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Серед найкращих студентів Харківського політехнічного – Дмитро Безрукавий, студент
кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії. Нещодавно він, відмінник навчання,
був відзначений іменною стипендією Президента України. Зустріч із Дмитром приємно
вразила мене. Та про все по порядку…
Діма Безрукавий зараз вчиться на 4 курсі, отримуючи спеціальність «Фармацевтична
біотехнологія». Хімія його захоплення, можна сказати, зі шкільної лави. Хлопцеві
подобається і самому вивчати цей предмет, удосконалювати свої знання, і навчати хімії
інших – Діма навіть знаходить час на репетиторство!
«Зараз під керівництвом професора, д. фарм. н. Юрія Михайловича Краснопольського я
розпочав працювати над бакалаврською, – розповів мені Діма. – Це серйозний теоретичний
проект, присвячений розробці вакцини проти лімфоми людини. Захист роботи відбудеться
наступного літа. Тому час на її опрацювання ще є».
Паралельно із дипломною роботою Дмитро разом з аспіранткою першого року навчання Д.
М. Пилипенко під керівництвом професора Ю. М. Краснопольського розробляють
ліпосомальний препарат, який повинен володіти протизапальною і протипухлинною дією.
«Як старості групи ХТ-55б(о), мені часто доводиться вирішувати різні організаційні питання,
які стосуються і навчання, і практики студентів. В нашій групі, окрім мене, навчається лише
один хлопець – мій друг Сергій, а решта – самі дівчата. Їх восьмеро! Іноді домовлятися про
щось з таким колективом непросто, – посміхається Діма, – але за кілька років я вже багато
чому навчився. А взагалі в нашій групі панує тепла та дружня атмосфера.
Я дуже вдячний всім викладачам нашої кафедри, своєму керівнику наукових робіт за
допомогу і важливі поради. Велике спасибі всім нашим викладачам, які працюють зі
студентами з великим задоволенням, всі вони зацікавлені в тому, щоб передати нам
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безцінні знання. Хочу подякувати заступнику директора з навчальної роботи ННІ хімічних
технологій та інженерії, професору Інні Олегівні Лавровій, завідувачу кафедри біотехнології,
біофізики та аналітичної хімії, професору Олександру Миколайовичу Огурцову за всебічну
підтримку студентів!»
Отакий він, Дмитро Безрукавий – скромний, серйозний, вдумливий. Він мріє закінчити
магістратуру, аспірантуру, працювати за улюбленим фахом, відкрити в майбутньому свою
справу... Впевнена, що Дмитрові з його цілеспрямованістю все вдасться!
А ще герой цієї публікації захоплюється … садівництвом! У Харківській області є прекрасне
селище Коломак, де живуть бабуся та дідусь Дмитра. Ось там і саджає хлопець «свої сади»!
Тут ростуть яблуні, груші, вишневі, черешневі та персикові дерева! Найстаршій груші, яку
посадив Діма, вже 10 років. Він посадив виноград різних сортів: «Мускат літній», «Подарунок
Запоріжжю», «Аркадію». Навесні цвіте його сад, радують пишною красою кущі смородини,
малини, ожини!!!
Отже під кінець нашої зустрічі я була просто впевнена, що і Політех, в якому вчаться такі
прекрасні молоді люди, і взагалі наша країна будуть тільки розквітати, як той чудовий сад у
селищі Коломак!!!
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