
Від усього серця

вітаємо наших шановних працівни-

ків факультету іноземної та сло-

в’янської філології! Прийміть най-

щиріші вітання зі святом весни,

краси та любові!

Ми низько вклоняємося Вам за натхненну та сумлінну

працю, за активну участь у студентському житті, за родинний зати-

шок, безмежну щирість та доброту . Бажаємо Вам міцного здоров'я,

щастя, весняного настрою та родинного достатку, творчого натхнен-

ня, успіхів і звершень у всіх Ваших справах. Нехай кожен день буде

сповнений сонця, дарує радість, творчу наснагу, приємні несподіва-

нки, любов, добро і благополуччя. Нехай Вас повсякчас оточують

мир, злагода та родинне тепло. Будьте завжди усміхнені, веселі,

сповнені надій та оптимізму . Вічної Вам весни! З Міжнародним

днем усіх жінок! З 8 Березня!

Нехай торкається промінчиком весна,  
І сонечко всміхається ласкаво.

Нехай вирує у вас життя сповна,  

І кожен день малює щось цікаве.

Нехай весняні квіти подарують  
Любові, радості, тепла...

Красою свого цвіту зачарують  

І вмить заквітнуть у серцях.

Бажаємо здоров’я, затишку, добра,  

Щоб ваше щастя завжди панувало.  

Нехай надій та оптимізму ця пора  
Дарує Вам чарівних слів немало.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка  
Факультет іноземної та слов`янської філології

8 березня — Міжнародний жіночий день

У цей осяяний весняним сонцем день хочемо привітати

Вас, шановні викладачі, із Міжнародним жіночим днем!

Бажаємо Вам, аби щирі посміш- ки , натхненні Вашим

оптимізмом, синтезували лише позитив- ні емоції,

закарбовуючи в пам'яті найяскравіші моменти. Не- хай у

Вашій чуйній душі заграють усі кольори багатогранної

веселки, а квіти добра та ласки не переставатимуть

тішити. Щиро бажаємо, аби Ваше життя було наповнене

лише емоція- ми радості, юнацького запалу, доброти, щоб

вогонь у Ваших неймовірно красивих очах завджи

мерехтів душевним затиш- ком. Зі святом!

Підготували матеріал: Аліна ЗЯКУН, Тетяна ЗАЇКА

Із повагою СтуддеканФІСФ Вероніка ЗАМОШНІКОВА

Для кожної жінки надзвичайно приємними є
привітання чоловіків, а особливо  – чоловіків-
філологів, бо це ж така рідкість! 

«Оскільки на нашому факультеті більшість
філологів - жінки, а я вчився на філфаці з 1982 
року, (тоді у группах також домінували
дівчата), а працюю з 1988 року, то жіночий
колектив факультету для мене звичне явище. 
Таке чарівне оточення я сприймаю позитивно, 
але без особливого захоплення»,  – ділиться з 
нами Юрій Володимирович Поляничко.  

Що ж, не можна сперечатися з тим, що Жінка –
явище специфічне.  І дехто вважає, що це 
потрібно виправляти,а  хтось думає, що потрібно 
просто звикнути. Але найголовніший секрет 
звичайно в приділеній увазі та теплих словах. І 
Юрій Володимирович точно знає цей секрет:

«Хочу побажати, щоб і жінки, і дівчата у цей
приємний день були не лише чарівні
та шановані, а й веселі та безтурботні. Нехай 
на електронну пошту прихильники надсилають
лише привітання та побажання, а столи
замість зошитів і звітів будуть завалені
квітами та ласощами»

Тож щиро дякуємо за привітання! І нехай воно 
збудеться для кожної ☺



Перший день весни на календарі змусив не
одного чоловіка задуматися про наближення
найулюбленішого жіночого свята – 8 березня.

І хоча погода за вікном зовсім не весняна, уже
за кілька днів жінки таки святкуватимуть своє
свято. Адже багато жінок саме у цей день

можуть відчути себе коханими, найкра-
сивішими та найчарівнішими у світі. А для
чоловіків це означає, що саме час замислити-
ся про подарункимамі, бабусі,подрузі або

сестричці. Звісно, можна піти за стандартною схемою: букет і м’яка
іграшка або коробка смачних цукерок. Та значно краще подарувати
щось абсолютно унікальне, щоб людині було приємніше вдвічі. Голо-
вне, щоб подарунок був від щирого серця.

