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Г А З Е Т А З А П О Р I З Ь К О Г О Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О Т Е Х Н I Ч Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛIМПIАДА ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI
«ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ»

25-27 квiтня 2017 року на ба-
зi кафедри «Електропостачання про-
мислових пiдприємств» Запорiзького
нацiонального технiчного унiверсите-
ту, згiдно з Наказом МОНУ №1495
вiд 09.12.2016 «Про проведення Все-
української студентської олiмпiади у
2016/2017 навчальному роцi», було про-
ведено II етап Всеукраїнської студентсь-
кої олiмпiади зi спецiальностi «Електро-
технiчнi системи електроспоживання».

Урочисте вiдкриття Всеукраїнсь-
кої олiмпiади вiдбулося 26 квiтня в
ауд. 253 головного корпусу ЗНТУ. Го-
стей унiверситету, органiзаторiв та
студентiв-учасникiв олiмпiади привiта-
ли ректор ЗНТУ проф. Бєлiков С.Б.,
проректор з наукової роботи проф. На-
умик В.В., декан електротехнiчного
факультету Антонов М.Л. i завiдувач
кафедри «Електропостачання проми-
слових пiдприємств» проф. Метельсь-
кий В,П. та побажали успiхiв при вирi-
шеннi завдань олiмпiади, а також щоб
перемогу здобули найсильнiшi!

В олiмпiадi взяли участь 63 учасни-

ки, якi представляли 24 вищi навчальнi
заклади III-IV рiвнiв акредитацiї з усiх
регiонiв України.

27 квiтня вiдбулося урочисте за-
криття олiмпiади та нагородження пе-
реможцiв. За пiдсумками роботи членiв
журi олiмпiади призовi мiсця розподi-
лилися таким чином:
I мiсце – Собко Євгенiй Михайлович,
студент Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету;
II мiсце – Герасимiв Василь Яросла-
вович, студент Тернопiльського на-
цiонального технiчного унiверситету
iменi Iвана Пулюя;
II мiсце – Юрченко Вiктор Олексiйо-
вич, студент Харкiвського нацiональ-

ного унiверситету мiського господар-
ства iменi О.М. Бекетова;
III мiсце – Любарцев Вадим Володи-
мирович, студент Приазовського дер-
жавного технiчного унiверситету;
III мiсце – Дудiна Марiя Петрiвна,
студентка Таврiйського державного
агротехнологiчного унiверситету;
III мiсце – Батiг Iван Григорович,
студент Нацiонального унiверситету
«Львiвська полiтехнiка»;
III мiсце – Коваленко Олександр Сер-
гiйович, студент Сумського держав-
ного унiверситету.
У рамках заходу учасники олiмпiа-

ди, гостi нашого мiста мали змогу вiдвi-
дати з екскурсiєю Днiпровську ГЕС, а
також Музей технiки Богуслаєва.

Олiмпiада сприяла не тiльки подаль-
шому творчому та професiйному зрос-
танню її учасникiв, а й знайомству зi
славетним Запорiзьким нацiональним
технiчним унiверситетом, мiстом За-
порiжжям.

Вiддiл наукової роботи студентiв

КООРДИНАЦIЙНА НАРАДА ЗА ПРОЕКТОМ TEMPUS CERES ТА ЙОГО СИНЕРГIЯ З ERASMUS+ ALIOT

У мiстi Падеборн (Нiмеччина) 21-
23 квiтня 2017 р. проводилася коор-
динацiйна нарада учасникiв мiжнарод-
ного проекту «Сenters of Excellence
for young RESearchers» (CERES –
«Центри передового досвiду для мо-
лодих учених») програми «Tempus»
Європейської Комiсiї (реєстрацiйний
номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-JPHES). У зустрiчi брали
участь викладачi унiверситетiв Словач-
чини (м. Жилiна), Нiмеччини (м. Паде-

борн), Бiлорусi (м. Гомель, м. Брест,
м. Мiнськ) та України (м. Київ, м. Днi-
про, м. Запорiжжя). Вiд Запорiзького
нацiонального технiчного унiверситету
(ЗНТУ) у нарадi брали участь завiдувач
кафедри програмних засобiв, професор,
д.т.н. С.О. Субботiн та доцент, к.т.н.
А.О. Олiйник.

