
До 75-рiччя
Пруна Анатолiя Федоровича

 

Анатолiй Федорович народився 02 березня 1940 року (що правда, у свi-
доцтвi про народження та пiзнiше у паспортi рiк народження помилково
значився як 1941) в селi Iванiвка Куп’янського району Харкiвської областi в
родинi вчителя iсторiї середньої школи Пруна Федора Трохимовича та Прун
Полiни Iванiвни. На самому початку вiйни у 1941 роцi Федiр Трохимович
пiшов до лав Радянської Армiї та у 1943 роцi загинув на фронтi.

Навчання, освiта та пiдвищення квалiфiкацiї
Пруна Анатолiя Федоровича

з 1947 по 1951 рр. — навчання в Iванiвськiй початковiй школi;
з 1951 по 1957 рр. — навчання в Кисловськiй середнiй школi;
з 1957 по 1960 рр. — навчання в Горлiвському гiрничому технiкумi;
з 1960 по 1965 рр. — навчання на фiзико-математичному факультетi

Слов’янського педагогiчного iнституту, по закiнченню якого здобув квалi-
фiкацiю «Вчитель фiзики i працi середньої школи» та звання «Вчитель
середньої школи»;
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1967 р. — стажування на факультетi пiдвищення квалiфiкацiї при «Москов-
ському державному унiверситетi» (далi — МДУ) за спецiальнiстю «Загальна
фiзика»;
з 1971 по 1973 рр. — стажування на кафедрi магнетизму МДУ;
з листопада по липень 1983 р. — стажування на факультетi пiдвищення ква-
лiфiкацiї при МДУ за спецiальнiстю «Загальна фiзика»;
з лютого по червень 1988 р. — стажування на факультетi пiдвищення квалi-
фiкацiї при МДУ за спецiальнiстю «Загальна фiзика».

Основнi дати трудової дiяльностi
з березня по липень 1960 р. Анатолiй Федорович працював «десятником»

дiльницi вентиляцiї тресту «Калининуголь» шахти «Кондратьевка - Новая»;
з 1963 по 1964 рр. — викладачем фiзики 6-11 класiв середньої школи №29

м. Горлiвка;
з 1965 по 1970 рр. — асистентом кафедри фiзики Слов’янського педаго-

гiчного iнституту (далi — СПI);
у 1970 роцi — тимчасово виконував обов’язки заступника декана фiзико-

математичного факультету СПI;
з 1970 по 1971 рр. — старшим викладачем кафедри фiзики СПI;
з 1971 по 1973 рр. — стажером-дослiдником на кафедрi магнетизму Мос-

ковського державного унiверситету;
з 1973 по 1975 рр. — старшим викладачем кафедри фiзики СПI;
з вересня по жовтень 1975 р. виконував обов’язки заступника декана

фiзико-математичного факультету СПI;
з жовтня 1975 по 1978 рр. — завiдувачем кафедри фiзики та за сумiсни-

цтвом в.о. доцента кафедри фiзики СПI;
з листопада 1978 р. — виконував обов’язки декана фiзико-математичного

факультету та за сумiсництвом в.о. доцента кафедри фiзики СПI;
в лютому 1979 р. — призначено на посаду декана фiзико-математичного

факультету СПI;
з червня 1980 р. — за сумiсництвом переведено з посади в.о. доцента на

доцента кафедри фiзики СПI;
з лютого 1979 по лютий 1984 рр. — деканом фiзико-математичного фа-

культету СПI;
в лютому 1984 р. — переобраний на посаду декана фiзико-математичного

факультету СПI;
з лютого 1984 по лютий 1989 рр. — деканом фiзико-математичного фа-

культету СПI та за сумiсництвом доцентом кафедри фiзики СПI;
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в лютому 1989 р. — переобраний на посаду декана фiзико-математичного
факультету СПI;

з лютого 1989 по лютий 1994 рр. — деканом фiзико-математичного фа-
культету СПI та за сумiсництвом доцентом кафедри фiзики Слов’янського
державного педагогiчного iнституту (далi — СДПI);

з 1994 по 2001 рр. — доцентом кафедри фiзики СПДI;
у 2001 р. — вихiд на пенсiю та продовження роботи на посадi доцента

кафедри СДПI;
з 2001 по 2015 рр. — доцентом кафедри фiзики СДПI (з 2002 — СДПУ, а

з 2013 — ДДПУ).