Тому, щоб полегшити завдання, ми підго-
тували список найкращих подарунків, які точно
порадують дорогихдівчат і жінок:

Враження: сюрприз
Такий подарунок – можливість проявити свою
оригінальність, а найголовніше, якщо у вас є фантазія, то засоби для
реалізації цього подарунку безмежні.

Замість буденних квітів:флораріуми
Незвичайні комбінації з вічнозелених рослин не бо-
яться холоду, люблять рідкісний полив, не в’януть і
виглядають дуже стильно. Гарний подарунок і досить
неочікуваний.
Пряники з розписом: як листівка, тільки смачно
Весняний букет з імбирних пряників – це стильно і

смачно. Кондитери готують їх із любов’ю, кожен пряник роблять
вручну. Такий подарунок не залишить нікого байдужими.

Блокноти, щоденники: усе записано, щоб усе пам’ятати  
Авторський блокнот із обкладинкою з м’якої шкіри, замші, або дере-
ва, з гравіюванням або помітними чорними листами порадує кожну  
жінку, дівчину.

Матеріали для творчості: повага до захоплень
Такий подарунок покаже, що ви цікавитеся тим, чим захоплюється
жінка, і приймаєте її творчі пориви. Що подарувати? Красиві набори
тканини, заготовки для декупажу, якісну пряжу, клубочниці, органай-
зери, горщики для квітів і т.д.

Парфуми: просто і в той же час необхідно
Найбільш безпрограшний варіант подарунка для дівчаток, жінок і

бабусь. Духи завжди потрібні, а підібрати аромат не так складно,
якщо ти знаєш смаки тієї, кому будеш дарувати подарунок. Якщо ж
не знаєш – можеш купити сертифікат в спеціалізованому парфумер-
ному магазині, і нехай дівчина вибере парфуми і улюблений аромат

сама.
Аксесуари: неповторність потрібнакожній

У вашої дівчини все є? Тоді потрібно обрати такий подарунок, який
підкреслить її індивідуальність, а отже варто підібрати модний та

яскравий аксесуар. Це може бути шарф, капелюх, шкіряні рукавички,
сумка, годинник…

Авторські прикраси: подарунок, на якийчекають
Прикраси – універсальний подарунок. Вони і око радують, і перед
подружками можна похвалитися. Стильна біжутерія в тренді вже
кілька років. Особливо ефектно і жіночно виглядають каблучки,
кулони і брошки з квітів, залитих ювелірною смолою. Квіти і прикра-
са в одному подарунку.

Абонемент: спортзал або філармонію
Тут уже питання в тому, що більше подобається вашій коханій. Не
важливо, для чого призначений подарунок – для тіла чи душі. Голов-
не, щоб він був справді корисний і приємний.

Подарунковий сертифікат
Більшість жінок не впевнені, що чоловікам під силу обрати правиль-
ний подарунок. Тому такий сертифікат є дійсно знахідкою. Він поле-

гшить вибір і, в той же час, ви можете бути впевнені, що подарунок
не був лише формальністю. Жінка може обрати те, що їй підходить. А
подарункові сертифікатиє майже на всю продукцію.

Отже, чоловіки, дивуйте жінок, при пошуку відповідей на
питання що подарувати на 8 березня, не потрібно дотримуватися
шаблонів – краще підійти до кожного випадку індивідуально. Розшу-
куючи оригінальні подарунки, головне, щоб жінки відчували себе

щасливими і коханими не тільки один день в році, а це під силу тіль-
ки справжнім чоловікам.

Іронією долі ми знову зустрілися.  
Раптово спіткнулись поглядами
І просто стояли й дивилися.
Дивилися у зоряне небо надій.

Так, я бачила сяйво на кінчикахйого  
вій.
І мені хотілося пірнути в нього з голо-
вою,
Аби нарешті відчути смак шаленого  
двобою,
Уже не першого за своє все щене  
спіймане щастя.

Ліхтар автомобіля намалював нам  
нічне сонце.
Я заглядала в його очі,
А він..ніби відчиняв одне за одним  
віконця
У затишне щасливе майбутнє.  
Наше сумісне прийдешнє.

