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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРАНТУРА ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ 

АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ (03.01.02) 

 

I. ОБЩА ЧАСТ 

1. Въведение в анатомията, хистологията и цитологията 

1.1. Предмет, задачи и същност на анатомията, хистологията и цитологията. Кратки 

исторически данни. 

1.2. Основни раздели на дисциплината, съобразно организацията на структурите,  

изграждащи  живата  материя,  нивата, на които те се изучават и значението им 

за медико- биологичната и клинична подготовка:  цитология (клетъчна 

биология), хистология,   обща   ембриология,   макро и микроскопска 

анатомия  и  ембриология на органите и системите, топографска и образна 

анатомия. 

1.3.    Подходи при изучаване устройството на човешкия организъм: дескриптивен и 

функционален, систематичен и топографски, пластична анатомия, 

антропология, клинична анатомия. 

   1.4.    Форма    и    организация    на    човешкия    организъм:    общ устройствен   

план  /симетрия,   матаметрия,   вариабилитет, пропорции, индивидуални     

особености/. Ориентация  в човешкото тяло. Анатомична и хистологична 

номенклатура. 

2. Методи на изследване 

 2.1. Методи за консервиране/ запазване / на труповете и техни части. Консервиране 

чрез химически средства: формол, карбол, алкохол и др.; основни данни за 

механизма на тяхното действие. 

2.2. Принципи и методи за мацериране на кости. 

 2.3. Методи за изготвяне на музейни анатомични препарати. 

2.4. Инекционни методи за изследване в анатомията; принципи и вещества, използвани 

за инжектиране. 

2.5. Основни принципи на хистологичната техника. 

2.5.1.Микроскопи: видове. 

2.5.2.Изследване  на  живи  обекти:   витална  микроскопия,  тъканни култури. 

2.5.3.Изследване    на    фиксиран    материал.    Фиксация – видове фиксатори. 

Обработка на материал за получаване на трайни хистологични    препарати.    

Оцветяване - основни видове оцветявания. 

2.5.4.Хистохимични    и    цитохимични    методи.    Имунохистохимия. Хисто-

авторадиография.   Клетъчно   фракциониране.   Клетъчни култури. Рентгено-

структурен анализ. 

2.5.5.Електронно-микроскопски методи. 

2.6. Морфометрия. Основни ориентири и показатели в морфометрията. 

2.7. Рентгенов   метод   за   изследване   в   анатомията.   Компютърна томография, 

ядрено-магнитен резонанс и сонография. 

  

IІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

1.Цитология (клетъчна биология) и хистология 

1.1. Съвременната цитология като синтетична наука - клетъчна и молекулярна 

биология. Еволюция на клетката от прокариоти към еукариоти. Клетката - 

елементарна жизнена единица на организма. Химичен състав на клетката. 

Принципно устройство на клетката — класификация на клетъчните култури. 

Цитозол (клетъчен матрикс). 
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1.2. Клетъчна мембрана - молекулярен строеж и функции. Модели. Функция и 

структура на протеините в клетъчната мембрана: канали,  транспортери, помпи   

и рецептори. Специализирани области на плазмалемата: междуклетъчни      

контакти; специализирани    структури    на клетъчната    мембрана - микровили, 

киноцилии, стереоцилии, базален лабиринт. 

Пасивен и активен транспорт. Ендоцитоза и екзоцитоза. 

1.3. Мембранни клетъчни органели - гладък и гранулиран ендоплазмен ретикулум, 

апарат на Голджи, митохондрии, лизозоми, пероксизоми, покрити везикули, 

кавеоли, ендозоми, меланозоми. 

1.4. Немембранни    клетъчни    органели:    цитоскелет,    центриоли, 

рибозоми. 

1.5. Клетъчни включвания. 

1.6. Ядро - обща морфология.  Структурни  компоненти – ядрена мембрана,   

хроматин,   ядърце,   кариоплазма.   Реализация   на генетичната информация - 

синтез на протеини - регулация. Клетъчен цикъл. Клетъчно делене - хроматин  и 

хромозоми. Амитоза. Митоза. Ендомитоза. Мейоза. Хромозомни аномалии. 

