25 грудня 2015 р. відбувся конкурс «Міс НФаУ»
Наближаються новорічні свята і, поза сумнівом, кожен із нас чекає тільки
гарного настрою, позитивних емоцій та вражень і, звичайно ж, новорічних
подарунків!
Для усіх студентів і викладачів нашого університету таким приємним новорічним
подарунком став конкурс краси «Новорічна феєрія «Міс НФаУ-2015», організований
і проведений культурним центром НФаУ 25 грудня 2015 року.
У конкурсі взяли участь студентки усіх факультетів і курсів нашого
університету:
Пасько Олена — 2 курс, ТПКЗ, 3 гр.,
Антонченко Карина — 1 курс, ТПКЗ, 2 гр.,
Ковтун Єлизавета — 1 курс, Ф, 7 гр.,
Сивак Ольга — 2 курс, Ф, 25 гр.,
Коваленко Ольга — 4 курс, ТФП, 1 гр.,
Майстренко Марина — 2 курс, ЛД, 20 гр.,
Каплун Олеся — 4 курс, БТ, 1 гр.,
Мукалова Марина — 2 курс, ЕП, 1 гр.,
Ілічева Марія — 2 курс, КФ, 3 гр.
Це було справжнє свято краси і витонченості. З новорічним поздоровленням і
запальним узбецьким танком прийшли на свято студенти з медичного університету,
які спільно із студентами НФаУ підкорили своїми автентичними танцями. Творчі
колективи культурного центру дарували глядачам і конкурсанткам новорічні пісні
і танці, мініатюри і гарний настрій.
Дівчата продемонстрували глядачам і членам журі дефіле в українських
стилізованих костюмах, іскрометно відповідали на питання, а творчий конкурс
вразив багатогранністю талантів наших конкурсанток. Звичайно ж, був вихід у
вечірніх сукнях, який занурив усіх глядачів в атмосферу краси і стилю.
Членам журі було дуже складно, адже кожна з дівчат була гідна почесного титулу
Міс НФаУ-2015. Але вибір зроблений, і почесні місця розподілилися таким чином:
2-а віце-міс НФаУ-2015 — Каплун Олеся, 4 курс, біотехнологія,
1-а віце-міс НФаУ-2015— Ковтун Єлизавета, 1 курс, фармація

Міс глядацьких симпатій стала Сивак Ольга — 2 курс, фармація.
Почесний титул Міс НФаУ отримала Сивак Ольга — 2 курс, фармація.
Ми вітаємо переможницю і усіх дівчат, які брали участь в цьому чудовому
конкурсі, бажаємо нових перемог і досягнень!

