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Дисертационният труд съдържа 160 страници, включващи 3 таблици и 84 

фигури. Приложения - 4. Цитирани са  142 литературни източници, от които 40 

на кирилица и 102 на латиница. 

 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на  катедрен 

съвет на Катедрата по Здравни грижи при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 

Варна на 11.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на ………… от 

………  часа в аудитория ……… на МК - Варна на открито заседание на 

Научното жури. 

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел на МУ – 

Варна и са публикувани на интернет страницата на МУ – Варна. 

 

 

 

 

 



3 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 5 

2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 6 

2.1.Цел и задачи на проучването 6 

2.2.  Работни хипотези 6 

2.3. Организация на проучването 6 

2.4. Методи 9 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ  И ОБСЪЖДАНЕ 11 

3.1. Резултати от проученото  мнение на студентите относно 

професионализацията на специалистите по зъботехника 

11 

3.2. Mнение на студентите относно качеството на обучението в МК – 

Варна 

22 

3.3. Мнение на преподавателите относно професионализацията на 

зъботехника и пригодност към променящите се условия на пазара на 

труда 

28 

3.4. Мнение на работодателите относно професионализацията на 

новозавършилите  специалисти 

40 

3.5. Сравнителен анализ на мнението на изследваните групи, по 

въпроси важни за обучението по зъботехника 

52 

4.  МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ                                                    

57 

4.1. Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в 

процеса на обучение на студентите в специалност „Зъботехник“ 

57 

4.2. Проект на Стратегия за подобряване професионалната реализация 

на младите зъботехници 

59 

4.3.  Алгоритъм за  подготовка на ефективни наставници в областта на 

зъботехниката 

59 

5.  ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 63 

6. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 65 

7.НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

65 



4 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

ЕДИ Единни държавни изисквания 

ЕО Европейска общност 

ЗВО Закон за висшето образование 

МК Медицински колеж 

ОЗ Обществено здраве 

ОКС Образователно квалификационна степен 

ООН Организацията на Обединените Нации 

ПМС Постановление на министерски съвет 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЦЗ Районен център по здравеопазване 

СДО Следдипломно обучение 

СЗО Световна здравна организация 

СМТЛ Самостоятелна медико – техническа лаборатория 

УЦЖ Учене през целия живот 

АSPHER Association of Schools of Public Health in the European Region 

(Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в 

Европейския регион) 

HPCSA Health Professionals Council of South Africa 

OSI Open Society Intitute (Институт „Отворено общество”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В областта на здравеопазването, постигането на здравните цели до голяма 

степен зависи от предоставянето на ефективни, ефикасни, достъпни и с по – високо 

качество здравни услуги. За да се постигне високо качество на здравните услуги е 

необходимо в процеса на обучение на здравните специалисти да се застъпят новостите 

в развитието на технологиите, използвани в здравеопазването. Професията на 

зъботехника се отличава със своята сложност и специфичност, поради малкия обхват на 

работното поле и отговорността за здравното състояние на населението.  

В съвременното здравеопазване непрекъснато се създават нови методи и 

технологии на лечение на различни заболявания, същото се отнася и за зъботехниката. 

Като в тази област с развитието на новите технологии, изработката на различните 

конструкции се осъществява по – нови методи и техники, които спестяват както време 

на зъботехника, така и се гарантира по – голяма точност при изработката на самата 

контрукция.  

С въвеждането на новите технологии при изработката на конструкциите в 

процеса на обучение на студентите по зъботехника ще се постигне по – високо качество 

на обучението и оттам по – добра подготовна на новозавършилите зъботехници, което 

ще им осигури по – висока конкурентоспособност на пазара на труда.  

Актуалността на тази тема и разработването на поставения проблем се налага от 

обстоятелството, че програмите за обучение на студентите по зъботехника не са 

осъвременени в зависимост с високите изисквания на работодателите и кадрите, които 

завършват своето обучение не могат да се реализират пълноценто на пазара на труда. 
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2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО  

 

2.1.Цел и задачи на проучването 

Цел: Да се изследват факторите, оказващи влияние върху професионализацията 

на зъботехника и реализацията му на пазара на труда като отговор на очакванията на 

работодателя, и на тази база да се разработят Стратегия, теоретичен Модел и 

Алгоритъм за подобряване на професионализацията на новозавършилите специалисти.  

 За постигане на целта си поставихме следните задачи: 

1. Да се проучи мнението на студентите за обучението им в специалност „Зъботехник“ 

и как то влияе на професионализацията и реализацията им на пазара на труда. 

2. Да се изследва мнението на работодателите, относно необходимостта от промяна в 

програмата за практическо обучение на студентите от специалност „Зъботехник”. 

3. Да се проучи готовността на преподавателите по зъботехника да участват в 

промяната на учебния план, способстваща за повишаване на професионализацията 

на бъдещите здравни специалисти.  

4. Да се разработят и предложат насоки за промяна в учебния план по зъботехника с 

цел максималното доближаване на придобитите умения и знания на студентите по 

време на обучение към условията на пазара на труда. 

5. Да се разработи  Алгоритъм  за прилагане на наставническия процес при 

обучението на студенти от специалност „Зъботехник”. 

6. Да се предложи теоретичен Модел за внедряване на съвременните технологии в 

зъботехниката в процеса на обучение на студентите по специалността. 

7. На база на получените от проучването резултати да се предложи проект на 

Стратегия за подобряване на професионалната реализация на младите 

зъботехници. 

 

2.2. Работни хипотези 

 Допускаме, че внедряването на съвременните технологиите в зъботехниката, в 

процеса на обучение на студентите значително ще повиши тяхната 

професионализация и ще способства за по-добрата реализация на пазара на труда.    

 Допускаме, че базовата подготовка на зъботехника е добра основа, но е 

недостатъчна за професинализацията му, която следва да се поддържа през целия 

професионален път. За по-добрата реализация на пазара на труда ще е необходимо 

преминаването и на допълнителни курсове за повишаване на квалификацията. 

 

2.3.Организация на проучването 

Групи респонденти 

Първа група -  Студенти от втори и трети курс, обучаващи се в медицинските  колежи 

в България – Варна, Пловдив и София 

Втора група  - Преподаватели по зъботехника в Медицински  колеж Варна, Пловдив и 

София. 

Трета група  - Управители на СМТЛ, регистрирана на територията на страната. 
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2.3.1. Логически единици  на проучването 

І. Всеки студент от втори и трети курс, обучаващ се в Медицински  колеж 

ІІ. Всеки преподавател по зъботехника от изследваните центрове 

ІІІ. Всеки Управител на СМТЛ  

2.3.2.Обем на проучването 

 Пилотното проучване е осъществено чрез три вида анонимни анкети  през 

периода м.  август - ноември 2014 г. сред  74 студента по Зъботехника от МК – 

Варна,  9 преподавателя от МК – Варна и  19 управитела на СМТЛ в гр. Варна с цел 

опредляне на слабостите на анкетните карти и конкретизиране на крайните 

варианти. 

 

 През 2015 г. се проведе същинското проучване, което обхваща  377 анкетирани,  

разпределени както следва: 

 

 Студенти по зъботехника от втори и трети курс – 192 от 255 (75,30 %) 
 

МК – Варна МК - Пловдив МК - София 

65 59 68 

 

 Студенти по зъботехника от първи курс на МК – Варна – 26 (74,30%), като тяхното 

участие се определя от необходимостта им при проучване на качеството на 

обучение по специалността с цел осигуряване на обратна връзка и подобряване на 

процеса на обучение. 

 

 Преподаватели по зъботехника – 26 (100 %) 
 

МК – Варна МК - Пловдив МК - София 

9 8 9 

 

 Управители на СМТЛ в страната  – 133  
 

Варна Пловдив 
София и София - 

област 

Североизточна 

България 

15 11 20 87 

 

2.3.3.Признаци на  логическите единици 

 Студенти – подбора на студентите от втори и трети курс се основава на факта, че 

тези студенти вече са преминали през основния курс и имат формирано мнение за 

възможното им бъдещо развитие. Студентите от първи курс участват в оценката на 

качеството на обучение като начин за получаване на обратна връзка. 

 Преподаватели – в проучването участват всички преподаватели в трите МК, които 

водят лекциите и упражненията на студентите по зъботехника. 
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 Управители – при подбора водещият фактор е управителите на СМТЛ да имат стаж 

над 5 г., да са от градовете, където са ситуирани МК-и, а тези от Североизточния 

регион са избрани, поради факта, че студентите, които завършват МК – Варна се 

реализират предимно в този регион. 

 

2.3.4.Време и място на проучването 

 

Табл. 1. Етапи на дисертационният труд 

Етап Описание Време 

I Събиране  и анализиране на литературни източници  януари-април 2014 г. 

II Изготвяне на инструментите за изследване май-юни 2014 г. 

III Определяне на центровете за изследване юли 2014 г. 

IV Провеждане на пилотно изследване август - ноември 2014 г. 

V Провеждане на същинското изследване 
април - юли 2015 г. 

март 2016 г. 

VI Обработка и анализ на резултатите април – септември 2016 г. 

VII Изготвяне на модели, алгоритми и стратегии 
октомври-декември 

2016 г. 

VIII Оформяне на окончателният вид на дисертационния труд януари-март 2017 

 

 Същинското проучане се проведе през м. април до юли 2015 г. и март 2016 г. 

 

Табл. 2 . Етапи на същинското проучване 

Група Време 
Инструмент на 

изследването 
Брой 

Студенти – втори и трети курс – Пловдив, София Април – Май 

2015 г. 
Анкетна карта 1 127 

Студенти – втори и трети курс – Варна Април – Май 

2015 г. 
Анкетна карта 1 65 

Студенти – втори и трети курс – Варна Март 2016 г. Анкетна карта 4 53 

Студенти – първи курс МК Варна Март 2016 г. Анкетна карта 4 26 

Преподаватели в МК – Варна, Пловдив и София Април – Май 

2015 г. 
Анкетна карта 2 26 

Управители на СМТЛ – работодатели Май – Юли 

2015 г. 
Анкетна карта 3 133 

 

2.3.5.Органи на наблюдението 

Проучването е проведено самостоятелно с оглед правилна работа с 

инструментариума и получаване на достоверна социологическа информация. 

 

2.3.6.Източници за набиране на информация 

 Достъпна наша и чужда литература; 

 Мнение на студенти по зъботехника в МК – Варна, Пловдив и София; 

 Мнение на преподаватели по зъботехника в МК – Варна, Пловдив, София; 
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 Мнение на управители на СМТЛ, регистрирани на територията на Варна, Габрово, 

Г. Оряховица, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен, Пловдив и 

София. 

2.3.7.Методи: 

 Целта на научното проучване налага използването на комплекс от 

социологически и статистически методи: 

1. Документален метод – проучване на литературата и документи, които описват 

изследваната проблематика; 

2. Социологически метод - проведено е анкетно проучване чрез пряка анонимна 

индивидуална анкета. Анкетираните участници попълниха собственоръчно анкетните 

карти. Като им беше разяснени целта и начина  на попълване, с оглед достоверност на 

резултатите.  

3.Статистически методи - систематизиране и обобщаване на статистическите данни. 

Статистическата обработка на първичните данни ни помогна да интерпретираме 

получените производни статистически величини с оглед разкриване същността на 

наблюдаваните явления, обект на настоящата дисертационна работа. Спазихме 

принципа, че качествен анализ трябва да се прилага при невъзможност за количествена 

оценка на изучаваното явление. 

 Дескриптивен анализ за изследване на първичната изява на появилите се 

закономерности. 

 Вариационен анализ за изследване на вариациите на променливите. 

 Корелационен анализ. Методите на корелационният анализ използвахме за 

разкриване връзката между влияние на явленията като ефективност на 

получените резултати  и необходимостта от поредност на курсовете от 

рехабилитационни мероприяти. 

 Сравнителни  анализи.  

