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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 вебстраницата 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
веб-страницата, 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
УЧЕБНИКОТ ,,ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ
(МОСТОВИ)”
ОД АВТОРОТ БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА
Врз основа на член 19 од Правилникот за организирање на
издавачката

дејност на УКИМ во Скопје, Наставно-научниот совет на

Стоматолошкиот факултет, на својата 11.та редовна седница одржана на 22.
10.2013 година, донесе Одлука со бр. 07-1701за пишување рецензија

на

учебникот ,,Технологија на фиксни протези (мостови)”. За рецензенти беа
избрани:
-

проф. д-р Љубен Гугувчевски

-

проф. д-р Јагода Бајевска

-

доц. д-р Јулијана Николовска.

Во врска со оваа Одлука, во својство на рецензент го поднесувам следниов
ИЗВЕШТАЈ
Учебникот ,,Технологија на фиксни протези (мостови)”е учебник од
истоимената

област,

Капушевска.Содржините

а
се

автор

на

наменети

учебникот

како

основна

еБилјана

литература

за

студентите одтретсеместарвовторастудискагодина по студиската програма
за

стручни

забни

техничари

кои

ја

слушаат

наставата

попредметоттехнологијанафикснипротези (мостови). Но, може да служи и
како дополнителна литература

за студиската програма наменета за

студентите на Факултетот по дентална медицина во шести семестар по
предметот претклиничка фиксна протетика II и за стручни стоматолошки
сестри во втор семестар, од прв циклус на студии.
Покриеност на наставниот материјал
Во учебникот се опфатени сите предвидени наставни содржини за
теоретска настава, и тоа:студиска програмаза стручни забни техничари по
предметот Технологија на фиксни протези (мостови) - (30+180),14 ЕКТС,
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доктори по дентална медицина, по предметот претклиничка фиксна
протетика II - (15+45), 4,5 ЕКТС, стручни стоматолошки

сестри по

предметот стоматолошка протетика I - 7 (30+150).
Усогласеност со наставата
Содржината на учебникот кореспондирасо наставната програма за
студентите од студиските програми за стручни забни техничари и стручни
стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје, но може да
послужи и како дополнителна литература за студентите од дентална
медицинаи стручните стоматолошки сестри.
Исто или слично издание на Факултетот
Не постои друго учебно помагало кое целосно ја покрива наставната
програма и потребите на студентите кои го слушаат предметот технологија
на фиксни протези (мостови). Постои претходно издание наменето за
студентите по наставната програма за дентална медицина за предметната
настава од ,претклиничка фиксна протетикаод 1997 година, кое само
делумно ја покрива материјата опфатена со овој предмет.
Општи податоци за учебникот
Учебникот ,,Технологија на фиксни протези (мостови)” се состои од
13поглавја и методски единици наменети за студентите од III семестар по
студиската програма за стручни забни техничари при Стоматолошкиот
факултет во Скопје. Целата материја е обработена и изложена на вкупно
208 страници А4-формат.
Содржината на учебникот е следна:
Технологија на фиксни протези (мостови):
Поглавје 1. Технологија на дефектите на забните редови со дентални
мостови
Поглавје 2.Класификација (поделба) на денталните мостови
Поглавје 3. Врски на телото на мостот и начин на поврзување на врските
Поглавје 4. Основни принципи на планирање на денталните мостови
Поглавје 5. Добивање работен модел за изработка на мост
Поглавје6. Техничка изработка на едноделно леани мостови фасетирани со
композитни маси
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Поглавје 7. Подготовка за леење и леење на мостовите
Поглавје 8. Отворање на киветата и обработка на металните конструкции
Поглавје 9. Изработка на денталните мостови подготвени за целосно
фасетирање со композитни маси
Поглавје 10. Моделирање на циркуларен мост
Поглавје 11. Моделирање на метал керамички мостови
Поглавје 12. Изработка на алтернативни конструкции (мериленд мост,
венерс – вестибуларна фасетка)
Поглавје 13. Крилни мостови, екстензиони мостови и подвижни мостови
Бидејќи ракописот целосно го опфаќа наставниот материјал согласно
со студиските програми за стручни забни техничари кои ја слушаат
наставата попредметоттехнологијанафикснипротези (мостови),овој ракопис
се категоризира како учебник за стручните забни техничари. Но, може да
служи и како дополнителна литература за студиската програма наменета за
студентите на факултетот по дентална медицина во шести семестар по
предметот претклиничка фиксна протетика II и за стручни стоматолошки
сестри во втор семестар, од прв циклус на студии.
Содржината на текстот е адаптирана за потребите на студентите од
студиските програми за која е наменета. Стручното и разбирливо
презентирање на наставните единици е надополнето со илустрации,
шематски прикази и фотографии, така што студентот има можност полесно
да ја совлада материјата.
Општа педагошка оцена
Во учебникот, систематизираните