Ще довго мої підбори шли поруч зо  
мною.
Ще довго мої ноги відчували потертий
асфальт.
Ще довго ми були щасливі,  

А щастя - було людяним.

Вероніка ЗАМОШНІКОВА

Усемогутня

Із вуст великих ти лунала:  
Шекспірових, Франкових…  
Не раз оспівана бувала
В палацах кольорових.

Співав про тебе й селянин  
У тихий час вечірній,
Бо серце тужить, що один,—
Шукає душу рідну.

З усіх усюд в усі часи  
До тебе линуть співи,
Мета єдина в них завжди,  
А змінні лиш мотиви.

Тебе то божеством речуть,  
Дари тобі приносять,
Або ж з ненавистюсічуть
Чи смерті в тебепросять.

Є на землі царі, вожді,  
Князі і королеви,
Але й над ними владу ти  
Тримаєш металеву.

Глянь, кожен рад тебе впустить  
У храм душі таємний
І серце радості розкрить,  
Щоб не зів’ять даремно,

Щоб сонце сяяло світліше,  
І світ сміявся у долонях,  
Щоби відчути якнайбільше
Усесвіт, що бринить у скронях.

Людина може все сягти,  
Коли ти поруч, о любове, —
Дійти найважчої мети,  

Переплести найглибше море.

Ти крила подаруєш їй,
Даси наснаги, сили і терпіння,
Й крізь візерунки заповітних мрій
З минувщини вернеш до воскресіння!

Живи, любове, в кожному із нас!
Не омини нікого цим благословенням!  
Най пролетить земний неспішно час,
Лиш дай прожить його з тобою недаремно!

Віта КОТИК

Дар’я  ОГІЄНКО



Як відомо, всі дуже люблять свято 8 Березня. До того ж воно по-

добається не лише жінкам, а й чоловікам. Головною причиною цього є  

наявність офіційного вихідного дня. Але зараз, у зв’язку з декомунізацією,  
хочуть відмінити деякі «радянські» свята.

Ми поцікавилися у студентів нашого університету, що вони ду-

мають про відміну вихідного дня з приводу 8 Березня, і ось що вони від-

повіли:
Валерія (1 курс): «Дуже шкода, що відміняють таке гарне свято,

коли кожна дівчина чи жінка може присвятити собі цілий день і робити все  
що завгодно».

Ірина (2 курс): «Не хочу, щоб відміняли вихідний. І подарунки,  

звісно, хочеться отримувати».
Віктор (2 курс): «Звичайно, не хотілося б втрачати шанс відпочи-

ти. Особисто я можу нормально виспатися лише у вихідний, тому мені не

дуже подобається відміна вихідного дня 8 Березня».
Тетяна (3 курс): «Особисто для мене 8 Березня – це день весни і

не варто асоціювати його з радянськими часами. Свято можна просто на-

звати по-іншому, а вихідний бажано залишити».
Аліна (3 курс): «Я вважаю що це не справедливо стосовно жінок.  

Адже у свято чоловіків 14 жовтня є вихідний а в нас і це свято хочуть за-

брати».
Богдана (3 курс): «Я думаю, що останніми роками це свято від-

значають як свято жінок, без ідеологічної прив’язки до комунізму. Тому я  
думаю, що можна було б його і не скасовувати. Читала, що у Таджикистані  
цей день перейменували на «День матері». Вважаю, що в Україні можна

було б теж перейменувати його, а дату свята не змінювати».
Отже, очевидно, що ідея відмінити вихідний у зв’язку зі святом 8  

Березня не дуже подобається студентам нашого навчального закладу.

Цікаво, чи може це стати поштовхом до переосмислення даного
рішення?

Матеріал підготувала Тетяна ВОРОЖБИТ

8 Березня – День жінок. Кожна з них уніка-

льна та геніальна у певній справі, якій може присвя-

тити свій вільний часу . Улюблене хобі мають як ви-
кладачі так і студенти Сумського державного педаго-

гічного університету ім. А. С. Макаренка. Нам стало

цікаво, а чим будуть займатися під час свята майбутні

філологині. Ми провели опитування серед студенток

за такими запитаннями:
1.У якій справі Ви справжній майстер?
2.Чому Ви обрали для себе саме це хобі?

