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МАШИНОБУДІВНИК

ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
рейтинг вищих навчальних закладів
“Компас-2013”

Герої живуть доти, поки про них пам’ятають

Шановні ветерани !
Щиро вітаємо Вас зі славним і
дорогим всім нам святом, Днем Перемоги!
Ми шануємо та пам’ятаємо тих,
хто, не шкодуючи власного життя,
захищав рідну землю, наше сьогодення.
У день славної Перемоги бажаємо Вам міцного здоров’я, затишку
і благополуччя. Нехай зігріває всіх
нас незгасне світло перемоги, додає
сил та наснаги для добрих справ в
ім’я щасливого майбутнього прийдешніх поколінь!
Ректорат,
профком викладачів і співробітників ЗНТУ,
профком студентів,
аспірантів та докторантів ЗНТУ

Тиждень науки-2013
Тиждень науки – традиційне підбиття підсумків наукової діяльності викладачів, науковців, студентів, молодих учених, аспірантів.
Визначення сучасного стану та рівня зазначених інтеграційних
процесів, розроблення подальших шляхів розвитку інноваційної
діяльності стали метою проведення науково-практичної конференції «Тиждень науки», яка традиційно присвячується професійному
святу працівників науки – Дню науки (згідно з Указом Президента
України № 145/97 від 14 лютого 1997р.), яке відзначається 18 травня
2013 року.
15 – 19 квітня 2013 р. на базі університету пройшла щорічна
науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих
учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2013». На
всіх без винятку кафедрах були організовані засідання секцій, яких
у цьому році було 61. Загальна кількість доповідей заслухана на секціях викладачів та студентів близько 1300 одиниць. До друку подано
понад 900 тез доповідей.

Особливо слід відзначити дві кафедри факультету економіки та
управління - економічної теорії і підприємництва та менеджменту,
які подали до друку найбільшу кількість тез доповідей. Так, кафедрою менеджменту подано 72 тези з яких 62 у співавторстві студентів та викладачів. Кафедрою економічної теорії та підприємництва
подано 114 тез, з яких у співавторстві студентів та викладачів 26 та
самостійно студентів 61 теза.
Наталя Висоцька,
начальник патентно-інформаційного відділу ЗНТУ

Рейтинг українських ВНЗ
«Компас» ініційований Компанією «Систем Кепітал Менеджмент»
(СКМ) у рамках програми «Сучасна освіта». Ідея проекту також
знайшла підтримку з боку Всесвітнього Банку (World Bank) та
інших українських і міжнародних
організацій.
Рейтинг ВНЗ «Компас» став першим загальнонаціональним рейтингом, що відображає рівень задоволеності освітою випускниками
та потенційними роботодавцями.
Проект спрямований на визначення ВНЗ, навчання в яких має
найбільшу практичну цінність і відповідає вимогам реального сектору економіки, а також гарантує випускникам надійні перспективи
працевлаштування.
До переліку увійшли ВНЗ, що мають ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів хоча б по одному із зазначених нижче
напрямків.
Загальний перелік містив 239 вищих навчальних закладів, які
брали участь у рейтингу. Спеціалізовані рейтинги оцінювали:
•
•
•
•
•

бізнес-економічний - 205 ВНЗ,
правознавство - 96 ВНЗ,
інженерно-технічний - 109 ВНЗ,
напрямок інформаційних технологій (ІТ) - 109 ВНЗ,
архітектурно-будівельний - 38 ВНЗ.

