
Сесія не залишає байдужим жодно-

го студента. Навіює страх вона не лише 

на тих, хто не зовсім упевнений у своїх 

знаннях, а й на цілком успішних студе-

нтів. За цей короткий екзаменаційний

період робляться десятки ксерокопій, 

випиваються заспокійливі та згадають-

ся усі більш-менш прийнятні прикмети 

щодо позитивної здачі сесії. А прикмет 

цих, я вам скажу, більш, ніж достатньо. 

Не скупляться студенти за довгих 

п’ять років навчання на генерацію 

геніальних та, безумовно, дієвих 

прикмет. Хоча задля справедливос-

ті варто сказати, що прикметами 

найчастіше користуються представ-

ники саме початкових курсів.  Ста-

ршокурсники сподіваються на по-

милування викладачів або на знан-

ня сесійних маневрів, навички яких 

вони здобули ще на перших курсах. 

Отож, коли абсолютної впевне-

ності у своїх знаннях ви не маєте, а 

у прикмети свято вірите, на всякий 

випадок перестрахуйтеся і зверніть-

ся до народних повір’їв.  Та пам’я-

тайте, коли ви не знаєте з предмету 

абсолютно нічого, то вам ні джин, ні 

магічна паличка, а ні шаманські ритуа-

ли не допоможуть. 

Прикмета перша (існує думка, що 

запозичена вона була у футболістів, а 

вони, як відомо, неперевіреними або 

недієвими прикметами не користуються 

– занадто висока ціна невдачі): перед 

іспитом не митися, не стригтися та не 

обрізати нігті. Вважається, що таким 

чином ви змиваєте зі свого тіла усі рані-

ше здобуті знання. Однак треба серйоз-

но задуматися, перш ніш відмовлятися 

від гігієнічних процедур. В нашому 

інституті складання модулю та сесії 

може затягнутися й на два тижні. Тож 

вже на останньому іспиті крім знань, 

ваше тіло накопичить ще й достатню 

кількість бруду. Також не можна вдяга-

ти на іспит нову одежу. Вона ще не 

заряджена вашою енергією та ніяк не 

зможе допомогти на іспиті. 

Прикмета друга пропонує вам від-

чути себе мисливцем на… халяву. У 

студентському житті без неї ніяк. У ніч 

перед екзаменом, рівно о 00.00 треба 

відкрити вікно і тричі викрикнути 

«Халяви, прийди!». Для впевненості, 

можна ще заліковою при цьому  прима-

нювати її. Але так як, наші залікові 

лежать у деканаті, залишається лише 

голосно кликати довгоочікувану Халя-

ву. Головне, щоб сусіди не викликали 

міліцію чи на ранок не влаштували вам 

виховний процес. 

Третьою прикметою особисто я 

користуюся ще зі школи. На ніч під 

подушку складаються конспекти та 

книжки з того предмету, який наступ-

ного дня вам належить здавати. Вважа-

ють, що всі ці знання мають перейти у 

вашу світлі голову. Ось тільки при цьо-

му може виникнути проблема, яка точ-

но завадить успішно скласти іспит. 

Якщо книжок занадто багато, то шия 

ваша на ранок буде нестерпно боліти і 

тоді ви точно не зможете зосередитися 

на іспиті. Тому чітко слідкуйте за кіль-

кістю підручників під вашою подуш-

кою. 

Четверта прикмета стосується у 

своїй більшості дівчат. Хоча й довгово-

лосі хлопці сьогодні вже не рідкість.  

Збираючись на іспит, не затягуйте во-

лосся у резинки та шпильками. Краще 

розпустіть його. Таким чином  до голо-

ви буде поступати більше повітря і вам 

буде легше думатися. 

За п’ятою прикметою радять перед 

іспитом покласти під п’ятку правої 

ноги п’ять копійок. Буде ще кра-

ще, якщо ви знайдете мідну моне-

ту. Цей метал, кажуть, допомагає 

зосередитися і знімає головну біль. 

А вона у вас обов’язково з’явиться 

після усієї вивченої літератури. 

Ось тільки ходити буде незручно. 

Тому задумайтеся, чи варта пози-

тивна оцінка таких страждань. 

Всі інші прикмети більшість з нас 

використовує й у повсякденному 

житті. Але і перед сесією про них 

забувати не варто. Не бажано по-

вертатися з півдороги, якщо щось 

забули вдома. Але якщо забути 

вами річ дуже важлива й окрім повер-

нення іншого виходу немає, необхідно 

подивитися у дзеркало і посміхнутися 

своєму відображенню (або показати 

язика) чи подивитися під килимок. Не-

гативний вплив чорної кішки теж ніхто 

ще не відміняв, тому намагайтеся не 

зустрічатися з нею по дорозі в універси-

тет.  

А ось до ворожки іти не раджу. 

Нічого поганого вона вам все рівно не 

скаже. Краще витратьте цей час на по-

вторення матеріалу. Так і знання дода-

дуться, і гроші зекономите.  
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