3.Як багато часу Ви приділяєте улюбленій справі?
4.Як Ви досягли успіхів у цій справі?
5.Які Ви можете дати поради тим людям, якітільки  

починають займатися певним видом діяльності?
І отримали дуже цікаві відповіді від студен-

ток Сумського державного педагогічного університе-

ту ім. А. С. Макаренка.

Від щирого серця бажаємо всім жінкам наснаги, 
здоров’я та майбутніх  творчих звершень.

Матеріал підготувала: Анастасія ГРИГОРЕНКО

Студентка 2-го курсу; факу-
льтету іноземної та слов’ян-

ської філології

1. Літературна діяльність.

2. Бо душа лежить.

Ліля

РУХЛЕНКО

3. Настільки багато, наскіль-
ки можливо.

4. Наснаги і напору.

Ірина 
ВАЩЕНКО

Студентка 3-го курсу; факуль- тету іноземної 
та слов’янської
філології

1.Я майстер в читанні книжок  2.Я вибрала це 

хобі бо вмію  читати.
3.Приділяю весь свій вільний  час.
4.Прочитала приблизно 700

штук.
5.Я б порекомендувала купити електронну

книгу, але якщо все таки людина читає з

телефону, то хай близько до обличчя те- лефон

не підносить.

Вероніка
ЗАМОШНІКОВА

Студентка 2-го курсу; факультету іноземної  
та слов’янської філології

1.Я не вважаю, що є майстром в певній спра-
ві. Проте можу зазначити, що маю хист до

наступних родів діяльності: журналістика,

організація заходів, поезія.
2.У згаданих напрямах я можу проявити себе

як особистість, отримати багато корисного

досвіду, відпочити і спозиціонувати свій вну-

трішній світ.

3.Даним справам я приділяю більшість свого
вільного від навчання часу, адже це потребує

зосередженості, уваги та сконцентрованості.
4. Із дитячих років я мала можливість прояв-

ляти себе в різних напрямах, реалізовуватися.

Саме через це я досягла певних успіхів ще в

дитинстві. Згодом , уже в підлітковому віці,

це супроводжувало мене й надалі й не менш
мене цікавило. На даний момент я впевнена у

своїх можливостях і підтримці рідних мені

людей у будь-якихпочинаннях.

5.Аби досягти успіху в будь-якому роді дія-

льності необхідно бути впевненим у собі,

наполегливим та цілеспрямованим. Не варто
забувати про комунікабельність та щирість у

спілкуванні.



На березень

Жовтий Пес у березні обіцяє всім знакам зодіаку дати добрячий урок із самоконтролю,

товариськості та вміння дбати про себе. Перший місяць весни принесе із собою цілий потік емоцій та
зустрічей, а от як ними скористатися – справа нелегка. Пропонуємо вам особливий філологічний
гороскоп із власною літературною картою зоряного неба на березень 2018 року для всіх знаків зодіаку,
який допоможе підготуватися до несподіванок долі усім філологам і не тільки.

Овен

(21 березня — 20квітня)

І знову Овнам щастить, як ніяким іншим знакам зодіакальної спільноти! Бере-

зень 2018 року обіцяє принести з собою, здебільшого, тільки позитивні зміни.
Поглянувши на літературну мапу, астрологи помітили біля Вашого сузір’я комету
Герасима Калитки, отже декому навіть вдасться вирішити квартирне питання,
розширивши існуючу житлову площу або переїхати в нові апартаменти.
Звичайно, це стосується тих Овнів, які зуміли тривалий час уникати спокус і

гульні, дбайливо відкладаючи гроші в ім'я глобальної мети. Час відмінно підхо-
дить для реалізації плану з відкриття власної справи, пов'язаного з торгівлею,

тож сміливо малюйте портрети Жуковського та інших великих діячів — вони підуть за будь-яку  
високу ціну.

Знання та вміння, які Овни збирали протягом останніх років, допоможуть їм реалізува-
ти  себе  в  якості  незалежного  фахівця.  На  рідному  філологічному  можливі  невеликі  складнощі,
пов'язані з нерозумінням в колективі, адже Овни рідко стримують свою гнівливість і роздратування.  У  

другій  половині  місяця  візьміть  за  правило  помовчати  півгодинки  після  повернення  зобителі
слова, щоб не вступити в конфлікт із членами родини.