Порівняно з попередніми роками, перелік лідерів суттєвих змін не
зазнав. Перше місце загального рейтингу, як і раніше, упевнено посідає
Національний технічний університет
України “Київський політехнічний
інститут”. Запорізький національний
технічний університет піднявся на 2
позиції і посідає 28 місце серед українських ВНЗ, а це означає, що він увійшов до престижного рейтингу Топ-50.
З огляду на географічне розташування вищого навчального закладу,
яке може відігравати вагому роль як
для абітурієнтів при виборі місця навчання, так і для роботодавців (при
побудові системи співпраці з ВНЗ), було складено окремі рейтинги
вищих навчальних закладів для різних регіонів. У Південному регіоні існує кілька вагомих освітніх центрів - Дніпропетровськ, Одеса,
Запоріжжя. Хоча жоден із університетів Південного регіону не потрапив до п’ятірки найкращих на загальнонаціональному рівні,
проте в цьому регіоні є ВНЗ, які забезпечують високий рівень підготовки, зокрема з інженерно-технічних спеціальностей. Загалом, за
критеріями рейтингу, наш університет посідає 5 позицію.
Висловлюємо надію, що ЗНТУ в майбутньому підвищить свої
позиції і впевнено посяде почесне місце в міжнародному рейтингу
вишів.
За матеріалами сайтів http://osvita.ua/,
http://bestuniversities.com.ua/ua/compas
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національний етап європейських інженерних
змагань best
15-19 квітня 2013 р. на базі Запорізького національного технічного університету пройшов національний етап Європейських інженерних змагань BEST.
Протягом 5 днів студенти з 4 технічних ВНЗ України (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Запорізький національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Вінницький національний
технічний університет) змагалися за право представляти Україну і
свій університет серед молодих інженерів провідних ВНЗ Європи на
міжнародному етапі змагань у Варшаві (Польща). Так само в учасників європейського фіналу є можливість потрапити на аналогічні
змагання в Канаді.
Змагання проходили у двох категоріях: TeamDesign і
CaseStudy.
У
TeamDesign
перед
учасниками
стояло завдання на
основі
іграшкової
субмарини зробити
модель, яка була б у
змозі долати перепони в процесі свого
руху під водою. Маючи у своєму розпорядженні мінімально необхідний набір матеріалів, студенти за 30 годин повинні були проявити
свої знання в електроніці та практичній автоматизації, щоб зробити кращий підводний човен. Переможцями стала команда з Вінниці «Кіпіш» (Крещенко Ігор, Точенюк Ярослав, Вершинін Любомир,
Орлик Павло).
Учасникам категорії CaseStudy необхідно було вирішувати завдання економічного і технічного характеру. Студентам було запропоновано представити себе менеджерами великої компанії при
плануванні бізнес-стратегії, а також розробити кодекс інженерної
етики і продумати план розвитку «зеленого туризму». Свої ідеї та
напрацювання початківці-аналітики протягом 3 днів відстоювали на
презентаціях. У цій категорії в черговий раз найкращим чином проявили себе запоріжці: саме команда Запорізького національного технічного університету «WWW» (Карпов Євген, Гончар Євгенія, Дядя
Євген, Мирний Всеволод) здобула перемогу.
Для учасників була організована культурна програма, спрямована на ознайомлення з містом, його історією та традиціями. Гості
побували на Хортиці, в музеї техніки ТОВ «Мотор Січ», відвідали
пам’ятні місця Запоріжжя.
Офіційним партнером уже не вперше виступає компанія «Діаком Груп». На думку провідних фахівців компанії, такі заходи - це
відмінний старт для молодих і перспективних інженерів, які можуть
спробувати свої сили у вирішенні складних завдань і набути цікавого досвіду.
Подібні змагання допомагають проявити себе найбільш обдарованим студентам, розкрити свій інженерний потенціал, роблять
життя українського студентства більш яскравим і насиченим.
Прес-служба профкому студентів ЗНТУ

17 травня 2013 р.

Зустріч зі студентським активом Бердянського
державного педагогічного університету та
активом Запорізької державної інженерної
академії

10 та 17 квітня 2013 року пройшли планові зустрічі голови Запорізької обласної молодіжної ради, голови профкому студентів, аспірантів
та докторантів ЗНТУ Андрієм Іванченком зі студентським активом Бердянського державного педагогічного
університету та активом Запорізької
державної інженерної академії.
Однією з намічених цілей було
інформування широкого загалу студентської молоді через студентський
актив вишу про реалізацію молодіжної політики в Запорізькій області,
презентації діяльності Запорізької
обласної молодіжної ради.
Зустрічі відбувалися понад півтори години. У дружній атмосфері
були розглянуті питання активізації
молодіжної політики в Запорізькому
регіоні, були розглянуті основні програми, які на сьогодні реалізуються
на території нашої області, висловлено ініціативу щодо проведення
заходів зі створення «міцного фундаменту» для подальших солідарних
стосунків між студентством регіону.
Зустріч передбачала розгорнутий