1.7. Клетъчна диференциация, растеж, движение, синтез и секреция, стареене и 

клетъчна смърт. Клетъчно сигнализиране. 

1.8. Тъкани — класификация. Общи свойства на тъканите. 

1.9. Епителна   тъкан -  хистогенеза. Покривен епител. Жлезист епител. 

1.10. Съединителна тъкан - хистогенеза,  клетки и междуклетъчно вещество. Видове    

съединителни    тъкани - морфология и функции. Кръв и лимфа. Хемопоеза.   

Лимфопоеза и имунен отговор. Антитела. 

1.11. Мускулна тъкан - класификация  и хистогенеза. Напречнонабраздена скелетна 

мускулна тъкан. Гладка мускулна тъкан. Напречнонабраздена сърдечна мускулна 

тъкан - видове. Морфология, функционална организация. Механизъм на 

мускулното съкращение. 

1.12. Нервна тъкан - хистогенеза. Нервни клетки, перикарион, израстъци и окончания. 

Нервни влакна. Синапен. Медиатори и модулатори. Глия. Миелинизация в ЦНС 

и ПНС. Периферни нерви - морфология, видове. Механизъм на разпространение 

на нервния импулс. Дегенерация и регенерация. 

 

2. Обща и специална  ембриология 

2.1.    Обща ембриология. Гаметогенеза. Морфология на овоцита и сперматозоида. 

Оплождане. Стадий и морфология на ранното ембрионално развитие. 

Образуване на зародишните листове: ектобласт, ендобласт и мезобласт. 

Производни на зародишните листове. Начална органогенеза. 

2.2. Развитие на зародиша и плода. Околоплодни обвивки. Плацентация с плацента. 

Близнаци. Рискови фактори на ранната ембриогенеза. 

2.3. Развитие на опорно -двигателния апарат. Аномалии. 

2.4. Развитие на храносмилателната система. Аномалии. 

2.5. Развитие на сърдечно-съдовата система. Аномалии на сърцето и магистралните 

съдове. 

2.6. Развитие на отделителната система. Аномалии и малформацип. 

2.7. Развитие на половата система. Аномалии и малформации. 

2.8. Развитие на нервната система. Аномалии и малформации. 

 

3. Двигателен  апарат 

3.1. Костта като орган.  Строеж,  развитие,  растеж и  стареене  на костите. 

3.2. Свързвания между костите. Непрекъснати и прекъснати свързвания. Стави: 

принципно устройство, видове, механика. 
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3.3. Гръбначен стълб. 

3.3.1. Устройство на прешлените. Кръстна кост, опашна кост. 

3.3.2. Свързвания на гръбначния стълб. Гръбначният стълб като цяло. Развитие   и   

възрастови   особености.  Образна   анатомия    на гръбначния стълб. 

3.4. Гръден кош. 

3.4.1. Кости на гръдния кош. Гръдна кост. Ребра. 

3.4.2. Съединения на ребрата с гръбначния стълб и с гръдната кост. Гръдният кош като 

цяло. Развитие и възрастови особености. Образна анатомия на гръдния кош. 

3.5. Череп. 

3.5.1. Кости на мозъчния дял. 

3.5.2. Кости на лицевия дял. 

3.5.3.Съединения на костите на черепа. Долночелюстна става, свързвания на черепа с 

гръбначния стълб. 

3.5.4. Черепът като цяло. Мозъчен череп. Черепен покрив. Вътрешна повърхност на 

черепната основа. Външна повърхност на черепната  основа.  Странична  

повърхност  на  черепа.  Лицев череп. Очница. Костен скелет на носната кухина. 

Образна анатомия на черепа. Възрастови, полови и индивидуални особености на 

черепа. Антропологична характеристика. Остеогенеза на черепа. 

