ХРОНIКА

ПАМ’ЯТI
IВАНА МАКАРОВИЧА ПРОЦЕНКА
(1935–2022 рр.)

27 квiтня 2022 р. на 87 роцi пiшов з життя Iван Макарович Проценко, один з вiдомих вчених України у галузi газової та плазмової електронiки,
фiзики плазмодинамiчних систем середнiх енергiй та iонно-пучкової плазми, кандидат фiзикоматематичних наук, який понад 60 рокiв присвятив фундаментальним експериментальним дослiдженням з фiзики плазми, з яких 40 – на посадi
старшого наукового спiвробiтника i понад десятирiччя виконував обов’язки завiдувача вiддiлу газової електронiки Iнституту фiзики НАН України.
Iван Макарович Проценко народився 4 жовтня
1935 р. у с. Пiщики Iрклiєвського р-ну Черкаської
областi в сiм’ї селянина-колгоспника. Пiсля звiльнення областi вiд окупантiв у 1943 роцi вiн пiшов
до школи, в якiй проявляв великi здiбностi до ма-

468

тематики та фiзики i яку закiнчив у 1953 р. Пiсля
завершення навчання у школi у 1953 р. I.М. Проценко вступив до Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка на радiофiзичний факультет, щойно створений для пiдготовки наукових кадрiв у нових на той час напрямках у науцi та технiцi i закiнчив його з вiдзнакою у 1958 р.
З того часу все творче життя I.М. Проценка було пов’язано з Iнститутом фiзики НАН України.
Вiн був серед ключових особистостей, якi стали
першопрохiдцями у термоядерних дослiдженнях у
м. Києвi. У 1961–1965 рр. вiн без вiдриву вiд виробництва успiшно виконав аспiрантський план,
створив експериментальний стенд i представив результати дослiджень магнiтогiдродинамiчної стiйкостi термоядерної плазми в потужних iмпульсних
трубчатих розрядах. Присутнiй на засiданнi вченої ради академiк О.С. Давидов пiсля доповiдi
I.М. Проценка вiдзначив, що представлений матерiал фактично є завершеною дисертацiєю, яку
потрiбно термiново захищати.
З часом I.М. Проценко змiнив наукову тематику, вiд потужних термоядерних систем з магнiтним утриманням гарячої плазми перейшов до систем з магнiтним утриманням електронiв i вiльними iонами. Його попереднiй експериментальний та
конструкторський досвiд по створенню потужних
електричних та магнiтних полiв потрiбних конфiгурацiй виявився дуже корисним для розробки та
створення новiтнього вакуумно-плазмового обладнання та засобiв дiагностики електро-фiзичних
параметрiв дослiджуваних систем. Це зробило можливим проведення комплексних теоретичних та
експериментальних фундаментальних дослiджень
i отримання фiзичних результатiв, якi стали базою
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них плазмодинамiчних приладiв середнiх енергiй
нового поколiння.
I.М. Проценко був одним з перших дослiдникiв
плазмооптичних та плазмодинамiчних систем середнiх енергiй. За його безпосередньої участi було створено електростатичнi плазмовi лiнзи з великою апертурою, дослiджено їх взаємодiю з пучками iонiв малих та великих струмiв – вiд 10 мА
до 2 А, малих та середнiх енергiй 100–30 000 еВ.
За його участi встановлено високу ефективнiсть
плазмооптичних електростатичних лiнз для фокусування пучкiв iонiв важких елементiв з енергiями до 40 кеВ. Було знайдено особливостi взаємодiї в системах iонний пучок-плазма в поздовжньому магнiтному полi та фокусування амперних iонних пучкiв (до 2 А) великого початкового дiаметра
(до 6 см) середньої енергiї електростатичними плазмовими лiнзами. I.М. Проценко спроектував також цiлу низку нових плазмооптичних пристроїв
зi схрещеними електромагнiтними полями технологiчного призначення на постiйних магнiтах та
брав участь у дослiдженнi особливостей взаємодiї
iонно-плазмових потокiв з дiелектриками та полiамiдними плiвками.
I.М. Проценку належить також великий внесок
у створення та дослiдження нового плазмооптичного фiльтра для руйнацiї мiкрокрапель у потоках щiльної низькоенергетичної плазми ерозiйних
джерел плазми. Такi системи мають суттєве значення для сучасних iнновацiйних технологiй, таких
як синтез новiтнiх матерiалiв та функцiональних
покриттiв, технологiї створення комерцiйно привабливих, малогабаритних i ефективних електрореактивних космiчних двигунiв.

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2022. Т. 67, № 6

I.М. Проценко успiшно поєднував наукову роботу з науково-органiзацiйною дiяльнiстю: тривалий
час був вченим секретарем Наукової ради з питань
“Фiзика плазми” та заступником завiдувача вiддiлу газової електронiки. Був на рiдкiсть комунiкабельною людиною, завжди вiдкритим до спiлкування, легко дiлився своїми широкими знаннями зi
спiвробiтниками та молоддю. Умiв вислуховувати
людей, працiвники тягнулися до цiєї авторитетної
людини. Про високий авторитет I.М. Проценка у
колективi iнституту свiдчать неодноразовi обрання його секретарем партбюро iнституту та головою комiсiї зi здiйснення контролю за дiяльнiстю
адмiнiстрацiї у досить бурхливi та непростi 19701980 рр. Понад десятирiччя I.М. Проценко успiшно виконував обов’язки завiдувача вiддiлу газової електронiки.
I.М. Проценко цiлковито вiддавав себе науцi, яка
була для нього змiстом життя. До останнiх днiв
вiн натхненно працював як авторитетний вчений
в галузi плазмодинамiки середнiх енергiй, як талановитий конструктор, який внiс вагомий внесок
у розвиток фiзики плазми та фiзичної електронiки. Його смерть – тяжка втрата для української
науки, для всiх, хто його знав i шанував. Свiтла
пам’ять про Iвана Макаровича – талановитого вченого, непересiчну особистiсть, вiдданого громадянина України – назавжди збережеться у наших
серцях.
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