діалог, у якому важливу
роль відіграло студентство Бердянського державного педагогічного
університету. Активісти
вносили свої пропозиції,
ділилися наболілим та
ставили питання щодо
молоді.
У результаті зустрічі
з майбутніми педагогами напрацьовано подальші дії та кроки на шляху
до вирішення актуальних проблем.
Під час дебатів спливло розуміння
про необізнаність великої кількості
студентів у своїх правах, є проблема
міжвузівського студентського спілкування, проблеми в інформаційній
роботі Запорізької обласної молодіжної ради.
Було презентовано сайт Запорізької обласної молодіжної ради як
інформаційного майданчика молодіжних районних рад, студентських
організацій, громадських молодіжних організацій і просто активної
молоді області. Такий підхід є найбільш дієвим для створення каналу
постійної комунікації, швидкого
інформування широкого загалу, обміну досвідом серед молодіжних організацій.
Подібні зустрічі заплановано реалізувати у всіх вишах і районах Запорізької області.
Володимир Єрмоленко,
ст. гр. ГП-421

КОНКУРС БІЗНЕС-СТАРТАПІВ!
10 квітня у ЗНТУ за участі Центру сприяння працевлаштуванню випускників та студентів ЗНТУ відбулася презентація нового
сенсаційного проекту. До нас завітали представники бізнес-інкубатора “Happy Farm” з метою знайти кмітливих студентів IT-напрямків,
кращі з яких зможуть стати резидентами організації вже у травні 2013 року.
Бізнес-інкубатор “Happy Farm” розташований у самому серці Європи – місті Києві, заснований у 2011 році і займається успішною «розкруткою» свіжих, перспективних наукових ідей. Організація співпрацює з найуспішнішими світовими
IT-компаніями.
У цьому сезоні “Happy Farm” оголошує про старт першого міжнародного
конкурсу для школярів і студентів IT-напрямків під назвою “Happy Wake-up”,
який допоможе кращим учасникам створити бізнес-проект та долучити до
нього інвестиції. Це так званий конкурс стартапів-резидентів повного циклу.
Тобто організатори відбирають кращих із кращих, формують їх у групи та
допомагають розпочати свою справу з нуля до того щасливого моменту, коли
бізнес набере обертів.
“Happy Farm” відкриває нові класи для студентів та IT-спеціалістів. Тут
учасники матимуть змогу спільно зі своїми західноєвропейськими та американськими колегами працювати над бізнес-проектами. Їм неодмінно будуть
допомагати досвідчені спеціалісти, які навчатимуть та консультуватимуть з
усіх необхідних питань. За індивідуальною програмою кожен член стартапу
зможе оволодіти англійською мовою та основами планування та ведення бізнесу.
На сьогодні створені та успішно розвиваються такі стартапи, як “Advice
Wallet”, “BeOnDesk”, “Your Size”, “Svit style”, “uGift”, “UMIX.tv”.
Всеукраїнський промотур “Happy Farm” розпочався вже 8 квітня. У рамках туру відбудуться презентації нових можливостей бізнес-інкубатора.
Заходи пройдуть у 15 містах України: Києві, Львові, Тернополі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Житомирі, Хмельницькому,
Кам’янець-Подільському, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, Івано-Франківську.
Заявку на участь можна оформити на офіціальному сайті: www.happyfarm.
com.ua до 10 червня.
Тож якщо ви відчуваєте в собі неабиякий потенціал, не змарнуйте свій
шанс! Поспішайте взяти участь у конкурсі стартапів, і нехай вам щастить!
Сніжана Вичужаніна, РТ-912

17 травня 2013 р.
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СУБОТНИК ЗА БУДЬ-ЯКОЇ ПОГОДИ…