3.6. Горен крайник. 

3.6.1. Кости на горния крайник. Кости на раменния пояс: ключица, лопатка.  Кости   на  

свободния   горен   крайник:   раменна   кост, лакътна   кост,  лъчева   кост,   кости   

на   китката,   предкитковн кости, кости на пръстите. 

3.6.2. Свързване на костите на горния крайник. Свързване на костите на раменния пояс: 

гръднично-ключична става, раменно-ключична става. Свързване на костите на 

свободния горен крайник: раменна става, лакътна става, свързване между лъчевата 

и лакетната кост, стави на китката, китково-предкиткови стави, стави на пръстите. 

Развитие и възрастови особености. Образна анатомия на горния крайник. 

3.7. Долен крайник. 

3.7.1. Кости на долния крайник. Кости на тазовия пояс. Свързване на костите  на  таза:  

лонно  съчленение,  кръстно-хълбочна   става. Тазът като цяло. Образна анатомия 

на таза. Кости на свободния  долен  крайник:  бедрена  кост,  капаче,  голям  

пищял,   малък пищял, кости на ходилото. 

3.7.2. Свързване на костите на свободния долен крайник: тазобедрена става, колянна 

става, съединения между костите и подбедрицата, горна скочна става, долна 

скочна става, полуподвижни стави на ходилото, стави на пръстите. Ходилото като 

цяло. Развитие и възрастови особености. Образна анатомия на долния крайник. 

3.8. Мускули. 

3.8.1. Строеж и форма на мускулите. Спомагателни образувания на мускулите. 

Механика на мускулите. Кръвоснабдяване и инервация: нервномускулно вретено, 

нервносухожилно вретено, моторна плочка. 

3.9. Мускули на главата. 

3.9.1. Мимически   мускули:   мускули   на  ушната   мида   и   черепния покрив,  

мускули  около  носа,  устата,  ухото   и   очната   цепка, платизма. 

3.9.2. Дъвкателни мускули. 

3.9.3. Торни под езични мускули. 

3.10. Мускули на туловището и на шията. 

3.10.1.Мускул и на гърба: повърхностни мускули на гърба, гръбни мускули на раменния 

пояс, дълбоки мускули на гърба, фасции на гърба. 

3.10.2.Мускули на шията: повърхностни мускули на шията, горни и 

долни подезични мускули, дълбоки мускули на шията. Шийна фасция. 



 4 

3.10.3.Мускули на гръдната стена: гръдни мускули на раменния пояс, собствени 

мускули на гръдната стена. Диафрагма. Фасции на гръдната стена. Механика на 

дихателните движения. 

3.10.4.Мускули на коремната стена. Фасции на коремната стена. Слабинен канал. 

Коремна преса. 

3.11. Мускули на крайниците. 

3.11.1.Мускули и фасции на горния крайник: мускули на раменния пояс, мускули на 

мишницата, мишнична фасция, мускули на предмишницата, предмишнична 

фасция, мускули на ръката. 

3.11.2.Мускули и фасции на долния крайник: мускули около тазобедрената става, 

мускули на бедрото, бедрена фасция, мускули и фасции на подбедрицата, 

мускули и фасции на ходилото. 

 

4. Вътрешни органи. Ендокринни жлези 

4.1. Храносмилателна система. 

4.1.1. Принципно устройство на кухи и паренхимни органи. 

4.1.2. Устна кухина: преддверие и същинска устна кухина; малформации. Зъби. 

Език. Големи и малки слюнчени жлези. Устен провлак. 

4.1.3. Гълтач. 

4.1.4. Хранопровод. 

4.1.5. Стомах. Образна анатомия. 

4.1.6. Тънко черво. 

4.1.7. Дебело черво. 

4.1.8. Черен дроб и екстрахепатални жлъчни пътища. Образна анатомия 

4.1.9. Задстомашна жлеза. 

4.1.10.Коремница. Пристенна и висцерална.Образувания. Хистологично устройство. 

