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Трудова і професійна діяльність 
З серпня 1979 по грудень 1980 року працювала складальницею відділу 

зовнішньої кооперації КрАЗу. Закінчила підготовче відділення у 1981 році і 
відділення психології біологічного факультету Харківського державного 
університету імені О.М.Горького у 1986 році та отримала кваліфікацію: 
Психолог. Викладач. 

З серпня 1986 року працює в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г. Короленка (тоді Полтавський державний педагогічний 
інститут імені В.Г. Короленка) спочатку на посадах молодшого наукового 
співробітника, асистента, старшого викладача, а потім доцента кафедри 
психології. Виключенням є навчання в цільовій аспірантурі НДІ психології 
(м.Київ) у 1993-1996 роки – лабораторія актуальних проблем профорієнтації 
молоді (проф. Федоришин Б.О.), там же була науковим кореспондентом 
(1986-1998рр.). У 2009 році отримала сертифікат Doctor of Philosophy. У 2015 
році отримала посвідчення «Ветеран праці». 

Тема кандидатської дисертації: «Психологічна структура професійної 
адаптації молодого вчителя» спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова 
психологія. Наукові керівники: доктор педагогічних наук, професор Федоришин 
Б.О. і кандидат психологічних наук, професор Моргун В.Ф. Кандидатська 
дисертація захищена у 1997 році в Інституті педагогіки і психології професійної 
освіти АПН України (м. Київ). 

Навчальна і методична робота 
Викладає дисципліни: диференціальна психологія, політична психологія, 

психологія паблік рилейшнз, психологія сім 'ї, психологія сексуальності, 
практикум з психокорекційної роботи, психологія особистості, загальна 
психологія, вікова і педагогічна психологія. До кожної дисципліни укладено 
програму, інструктивно-методичні матеріали для студентів різних форм 
навчання. 

Наукова діяльність 
Коло наукових інтересів становлять проблеми, які пов'язані з адаптацією 

особистості у соціально-професійному середовищі, особистістю у різних реаліях 
і соціальних групах, диференціальним аспектам індивідуально-типологічних 



властивостей особистості та її іміджу, гендерно-рольовою поведінкою у сім 'ї, 
моніторингом якості вищої освіти. 

Має понад 130 публікацій, загальний обсяг яких складає більше 110 друк. 
арк. Є автором і співавтором навчальних посібників, підручників, довідника з 
соціальної психології, колективних монографій (вітчизняних і зарубіжних) і 
науково-методичних посібників. Має публікації у центральних фахових 
журналах і науковометричних журналах з імпакт-фактором та в інших наукових 
виданнях. 

Приймала участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики з 
ПГО «Полтавнафтогазгеологія» у 1986-1988 роках, з Кременчуцькою колонією 
для неповнолітніх у 1988-1989 роках. 

Керує науково-дослідною роботою студентів у межах проблемної групи 
«Особистість у різних реаліях та соціальних групах». 

Організаційна робота 

Член Товариства психологів України (1993). У 1997-2006 роках була 
заступником завідувача кафедри психології з методичної роботи. У 2001 - 2004 
роках була головою методичної ради психолого-педагогічного факультету. У 
2006-2016 роках була головою моніторингової комісії ПНПУ імені 
В.Г. Короленка з організації внутрішнього моніторингу якості професійної 
підготовки фахівців. 

 
 
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
Підручники, посібники, монографії  
1. Чайкіна Н.О Міжстатеві взаємовідносини, психосексуальна та гендерно-рольова 

ідентифікація в підлітковому та ранньому юнацькому віці (5.5.) / Психологія розвитку 
особистості у підлітковому і ранньому юнацькому віці : навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – Полтава : Астрая, 2018. – 342с. (С.226-248).  

2. Чайкіна Н.О Виробнича психологічна практика в психологічній службі: 
навчально-метод. посібник для студ.-в-спеціалістів природничого факультету (у співавтор. 
з Мірошник О.Г., Губіною Т.І.) - Полтава, 2011. - 45с.  