Науково-педагогiчна дiяльнiсть та здобутки
Одразу пiсля закiнчення у 1965 роцi повного курсу навчання за спецiаль-

нiстю «Вчитель фiзики i працi середньої школи» Анатолiя Федоровича, як
одному з найкращих випускникiв фiзико-математичного факультету Слов’-
янського державного педагогiчного iнституту, керiвництво запропонує посаду
асистента кафедри фiзики. На цiй посадi вiн працює до 1970 року, коли йо-
му викладацький досвiд дозволяє перейти на посаду старшого викладача цiєї
ж кафедри. На високому науково-методичному рiвнi вiн веде лекцiйнi, пра-
ктичнi та лабораторнi заняття з рiзних роздiлiв курсу загальної фiзики та
теоретичної фiзики.

Паралельно з напруженою викладацькою Прун Анатолiй Федорович веде
i iнтенсивну науково-дослiдну роботу. В 1967 роцi, перебуваючи на факуль-
тетi пiдвищення квалiфiкацiї при Московському державному унiверситетi,
Анатолiй Федорович розпочинає дослiдження магнiтних властивостей мо-
ноалюмiдiв залiза, нiкелю, кобальту, твердих розчинах мiж ними пiд ке-
рiвництвом старшого наукового спiвробiтника кафедри магнетизму МДУ
Чечернiкова Вiктора Iвановича. Для вивчення парамагнiтних та дiамагнi-
тних властивостей речовин та магнiтного сприйняття слабко-магнiтних тiл
Анатолiєм Федоровичем на кафедрi фiзики СДПI було створено установ-
ку для вимiрювань. На цiй установцi виконуються дослiдження у рамках
наукової теми i студентськi науковi роботи, якими вiн керує. Для завер-
шення дослiджень за темою Анатолiй Федорович був вiдряджений на два
роки до МДУ на кафедру магнетизму стажером-дослiдником. Значний об’-
єм одержаних результатiв дослiджень, було опублiковано у рядi наукових
статей та стали основою дисертацiї на здобуття ступеня кандидата фiзико-
математичних наук за спецiальнiстю «01.04.11 — фiзика магнiтних явищ»
(тема дисертацiї — «Дослiдження зсуву Найта на ядрах AL27 моноалюмiдiв
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залiза, нiкелю, кобальту та твердих розчинах мiж ними»), яку Анатолiй Фе-
дорович успiшно захистив у листопадi 1974 року на засiданнi Вченої ради
фiзичного факультету МДУ.

У 1976 роцi Анатолiй Федорович обiймає посаду завiдувача кафедри
фiзики СДПI. Як завiдувач кафедри фiзики вiн докладає значних зусиль
пiдвищенню iдейного та науково-методичного рiвня викладання, змiцненню
матерiальної бази фiзичних лабораторiй, зв’язкам з вчителями фiзики шкiл
мiста та району.

На кафедрi регулярно проводяться науково-дослiднi семiнари для вчите-
лiв шкiл мiста i саме вiн є iнiцiатором вiдкриття для учнiв мiста дворiчної
школи «Юний фiзик». Щорiчно вчителi фiзики мiста i району проходять
курси перепiдготовки з фiзики. Лабораторне обладнання кафедри дає мож-
ливiсть проводити зi студентами не лише навчальну, а й науково-дослiдну
роботу. За час його керiвництва кафедрою фiзики (з 1976 по 1978 рр.) на
кафедрi була захищена одна кандидатська дисертацiя та кiлька дисертацiй
було пiдготовлено до захисту.

З 1979 по 1994 рiк (три п’ятирiчнi термiни поспiль) Анатолiй Федорович
обiймає посаду декана фiзико-математичного факультету. Це роки дина-
мiчного розвитку фiзико-математичного факультету. Збiльшується кiлькiсть
студентiв на факультетi, з’являються новi спецiальностi, постiйно покращу-
ється професорсько-викладацький склад та матерiальна база факультету.
З 1984 року фiзико-математичний факультет переходить у новий 8-ми по-
верховий корпус. Здiйснюється переобладнання та створення нових кабiне-
тiв i лабораторiй з сучасним обладнанням та методичним забезпеченням.
Створюється лабораторiя технiчних засобiв навчання. Iстотно змiнюється
змiст навчання, розпочинається ера iнформацiйних технологiй. Поповнюють-
ся кабiнети новими навчальними посiбниками, обчислювальною технiкою,
методичним забезпеченням. Для проведення лабораторних занять з дисци-
плiни «обчислювальнi та вимiрювальнi роботи» було придбано рiзноманiтнi
вимiрювальнi прилади та обчислювальнi машини «ВК-1», «ВК-2», «Iскра»
та iншi. Для проведення занять з обчислювальної математики створюється
кабiнет з установкою малих обчислювальних машин, а згодом для занять
застосовується обчислювальна машина «Промiнь». На початку 80-х рокiв
з’являються лабораторiї комп’ютерної технiки, якi називають комп’ютерними
класами. Формується обчислювальний центр факультету.

