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Р Е Ц Е Н З И Ј А

НА РАКОПИСОТ „АНАТОМИЈА НА ВИЛИЦИ И ДЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЈА 
-ПРАКТИКУМ“ ОД ДОЦ. Д-Р КИРО ПАПАКОЧА, АСС. Д-Р САЊА НАШКОВА, 

ЛАБОРАНТ ПАВЛЕ АПОСТОЛОВСКИ, ЛАБОРАНТ КИРИЛ МИТЕВСКИ И 
М-Р СЦИ. МИХАЈЛО ПЕТРОВСКИ, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ, 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствени основи за 
остварување на издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, како и Одлуката 
бр. 2002 – 133/10 од 164. редовна седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
медицински науки при УГД - Штип, одржана на 15.7. 2016 година, формирана е Рецензентска 
комисија во состав:

 – проф. д-р Ана Миновска, редовен професор на Факултет за медицински науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, специјалист по болести на устата и пародонтот;

 – проф. д-р Лидија Поповска, вонреден професор на Стоматолошки факултет при 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-  Скопје, специјалист по болести на забите и 
ендодонтот,

за резензија на приложениот ракопис „Анатомија на вилици и дентална мофологија - 
практикум“ од доц. д-р Киро Папакоча, асс. д-р Сања Нашкова, лаборант Кирил Митевски, 
лаборант Павле Апостоловски и м-р. Михајло Петровски,наменет за студентите од прв 
циклус на додипломска настава на Студиската програма по дентална медицина и за 
Студиската програма Стручен забен техничар-протетичар на Факултетот за медицински 
науки при УГД- Штип.

По извршениот преглед на ракописот, Комисијата го поднесува следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Општи податоци за ракописот
Ракописот „Анатомија на вилици и дентална мофологија - практикум“ од доц. д-р 

Киро Папакоча, асс. д-р Сања Нашкова, лаборант Кирил Митевски, лаборант Павле 
Апостоловски и м-р Михајло Петровски е осмислен и реализиран според Наставниот план 
и програма на предметот Анатомија на вилици и дентална морфологија, кој се изучува на 
студиите од прв циклус на додипломска настава на студиската програма Стручните студии 
за забен техничар-протетичар на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце 
Делчев” - Штип, со  2+4+1  неделен фонд на часови и  6 кредити. 

Ракописот кој е приложен за рецензија претставува комплетен материјал претставен 
во логичка целина преку кој студентите ќе имаат можност да ја изучуваат и совладаат 
предметната материја и да стекнат практични познавања,  според поставените барања на 
ЕКТС системот. Со негова помош на прилично лесен, брз и едноставен начин ќе се воведат 
во стоматологијата.

Податоци за обемот на ракописот
Содржината на ракописот „Анатомија на вилици и дентална мофологија - практикум“ 

од доц. д-р Киро Папакоча, асс. д-р Сања Нашкова, лаборант Кирил Митевски, лаборант 
Павле Апостоловски и м-р Михајло Петровски, кој е наменет за издавање е претставен во 
текст од вкупно 74 страници и 35 слики. Ракописот е приложен во А4 формат со нормален 
проред, употребен е фонд Arial и со големина на буквите 11. Ракописот е подготвен 
според стандардната методологија, а обемот на содржината ги задоволува критериумите 
и правилата според бројот на часови и според одредбите од Правилникот за единствените 
основи за остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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Податоци за постоење на ист или сличен наслов
Досега на овие простори не постои практикум со содржина која ги обработува овие 

содржини, наменет за студентите на стручните студии за забен техничар-протетичар. 
Паралелно со него беше оформена и скрипта која студентите ќе може да ја користат 
за добивање први, но базични искуства, од оваа област. Поради оскудноста во однос на 
практикуми од оваа област, како и можноста за совладување на основните практични 
познавања, овој практикум е вистинска потреба за студентите. Авторите на едноставен 
начин со јасен стил, концизност и чиста мисла  ја  приложуваат обработената материја. 

Краток опис на содржината
Ракописот е напишан на лесен и разбирлив јазик. Целокупната материја генерално е 

распределена во девет поглавја. 
Во првото поглавје  се опишани основните анатомски составни делови на забот на 

краток и соодветен начин со цел студентот да добие претстава за истите.
Во второто поглавје се опишани ориентационите точки, линии и рамнини кои ќе 

им се потребни на корисниците на ова учебно помагало во подоцнежните активности, во 
стоматолошката протетика, но и во преостанатите стоматолошки специјалности.

