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Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 15 

Семинарни упражнения 15 

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 
заетост 

Реферат 30 

Доклад/Презентация 30 

Научно есе  

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 4 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати) 

 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете  

3.  Демонстрационни занятия  20 

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  

9.  Практически изпит  

10.  Курсов проект  

11.  Изпит 80 

Анотация на учебната дисциплина: 

           

            Медицинската география изучава влиянието на природната среда, на 
икономическите и социалните условия върху здравословното състояние, 

адаптивността и работоспособността на населението.  

 

            В курса по Медицинска география подробно се разглеждат темите за 
географското разпространение на специфични заболявания, за появата на които 

влияние оказва природната среда. Специално внимание е отделено на медико-
географската характеристика на планинските рекреационни зони и морското 

крайбрежие. 

 

 
 

Предварителни изисквания: 

1. Студентите трябва да познават природните условия, оказващи влияние 
върху здравословното състояние на населението. 

2. Да са запознати със степента на влияние на антропогенните въздействия.  

3. Да са запознати с организацията на здравното обслужване на населението. 

 

 

Очаквани резултати: 

Студентите ще знаят: 

 

Методите на изследване в медицинската география. 

 

                                                 
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Географското разпространение на различните болести. 

Различни видове лечения на някои заболявания. 

 

Студентите ще могат: 

 

Да правят оценка на медико-санитарни фактори. 

Да правят анализ на географското разпространение на различните заболявания.  

 
 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1. Същност и значение на медицинската география. 

Понятийно-терминологичен речник.  

1 

2 Теория и методология на медицинската география. 
Предмет, обект, задачи на медицинската география. 

1 

3 Използвани методи в медицинската география. 1 

4. История на медицинската география.  1 

5. Природни и социално-икономически фактори и тяхното 

влияние върху здравето на населението. 

1 

6 Медико-географска оценка на географската среда. 1 

7. Медико-географска оценка на медико-санитарните 
фактори. 

1 

8 Определение и същност на нозогеографията. 1 

9 Географско разпространение на незаразните болести. 1 

10 Географско разпространение на заразните болести.  1 

11 Медико-географски аспекти на рекреацията. 1 

12 Медико-географска характеристика на планинските 

рекреационни зони и черноморското крайбрежие. 

1 

13 Медико-географска характеристика на местностите с 
минерални водоизточници. 

1 

14 Географски предпоставки за бедствени ситуации. 1 

15 Медико-географски анализ на бедствените ситуации, 

свързани с природни и антропогенни предпоставки.  

1 

 Тема - Упражнения  

1 Географско разпространение на незаразните болести – 
мултимедийни презентации.  

3 

2 Географско разпространение на заразните болести– 

мултимедийни презентации.  

3 

3 Планинските рекреационни зони и черноморското 
крайбрежие– мултимедийни презентации. 

3 

4 Местностите с минерални водоизточници– мултимедийни 

презентации. 

3 

5 Бедствени ситуации, свързани с природни и антропогенни 
предпоставки– мултимедийни презентации.  

3 
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Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Същност и значение на медицинската география. Понятийно-
терминологичен речник.  

2. Теория и методология на медицинската география. Предмет, обект, задачи на 

медицинската география. 

3. Използвани методи в медицинската география. 

4. История на медицинската география.  

5.  Природни и социално-икономически фактори и тяхното влияние върху 
здравето на населението. 

6. Медико-географска оценка на географската среда. 

7. Медико-географска оценка на медико-санитарните фактори. 

8. Определение и същност на нозогеографията. 

9. Географско разпространение на незаразните болести. 

10. Географско разпространение на заразните болести.  

11. Медико-географски аспекти на рекреацията. 

12. Медико-географска характеристика на планинските рекреационни зони и 
черноморското крайбрежие. 

13. Медико-географска характеристика на местностите с минерални 

водоизточници. 

14. Географски предпоставки за бедствени ситуации. 

15. Медико-географски анализ на бедствените ситуации, свързани с природни и 
антропогенни предпоставки.  
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