4.2. Дихателна система. 

4.2.1. Нос и околоносни кухини. 

4.2.2. Гръклян. 

4.2.3. Трахея. 

4.2.4. Бронхи. Бронхиално дърво. 

4.2.5. Бял дроб. Образна анатомия. 

4.2.6. Плевра. 

4.3.    Отделителна система. 

4.3.1. Бъбрек. 

4.3.2. Пикочни пътища: чашка, легенче, пикочопровод, пикочен мехур. Пикочен мехур 

при мъжа и при жената. Образна анатомия. 

4.4. Полова система. 

4.4.1. Мъжка полова система. 

4.4.1.1.Семенник. Сперматогенеза. Надсеменник. 

4.4.1.2.Скротум. Обвивки на тестиса. 

4.4.1.3.Семепровод. Семенна връв. 

4.4.1.4.Семенни мехурчета, простатна жлеза, булбо-уретрални жлези. 

4.4.1.5.Мъжки полов член. 

4.4.1.б.Устройство на междинницата при мъжа. 

4.4.2. Женска полова система. 

4.4.2.1.Яйчиик. Овогенеза. 

4.4.2.2.Матка и маточни тръби. Лигавица. Аномалии на матката. 

4.4.2.3.Влагалище. 

4.4.2.4.Външни женски полови органи. 

4.4.2.5.Устройство на междинницата при жената. 
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4.4.2.6.Млечна жлеза. 

4.5. Ендокринни жлези. 

4.5.1. Хипофиза. Аденохипофиза. Неврохипофиза. Хипоталамохипофизарен комплекс. 

4.5.2. Епифиза. 

4.5.3. Щитовидна жлеза. 

4.5.4. Околощитовидни жлези. 

4.5.5. Надбъбречна жлеза.Параганглии. 

4.5.6. Ендокринен панкреас. 

4.5.7. Гастро-ентеро-панкреатична ендокринна система-APUD. 

4.5.8. Ендокринни структури в бъбрека, сърцето и белия дроб. 

 

5. Сърдечно-съдова и имунна система 

5.1. Сърце. Съдове и нерви на сърцето. Околосърцева торбичка. Образна анатомия на 

сърцето. 

5.2. Кръвоносни съдове. Артерии, вени, капиляри. Устройство на съдовата стена. 

Анастомози. Колатерално кръвообръщение. 

5.2.1. Съдове на малкия кръг на кръвообръщението. 

5.2.2. Артерии на големия кръг на кръвообръщението. Аорта. Възходяща аорта. Венечни 

артерии. Аортна дъга: обща сънна артерия — външна сънна артерия и вътрешна 

сънна артерия. Подключична артерия. Подмишнична артерия. Мишнична артерия. 

Артерии на предмишницата и ръката. Пътища на колатерално кръвообръщение на 

горния крайник. 

5.2.3. Низходяща аорта. Гръдна аорта - клонове. 

5.2.4. Низходяща аорта. Коремна аорта - клонове. Обща хълбочна артерия, вътрешна 

хълбочна артерия, външна хълбочна артерия. Бедрена артерия, задколянна 

артерия, артерии на подбедрицата и ходилото. Пътища на колатералното 

кръвообръщение на долния крайник. 

5.2.5. Вени на големия кръг на кръвообръщението. Горна куха вена. Вени на главата и 

шията. Повърхностни и дълбоки вени на горния крайник. Вени на гръдната стена. 

Долна куха вена. Вени на таза. Повърхностни и дълбоки вени на долния крайник. 

Междусистемни венозни анастомози. Портна вена. Портално кръвообръщение. 

Порто-кавални анастомози. 

5.2.6. Кръвообръщение на плода. Особености. Остатъци. 

5.3.    Лимфна система. 

5.3.1. Лимфни фоликули. Лимфни възли. Тимус. Слезка. Тонзили. Костен мозък. 

Мононуклеарно-фагоцитна система. 