поглавја претставуваат посебни

целини, кои се надоврзуваат една на друга, а сите заедно ја заокружуваат и
во целост ја опфаќаат постојната програма за теоретска настава по
предметот Технологија на фиксни протези (мостови).

Заради сето ова,

општата педагошка оцена за овој учебник е дека наполно соодветствува за
едукација на студентите.
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Овој учебник на македонски јазик не само што ќе биде од сериозна
помош за студентите, тој ќе најде и своја примена кај веќе дипломираните
стручни забни техничари и дипломирани стоматолози, како вредно
помагало и потсетник во ординациите.
Заклучок
Разгледувајќи го ракописот во целина, ценам дека тој по содржина и
форма одговара на барањето за учебник за користење на Стоматолошкиот
факултет приУниверзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”во Скопје.Јасниот и
прецизен стил на пишување, збогатен со бројните

илустрации и

фотографии, го прават овој учебник соодветен и лесен за совладување.
Особена чест и задоволство е да се биде рецензент на ваков учебник,
кој ќе им овозможи на студентите и на сите оние на кои им претставува поле
на интерес технологијата на фиксните протези (мостови),

полесен и

интересен начин на изучување.
Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека овој учебник заслужува
да биде позитивно рецензиран и затоа предлагам да биде објавен и
отпечатен како учебник по предметот технологија на фиксни протези
(мостови) на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и
Методиј” во Скопје, од авторот проф. д-р Билјана Капушевска.

Рецензент
Проф. д-р Јагода Бајевска с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА НА
УЧЕБНИКОТ ,,ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ
(МОСТОВИ)” ОД АВТОРОТ
БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА

Наслов

ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ
(МОСТОВИ)

Автори

Билјана Капушевска
Содржините се наменети како основна литература за
студентите кои ја слушаат наставата за стручни забни
техничари по предметот технологија на фиксни
протези (мостови) за студентите од трет семестар во
втора студиска година по студиски програми за
стручни забни техничари и стручни стоматолошки
сестри при Стоматолошки Факултет во Скопје. Но,
може да служи и како дополнителна литература за
студиската програма наменета за студентите на
Факултетот по дентална медицина од прв циклус на
студии и стручни стоматолошки сестри.
За стручни забни техничари, трет семестар во втора
студиска година, но и за доктори по дентална
медицина и стручни стоматолошки сестри од прв
циклус студии.
Технологија на фиксни протези (мостови) за
студентите од трет семестар во втора студиска година
по студиски програми за стручни забни техничари и
стоматолошки сестри при Стоматолошки Факултет во
Скопје, како и за доктори по дентална медицина во
шести семестар од трета студиската година по
предметот претклиничка фиксна протетика II.
Студиски програми за стручни забни техничари и
стручни
стоматолошки
сестри
по
предметот
технологија на фиксни протези (мостови) - (30+180),
14 ЕКТС, доктори по дентална медицина, по
предметот претклиничка фиксна протетика II(15+45),
4,5 ЕКТС, стручни стоматолошки сестри по предметот
стоматолошка протетика I (30+150).
Содржината на учебникот кореспондира со наставната
програма за студентите од студиски програми за
стручни забни техничари и стручни стоматолошки
сестри, но може да послужи и како дополнителна
литература за студентите од дентална медицина.
Со Одлука бр.07-1701 за одредување рецензенти за
учебникот
,, Технологија на фиксни протези (мостови)”, на

Студиска
програма

Се однесува на
предметната
програма
Покриеност на
наставниот
материјал

Фонд на часови
и ЕКТС

Усогласеност со
наставата
Време и акт на
назначување на
рецензентите
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Издание
Исто или
слично издание
на Факултетот