ДЕНЬ ДОНОРА В ЗНТУ

11 квітня 2013 року, незважаючи на погоду відбувся суботник на острові Хортиці, де взяли участь і наші студенти. Від нашого університету
були направлені автобусом 15 осіб. Суботник відбувся за ініціативи та організації молодіжної ради при Запорізькій обласній раді профспілок під
керівництвом голови ради Андрія Іванченка.
Нашим завданям було прибрати сміття уздовж річки Дніпро, тож приїхавши, ми недовго думали, а одразу дружно поринули в роботу.
Хочеться сказати, що сміття було доволі небагато, що не може не тішити, а значить, запоріжці мають відчуття поваги до свого рідного краю та
його історії. Найсмішнішими та незвичними знахідками, які вдалося нам
відшукати, були і чобіт, і чоловічі плавки, і безліч кухонного приладдя…
Після прибирання нам влаштували екскурсію по Запорізькій Січі. Ми
відвідали церкву, побачили безліч цікавих місць острова. Ми мали величезну нагоду поринути в частинку історі, і в цьому допоміг нам екскурсовод.
Загалом час був проведений і з користю для довкілля, і з користю для
нас, адже ми не просто допомогли, а й дізналися немало цінної інформації, побачили багато цікавого та нового для себе, познайомилися з новими
людьми. А з приходом весни – це ще й радість для душі, а душі завжди
затишно там, де чиста природа і свіже повітря, незважаючи на погодні
умови!
Юлія Кашуба, кор. газети «І-М», Валерія Мозгова, ст. гр. М-810

Як і в кожному здоровому, гуманному суспільстві, так і в нашому, життя людини – це
найцінніше явище, яке взагалі може існувати.
Тому зберегти його і підтримувати за будьяку ціну – наш святий обов’язок. На щастя,
є достатньо методів для вирішення цього питання, але згадаємо найбільш поширений та
відомий, який під силу майже кожному. Це
донорство, а конкретно – здавання крові для
тих, хто її потребує.
11 та 12 квітня 2013 року адміністрацією та
профкомом студентів, аспірантів та докторантів ЗНТУ проводився День донора. Цей захід
для «Машинки» вже давно став традиційним,
і проводиться двічі на рік. У рамках Дня донора всі бажаючі студенти, яким виповнилось 18 років, аспіранти,
докторанти та співробітники університету мали змогу здати кров
для тих, хто цього потребує. Забір крові відбувався безпосередньо
в університеті виїзною бригадою комунальної установи «Запорізька
обласна станція переливання крові».
Серед учасників заходу можна було побачити велику кількість
небайдужих... І дуже приємно спостерігати, що з кожним проведеним Днем донора їх кількість збільшується. Результати дійсно вражають – протягом двох днів здали кров 270 студентів та 5 співробітників університету. Дуже добре, що саме наш університет ніколи не
залишається байдужим до проблем суспільства та його добробуту
і завжди готовий протягти руку допомоги нужденним. Взаємопідтримка і взаємодопомога – основа щасливого життя усієї держави, і
ми, як громадяни і патріоти, маємо це розуміти!
Перед організаторами стояло завдання не тільки підготовки та
проведення такого масштабного заходу, але також і пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді та мотивація її до
здавання крові.
Донор рятує життя зовсім не знайомих йому людей
- дітей та дорослих, лише віддавши трохи своєї крові. Безкорисливо надати безцінну
допомогу в скрутну хвилину
- поділитися своєю власною
кров’ю - вчинок, який ніколи
не забудеться пацієнтами, їх
рідними і близькими людьми.
Ми пишаємося своїми студентами, спостерігаючи їх щире, непідробне бажання надати допомогу і проявити свій громадянський обов’язок. Участь у донорському
русі нашого університету - це маленький подвиг, поряд з подвигом
кожного, хто здає свою дорогоцінну кров на користь порятунку ще
одного життя.
Організатори заходу висловлюють величезну подяку всім, хто не
залишився осторонь і взяв участь у акції! Величезна подяка тим, хто
носить горде звання Донора, адже, можливо, вже завтра ви станете
творцем справжнього дива, подарувавши життя!

ПОЄДНАННЯ ПРИЄМНОГО З КОРИСНИМ!
20 квітня відзначене в календарі особливою подією, яка стосується, як би глобально це не
звучало, кожного жителя нашої
планети. З року в рік саме цей день
спонукає все прогресивне людство
активніше задуматися над питаннями допомоги природі, адже він
носить назву Дня навколишнього
середовища.
Як відомо, щоб зробити щось
масштабне, потрібно починати
з малого. Тому, не претендуючи
на участь у міжнародному заході
для порятунку вимираючих видів, наші студенти з ініціативи
профкому студентів ЗНТУ проявили себе на великому суботнику в рамках загальнонаціональної
акції «Зробимо Україну чистою!».
Ми успішно навели лад в одному
із секторів Центрального парку
культури і відпочинку «Дубовий
гай». Тож хочеться поділитися подробицями заходу.
Нам пощастило брати участь
у наймасовішому суботнику Запоріжжя. Разом з нами робили
місто чистішим студенти інших
запорізьких вишів та коледжів,
робітники «Запоріжсталі», «Запоріжкоксу», «Запоріжвогнетриву» «ЗАЗ», а також представники
обласної та міської влади. Після
урочистої промови мера Олександра Сіна, а також інших поважних
людей рідного краю, всі організо-

