


організував у холі свято, яке супрово
джувалося надзвичайно моторошною 
та містичною музикою. Усі бажаючі 
студенти були одягнуті в тематичні 
костюми. В інституті панував дуже ве
селий настрій, і тепер майже у кожного 
є світлина на згадку цього надзвичайно 
цікавого та насиченого позитивними 
емоціями дня. Осторонь також не за
лишилися і викладачі інституту, які теж 
приймали участь у святкуванні.

Не пройшов також повз нашого 
інституту і конкурс «Кращий студент 
року». Кандидатом від ННІ МСМ був 
Гуртов Артем, який отримав перемогу в 
номінації «Кращий науковець».

Вже стало для нас традицією 
святкування Першої Сесії. На цьому за
ході студенти 5 курсу діляться з «новач
ками» своїми тралами в студентському 
житті, цікавими історіями і, звичайно, 
дають корисні поради як успішно здати 
сесію.

На конкурсі творчих робіт та ви
робів «Барви осені», який проходив 22 
жовтня у головному корпусі ХНТУСГ ім. 
Петра Василенка, студенти 4 курсу по
казали «Макет Учгоспу», який привер
нув увагу глядачів своїми розмірами та 
точністю відтворення. Саме цей витвір і 
став візитною карткою інституту на цьо
му конкурсі.

Також цього семестру ми не за
бували займатися і волонтерством. 
Були зібрані кошти на придбання канц
товарів для школи-інтернату в с. Коче
ток та взяли участь в акції «Дні донора». 
В обох заходах студенти брали активну 
участь та надавали свою допомогу.

Однак найбільшим цьогоріч
ним досягненням для нас була участь в 
«АСКОРОКТ-2015» та отримання пере
моги в «Agro-DriveShow». Наша коман
да з реєстраційним номером «1» на 
всіх трьох етапах зайняла перші місця, 
та за сумарною кількістю балів стала 
беззаперечним переможцем.

Генеральний директор ПАТ «ХТЗ» 
Губін В.В. та заступник губернатора 
Харківської обласної державної адміні
страції Беккер М.Л. вручили директору 
ННІ МСМ, доценту Харченку С.О. клю
чі від трактора ХТЗ-2410 потужністю 
24 к.с. -  головного призу перегонів.

Шановні викладачі та студенти, 
ми сподіваємося, що новий рік буде не 
гіршим ніж попередній. Нас чекають 
нові виклики, але й нові звершення. 
Ми переконані, що успішно впораємо
ся з усіма завданнями, які ставитиме 
перед нами життя. Тому бажаємо Вам 
та Вашим рідним гарного настрою, 
здоров'я, щастя та миру.

КОВАЛЬ Аліна, 
голова студентського 

ком ітету ННІ МСМ.