5.3.2. Главни лимфни съдове. Лимфни възли и съдове на главата и шията. Лимфни възли 

и съдове на горния крайник. Лимфни възли и съдове на гръдната кухина. Лимфни 

възли и съдове на коремната кухина и таза. Лимфни възли и съдове на долния 

крайник. 

 

6. Нервна   система 

6.1. Развитие на нервната система - фило и онтогенеза. 

6.2. Основни принципи в структурата и организацията на нервната система. 

6.3. Централна нервна система. 

6.3.1. Гръбначен мозък. 

6.3.2. Главен мозък. Образна анатомия. 

6.3.2.1.Продълговат мозък. 

6.3.2.2.Мост. 

6.3.2.3.Среден мозък. 

6.3.2.4.Малък мозък. 
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6.3.2.5.Междинен мозък. 

6.3.2.6.Ретикуларна формация. 

6.3.2.7.Краен мозък. 

6.3.2.8.Обонятелен мозък. Лимбична система. 

6.3.2.9.Стомахчета в главния мозък. Циркулация на ликвора. Циркумвентрикуларни 

органи. 

6.3.3. Проводни пътища в нервната система. Аферентни пътища. Екстероцептивни, 

проприоцептивни и интероцептивни пътища. Сензорни системи. Еферентни 

пътища. Моторни системи: пирамидна маторна система; окуломоторна система и  

екстра-пирамидна система. Централни трансмитерни системи. Невроендокринна 

система. 

6.3.4. Кръвоснабдяване на централната нервна система. Образна анатомия. 

6.3.5. Обвивки на главния и гръбначния мозък. 

6.4. Периферна нервна система. 

6.4.1.Гръбначномозъчни нерви. Клонове на гръбначномозъчните нерви: шиен сплит, 

мишничен сплит, междуребрени нерви, пояснокръстцов сплит. 

6.4.2. Черепномозъчни нерви: обонятелен нерв, зрителен нерв, 

очедвигателни нерви / III, IV, VI /, троичен нерв, лицев нерв, равновесно-слухов 

нерв, езиково-гълтачен нерв, блуждаещ нерв, добавъчен нерв, подезичен нерв. 

6.5. Автономна нервна система. Функционално-морфологични особености. 

Симпатикус. Парасимпатикус. Вегетативни сплитове в гръдната кухина. 

Вегетативни сплитове в коремната кухина и таза. Ентерална нервна система. 

Морфологична основа на висцералните рефлекси. 

6.6. Сетивни органи 

6.6.1. Рецептори за обща сетивност. 

6.6.2. Орган на обонянието. Път на обонянието. 

6.6.3. Орган на вкуса. Път на вкуса. 

6.6.4. Орган на зрението. Очна ябълка: обвивки, стъкловидно тяло, леща, камери. 

Спомагателни органи на окото: вежди, клепачи, конюктива,    мускули    на    

очната    ябълка,    слъзен    апарат. Кръвоснабдяване на окото. Път на зрението. 

6.6.5. Орган   на   слуха   и   равновесието.   Външно   ухо.   Средно   ухо-тъпанчева   

мембрана,   тъпанчева   кухина,   слухови   костици, слухова    тръба.    Вътрешно    

ухо: костен и ципест лабиринт. Вестибуларен лабиринт и вестибуларен апарат. 

Път на равновесието. Кохлеарен лабиринт и кортиев орган. Път на слуха. 

 

7. Кожа. Кожни придатъци. Онтогенеза. Морфология на кожата: епидермис (видове 

клетки), дерма, хиподерма. Кръвоснабдяване и инервация. Жлези: потни, 

апокринни и мастни. Косми. Нокти. 

 

8. Топографска анатомия 

8.1. Глава. Черепен покрив, странична повърхност на главата, черепна основа. 

Топографоанатомични области на лицето. 

8.2. Шия.Топографоанатомични области на шията. Фасции. Топография на шийните 

органи. 

8.3. Гърди. Област на гърдата. Подмишнична област. Гръдна стена. Гръдна кухина. 