- T-test и 
2 

 анализ за сравнение на две независими извадки. 

 Графичен анализ – обемни, линейни, секторни и стълбовидни диаграми. 

Данните са обработени статистически чрез  SРSS v. 20.0 for        Windows, като 

са използвани описателни показатели за количествени променливи и са  представени в 

табличен и графичен вид. 

 

2.3.8. Инструментариум на изследването 

 За осъществяване на целите и задачите на проучването са разработени: 

 Анкетна карта №1 – за студенти по зъботехника  по изследваните признаци с 14 

въпроса, от които 3 открити и 11 закрити. (Приложение 1) Въпросите са 

разпределини в четири групи: 

o Социо-демографски данни – 1-3 въпрос 

o Оценка на обучението по зъботехника с оглед на условията на пазара на 

труда – 4-7 въпрос 

o Мнение относно повишаването на квалификацията – 10, 12-14 въпрос 
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o Подкрепа за въвеждане на новите технологии в процеса на обучение – 8,9 и 

11 въпрос 

  Анкетна карта №2 – за преподватели по зъботехника  по изследваните признаци с 

14 въпроса,  от които  3  открити,  11  закрити . (Приложение 2). Въпросите са 

разпределини в четири групи: 

o Социо-демографски данни – 1-3 въпрос 

o Оценка на обучението по зъботехника с оглед на условията на пазара на 

труда – 4, 5, 9, 10, 12, 14 въпрос 

o Мнение относно повишаването на квалификацията – 11 въпрос 

o Подкрепа за въвеждане на новите технологии в процеса на обучение – 6-8 и 

13 въпрос 

 Анкетна карта №3 – за управители на СМТЛ по изследваните признаци с 17 

въпроса, от които  3  открити,  14  закрити. (Приложение 3) Въпросите са 

разпределини в седем групи: 

o Социо-демографски данни – 1-3 въпрос 

o Оценка на обучението по зъботехника с оглед на условията на пазара на 

труда – 4, 5, 13, 14 въпрос 

o Мнение относно повишаването на квалификацията – 8,9 и 10 въпрос 

o Подкрепа за въвеждане на новите технологии в процеса на обучение – 6 

въпрос 

o Оценка на кадрите на пазара на труда – 7 и 12 въпрос 

o Ролята на СМТЛ като база за обучение – 11 и 17 въпрос 

o Условия за откриване на СМТЛ – 15 и 16 въпрос 

 Анкетна карта №4 – за студенти, обучаващи се в МК – Варна относно оценка на 

качеството на обучение. Анкетната карта се състои от три панела: (Приложение 4) 

o Мнения и оценки за учебното съдържание – 3 въпроса; 

o Мнения и оценки за провеждането на упражненията – 6 въпроса; 

o Информация за учебната работа и условия за подготовка – 2 въпроса. 

Във всички анкетни карти са включени въпроси, съответстващи на поставените 

задачи с възможност за сравняването на: 

 Фактори за подобряване на обучението по зъботехника; 

 Подкрепата за въвеждането на актуални технологии при практическото обучение; 

 Нуждата от допълнителни курсове за повишаване на квалификацията с цел 

реализация на пазара на труда; 

 Предпочитания в областта за развитие на професионализацията; 

 Оценка на практическото обучение на студентите; 

 Оценка на обучението на студентите от гледна точка условията на пазара на труда. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ  И ОБСЪЖДАНЕ 

 

3.1. Резултати от проученото  мнение на студентите относно професионализацията 

на специалистите по зъботехника 

В проучването взеха участие 192 студента от трите Медицински колежа в 

страната, обучаващи се във втори и трети курс (фиг. 1) 

 

 

Фиг. 1. Разпределение на студентите според МК 

 

Средната възраст на изследваните студенти е 25 г. ± 5,6 г., като минималната 

възраст е 19 г., а максималната е 59 г. (фиг. 2). 

 

 

Фиг. 2. Разпределение според възрастта на студентите 

 

Според курса на обучение преобладават студентите от трети курс (56,20 %), 

което е добра предпоставка за адекватната оценка на мнението им относно 

предстоящата им реализация на пазара на труда в сферата на денталните услуги (фиг. 

3). 
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Фиг. 3. Разпределение на студентите според курса на обучение и МК 

 

Според повече от 1/3 от анкетираните студенти (39,60 %) обучението, което 

получават в момента по специалността „Зъботехника“ отговаря на условията на пазара 

на труда (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4. Обучението по специалността, което се предоставя на студентите отговаря 

на условията на пазара на труда 

 

Резултатите от сравнителният анализ на този въпрос показват, че има значителна 

разлика в мнението на студентите (χ
2
=21,39; р < 0,001) от трите колежа. Най-

подготвени от гледна точка на обучението, което получават в учебното заведение се 

чувстват студентите от МК – Варна (52,30 %), а най- малко подготвени се чувстват 

студентите от МК – София (27,70 %) (фиг. 5). 

 

 
Фиг. 5. Обучението по специалността, което се предоставя на студентите отговаря 

на условията на пазара на труда  
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Според резултатите от проучването се наблюдава разлика и по отношение на 

факторите, които биха допринесли за подобряване на обучението по зъботехника в 

трите медицински колежа.  Оправените предложения са направени под формата на 

свободен текст в отворените въпроси от анкетната карта. 

 

За МК – Варна са: 

 Повече часове на практическите упражнения; 

 Да се увеличат часовете на упражненията, касаещи пряко специалността като се 

премахнат излишни предмети и лекции, които се изучават и са безполезни; 

 Новите технологии и материали да са по-широко застъпени в практическите 

упражнения.  

 

От представените резултати се вижда, че студентите от МК – Варна имат най-

малко препоръки за подобряване на учебния процес, които са насочени основно към 

увеличаване броя на часовете за практически упражнения и промяна на учебният план, 

като се премахнат предмети, които не са пряко свързани със специалността. Третата 

препоръка е свързана с по-широкото изучаване на новите технологии и материали, 

особено от гледна точка на тяхното практическо приложение. Това са и допирните 

точки с препоръките, които са отправени от студентите, обучаващи се в МК – Пловдив 

и МК – София. Както се вижда студентите нямят критика към материалната база и 

теоретичната подготовка, която получават. Това е показателно за качеството на 

обучението, което се доближава като осигуреност към изискванията и очакванията на 

студентите, които през последните години бележат значително нарастване. 

 

За МК – Пловдив са: 

 Повече часове практични занимания; 

 Осигуряване на зъботехническа лаборатория за провеждане на учебна практика; 

 Повече учебни материали; 

 Точност и коректност на преподавателите при изпълняването на упражненията; 

 По-добро оборудване, упражнения със съвременни материали и техника; 

 Използване и практикуване на нови и рационални методи за работа; 

 Oбновяване на лекционния материал; 

 Да се създадат допълнителни курсове за повишаване квалификацията на 

зъботехниците. Курсове по: металокерамика, моделно леене, мостове и коронки, 

подвижно протезиране, работа върху импланти и други. 

 Възможно най-много практически упражнения, демонстрации. Допълнителни 

специализации към специалността в определена област след три годишно обучение; 

 Подобряване на материалната база;  

 Повече средства да бъдат отделени за учебни материали по практическите 

дисциплини; 
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 Преподавателите по тази специалност по възможност да са работещи зъботехници и 

добре запознати с работата в реалните условия; 

 Повече часове по специалните предмети; 

 По-сериозно отношение към подготовката на студентите; 

 Закупуване на модерна техника; 

 Повече демонстрации изобразяващи работния процес на практикуващи 

зъботехници; 

 Въвеждане на нови технологии в практическото обучение. 

 

Освен вече споменатите по-горе препоръки в МК – Пловдив студентите имат 

критики към цялостното обучение по специалността, което е показател за нуждата от 

пълна промяна на учебният план, като се започне от актуализиране на лекционните 

курсове, подобряване на практическото обучение и осигуряването на бази за 

провеждане на учебна практика и преддипломен стаж. Впечатление прави факта, че 

студентите определят базата като морално остаряла, която се нуждае от напълно ново 

оборудване и липсата на материали за провеждане на практическите упражнения. 

Негативна е оценката и относно процеса на преподаване, където студентите се оплакват 

от некоректно поведение на преподавателите относно провеждането на практическите 

упражнения, като поставят под въпрос и тяхната квалификация, като подчертават, че 

биха желали преподавателите да са зъботехници, които да са запознати с реалните 

условия на работната среда в зъботехническата лаборатория. Според резултатите от 

изследването в МК – Пловдив изучаването на съвременните технологии и материали, 

използвани в зъботехниката е силно ограничено. Критично се разглежда и въпроса с 

възможностите за повишаване на квалификацията.  От изнесените факти може да се 

заключи, че качеството на обучение в МК – Пловдив не отговаря на изискванията и 

очакванията на студентите, както и на условията на пазара на труда, което значително 

би затруднило бъдещата реализация на новозавършилите специалисти. 

 

За МК – София са: 

 Повече внимание върху практическата подготовка. Повече часове с 

упражнения. 

 Премахване на ненужните предмети, засилени практически упражнения и 

осигуряване на бази за стаж; 

 Не се набляга на иновациите. Изучават се методи, които са остарели.  

 Подновяване на материална база и повече практика по ортодонтия; 

 Повече упражнения по практика с преподавателите от колежа; 

 Онагледяване;  

 Провеждане на повече практични упражнения, следователно удължаване на 

учебните години на 4; 

 Качествена материална база; 
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 Осигурени легални места за практикуване, повече практически часове и по-

качествени материали; 

 Конкретни зъботехнически предмети, а не общообразователни; 

 Въвеждане на съвременните методи и технологии за изработване на различните 

видове протезни конструкции; 

 Увеличаване на хорариума на практическите упражнения и включване на повече 

модерни технологии; 

 Въвеждане на съвременни технологии и подобряване на базата; 

 Да се акцентира на дисциплините, които са актуални в момента в практиката – 

металокерамика, имплантология, КАД/КАМ; 

 Достъп до по-качествени материали, инструментариум и нови апарати; 

 Съвременна апаратура, технологии, подобрено качество на обучение и преподаване; 

 Он-лайн лекции; 

 Да получаваме лекциите си по имейл 

Оценката на студентите от МК – София се припокрива с тази на студентите от 

МК – Пловдив по отношение на провеждането на практическите упражнения, 

осигуряването на бази за провеждане на стажовете, подобряване на материалната база, 

промени в учебния план, внедряването на съвременните технологии в процеса на 

обучение. Изключение прави само липсата на критика относно преподавателите. Тези 

резултати ни навеждат на мисълта, че обучението на студентите по зъботехника в МК – 

София е подсигурено и се провежда от квалифицирани преподаватели, но материално – 

техническата база има нужда от значителни подобрения.  

При сравняването на критиките, които студентите са отправили към процеса на 

обучение в трите колежа, можем да заключим, че МК – Варна предоставя на своите 

студенти най-добро обучение, което им осигурява по-добрата подготовка и 

пригоденост към условията на пазара на труда. 

 Логично студентите, които се обучават в трети курс са на мнение, че 

обучението, което са получили до момента ги прави по-подготвени за успешна 

реализация (47,60 %), отколкото техните колеги, които са втори курс (29,20 %) (χ
2
=7,64; 

р < 0,05) (фиг. 6). 

 

 
Фиг. 6. Обучението по специалността, което се предоставя на студентите отговаря 

на условията на пазара на труда (според курса на обучение) 
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След отправените препоръки за използването на съвременни методи и 

технологии с цел подобряване процеса на обучение над половината от студентите 

посочват, че в момента се използват такива при провеждането на лекциите и 

упражненията им (55,50 %). Над ¼ (28,30 %) са на мнение, че в процеса на обучение им 

липсват новостите, които съществуват в момента в зъботехниката (фиг. 7). 

