
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

     Інформаційно-методичний вісник 
відділу освіти Корсунь-Шевченківської 

             райдержадміністрації                                                                                                                  №10(11) грудень 2016 року 
Розповсюджується безкоштовно. Видається з грудня 2015 року 

Колегія відділу освіти та нарада керівників 
навчальних закладів Корсунщини 

    21 грудня в залі засідань РЦДЮТ відбулось засідання колегії відділу 

освіти, на якому обговорено питання про роботу зі зверненнями громадян 
у 2016 році.  
    Після колегії відділу освіти відбулась нарада керівників навчальних 
закладів Корсунщини, на якій розглянуто питання: 
про виконання рекомендацій щодо підвищення якості надання освітніх 
послуг колективом Корсунь-Шевченківської ЗОШ № 2 (за наслідками 
атестаційної експертизи); 
про результати проведення дня відділу освіти в Квітчанському навчально-
виховному комплексі; 
про результати проведення учнівських олімпіад; 
про реалізацію заходів патріотичного спрямування в І семестрі 2016-2017 
навчального року; 
про особливості зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 р.; 
про роботу веб-сайтів навчальних закладів; 
про надання допомоги навчальним закладам районним центром 
практичної психології і соціальної  роботи; 
про соціальний захист працівників освіти. 

 

 

 

Шановні освітяни! 
 Щиро вітаємо Вас  
з Новим 2017 роком 

 та Різдвом Христовим! 
Зичимо Вам сил для нових звершень,  

творчих успіхів на освітній ниві,  
родинної злагоди, добробуту, вірних друзів  
та надійних партнерів у добрих справах. 

Нехай у Вашому житті панують  
гармонія і любов! 
Гарного настрою,  

новорічних і різдвяних чудес! 

 З повагою і вдячністю  
Оксана Грушевська, начальник відділу освіти, 

Людмила Дяченко та Надія Вовченко,  
провідні спеціалісти відділу освіти. 
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Шановні колеги-освітяни! 
Щиро вітаю з Новим 2017 роком  

і Різдвом Христовим! 
Із сніжно-зимовими святами завжди 

пов’язані усі добрі надії та сподівання.  
Тож нехай 2017 рік стане роком 

стабільності, миру та злагоди  
й зміцнить нашу єдність.  

Від усього серця бажаю реалізації 
благородних намірів та життєвих планів.  
Нехай різдвяно-новорічна казка наповнить 
Ваші серця надією та любов’ю, домівки – 

радістю та добробутом, а в душі ніколи не 
згасає вогонь світла та добра!  

                 Яскравих і веселих свят! 
                                   З повагою Валентина Кузьміна,  

голова районної організації 

Профспілки працівників освіти 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шановні колеги! 

Щиро вітаємо Вас з Новим роком  
та Різдвом Христовим! 

Хай Новий рік приходить до Вас 
під знаком миру і добра, любові й 
поваги до ближнього, буде роком 
чистих помислів і добрих справ, 

багатим на нові здобутки і приємні 
події. Бажаємо всім Вам міцного 

здоров’я, віри в процвітання  
нашої країни. Нехай ці свята – 

вісники оновлення, мрій і сподівань 
– принесуть Вам і Вашій родині 

добро, мир і достаток. 
Нехай щастить Вам в усіх        

             починаннях, благословенною хай буде  
               Ваша життєва дорога,прихильною   
               доля, твердою надія  і незламною  

             воля на добрі діла.  
           Творімо, шукаймо та підкорюймо  

          вершини наук! 
 

 

З повагою Дмитро Антонов, 
завідувач районного методичного кабінету, 

методисти -  Людмила Давиденко, Ольга Шкребтій, 
Галина Одноволик, Світлана Давиденко, 
Галина Якименко, Оксана Левандовська, 

Олександр Філоненко, Тетяна Барановська, 
практичний психолог Діана Романенко. 
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Шановні освітяни! 
 

Прийміть найщиріші вітання  

з Новим роком та Різдвом Христовим  

від колективу централізованої 

бухгалтерії відділу освіти! 

Зичимо Вам міцного здоров’я, 

професійних звершень, родинного 

затишку, щастя та достатку. 

Нехай зимові свята дарують Вам 

здійснення мрій, любов і гарний 

настрій. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Шановні освітяни! 
 

