
ДЕНЬ НАУКИ 
в Чернівецькому 

медичному коледжі

Ключем до будь-якої науки є 
знак питання

Оноре де Бальзак

Ключем до будь-якої науки є 
знак питання

Оноре де Бальзак



І конкурс 

розминка

«У світі наук»



Математика

Питання    1

Наука, яка первісно виникла як 
один з напрямків пошуку істини у 

сфері просторових відношень і 
обчислень, для практичних потреб 

людини рахувати, обчислювати, 
вимірювати, досліджувати форми 

та рух фізичних тіл



Фізіологія

Питання  2

Наука, яка вивчає функції 
здорового організму людини 
та механізми регуляції цих 

функцій



Вірусологія

Питання  3  3

Галузь науки, яка вивчає властивості 
вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, 
грибів і процеси, котрі вони спричиняють 

в організмі чутливих хазяїв, розробляє 
методи діагностики, лікування та 

профілактики вірусних інфекцій



Біологія

Питання  1

 Система наук, що вивчає життя в усіх його 
проявах й на всіх рівнях організації живого, 
про живу природу, про істот, що заселяють 

Землю чи вже вимерли, їхні функції, 
розвиток особин і родів, спадковість, 

мінливість, взаємини, поширення на Землі



Анатомія

Питання    2

Вкажіть науку, яка вивчає Вкажіть науку, яка вивчає 
будову здорового організму будову здорового організму 

людинилюдини



Хірургія

Питання  3

Галузь медицини, яка Галузь медицини, яка 
вивчає хвороби, що вивчає хвороби, що 

лікуються за допомогою лікуються за допомогою 
оперативного методуоперативного методу



Хімія

Питання  1

Наука про природу, яка вивчає 
молекулярно-атомні перетворення 
речовин, тобто, при яких молекули 
одних речовин руйнуються, а на їх 
місці утворюються молекули інших 
речовин з новими властивостями



Фармакологія

Питання  2

Наука про ліки та їх дію на 
живий організм



Психіатрія

Питання  3

Як називається наука, що 
вивчає причини виникнення, 

прояви, перебіг, методи 
запобігання і лікування психічних 

хвороб



Дайте відповідь 
на запитання



Домашнє завдання Домашнє завдання 

«Ти мені – я тобі»«Ти мені – я тобі»



ІІІ конкурсІІІ конкурс
фотозавданняфотозавдання

«Подивись і скажи»



Завдання 1.  Хто увійшов в 
історію як «батько 

медицини»?

АРІСТОТЕЛЬАРІСТОТЕЛЬ

Завдання 1



Завдання 2

Іменем якого вченого 
названий кровообіг 
головного мозку ?

Томас Вілізій 
Ілля Мечников

Сергій Боткін



Завдання 3

Чернівецька 
обласна клінічна 

лікарня
Дитяча клінічна 

лікарня

Психіатрична 
лікарня

Який з цих лікувальних 
закладів нашого краю 

був відкритий у 1910 р.?



Завдання 4

Хто з цих лікарів є  
відомим хірургом 
Буковини ХІХ ст.?

Василь Волян 
(1826-1899)

Володимир 
Залозецький
(1842-1898)

Ісидор Бодя
 (1866-1938)



Завдання 5

Який із запропонованих медичних 
символів є наймолодшим і 
означає надання екстреної 
медичної допомоги, як його 

називають?



Завдання 6

Який з цих начальних закладів 
нашого міста має більше 

як 200-літню історію ?



ІV конкурс

«ЧОРНИЙ ЯЩИК»



Цю річ ми використовуємо щодня. Вона 
виникла ще у період Київської Русі.

  У незалежній Україні відродилася у 1996 р. 
На ній зображено відому постать 

з історії України.  
Що у чорному ящику ?



Електронно-обчислювальний 
пристрій, що дозволяє 

виконувати різні операції над 
числами



Так називають не тільки 
сторону грані багатогранника, а 

й кістку грудної клітини



Італійський лікар, анатом і фізіолог Санторіо, 
проводив на собі досліди, вивчаючи 
особливості людського організму та 

створював багато вимірювальних приладів. 
У 1626 р. він створив прилад, який був 

настільки великим, що його встановлювали 
на подвір’ї будинку. Винахід мав форму кулі і 
довгу звивисту трубку із поділками, а вільний 

кінець трубки заповнювали спочатку 
підфарбованою рідиною а потім «планетою». 

Що в чорному ящику?



 
Найдовша кістка 

організму людини
 



     Протягом доби вона виробляє понад 
800 мл соку. «Характер» у цього органа 

панський. Не любить, коли її 
навантажують зайвою роботою (тому 
будь-яке переїдання, навіть вживання 

надмірної кількості дієтичних продуктів, їй 
не до вподоби). Як називається цей 

орган?
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