 

 
Фиг. 7. Процеса на обучение включва изучаването на нови технологии и методи, 

използвани в зъботехниката 

 

Отново беше намерена съществена разлика в мнението на студентите, 

обучаващи се в трите колежа относно включването в процеса на изучаване на новите 

методи и технологии, използвани в съвременната зъботехника (χ
2
=23,26; р < 0,001). С 

най-висок процент застъпени в процеса на обучение на нови технологии и методи е МК 

– Варна (72,30 %), докато МК – София има едва 35,80 % положителни отговора от 

страна на студентите , МК - Пловдив (59,30 %) (фиг. 8). 

В оценката на включените в процеса на обучение съвременни методи и 

технологии не беше намерена съществена разлика от гледна точка на курса на 

обучение. 

 

 
Фиг. 8. Изучаване на нови технологии и методи, използвани в зъботехниката 

според МК 

 

Резултатите от анализа на мнението на студентите относно подготовката, която 

им осигуряват практическите упражнения за пълноценната реализация на пазара на 

труда до голяма степен покриват тези на общата оценка на процеса на обучение. 
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 Малко над една трета от всички анкетирани студенти (35,50 %) са категорични, 

че получената практическа подготовка в процеса на обучение е достатъчна за да ги 

направи конкурентоспособни при реализацията им на пазара на труда (фиг. 9.). 

 

 
Фиг. 9. Практическото обучение предоставя необходимата подготовка за 

пълноценна реализация на пазара на труда 

 

Сравнителният анализ на мнението на студентите от трите колежа за 

реализацията, която им осигурява практическото обучение показа сигнификантна 

разлика в отговорите (χ
2
=16,86;  р < 0,01), като студентите от МК – Пловдив в най- 

висок процент (43,90 %) посочват, че се чувстват подготвени за реалните условия на 

пазара   (фиг. 10). 

 

 
Фиг. 10. Практическото обучение предоставя необходимата подготовка за 

пълноценна реализация на пазара на труда според МК 
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Фиг. 11. Зависимост между мнението на студентите за реализацията им на пазара 

на труда и обучението по специалността 

 

Беше намерена слаба, клоняща към умерена зависимост между мнението на 

студентите относно отговора на предоставяното обучение на пазара на труда и 

въазможност за реализация,чрез практическото обучение по зъботехника (r=0.27; p < 

0.001) (фиг. 11). 

Значителната част от изследваните студенти (90,60 %)  независимо от курса на 

обучение и учебното заведение посочват, че биха подкрепили въвеждането на нови 

технологии при практическото им обучение по зъботехника (фиг. 12). 

 

 
Фиг. 12. Подкрепа за въвеждане на нови технологии при практическото обучение 

 

Новите технологии, които представляват интерес за студентите в процеса на 

обучение са: 
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 Технологии, на които се набляга в процеса на работата в зъботехническите 

лаборатории, с които ние в университета не сме запознати; 

 3D принтиране, CAD/CAM, специализиран софтуер; 

 Изработване на надимплантни конструкции; 

 Чиста керамика – прес керамика, порцеланови вставки – инлей; 

 Циркониеви конструкции; 
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 Термопластични протези ; 

 Работа с новите материали на пазара, които доминират в момента 

 

 За МК – Пловдив 

 Работа и теоретични презентации за нови зъботехнически материали, пластмаси, 

метали, керамични маси; 

 CAD/CAM системи, цирконий, керамични коронки; 

 3D моделиране; 

 Съвременни начини за изработка на зъбни протези и надинплантни конструкции; 

 Компютърнизирани технологии; 

 Прес-керамика, изработка на фасети;  

 Моделно лята мостова протеза; 

 Най-съвременните машини или материали, техники - работа с лицева дъга, 

артикулатор, нови продукти. 

 

 За МК – София  

 По-голям работен набор от материали и различни методи, нова апаратура; 

 Практическа подготовка за ВАЛ- Пласт и Термосенс, работа върху  импланти; 

 За начало би било добре поне основните материали, които ни се предоставят да са 

качествени и годни за работа. Въвеждане използването на артикулатори и 

упражнения за запознаване; 

 CAD/CAM система; 

 Импланти; 

 Еластични пластмаси ТСS; 

 Фотополимер, прес-керамика; 

 ЕМАХ керамика; 

 Обучение на иновативно ниво, въвеждане в съвременните технологии. 

Представените области на интерес показват, че студентите и от трите колежа не 

са добре запознати със съвременните тенденции в зъботехниката, особено по 

отношение на компютърните технологии и използваните материали. Също така са 

застъпени и някои видове конструкции, които през последните години набират все по-

голяма популярност (например имплантите). 

Над ¾ (84,20 %) от студентите са на мнение, че е нужно да преминат 

допълнителни курсове на обучение за повишаване на квалификацията след 

приключване на обучението си по специалността, за да се реализират успешно на 

пазара на труда без оглед на курс и учебно заведение (фиг. 13). 
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Фиг. 13. Нужда от допълнителни курсове за успешна реализация на пазара на 

труда 

 

Според студентите областта, която в най-голяма степен се нуждае от развитие е 

протетиката (48,00 %), следвана от ортодонтията (16,60 %) и лицево-челюстната 

протетика (9,70 %). Има и няколко студенти, които са направили комбинация от 

няколко области (фиг. 14). 

 

 

Фиг. 14. Сфера, която се нуждае от развитие в процеса на обучение 

 

 Посочената подредба на учебни дисциплини се запазва еднаква и в трите учебни 

заведения. 

По-голямата част от студентите (92,40 %) имат желание да се създадат 

допълнителни курсове към МК за повишаване на квалификацията на зъботехниците в 

рамките на една година под формата на специализации. Само 2,20 % от анкетираните 

посочват, че нямат нужда от допълнително обучение, защото има достатъчно места, на 

които се провеждат курсове за повишаване на квалификацията. 

Най-желаната сфера за повишаване на квалификацията от студентите по 

зъботехника е естетичното протезиране (70,20 %), следвана от имплантите с 46,20 %.  

Най – малко предпочитано е подвижното протезиране (7,70 %), а 22,20 % от 

студентите са посочили, че биха искали да специализират във всички области (фиг. 15).  

 

84,20% 

4,70% 11,10% 

0,00%

50,00%

100,00%

ДА (n=160) НЕ (n=9) НЕ МОГА ДА ОТГОВОРЯ В 
МОМЕНТА (n=21) 

48,00% 

17,10% 

2,90% 

2,90% 

16,60% 

2,90% 

9,70% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Протетика 

Протетика и Ортодонтия 

Протетика, Ортодонтия и Лицево-челюстна протетика 

Протетика и Лицево-челюстна протетика 

Ортодонтия 

Ортодонтия и Лицево - челюстна протетика 

Челюстно-лицева протетика 



21 

 

 

Фиг. 15. Предпочитана област за повишаване на квалификацията 

 

Приблизително ¾ (74,60 %) от студентите във втори и трети курс, специалност 

„Зъботехник“ и в трите учебни заведения са на мнение, че е необходимо провеждането 

на летни стажове за по-добрата подготовка по специалността (фиг. 16). 

 

 
Фиг. 16. Необходимост от провеждане на летни стажове за повишаване на 

практическата подготовка 

 

Протетиката е на първо място сред желаните области за специализация на 

студентите след завършване на обучението им (70,30 %), а най-малко желана е 

челюстно-лицевата протетика (3,20 %) (фиг. 17). 
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Основни изводи: 

1) Над 1/3 от анкетираните студенти (39,60 %) са на мнение, че обучението по 

специалността, което се предоставя към настоящият момент в МК не отговаря на 

условията на пазара на труда, като най-критични са студентите от МК – София 

(52,30 %), докато 40,30 % от обучаващите се зъботехници в МК – Пловдив не могат 

да дадат оценка. 

2) Според резултатите от проучването за факторите, които биха допринесли за 

подобряване на обучението по зъботехника прави впечатление, че основната 

препоръка към МК – Варна е увеличаването броя на часовете за практически 

упражнения, като новите технологии и материали да са по-широко изучавани, 

докато в МК-Пловдив и МК-София, препоръките са насочени както към базата и 

условията за обучение, така и към поведението и квалификацията на 

преподавателите и учебното съдържание на плановете и програмите. 

3) Въпреки, че над половината от студентите (55,50 %) са на мнение, че в процеса на 

обучение са включени новите технологии и методи, използвани в зъботехниката на 

това мнение са само 35,80 % от обучаващите се зъботехници в МК – София. 

4) Практически подготвени за пълноценната реализация на пазара на труда се чувстват 

малко над 1/3 от анкетираните студенти (35,50 %). 

5) Значителната част от студентите (90,60 %) подкрепят въвеждането на новите 

технологии в практическото обучение, като основно интересите им са насочени към 

работата с CAD/CAM системи, 3D принтирането и работата със съвременни 

материали като цирконий и керамика. 

6) Над ¾ (84,20 %) от студентите осъзнават необходимостта от допълнителни курсове 

за повишаване на квалификацията, като интересите им са насочени в областта на 

естатическото протезиране и имплантологията. 

7) Около ¾ (74,60 %) от анкетираните студенти от втори и трети курс са на мнение, че 

има необходимост от провеждането на летни стажове за повишаване на 

практическата подготовка, като най- желана област е протезирането (70,30 %). 

 

3.2. Mнение на студентите относно качеството на обучението в МК – Варна 

В началото на 2016 г. се проведе изследване сред студентите, обучаващи се в 

МК – Варна, включително и в специалност „Зъбтехник“. Целта на изследването е да се 

проучи мнението на студентите относно качеството на обучение, като са обхванати 79 

студенти на средна възраст 23,4 г. ± 4,8 г. 

Първият фактор, който оценяват студентите е учебното съдържание, като 

резултатите показват много висока удовлетвореност от придобиването на нови знания 

(4,35) и умения (4,33) (фиг. 18). Този резултат показва, че МК – Варна предоставя 

много добра базова подготовка за професионализацията на бъдещите зъботехници. 

Удовлетвореността от актуалността на учебното съдържание се оценява като добра 

(3,96), което е показателно, че учебните програми имат нужда от актуализация в 

зависимост от новостите в областта на зъботехниката и денталната медицина. 
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Фиг. 18. Средна оценка на учебното съдържание 

 

Извършеният детайлен анализ на мнението на студентите по курсове показва 

наличието на сигнификантна разлика по отношение на придобитите нови знания 

(F=3,44, p < 0,05), като студентите от първи курс дават, най-висока оценка (4,72), след 

което се наблюдава тенденция към намаляване. Този резултат може да бъде обяснен с 

факта, че началото на обучението винаги е свързано с придобиването на нови знания, 

след което започва надграждането. (фиг. 19) 

 

 

Фиг. 19. Средна оценка на придобитите нови знания (според курса на обучение) 

 

Придобиването на нови умения е вторият показател, при който се доказа 

наличието на сигнификантна разлика в мнението на студентите от трите курса (F=3,57, 

p < 0,05), като тенденцията е същата както при придобиването на нови знания. (фиг. 20) 

 

 

Фиг. 20. Средна оценка на придобитите нови умения (според курса на обучение) 

 

Актуалността на учебното съдържание е последният показател от тази група, 

който показа обезпокояваща тенденция през трите курса на обучение (F=3,51, p < 0,05). 

Наблюдава се трайно намаляване на удовлетвореността на студентите с преминаването 
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им в по-горен курс на обучение, като през последната година средната оценка е 

спаднала до 3,00. (фиг. 21) 

 

 
Фиг. 21. Средна оценка на актуалността на учебното съдържание                           

(според курса на обучение) 

 

Студентите по зъботехника оценяват с много добра оценка удовлетвореността 

си от материалната база, която има предоставя МК – Варна за провеждане на 

практическите упражнения (фиг. 22). 

 

 

Фиг. 22. Средна оценка на материалната база за провеждане на упражненията 

 

Разлика в мнението на студентите беше намерена само по отношение на 

осигуреността на практическите упражнения с необходимите материали и консумативи 

(F=6,55, p < 0,01). Като най-удовлетворени са студентите от първи курс (4,81), а най-

ниска оценка дават студентите от трети курс (3,60), (фиг. 23). 