Општи
податоци за
учебникот

Содржина

Предлози и
корекции

11.редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на 22. 10.2013.
Прво.
Не постои друго учебно помагало кое целосно ја
покрива наставната програма и потребите на
студентите кои го слушаат предметот технологија на
фиксни протези (мостови). Постои претходно издание
наменето за студентите по наставната програма за
дентална медицина за предметната настава од
претклиничка фиксна протетика од 1997 година, кое
само делумно ја покрива материјата опфатена со овој
предмет.
Учебникот
,,Технологија
на
фиксни
протези
(мостови)” се состои од 13 поглавја и методски
единици наменети за студентите од втора година, III
семестар од студиски програми за стручни забни
техничари и стручни стоматолошки сестри при
Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Целата материја
е обработена и изложена на вкупно 234 страници А4формат.
Технологија на фиксни протези (мостови):
Поглавје 1. Технологија на дефектите на забните
редови со дентални мостови
Поглавје 2.Класификација (поделба) на денталните
мостови
Поглавје 3. Врски на телото на мостот и начин на
поврзување на врските
Поглавје 4. Основни принципи на планирање на
денталните мостови
Поглавје 5. Добивање работен модел за изработка на
мост
Поглавје 6. Техничка изработка на едноделно леани
мостови фасетирани со композитни маси
Поглавје 7. Подготовка за леење и леење на мостовите
Поглавје 8. Отварање на киветата и обработка на
металните конструкции
Поглавје 9.
Изработка на денталните мостови
подготвени за целосно фасетирање со композитни
маси
Поглавје 10. Моделирање на циркуларен мост
Поглавје 11. Моделирање на металкерамички мостови
Поглавје 12. Изработка на алтернативни конструкции
(мериленд мост, венерс – вестибуларна фасетка)
Поглавје 13. Крилни мостови, екстензиони мостови и
подвижни мостови
Нема.
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Категоризација

Општа
педагошка
оцена

Заклучок

Учебник.
Содржината на текстот е многу добро осмислена и
адаптирана за потребите на студентите од студиските
програми за која е наменета. Стручното и разбирливо
презентирање на наставните единици е надополнето
со извонредни илустрации и јасни шематски прикази
и фотографии, така што студентот има можност
полесно да ја совлада материјата.
Бидејќи ракописот целосно го опфаќа наставниот
материјал согласно со студиските програми, општата
педагошка оцена за овој учебник е дека наполно
соодветствува за едукација на студентите од сите
посочени студиски програми за додипломска настава.
Обемот и содржината на ракописот во целост одговара
на наставната програма по предметот технологија на
фиксни протези (мостови), наменет за студентите од
втора година, т.е. III семестар од студиски програми за
стручни забни техничари и стручни стоматолошки
сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Тој
треба да послужи како учебник за студентите од
студиската програма за стручни забни техничари,
како и за студентите на студиските програми за
дентална медицина и стоматолошки сестри при
Стоматолошкиот факултет во Скопје. Јасниот и
прецизен стил на пишување, збогатен со бројните
илустрации, шеми и фотографии го прават овој
учебник соодветен и лесен за совладување.
Заради сето ова, особена чест и задоволство е да се
биде рецензент на ваков учебник, кој ќе им овозможи
на студентите и на сите оние на кои им претставува
поле на интерес технологијата на фиксните протези
(мостови), полесен и интересен начин на изучување.
Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека овој
учебник заслужува да биде позитивно рецензиран и
затоа предлагам да биде објавен и отпечатен како
учебник по предметот технологија на фиксни протези
(мостови)
на Стоматолошкиот факултет при
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од
авторот проф. д-р Билјана Капушевска.
Рецензент
Доц. д-р Јулијана Николовска, с. р.
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РЕЦЕНЗИЈА НА
УЧЕБНИКОТ ,,ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ
(МОСТОВИ)” ОД АВТОРОТ
БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА
Наслов

ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ
(МОСТОВИ)