3. Чайкіна Н.О Організація внутрішнього моніторингу якості професійної       
підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання : наук.-метод. 
посібник – Полтава : ПНПУ ім.В.Г.Короленка, 2010. – 112с. (у співавтор. з О.М.Ніколенко) 
ISSN: 978-966-2538-00-7  

4. Чайкіна Н.О Виробнича психологічна практика :  навчально-метод.       посібник 
для студ.-в-спеціалістів природничого факультету (у співавтор. з Мирошник О.Г., 
Губіною Т.І.) – Полтава : ПНПУ ім.В.Г.Короленка, 2010.        – 42с.  

5. Чайкіна Н.О Психодіагностика особистості та індивідуально-психологічних 
властивостей підлітка / Психодіагностика особистості  підлітка : навч. посібник із психол. 
практики для студентів-бакалаврів пед. і псих. спеціальностей // Колектив авторів за ред. 
О.Д. Кравченко, В.Ф. Моргуна.  –  К. :  Видавничий  Дім «Слово», 2009. –136с. - С.25-46.      
(у співавтор. з  Л.Г.Перетятько) ISSN: 978-966-194-001-6  

6. Чайкіна Н.О Комплекс психологічних методів дослідження професійної адаптації  
молодого  вчителя : наук.-метод. посібник – Київ, 1997. – 40с.   



7. Чайкіна Н.О Увага / Методи психодіагностики підлітків: навчальний посібник з 
пропедевтичної практики для студентів педагог. і психолог.      спеціальностей / за ред. О. Д. 
Кравченко, В. Ф. Моргуна. – Полтава, 1995. – 124с. – С. 7-11. (у співавтор. з З.Ф.Сіверс)  

8. Вплив диспозиційних властивостей особистості на рівень самоконтролю у      
ранньому юнацькому віці Monografia pokonferencyjna «Science, research, development #21». 
//  Authors of articles еdited by W. Okulicz-Kozaryn –      Poznan : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond  
trading  tour» Warszawa, 2019. – 208 str. (str. 22-24).      ISBN: 978-83-66401-15-0  

9. Чайкіна Н.О Когнітивні проблеми психологічного впливу на суб’єктів  освітнього 
простору  / Monografia pokonferencyjna «Science, research, development   #13». //  Authors of 
articles еdited by W. Okulicz-Kozaryn –      Berlin : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» 
Warszawa, 2019. –  208 str. (str. 135-137).  ISBN: 978-83-66030-75-6    

10. Чайкіна Н.О Професійна адаптація практичних психологів на різних етапах 
професіоналізації  / Наукові студії з вікової та практичної  психології  : монографія // автор. 
кол., за ред.   К.В.Седих, І.Г.Тітова. – Полтава : ПП Астрая», 2018. – 278 с. (С. 253-251). 
ISBN 978-617-7669-09-7  

11. Чайкіна Н.О Концептуальні підходи до проблеми статевої соціалізації дитини  /   
Monografia pokonferencyjna « Science, research, development #2 // Authors of articles еdited by 
W. Okulicz-Kozaryn – London. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018.  
– 96 str. (С. 76-79). ISBN 978-83-66030-06-0  

12. Чайкіна Н.О. Специфічність кризи ідентичності особистості / Monografia  
pokonferencyjna «Nowy sposób rozwoju». // Authors of  articles еdited by W. Okulicz-Kozaryn – 
Warszawa  : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 132 str. (С. 88-90).   ISBN: 
978-83-65608-89-5  

13. Чайкіна Н.О. Адаптивні стратегії підприємців в умовах економічних ризиків і 
загроз / Person, Family, and Society : Interdisciplinary Approach to the Harmonization of 
Interests [Monograph].  // Authors of articles еdited by O.Bilychenko, M.Duczmal, I.Ostopolets – 
Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. –  (у співавтор. з А. О. 
Чайкіною) 380p. (P. 296 – 303).  

14.  Чайкіна Н.О. Гендерно-рольові експектації подружньої пари / Від гендерних 
ідеологій до дискусій про  сучасну сім'ю – Монографія  [Текст]  // Колектив авторів за наук. 
ред. Пшінька О.М.,   Власової Т.І. – Дніпропетровськ : Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. 
– Частина II,         п.2.4.  – 160с. (С.114-123). ISSN: 978-617-7382-00-2  

15. Чайкіна Н.О. Довідник / Наталія Олександрівна Чайкіна // Соціальна психологія в 
Україні. // За ред. М.М.Слюсарського. –  К. : Міленіум, 2004. – С. 196.   