Тази отрицателна тенденция се дължи на закъсненията със снабдяването с 

материали, при провеждането на обществените поръчки. 
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Фиг. 23. Средна оценка на актуалността на учебното съдържание  

(според курса на обучение) 

 

Резултатите представени на фиг. 24 показват, че студентите дават най-висока 

средна оценка на получената теоретична подготовка, която е подпомогнала 

провеждането на практическото им обучение на необходимото ниво (4,51±3,52), а най-

ниска е дадена на възможността за реализация на пазара на труда подпомогната от 

проведената практическа подготовка и получените знания и умения (3,89±1,08). 

 

 
Фиг. 24. Средна оценка на практическата подготовка на студентите по 

зъботехника 

 

Съществена разлика в средната оценка на студентите беше намерена само по 

отношение на възможността за реализация на пазара на труда подпомогната от 

проведената практическа подготовка и получените знания и умения (F=4,35, p< 0,05). 

Студентите от първи курс са с най-високи очаквания относно възможностите им за 

реализация на пазара на труда (4,35), докато през втори и трети курс очакванията 

намаляват (съответно 3,64 - втори курс и 3,40 - трети курс) (фиг. 25). 
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Фиг. 25. Средна оценка на възможността за реализация на пазара на труда 

подпомогната от проведената практическа подготовка и получените знания и 

умения (според курса на обучение) 

 

Този резултат се дължи предимно на отминаването на първоначалния 

ентусиазъм, направената самооценка за придобитите уменията и тенденциите в 

зъботехниката. През последните години все по- широко навлизат компютърните 

технологии, които изискват различна подготовка, която до момента се придобива само 

чрез допълнителни  курсова за повишаване на квалификацията (фиг. 25). 

Относно учебната работа и условията за подготовка на студентите, обучаващи се 

в МК – Варна, специалност “Зъботехник” дават висока средна оценка на условията за 

подготовка (4,09±0,84) и оправдаването на очакванията за обучението по специалността 

(4,24±0,98) (фиг. 26). 

 

 

Фиг. 26. Средна оценка на учебната работа и условията за подготовка 

 

Средната оценка на осигуреността на условията за подготовка показа 

съществена разлика в трите курса на обучение (F=4,35, p < 0,05). Наблюдава се 

тенденция към намаляване на оценката (фиг. 27). Този резултат се дължи на пропуски в 

осигуреността на индивидуалните работни места с необходимата техника за 

извършване на специфичните за зъботехника дейности, които започват от втори курс. 
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Фиг. 27. Средна оценка на осигуреността на добри условия за подготовка  

(според курса на обучение) 

 

Най-доволни са студентите от първи курс, защото все още нямат толкова големи 

очаквания относно процеса на обучение (4,65), докато с преминаването в по-горен курс 

се наблюдава намаляване на оценката (съответно 4,11 - втори курс и 3,40 - трети курс). 

Това е пряко свързано с осигуреността на материалната база за провеждане на 

практическите упражнения (фиг. 28). 

 

 
Фиг. 28. Средна оценка на оправданост на очакванията относно процеса на 

обучение (според курса)  

 

Резултатите от изследването показват, че основните пропуски в процеса на 

обучение на студентите от специалност «Зъботехник» в МК – Варна са свързани с 

актуалността на учебното съдържание и обезпечеността на работния процес с 

необходимите техника и материали. Налага се актуализиране на учебните програми 

съобразно съвременните тенденции в зъботехниката и по-добро планиране на 

обществените поръчки с оглед навременното снабдяване с необходимите консумативи 

и материали. 

Основни изводи: 

1) Резултатите от оценката за качеството на учебното съдържание показват, че 

студентите са удовлетворени от придобитите нови знания (4,35) и умения (4,33), 

основно в първи курс (4,72) и трети курс (4,40). 

2) Студентите, обучаващи се в МК – Варна оценяват високо материалната база за 

провеждане на упражненията (средна оценка 4,21), а получената теоретична 

подготовка значително подпомага провеждането на практическото обучение на 

необходимото ниво (4,51). 
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3) Резултатите от изследването на мнението на студентите относно подготовката им за 

пазара на труда показват, че с преминаването в по-горен курс, оценката намалява 

(от 4,35 за първи курс на 3,40 за трети). 

4) Средната оценка относно оправдаването на очакванията на студентите към процеса 

на обучение, показва тенденция към намаляване, като най- високи очаквания 

студентите са имали в първи курс и с преминаването във всеки следващ курс 

тяхната удовлетвореност намалява. 

 

3.3. Мнение на преподавателите относно професионализацията на зъботехника и 

пригодност към променящите се условия на пазара на труда 

В изследването на професионализацията на студентите по зъботехника взеха 

участие 26 преподавателя в специалността «Зъботехник» от трите колежа в страната 

(фиг. 29). 

 

 

Фиг. 29. Разпределение на преподавателите според МК 

 

Средната възраст на преподавателите е 46,8 г. ± 8,7 г., като минималната е 32 г., 

а максималната е 65 г. (фиг. 30). 

 

 

Фиг. 30. Разпределение по възраст на преподавателите 
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Резултатите показват, че приблизително ¼  от преподавателите са над 50 г., като 

за сметка на това има недостиг на млади кадри, които да приемат опита на своите 

колеги и да внесат свежи идеи в процеса на преподаване. 

Средната продължителност на стажа е 16,2 г. ± 9,1 г., като минималната 

продължителност е 2 г., а максималната е 33 г. (фиг. 31). 

 

 

Фиг. 31. Разпределение според стажа на преподавателите 

 

Преподавателите от МК-Пловдив са с най-висок стаж  (20,3г.), а тези от МК- 

Варна с най-нисък (12,7 г.). Въпреки наблюдаваната разлика, тя не е статистически 

значима (фиг. 32). 

 

 

Фиг. 32. Средна продължителност на стажа на преподавателите в МК 

 

Значителната част от преподавателите независимо от учебното заведение     

(84,60 %), в което преподават са на мнение, че учебния план за обучение на студентите 

от специалност «Зъботехник» се нуждае от промяна (фиг. 33). 
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Фиг. 33. Необходимост от промяна на учебния план 

 

Не беше намерена разлика в мнението на преподавателите относно 

необходимостта за промяна на учебния план, като средната продължителност на стажа 

на тези, които подкрепят необходимостта от промяна е 16,3 г. ± 9,1 г, а на 

преподавателите, които са на противоположното мнение е 15,5 г. ± 10,5 г. 

Въпреки, че се наблюдават колебания в процента на преподавателите, които 

подкрепят необходимостта от промяна на учебния план в трите колежа не се доказа 

съществена разлика (фиг. 34). 

 

 

Фиг. 34. Необходимост от промяна на учебния план според МК 

 

Основните насоки за промяна на учебнитя план за трите учебни заведения: 

 

 За МК – Варна 

o Допълнителни практически упражнения за усвояване на нови технологии в 

зъбопротезирането; 

o Въвеждане на съвременни техники и технологии по специалните учебни 

дисциплини; 

o Въвеждане на нов тип обучение с помощта на цифровизацията; 

o Обучаване на студентите за CAD/CAM технологии; 

o Увеличаване обема на преподаване на нови теми; 

o Въвеждане на нова програма, която да е в крак със съвременната 

стоматология и зъботехника. Прилагане на наличната апаратура в 

обучението на студентите. Работа върху клинични случаи. 
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 За МК – Пловдив 

o Въвеждане на повече съвременна апаратура и консумативи; 

o Учебна програма по Ортодонтия; 

o Промяна в съдържанието на част от учебните планове. Включване в 

обучението на иновационни технологии. 

 

 За МК – София 

o ТЗП, Ортодонтия, АМЗ, ЧЛП; 

o Нови апаратури, артикулатори и качествени отпечатъци; 

o Увеличаване на практическите упражнения и актуализация на учебния план; 

o Актуализиране с нови технологии; 

o По-малък брой студенти в групите за практически занятия 5-8 бр.; 

o Въвеждане на иновативни технологии. 

Преподавателите са категорични, че биха подкрепили въвеждането на 

съвременни технологии при практическата подготовка на студентите (96,20%), като 

нито един не е посочил отрицателен отговор (фиг. 35). 

 

 
Фиг. 35. Подкрепа за въвеждане на съвременни технологии при практическата 

подготовка на студентите 

 

Категорични в своята позиция, че биха подкрепили въвеждането на съвременни 

технологии при практическата подготовка на студентите са преподавателите от МК – 

Варна и МК – Пловдив (по 100 % - да), докато при преподавателите от МК – София има 

и такива, които все още не са заели конкретна позиция по въпроса (фиг. 36).  
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Фиг. 36. Подкрепа за въвеждане на съвременни технологии при практическата 

подготовка на студентите според МК 

 

Средната продължителността на стажа на преподавателите, които подкрепят 

въвеждането на съвременните технологии при практическата подготовка на студентите 

е 16 г., докато при другите е 19 г. 

За разлика от единомислието, което преподавателите имат по отношение на 

въвеждането на нови технологии в процеса на обучение, не така стои въпроса за това в 

кой от курсовете следва да бъдат въведени. Наблюдават се разнопосочни мнения (фиг. 

37). 

 

 
Фиг. 37. Курс на обучение, в който преподавателите предпочитат да бъдат 

въведени съвременните техники 

 

Въпреки липсата на значима разлика, можем да кажем, че има известно 

разминаване в предпочитанията на преподавателите относно  въвеждането на 

съвременните техники в процеса на обучение (фиг. 38.)  
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Фиг. 38. Курс на обучение, в който преподавателите предпочитат да бъдат 

въведени съвременните технологии според учебното заведение 

 

Преподавателите от МК – Варна предпочитат въвеждането на съвременните 

технологии да бъде направено във втори и трети курс на обучение на студентите (по 

44,40 %). За разлика от тях преподавателите от МК – Пловдив предпочитат промяната 

да стане във втори курс или през целия период на обучение (по 37,50 %). От друга 

страна колегите им от МК – София за осъществяване на промяната са предпочели трети 

курс или това да се случва през целия период на обучението на студентите                 

(33,30 %). 

Не се наблюдава съществена разлика в средната продължителност на стажа на 

преподавателите в зависимост от курса на обучение, в който предпочитат да бъдат 

въведени съвременните технологии, но може да кажем, че преподавателите, които са 

предпочели втори курс на обучение са с по-малък стаж (14,4 г.)  в сравнение с 

останалите (фиг. 39). 

 

 
Фиг. 39. Курс на обучение, в който преподавателите предпочитат да бъдат 

въведени съвременните техники според стажа 

 

Много голяма част от анкетираните преподаватели заявяват желание да участват 

в процеса за въвеждане на новите технологии в практическото обучение (96,20 %), но 

половината (53,80 %) биха го направили активно. Останалите са посочили, че биха 

участвали само при необходимост (фиг. 40). 
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Фиг. 40. Участие в процеса на въвеждане на новите технологии в практическото 

обучение 
 

Най-активни в участието си в процеса на въвеждане на новите технологии в 

практическото обучение са преподавателите от МК – Пловдив (62,50 %), следвани от 

колегите им от МК – Варна (55,60 %). Това са и двата колежа в, които нито един 

преподавател не е отказал участие (фиг. 41). 

 

 
Фиг. 41. Участие в процеса на въвеждане на новите технологии в практическото 

обучение  (според МК) 

 

Въпреки, че няма съществена разлика от гледна точка на стажа на 

преподавателите, можем да кажем, че тези, които биха участвали в процеса на 

въвеждане на новите технологии в практическото обучение само при необходимост са с 

най-малък стаж (12,7 г.), докато тези, които отказват участие са със стаж 19 г., а 

преподавателите, които са категорични за своето участие имат стаж  18,7 г. 