Нараду вiдкрили з привiтальними
словами до учасникiв проекту профе-
сор Падеборнського унiверситету, док-
тор К. Розенталь та координатор проек-
ту вiд Жилiнського унiверситету, про-
ректор, проф., доктор К. Матiашко.

Учасники зустрiчi обговорили на-
гальнi питання стосовно реалiзацiї про-
екту, виступили з доповiдями про його
реалiзацiю в партнерських унiверсите-
тах.

Представники унiверситетiв та пiд-
приємств доповiли про першi результа-
ти роботи iз CERES-порталом. Зазна-
чено, що CERES-портал, розроблений
консорцiумом проекту, забезпечує якiс-
но новий рiвень пiдготовки та реалiзацiї
наукових робiт молодих учених i спе-
цiалiстiв. На зустрiчi обговорено також

питання щодо закупiвлi обладнання за
кошти Європейського Союзу для вико-
нання проекту партнерськими унiвер-
ситетами.

Учасники проектiв Tempus CERES
та Erasmus+ ALIOT (Internet of Things:
Emerging Curriculum for Industry
and Human Applications, реєстр. но-
мер 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-
CBHE-JP) проф., д.т.н. В.С. Харченко,
доц., к.т.н. А.А. Коваленко, проф., д.т.н.
С.О. Субботiн та доц., к.т.н. А.О. Олiй-
ник – пiд час зустрiчi обговорили пер-
спективи врахування досвiду проекту
CERES при виконаннi проекту ALIOT,
зокрема в аспектi органiзацiї роботи з
молодими ученими. Це забезпечує си-
нергiю та спадкоємнiсть виконуваних
проектiв.

За пiдсумками зустрiчi її учасники
домовилися про майбутню спiвпрацю
з реалiзацiї проекту, розповсюдження
його результатiв у виглядi семiнарiв,
конференцiй та тренiнгiв.

Сергiй Субботiн,
локальний координатор проекту CERES,
завiдувач кафедри програмних засобiв
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ПЕРШИЙ ЕТАП «БИТВИ УНIВЕРСИТЕТIВ»

12 травня о 18.00 в актовiй залi
ЗНТУ вiдлунала перша частина вели-
кої «битви» мiж вищими навчальними
закладами Запорiжжя – ЗНТУ, ЗНУ,
ЗДIА, ЗIЕIТ, КПУ i ЗДМУ.

Зi сцени було анонсовано, що «Битва
унiверситетiв» складається з 8 етапiв,
проте чiткого положення про кожен з
етапiв та й про «Битву» загалом жоден,
як стало вiдомо зi спiлкування iз пред-
ставниками ВНЗ, унiверситет-учасник
так i не отримав. Кожен з етапiв кон-
курсу пройде в одному з вишiв Запорi-
жжя:

конкурс художньої студентської са-
модiяльностi «Студентська весна»;
чемпiонат мiста Запорiжжя iз гри
«Що? Де? Коли?» серед студентської
молодi;
гра КВК;
розважальна гра «Хто зверху?»;
чемпiонат з мiнi-футболу;
форум соцiальних проектiв;
конкурс «Флешмоб»;
конкурс вiдеороликiв «Мiй унiверси-
тет».

На початку заходу представники ад-
мiнiстрацiй усiх ВНЗ i заступник мiсь-
кого голови Анатолiй Пустоваров вий-
шли на сцену, щоб привiтати творчi ко-
лективи i розрiзати урочисту червону
стрiчку.

«Основная тематика – это объедине-
ние, знакомство, новые проекты. Все
идеи и недочёты мы будем исправлять,
чтобы в следующем году было лучше»,
– сказав пан Анатолiй. Здивував склад
журi, до якого увiйшли представники

кожного вишу.
Дуже приємно було бачити, як пiдт-

римують власний унiверситет студенти
ЗНТУ. Проте яким би чудовим не був
виступ, важко його сприйняти, якщо
ти вже 3 години на концертi, а саме
стiльки довелося сидiти глядачам, поки
виступлять представники всiх вишiв, а
в журi розподiлять призовi мiсця. Че-
рез пiвгодини напруженого очiкування
та прослухування спiву представницi
ЗНТУ Косовської Анни глядачi почули
результат: перше мiсце посiв Запорiзь-
кий нацiональний унiверситет, почесне
друге мiсце – Запорiзька державна iн-
женерна академiя. Лауреатом третього
ступеня став Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет. Такий резуль-
тат здивував усiх, адже виступ студен-
тiв ЗНТУ був на звично високому рiвнi.

