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День Святого Валентина - це
найромантичніше свято, яке нагадує
нам, що життя без кохання надто спо
кійне, а з ним - безкрайньо сяюче та
різноманітне. Погодьтесь, як прекрас
но напередодні помічати на вітринах
червоногарячі «валентинки», відчува
ти на вулицях терпкий аромат кави та
закохані погляди, що сяють у таємничій
мрійливості. У День закоханих найчас
тіше стаються доленосні зустрічі та не
сподівані знайомства, що пізніше пере
ростають у справжнє кохання!
16 лютого на честь Дня всіх за
коханих серед студентів ННІ ЕКТ і БМ з
ініціативи студентських комітетів інсти
тутів та за підтримки дирекцій відбувся
веселий та енергійний конкурс «ЮУЕОиеїі». У цей прекрасний день органі
затори заходу на мить перетворились
у богів кохання - Купідонів, які підго
тували цікаві конкурси та змагання для
учасників.
Після жеребкування були сфор
мовані наступні пари:
1. Шевченко Андрій гр.ІЗ-А та Ада
мова Вікторія гр.12-МН;
2. Акіншин Володимир гр.ІЗ-А та
Демченко Тетяна гр.П-МН;
3. Удод Станіслав гр,23-А та Коваль
Ольга гр.П-МН;
4. Полянін Роман гр.ІЗ-А та Ісаєнко
Юлія гр.12-МН;
5. Шаренко Андрій гр.ІЗ-А та Вилуск
Аня гр.12-МН;
6. Радіонов Олександр гр.ІЗ-А та
Григоренко Аліна гр.12-МН.
Змагання розпочалось в корпу
сі ННІ ЕКТ, де учасників привітали: ди
ректор інституту, д.т.н., проф., зав.каф.
Олександр Мороз, голова студентсько
го комітету ННІ ЕКТ Євген Мотузний та
голова студентського комітету ННІ БМ
Юлія Заяць. Потім квест продовжився
у головному корпусі університету.
Метою даного заходу було на
лагодження дружніх стосунків між сту
дентами ННІ ЕКТ і БМ та залучення їх до
культурно-масового життя нашого уні
верситету. Конкурсанти із задоволен
ням проходили заплановані змагання,
від яких отримали заряд бадьорості та
гарний настрій.
То які ж завдання чекали на на
ших «закоханих»? Пари-учасники мали
пройти 12 випробувань, аби довести
щирість почуттів своїй половинці.

Студенти повинні були: знайти
«валентинку» у корпусі університету;
виконати найвідоміші у світі танці; не
відриваючи рук, намалювати янголят
ко та троянду; відгадати відомих пись
менників та їх твори; створити власну
«валентинку» та, підписавши, подару
вати одне одному; нафарбувати губи
дівчині; відгадати мелодію; придумати
5 компліментів, які починались би на
першу літеру імені, та багато іншого.
По завершенню квесту учасни
ків привітали: заст. директора ННІ БМ,
к.е.н., старший викладач Юлія Сагачко,
голова комітету сім'ї, молоді та спорту
ННІ БМ Альона Півень та заст. директо
ра ННІ ЕКТ, к.т.н., доц. Юрій Хандола, які
побажали студентам шаленого кохання
та оголосили переможців конкурсу:
І місце - Шевченко Андрій
та Адамова Вікторія;
II м ісц е-А к ін ш и н Володимир
та Демченко Тетяна;
III місце - Удод Станіслав
та Коваль Ольга.

Почесні грамоти та подарунки
отримали всі учасники «Ьоуе-Оиеэг»,
але найприємнішим сюрпризом для
учасників став сертифікат на гру в боулінг, а також солодкий стіл.
Ми від щирого серця вітаємо
всіх учасників та бажаємо, щоб кожен
із них обов'язково знайшов своє справ
жнє кохання!
Будьте активними в студентсько
му житті, грайте та перемагайте!
РОМАНОВА Руслана,
МОТУЗНИЙ Євгеній.