вано попрямували на призначені
ділянки.
Після сумлінної праці запоріжці мали змогу проявити всю
свою спритність та запал на естафеті! Тож ми зібрали групу найсміливіших і найспортивніших, яких
відправили змагатися з 10 іншими
командами, а самі, не шкодуючи
долонь та горла, вболівали за них.
Команда з хорошою підтримкою
здатна досягти добрих результатів: наші спортсмени посіли ІІІ
почесне місце, були нагороджені
грамотою, медалями та квитками
на атракціони. Від душі вітаємо
хлопців та бажаємо їм при нагоді
нових перемог!
По закінченні естафети із
вдалим завершенням суботнику присутніх привітав директор
Центрального парку культури і
відпочинку «Дубовий гай» Володимир Захаров та начальник відділу роботи з молоддю міста Ігор
Филипенко. Вони висловили подяку учасникам та озвучили свою
радість за те, що добровольців, які
хочуть зробити свій внесок у добробут міста, з кожним роком все
більше.
Приємно брати участь у подібних заходах. Коли знаєш, що твоя
праця пройшла не даремно, коли
проводиш час з користю для себе
і рідного краю!
Сніжана Вичужаніна, РТ-912

Марина Зінченко,Сніжана Вичужаніна, РТ-912

4 стор.
Людина щирої душі
Щодня
в
університеті ми
зустрічаємо Геннадія Никифоровича
Бічая,
завжди усміхненого, енергійного.
З ним приємно
працювати поруч,
спілкуватися. У його виправці,
чіткості, ставленні до людей відчуваються гарт і виховання, які він
здобув за роки військової служби.
Навчався Геннадій Никифорович
у Томському артилерійському училищі. Ставши офіцером, служив
на різних командних посадах в армії. Потім закінчив військову артилерійську академію в Ленінграді
і продовжував службу за фахом.
Свою трудову діяльність у
ЗНТУ Геннадій Никифорович
Бічай розпочав у 1974 році викладачем військової кафедри. Потім працював старшим викладачем, начальником циклу в званні
інженера-полковника. 15 років
читав курс “Стрілецька зброя,
артилерійське озброєння та прилади”, також займався науководослідною (раціоналізаторською)
роботою. У 1985 р. на Всеармійській виставці раціоналізаторських робіт макет клинового замка гармати, підготовлений під його
керівництвом, був визнаний одним
із кращих експонатів. Геннадієві
Никифоровичу, одному з перших
військових фахівців Міністерства
оборони СРСР, присвоїли кваліфікацію “Майстер ракетних військ”.
Він відзначений дванадцятьма
державними нагородами.

весняна краса

Г. Н. Бічай очолював комітет
ДТСААФ університету, перебуваючи у штаті обласного комітету
ДТСААФ, був заступником начальника штабу цивільної оборони. Весь цей час свій талант, глибокі знання передавав студентам,
виховуючи їх сильними, мужніми,
гідними захисниками Вітчизни.
Починаючи з 1992 року, Геннадій Никифорович працює завідувачем лабораторії. У нього
безліч різних доручень, службових
обов’язків, необхідних для нормативного ведення навчального
процесу з іноземними слухачами
підготовчого відділення, яке було
засноване в 1991 році. За цей час
його закінчили 258 іноземних громадян з 22 країн світу, яким Геннадій Никифорович допомагає у
навчанні, організації дозвілля, дотриманні ними правил внутрішнього розпорядку та дисципліни.
Для роботи з іноземними студентами обладнані 4 аудиторії. Він
забезпечує заняття літературою
і технічними засобами навчання,
бере участь у проведенні конференцій, семінарів, екскурсій та
інших заходів з іноземними студентами.
Г.Н. Бічаю притаманні такі
риси, як цілеспрямованість у досягненні мети, доброзичливість.
Він – людина творча, працьовита,
чуйна, цікава, людина різноманітних уподобань: поет, завзятий дачник і мисливець.
Олександр Андрієнко,
помічник ректора з питань
міжнародного співробітництва

