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Бр. ______________
_5.8. 2013_
Скопје

Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на веб-страницата
на УКиМ
Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр.
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на веб-страницата
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 година, ќе се
објавуваат рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања, рецензиите
за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење научна работа, прегледите на
одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и специјалистички теми,
рецензиите на учебници и учебни помагала, како и рефератите за доделување на звањето
почесен професор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. По
објавување на материјалите на веб-страницата, факултетите и институтите за своите потреби,
истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на членовите на
наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите материјали што се
предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги доставувате во
електронска форма.
Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно е материјалите за
објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои исклучиво ќе се
користи системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на кирилични
(македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци), грчки и
други знаци. Варијанта на овој фонт со корегирани знаци во италик формата за македонските
букви „д‟, „п‟, „т‟, „г‟ може да се добие во компјутерскиот центар на УКиМ на барање на
факултетот. Исто така, таму може да се добие софтверско решение со кое може да се
испрограмира тастатурата на персонален сметач кога работи под Windows XP оперативниот
систем при притискање на копчето „`‟ во македонска поддршка да се добие знакот „ѐ‟, а при
притискање на копчето „~‟ во македонска поддршка да се добие знакот „ѝ‟.
Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на вебстраницата, ве молиме, рефератите откако ќе бидат лекторирани, да ja доставите оригиналната
верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија да ја доставите на e-mail адресата:
t.basevski@ukim.edu.mk (so mali bukvi).
Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно
упатството нема да бидат објавени во тој број, туку ќе бидат поместени за објавување во
наредниот број од Билтенот, односно откако ќе ја добиеме бараната верзија.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,

Проректор
Проф. д-р Коле Василевски
Изготвил:Т.Б.
Одобрил:К.М.
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО ,,ИНТЕРНА СКРИПТА ОД ПРЕДАВАЊА
ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА’’ ОД ПРОФ.
Д-Р КИРО ИВАНОВСКИ
Наслов
Автор
Студиска програма
Се однесува на предметната
програма
Покриеност на наставниот
материјал
Семестар
Фонд на часови и ЕКТС- кредити
Усогласеност со наставата
Време и акт на назначување на
рецензентите
Издание
Ревидирани сегменти од
претходно издание
Исто или слично учебно помагало
или учебник на Факултетот

Општи податоци за учебното
помагало

Интерна скрипта од предавања по предметот Претклиничка
пародонтологија
Киро Ивановски,
Доктори по дентална медицина
Претклиничка пародонтологија
Со учебното помагало се опфатени сите предвидени наставни содржини за
теоретска настава.
Предметот претклиничка пародонтологија, на студиската програма за
доктори по дентална медицина, се слуша во четврта година, 8. семестар и
има код 4111.
Предметот претклиничка пародонтологија ива вкупно 60 часа, од кои 30
часа теоретска и 30 часа практична настава. Бројот на ЕКТС-кредити е 4.
Содржината на учебното помагало одговара со наставната програма за
теоретска настава по предметот претклиничка пародонтологија.
На 8. редовна седница на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот
факултет во Скопје, одржана на 6.6.2013 година.
Прво издание
Нема
На Факултетот постои учебник ,,Пародонтопатија” од проф. д-р Ана
Миновска, наменет за студиската програма за стручни стоматолошки
сестри, кој не ги покрива во целост предвидените содржини по предметот
претклиничка пародонтологија на студиската програма за доктори по
дентална медицина.
Учебното помагало содржи 203 страници А4- формат, со огромен број на
илустрации, табели и графички прикази. Учебното помагало содржи 11
глави.

Содржина

Глава 1. Анатомија на пародонтот
Глава 2. Класификација на пародонталната болест
Глава 3. Епидемиологија на пародонтопатиите
Глава 4. Етиологија на пародонталната болест
Глава 5. Микробиологија на пародонталната болест
Глава 6. Оклузален трауматизам
Глава 7. Системски заболувања и состојбата на пародонтот
Глава 8. Патогенеза на пародонталната болест
Глава 9. Патогенеза на пародонтален џеб
Глава 10. Хронична пародонтопатија
Глава 11. Агресивна пародонтопатија, улцеро-некрозна пародонтопатија и
пародонтопатија во склоп на системски заболувања

Предлози за корекции

Во материјалот нема потреба од корекции во квантитетот и
квалитетот на содржината, начинот на уредувањето на
текстот, како и потреба од дополнување или исклучување на
одделен текст.