  
Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та                               

міжнародних виданнях:  
а) Статті в наукометричних виданнях  
1. Чайкіна Н.О. Психологічні проблеми сексуальної соціалізації в пубертатний 

період / Virtus : Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba – October # 36. –  CPM «ASF» 
: Канада (Монреаль), 2019-10-25.      ISSN: 2410-4388  

2. Чайкіна Н.О Психологічна стратифікація молодіжних неформальних       об'єднань  
/ Virtus : Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba – March      # 12. – CPM «ASF» : 
Канада (Монреаль), 2019-01-28.- С.57-59.        ISSN: 2410-4388  

3.  Чайкіна Н.О Проблеми адаптації юнаків до строкової служби / Virtus : Scientific 
Journal /     Editor-in-Chief M.A. Zhurba – March # 12. – CPM «ASF» : Канада (Монреаль), 
2018.- С.81-84. ISSN: 2415-3133  

4. Чайкіна Н.О. Особливості професіоналізації медичних працівників /Virtus :      
Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba – March # 12. –CPM «ASF» : Канада        
(Монреаль), 2017. - С.66-69.  ISSN: 2410-4388  

5. Чайкіна Н.О. Модель адаптивної стратегії фахівця   / Психологія і  особистість : 
науковий журнал. – № 2 (12) Частина 2. - Київ-Полтава, 2017. – С. 310-318.  



6. Чайкіна Н.О. Диференціальний аспект іміджу профспілкового лідера / Психологія 
і особистість :  науковий журнал – № 2 (10) Частина 2. –Київ-Полтава, 2016. – С. 237-247.  

7. Чайкіна Н.О. Світоглядні парадигмальні дихотомії аналізу індивідуальних 
відмінностей особистості  / Психологія і особистість : науковий журнал. – № 2 (8) Частина 
2. - Київ-Полтава, 2015. – С. 59-71.  

8. Чайкіна Н.О. Вплив «Я»-базового і «Я»-ситуаційного на адаптивну стратегію 
особистості / Наталія Олександрівна Чайкіна // Психологія і особистість : науковий журнал 
№ 1(3). - Київ-Полтава : ПНПУ  ім.В.Г.Короленка, 2013. – С.45 – 58.    

  
б) Статті у наукових фахових виданнях:  
1. Чайкіна Н.О. Методичні засади співвідношення «Я»-базового і «Я»-       

ситуаційного у структурі професійної адаптації  // Практична психологія та соціальна 
робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. – №6. – Київ, 2012. – С.14-20.    

2. Чайкіна Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти // 
Практична психологія і соціальна робота : наук.-практ. освітньо-метод. журнал. - №5. 
(146).– Київ, 2011. – С. 46-52.   

3. Чайкіна Н.О. Специфіка професійної адаптації практичних психологів / Вісник 
ХНУ - серія «Психологія». – №913. – Вип. 44. – Харків, 2010. – С.174-177.    

4. Чайкіна Н.О. Комплекс психологических методов исследования        
профессиональной адаптации молодого учителя  // Практична психологія і соціальна 
робота : наук.-практ. освітньо-метод. журнал. - №2. – Київ, 2009. – С.16-36.   

5. Чайкіна Н.О. Психологічні особливості організації і проведення ігор в курсі 
«Психологія сім’ї» / Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. 
освітньо-метод. журнал.  - №10(91). – Київ, 2006. - С. 33-38.  

6.  Чайкіна Н.О. Активні методи навчання у курсі «Психологія сім’ї». –Вісник ПДПУ 
ім. В.Г.Короленка. – Вип.2(35). – серія «Педагогічні науки. – Полтава, 2004. 7.Чайкіна Н.О. 
Психологічна  детермінація інвективної лексики // Вісник ПДПУ ім. В.Г.Короленка. -  Вип. 
4-5 (12-13). – серія «Філологічні науки»      // Збірник наук. праць. – Полтава, 2000. – С. 
256-262.  

  