Сподiваємося, що дружба студентiв
ВНЗ Запорiжжя ставатиме лише мiц-
нiшою!

Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ

П О Ї З Д К А Д О Р У М У Н I Ї

Сьогоднi Румунiя – це країна Євро-
союзу, з прекрасною природою, привiт-
ними людьми i строгим митним контро-
лем. Навiщо ж нам знадобилося їхати
до Румунiї, а якщо точнiше, в провiн-
цiйне мiстечко Тиргу-Нямц, поблизу м.
Ясси? Все просто – ми, як члени мiж-
народної студентської органiзацiї BEST,
стали делегатами Регiональної зустрiчi
студентiв вiд нашої локальної групи, де
взяли участь в обговореннi та прийнят-
тi необхiдних рiшень для органiзацiї.
Нашi пригоди почалися ще далеко вiд
кордону з Румунiєю, в Києвi, коли нам
не хотiли видавати вiзу через те, що
оригiнальнi запрошення йшли поштою
до нас близько 3 тижнiв. У пiдсумку, ми
домоглися свого й отримали довгоочiку-
вану позначку в закордонному паспортi.
До досягнення заповiтного Тиргу-Нямц
нам довелося зробити 5 пересадок i по-
чати спiлкуватися на румунськiй, не

знаючи цiєї мови. Запитайте як? Мова
жестiв i гугл перекладач також допомiг
нам у цiй захоплюючiй справi. Це було
своєрiдно, але дуже цiкаво.

Ми провели 3 днi в оточеннi таких
же студентiв-ентузiастiв, об’єднаних
єдиною iдеєю (вона ж мiсiя нашої ор-
ганiзацiї) – розвиток студентiв. Цi днi
були наповненi нескiнченним зарядом
мотивацiї, знань, а також шерингу, ше-
рингу i ще раз шерингу – ми дiлилися
мiж собою знаннями, iдеями, культур-
ними звичаями.

Окрему увагу варто придiлити мiс-
цю проведення. Це чудовий маєток,
вiддалений вiд мiської суєти, з вели-
ким лугом, футбольним майданчиком
i п’ятьма затишними будиночками для
119 учасникiв цiєї зустрiчi.

Сам захiд був грамотно роздiлений
на кiлька iнформацiйних потокiв так,
щоб кожен бажаючий мiг вибрати най-

бiльш йому цiкавий. Протягом трьох
днiв проходили тренiнги на такi, те-
ми як проектний менеджмент, вирiшен-
ня конфлiктiв, управлiння знаннями,
керiвництво з ведення грамотної взає-
модiї з цiльовою аудиторiєю, також бу-
ли проведенi зустрiчi з пiдготовки до
Генеральної Асамблеї, яка вiдбулася 25
квiтня по 3 травня в м.Вроцлав, По-
льща. Протягом цих зустрiчей ми обго-
ворювали рiшення, частина яких буде
винесена на розгляд генеральної зустрi-
чi.

У цiлому, поїздка вийшла дуже за-
хоплюючою. Крiм емоцiй i нового досвi-
ду, який ми отримали на самому заходi,
ми ще й уперше спробували себе в ав-
тостопi. Це було хвилююче, але у нас
вийшло i ми навiть зупинили нашу пер-
шу машину, щоб дiстатися до м.Ясси!

Роман Жадько,
М 713

З А Х И С Т И Л И В I Д Х А Б А Р Н И К А

До початку сесiї, у квiтнi цього року,
на iм’я ректора ЗНТУ почали надходи-
ти скарги вiд студентiв декiлькох груп
факультету радiоелектронiки та телеко-
мунiкацiї, що доцент N. вимагає грошi
за iспит. У приватних бесiдах доцента
N. зi старостами груп вiн наголошував,
що навiть глибокi знання з предмету не
будуть мати значення при оцiнюваннi.
«Вирiшенням питання» можуть стати
300-500 грн. залежно вiд бажаної оцiн-
ки.

Отримавши таку iнформацiю, упов-
новаженi особи ректорату неодноразово

намагались отримати пояснення вiд до-
цента N. щодо з’ясування обставин ви-
никнення таких скарг, але той усiляко
уникав зустрiчi.

