
 

Щиросердечно  вітаю Вас з Новим 2019 

роком та Різдвом Христовим!  

 

Нехай ці свята - вісники оновлення, мрій і 

сподівань – принесуть Вам і Вашим родинам 

добро, мир і 

достаток. Хай 

високе світло 

Християнської 

Віри, Надії та 

Любові дарує Вам 

нові сили, а 

прийдешній рік 

буде щедрим на 

вірних друзів, добрі 

справи та всілякі гаразди. Щастя Вам у помислах 

та діяннях Ваших, здоров'я, творчого завзяття, 

духовної величі і краси.  

Щасливого Нового року та веселого Різдва! 

                                                          
                                                       З повагою директор 

                                                   коледжу О.Г. Григола 
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Андріївські вечорниці – одна з найцікавіших українських традицій, що  крізь  

віки дійшла до нашого часу. Кожного з нас 

цікавить наше майбутнє. А особливо дівчат. 

Коли вийдеш заміж? Яким буде чоловік? Чи 

буде  шлюб        щасливим?       Ці питання є 

улюбленими на дівочих посиденьках. 

У народі свято Андрія Первозваного називають Калитою. Воно вважається 

парубочим, оскільки в Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і 

робити різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть дізнатись свою долю. 7 грудня, у 

свято покровительки дівчат Катерини, починаються молодіжні обряди. Свято 

Андрія є логічним продовженням молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата 

шукають собі пару для майбутнього 

подружнього життя. 

Так, напередодні Андрія, студенти І 

курсу спеціальномсті «Лікувальна 

спарава» грипи «А» (керівник – Чирук 

Олена Геогріївна) відтворили обряд 

проведення українських вечорниць, під час якого звучали веселі пісні, 

виконувались запальні танці, ворожили на долю при свічках, виготовляли 

ляльки-мотанки та багато інших забав, що є традиційними для святкування. 

 

 

 

       Під час сесії студенти згадують усе, що хоч якось може наблизити їх до 

успішного    складання іспитів. Виклики халяви, монетка під п’яткою, конспекти 

під подушкою – лише маленька частина студентських забобонів. 
Найпопулярнішим із подібних занять є виклик так званої халяви. Опівночі 

треба висунути з вікна залікову книжку і тричі 

прокричати: «Халява, прийди!» А потім різко закрити 

заліковку. Після цього обов’язково потрібно перев’язати 

книжку ниткою, щоб удача не втекла. Найбільш кмітливі 

студенти ставлять заліковку до морозильника, аби  халява 

примерзла. Традиція кликати примхливу Халяву родом  

 

Сесія. Студентські забобони 

              Андріївські вечорниці 



 

 

із СРСР, а тому досі поширена на територіях колишнього Союзу. 

Найбільш строгою прикметою є захист заліковки від чужого ока. Під час  сесії її 

нікому не показують, окрім викладача, звичайно. Також від студентів можна 

почути, що митися чи прати перед іспитом також ні в якому разі не можна. 

Більшість студентів має свої талісмани – щасливу ручку, іграшку, брелок. 

Універсальним предметом, що приносить удачу, студенти в один голос називають 

монетку номіналом у 5 копійок, 

покладену перед іспитом під п’яту.  

Сон на конспектах також вважають 

досить ефективним. Під час сну голова, 

відпочиваючи, вбере в себе все те, що ви 

не встигли прочитати. Але ця прикмета 

спрацьовує тільки тоді, коли ви вчили 

хоча би щось. 

У день іспиту потрібно встати з лівої ноги, лівою рукою чистити зуби, тримати 

чашку, зачиняти двері та давати викладачеві залікову книжку. Шпаргалки варто 

покласти в ліву кишеню, але правою рукою. Білет теж радять тягнути лівою 

рукою, стоячи на лівій нозі. Пояснюють це все 

тим, що лівій руці серце підказує, що обирати. 

Психологи появу всіх цих забобонів пояснюють 

тим, що перед іспитом студентам потрібне 

почуття впевненості. Дотримання вікових 

традицій створює дух колективізму. З’являється 

відчуття, що ти є частиною якогось 

співтовариства. Усе це надає сил і впевненості перед випробуванням. 

Та як би щиро ви не вірили в магічну дію всіх цих забобонів, успішне завершення 

сесії гарантує лише одна річ – хороша підготовка до іспитів. 

Новий 2019 рік жовтого земляного Свині буде досить спокійним і контактним. 

Адже, це тварина відрізняється доброзичливістю і справедливістю. Їй під силу 

зробити переворот не тільки на державному рівні, а й в особистому житті кожної 

людини. Їй не страшні проблеми і перешкоди, адже вона націлена на реалізацію 

цілей. Оптимістична Свиня щиро піклується не тільки про своє благополуччя, 

але і робить щасливим життя близьких людей. 

Особисте життя багатьох в 2019 році жовтого земляного Свині (Кабана) 

кардинально зміниться. Самотні люди нарешті зустрінуть людину, з якою  

 

 

Гороскоп 2019 



 

 

створять міцну сім’ю. Чи не буде місця страху і сором’язливості, адже почуття 

виявляться набагато сильніше цих якостей. Хоча, немає надії, що всі закохані 

пари збережуть відносини. Адже, Свиня не відрізняється постійністю і 

серйозністю. Але навіть якщо хтось розлучиться, то все одно буде дружити з 

обранцем. 

Фінансова сторона в рік жовтого земляного Свині виявиться благополучної, але 

гроші не будуть падати з неба. Доведеться чимало попрацювати, щоб накопичити 

пристойну суму. Свиня не відрізняється економністю, тому може запросто 

розкидатися грошима.. 

Здоров’я може похитнутися вже в січні, як пророкує гороскоп на 2019 рік. 

Особливо, якщо про нього не дбати і не звертати уваги на незрозумілі симптоми. 

Можливі хронічні захворювання, переломи і удари. Але сумувати не варто, адже 

рік Свині (Кабана) все одно відрізняється оптимістичним настроєм, рішучими 

діями і виконанням бажань 

 

 

 

 

  Мар’ян Вергелес 

 

Сесія – це, коли все місто спить, а студенти 

починають згадувати про підручники. Особисто для 

мене це крутий досвід. Сесія дійсно показала, що 

вчити потрібно не в останні години перед 

екзаменом, а в продовж усього року! 
 

 

 Іра Згоранець 

Сесія – дуже довгий, тяжкий період часу, який 

для кожного студента здається безкінечним, але , 

на щастя, в результаті кожен отримує те, на що 

заслуговує. 

 

   Знай наших! 


