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Прес-реліз

ІV Всеукраїнські Моргуновські читання
«Я самовіддано люблю свою Україну.
Вона для мене – батько й мати, моя сім’я,
мої діти й онуки, вона - моя надія й опора»
(Федір Моргун)

В рамках проведення ІV Всеукраїнських Моргуновських читаннях «Феноменологія
дослідження і творення історії України в літературній спадщині Федора Трохимовича
Моргуна» 19 березня 2014 року в читальному залі філологічної літератури Наукової
бібліотеки Запорізького національного університету відбулась зустріч за участю
кандидата психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимира Федоровича
Моргуна – сина видатного державного і політичного діяча, агронома, доктора
сільськогосподарських наук, еколога, академіка УААН, письменника Ф. Т. Моргуна
(1924—2008).
В програмі зустрічі презентація книг Федора Моргуна «Куди йдеш, Україно?»,
«Безсмертна душа України», «Від плуга до інформаційних технологій», «Сталінськогітлерівський геноцид українського народу» та інші. У розвідках Ф. Моргуна з історії
Української республіки у складі СРСР ХХ століття та незалежної України кінця ХХ –
початку ХХІ століть знаходимо приклад патріотичної історії в усі ці періоди розвитку
країни. Викликами історичного пізнання є діалектичне поєднання ролі особистості і
народу в творенні історії, поєднання історії перемог з історією поразок, історії героїв й
історії жертв суспільного поступу.
Федір Моргун належав до тих небагатьох, хто зберіг у собі совість, у кому вона жила,
тривожна, болісна, чесна, і саме совість, а не просто почуття або пусте марнослів’я
диктувало йому рядки його пристрасних книжок, водило його пером, веліло щодня,
щогодини іти на бій, ставати на захист цінностей і святинь. Знайомство з книгами
відкриває нові, несподівані іпостасі Федора Моргуна — проникливого історика,
українського культуролога і гуманіста. Дослідники порівнюють Ф. Моргуна з Г.
Сковородою і це не є перебільшенням… Маємо унікальний літопис історії держави,
переплетеної з біографією непересічної людини, майже ровесником минулого століття,
яким є Федір Моргун. Це дивовижне поєднання особистої сповіді з історичним
оповіданням робить історію інтригуюче-живою, а людину — не пилинкою чи гвинтиком
на шляхах історії, але її учасницею і творцем.
Володимир Федорович Моргун – кандидат психологічних наук, професор, завідувач
кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету є членом
ради Товариства психологів України, нагороджений нагрудним значком «Відмінник
освіти» та знаком Міністерства освіти і науки України «Антон Макаренко»– автор або

співавтор багатьох праць, серед яких: «Методи психодіагностики підлітків», «Роль
іноземних інституцій у формі сучасного економічного мислення в Україні», «Психологія
особистості у педагогіці А. С. Макаренка», «Психохірургія наклепів», «Особистість в
освіті: парадигма культури» та інших. Інтереси наукової школи В. Ф. Моргуна
«Психологія багатовимірної особистості» центруються навколо ключових проблем
психології особистості, психодіагностики, психодидактики, мотивації навчання,
професійної орієнтації, історії психології та педагогіки. Науковець презентував власні
праці з психології та спогади про батька «Україна ловила Федора Моргуна, та не
спіймала» (кн. 1: «Витязь степу»; кн. 2: «Порятуймо майбутнє людства»), «На захист
батька».
По завершенні заходу на знак вдячності Володимир Федорович Моргун подарував у
фонд Наукової бібліотеки ЗНУ добірки праць українського науковця та філософа Федора
Моргуна та власні публікації.
Шановні студенти, молодь і всі, хто хоче дізнатися про постать Ф. Моргуна, вагомі
внески його в розвиток економіки, екології, культурної і соціальної сфери України
запрошуємо Вас до Наукової бібліотеки ЗНУ, читальний зал для викладачів (ауд. 134),
ознайомитися з науковими і публіцистичними творами вченого, які стануть в нагоді при
вивченні екологічних, історичних, культурологічних дисциплін та вихованні молоді.
За додатковою інформацією звертайтеся до директора Наукової бібліотеки Валентини
Олександрівни Герасимової (ІІ навчальний корпус ЗНУ, к. 215), тел.: (061)228-75-88, 1414, та до відділу наукової інформації бібліотеки ЗНУ (ІІ корпус, к. 134), тел.: (061)289-1203.