У 1986 роцi на фiзико-математичному факультетi виникає фiзкультурне
вiддiлення, яке у наступному стане факультетом фiзичної культури.
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Крiм того, Анатолiй Федорович бере активну участь у громадському жит-
тi iнституту. Протягом багатьох рокiв є керiвником фiлософського семiнару
викладачiв кафедр факультету. Вiн є активним членом спiлки «Знання», чле-
ном наукової комiсiї СДПI. У 1989 роцi Анатолiю Федоровичу було присвоєно
вчене звання доцента «за кафедрою загальної фiзики».

По закiнченню останнього термiну перебування на посадi декана фiзико-
математичного факультету Анатолiй Федорович працює доцентом кафедри
фiзики. Протягом багатьох рокiв вiн є одним з провiдних викладачiв кафедри,
користується великою повагою студентiв, випускникiв, працiвникiв факуль-
тету.

Вiдзнаки, нагороди та подяки
1979 р. — нагороджено нагрудним знаком «Вiдмiнник народної освiти

України»;
1989 р. — нагороджено Медаллю А.С. Макаренка («За заслуги в галузi

освiти i педагогiчної науки та активну участь у громадському життi»);
2006 р. — подяка «За багаторiчну сумлiнну працю та особистий внесок у

справу пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв та в зв’язку з 65-рiччям з
дня народження»;

2010 р. — подяка «За пiдготовку команди для участi у XIX Всеукраїнсько-
му турнiрi юних фiзикiв (iз числа учнiв Слов’янського педагогiчного лiцею)»;

2011 р. — подяка «За багаторiчну сумлiнну працю та особистий внесок у
справу пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв та у зв’язку з 70-рiччям з
дня народження».

Щиросердно вiтаємо Вас, шановний Анатолiй Федорович, зi
знаменною датою у Вашому життi! Бажаємо Вам мiцного здоров’я
на довгi роки, щастя та добробуту Вашiй родинi!

С.О. Чайченко, С.М. Чуйко, О.О. Новiков, В.О. Надточiй,
М.К. Нечволод, О.П. Костiков, В.М. Ткаченко, А.З. Калiмбет,

О.М. Рябухо, В.В. Величко, Т.В. Турка, Є.С. Сiлiн,
Б.Б. Беседiн, В.С. Сьомкiн, О.В. Чуйко, О.А. Кадубовський.
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Основнi та найбiльш вагомi працi А.Ф. Пруна
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го поля на ориентацию корневых борозд у редиса сорта «Дунганский» /
А.Ф. Прун, В.П. Овчаренко, Ю.И. Новицкий // Сб. «Реакция биоло-
гических систем на слабые магнитные поля». Материалы Всесоюзного
симпозиума АН СССР. — 1971.
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1974. — №38. — С. 2.

6. Прун А. Ф. Сдвиг Найта Al27 и магнитный свойства моноалюмидов Fe ,
Co и NiAl / А.Ф. Прун, В.И. Чечерников, В.И. Неделько // Журнал
экспериментальной и теоретической физики. — 1974. — №67. — С. 8.

7. Прун А.Ф. Ядерный магнитный резонанс и магнитные свойства взаим-
ных твердых растворов интерметаллических соединений / А.Ф. Прун,
В.И. Чечерников, В.И. Неделько // Материалы III Всесоюзной конф. по
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С.Д. Вангенгейм // Сб. «Нефтехимия и нефтепереработка», химико-
технический институт (деп. ВИНИТИ). — 1977.
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кладов научно-теоретической конференции индустриального института
(деп. ВИНИТИ). — 1978.

11. Анизотропия R-Fe обмена и магнитные свойства ортоферитов системы
YbxSm1−xFeO3 / [А.Ф. Прун, С.Н. Борило, А.П. Гесь та iн.] // Фiзика
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