Скарги студентiв на доцента N. були
направленi ректоратом ЗНТУ до пра-
воохоронних органiв. 12 травня, пiд час
отримання хабаря вiд студентiв за скла-
дання iспиту його було затримано пра-
воохоронцями.

За цим фактом Запорiзькою мiсце-
вою прокуратурою №1 було вiдкрито
кримiнальне провадження за ст.368 ч.3
КК України, санкцiя якої передбачає по-

карання у виглядi позбавлення волi на
строк вiд 5 до 10 рокiв з позбавленням
права обiймати певнi посади чи займа-
тися певною дiяльнiстю на строк до 3
рокiв, з конфiскацiєю майна.

Зауважимо, що ректорат унiверси-
тету завжди пiдтримає студентiв у бо-
ротьбi з хабарниками.

Василь Дєвочкiн,
провiдний фахiвець вiддiлу ректорату

ЗНТУ, уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцiї
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Д Е Н Ь Є В Р О П И

14 травня на площi Героїв Майдану
вiдбулося святкування Дня Європи, де
студенти ЗНТУ теж узяли участь.

У Запорiжжi розпочалося святку-
вання Тижня Європи. Цього року свято
проходить впродовж 7 днiв через сут-
тєвi причини: Украї-
на отримала безвiзо-
вий режим з Євро-
пою, також цього ро-
ку наша країна прий-
має мiжнародний кон-
курс «Євробачення».

Незважаючи на до-
щову погоду, запорiж-
цi прийшли на фести-
валь, щоб проявити
свою позицiю та пiдтримати країну в
такий важливий для неї перiод. Вiд-
кривала фестиваль команда зi спортив-
ної аеробiки Запорiзького нацiонально-
го технiчного унiверситету.

Також студенти ЗНТУ взяли участь

на євромайданчику. Серед них були
представники кафедр та пiдроздiлiв
унiверситету, мiжнародної студентсь-
кої органiзацiї BEST, якi презентува-
ли нашу спiвпрацю з країнами Євро-
пейського Союзу та продемонстрували

новiтнi технологiї, якi
нашi студенти проек-
тують уже на перших
курсах навчання.

На заходi були
представленi євро-
пейськi країни з
їхнiми традицiями,
одягом, побутом та
кулiнарiєю. Крiм
цього, до програми

входило виконання пiсень рiзними
мовами, виставка воєнної технiки пiд
назвою «Патрiотична весна».

Анастасiя Бойченко,
ФЕУ 516

Н О В I П А Р Т Н Е Р И

Кафедра програмних засобiв ЗНТУ
розширює спiвробiтництво з провiдни-
ми IТ-пiдприємствами регiону в межах
мiжнародного проекту «Центри пере-
дового досвiду для молодих учених»
(CERES, реєстр. №544137-TEMPUS-1-
2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програми
«Темпус» Європейського Союзу.

7 березня 2017 р. на кафедрi
програмних засобiв вiдбулася зустрiч
представникiв компанiй QATestLab та
PowerCode зi студентами цiєї кафедри.

Компанiї, що працюють в За-
порiзькому регiонi, вiдчувають го-
стру потребу у випускниках IT-

спецiальностей. Тож спiвпраця з про-
вiдною IT-кафедрою ЗНТУ, кафедрою
програмних засобiв, забезпечує їм змо-
гу iнтегрувати науку, освiту i вироб-
ництво, утворивши своєрiдний «три-
кутник знань». Це забезпечить ком-
панiям вплив на навчальний процес,
студентiв i викладачiв, а кафедрi про-
грамних засобiв дає змогу отримувати
зворотнiй зв’язок вiд iндустрiї.

Сергiй СУББОТIН,
завiдувач кафедри програмних

засобiв,локальний координатор проекту
Темпус CERES

НОВI ГОРИЗОНТИ ДЛЯ СТУДЕНТIВ IT-СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

У межах мiжнародного про-
екту «Центри передового досвi-
ду для молодих учених» (CERES,
реєстр. №544137-TEMPUS-1-2013-1-
SK-TEMPUS-JPHES) програми «Тем-
пус» Європейського Союзу та договорiв
про спiвпрацю 28 лютого 2017 р. на
кафедрi програмних засобiв вiдбулася
зустрiч студентiв 4 курсу спецiально-
стей 121 «Iнженерiя програмного забез-
печення» та 122 «Комп’ютернi науки
та iнформацiйнi технологiї» iз пред-
ставниками провiдних IT-компанiй
Запорiзького регiону.

