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Наименование на дисциплината 

„История на медицината” 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина  Изпит в 

семестър 
Аудиторна заетост 

 

Кредити 

извън-

аудиторна 

заетост 

 

 

Общо 

кредити 

Часове по 

години и 

семестър 

I година 

История на 

медицината 
Да 

Всичко  Лекции  Упражнения  Кредити  I II 

30 15 15 1 1 2 20 10 

 

 

Наименование на дисциплината: 

„История на медицината” 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: Свободно избираема 

 

Ниво на обучение: 

Магистър /М/ 

Форми на обучение: лекции, упражнения 

 

Курс на обучение: първи 

 

Продължителност на обучение: два семестъра 

 

Хорариум: 15 часа лекции, 15 часа упражнения 

 

Помощни средства за преподаване: 

Мултимедийни презентации, онлайн ресурси, дискусии 

 

Форми на оценяване: текущ контрол, презентации, изпит 

 

Формиране на оценката: изпит 
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Аспекти при формиране на оценката: представяне на презентация по определен 

въпрос, лична гледна точка по поставения проблем, редовно участие по време на 

лекциите и упражненията 

 

Семестриален изпит: да 

 

Държавен изпит: не 

 

Водещ преподавател: хабилитиран преподавател от ДЕСО 

 

Катедра: ДЕСО 

 

 

АНОТАЦИЯ  

История на медицината е дял от познанието, който се занимава с 

историческото развитие на медицината, като едновременно с това 

разглежда и биографиите на личностите, които са оказали влияние върху 

медицината на своето време. Историята на медицината използва методите 

на общата историческа наука и цели да поощри осъзнаването на факта, че 

заниманието с човешкото здраве има дълъг исторически път, пряко 

обвързан с културното развитие на човечеството. В курса ще бъдат 

представени и философските идеи на античните мислители, които са 

оказали влияние върху развитието на медицината. Представяйки по този 

начин дисциплината, тя ще бъде една добра основа за заниманията на 

студентите по философска антропология във втори курс. 

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

1. Да обогати знанията на студентите по история на медицината още в 

първи курс, като основа при изучаването на останалите медицински 

дисциплини.  
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2. Да запознае студентите, които ще изучават история на медицината, с 

приносите в развитието на медицинските знания от Античността до наши 

дни. 

 

3. Да запознае студентите по история на медицината с най-важните 

личности, философски школи и идеи, като се опита да пречупи 

съвременните постижения в медицинската наука  през развитието на 

медицината от първите векове. 

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните знания: 

- за мястото, ролята и значението на историята на медицината в 

медицинската наука и другите хуманитарни науки;  

- за основните течения, направления и школи, оказали влияние в 

развитието на медицинската наука; 

 

 

Л Е К Ц И И  

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

Предмет, цел и задачи на дисциплината история на медицината 

 
ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

Медицината в първобитното общество. Възникване на медицината. 

Здравето и представите на първобитния човек за здраве и болест 
 

ЛЕКЦИЯ №3 – 2 часа 

Медицината в древен Египет и Месопотамия. 

 

ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа 

Медицината в древен Китай и древна Индия. 

 

ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа 

Развитие на медицината в древна Гърция. Кротонска медицинска школа. 

Алкмеон от Кротон. Книдска медицинска школа. Коска медицинска школа 

-  Хипократ (Corpus Hippocraticum); 
 

ЛЕКЦИЯ №6 – 2 часа 

Медицината в древен Рим. Целз и Гален. 
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ЛЕКЦИЯ №7 – 2 часа 

Медицината по нашите земи преди създаването на българската държава. 

Медицина на траките, славяните и прабългарите. 
 

ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа 

Медицината на Средновековието. Медицината във Византия. Медицината 

в средновековна България. Медицината в Западна Европа. 
 

 

 

У П Р А Ж Н Е Н И Я  

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2  часа 

Медицината и здравеопазването по време на Българското Възраждане. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №2 – 2 часа 

Възраждане на Европейската медицинска наука(XV-XVI). Андреас 

Везалий – De humani corporis fabrica libri Septem 
 

УПРАЖНЕНИЕ №3 – 2  часа 

Европейската медицина през  XVII, XVIII и XIX в. 
 

УПРАЖНЕНИЕ №4 – 2  часа 

Медицината и здравеопазването по време на Османското владичество. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2  часа 

Развитие на медицината в България през XIX  и XXв. 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 4  часа 

Съвременно състояние на медицината в България. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Апостолов, М., История на медицината и социалното дело, С., 1994. 

2. Апостолов, М., П. Иванова, Христоматия по история на 

медицината, София 1995г., изд. „МУ – София” 

3. Арсениев, А., Към философията на древнокитайската медицина.   

Асклепий, С., 1995. 

4. Арсениев, А., Медицината в Древен Китай, С., 2011. 

5. Арсениев, А., Религия, философия и медицина в древния свят: 

Гърция, С., 2010. 

6. Арсениев, А., Медицината в Древен Рим, С., 2011. 
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7. Василев, Вл., В. Павлова и кол. История на медицината в България, 

София 1980г., изд. „Медицина и физкултура” 

8. Василев, В. Медицината в Древна Тракия, С., 1975. 

9. Василев, В., Древните българи, С., 2009. 

10. Димитрова, Зл., История на фармацията, София 1999г., УИ „Св. Кл. 

Охридски” 
11. Найденов, Т., Кратка история на медицината и лекарска етика, С., 

2016. 
12. Павлова В., История на медицината в България, С., 1980, Мед и физк. 

13. Уорд, Б., История на медицината, С., 2008. 
 

 

КОНСПЕКТ  

1. Медицината в древен Египет и Месопотамия 

2. Медицината в древен Китай и древна Индия. 

3. Развитие на медицината в древна Гърция. По-известни медицински 

школи. 
4. Медицината в древен Рим. Целз и Гален. 

5. Медицина на траките, славяните и прабългарите. 

6. Медицината във Византия.  
7. Медицината в средновековна България.  
8. Медицината в Западна Европа. 
9. Европейската медицинска наука (XV-XVI). Андреас Везалий – De 

humani corporis fabrica libri Septem.  

10.  Медицината и здравеопазването по време на Българското 

Възраждане. 

11.  Развитие на медицината в България през XIX  и XXв. 

12.  Съвременно състояние на медицината в България. 

 
 