Телець

(21 квітня — 21 травня)

Більшості Тельців березень здасться спокійним, мирним і стабільним, отже ці
добродушні особистості розслабляться і почуватимуть себе абсолютно захище-
ними від життєвих негараздів, як Маруся у Квітки-Основ’яненка. Тим не менш,

втрачати пильність не варто – починаючи з другої половини березня в житті
Тельців можуть виникнути складні ситуації, які вимагатимуть від вас чимало сил,
часу і здібностей для їх вирішення. Зірки говорять, що найбільш очевидний шлях,
швидше за все, буде неправильним. Декому доведеться на гору круту крем’яную
камінь важкий підіймать. Тельцям варто повчитися хитромудростіта спритностів

Енея. Проте зірки залишать їм можливість іти напролом до своїх
цілей, але тут вже все залежить від витривалості.

Швидше за все, впораються лише ті, хто буде відчувати за спиною підтримку рідних
людей, так що намагайтеся налагодити стосунки в родині на початку березня. Не беріть приклад з

родини Кайдашів! Слабким місцем у Тельців виявиться здоров'я, тому варто заздалегідь вжити
заходів, щоб уникнути загострення хронічних захворювань. Вас можуть підстерігати застуди, тому не
нехтуйте головними уборами і шаликами.

Близнюки

(22 травня — 21 червня)

Найпотужніший позитивний вплив буде цього місяця у Близнюків. Представ-
никам даного знаку можна тільки позаздрити — настільки легко їм будуть
даватися будь-які починання і задуми. Однак мова йде лише про сферу бізнесу та

юриспруденції – тут вам не буде рівних в укладанні контрактів, проведенні
переговорів. Відносини з колегами-філологами також будуть складатися вдало
– велика частина Близнюків зможе звільнитися від рутинних справ, якими

займуться їх співробітники.
А от у сфері романтичних стосунків не дуже пощастить. Негативний вплив  

астероїдів Заздрісниць тут же відіб'ється на любовних фронтах. Самотні Близ-
нюки з подивом виявлять, що натовпи шанувальників пропадуть як за помахом чарівної палички.

Втім, висока самооцінка цього знака серйозно не постраждає. Але деякі особливості поведінки вам
все-таки потрібно переосмислити.

Рак

(22 червня — 22 липня)

Ракам пощастить у 2018 році, як ніколи раніше! Поспішайте скористатися

наданими шансами, щоб поліпшити своє матеріальне становище (синдром

зміцнити здоров'я. Раки, чиї професії пов'язані з творчістю або спілкуванням з

людьми, а саме філологи, зможуть досягти небувалих вершин – вам буде вдава-
тися будь-яка задумка, а деканат, а то й ректорат, відзначить ваші старання
вагомою премією або підвищенням окладу. Не поспішайте витрачати гроші – вони
вам ще знадобляться в майбутньому, щоб реалізувати масштабний задум.

В особистому житті Раків настане період гармонії, як у Івоніки та Марійки Федорчу-
ків. Кохана людина легко сприйматиме будь-які пропозиції з вашого боку.

Лев

(23 липня — 23 серпня)

Леви, які давно хотіли стати власниками бізнесу, можуть починати реалізовува-
ти свій бізнес-план. Тут на вас позитивно вплине сузір’я Максима Гудзя. Єдине,
що не рекомендують зірки, так це брати кредит для подібного роду починань.

Розраховуйте тільки на власні заощадження, або візьміть в частку перевіреного
партнера.
Не  варто  брати на  роботу родичів,  на  прикладі Мотрі чи  Кайдашихи  – навряд
вони виявляться незамінними фахівцями, а от проблем можуть принести чима-

ло, постійно затримуючись, або ж проситимуть значний аванс. Їх ставка зрозу-
міла – родинні взаємини і ваша великодушність. На щастя, здоров'я Лева не
потурбує, якщо він не буде нехтувати технікою безпеки. Особливо обережно

варто поводитися з електрикою. Звичайно, лампочки в люстрі ви можете змінити самостійно, а от  

ремонт побутових приладів краще довірити фахівцеві.