По-голямата част от преподавателите (68,00 %) са на мнение, че обучението, 

което се предоставя в момента на студентите по зъботехника отговаря на условията на 

пазара на труда (фиг. 42). 

 

 
Фиг. 42. Обучението, което се предоставя в момента, отговаря на условията на 

пазара на труда 
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Най-убедени в това твърдение са преподавателите от МК – Пловдив (85,70 %), а 

колегите им от МК – София, които са на това мнение са приблизително два пъти по-

малко (44,40 %) (фиг. 43). 

 

 
Фиг. 43. Обучението, което се предоставя в момента, отговаря на условията на 

пазара на труда според МК 

 

Преподавателите, които не могат да преценят дали обучението, което се 

предоставя в момента в МК по специалност „Зъботехник“ отговаря на условията на 

пазара на труда са с най-малък стаж 12,6 г. Средният стаж на преподавателите, които са 

на мнение, че обучението отговаря на условията на пазара на труда е 16,1 г., докато на 

противоположното мнение са преподаватели със стаж 18 г. 

Значителната част от преподавателите са на мнение, че денталната протетиката 

се нуждае от по-широко застъпена подготовка (78,30 %), докато останалите две области 

имат в пъти по-малки резултати (фиг. 44). 

 

 

Фиг. 44. Области, които се нуждаят от по-широко застъпване в обучението 

 

Въпреки липсата на статистически значима разлика, такава беше намерена по 

отношение на мнението, което преподавателите имат за областите, които се нуждаят от 

по-широко застъпване по време на обучението в трите медицински колежа (фиг. 45). 
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Фиг. 45. Области, които се нуждаят от по-широко застъпване в обучението  

(според МК) 

 

Преподавателите от МК – София са категорични и единодушни, че в обучението 

на техните студенти по-широко трябва да бъде застъпена единствено денталната 

протетиката (100,00%). Колегите им от МК – Варна, освен протетиката (88,90 %) от по-

широко застъпване се нуждае и ортодонтията (11,10 %). Единствено преподавателите 

от МК – Пловдив посочват и трите области, които се нуждаят от по-широко застъпване 

в учебния план. 

Всички преподаватели са на мнение, че създаването на курсове за повишаване на 

квалификацията на новозавършилите зъботехници към МК е добър подход за 

повишаване на качеството на практическата им работа. 

Над ¾ от изследваните преподаватели (80,80 %) са на мнение, че в процеса на 

обучение е включено изучаването на нови технологии, използвани в съвременната 

зъботехника (фиг. 46). 

 

 

Фиг. 46. В процеса на обучение са включени нови технологии 

 

Интересен се оказа резултата, че преподавателите, които не могат да преценят 

дали в процеса на обучение са включени нови технологии са със стаж 13 г., на 

отрицателно мнение са преподавателите със стаж 29 г., докато тези, които имат стаж 

15,4 г. са категорични, че в процеса на обучение са включени новите технологии. 

Разпределението по колежи е представено на фиг. 37 и показва, че 

преподавателите, които са с отрицателно мнение по въпроса са от МК – Пловдив и МК 

– Варна (фиг. 47). 
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Фиг. 47. В процеса на обучение в трите колежа са включени нови технологии 

 

Условия за да се включат преподавателите в допълнителното обучение на 

студентите при изучаването на съвременните технологии в зъботехниката са наличието 

на допълнително възнаграждение, организирането на курсовете в извънработно време и 

добавянето на допълнителен отпуск към основния. 

Като основен мотиватор от изследваните фактори се оказа допълнителното 

възнаграждение, което самостоятелно или в комбинация с другите фактори е 

предпочетено от 73,10 % от анкетираните преподаватели (фиг. 48). 

 

 
Фиг. 48. Фактори, които мотивират преподавателите да участват в 

допълнителното обучение на студентите 

 

Въпреки, че няма съществена разлика, като основен мотиватор за участието на 

преподавателите в допълнителното обучение на студентите в МК – Пловдив и МК – 

Варна се оказа допълнителното възнаграждение (съответно 87,5 % и 44,4 %) (фиг. 49). 
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Фиг. 49. Фактори, които мотивират преподавателите да участват в 

допълнителното обучение на студентите  (според МК) 

 

Средната продължителност на стажа на преподавателите не показа 

сигнификантна разлика по отношение на мотивиращите фактори, като резултатите са 

представени на фиг. 50.  

 

 
Фиг. 50. Фактори, които мотивират преподавателите да участват в 

допълнителното обучение на студентите според стажа 
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Мотивацията е основният фактор, който е свързан с развитието и реализацията 

на младите специалисти, ако тя липсва още в самото начало, т.е. в процеса на 

обучението им като студенти, то те много трудно след това биха се мотивирали да 

търсят реализация и въобще да искат да практикуват тази професия. Случаите, в които 

хората практикуват професия различна от образованието им не са малко в нашето 

ежедневие. Именно поради тази причина ние попитахме преподавателите дали усещат 

студентите си мотивирани в процеса на обучение.  

Интересен е резултата, че над половината от преподавателите отговарят 

положително на този въпрос (61,50 %), но не липсват и такива, които са на 

противоположното мнение или не могат да преценят ситуацията (фиг. 51). 

 

 
Фиг. 51. Мотивация на студентите по време на обучението им                           

(според преподавателите) 

 

Резултатите за мотивацията на студентите разгледани по учебни заведения 

показват, че в МК – Пловдив преподавателите са най-убедени в мотивацията на своите 

студенти (87,50 %), следвани от преподавателите в МК – Варна )66,70 %). За разлика от 

МК – София в тези две учебни заведения нито един от преподавателите не е дал 

отрицателен отговор (фиг. 52). 

 

 
Фиг. 52. Мотивация на студентите по време на обучението им (според МК) 

 

 

61,50% 

3,80% 

34,70% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Да (n=16) Не (n=1) Не мога да преценя (n=9) 

66,70% 
87,50% 

33,30% 

11,10% 

33,30% 
12,50% 

55,60% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

МК - Варна МК - Пловдив МК - София 

Да Не Не мога да преценя 



40 

 

Основни изводи: 

1) Значителната част от преподавателите (84,60 %) са на мнение, че има необходимост 

от промяна на учебния план, като основните насоки са въвеждането на новите 

технологии в зъботехниката и увеличаването на практическите упражнения. 

2) Преподавателите категорично подкрепят въвеждането на съвременни технологии 

при практическата подготовка на студентите (96,20 %), като препоръчват това да 

стане във втори (30,80 %) или трети курс (34,60 %). 

3) Готовност за участие в процеса на въвеждане на новите технологии в практическото 

обучение изразяват 96,20 % от преподавателите, но само половината (53,80 %) биха 

участвали активно. 

4) Само 20 % от преподавателите са на мнение, че обучението, което се предоставя в 

момента не отговаря на условията на пазара на труда, а протетиката е областта, 

която се нуждае от по-широко изучаване    (78,30 %). 

5) Основният мотивиращ фактор за включването на преподавателите в курсовете за 

допълнително обучение на студентите е допълнителното възнаграждение (50,00 %), 

който е водещ и за трите колежа. 

6) Изследването на мотивацията на студентите от гледна точка на преподавателите 

показва, че според 61,50 % от анкетираните, студентите се чувстват мотивирани по 

време на обучението им, като само преподавателите от МК – София са дали 

отрицателен отговор (11,10 %). 

 

3.4. Мнение на работодателите относно професионализацията на 

новозавършилите  специалисти 

В изследването на мнението на работодателите относно професионализацията на 

новозавършилите  специалисти и тяхната подготовка в медицинските колежи взеха 

участие 133 управители на СМТЛ от цялата страна.  

Средната възраст на управителите на СМТЛ е 40,9 г. ± 6,4 г., като минималната е 

27 г., а максималната 59 г. (фиг. 53) 

 

 

Фиг. 53. Разпределение по възраст на управителите на СМТЛ 
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Резултатите показват, че управителите на СМТЛ са в активна възраст и че са 

запознати, както с традиционните методи и технологии използвани в зъботехниката, 

така и със съвременните тенденции в тази област.  

Според разпределението по пол можем да кажем, че мъжете са малко повече от 

жените (59,4 % мъже към 40,6 % жени). 

Средната продължителност на трудовия стаж е 18, 1 г. ± 7,2 г., като минималния 

стаж е 7 г., а максималния 37 г. (фиг. 54) 
 

 

Фиг. 54. Разпределение според трудовия стаж на управителите на СМТЛ 

 

Резултатите от изследването на трудовия стаж показват, че управителите на 

СМТЛ имат достатъчно опит в областта на управлението на зъботехническата 

лаборатория, включително и в управлението на човешките ресурси, които за тях са 

новозавършилите зъботехници. От тази гледна точка работодателите са коректив на 

резултатите постигнати в процеса на обучение. 

Тази ни теза се доказва още с резултатите от оценката на подготовката на 

новозавършилите зъботехници. Повече от половината (54,10 %) са на мнение, че тя е 

недостатъчна за да могат тези специалисти да се реализират успешно и да бъдат 

пълноценни за лабораторията, в която работят (фиг. 55). 

 

 

Фиг. 55. Оценка за подготовката на новозавършилите зъботехници 

 

54,10% 

33,10% 

12,80% 

0,00% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

недостатъчна (n=72) добра (n=44) много добра (n=17) отлична (n=0) 



42 

 

Основната забележка към подготовката на новозавършилите зъботехници е, че 

нямат знания и умения свързани с новите материали и технологии, използвани в 

зъботехниката. Според тях през последните години тенденцията е насочена към все по-

широкото навлизане на компютърните технологии и използването на материали, които 

не могат или биха се обработвали трудно по традиционните методи. 

След като се изследва мнението на управителите относно подготовката на 

новозавършилите специалисти, изследвахме и това, дали тази подготовка е отговорила 

на техните очаквания.  

 

  
Фиг. 56. Подготовката на новозавършилите зъботехници в отговор на 

очакванията на работодателите 

 

На този въпрос логично 75,20 % от анкетираните са посочили, че  подготовката 

на новите специалисти не е отговорила на техните очаквания, защото има значителни 

пропуски. Имаше и такива, които са посочили, че въобще отказват да работят с 

новозавършили специалисти (6,80 %) (фиг. 56). 

Анализирането на мнението на работодателите относно подготовката на 

новозавършилите специалисти по зъботехника показа, че има значителна разлика от 

гледна точка на възрастта им (F=16,72 p < 0.001) (фиг. 57). По-младите работодатели са 

на мнение, че новозавършилите специалисти отговарят напълно на техните очаквания 

като подготовка, докато тези на 50 г. са отговорили, че не ряботят с новозавършили 

зъботехници. 

 

  
Фиг. 57. Подготовката на новозавършилите зъботехници в отговор на 

очакванията на работодателите според възрастта на работодателите 
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На фиг. 58 е представено разпределението на работодателире според стажа и 

мнението им относно подготовката на младите зъботехници. От представените 

резултати и проведеният анализ се вижда, че има цъществена разлика в мнението на 

работодателите с по-малък и по-голям стаж в областта на зъботехниката (F=31,59          

p < 0.001).  Работодателите стават значително по-критични към новозавършилите 

специалисти с натрупването на стажа. Това до голяма степен се дължи на всички нови 

технологии, които навлизат в зъботехниката през последните години и липсата на 

адекватно обучение. 

 

  
Фиг. 58. Подготовката на новозавършилите зъботехници в отговор на 

очакванията на работодателите според стажа на работодателите 

 

Изследването на резултатите за оценката, която работодателите дават за 

подготовката на новозавършилите зъботехници и отговора ѝ на техните очаквания 

показа интересни резултати. Първият от които е факта, че всички работодатели, които 

са посочили, че не работят с новозавършили специалисти дават добра оценка на 

тяхната подготовка. От друга страна, тези които са отговорили, че подготовката 

отговаря на очакванията им в по-голямата си част дават оценка, че подготовката е 

недостатъчна (75,0 %). Малка част (11,0 %) от тези, които са посочили, че подготовката 

на специалистите не е отговорила на техните очаквания всъщност са дали много добра 

оценка (χ
2
=31,2 р < 0,001) (фиг. 59). 

