
ВИДАТНІ ВЧЕНІ ОНАХТ 

 

МОРГУН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

 



Біографічний нарис 

          Валентина Олексіївна Моргун (дівоче прізвище Чебуракова) 

народилась 20 травня 1939 року в містечку Станція Желанна Донецької 

області у родині вчителя Чебуракова Олексія Дмитровича та бухгалтера 

Кравченко Наталії Іванівни. У 1956 році Валентина закінчила школу зі 

срібною медаллю та поступила в Одеський технологічний інститут.  

 

На знімку: Валентина Чебуракова (праворуч) з матусею та сестрою. 



 

На знімку: Моргун В.О. перед вступом до Одеського технологічного 

інституту, 1956 р.  

 

         Під час навчання Валентина Олексіївна  приймала участь в спортивних 

змаганнях з греблі на байдарках, де і познайомилась зі своїм майбутнім  

чоловіком Моргуном Леонтієм Михайловичем.    

 

 



На весілля було запрошено весь студентський курс понад 120 чоловік. 

 

Запрошення на весілля Чебуракової Валентини Олексіївни та Моргуна 

Леонтія Михайловича, 1960 р. 

       

     В 1960 році Валентина Олексіївна була вибрана секретарем 

комсомольської організації інституту, яку очолювала до 1962 року. 

                У 1961 року Валентина Олексіївна Моргун закінчила інститут, 

діставши кваліфікацію «інженер-технолог» за спеціальністю «Технологія 

зберігання та переробки зерна», та була направлена Міністерством Вищої 

освіти Української РСР на роботу в Одеській технологічний інститут 

харчової промисловості ім. Ломоносова М.В. 

 

Диплом про присудження кваліфікації інженера-технолога Моргун В.О. 



З 1963 року  Моргун В.О. працювала на посадах асистента, молодшого 

і старшого наукового співробітника, доцента, професора, завідуючої кафедри 

технології переробки зерна.  Вона була керівником науково-дослідних робіт з 

розробки та удосконалення технології переробки зерна, раціонального його 

використання, розширення асортименту готової продукції борошномельно-

круп'яних підприємств та покращення його якості. У суспільному житті 

займала активну життєву позицію. 

 

 

На знімку:  Моргун В.О. проводить практичні заняття на кафедрі  

Технології переробки зерна. 

Вона читала на високому науково-методичному рівні курси лекцій по 

технології переробки зерна, гуманітарним проблемам спеціальності, 

технохімічному контролю мукомельно-круп'яного виробництва, керує 

дипломним та курсовим проектуванням. Підготувала і запровадила в учбовий 

процес нові учбово-методичні розробки за спеціальністю "Технологія 

зберігання та переробки зерна".  При її активній участі підготовлено біля 



двох тисяч висококваліфікованих інженерів для галузі хлібопродуктів, які 

працюють в Україні та за її межами. 

 

На знімку: Моргун В.О. проводить лекцію. 

 

Моргун В.О., проводила значну наукову роботу, була керівником 

наукової школи в академії «Розробка нових ресурсозберігаючих технологій 

виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів». Основний напрямок - 

це розробка нових технологій виробництва зернових продуктів з метою 

розширення їх асортименту та підвищення харчової цінності. На нові зернові 

продукти було розроблено 10 технічних умов і основні розробки 

впроваджено у виробництво з значним економічним ефектом. За 

результатами роботи  опубліковано 229  наукових праць, серед яких три 

монографії та один підручник. Підготувала 8 кандидатів наук, в останні роки 

була керівником 4-х аспірантів і одного докторанта. 

Моргун В.О. – член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських 

і докторських дисертацій при Одеській національної академії харчових 

технологій  та  Київському національному університеті харчових технологій. 

Неодноразово виступала опонентом при захисті кандидатських і докторських 



дисертацій. Багато років працювала секретарем спеціалізованої ради ОНАХТ 

по захисту докторських і кандидатських дисертацій. 

Неодноразово вибиралась депутатом Приморської народної ради 

депутатів, була делегатом Всесоюзного з'їзду комсомолу та Всесоюзного 

з'їзду народних контролерів, 

Вона - відомий в країні та за її межами вчений і спеціаліст в галузі 

хлібопродуктів, користувалася великою повагою серед співробітників 

промисловості, вчених та студентів академії.  З  1992 року до 2011 року 

Валентина Олексіївна була завідуючої кафедрою технології переробки зерна. 

За успіхи в науковій і навчально-педагогічній роботі нагороджувалась 

неодноразово грошовими преміями, грамотами академії, знаком «За відмінні 

успіхи в роботі». 

 

 

На знімку: Зустріч випускників, 15 років після закінчення навчання в 

Одеському технологічному інституті, 1976 рік. Моргун В.О. третя ліворуч. 



 

 

На знімку: В.О. Моргун в своєму кабінеті перед захистом докторської 

дисертації. 



 

На знімку: З колегами по роботі після успішного захисту докторської 

дисертації. 

 



 

 

 

 

 

На знімку: У відрядженні в Чехії з проректором Єгоровим Б.В. 

Моргун В.О. мала відзнаки   Міністерства вищої та середньої 

спеціальної освіти СРСР, 1986; «Почесну відзнаку Голови Одеської обласної 

державної адміністрації», 2002; нагороду «За наукові досягнення», 

Міністерство освіти і науки України, 2007; «Знак пошани», Міністерство 

аграрної політики України, 2007.. Нагороджена медаллю «Ветеран труда», 



Виконавчий комітет Одеської обласної Ради народних депутатів, 1984. Має 

«Диплом ассоциации специалистов мукомольной и хлебопекарной 

промышленности», Румунія, 1996. 

 

На знімку: Моргун В.О. – секретар спеціалізованої ради по захисту 

кандидатських і докторських дисертацій при Одеській національної академії 

харчових технологій. 

 

На знімку: Привітання з днем народження керівниками підприємства 

«Київмлин» 



 

 

 

На знімках: Нагороди Моргун В.О. 



 

 

 

На знімках: Нагороди Моргун В.О. 



 

 

 

На знімках: Нагороди Моргун В.О. 



 

 

На знімках: Нагородження Моргун В.О., 29.12.2010 р. 

За значний внесок у розробку прогресивних  ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій для виробництва нових сортів борошна, 

круп’яних виробів здорового харчування у 2011 році було порушено 

клопотання щодо призначення професора  Моргун В. О.  довічної державної 

стипендії. 

 