Медиастинум. Диафрагма. 

8.4. Корем. Топографоанатомични области на корема. Предна коремна стена; 

слабинен канал. Коремна кухина- горен и долен отдел, ретроперитонеално 

пространство. 

8.5. Гръб.   Топографоанатомични   области   на   гърба.   Гръбначен канал; 

съдържимо. 
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8.6. Таз. Перитонеален, субперитонеален и подкожен отдел на таза. Топография на 

органите в малкия таз. 

8.7. Топографоанатомични области на горния крайник. 

8.8. Топографоанатомични области на долния крайник. 
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3. УЧЕБЕН ПЛАН ПО РАЗДЕЛИ СЪС СРОК НА ПОДГОТОВКА И ЯВЯВАНЕ НА КОЛОКВИУМИ 

(БРОЙ, ТЕМАТИКА) 

 

Контролът върху специализацията се осъществява чрез колоквиуми. 

Колоквиумите се провеждат в съответната катедра пред комисия от ръководителя на 

специализацията и друго хабилитирано лице. 

 

Тема Срок (месец) 

1. Въведение в анатомията, хистологията, цитологията 

(клетъчна биология). Методи на изследване. 

3 мес 

2. Цитология (клетъчна биология ) и хистология. 6 мес 

3. Обща и специална ембриология 9 мес 

4. Двигателен апарат 12 мес 

5. Вътрешни органи. Ендокринни жлези 15 мес 

6. Сърдечно-съдова. Имунна система 18 мес 

7. Нервна система. Кожа. Кожни придатъци 21 мес 

8. Топографска анатомия 24 мес 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

 

 Утвърдил: 

 Ректор:  

 /Доц. д-р Г. Паскалев, дм/ 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКТОРАНТ В НАПРАВЛЕНИЕ АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И 

ЦИТОЛОГИЯ 

 

 

1. Име, презиме, фамилия: 

             

 

2. Шифър и наименование на научната специалност: 

             

 

3. Катедра /научно звено/: 

             

 

4. Научен ръководител: 

             

 

5. Номер на заповедта и дата на зачисляване: 

             

 

6. Форма на докторантурата: 

             

 

7. Срок на завършване на докторантурата: 

             

 

 

1. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА 

 

1.1. Проблем:          

           

           

           

            

 

1.2. Тема на дисертацията:        

           

           

            

 

1.3. Обосновка на темата:        
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1.4. План-програма за работа: 

 

№ Етапи Срок 

1. 

Анализ на състоянието на проблема. Формулиране на 

целта и задачите на докторантурата. Литературен обзор по 

проблема. Участие в научни форуми.  

3 м. 

2. 

Уточняване на дизайна на проучването. Избор и 

овладяване на методики. Подготовка и представяне на 

доклади и съобщения (публикуване на статии) 

6 м. 

3.  

Събиране на материал за разработваната тема. Участие в 

научни форуми с доклади и съобщения. Публикации 

научни списания. 

18 м. 

4. 

Обработване на данните. 

Обсъждане на резултатите. 

Формулиране на изводи и приноси. 

Публикации в научни списания. 

24 м. 

5. Оформяне на дисертацията. 28 м. 

6. Проект за автореферат. 30 м. 

7. Предварителна защита. 32 м. 

8. Окончателна защита. 36 м. 

 

 

2. УЧЕБНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

2.1. Посещение на лекционния курс по дисциплината. 

2.2. Зачисляване  за специализация. Подготовка и полагане на предвидените 

колоквиуми. 

2.3. Водене на упражнения на студентски групи (1/3 от учебния норматив за 

катедрата). 

2.4. Посещение на лекции и упражнения от груповия учебен план за докторанти. 

2.5. Полагане на изпит за кандидатски минимум по специалността. 

 

 

 

Докторант: Научен ръководител: 

 (.................................) (..............................) 

 

Дата:............................................ Ръководител катедра: 

  (..............................) 

 


