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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН. 
 

Часове по учебен план  
Код на дисциплината 

Аудиторна Извънаудиторна  

004 Лекции 
Упражне-

ния  
Учебни 

практики 
Други 
форми 

Всичко 
Кредитни 

точки 

Форми на аудиторна 
работа 

 60   60 2,4 

Практически занятия       
Семинари       
Форми на извънаудиторна работа  25 25 1 
Подготовка за семинар     
Самоподготовка за текущ контрол и изпита     
Всичко:   85 3,4 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  Ст.прeп. Илияна Ангелова 

 
 

 
3. АНОТАЦИЯ: 
 
Курсът на обучение по учебната дисциплина «Латински език с медицинска 

терминология» е предназначен за студенти от специалност «Медицина». Учебната 
програма е разработена съобразно единните държавни изисквания за тази специалност, като 
учебното съдържание е разпределено в 60 учебни часа упражнения през първи и втори 
семестър. Обучението е съобразено с употребяваната в българското здравеопазване 
международна латинска медицинска терминология.  

Латинската граматика е застъпена в необходимия минимум за усвояването на 
многообразната медицинска лексика. Анатомичните термини са представени с основните 
понятия за строеж на скелета, части на тялото и органи. Отделено е внимание на 
граматическата структура на този вид лексика, особено на многочленните анатомични 
термини.  

    Основен акцент в обучението е поставен върху международната клинична 
терминология (сложни клинични термини от гръцки произход и многочленни клинични 
наименования), както и върху тенденциите в нейното развитие в световен мащаб. От 
фармацевтичната терминология е включено запознаването със структурата на рецептата, 
видовете лекарствени форми, както и обща информация за международните наименования 
на основните химически съединения и лекарствени средства. 

      Формата на проверка се осъществява чрез устно изпитване по време на 
упражненията и писмено чрез тестове. Обучението приключва с писмен изпит  през лятната 
сесия на втори семестър. 
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ. 

4.1.1. УПРАЖНЕНИЯ:  

 
№ Тема Хорариум 
1.   Фонетика. Увод в медицинския латински език.  2 часа 
2. Азбука. Произношение. Ударение.  2 часа 
3. Морфосинтаксис. Съществително и прилагателно име. Склонение. 

Съществителни имена по първо склонение. 
2 часа 

4. Съществителни имена по второ склонение. 2 часа 
5.  Прилагателни имена по първо и второ склонение.  Съгласувано и 

несъгласувано определение.  
2 часа 

6.  Трето склонение - особености. Съществителни имена по трето консонантно 
склонение. 

2 часа 

7. Съществителни имена по трето вокално склонение. 2 часа 
8. Съществителни имена по трето смесено склонение. 2 часа 
9. Прилагателни имена по трето склонение - групи. 2 часа 
10. Подготовка за семестриален тест. 2 часа 
11. Семестриален тест. 2 часа 
12. Съществителни имена по четвърто склонение. 2 часа 
13. Съществителни имена по пето склонение. 2 часа 
14. Степени за сравнение при прилагателните имена.  2 часа 
15. Обобщаване на склоненията. 2 часа 
16. Числителни имена и числителни представки. Химическа номенклатура. 2 часа 
17. Рецептура. Структура на рецептата. Видове рецепти. 2 часа 
18. Видове лекарствени форми. Магистрални  прескрипции.  2 часа 
19. Подготовка за тест. 2 часа 
20. Семестриален тест. 2 часа 
21. Словообразуване. Словообразувателни методи и средства. Латински и 

гръцки префикси за местоположение и болестни процеси. Гръцки суфикси 
за болестни процеси. 

2 часа 

22. Гръцки терминоелементи за общомедицински понятия, болестни процеси и 
състояния.  

2 часа 

23. Гръцки терминоелементи за медицински изследвания, хирургически 
намеси и манипулации. 

2 часа 

24. Гръцки корени за образуване на сложни клинични термини. Тяло - части 
на тялото.  