Куточок поезії
***

Зеленішають очі дзеркал,
Відхиляється небо від шибки.
У весінний принадний оскал,
Як дитина, тягнуся навдибки.
Береженому всі квіточки –
На папері невизнаним віршем.
А мені від любові руки –
Ягідки,
що Самої не гірші
Віра Шмига

Вже вийшла пам’ять з берегів.
Десь звідти я повернулася.
Курган розритий.
І не загоїти жалі тих весен,
Де я на морі, шторм, а я без весел.
У чайчиних очах блакиті повінь.
У незбагненності життя мій човен.
А я реальна, з вечора до рання
Шукаю слід минулого кохання.
І знов знов уперто, та не випадково
Ховаюсь за невизначеність слова.
Лариса Коваль

Редактор

17 травня 2013 р.

І Н Ж ЕН Е Р – М АШ ИН ОБУДІ ВН ИК

Ганна
МИРОВСЬКА

24 квітня наш університет розквітнув справжньою красою і талантами, адже за сприянням профкому студентів ЗНТУ відбувся
грандіозний конкурс “Міс Весна ЗНТУ-2013”!

Підготовка до заходу розпочалася задовго до довгоочікуваного дня презентації з масштабного відбору конкурсанток. Із безлічі красунь обрали лише
12 найяскравіших претенденток на титул, і учасниці з захопленням протягом
двох місяців поринули в нескінченний вир дефіле, фотосесій та репетицій.
Безперечно, порадувало розмаїття: в конкурсі взяли участь студентки
як гуманітарних, так і технічних спеціальностей, брюнетки і блондинки, талановиті в різних жанрах! Учасниці представляли такі факультети: МТУ (до
речі, найбільша кількість конкурсанток навчається саме тут), ЕТФ, ГФ, ФЕУ,
ІФФ та ГПФ. В цілому себе дівчата характеризували рисами: комунікабельна,
активна, весела та життєрадісна, і ми пишаємося, що наші студентки вирізняються такою доброю вдачею.

Члени журі привітали всіх учасниць. Тож нагороди розподілилися так:

Міс Глядацьких симпатій Міс Фото Міс Краса Міс Подіум Міс Усмішка Міс Чарівність Міс Артистичність Міс Елегантність Міс Геніальність Міс Dance Міс Оригінальність Міс Бездоганність Міс Грація Перша Віце
“Міс Весна ЗНТУ 2013” Друга Віце
“Міс Весна ЗНТУ 2013” -

№10 Мальцева Ганна(ГФ)
№4 Стоєва Валерія(ЕТФ)
№12 Алєксєєва Вікторія(ФМТУ)
№1 Свіріденко Ксенія (ФМТУ)
№6 Балаян Інна (ФМТУ)
№2 Сагайдак Юлія (ФЕУ)
№2 Іванова Марина (ГПФ)
№1 Свіріденко Ксенія (ФМТУ)
№11 Данюк Олена (ФМТУ)
№8 Монько Олена (ІФФ)
№9 Саранча Катерина (ЕТФ)
№11 Данюк Олена (ФМТУ)
№7 Бикова Юлія ( ФМТУ)
№5 Катаєва Аастасія (ГПФ)
№10 Мальцева Ганна (ГФ)

А щасливою переможницею стала студентка факультету міжнародного
туризму і управління Вікторія Алексєєва, №12. Титул дівчині передала “Міс
Весна ЗНТУ-2012” студентка факультету радіоелектроніки і телекомунікацій
Олександра Соловей.
Ми попросили Вікторію прокоментувати події конкурсу: «Конечно, я не
ожидала, что стану победительницей, но, не скрою, очень этому обрадовалась. За время подготовки мы очень сдружились с другими конкурсантками: постоянно поддерживали друг друга, много времени проводили вместе.
В общем, у меня остались только самые добрые воспоминания от участия и
победа!»
Цього року весна принесла нам багато краси та натхнення, тож із нетерпінням чекатимемо наступної, щоб подивитися, як у прекрасній боротьбі народиться нова “Міс Весна”!
Сніжана Вичужаніна, РТ-912
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