Автори

Билјана Капушевска
Содржините се наменети како основна литература за
студентите кои ја слушаат наставата за стручни забни
техничари по предметот технологија на фиксни
протези (мостови) за студентите од трет семестар во
втора студиска година од студиските програми за
стручни забни техничари и стручни стоматолошки
сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Но,
може да служи и како дополнителна литература за
студиската програма наменета за студентите на
Факултетот по дентална медицина од прв циклус на
студии и стручни стоматолошки сестри.
За стручни забни техничари, трет семестар во втора
студиска година, но и за доктори по дентална
медицина и стручни стоматолошки сестри од прв
циклус студии.
Технологија на фиксни протези (мостови) за
студентите од трет семестар во втора студиска година
од студиските програми за стручни забни техничари и
стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот
Факултет во Скопје, како и за доктори по дентална
медицина во шести семестар од трета студиска година
по предметот претклиничка фиксна протетика II.
Студиски програми за стручни забни техничари и
стручни стоматолошки сестри по предметот
технологија на фиксни протези (мостови)- (30+180),
14 ЕКТС, доктори по дентална медицина, по
предметот претклиничка фиксна протетика II(15+45),
4,5 ЕКТС, стручни стоматолошки
сестри по
предметот стоматолошка протетика I (30+150).
Содржината на учебникот
кореспондира со
наставната програма за студентите од студиските
програми за стручни забни техничари и стручни
стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет
во Скопје, но може да послужи и како дополнителна
литература за студентите од дентална медицина.
Со Одлука бр.07-1701 за одредување рецензенти за
учебникот
,,Технологија на фиксни протези (мостови)”, на

Студиска
програма

Се однесува на
предметната
програма
Покриеност на
наставниот
материјал

Фонд на часови
и ЕКТС

Усогласеност со
наставата

Време и акт на
назначување на
рецензентите
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Издание
Исто или
слично издание
на Факултетот

Општи
податоци за
учебникот

Содржина

Предлози и

11.редовна седница на Наставно-научниот совет
одржана на 22. 10.2013.
Прво.
Не постои друго учебно помагало кое целосно ја
покрива наставната програма и потребите на
студентите кои го слушаат предметот технологија на
фиксни протези (мостови). Постои претходно издание
наменето за студентите по наставната програма за
дентална медицина за предметната настава од
претклиничка фиксна протетика од 1997 година, кое
само делумно ја покрива материјата опфатена со овој
предмет.
Учебникот ,,Технологија на фиксни протези
(мостови)” се состои од 13 поглавја и методски
единици наменети за студентите од III семестар во
втора година од студиски програми за стручни забни
техничари и стручни стоматолошки сестри при
Стоматолошкиот Факултет во Скопје.
Целата
материја е обработена и изложена на вкупно 234
страници А4-формат.
Технологија на фиксни протези (мостови):
Поглавје 1. Технологија на дефектите на забните
редови со дентални мостови
Поглавје 2.Класификација (поделба) на денталните
мостови
Поглавје 3. Врски на телото на мостот и начин на
поврзување на врските
Поглавје 4. Основни принципи на планирање на
денталните мостови
Поглавје 5. Добивање работен модел за изработка на
мост
Поглавје 6. Техничка изработка на едноделно леани
мостови фасетирани со композитни маси
Поглавје 7. Подготовка за леење и леење на мостовите
Поглавје 8. Отварање на киветата и обработка на
металните конструкции
Поглавје 9.
Изработка на денталните мостови
подготвени за целосно фасетирање со композитни
маси
Поглавје 10. Моделирање на циркуларен мост
Поглавје 11.
Моделирање на метал керамички
мостови
Поглавје 12. Изработка на алтернативни конструкции
(мериленд мост, венерс – вестибуларна фасетка)
Поглавје 13. Крилни мостови, екстензиони мостови и
подвижни мостови
Нема.
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корекции
Категоризација