Категоризација
Општа педагошка оцена

Заклучок

Учебно помагало

Методските единици се напишани на осмислен начин,
систематизирани во 11 глави. Секоја методска единица
претставува посебна целина која се надоврзува на
претходната, така што сите заедно се вклопуваат во
постојната програма за теоретска настава по предметот
претклиничка пародонтологија.
Авторот ја изнесува
материјата концизно, стручно и разбирливо. Овој текст е
поддржан со графички и шематски прикази, што
материјалот го прави полесно разбирлив за студентот.
Според тоа, општата педагошка оцена за ова учебно
помагало е дека наполно соодветствува за едукација на
студентите.
Ракописот содржи материјал што треба да послужи како
учебно помагало за студентите на студиската програма за
доктори по дентална медицина, како и за студентите на
студиските програми за стручни забни техничари и стручни
стоматолошки сестри при Стоматолошкиот факултет во
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Скопје. По обемот и содржината, тој во целост одговара на
програмата на Стоматолошкиот факултет. Стилот на
пишувањето е разбирлив и лесен за усвојување од страна на
студентите за кои е учебното помагало
наменето. Во
учебното помагало се застапени доволен број илустрации,
табели и шеми што придонесуваат за подобар квалитет.
Според тоа, задоволство е да се биде рецензент на ваково
учебно помагало, кое ќе им овозможи на студентите и на
сите оние на кои им претставува поле на интерес, успешно
изучување на содржината.
Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека ова учебно
помагало заслужува да биде позитивно рецензирано и затоа
предлагам да биде објавено на Стоматолошкиот факултет во
Скопје, при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј", како
,,Интерна скрипта од предавања по предметот претклиничка
пародонтологија‟‟.

Рецензент
Проф. д-р Златанка Белазелкоска с.р
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО ,,ИНТЕРНА СКРИПТА ОД ПРЕДАВАЊА ПО
ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА’’
Врз основа на член 19 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на
УКИМ во Скопје, Наставно-научниот совет на Факултетот, на VIII редовна седница одржана на
6.6.2013 година, донесе Одлука за одредување рецензенти за пишување на рецензија за
печатење на учебно помагало под наслов ,,Интерна скрипта од предавања по предметот
Претклиничка пародонтологија‟‟, во состав:
- проф. д-р Златанка Белазелковска
- проф. д-р Мирјана Поповска
- проф. д-р Миле Царчев.
Во врска со оваа Одлука, во својство на рецензент, го поднесувам следниов
ИЗВЕШТАЈ
Учебното помагало ,,Интерна скрипта од предавања по предметот претклиничка
пародонтологија‟‟ е прво издание од ваков вид учебни помагала, со комплексна содржина која
дава теоретски знаења за карактеристиките на пародонталните ткива, епидемиолошките
карактеристики на пародонтопатијата, патаолошките процеси на пародонтот и клиничката
манифестанција на пародонталната болест. Учебното помагало е изготвено на 203 страници А4формат.
Учебното помагало е изготвено од автор кој долго време се занимава со оваа научна
дисциплина. Автор на учебникот е проф. д-р Киро Ивановски, вонреден професор на
Стоматолошкиот факултет во Скопје.
Учебното помагало ,,Интерна скрипта од предавања по предметот претклиничка пародонтологија‟‟ е наменето
за студентите од студиската програма за доктори по дентална медицина.
Учебното помагало е во согласност со содржината на предметната програма по предметот претклиничка
пародонтологија, на студиската програма за доктори по дентална медицина, кој се слуша во четврта година година, 8.
семестар и има код 4111.
Фондот на часови и бројот на ЕКТС- кредити за овој предмет е следниот:
предметот претклиничка пародонтологија за доктори по дентална медицина има вкупно 60 часа, од кои 30
теоретска и 30 практична настава. Овој предмет носи 4 ЕКТС- кредити.
Целата на подготовката на ова учебно помагало е да се сублимира научната мисла во врска со анатомијата на
пародонталните ткива, епидемиологијата и класификацијата на пародонталната болест, етио-патогенетските случувања
во пародонталните ткива, како и клиничката манифестација на различните форми на пародонтопатиите. Во последните
декади во светот, но и кај нас, се направени бројни истражувања со кои науката дојде до огромен број на сознанија кои
дадоа широк теоретски, но и практичен опис на полето на пародонтологијата. Следејќи ги тие созанија, се создаде
потреба од создавање на едно современо учебно помагало преку кој студентите на лесен и разбирлив начин ќе можат да
ја совладаат предметната содржина. Ваквото учебно помагало, кое целосно ја опфаќа предметната содржина, досега не
е издаден на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Материјалот е распределен на 11 глави. Во сите глави се користи универзалната
класификација што му дава инзвонредна прегледност на изнесениот материјал, овозможувајќи
го согледувањето на целината и нејзините вклучени поодделни компоненти. Сите поглавја се
илустрирани со бројни прилози: табели, слики и графикони што го олеснуваат разбирањето и
прифаќањето на материјалот. Тие се нумерирани во согласност со поглавјето кон кое припаѓаат.
Содржината на учебното помагало ,,Интерна скрипта од предавања по предметот
претклиничка пародонтологија‟‟ е следната:
Глава 1. Анатомија на пародонтот
Глава 2. Класификација на пародонталната болест
Глава 3. Епидемиологија на пародонтопатиите
Глава 4. Етиологија на пародонталната болест
Глава 5. Микробиологија на пародонталната болест
Глава 6. Оклузален трауматизам
Глава 7. Системски заболувања и состојбата на пародонтот
Глава 8. Патогенеза на пародонталната болест
Глава 9. Патогенеза на пародонтален џеб
Глава 10. Хронична пародонтопатија