Прийміть найщиріші вітання 

 з Новим роком  

та Різдвом Христовим! 

Ці красиві й чарівні зимові свята 

приходять в наш дім  

з народженням року.  

Тож  бажаємо, щоб новорічно-

різдвяні свята принесли  

у Ваш дім достаток,  

гарний настрій та здійснення мрій. 

Щастя, благополуччя  

і добра всім Вам! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

З повагою Галина Акімова, головний бухгалтер, 
та Світлана Берлюта, Юрій Гуріненко, Наталія Панюта, Людмила Довгаль, 

Тетяна Бакуменко, Ольга Іваненко, Наталія Гніденко, Надія Сидоренко, 
Любов Настюченко, Ніна Кравченко, Катерина Погрібняк, Валентина Стегній. 

З повагою Олександр Калініченко, начальник господарчої групи, 

та Юрій Кондратов, Іван Алєксєєв, Олександр Мироненко, Іван Цабенко, 

Сергій Бейгуленко, Анатолій Дрозд, Юрій Кривоніщенко, Олександр Лаврухін, 

Микола Тищенко, Олександр Немирський, Лариса Жученко, Наталія Трут. 

Олександр Кушенко, Микола Ємець, Анатолій Пустовіт, 

Анатолій Давиденко, Ніна Безугла. 
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Підсумки  районних  предметних  олімпіад  2016-2017  навчального  року 
(за   кількістю   призових   місць) 

 

Графік проведення  
обласних олімпіад 

10 січня – географія (9.00-13.00) 
11 січня – фізика (9.00-13.00)  
12 січня – французька, німецька мови (9.00-16.00) 
13 січня – правознавство (9.00-13.00) 

15 січня (І тур) – математика (9.00-13.00) 
 21січня (ІІ тур) – математика (9.00-13.00) 

16 січня – хімія (9.00-13.00)  
17 січня – економіка (9.00-13.00) 
18 січня – екологія (9.00-13.00) 
19 січня – історія (9.00-13.00) 
20 січня – російська мова і література (9.00-13.00) 
22 січня – українська мова і література (9.00-13.00) 
23 січня – астрономія (9.00-13.00) 
28 січня – біологія (9.00-13.00) 
29 січня – англійська, іспанська мови (9.00-16.00)  
4 лютого – інформатика (9.00-13.00) 
8 лютого – трудове навчання ( 9.00-16.00) 
11 лютого – інформаційні технології (9.00-13.00) 
     За результатами районних олімпіад та інтернет-
олімпіад сформовано команду учасників обласних 
олімпіад в складі 45 осіб, які братимуть участь в 52 
олімпіадах.  
  Побажаємо успіхів нашим учням та їхнім вчителям! 

 

 

Різдвяні мініатюри 
      7 грудня 2016 року відбувся Всеукраїнський мистецький 
конкурс-фестиваль  «Різдвяні мініатюри» в м.Київ.      
      Серед конкурсантів із Запоріжжя, Богуслава, Одеси та 
інших великих та малих міст України в номінації театральне 
мистецтво Корсунщину представляли вихованці гуртка 
«Музична казка» РЦДЮТ,  керівник  Алла Борисівна 
Іваненко.  
      Яскраві талановиті виступи дуже сподобалися глядачам 
та членам компетентного журі, на чолі із професором, 
заслуженим діячем мистецтв України, членом Українського 
театрального товариства, віце-президентом Асоціації 
естрадних діячів України, президентом Всеукраїнського 
благодійного фонду підтримки естрадного та циркового 
мистецтв "Аріцей" Олександром Чуніхіним. 
      Ми пишаємося юними талановитими артистами, які 
привезли 15 призових місць. Вітаємо лауреатів ІІІ премії: 
Коцюбенка Іллю, Шевченко Анну, Кириленко Анну та 
Тараненко Софію; лауреатів ІІ премії: Міщенко Катерину, 
Журавля Максима, Дурову Ольгу, Миколенка Ігоря, Сердюк 
Марію; та переможців – лауреатів І премії: Козодой Анну, 
Маляренко Софію, Завертайла Олександра, Гончаренко 
Аліну, Кожухар Ірину, учнів Корсунь-Шевченківської ЗОШ №1 
та Антонюка Назара, учня Корсунь-Шевченківської гімназії. 
      Щиро вітаємо переможців, бажаємо вихованцям гуртка 
«Музична казка» та їх керівнику Аллі Іваненко творчої 
наснаги та натхнення для нових звершень!  
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Свято Миколая 
для гуртківців РЦДЮТ 

19 грудня 2016 року в районний центр дитячої та 
юнацької творчості завітав Святий Миколай! 

