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ПАМ'ЯТІ ДОЦЕНТА А. В. КРАВЧЕНКА
(20.12.1955 – 9.03.2020)

9 березня 2020 року після тяжкої хвороби пішла з життя чудова людина, вчений і педагог
Андрій Васильович Кравченко. На протязі багатьох років Андрій Васильович плідно працював
на хімічному факультеті нашого університету. Народився А. В. Кравченко 20 грудня 1955 року
в місті Харкові. Ще зі шкільних років його відрізняла незвичайна широта інтересів – від музики
і спорту до останніх досягнень науки. У 1972 році він вступив на хімічний факультет Харківського державного університету імені М. Горького (ХДУ). Доброзичливий і товариський характер Андрія Васильовича, його енергія буквально притягували до нього не тільки однокурсників, але і його численних друзів по заняттях спортом і музикою. Уже в той час Андрій Васильович став однією з «вершин» знаменитого факультетського ансамблю «Трикутник» – постійного
і бажаного учасника Дня хіміка.
Майже відразу після закінчення університету Андрій Васильович став працювати викладачем на хімічному факультеті. Спочатку на посаді асистента кафедри загальної хімії, а потім,
після захисту кандидатської дисертації за спеціальністю «фізична хімія», доцентом кафедри
теоретичної хімії (зараз кафедра прикладної хімії). Тоді ж почалася його багаторічна наукова
співпраця з професором кафедри В. А. Стародубом, професором Фізико-технічного інституту
низьких температур (м. Харків) А. В. Хоткевичем, професором Інституту елементоорганічних
сполук (м. Москва, Росія) В. І. Брегадзе. Розроблені Андрієм Васильовичем методики в області
електросинтезу сильно анізотропних провідних матеріалів на основі іон-радикальних солей
швидко показали свою ефективність і стали основою появи яскравих статей в провідних вітчизняних та міжнародних наукових журналах. Потрібно сказати, що сам вибір напрямку досліджень згодом виявився дуже перспективним. Зараз подібні роботи називають «дизайном нових
матеріалів для наноелектроніки та спінтроніки». Безумовно, це говорить про вміння працювати
на перспективу і про високу наукову інтуїцію Андрія Васильовича Кравченка.
Життя Андрія Васильовича обірвалася на підйомі його наукової і викладацької діяльності.
Список його наукових робіт склав 114 найменувань, значна частина з яких увійшла до міжнародних баз даних Scopus і Web of Science. Нажаль багато з того, що планувалося, залишилося
незавершеним.
Світла пам’ять про Андрія Васильовича Кравченка назавжди залишиться в серцях його численних друзів, учнів і колег.
Колеги, учні та друзі.
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