Глава 11. Агресивна пародонтопатија, улцеро-некрозна
пародонтопатија во склоп на системски заболувања

пародонтопатија

и

Предлози за потребни корекции нема.
Материјалот е разработен детално и е надополнет со корисни илустрации кои се интегрирани во дидактичкометодското обликување на учебното помагало. Напишан е на литературен македонски јазик. Стилот на изразување е
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јасен и концизен што ќе овозможи студентите не само полесно, туку и подобро да ја совладаат наставната материја.
Користената литература е од понов датум.
Според тоа што целосно го опфаќа наставниот материјал, согласно со студиската програма за доктори по
дентална медицина при Стоматолошкиот факултет, овој материјал во ракопис треба да биде категоризиран во учебно
помагало по предметот претклиничка пародонто0логија.
Значењето на учебното помагало ќе биде мошне големо за студентите по стоматологија, а ќе биде корисен и за
веќе дипломираните стоматолози од сите специјалности како потсетник од областа на пародонтологијата.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на изнесеното, задоволство ми е овој ракопис да го поддржам и да го предложам да се отпечати
како ,,Интерна скрипта од предавања по предметот претклиничка пародонтологија” од авторот проф. д-р Киро
Ивановски.

Рецензент
Проф. д-р Мирјана Поповска с.р
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пародонтологија
Киро Ивановски
Доктори по дентална медицина
Претклиничка пародонтологија
Со учебното помагало се опфатени сите предвидени наставни содржини за
теоретска настава.
Предметот претклиничка пародонтологија, на студиската програма за
доктори по дентална медицина се слуша во четврта година, 8. семестар и
има код 4111
Предметот претклиничка пародонтологија има вкупно 60 часа, од кои 30
часа теоретска и 30 часа практична настава. Бројот на ЕКТС-кредити е 4.
Содржината на учебното помагало одговара со наставната програма за
теоретска настава по предметот претклиничка пародонтологија.
На 8. редовна седница на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот
факултет во Скопје, одржана на 6.6.2013 година.
Прво издание
Нема
На Факултетот постои учебник ,,Пародонтопатија” од проф. д-р Ана
Миновска, наменет за студиската програма за стручни стоматолошки
сестри, кој не ги покрива во целост предвидените содржини по предметот
претклиничка пародонтологија на студиската програма за доктори по
дентална медицина.
Учебното помагало содржи 203 страници А4- формат, со огромен број на
илустрации, табели и графички прикази. Учебното помагало содржи 11
глави.

Содржина

Глава 1. Анатомија на пародонтот
Глава 2. Класификација на пародонталната болест
Глава 3. Епидемиологија на пародонтопатиите
Глава 4. Етиологија на пародонталната болест
Глава 5. Микробиологија на пародонталната болест
Глава 6. Оклузален трауматизам
Глава 7. Системски заболувања и состојбата на пародонтот
Глава 8. Патогенеза на пародонталната болест
Глава 9. Патогенеза на пародонтален џеб
Глава 10. Хронична пародонтопатија
Глава 11. Агресивна пародонтопатија, улцеро-некрозна пародонтопатија и
пародонтопатија во склоп на системски заболувања

Предлози за корекции

Во материјалот нема потреба од корекции во квантитетот и
квалитетот на содржината, начинот на уредувањето на
текстот, како и потреба од дополнување или исклучување на
одделен текст.

Категоризација
Општа педагошка оцена

Заклучок

Учебно помагало

Методските единици се напишани на осмислен начин,
систематизирани во 11 глави. Секоја методска единица
претставува посебна целина која се надоврзува на
претходната, така што сите заедно се вклопуваат во
постојната програма за теоретска настава по предметот
Претклиничка пародонтологија.
Авторот ја изнесува
материјата концизно, стручно и разбирливо. Овој текст е
поддржан со графички и шематски прикази, што
материјалот го прави полесно разбирлив за студентот.
Според тоа, општата педагошка оцена за ова учебно
помагало е дека наполно соодветствува за едукација на
студентите.
Ракописот содржи материјал што треба да послужи како
учебно помагало за студентите на студиската програма за
доктори по дентална медицина, како и за студентите на
студиските програми за стручни забни техничари и стручни
стоматолошки сестри при Стоматолошкиот факултет во
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Скопје. По обемот и содржината, тој во целост одговара на
програмата на Стоматолошкиот факултет. Стилот на
пишувањето е разбирлив и лесен за усвојување од страна на
студентите за кои е учебното помагало
наменето. Во
учебното помагало се застапени доволен број илустрации,
табели и шеми што придонесуваат за подобар квалитет.
Според тоа, задоволство е да се биде рецензент на ваково
учебно помагало, кое ќе им овозможи на студентите и на
сите оние на кои им претставува поле на интерес, успешно
изучување на содржината.
Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека ова учебно
помагало заслужува да биде позитивно рецензирано и затоа
предлагам да биде објавено на Стоматолошкиот факултет во
Скопје, при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј" како
,,Интерна скрипта од предавања по предметот претклиничка
пародонтологија‟‟.

Рецензент
Проф. д-р Миле Царчев с.р