Општа
педагошка
оцена

Заклучок

Учебник.
Методските единици се напишани на осмислен
начин, надополнети со прецизни, јасни, шематски
прикази и илистрации што ја дообјаснува
обработената материја. Сублимираното, стручно и
разбирливо презентирање на наставните единици,
кои се богато илустрирани, го прави материјалот
лесно достапен за студентот, со можност за полесно
совладување на материјата. Заради сето ова, општата
педагошка оцена за овој учебник е дека наполно
соодветствува за едукација на студентите од сите
посочени студиски програми за додипломска настава.
Ракописот содржи материјал кој по обемот и
содржината во целост одговара на наставната
програма по предметот технологија на фиксни
протези (мостови), наменет за студентите од втора
година т.е. III семестар од студиските програми за
стручни забни техничари и стручни стоматолошки
сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Тој
треба да послужи како учебник за студентите на
студиската програма за стручни забни техничари,
како и за студентите на студиските програми за
дентална медицина и стоматолошки сестри при
Стоматолошкиот факултет во Скопје. Адаптираноста
на стилот на пишување со јасност и прецизност, како
и надополнувањето со бројни илустрации и шеми го
прават овој учебник соодветен и лесен за
совладување.
Заради сето ова, чест и задоволство е да се биде
рецензент на ваков учебник, кој ќе им овозможи на
студентите и на сите оние на кои им претставува поле
на интерес, нов поглед и полесен и интересен начин
на изучување на главните постулати на технологијата
на фиксни протези (мостови).
Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека овој
учебник заслужува да биде позитивно рецензиран и
затоа предлагам да биде објавен и отпечатен како
учебник по предметот технологија на фиксни протези
(мостови) на Стоматолошкиот факултет при
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од
авторот проф. д-р Билјана Капушевска
Рецензент
Проф. д-р Љубен Гугувчевски, с. р.
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНOTO POMAGALO “ОРТОДОНЦИЈА II” -ИНТЕРНА СКРИПТА ОД
АВТОРОТ МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА
Врз основа на члen 19 од Правилникот за организирање на издавачкаta
дејност на УКИМ во Скопје, Наставно-научниот совет на Факултетот, на 11.
седница одржана на 22.10.2013 година, донесе Одлука за одредување
рецензенти за пишување на рецензија за печатење на учебното помагало со
наслов “Ортодонција II” -интрена скрипта, во состав:
- доц.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова,
- проф..д-р Стипица Поповски,
- проф.д-р Владimir Pоповски.
Во врска со оваа Одлука, во својство на рецензент, го поднесувам
следниов
ИЗВЕШТАЈ
Учебното помагало ОРТОДОНЦИЈА II -интeрна скрипта е пrво издание
од овој вид учебнo помагало, со комплексна содржина која дава теоретско и
практично знаење за ортодонцијата во стоматологијата, изготвена на 230
страници А4-формат.
Учебното помагало-интeрна скрипта е изготвенo од автор кој долго време
се занимава со оваа научна дисциплина.
Авторот на учебното помагало-интeрна скрипта е проф. д-р Марија
Зужелова.
Учебното помагало ”ОРТОДОНЦИЈА II”-интeрна скрипта е наменетo за
студиската програма:
1. Доктори по дентална медицина.
Учебното помагало “Ортодонција II” -интeрна скрипта е во согласност со
содржината на предметната програма и тоа за предметот ортодонција II за
докториte по дентална медицина, и специјализантиte по предметот
ортодонција.
Фондот на часови и бројот на ЕКТС- кредити за оваа предметна програма,
според студиските програмиte е следна:
1. предметот ортодонција II за доктори по дентална медицина е со
вкупно 75 часа (30+45). Број на ЕКТС-кредити е 4,5.
Целта на подготовката на ова учебно помагало-инteрна скрипта е да се
сублимира научната мисла во врска со знаењето на ортодонцијата во
стоматологијата. Во последните декади во светот се направени бројни
истражувања со кои науката дојде до огромен број сознанија за улогата на
ортодонцијата во превенција и лекување на големиот број ортодонтски
аномалии. Следејќи ги ovie сознанија, poradi непостоењето на учебник od ova
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oblast се создаде потреба од издавање на учебното помагало “Ортодонција II” интeрна скрипта, преку коe студентите на лесен и разбирлив начин ќе можат да
ја совладаат предметната содржина. Ваквиот современ учебник целосно ја
опфаќа предметната содржина.
Материјалот е поделен на 10 поглавја. Во сите поглавја се користи
универзалната класификација што му дава извонредна прегледност на
изнесениот материјал, овозможувајќи го
согледувањето на целината и
нејзините вклучени поодdелни компоненти. Сите поглавја се илустрирани со
бројни фотографии и цртежи што го олеснуваат разбирањето и прифаќањето на
материјалот. Тие се нумерирани во согласност со поглавјето кон кое припаѓаат.
Содржината на учебното помагало-интерна скрипта е следна:
Поглавје 1. Биолошки основи на ортодонтската терапија и биомеханика
Поглавје 2. Планирање на ортодонтска терапија
Поглавје 3. Интерцептивна ортодонција
Поглавје 4. Активни ортодонтски мобилни апарати
Поглавје 5. Lekuvawe na ortodontski nepravilnosti so funkcionalni
aparati
Поглавје 6. Lekuvawe na ortodontski malokluzii so fiksni aparati
Поглавје 7. Fiksni aparati so labiolingvalna tehnoika
Поглавје 8. Ekstraoralni fiksni aparati
Поглавје 9. Ретенциони апарати и позиционерi
Поглавје 10. Oртодонтска terapija vo period na me{ovita denticija
Поглавје 11. Oртодонтска terapija vo period na permanentna denticija
Поглавје 12. Terapija na pacienti so rascepi na usna i nepce
Поглавје 13. Ekstrakciona terapija
Поглавје 14. Interdisciplinarna ortodontska terapija
Предлози за потребни корекции нема.
Материјалот е разработен детално и е надополнет со корисни
илустрации кои се интегрирани во дидактично-методското обликување
на учебнoto pomagalo-interna skripta. Напишан е на литературен
македонски јазик. Стилот на изразување е јасен и концизен што ќе
овозможи студентите не само полесно, туку и подобро да ја совладаат
наставната материја. Користената литература е од понов датум.
Поради тоа што целосно го опфаќа наставниот материјал во
согласност со студискata програмa за студентите по дентална медицина
при Стоматолошкиот факултет, овој материјал во ракопис треба да биде
категоризиран како учебно помагало-интрена скрипта по предметот
ортодонција II.
Значењето на овa учебно помагало-интрена скрипта по
ортодонција на македонски јазик ќе биде мошне големо за докториte po
dentalna medicina, дипломираните доктори по дентална медицина,
specijalizantite po ortodoncija, за потсетување на важноста на
ортодонцијата во секојдневната практика. Стоматолошкиот факултет со
овој u~ебник ќе добие мошне корисно градиво во бројните додипломски,
индивидуални и групни дејности.
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на изнесеното, задоволство ми е овој ракопис да го
поддржам и да предложам да се отпечати како u~ebno pomagalo-interna
skripta po preдонција II од авторот проф.д-р Марија Зужелова, пред сè за
студентите на Стоматолошкиот факултет во Скопје.
Рецензент
Prof.д-р Стипица Поповски с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНOTO POMAGALO “ОРТОДОНЦИЈА II” -ИНТЕРНА СКРИПТА ОД
АВТОРОТ МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА
Наслов
Автор
Студиска
програма