Представник компанiї «Light IT»
А. Iгнашова розповiла про вимоги рин-
ку працi до майбутнiх IT фахiвцiв,
напрями роботи компанiї, можливо-
стi для проходження переддипломної
практики, дипломування та подальшо-
го працевлаштування студентiв i ви-

пускникiв кафедри програмних засобiв
ЗНТУ на пiдприємствi. Студенти, що
брали участь у зустрiчi, отримали су-
венiри вiд компанiї та пропозицiї щодо
безкоштовного навчання на курсах з
вивчення мов програмування та техно-
логiй розроблення веб-сайтiв, якi ко-
ристуються значним попитом на ринку
працi в Українi та за кордоном.

Директор Громадської органiзацiї
(ГО) «ЗНСО» Ю. Олiйник (до речi, ко-
лишнiй випускник кафедри програм-
них засобiв) розповiв про цiкавi нау-
коємнi проекти, що виконуються спiль-
но з канадськими партнерами та пропо-
нуються до спiвпрацi з ЗНТУ.

Сергiй СУББОТIН,
завiдувач кафедри програмних

засобiв,локальний координатор проекту
Темпус CERES

ВIТАЄМО З ЮВIЛЕЄМ!

17 травня 2017 року виповнилося
60 рокiв кандидату технiчних наук,
доцентовi кафедри «Технологiї ма-
шинобудування» Кононову Вiталiю
Владиславовичу.

Вiталiй Владиславович закiнчив з
вiдзнакою Запорiзький машинобудiв-
ний iнститут iм. В.Я.Чубаря в 1982 р.
за спецiальнiстю «Технологiя маши-
нобудування, металорiзальнi верста-
ти i iнструмент». За розподiлом прац-
ював на машинобудiвному заводi «Iс-
кра» iнженером-технологом. Маючи
здiбностi до творчої роботи, бажання
дослiджувати та вирiшувати науковi
завдання, Вiталiй Владиславович з
травня 1985 року перейшов працюва-
ти до Проблемної науково-дослiдної
лабораторiї ЗМI.

З квiтня 1994 року працює доцен-
том кафедри «Технологiї машинобу-
дування». Продовжується i наукова
робота з упровадження ресурсозберi-
гальних технологiй у виробництво
деталей газотурбiнних двигунiв, що
втiлюються на пiдприємствах «Чер-
каситрансгаз», НПО «Резонанс», АО
«Мотор Сiч», ЗМКБ «Прогрес» iм. ака-
демiка Iвченка.

За результатами наукової та педа-
гогiчної дiяльностi видано понад 70
публiкацiй у виглядi статей, тез, ме-
тодичних рекомендацiй, конспектiв
лекцiй.

Плiдна праця Вiталiя Владисла-
вовича вiдзначена заохоченнями та
грамотами вiд адмiнiстрацiї унiверси-
тету, мiста та областi. Вiн нагородже-
ний нагрудним знаком «За бездоган-
ну працю» III та II ступенiв.

Вiтаємо Вiталiя Владиславовича з
ювiлеєм, бажаємо йому мiцного здо-
ров’я, сiмейного благополуччя, твор-
чого довголiття, подальших творчих
успiхiв i активної громадської дiяль-
ностi.

Деканат машинобудiвного факультету.
Колектив кафедри «Технологiї

машинобудування»
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ЧАСТУВАННЯ ДНIПРОВСЬКИМ «КАВУНОМ»

26 квiтня в мiстi Днiпрi вiдбувся фе-
стиваль мiжунiверситетського чемпiо-
нату з КВН «КаВуН – 2017». Масштаб-
нiсть цiєї подiї пiдтверджується кiль-
кiстю команд-учасникiв i географiєю
чемпiонату. 20 колективiв веселих та
кмiтливих iз семи мiст (Київ, Днiп-
ро, Запорiжжя, Мелiтополь, Марiуполь,
Кам’янське та Джанкой) боролися за
головний приз фестивалю – 10 000 грн.
Серед учасникiв була i наша команда

«Запорожский ВЕКТОР – Машинка –
ЗНТУ».