 

 
Фиг. 59. Сравнителен анализ на оценката, която работодателите дават за 

подготовката на новозавършилите специалисти в отговор на техните очаквания 

11,75 

18,5 

30 

0

5

10

15

20

25

30

35

да, напълно (n=24) не, има пропуски (n=100) не работя с новозавършили 
зъботехници (n=9) 

54,00% 

75,00% 

100% 

35,00% 11,00% 

25,00% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не работя с новозавършили зъботехници 

не, има пропуски 

да, напълно 

Оценка на подготовката на новозавършилите специалисти 

О
тг

о
во

р
 н

а 
о

ча
кв

ан
и

ят
а 

н
а 

р
зб

о
то

д
ат

е
л

и
те

 

недостатъчна добра много добра отлична 



44 

 

Въз основа на тези резултати можем да заключим, че за работодателите 

подготовката на специалистите е важна, но очакванията не трябва да бъдат толкова 

завишени спрямо новите кадри. Много от уменията се придобиват и развиват с 

практиката. 

Според половината от анкетираните (52,60%) обучението по специалността 

„Зъботехник“, което се предоставя в момента на студентите не отговаря на условията 

на пазара на труда (фиг. 60). 

 

 
Фиг. 60. Обучението по специалността „Зъботехник“, което се предоставя в 

момента, отговаря на условията на пазара на труда 

 

Резултатите се потвърждават и от факта, че 71,40% от работодателите отговарят, 

че обучението не отговаря на условията на пазара на труда защото е недостатъчно. 

Интересен е факта, че от тези, които са дали положителна оценка 27,70% са на мнение, 

че въпреки всичко обучението е недостатъчно (χ
2
=42,2 р < 0,001) (фиг. 61). 

 

 
Фиг. 61. Оценка на обучението на зъботехниците в отговор на условията  

на пазара на труда 
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категорични, че подготовката на новозавършилите специалисти отговаря на техните 

очаквания. Интересно е мнението на работодателите, според които подготовката на 

новите специалисти отговаря на условията на пазара на труда, но те не желаят да 

работят с новозавършили зъботехници (19,10 %), защото не отговарят на техните 

очаквания (48,90 %) (χ
2
=59,2 р < 0,001). Предвид факта, че работодателите управители 

на СМТЛ представляват пазара на труда, получените резултати показват, че има 

разминаване между техните представи за уменията, които трябва да притежава 

новозавършилия специалист за да отговори на реалните работни условия (фиг. 62). 

 

 
Фиг. 62. Обучението на зъботехниците в отговор на условията на пазара на труда 

и очакванията на работодателите 

 

Беше намерена съществена разлика в мнението на работодателите относно 

обучението на зъботехниците в отговор на пазара на труда от гледна точка на стажа им 

(F=6,08 p<0.01), като средният стаж на работодателите които имат положително или 

отрицателно мнение е приблизително еднакъв (съответно 18,70 г. за „не“ и 19,04 г. за 

„да“), но тези, които не могат да преценят имат значително по-малък стаж, което е 

показателно, че за да се получи адекватна оценка на условията на пазара на 

зъботехнически услуги е необходимо да се изследва мнението на работодателите в 

минимум 15 г. стаж, тъй като те могат да дадат точна оценка предвид променящите се 

условия във времето (фиг. 63) 

 

 
Фиг. 63. Обучението на зъботехниците в отговор на условията на пазара на труда 
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професия изисква специалистите да притежават перфектни практически умения, 

защото изработват конструкции, които се характеризират с малък обем и висока 

точност. За да се постигне необходимото качество е необходима максимална 

прецизност на работа, която се добива с практиката. Според 55,60 % от анкетираните 

управители на СМТЛ, практическото обучение на новозавършилите зъботехници не 

отговаря на съвременните тенденции в технологиите (фиг. 64). Тези резултати напълно 

кореспондират с препоръките на студентите и преподавателите относно 

необходимостта от промени в учебните програми и въвеждането на нови технологии в 

процеса на обучение. 

 

 
Фиг. 64. Практическото обучението по специалността „Зъботехник“ отговаря на 

съвременните тенденции в технологиите 
 

Резултатите от сравнителният анализ между оценката, която работодателите 

дават за подготовката на новозавършилите зъботехници и практическото обучение в 

отговор на съвременните тенденции в технологиите са близки до тези на обучението, 

като отговор на условията на пазара на труда. Значителната част от респондентите 

(73,00%) са посочили, че практическото обучение не отговаря на съвременните 

тенденции в технологиите и са на мнение, че то е недостатъчно. Установихме, че доста 

голяма част (41,90%) от тези, които са дали положителна оценка също са на мнение, че 

подготовката е недостатъчна (χ
2
=75,5 р < 0,001) (фиг. 65). 

 

 
Фиг. 65. Оценка на обучението на зъботехниците в отговор на съвременните 

тенденции в технологиите 
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Изследването на практическото обучение в отговор на съвременните тенденции 

в технологиите и очакванията на работодателите показа, че всички работодатели, които 

са посочили, че практическото обучение не отговаря на съвременните тенденции в 

технологиите, не отговаря и на техните очаквания защото има пропуски. От друга 

страна 56,20% от тези, които не могат да преценят не работят с новозавършили 

зъботехници, а 55,80 % имат положително мнение, както по отношение на 

практическото обучение, така и от гледна точка на техните очаквания (χ
2
=129,7             

р < 0,001) (фиг. 66). 

 

 
Фиг. 66. Практическото обучението на зъботехниците в отговор на съвременните 

тенденции в технологиите и очакванията на работодателите 

 

Резултатите от анализа на практическото обучение в отговор на съвременните 

тенденции в технологиите и условията на пазара на труда показаха, че 89,20% от 

работодателите са на мнение, че обучението не отговаря на съвременните тенденции и 

не кореспондира с очакванията им. Интересно е мнението на 10,8% коите посочват, че 

обучението не отговаря на съвременните тенденции в технологиите, но отговаря на 

условията на пазара на труда. От друга страна 69,80% имат положителна оценка и по 

двата критерия, но 9,30% са на мнение, че практическото обучение отговаря на 

съвременните тенденции в технологиите, но не отговаря на условията на пазара на 

труда (χ
2
=96,6 р < 0,001) (фиг. 67). 

 

 
Фиг. 67. Практическото обучението на зъботехниците в отговор на съвременните 

тенденции в технологиите и условията на пазара на труда 
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Също както в денталната медицина, така и в зъботехниката специалистите имат 

профилиране. Най-голям недостиг има на зъботехници, които са се специализирали в 

областта на ортодонтията (62,40%). Тази тенденция се наблюдава и при лекарите по 

дентална медицина. На второ място са зъботехниците, които са специализирани в 

изработката на конструкции в лицево-челюстната област (20,30%) (фиг. 68). 

 

 

Фиг. 68. Област от зъботехниката, която има недостиг на специалисти 

 

Значителната част от управителите на СМТЛ  (85,0%) изказват готовност да 

подкрепят обучението на студентите по зъботехника при въвеждането на нови 

технологии в практическата им  подготовка, като 15,0% посочват, че биха се включили 

в зависимост от ситуацията. Впечатление прави, че нито един представител на 

работодателите не е дал отрицателен отговор (фиг. 69). 

 

 
Фиг. 69. Подкрепа от работодателите при въвеждане то на новите технологии в 

практическото обучение на студентите 

 

Повишаването на квалификацията е важен аспект от професионализацията на 

зъботехниците. Това е непрекъснат процес, който е свързан с поддържането на 

конкурентноспособността на специалиста на пазара за дентални услуги. В тази връзка 

83,50% от ръководителите на СМТЛ са на мнение, че създаването на курсове за 

повишаване на квалификацията на зъботехниците от практиката, към МК ще бъде 

добър подход. Не липсват и такива, които са на противоположното мнение й- 6,80% 

(фиг. 70). 
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Фиг. 70. Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на 

зъботехниците от практиката като добър подход за повишаване на качеството на 

практическата работа 

 

Значителната част от управителите на СМТЛ 76,70%  подкрепят провеждането 

на курсове за повишаване квалификацията на зъботехниците, организирани от МК и 

биха изпратили служителите си за подобно обучение (фиг. 71). 

 

 
Фиг. 71. Обучение на служителите на СМТЛ чрез курсове за повишаване на 

квалификацията, организирани от МК 

 

Установихме, че на курсове за повишаване на квалификацията биха отишли и не 

малка част от ръководителите на СМТЛ 59,40 % (фиг. 72). 

 

 
Фиг. 72. Посещение от управителите на СМТЛ на курсове за повишаване на 

квалификацията, организирани от МК  

 

Резултатите показани на фиг. 69, фиг. 70, фиг. 71 и фиг. 72 свидетелстват, че 

ръководителеите заявяват желание да участват във въвеждането на новите технологии в 
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процеса на обучение и подкрепят създаването на курсове за повишаване на 

квалификацията на зъботехници от практиката, но част от тях не са готови да направят 

тази крачка в действителност.  

Според 30,80% от ръководителите на СМТЛ служителите им се нуждаят от 

допълнително обучение за наставници ако зъботехническата лаборатория стане база за 

обучение на студенти (фиг. 73).  

 

 

Фиг. 73. Нужда от обучение на зъботехниците за наставници 

 

По-голямата част от управителите (57,10%) не намират за необходимо 

провеждането на подобен род обучение, което може да се тълкува по няколко начина. 

Първият е, че зъботехниците в лабораториите притежават необходимите умения за 

наставници, а вторият е, че тези управители нямат намерение да предоставят базата си 

за обучение на студентите. 

Голяма част от управителите 57,20% на зъботехническите лаборатории изявяват 

готовност да заплащат стажа на студентите, като 48,90 % биха го заплащали почасово, 

а 8,30 % биха давали минималната работна заплата за този бранш (фиг. 74). Не малка 

част обаче предпочитат да се възползват от стажуващите студенти без да заплащат 

техния труд. 

 

 

Фиг. 74. Заплащане на стажа на студентите  от управителите на СМТЛ 

 

В контекста на литературния обзор беше изследвано мнението на управителите 

на СМТЛ за условията, на които трябва да отговаря един зъботехник за да може да 

разкрие собствена зъботехническа лаборатория. Според литературните данни 
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притежаването на магистърска степен дава правото на зъботехниците да откриват 

собствени лаборатории. В България няма точни нормативни актове, които да определят 

на какви условия трябва да отговаря един зъботехник за да стане собственик на 

зъботехническа лаборатория. Поради тази причина изказаното мнение е субективно. 

Разкриването на лаборатория зависи от финансовите възможности и от желанието на 

зъботехниците. Факт е, че нито един ръководител на СМТЛ не посочва като условие за 

разкриване на лаборатория, притежаването на магистърска степен по УЗГ. 

 

 

Фиг. 75. Условия за разкриване на зъботехническа лаборатория 

 

Според не малка част 69,90 % от анкетираните заявяват, че за да може да 

разкрие собствена лаборатория зъботехникът трябва да има стаж (фиг. 75), който 

според 34,6% от тях трябва да е поне 5 г. (фиг. 76). 