Діва

(24 серпня — 23 вересня)

У Дів починається місяць контрастів. Першу половину березня на цей знак буде
впливати планета Леся Українка. Саме на цей час потрібно запланувати найва-
жливіші справи – завершити розпочаті раніше проекти чи недописані збірки

власних поезій, провести важливі переговори, прозвітувати перед деканатом про
виконану роботу. У другій половині березня намагайтеся займатися питан- нями,
які не вимагають особливих зусиль і гостроти розуму. Вплив роботи зі
студентами призведе до того, що Діви стануть розгубленими і час від часу
забуватимуть про якісь дрібниці.

У сфері особистих взаємин усе складеться якнайкраще – ваша кохана людина з
півслова зрозуміє будь-які прохання і бажання, так що тут Діви можуть бути

спокійними.  Здоров'я  буде залежати  безпосередньо  від вашої уваги.  Звичайно,  Діви відрізняються

розсудливістю, одначе пам'ятайте, що після вечірки на кафедрі краще викликати таксі та спокійно  
відправитися додому, ніж шукати неприємностей, прогулюючись по нічних вулицях.

Терези

(24 вересня — 23 жовтня)

Основний вплив на життя Терезів буде надавати планета Миколи Вороно-
го. Але максимально позитивних подій чекати не варто – інші небесні тіла
внесуть у позитив вашої планети свої корективи, спрямовані на погіршення

ситуації. Проте у цілому вплив планет буде нейтральним – ви навряд чи
придбаєте щось істотне, але і не втратите нічого важливого. На рідному
філологічному справи будуть іти з труднощами, позаяк хтось із колег буде
активно ставити Терезам палиці в колеса, сподіваючись обійти їх у кар'єр-
ній гонці, але знайдуться й ті, хто запропонує вам свою дружню допомогу та

підтримку.
У сімейному житті пануватиме спокій, але тільки якщо ви не вирішите зганяти

роздратування на родині, як Кайдаші, намагаючись відігратися за зіпсований настрій. У сфері
здоров'я Терезам варто проявити уважність – під час подорожей на великі відстані не сідайте за

кермо, віддавши перевагу громадському транспорту. Якщо єдиним засобом пересування буде
ваше особистий кінь, проведіть заздалегідь техогляд і замініть зношені запчастини-підкови.

Скорпіон

(24 жовтня — 22 листопада)

Представники даного знака зодіаку увійдуть в непростий життєвий період
неоромантизму. Вам потрібно буде докласти купу зусиль, щоб вийти
переможцем в цій ситуації. Найскладнішою сферою для Скорпіона будуть

міжособистісні комунікації. Цей знак і так складний у спілкуванні з
оточуючими, а вплив комети Ольги Кобилянської багаторазово посилить
цю характерну рису. Не варто розраховувати на зміну романтичного
статусу – вам навряд чи вдасться знайти собі пару, хіба що хтось із давніх
знайомих зможе не брати до уваги агресію Скорпіона і вирішить стати для

нього близькою людиною.
Будьте уважні з літніми родичами – не виключено, що вони матимуть потребу у

вашій підтримці, отож не забувайте про батька і неньку рідненьку. Єдина сфера, в якій Скорпіо-
нам пощастить — це фінанси. Поки інші знаки зодіакальної спільноти будуть думати, як зароби-

ти зайву копійку, ви зможете з легкістю примножити свої заощадження, розумно вкладаючи
гроші в прибуткові проекти. Тільки пам'ятайте, не лихвуйте, як Герасим Калитка, бо зайвий ризик
не вітається – зміцнити фінансове становище за допомогою азартних ігор Скорпіону не вдасться.

Стрілець

(23 листопада — 21 грудня)

Стрільці можуть розслабитися – для них березень стане часом стабільності.
Будь-які завдання будуть ставитися заздалегідь, тому ви зможете неспішно і
вдумливо виконувати робочі обов'язки. Партнери-філологи вчасно сплатять

свої фінансові зобов'язання, щотеж буде гарною новиною для Стрільців . На
жаль, ваші зусилля не відзначатимуться іншими фінансовими заохочен-
нями. Однак не думайте, що декан про вас забув – березень буде лише однією
з важливих віх на шляху до подальшого кар'єрного зростання і фінансового
добробуту. Працюйте на благо університету, щоб заслужити репутацію

справжнього професіонала абож підтвердити свій статус.
Зверніть увагу на поведінку дітей чоловічої статі – молодший брат, племін-

ник або син можуть здивувати вас незвичною поведінкою, як у Сави Федорчука. Не поспішайте
тиснути на дитину – так він тільки закриється в собі і буде відмовлятися щосили. Поспілкуйтеся,

налаштувавшись на лагідну розмову. Справа може виявитися серйозною.