Запальнi виступи, море гумору та
яскравих номерiв пiдвели нас до куль-
мiнацiї усього заходу – голосування за
переможця. Вирiшальною стала дум-
ка журi: з мiнiмальним вiдривом пе-
ремогла команда «Рыбка» (ДДАЕУ), на
другому мiсцi опинився «Запорожский
ВЕКТОР – Машинка – ЗНТУ».

Зовсiм небагато не вистачило на-
шим гумористам, аби заслужили голов-
ний приз, проте з упевненiстю можна
сказати, що вони завоювали увагу та
симпатiю глядачiв. I, звiсно, пройшли
до сезону «КаВуН – 2017»!

Бажаємо нашiй командi усяких га-
раздiв та перемог!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення посад:

. завiдувача кафедри «Ра-
дiотехнiка та телекомунi-
кацiї»

– 1;

. завiдувача кафедри «Iн-
формацiйнi технологiї в
туризмi»

– 1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Докумен-
ти подаються на iм’я ректора унiвер-
ситету. Заяву перед поданням необ-
хiдно зареєструвати у вiддiлi дiловод-
ства унiверситету. Адреса унiверситету:
69063, м. Запорiжжя, вул. Жуковсько-
го, 64

Ф Л ЕШМО Б Д О Д Н Я М А Т Е Р I

У недiлю, 14 травня, на площi Ма-
яковського пройшов флешмоб до Дня
матерi, де студенти ЗНТУ запустили
кульки на честь великої пошани до ма-
терiв.

Запорiжцiв i гостей мiста чекали
рiзноманiтнi майстер-класи, навчання
лiпленню з солоного тiста, створення
ляльок-мотанок i листiвок для мам, а
також концерт i конкурси з подарунка-
ми.

Органiзатором свята стало управлiн-
ня по роботi з молоддю та родиною За-
порiзької мiської ради.

Заступник мiського голови Анатолiй
Пустоваров нагородив багатодiтних мам

Почесними грамотами вiд виконавчого
комiтету Запорiзької мiської ради, а та-
кож символiчними подарунками.

На завершення свята студенти за-
порiзьких вищих навчальних закладiв
вишикувалися у слово «Мама» та за-

пустили рiзнокольоровi кульки в небо.
Кожна лiтера вiдповiдного кольору була
створена окремим унiверситетом. Сту-
дентам ЗНТУ дiсталася лiтера «А» зеле-
ного кольору. Студенти ЗНТУ вiдзначи-
лися великою органiзованiстю та згур-
тованiстю.

Щиро вiтаємо всiх мам з цим свiт-
лим i добрим святом i бажаємо здоро-
вих i вдячних дiтей. Любiть своїх мам,
вони не тiльки подарували нам життя,
але й щоденно, дбаючи про нас, намага-
ються зробити його ще кращим!

Анастасiя Бойченко,
ФЕУ 516

М I С К О Л Е ДЖ З Н Т У

За новою традицiєю в нашому
унiверситетi щорiчно проходить кон-
курс краси «Мiс Коледж ЗНТУ». Цiєї

весни вiн вiдбувся 19 травня о 16.00 в
актовiй залi ЗНТУ, де брали участь 10
дiвчат iз трьох коледжiв – ЗКР, ЗГК i
ЗЕТК. Кожна з учасниць презентувала
вiдео i дефiле-вiзитку, а також вiдбув-
ся фотоконкурс на футбольну темати-
ку, iнтелектуальний та танцювальний
конкурси. Палка промова ректора, а та-
кож вокалiст Олександр Коржов i танц-
ювальний колектив «Дiа» пiдтримували
та надихали наших красунь.

Конкурсантки виглядали неперевер-

шено навiть поруч з моделями агент-
ства «Fashion Angel», яке допомага-
ло їм у питаннях з моделiнгу. Шко-
ла макiяжу «Perfect» та студiя «Estetic
education» розробили для кожної учас-
ницi зворушливий образ. Пiсля остан-
нього дефiле «свiтський раут» на цере-
монiї нагородження було обрано пере-
можницю, якою стала – Софiя Стрюк,
студентка коледжу ЗЕТК.

Анастасiя Атрошенкова,
М 616
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