Се однесува за
предметната
програма
Покриеност на
наставниот
матерјал
Семестар

Ортодонција II
Проф.д-р Марија Зужелова
Содржините во учебнoto pomagalo “Ортодонција II”interna skripta се основна литература за doktorite pо
dentalna medicina, no можat да послужат како
литература за специјализантиte и специјалистиte по
ортодонција.
Ортодонција II
Со учебнoto pomagalo “Ортодонција II”-interna skripta
се опфатени сите предвидени наставни содржини за
теоретска и практична настава
Предметот ортодонција II на студиската програма за
doktori po dentalna medicina се слуша во IX семестар

Фонд на часови Предметот ортодонција II за студентите од студиската
и ЕКТС-кредити програма за доктори po dentalna medicina, со вкупно 75
часа (30+45). Број на ЕКТС-кредит е 4,5.
Усогласеност со Содржината на учебнoto pomagalo-interna skripta
наставата
одговара со наставната програма за теоретска и
практична настава на соодветниoт предмет на првиот
циклус студии.
Време и акт на Со одлука за одредување на рецензенти за пишување на
назначување на рецензија за печатење на учебнoto pomagalo-interna
рецензентите
skripta, донесена на 11. редовна седница на Наставнонаучниот совет на Стоматолошкиot факултетот во
Скопје, оддржана на 22.19.2013 година.
Издание
Prvo
Ревидирани
сегменти од
претходно
издание
Ист или сличен Nema
учебник на
Факултетот
Општи
Учебнотo pomagalo “Ортодонција II” –interna skripta
податоци за
содржи 230 страници А4-формат, со огромен број на
учебникот
илустрации, фотографии и цртежи.
Содржина

Поглавје

1.

Биолошки
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основи

на

ортодонтската
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Предлог за
корекција
Категоризација
Општа
педагошка
оцена

