові України.  

2002, травень –  

2003, червень 

Перший заступник та в.о. директора Одеського регіонального інституту  
державного управління Української Академії державного управління при 
Президентові України. 

2002 Стажування у вищій школі адміністративного управління (Польща). 
2003 червень –  

п
  о теперішній час 

Ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. 
К.Д.Ушинського. 

Матеріали про науково-педагогічну діяльність вченого 
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