 

 

Фиг. 76. Необходим стаж за разкриване на зъботехническа лаборатория 

 

 Нашето проучване потвърди проведено от М. Варнева през 2011 г. по повод 

дисертационния и труд, проучване относно необходимия стаж за разкриване на СМТЛ, 

където посочения минимален стаж е 2 г. Познавайки предложение на СЗБ (останало 

само предложение) за необходим 5 г. стаж, и собствения опит, решихме да попитаме 

респондентите за тяхното мнение. По-голямата част от извадката потвърждават 

необходимостта от стаж между 3 и 5 г. Според проведените проучвания и техните 

резултати е необходимо да се помисли за промяна на Медико-техническия стандарт по 

зъботехника, с цел подобряване на качеството на предоставяните здравни грижи. 
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Основни изводи: 

1) Повече от половината управители на зъботехнически лаборатории в лицето на 

работодателите (54,10 %) са на мнение, че подготовката на новозавършилите 

зъботехници е недостатъчна за да се реализират успешно и да бъдат пълноценни за 

лабораторията, като основно пропуските са свързани с липсата на знания и умения 

за работа с новите материали и технологии, използвани в зъботехниката. 

2) Значителната част от работодателите (75,20 %) са посочили, че подготовката на 

новозавършилите специалисти не отговаря на техните очаквания, защото има 

значителни пропуски, а 6,80 % от анкетираните въобще отказват да работят с 

младите зъботехници. 

3) Половината от управителите на СМТЛ (52,60 %) посочват, че обучението, което се 

предоставя в момента на студентите не отговаря на условията на пазара на труда, 

като според 55,60 % от анкетираните това се дължи на разминаването на 

практическото обучение със съвременните тенденции и технологии.  

4) Анализът на резултатите показва, че към настоящият момент най-голям недостиг на 

зъботехници има в областта на ортодонтията (62,40 %), което показва 

необходимостта от курсове за повишаване на квалификацията и следдипломното 

обучение на тези специалисти. Този факт се отчита от 83,50 % от ръководителите, 

които посочват, че създаването на курсове за повишаване на квалификацията ще 

бъде добър подход за професионализацията на практикуващите зъботехници. 

5) Значителна част от управителите на зъботехнически лаборатории    (85,00 %) 

изказват готовност да подкрепят въвеждането на новите технологии в 

практическата подготовка на студентите. 

6) Въпреки, че значителната част от работодателите (76,70 %) подкрепят курсовете за 

повишаване на квалификацията и биха изпратили своите служители на тях, само 

половината (59,40 %) от управителите на СМТЛ биха посетили подобни курсове. 

7) Под 1/3 от работодателите (30,80 %) са на мнение, че служителите им се нуждаят от 

допълнително обучение за наставници, като обяснението е, че повечето от 

анкетираните вече са база за обучение, а друга част въобще нямат намерение да 

предоставят лабораториите си за обучение на студентите. 

8) Въпреки, че 57,20 % от работодателите са готови да заплатят труда на студентите 

като стажанти, не малка част (39,80 %) предпочитат да се възползват от 

стажуването на младите специалисти безплатно. 

 

3.5. Сравнителен анализ на мнението на изследваните групи, по въпроси важни за 

обучението по зъботехника 

В анкетните карти са включени пет въпроса, за да сравним мнението на трите 

групи респонденти за професионализацията на новозавършилите зъботехници. 

Първият общ въпрос е дали обучението, което получават студентите по 

зъботехника, отговаря на условията на пазара на труда. Резултатите по показват 

наличието на значима разлика (χ
2
=25,5 р < 0,001). Най-критични са работодателите 
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(52,60 %), а преподавателите дават в най-висока степен положителен отговор (68,00 %) 

(фиг. 77). 
 

 
Фиг. 77. Обучението отговаря на условията на пазара на труда 

 

Тези резултати ни показват, че има пропуски по отношение на обратната връзка 

между преподавателите със студентите и работодателите, тъй като резултатите между 

студентите и работодателите особено по отношение на положителните отговори се 

доближават значително. Това се дължи основно на учебната практика и преддипломен 

стаж, които студентите провеждат в реални работни условия в зъботехническите 

лаборатории. Разминаването с мнението на преподавателите може да се обясни и с 

високата самооценка, която преподавателите си правят и усвояването от студентите на 

знания и умения. Според нас при липсата на промени в учебните програми, съобразени 

с новите тенденции в областта на зъботехниката, особено по отношение на 

технологиите, материалите и апаратурата, колкото и добър да е един студент, ако не ги 

познава няма как да се реализира успешно на пазара на труда. Това е факт, който за 

момента остава на заден план в медицинаките колежи в Пловдив и София. В МК – 

Варна към момента има осигурена съвременна база за обучение, но все още липсва така 

желаната от студентите промяна в учебните програми. Това дава обяснение и на 

резултатите на следващият въпрос за изучаването на новите технологии и методи, 

използвани в зъботехниката, където отрицателните отговори на студентите са над 3 

пъти повече от тези на преподавателите (съответно 28,30% към 7,70%) (фиг. 78). 
 

 
Фиг. 78. В процеса на обучение е включено изучаването на нови технологии и 

методи, използвани в зъботехниката 
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Установихме на наличие на съществена разлика между мнението на  

студентите и преподавателите (χ
2
=6,6 р < 0,05). Основно тази разлика може да се дължи 

на теоретичната подготовка на студентите, където в малка или голяма степен са 

застъпени новите технологии и материали. Съществува проблем  при  изучаването на 

съвременните технологии - между теоретичната и практическа подготовка, където 

студентите реално не могат да приложат теоретичните си знания, поради липсата на 

достатъчна материална осигуреност (техника, материали и консумативи). 

Именно липсата на практически умения e причината, която обяснява разликата в 

мнението на студентите и работодателите относно необходимата практическа 

подготовка за пълноценното реализиране на пазара на труда (χ
2
=18,7 р < 0,001) (фиг. 

79). 

 

 
Фиг. 79. Практическото обучение по зъботехника предоставя необходимата 

подготовка за пълноценната реализация на пазара на труда 

 

В посока повишаване качеството на обучение и подобряване на 

професионализацията на новозавършилите специалисти беше изследвана нагласата на 

трите групи респонденти за подкрепа на въвеждането на новите технологии в 

практическото обучение. Най-голяма подкрепа подобна инициатива би получила от 

преподавателите (96,20 %), следвани от студентите (90,60%) и работодателите 

(85,00%). Въпреки, че подкрепата от страна на работодателите е най-ниска, нито един 

от тях не отказва категорично, както го правят някои студенти и преподаватели (χ
2
=11,6       

р < 0,05) (фиг. 80). Тази инициатива е промяна, която при някои хора предизвиква 

негативни асоциации свързани със страха от новите условия, които ще се създадат. 

Именно това според нас е причината за отказа на тези лица за участие в процеса. 

 

 
Фиг. 80. Подкрепа за въвеждането на новите технологии в практическото 

обучение по зъботехника 
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Професионализацията на специалистите не приключва с получаване на 

образование, тя продължава с допълнителни курсове за повишаване на 

квалификацията. На това мнение са всички преподаватели, които посочват, че 

провеждането на курсове за повишаване на квалификацията на зъботехниците към МК 

е добър подход за повишаване качеството на практическата работа. Те се подкрепят от 

83,50% от работодателите в лицето на управителите на зъботехнически лаборатории 

(фиг. 81). 

 

 
Фиг. 81. Създаването на курсове за повишаване на квалификацията на 

зъботехниците към МК е добър подход за повишаване на качеството на 

практическата работа 

 

Въз основа на резултатите от проведените изследвания, препоръките и 

забележките от страна на студенти, преподаватели и работодатели могат да се направят 

следните препоръки за изменения в учебните програми: 

 Учебна програма по Зъботехническо материалознание, апаратура и 

инструментариум – 210 часа (105 ч. – лекции и 105 ч. упражнения) 

o Увеличаване на часовете при изучаването на чистата керамика – лекции и 

упражнения 

o Добавяне в учебната програма изучаването на циркониев диоксид – лекции и 

упражнения 

o Добавяне в учебната програма изучаването на съвременни лабораторни 

композити (РЕЕК) – лекции и упражнения 

o Намаляване на часовете, свързани с изучаването на остарели материали или 

такива, които вече не се използват в практиката. 

o Учебна програма по Технология на зъбните протези – 180 ч. – лекции. 

o Увеличаване на часовете, свързани с изучаването на CAD/CAM системите – 

лекции. 

o Добавяне в учебната програма изучаването на съвременните технологии в 

зъбопротезирането – лазерно синтероване и 3D принтиране – лекции. 

 Учебна програма по Учебна практика – 1365 часа (660 часа в бази и  705 часа в 

МК) 
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o Добавяне в учебната програма изработване на конструкции от чиста 

керамика 

o Добавяне в учебната програма изработване на конструкции от циркониев 

диоксид 

o Добавяне в учедната програма изработване на конструкции от съвременни 

композити (РЕЕК) 

o Работа със съвременна техника, по съвременни технологии и лезерно 

синтезиране – CAD/CAM системи, лазери, 3D принтери и скенери. 
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4. МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

И ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

4.1. Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в процеса на 

обучение на студентите в специалност „Зъботехник“ 

Внедряването на новите технологии и материали в обучението на студентите по 

зъботехника е от съществено значение за тяхната професионализация и реализацията 

им на пазара на дентални услуги. Днес този пазар се характеризира като високо 

конкурентен, което изисква от зъботехническите лаборатории да използват нови 

начини на работа, а внедряването на новите технолигии и материали им помага за 

развитието на дейността и намаляването на производствените разходи. 

Внедряването на технологиите и материалите в обучението на студентите по 

зъботехника е процес, при който  се постига подобряване на качеството на обучение и 

професионализацията на новозавършилите специалисти – зъботехници. 

За да се ускори процесът на включването на актуални технологии в 

практическото обучение на студентите е необходимо насърчаването на представители 

на работодателите за активно участие в процеса. От една страна те са хората, които ще 

осигурят работни места на новозавършилите студенти, а от друга са източникът за 

новите изисквания на пазара на здравни услуги, които възникват при развитието на 

технологиите в областта на зъботехниката. 

Провеждането на студентските учебни практики и преддипломни стажове в 

зъботехническите лаборатории е един от начините за достъп на студентите до 

съвременните технологии използвани в зъбопротезирането. За да могат да работят те 

трябва да имат необходимата подготовка. За тази цел учебните програми по 

специалните дисциплини трябва да се осъвременяват периодично, като се увеличат 

часовете за практическо обучение на студентите за използването на съвременни 

технологии в зъботехниката. Могат да се използват лектори от практика, които имат 

опит за да споделят опит в използването на конкретна технология. 

За подобряване на практическото обучение е необходимо закупуването на 

съответната апаратура в МК. 

Внедряването на актуални технологии използвани в зъботехниката в 

практическото обучение на студентите може да стане по два начина: 

 Първият е чрез разработването на програми за допълнителни учебни дисциплини, 

които да разглеждат детайло изпозването на определена  технология. Те могат да се 

предлагат на студентите като свобоно избираеми към учебните планове.  

 Вторият начин е внедряването на актуални технологии в съществуващите учебни 

програми, което изисква промяна в съдържанието и разработване на нови теми в 

зависимост от структурата и съдържанието на останалия учебен материал. 

Този процес изисква анализиране на учебните програми и премахване на теми, 

които вече не отговарят на условията на пазара на труда и не помагат за бъдещата 

реализацията на студентите. 
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Необходимо е часовете по практика да бъдат преразпределени, като в тях се 

включат и часовете за изучаване на актуални технологии (фиг. 82). 

 

 
Фиг. 82. Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в процеса на 

обучение на студентите в специалност „Зъботехник“ 
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4.2. Проект на Стратегия за подобряване професионалната реализация на младите 

зъботехници 

Стратегията за подобряването на професионалната реализация и развитието на 

младите зъботехници според нас трябва да има следната обща структура: 

 Ситуационен анализ – оценка на контингента млади зъботехници, обучаващи се в 

медицинските колежи, по комплекс показатели (пол, възраст, процес на 

самоподготовка, участие в курсове и семинари, ниво на удовлетвореност, 

индивидуални намерения и планове за бъдеща реализация и др.). 