Заклучок

терапија и биомеханика
Поглавје 2. Планирање на ортодонтска терапија
Поглавје 3. Интерцептивна ортодонција
Поглавје 4. Активни ортодонтски мобилни апарати
Поглавје 5. Lekuvawe na ortodontski nepravilnosti so
funkcionalni aparati
Поглавје 6. Lekuvawe na ortodontski malokluzii so
fiksni aparati
Поглавје 7. Fiksni aparati so labiolingvalna tehnoika
Поглавје 8. Ekstraoralni fiksni aparati
Поглавје 9. Ретенциони апарати и позиционерi
Поглавје 10.Oртодонтска terapija vo period na
me{ovita denticija
Поглавје 11.Oртодонтска terapija vo period na
permanentna denticija
Поглавје 12.Terapija na pacienti so rascepi na usna i
nepce
Поглавје 13. Ekstrakciona terapija
Поглавје 14.Interdisciplinarna ortodontska terapija
Во материјалот нема потреба од корекција во
квантитетот и квалитетот на содржината, начинот на
уредувањето на текстот, како и потреба од дополнување
или исклучување на одреден текст.
Учебнo pomagalo-interna skripta
Методските единици се напишани на осмислен начин и
секоја методска единица претставува посебна целина
која се надоврзува на претходната, така што сите заедно
се вклопуваат во постојната програма за теоретска и
практича настава по предметот ортодонција II.
Авторката ја изнесува материјата концизно, стручно и
разбирливо. Овој текст е поддржан со фотографии и
цртежи, кои материјалот го прават полесно разбирлив за
студентот. Според тоа, општата педагошка оцена за овa
uчебнo pomagalo-interna skripta
е дека наполно
соодветствува за едукација на студентите.
Ракописот содр`и материјал што треба да послужи како
учебнo pomagalo-interna skripta за студентите на
студиската програма за doktori po dentalna medicina
при Стоматолошкиот факултет во Скопје. По обемот и
содржината, тој во целост одговара на програмата на
Стоматолошкиот факултет. Стилот на пишување е
разбирлив и лесен за усвојување од страна на студентите
за кои учебникот е наменет. Во учебникот се застапени
голем број илустрации и фотографии, кои придонесуваат
за подобар квалитет.
Според тоа, задоволство ми е да бидам рецензент на
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ваков учебник, кој ќе им овозможи на студентите и на
сите оние за кои претставува поле на интерес, успешно
изучување на содржината.
Врз основа на наведеното, мојот заклучок е дека овa
uчебнo pomagalo-interna skripta заслужува да биде
позитивно рецензиран и затоа предлагам да биде објавен
на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј”, како “Ортодонција II”

