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Вось як цяпер, перада мною ўстае куточак той прыгожа…

Жыццё чалавека, жыццё краіны… Гэтыя простыя словы… гэтыя
глыбокія словы… Гэтыя сакральныя словы… «Дзе нарадзіўся – там і
згадзіўся». Проста і дзіўна. Што памятае чалавек аб сваім жыцці?
Куточак, ў якім нарадзіўся, матуліны рукі і словы, добрых людзей і
нядобрых людзей (дзякуй ім за навуку).

І заўжды памятае тых, што вучыў першаму слову, першаму кроку ў
прафесіі, хто заклаў падмурак асобы разам з бацькамі. Памяць малой
Радзімы, памяць роду, памяць пра настаўнікаў. Кожна, хто шануе тых,
хто зрабіў нас чалавекам і асобай – гэта сапраўдны грамадзянін сваей
краіны.

Да Вас с пашанай і пра Вас з гонарам – нашыя настаўнікі!!!



Не так проста адшукаць свой шлях у дарослым  жыцці, 
пачалі дзяўчаты гэта са школы

ІНА БІЛЕВІЧ (Грышчанка) ТАЦЦЯНА МУРАЎЁВА (Рубіс)



Крыху гісторыі • У 1847 годзе ў г.Магілёў пры
родадапаможнай установе гарадской
бальніцы было адкрыта аддзяленне для
навучання сельскіх павітух або павітух. Гэта
былі дзяўчаты 20-30 гадоў, здаровыя, ня
прыгонныя. У той час востра стаяла пытанне
аб вялікай смяротнасці парадзіх і
нованароджаных. І адкрыццё такога
аддзялення было вельмі важна не толькі
для Магілёўскай губерні, але і для ўсёй
Расіі.

• 23 лютага 1865г., акушэрам Магілёўскай
губернскай медычнай управы
М.М.Мандэльштамам была адкрыта школа
для павітух пры радзільным інстытуце.
Навучанне праводзілася ў розныя тэрміны:
найбольш здольныя вучыліся 1 год 10
месяцаў, большасць - 2 гады, а тыя хто
дрэнна авалодваў ведамі - 2 гады 2 месяцы.
Вывучалі Закон Божы, рускую грамату,
арыфметыку і тэорыю акушэрства. На другі
год навучання ў асноўным была акушэрская
практыка.



Крыху гісторыі • Вучаніцу (будучую павітух)
прымацоўвалі да хворай і яна "на
практыцы вучылася прыёмам і
метадам родадапамогі". 14 студзеня
1875 года была адкрыта
Цэнтральная фельчарская школа
для Магілёўскай, Мінскай, Віцебскай
губерняў і Цэнтральная бабка-школа
для гэтых жа губерняў.

• У 1926 годзе было адкрыта
фармацэўтычнае аддзяленне.

• За гады працы наша вучылішча
стала шматпрофільнай, добра
абсталяванай навучальнай
установай. Сёння ў Магілёўскім
медыцынскім каледжы займаецца
больш за 1000 навучэнцаў.



Менавіта туды і накіраваліся простыя гарадзенскія дзяўчынкі – у сваю 
першую дарослую вандроўку і прафесію  (1993г.)



1993г. атрымалі Чырвоныя дыпломы



У гісторыі каледжа наша 
група была і застаецца 

адзінай, у якой было 
11 чырвоных дыпломаў. 

Мы люстрэрка і гонар для 
нашых натаўнікаў, а яны 

для нас – непагасныя зоркі



Збліжаюцца шляхі ды разыходзяцца на ростанях, як 
лёсы, у разлог… Так і прайшло 25 гадоў



Міналі гады, адбываліся розныя падзеі ў асабістым і
прафесійным жыцці. Але заўжды памяталі Іна і Таццяна сваю
Alma-mater, заўжды памяталі, што менавіта Магілёў – гэта іх
малая радзіма, якая заклала бязмежную любоў і павагу да
фармацыі, навучыла не толькі прафесіяналізму, але і адданасці
сваёй прафесіі. Менавіта адданасці, апантанасці і жаданне
расці прафесійна і не спыняцца. І гэта ўсё заклалі ў дзяўчат у
Магілёўскім медыцынскім вучылішчы (зараз Магілёўскі
дзяржаўны медыцынскі каледж).