 Систематизация на основните проблеми и трудности в процеса на обучение, 

квалификация и в ежедневната дейност на младите зъботехници с особен акцент 

към организацията на учебния процес и към психоклимата в конкретното учебно 

заведение и в конкретния екип (група), в който се обучават. Стистематизацията на 

тези проблеми трябва да бъде в добре обоснован приоритетен ред с оглед тяхното 

постъпателно решаване. 

 План-програма за конкретни действия, насочени към ускоряване процеса на 

обучение, квалификация и професионална реализация на младите 

зъботехници,коятовключва: индивидуален план за професионално развитие на 

всеки млад специалист с конкретни лични отговорности; отговорности на 

управителя на СМТЛ - дейности за периодичен анализ на хода на специализация и 

квалификация на младите зъботехници  в лабораторията, периодичен атестат на 

младите специалисти от специално формирана експертна група, разнообразни 

стимули за посещения на курсове и семинари, квалификационни командировки в 

страната и чужбина и др. 

В условията на радикалната организационна промяна в нашето здравеопазване 

са нужни нови виждания и нов по-динамичен управленски 

стил в медицинските колежи.  В този аспект е необходима цялостна преоценка на 

подхода за обучение на здравните специалисти, в частност зъботехници на основата на 

нови стратегически виждания за професионалната им реализация. 

 

4.3.  Алгоритъм за  подготовка на ефективни наставници в областта на 

зъботехниката 

Въпреки, че за наставничеството се заговори в последите няколко години можем 

да кажем, че това е процес, който съществува още с формирането на професиите и 

занаятите. Професията на зъботехника, започва като занаятчийска дейност. Протезните 

конструкции са се изработвали от бижутери и ювелири под ръководството на лекарите, 

които са играли ролята на наставници. На по-късен етап лекарите започват да обучават 

хора, специално за целите на тяхната дейност. По този начин зъботехниците започват 

да се развиват като специалисти именно чрез наставничеството, докато не се създават 

специални училища и зъботехниката от занаят се превръща в професия. 

Прилагането на наставничеството е традиция при обучението на студентите по 

„Зъботехника”, но в България то не е нормативно регулирано, а по скоро се разглежда 
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като морален и професионаен дълг на дипломирания, с доказан професионализъм и 

авторитет специалист в областта на зъботехническата практика. 

Целта на наставничеството като елемент от цялостното обучение е създаване на 

възможност и благоприятна учебна среда за добиване на необходимите умения и 

навици за практикуване на професията „Зъботехник”. По този начин се прави още една 

крачка към постигането на визия за съвременно и ефективна обучение, което създава 

способни, отговорни и мотивирани медицински специалисти, които са в състояние да 

отговарят на нарасналите изисквания на денталните лекари и пациентите, като 

предоставят качествени здравни услуги на населението.  

В процеса на професинализация наставничеството играе съществена роля. То 

като процес засяга интересите на всички взаимодействащи си субекти. За да се 

постигнат целите и да се удовлетворят интересите на всички страни е необходимо да се 

изпълнят следните задачи: 

 Да се укрепи интереса и позицията на младите специалисти – зъботехници към 

професията и зъботехническата лаборатория; 

 Да се ускори процеса на професионално развитие на новозавършилите зъботехници 

чрез развиване на способността за самостоятелно и ефективно изпълнение на 

задълженията в зъботехническата лаборатория; 

 Наставникът има задължението да спомогне за успешното адаптиране на младите 

специалисти към средата в зъботехническата лаборатория и усвояването на 

необходимите умения за успешното професионално бъдещо развитие. 

Във връзка с поставените задачи от процеса на наставничество в областта на 

зъботехниката се очаква да се постигнат следните резултати: 

 Подобряване на професионалната компетентност на младите специалисти-

зъботехници на новото им работно меясто в конкретната зъботехническа 

лаборатория; 

 Развитие у младите специалисти на необходимите умения и способности за работа 

със съвременните технологии и материали, използвани в зъботехниката; 

 Развитие на притежаваните от новозавършилите зъботехници знания и 

придобиването на нови такива; 

 Професионална адаптация на новозавършилите зъботехници към реалните работни 

условия в зъботехническата лаборатория. 

За постигането на всички тези задачи и резутати е необходимо провеждането на 

ефективен процес на наставничество с подходящи и добре обучени кадри за 

наставници. В тази връзка на фиг. 83 е представен модел от осем стъпки за създаването 

на ефективни наставници в зъботехниката. Като моделът представлява процес на 

подбор, обучение и мотивиране на лицата, които ще бъдат наставници в конкретните 

зъботехнически лаборатории. 
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Фиг. 83. Алгоритъм, чрез който МК и зъботехническите лаборатории могат да 

подготвят успешни наставници 

 

На фиг. 84 е представен схематично процеса на наставничеството и 

взаимодействащите си страни. 
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Фиг. 84. Процес на наставничество и взаимодействия на участниците в него 

 

В процеса на наставничеството в зъботехниката, младите специалисти в лицето 

на обучаващите се или новозарършили зъботехници получават следните ползи: 

 Придобиват и развиват чувство за значимост, самоувереност; 

 Получават практически съвети и подкрепа; 

 Изграждат представа за собствените си възможности в реална работна среда; 

 Подобряват своите комуникативни умения; 

 Научават се да работят при крайни срокове и ограничения; 

 Придобиват професионален опит. 

От друга страна наставникът също има своите ползи от работата си с младите 

специалисти и взаимодействието с учебното заведение: 

 Придобиване на различен професионален опит и личностна удовлетвореност; 

 Подобряване на комуникативните умения; 

 Повишаване на професионалния опит; 

 Повишавне на мотивацията и удовлетвореността от работата; 

 Предаване на лични умения и опит; 

 Придобиване на умения за самоанализ и анализ на способностите  (собствените и 

тези на младите специалисти). 

Третата основна страна в процеса на наставничеството е учебното заведение в 

лицето на медицинските колежи. В този процес медицинският колеж може да извлече 

следните ползи: 

 Повишаване на нивото на обучение на студентите; 

 Повишаване на мотивацията на студентите за професионално усъвършенстване и 

развитие; 

 Укрепване на сътрудничеството между учебното заведение и работодателите в 

лицети на зъботехническите лаборатории. 
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5. ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Изводи 

Зъботехниката е област, която постоянно търпи развитие и в протезирането 

започват да навлизат акуални технологии, които спестяват време, материали на 

лекарите по дентална медицина и зъботехниците и подобряват качеството на 

изработените конструкции. 

Основните изводи от направеният анализ на изследваните групи относно 

мнението им за професионализацията и въвеждането на нови технологии в 

практическото обучение на студентите по зъботехника в МК-Варна, МК- София и МК - 

Пловдив са: 

1) Според резултатите от проученото мнение на студенти, преподаватели и 

работодатели относно препоръките, които имат, обучението на студентите по 

зъботехника не трябва да включва само фундаменталните основи на зъботехниката, 

а трябва постоянно да се реформира, като се следят новите тендинции в практиката. 

2) Студентите (90,60 %), преподавателите (84,60 %) и работодателите       (83,50 %) са 

единодушни, че има необходимост от промяна в обучението по зъботехника за да 

може новозавършилите специалисти да се реализират адекватно на пазара на 

здравни услуги. 

3) Основната област, която се посочва от преподавателите (78,30 %) и студентите 

(48,00 %) за разширение на обучението е протетичната, докато работодателите 

посочват, че има недостиг на специалисти в областта на ортодонтията (62,40 %). 

4) Според студентите  (92,40 %)  и преподавателите (100 %) е необходимо да се 

провеждат допълнителни курсове за повишаване на квалификацията на 

новозавършилите специалисти, като отговор на  пазара на труда. 

5) Приблизително 1/3 от работодателите (30,80 %) посочват, че е необходимо да се 

проведе обучение по наставничество на лицата, които отговарят за студентите в 

зъботехническите лаборатории, за да се постигне максимален успех от 

провеждането на стажа и усвояването на професионалните компетентности. 

6) За да стимулират студентите не малка част от работодателите (48,90 %) биха 

заплащали почасово провеждането стажа. 

7) Теоретично разработените практически подходи: 

 Алгоритъм за прилагане на наставническия процес при обучението на 

студентите по зъботехника. 

 Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в процеса на 

обучение на студентите. 

 Проект на Стратегия за подобряване на професионалната реализация на 

студентите по зъботехника 

 ще ускорят внедряването на новите технологии и материали в обучението на 

студентите по зъботехника и ще допринесат за тяхната професионализация и 

реализацията им на пазара на дентални услуги. 
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Сферата на образованието търпи постоянни реформи изключение не прави и 

обучението на студентите по зъботехника, като те трябва да се съобразяват с 

промените, както в образователната сфера, така и в здравеопазването. Постоянно 

излизат все по-нови технологии и материали, при които изработването на 

конструкцията става изцяло под ръководството на компютър,  именно тези тенденции 

налагат и промяна в обучението на зъботехниците за успешното им реализиране на 

пазара на труда. 

 

Препоръки  

Препоръки към медицинските колежи: 

 Анализиране на учебните програми, в зависимост от новите технологии и 

материали, използвани в съвременната зъботехника; 

 Модернизиране на техниката в зъботехническите лаборатории към медицинските 

колежи; 

 Обучение на наставниците от базите, които приемат студенти за учебна практика и 

преддипломен стаж. 

 

Препоръки към преподавателите в специалност „Зъботехник“: 

 Повишаване на квалификацията, чрез преминаване на курсове за работа със 

съвременните технологии и материали, използвани в зъботехниката 

 Подобряване на комуникацията на преподавателите с работодателите и студентите 

 

Препоръки към работодателите: 

 Лицензиране на зъботехническите лаборатории, като база за обучение на студенти; 

 Обучение на кадрите в зъботехническите лаборатории за наставници; 

 Поддържане на ефективна комуникация с медицинските колежи, преподаватели и 

студенти – обратна връзка. 

 

Предложения 

Предложения към Министерството на образованието: 

 Създаване на възможност за продължаващо обучение в магистърска степен към 

Факултетите по дентална медицина; 

 Приравняване на образованието по зъботехника в България към това от страните в 

Западна Европа. 

 

Предложения към Министерството на здравеопазването: 

 Промяна на Закона за признаване на професионалните квалификации в областта на 

здравеопазването и включването на специалистите по зъботехника; 

 Създаване на стандарт по „Зъботехника“; 

 Промяна на Наредбата за за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването и добавянето на специалистите по зъботехника. 
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6. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Приноси с теоретичен характер 

1) За пръв път у нас детайлно се разглежда проблема за професионализацията на 

зъботехниците. 

2) Изследвани са значимостта и факторите за професионализацията на зъботехниците 

в световен и национален мащаб. 

3) Направен е задълбочен сравнителен анализ на обучението по зъботехника в трите 

колежа където се провежда обучение. 

 

Приноси с практико-приложен характер 

1) За пръв път у нас е направено детайлно изследване на професионализацията на 

зъботехниците, като са изследвани студенти, преподаватели и работодатели.  

2) Установени са пропуски в обучението на студентите в трите медицински колежа. 

3) Дадени са насоки за промяна в конкретни учебни програми с цел максимално 

доближаване на придобитите умения и знания към условията на пазара на дентални 

услуги. 

4) Разработен е Алгоритъм за прилагане на наставническия процес при обучението на 

студентите по зъботехника. 

5) Разработен е Модел за внедряване на актуалните технологии и материали в процеса 

на обучение на студентите. 

6) Разработен е проект на Стратегия за подобряване на професионалната реализация 

на студентите по зъботехника 
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2. Цветков Н., С. Тончева, Цв. Тончев. Повишаване на качеството на обучение на 

студентите от специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж – Варна в отговор на 

изискванията на пазара на труда. Сп. Социална медицина, бр. 4, 2015, 39-40 

3. Цветков Н., С. Тончева, Цв. Тончев. Изследване мнението на преподавателите в 

специалност „Зъботехник“ за подготовката на новозавършилите  специалисти. Сп. 
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