2 часа 

25. Строеж на тялото. Цветове.  2 часа 
26. Течности, секреции и екскреции. Глава.  2 часа 
27.  Телесни кухини. Черепна кухина. Устна кухина.  2 часа 
28. Гръдна кухина. Коремна кухина.  2 часа 
29. Пол. Женски полови органи. Мъжки полови органи.  2 часа 
30. Възраст. Обобщение. 2 часа 

Общо  60 часа 
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4.1.3. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА: 
 

№ Тема Хорариум 
1. Самостоятелни упражнения. 18 часа 
2. Подготовка на презентации по зададени теми. 4 часа 
3. Примерни тестове за самоподготовка. 3 часа 
Общо:  25 часа 
  

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО.  
5.1. Упражнения: 
Нагледни материали – табла и макети. 
 
  

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
          Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешното 
приключване на обучението е “Среден (3)”, съотнесена с Европейската система за трансфер 
на кредити съпоставимостта на оценките е следната: 

 
Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 
Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 
Оценката се формира от три компонента: 

- текущ контрол: осъществява се чрез устни и кратки писмени изпитвания по време 
на упражненията. За крайната оценка се взема средноаритметичен резултат. 

 
- тестове: задължително по един за всеки семестър. Провеждат се писмено в рамките 

на 2 учебни часа. За крайната оценка се взема средноаритметичния резултат. 
 
- изпит: провежда се писмено с продължителност 60 минути. Състои се от две части: 

теоретична част - изтегля се изпитен билет, съдържащ два въпроса от конспекта по 
дисциплината; практическа част – състои се от комбинация от задачи, изтеглена от 
студента. Оценката от изпита е средноаритметична от оценките от двете части. 

 
Скала за оценяване 

 
OЦЕНКА ТЕКУЩ 

КОНТРОЛ 
ТЕСТОВЕ ИЗПИТ КРАЙНА 

ОЦЕНКА 
ЕКВИВАЛЕНТ 

 % % % %  
2 ≤ 6 ≤ 12 ≤ 42 ≤ 60 FX/F 

61-65 E 3 6.1 – 7.1 12.2 – 14.2 42.7 - 49.7 
66-71 D 

4 7.2 – 8.1 14.4 – 16.2 50.4 – 56.7 72-81 C 
5 8.2 – 9.1 16.4 – 18.2 57.4 – 63.7 82-91 B 
6 9.2 -  10 18.4 - 20 64.4 - 70 92-100 A 

 
 
 
 
 



МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

В сила от: 01.06.2011 Вид на документа: 
Оперативен документ 

№ на документа: 
7.5.1 _OD_1.7. Редактиран:  

 Учебна програма   5 от 5 

 

За последната версия на документа проверете на адрес: https://sites.google.com/site/iso9001medfac 

 
7. ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ) 

1. Съществителни имена по първо склонение. 
2. Съществителни имена по второ склонение. 
3. Прилагателни имена по първо и второ склонение. 
4. Съществителни имена по трето вокално склонение. 
5. Съществителни имена по трето консонантно склонение. 
6. Съществителни имена по трето смесено склонение. 
7. Прилагателни имена по трето склонение. 
8. Съществителни имена по четвърто склонение. 
9. Съществителни имена по пето склонение. 
10. Названия на химичните елементи. 
11. Названия на киселини. 
12. Названия на соли. 
13. Названия на оксиди. 
14. Части на рецептата. 
15. Прескрипция на проста /официална/ рецепта. 
16. Прескрипция на сложна /магистрална/ рецепта. 
17. Субскрипция на проста /официална/ рецепта. 
18. Субскрипция на сложна /магистрална/ рецепта. 

 
8. ЛИТЕРАТУРА. 
1. Арнаудова, П. Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология на седем     
езика. Медицина и физкултура. София, 2003. 
2. Николова, В. и И. Колева. Lingua Latina medicinalis. GERA ART. София, 2004. 
 
 

           9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО. 
 

В края на обучението студентът притежава:  
 теоретични и практически познания за писмено владеене на латинската 

медицинска терминология 
 теоретични и практически познания за говоримо боравене с латински 

медицински термини 
 умения за компетентна работа с медицинска литература и професионално 

ниво на комуникация 
 езикова култура за общуване с пациенти и немедицински специалисти в 

областта на здравеопазването.  
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