Май 2018г. 25 гадоў са дня заканчэння. І як толькі стала
вядома дата святкавання, Іна і Таццяна адразу сабраліся ў
дарогу, дарогу ў маладосць, дарогу на радзіму...



Паклікала юнацтва 
ў дарогу….



Паехалі!



Недзе ў Беларусі…



Раздолле ў лузе, эх, раздолле!



Трымай свой поспех у руках…



Мы вярнуліся ў горад,
знаёмы да слёз…



І вось яны, родныя сцены…



Май 2018

Зноў вы нас сустракаеце 
Позіркам шчырым на нашым парозе,
Добрай усмешкай і мудрымі словамі –

Нашы настаўнікі… 

Певень Алена Трафімаўна, Скрыпачэнка Фаіна
Якаўлеўна, Зерняк Таццяна Міхайлаўна (злева
направа)



Скрыпачэнка Фаіна Якаўлеўна, Певень Алена Трафімаўна, Зерняк
Таццяна Міхайлаўна (злева направа)

Могуць складацца ўмовы
па-рознаму, 

Але зразумець і дзяцей і 
дарослых

Нам дапамогуць, параюць, 
падкажуць

Нашы настаўнікі. 



Вучыся, нябожа, вучэнне паможа



Ты можаш забыць сваё імя, 
а гэта памятаць абавязаны!



Любіце тэхналогію лекавых сродкаў, бо яна - крыніца
мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы…



А зараз адказвае Іна. А дзе Ваш белы халат?



- А можна я пайду адказваць?!
- Канешне, Таццяна!



У жыцці хімія патрэбна,
Як прадмет яна важна.

І вучыць яе рупліва
Мы павінны ад Н да Au.

Што мы носім, што ямо,
Чым здароўю шкодзім?
Як кіслоты выліваць,

Каб нічога не ўзарваць…



Трэніруйцесь, дзеткі, трэніруйцесь любкі, 
трэніруйцеся, любыя галубкі



Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы,
Мы, фармацэўты, Мы – народ такі.



Я нямесны і  таму
У інтэрнаце я жыву.

У пакоі – нас чацвёра,
Ходзім толькі на начлег.

Святло ў нас усю ноч гарыць,
Той – чытае, гэты – спіць.

Дух камуны тут лунае –
І грамадскім усё бывае…



Я дзякую вам!
За любоў, дарагія мае

сустрэчнікі і спадарожнікі шляху 
зямнога –

паплечнікі, звёўшыя тропкі –
маю і свае –

на міг – і на век аб'яднаныя 
дальняй дарогай.

Я дзякую вам!



Памяць – вечны сябра,
неадступны цень,

непагаслых фарбаў залаты прамень,
закідае невад у мінуласьць дзён –

надвячоркаў сьпевы, шэпты ля вакон.

На чужыя воды, плыні, берагі,
у ліхую воддаль, маразы, сьнягі

цягне, цягне сетку, бачную ледзь-ледзь.
Памяць не нябожчык, і ня ёй сатлець.



Не смейце забываць настаўнікаў.
Яны пра нас трывожацца і 

памятаюць.
І ў цішыні задумелых пакояў
Чакаюць нашых вяртанняў і 

вестак.
Ім не хапае гэтых сустрэч 

нячастых.
І, колькі бы ні абмінула гадоў,

Здараецца настаўніцкае шчасце
З нашых вучнёўскіх перамог.



Адсеюцца пазаддзе і палова,
Хоць не адно стагоддзе

прабяжыць.
Не будзе нас, не ўладароў, 

а фармацыя
Жыла, жыве і будзе жыць.
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