Во третото поглавје авторите се насочиле кон системите за означување на забите. 
Притоа се опишани само најчесто користените системи во секјдневната стоматолошка 
пракса.

Тематиката во четвртото поглавје се однесува на карактеристичните белези на 
забите кои се однесуваат на сите заби.

Во петтото и шестото поглавје се опишани основните постапки при цртањето и 
моделирањето на забите соодветно.

Седмото поглавје содржи опис на сите заби од трајната дентиција, во однос на нивната 
коронка, забен врат и корен на 16 страници. Во овој дел од практикумот забите се опишани 
со нивните морфолошки карактеристики по соодветен систематски пристап.

Осмото и деветтото поглавје ги опишуваат материјалите и инструментите кои се 
користат при моделирањето на забите.

Во практикумот по деветтото поглавје се поместени слики на сите заби соодветно, 
што имало за цел да ги олесни цртањето, моделирањето и учењето на морфолошките 
карактеристики на забите. Како додаток на практикумот е претставена и табелата во која 
се сместени просечните димензии на секој од забите од трајната дентиција.

Осврнувајќи се кон сите сегменти на овој ракопис, впечатокот е дека тој ја 
постигнал својата главна цел - студентите да ги совладаат основните знаења за денталната 
морфологија, со цел да ги стекнат неопходните познавања за што полесно препознавање 
на забите и користење на стекнатото знаење понатаму во студирањето, но и при работата 
во стоматологијата.

Ракописот на многу едноставен начин на студентите им ги претставува морфолошките 
карактеристики на забите. Всушност, совладувањето на оваа материја е од исклучително 
значење за понатамошното студирање на студентите.  

Во завршниот дел на практикумот е поместена табела за внесување на бодовите од 
практичната настава од страна на асистентот, со што во секое време ќе се има увид во 
активностите на студентот. Со тоа се исполнува и еден од критериумите за постојана 
присутност и активност на студентите според ЕКТС. 

На крајот од практикумот е цитирана литература која се состои од учебници и трудови 
од понов датум од светско и балканско поднебје.

Врз основа на гореизнесеното, Комисијата го предложува следниов
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З А К Л У Ч О К

Ракописот „Анатомија на вилици и дентална морфологија - практикум“ од доц. д-р 
Киро Папакоча, асс. д-р Сања Нашкова, лаборант Кирил Митевски, лаборант Павле 
Апостоловски и м-р Михајло Петровски е целосно направен според наставната материја 
предвидена во програмата за предметот Анатомија на вилици и дентална морфологија за 
студентите на прв циклус студии за стручен забен техничар-протетичар на Факултетот за 
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.  Концизно со едноставен јазик 
и лесен стил, авторите се потрудиле и да им ја презентираат материјата на студентите 
за што полесно совладување на методските единици. На тој начин  студентите постепено 
ќе навлезат во протетиката, со цел што потемелно да ги изучат поставените задачи. 
Приложениот ракопис во целост ги задоволува критериумите за учебник и условите за 
издавање, пропишани според Правилникот за единствените основни за остварувања на 
издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.

Рецензентската комисијата има особена чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки ракописот „Анатомија на 
вилици и дентална морфологија - практикум“ од доц. д-р Киро Папакоча, асс. д-р Сања 
Нашкова, лаборант Кирил Митевски, лаборант Павле Апостоловски и м-р Михајло 
Петровски да биде издаден како практикум за студентите на насоката Стручен забен 
техничар-протетичар на Факултетот за медицински науки при  Универзитет „Гоце Делчев” 
– Штип.

Р Е Ц Е Н З Е Н Т И

Проф. д-р Ана Миновска, 
професор  на Факултет за медицински науки 
при Универзитет  „Гоце Делчев” – Штип,
специјалист по болести на устата и пародонтот, с.р.
Проф. д-р Лидија Поповска, 
професор  на Стоматолошки факултет 
на Универзитет  „Св. Кирил и Методиј” – Скопје,
специјалист по болести на забите и ендодонтот, с.р.