Козеріг

(22 грудня — 20 січня)

У березні 2018 року Козерогам гріх скаржитися на життя. Астрологи,
помітивши вплив сузір’я Тараса Шевченка, пророкують їм чимало шансів,
якими варто скористатися, щоб зміцнити своє матеріальне становище і

вирішити питання, що стосуються особистого щастя. Робочі проблеми в
березні ви вирішите максимально швидко, без докладання зусиль. На жаль,
такий рух подій може активізувати заздрісників, які намагатимуться кинути
на Козерогів тінь в очах завідувача кафедри чи деканату. Не варто звертати
уваги на цих юродивих – керівники прекрасно бачать, хто реально працює

на благо рідного факультету та університету, отже чесна праця буде вчасно

винагороджена.

У сфері особистих взаємин панує відносний спокій. Одинакам навряд чи вдасться знайти собі

Герасима Калитки), привести в порядок особисте життя (оживити зів’яле листя) і Петрарку чи нову Лауру, але сімейні Козероги не матимуть змоги поскаржитися на долю –
конфлікти обходитимуть ваш будинок стороною. Несприятливий аспект березня — відносини з
родичами похилого віку. Дехто з цієї категорії рідних користується добротою Козерога, а в
березні у вас не буде зайвих грошей, аби надати їх на реалізацію чужих примх, тож будьте обачні!

Водолій

(21 січня — 19 лютого)

Для Водоліїв-філологів березень буде не найкращим періодом. Спочатку
вам здаватиметься, що все йде як по маслу, а будь-яке діло горить у руках.
Але як тільки представники даного знака зодіаку розслабляться, віддавши

свої турботи на милість долі, вона підкине їм чимало проблем, які потре-
буватимуть негайного вирішення. Астрологи рекомендують Водоліям не
робити, як Мина Мазайло, а кілька разів подумати і зважити шанси на
успіх, перш ніж робити висновки у серйозних справах. Намагайтеся взяти
за правило приказку, яка говорить, що від добра добра не шукають.

Відкиньте все непотрібне  і маловартісне для вас,  витрачайте сили лише на
найбільш невідкладні справи.

Сфера особистих взаємин стане тим вогником у пітьмі, який буде необхідний

Водоліям. Одинаки матимуть шанс на романтичне знайомство, яке зможе перерости в довготри-
валі стосунки і гармонійне сімейне життя. Тут все буде залежати від вашої щедрості й уміння
слухати співрозмовника. Намагайтеся не виявляти властивий вам егоїзм, як москаль Іван до
Катерини, який може відштовхнути навіть до безтями закохану людину. Але й підлаштовувати-
ся під коханих не варто – потрібна людина прийме Водолія з усіма недоліками.

Риби

(20 лютого — 20 березня)

Рибам належить зробити складний вибір, який позначиться на подіях
наступних місяців цього року. Тим представникам знаку, які живуть на
самоті, варто задуматися про створення сімейного осередку чи, бодай,

довготривалих стосунків. Ви дуже схильні змінювати партнерів – зіркам
набридла така поведінка, так що не проґавте свій шанс на щастя, інакше
низка знайомств скоро обірветься, а ви поринете в депресію і смуток. У
професійній філологічній сфері настав час для потужного ривка – запи-
шіться на корисний тренінг або курси підвищення кваліфікації. Придбан-

ня нових знань і вмінь допоможе вам зміцнити свою позицію на роботі.
Найбільшою небезпекою березня може стати загострення хронічних захворювань.

Слід вчасно пройти діагностику та обстеження, щоб не злягти, як Маруся Квітки-Основ’яненка.
Не нехтуйте можливостями сучасної медицини і, звичайно, пам'ятаєте про позитивний вплив

здорового способу життя.

Підготувала Віта КОТИК