     В затишній і казковій актовій залі РЦДЮТ зібралась 
весела малеча з батьками та рідними на свято «Святий 
Миколай, до нас завітай!» 
     Маленькі гуртківці весело співали, розказували 
віршики, грали в ігри, брали участь у естафетах, 
танцювали та водили хороводи. Батьки та рідні мали 
змогу побачити, чого навчилися їхні малята на гуртках 
«Цікава психологія», «Каляки-маляки» та «Little stars», 
керівники Олена Володимирівна Миронюк, Віталіна 
Анатоліївна Кравченко та Тамара Олександрівна 
Лоцман. 
    За гарні виступи та активну участь у святі всі 
гуртківці, та навіть маленькі гості свята, отримали від 
Святого Миколая пам’ятні подарунки – м’які іграшки. А 
батьки і гості свята в подарунок отримали веселий 
настрій та гордість за своїх діток. 
     Щиро дякуємо гуртківцям, їхнім батькам,  
організаторам за чудове свято. Хай Святий Миколай 
оберігає нас від незгод і дарує всім мирне небо над 
головою.  

    Обласний фестиваль 
    «Візерунки на Росі» 

На початку грудня Корсунь-Шевченківський 
зустрічав учасників Третього обласного 
Благодійного фестивалю дитячого та 

молодіжного хореографічного мистецтва 
«Візерунки на Росі». 

   Творчі колективи у  конкурсній програмі презентували 
66 номерів (змагалися в номінаціях: український 
народний танець, танці народів світу, бальна, сучасна 
та естрадна хореографія, театр танцю та спортивний 
танець).  
     У підсумку фестивалю всі конкурсанти були 
нагороджені дипломами за 1, 2, 3 місця, а Гран-прі 
вибороли найкращі, наймайстерніші танцюристи: 
Зразковий колектив «Фієста», керівник Ж.С.Лисенко (за 
танці «Струни серця», «Танцювальний марафон», 
«Відродження», «Генеральна репетиція»), колектив 
«Арабеск», керівник О.М.Черняк («Дикі танці»), 
танцклуб «Роял Денс», керівник В.А.Любко («Я люблю 
бугі-вугі»), школа східного танцю «Лілея», керівник 
В.Є.Кириченко («Маска»), студія сучасного танцю та 
фітнесу «Енергія», керівник І.В.Присяжнюк («Павучок», 
«Таксистки»). 
     Фестиваль проходив уже втретє в рамках 
благодійного проекту «Дитяча творчість – на допомогу 
захисникам України» з метою збору коштів на допомогу 
нашим землякам, які захищають нашу рідну 
Батьківщину у зоні антитерористичної операції на Сході 
України, та пораненим воїнам. Завдяки юним 
танцюристам та глядачам фестивалю, було зібрано 
9320 гривень, частину з них (1460 грн., 7200 грн.) вже 
передано голові районної організації «Солдатські 
матері Корсунщини» Тетяні Перетятько для лікування 
поранених українських військових, а на 361 грн. 
закуплено цукерки для акції «Привітай українського 
воїна з днем Святого Миколая». Всі разом ми робимо 
добру справу і допомагаємо талановитим дітям! 

Ольга Лисенко, методист РЦДЮТ 

Всеукраїнський конкурс 
«Найкращий читач - 2016» 
22 грудня в РЦДЮТ зібралися кращі читачі 

шкільних бібліотек навчальних закладів 
Корсунщини на ІІ (районний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Найкращий читач – 2016». 
     Учні 6-7 класів із ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №5, 
гімназії, Стеблівської ЗОШ, Гарбузинського,  
Моринського,  Дацьківського навчально-виховних 
комплексів змагались у 5 конкурсних програмах. 
     Оцінювало учасників журі у складі Д.В.Антонова, 
завідувача райметодкабінету, Г.В.Одноволик, 
методиста, та Ю.М.Рак, бібліотекаря районної дитячої 
бібліотеки. 
     Ведучі конкурсу Маргарита Ярошенко та Олександра 
Фурман, учні гімназії, запропонували учасникам цікаві 
завдання: літературна вікторина та загадки. літературні 
тести, «Країнами та містами світу», «Заморочки з 
бочки», «Алфавіт». 
     За підсумками конкурсів переможцями стали: 
Ярослав Гедза, учень 6 класу ЗОШ №2, бібліотекар 
Лідія Іванівна Бочковська, та Юлія Войцих, учениця 7 
класу Стеблівської ЗОШ, бібліотекар Таміла Василівна 
Тимченко. Вітаємо кращих читачів і бажаємо успіхів на 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу! 

