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Ректор - ЧЕБИКІН ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ 

Біографія керівника 

Олексій Якович Чебикін як знана особистість пройшов шлях від 

вчителя сільської школи до ректора Університету Ушинського. Завдяки 

зусиллям О. Я. Чебикіна очолюваний ним університет став лідером серед 

педагогічних вищих навчальних закладів.  

Олексій Якович є фундатором визнаної наукової школи з проблеми 

емоційної регуляції навчальної діяльності, результати якої знайшли 

відображення понад у 600 його працях: 20 монографіях, посібниках, 

авторських свідоцтвах та понад 200 статтях (серед яких третина надрукована в 

країнах Європи, Америки та Азії). Ним підготовлено понад 50 аспірантів, 

докторантів, проведено 25 міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів. 

Він є головним редактором визнаного на міжнародному рівні (Web of Science) 

журналу «Наука і освіта», членом Президії НАПН України, Президентом 

Асоціації університетів України, Віце-президентом Асоціації педагогічних 

університетів Європи та ін. Як патріот нашої держави ініціював створення в 

університеті волонтерської організації з допомоги дітям та воїнам АТО. 



Своїми визначними трудовими досягненнями Олексій Якович робить вагомий 

внесок у розвиток національної науки та освіти, гідно утверджуючи її імідж на 

вітчизняному та міжнародному рівні. 

Опис навчального закладу 

За 200 років університет пройшов складний шлях свого розвитку та 

став визнаним в освітньому середовищі як в Україні, так і за кордоном. 

Університет протягом останніх 10 років стабільно знаходиться в когорті 

провідних вишів серед педагогічних, спортивних та гуманітарних ВНЗ 

держави за різними рейтингами, є безперечним лідером з якості наукової 

продукції серед вказаної групи вишів за міжнародною рейтинговою 

системою SCOPUS. Такі визначні досягнення стали можливими завдяки 

ефективним реформам, що дали змогу створити 11 факультетів, 38 кафедр, 

16 спеціалізованих інтернет-класів, 26 лабораторій, 7 спеціалізованих 

учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 6 

міжнародних науково-інформаційних центрів. Університет відзначений 

багатьма нагородами та є членом різних авторитетних міжнародних 

асоціацій, зокрема у 2016 р. був обраний «Університетом року» в КНР серед 

540 вишів різних країн за прогресивну діяльність Інституту Конфуція.  

Гордість університету – його визнані педагоги-вчені, студенти та 

випускники, які зробили неоціненний внесок у розвиток національної освіти 

і науки на світовому рівні. Випускники університету успішно працюють у 

системі державної служби та місцевого самоуправління, очолюють великі 

міста, міністерства (відомства), обираються Народними депутатами України 

та депутатами інших рівнів. Вони також очолюють великі університети, 

науково-дослідні інститути та різні освітні заклади. За роки свого існування 

університет підготував понад 100000 фахівців для системи освіти нашої 

країни та 15 держав світу. 

Наразі університет є флагманом педагогічної освіти на півдні України, 

де успішно функціонує 17 визнаних наукових шкіл, ведеться підготовка за 

майже 40 спеціальностями та спеціалізаціями студентів, аспірантів і 



докторантів. За трудові досягнення університет неодноразово відзначався 

державними, а також різними вітчизняними й зарубіжними нагородами. 

Університет є членом багатьох міжнародних асоціацій і товариств, 

співпрацює з майже 100 різними міжнародними освітніми й науковими 

центрами; щороку реалізує майже 40 міжнародних проектів. 

Університет Ушинського здійснює активну соціально-просвітницьку 

благодійну діяльність в Одеському регіоні, спрямовану на патріотичне 

виховання студентської молоді.  

Контактні дані 

65020, м.Одеса,  вул. Старопортофранківська, 26.  

Тел.: (048) 723-40-98, факс: (048) 732-51-03 

E-mail: pdpu@pdpu.edu.ua 

Сайт: http://pdpu.edu.ua/index.php/uk/ 
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