Рецензент
Проф.д-р Vladimir Popovski с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНOTO POMAGALO “ОРТОДОНЦИЈА II” -ИНТЕРНА СКРИПТА ОД
АВТОРОТ МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование (Сл. весник на
РМ бр. 35/08 и 103/08) и член 40 од Правилникот за внатрешните односи и
работењето на Стоматолошкиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот
“Св.Кирил и Методиј” во Скопје, а по разгледувањето на барањето за
одобрување на учебнo pomagalo-interna skripta од авторот проф.д-р Марија
Зужелова, Наставно-научниот совет на Fакултетot на својата 11. редовна
седница одржана на 22.10.2013 година, донесе Oдлука за одредување
рецензенти за пишување на рецензија за печатење на учебнoto pomagalo
“Ортодонција II” -interna skripta, во состав:
- доц.д-р Габриела Ќурчиева Чучкова,
- проф.д-р Стипица Поповски,
- проф.д-р Vladimir Popovski.
По извршениот преглед на ракописот, јас д0ц.д-р Габриела Ќурчиева
Чучкова, со задоволство го поднесувам следниов
ИЗВЕШТАЈ
Општи податоци за ракописот
Ракописот “Ортодонција II” од проф.д-р Марија Зужелова концiптиран и
пишуван според наставниот план и програма на предметот ортодонција II, која
се изучува на студиите од студиската програма за stomatolozi po dentalna
medicina,
во devettiot семестар. Предметот ортодонција II е со вкупен број на
часови- 75 (30+45) и број на ЕКТС-кредити 4,5.
Ракописот кој ми е доставен претставува материјал преку кој студентите
ќе можат да стекнат сознанија и лесно да ги реализираат барањата потребни за
предметната материја, и во целост одговара со наставната програма за дадениот
предмет од првиот циклус студии за doktori po dentalna medicina. Истотo
учебнo pomagalo може да послужи како дополнителна литература за
специјализантите по ортодонција и specijalistite-ortodonti.
Податоци за обемот на ракописот
Содржината на ракописот, кој е наменет за издавање на учебнo pomagalointerna skripta по предметот oртодонција II, е претставен во текст од 230
страници А4-формат и e поддржан со многу фотографии и цртежи. Ракописот е
подготвен според стандардната методологија, а обемот на трудот и неговата
содржина ги задоволуваат критериумите според бројот на часови и според
одредбите од Правилникот за остварување на издавачката дејност на
Стоматолошкиот факултет во Скопје.
Краток опис на содржината
Ракописот е напишан на лесен и разбирлив јазик. Материјата е
распоредена во 14 поглавја.
Поглавје 1. Биолошки основи на ортодонтската терапија и биомеханика
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Даден е акцент на значењето на биомеханиката во третманот на малоклузиите
Поглавје 2. Планирање на ортодонтска терапија
Vo ova poglavje se dadeni metodite na planirawe na ортодонтскаta терапија
Поглавје 3. Интерцептивна ортодонција
Во ова поглавје се опишани методите и апаратите за ран ортодонтски третман.
Поглавје 4. Активни ортодонтски мобилни апарати
Во ова поглавје se претставени видовите на мобилни активни апарати, со
нивните составни делови и начинот на нивна изработка, како и нивното
дејствување
Поглавје 5. Lekuvawe na ortodontski nepravilnosti so funkcionalni aparati
Во ова поглавје се опишани функционалните апарати и начинот на нивно
дејствување, индикации и контраиндикации
Поглавје 6. Lekuvawe na ortodontski malokluzii so fiksni aparati
Во ова поглавје се опишани индикациите и контраиндикациите за примена на
фиксни ортодонтски апарати и нивната примена во третманот на скелетни
дисгнатии.
Поглавје 7. Fiksni aparati so labiolingvalna tehnoika
Во ова поглавје се опишани фиксни ортодонтски апарати so labiolingvalna
tehnika и нивната примена во третманот на скелетни дисгнатии.
Поглавје 8. Ekstraoralni fiksni aparati
Vo poglavjeto 8 se prika`ani pove}eto aparati koi spa|aat vo grupata na
ekstraoralni fiksni aparati.
Поглавје 9. Ретенциони апарати и позиционерi
Даден е посебен осврт на битниот фактор ретенција и стабилизација по
завршениот ортодонтски третман и постигнатите резултати од овој третман.
Поглавје 10.Oртодонтска terapija vo period na me{ovita denticija
Даден е осврт на ortodontskite anomalii koi naj~esto se javuvaat vo me{ovita
denticija i nivniot ortodontski tretman
Поглавје 11.Oртодонтска terapija vo period na permanentna denticija
Vo ova poglavje e dаден осврт на ortodontskite anomalii ретенција и
стабилизација по завршениот ортодонтски третман и постигнатите резултати од
овој третман
Поглавје 12.Terapija na pacienti so rascepi na usna i nepce
Vo poglavjeto 12, prika`ana e predhurur{kata ortodontska terapija i pove}eto
aparati koi spa|aat vo grupata na mobilni i ekstraoralni fiksni aparati.
Поглавје 13. Ekstrakciona terapija
Vo ova poglavje e dadena primenata na ekstrakcionata terapija spored
pooddelni malokluzii, kako i postapkata za vodewe na seriskata ekstrakcija
Поглавје 14.Interdisciplinarna ortodontska terapija
Prika`ani se pooddelinite timski sorabotki vo re{avawe na malokluzii.
Ракописот на проф. д-р Марија Зужелова претставува рационално
структуриран сублимиран материјал на една поширока тема, која на студентите
на многу едноставен начин им ги претставува основните знаења од оваа многу
значајна област од стоматологијата, но исто така и спецификите кои се
однесуваат на малоклузиите, неговите последици, како и современите
можности за ортодонтско лекување.
248

249
Цитирана е литература од светско, балканско и домашно подрачје.
Врз основа на горенаведеното, го предложувам следниов
ЗАКЛУЧОК
Ракописот за учебнoto pomagalo “Ортодонција II”-interna skripta, од
авторот проф д-р Марија Зужелова, опфаќа поглавја кои по обем и содржини во
целост одговараат на програмата на Стоматолошкиот факултет, а кој
истовремено го краси и го одликува современ приод во разработка на
методските единици, неопходно за успешно изучување на содржината на
предметот ортодонција II. Врз основа на изнесеното, предлагам трудот да биде
објавен и da se отпечати на Стоматолошкиот факултет, при Универзитетот
“Св.Кирил и Методиј” во Скопје, како учебнo pomagalo-interna skripta во
неговиот изворен облик.
Рецензент
Доц.д-р Габриела Ќурчиева-Чучкова с.р.

249