     Друге місце у конкурсі вибороли учні: Дмитро 
Поліщук з Моринського НВК, Артем Гусєв з 
Гарбузинського НВК, Катерина Третяченко з гімназії, 
Тетяна Гончар із ЗОШ №1. 
     На третьому місці – Аліна Здоровець із ЗОШ №5, 
Яна Левченко з Гарбузинського НВК, Софія Руденко з 
Стеблівської ЗОШ, Владислав Набережний із 
Дацьківського НВК. 
     Призери конкурсу нагороджені грамотами, а 
учасники – подяками. 
     Дякуємо юним читачам і бібліотекарям навчальних 
закладів за участь у конкурсі! 

Галина Одноволик, методист райметодкабінету 
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Новорічні виставки 
У підготовці до новорічних свят юні таланти 
Корсунського краю взяли участь у виставках-

конкурсах «Український сувенір»  
та «Різдвяна композиція». 

       Щорічну Всеукраїнську виставку-конкурс 

„Український сувенір” проводить Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України. Мета конкурсу – виховання 

національного світогляду учнівської молоді через 

залучення її до пізнання джерел і процесу творення 

українського народного мистецтва, стимулювання 

розвитку творчого пошуку, художнього смаку при 

виконанні креативних робіт з використанням 

традиційних матеріалів і технік, популяризації дитячої 

художньої творчості засобами народного мистецтва, 

налагодженню духовного контакту дитини, батьків та 

педагогів у процесі спільної творчості на традиційному 

ґрунті.  
       В районному етапі виставки-конкурсу взяли участь  

учні з 19 навчальних закладів Корсунщини. Згідно умов 

конкурсу кращими визнано  роботи учнів: 
«Барви українського сонця» - робота Юлії Носенко, 

учениці 11 класу Гарбузинського НВК, керівник 

Т.В.Собченко; 

«Патріотична топіарі» - робота Діани Муценко, учениці 2 

класу Стеблівської ЗОШ; 

 «Лісові гості» - робота Інни Поковби, учениці 9 класу 

Зарічанського НВК, керівник В.І.Литус; 

«Казкова фантазія» - робота Інни Поковби, учениці 9 

класу Зарічанського НВК,  керівник В.І.Литус; 

«Хрест» - робота Аліни Лісової, учениці 11 класу, гурток  

«Диво- майстерня» РЦДЮТ, керівник Л.Й.Лісова; 

«Українські мальви» - робота Яніни Хотєєвої, 12 років, 

гурток «Юні квітникарі» РЦДЮТ, керівник 

Л.І.Шкребтієнко; 

«Новорічний дзвін» - робота Юлії Іванчук, 11 років, 

гурток «Дивоскринька» РЦДЮТ, керівник В.В.Попик; 

«Лялька-сувенір» - робота Інни Кушенко , 10 років, 

гурток «Фантазія» РЦДЮТ,  керівник Л.І.Резніченко.   

      Впродовж грудня в РЦДЮТ проходила новорічно-

різдвяна виставка «Новорічна композиція», метою і 

завданням якої є пропаганда серед молоді бережливого 

ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та 

пізнавальної діяльності молоді, формування практичних 

умінь і навичок учнів по виготовленню новорічно-

різдвяних композицій, які символізують та 

відображають новорічно-різдвяну флористику, 

сприяють розвитку флористичного мистецтва в Україні, 

виховання громадянина України на багатовікових 

культурних традиціях народу. 
       У виставці взяли участь учні з 19 навчальних 

закладів району. Роботи на виставку представлено у 

номінаціях: стилізована ялинка, новорічна композиція, 

новорічний вінок, новорічний подарунок, новорічна 

картина чи колаж, новорічний букет, сюжетна 

композиція. Кращими визнано роботи: 

«Стилістична ялинка» - робота Анастасії Минзар, 10 

років,  гурток «Юні квітникарі»РЦДЮТ, керівник 

Л.І.Шкребтієнко; 

 «Вперед на свято!!!» - робота Віти Семененко, 13 років, 

гурток  образотворчого та декоративного мистецтва 

«Веселка»,    керівник І.В.Шевченко;  

«Ялинка з друзями» - спільна робота учня 1-го класу  

Д.Жеребка і його мами, Селищенський НВК; 

«Ялиночка-чарівниця» - робота Миколи Масюка, учня 8 

класу  Зарічанського НВК, керівник Л.В.Шпортюк; 

«Ялинка – 2017» - робота Олени Гладишенко, учениці 

11 класу Гарбузинського НВК, керівник Т.В.Собченко; 

«Сучасна ялинка» - колективна робота учнів 6 класу 

Моринського НВК; 

«Бал-карнавал» - робота Олександра Шкелеберди, 6 

років, гурток «Умілі рученята», керівник О.В.Карпенко; 

«Півник – 2017» - композиція учнів 7-8 класів, 12-13 

років, Сухинівського НВК, керівник С.М.Руденко; 

«Дід Мороз» - робота Михайла Оборіна та Назарія 

Шаблія, учнів 6 класу  гімназії, керівник М.П.Саєнко; 

«Стилізована ялинка» - робота Віталіни Микитенко,16 

років, учениці Квітчанського НВК; 

«Вітрячок Корсунщини» - спільна робота Діани 

Тищенко, 6 років, та її мами,  гурток «Умілі рученята», 

керівник О.В.Карпенко. 

       Щиро дякуємо талановитим учням і їхнім батькам, 

керівникам гуртків та адміністраціям навчальних і 

позашкільних закладів за активну участь у конкурсах, за 

креатив і небайдужість до розвитку творчих здібностей 

учнів.                                                                                        

        Світлана Давиденко, методист  райметодкабінету 
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Готуємось до свят 

Відкриття майстерні 
 Діда Мороза 

      З метою покращення організації та проведення 
новорічно-різдвяних свят у навчальних закладах 
Корсунщини 7 грудня методист райметодкабінету 

Світлана Давиденко та методист РЦДЮТ Ольга 
Лисенко провели для педагогів-організаторів району 

семінар-практикум. У теоретичній частині методисти 
підвели підсумки роботи за І семестр, а 
культорганізатор РЦДЮТ Віталіна Кравченко 
ознайомила присутніх з графіком проведення 
новорічних ранків та свят у РЦДЮТ та запросила на 
свята учнів усіх закладів району.  
      В практичній частині семінару керівники гуртків 
РЦДЮТ Наталія Пшоно, Валентина Попик та Ольга 

Топчій провели з педагогами-організаторами майстер-
класи з виготовлення ялинкових прикрас та іграшок. 
Педагоги мали змогу своїми руками виготовити 
прикраси з сучасних матеріалів, щоб у шкільних 

майстернях Діда Мороза навчити дітей і власними 
іграшками прикрасити шкільні ялинки. 

Тетяна Барановська, методист райметодкабінету 
 

Акція добротворення 

«Привітай воїнів АТО 
 з Днем Святого Миколая» 

     З 1 по 15 грудня тривала, ініційована відділом 

освіти, районна акція «Привітай воїнів АТО з Днем 

Святого Миколая». 

     В кожному дошкільному, загальноосвітньому та 

позашкільному навчальних закладах  діти писали листи, 

малювали малюнки та виготовляли новорічні прикраси і 

обереги, а разом з батьками готували подарунки та 

солодощі воїнам-захисникам. В акції активну участь 

взяли всі навчальні заклади району. 

     15 грудня пакунки урочисто були передані 

волонтерам Тетяні Перетятько, голові громадського 

організації «Солдатські матері Корсунщини», та Ларисі 

Ткач для подальшого транспортування на схід України 

воїнам АТО та в госпіталі. 

     Велика подяка дітям, їхнім батькам, педагогам та   

адміністраціям навчальних закладів за активну участь  

в акції.  

     До 7 січня триває Всеукраїнська акція «Різдвяні 

листівки воїнам АТО». Більшість учнів навчальних 

закладів Корсунщини вже відіслали такі листівки разом 

з подарунками. Та є ще у школярів можливість 

написати теплі слова і привітати захисників зі святом. 
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Вітаємо 
з Днем народження 

у грудні 
Тетяну Миколаївну Сірош, 

директора Нетеребського НВК. 

Тетяну Степанівну Баб’як,  

      завідувача ДНЗ «Зірочка», 

Тетяну Василівну Бакуменко 

 та Ніну Григорівну Кравченко,  

бухгалтерів централізованої  

бухгалтерії відділу освіти, 

Наталію Юріївну Трут, 

секретаря, 

Івана Івановича Цабенка, 

електрика. 

 
 

                Культурно-масові заходи святкування новорічно-різдвяних свят 
                           в  районному центрі дитячої та юнацької творчості 
                                    «Новорічний дивосвіт» з 23.12. – 6.01.2017 
                   23.12 - Новорічний ранок «Новий рік дарує казку» для дітей молодшого 

             шкільного віку (учні 1-2 кл. ЗОШ №1 )           І-ий поч. о 10-00; ІІ-ий поч. о 13.00 
                   23.12. - Новорічно – розважальна програма для старшокласників   

  « Діди Морози проти Снігурочок»                                                поч. о 16.00 
                                    24.12-30.12 – «Новорічний карнавал»  - новорічні ранки для шефів. 
                                    26.12 - Новорічний ранок «Новий рік дарує казку» для дітей молодшого 

   шкільного віку (учні 3-4 кл. ЗОШ №1 )              поч. о 10-00 
               27.12 – «Новорічні Зірки Надросся»  - святкова програма для дітей  міста,  

                         району,  лідерів,талановитих і обдарованих дітей. Районний  
                                     конкурс фольклорних ансамблів «Зоря над Вертепом».  поч. о 9.30 

                                                    28.12. Новорічний ранок «Новий рік дарує казку» для дітей 
                                                               молодшого  шкільного віку (учні 5-6 кл. ЗОШ №1 ) поч. о 10-00 

                                               29.12. -Новорічний ранок для дітей зразкової студії  
                                                                  «Чарівний ліхтарик» «Ялинка - веселинка».  

                                                                                                                (старша група)                поч. о 11.00 
                                                30.12. - Новорічний ранок для дітей зразкової студії  

                                                  «Чарівний ліхтарик»  
                                                                                  « Новорічний бал в королівстві Царівни Несміяни».  

                                                                                                  (молодша група) поч. о 10.00 
                                                    2.01. – «Новорічні пригоди Бременських музикантів» - 
                                                                                                 міська ялинка.    поч. 0 12.00 

                                                                       3.01. – «Новорічні пригоди» - 
                                                              ранок для гуртківців РЦДЮТ           поч. о 13.00 

                                                                                     «Пригоди Бременських музикантів» -                                              
                                                                                     новорічний ранок для дітей району.  поч. о 10.00 
                                                                       4.01 – новорічна лялькова вистава –  поч. О 11.00 
                                                                       5. 01-6.01. – Майстер – класи «Новий рік крокує по планеті», -  
                                                                                      вивчення колядок і віншувань з дітьми. поч. о 11.00 

 

2017 – рік Вогняного Півня 

          Почне управління 2017 роком Вогняний Півень з 28 січня, яке 
триватиме до 15 лютого 2018 року. За китайським календарем 
Півень - працьовитий, сміливий, цілеспрямований. З самого 
раннього дитинства така людина мрійлива, може на ходу вигадати 
будь-які небилиці. Але, незважаючи на любов до подорожей і 
пригод, такі діти консервативні. Вони не люблять багато 
переїжджати, велике скупчення людей і часті зміни будь-якого 
плану стомлюють їх.                     Стабільність і сталість – це те, що 
потрібно для нормального розвитку дитини, народженої у році 
Півня. Якщо на шляху маленького представника цього року будуть 
стояти перешкоди, він може проявляти агресію і жорстокість. Також 
багатьом дітям властивий вибуховий характер, вміння аналізувати, 
сприймати і навіть прогнозувати ті чи інші ситуації. Вони, навіть, 
занадто цілеспрямовані, що може доводити виконання певної 
операції до ідеалу. Природно, це перевага характеру. Але з іншого 
боку такі діти вимагають стовідсоткової самовіддачі від інших і 
можуть дуже засмутиться, не отримавши очікуваного. 
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