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Анотация 

 

Курсът по „Пропедевтика на детската стоматология” 

предоставя възможност за придобиване на  базисни знания за 

хистогенезата, морфологията и физиологията на оралните структури; 

динамиката в развитието на зъбите, аномалии в морфологията и 

структурата на зъбите, орална физиология, орална екосистема и защитни 

механизми в детска възраст. 

Тези знания представляват основа за придобиване на  компетенции,  за 

пълноценно организиране и провеждане на профилактиката на 

стоматологичните заболявания изучавана в съответната дисциплина, както 

и компетенции за правилния избор на лечебни методи  за денталната 

помощ в детска възраст. 

Усвояване на детайлизирани базисни познания за хистогенезата, 

морфологията и физиологията на оралните структури, както и на 

основните физиологични процеси в устата. 

 

Форми на обучение, контрол и оценка 

 

ФОРМИ И МЕТОДИКИ НА ОБУЧЕНИЕ:  

 

Лекции, семинари, наблюдения на микроскопски препарати, рисуване на 

микроскопски препарати 

 

Обучението се извършва чрез помощни средства като мултимедийна 

презентация, схеми, тестове, микроскопски препарати. 

 

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, тестове, колоквиум, 

практичен изпит 

Формира се на базата на средна текуща оценка, оценка от колоквиум, 

оценка от практически изпит и оценка от теоритичен изпит. 
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- оценяване на активността на студентите по време на курса 

- изпитен резултат по време на сесията 

Аспекти при формиране на оценката:  

- участие в дискусии 

- решаване на казуси 

- тест 

- изпитен резултат 

 

След завършване на курса студентите трябва да притежават следните 

знания, умения и компетентности: 

Знания: за основните процеси извършващи се през отделните етапи на 

хистогенезата на оралните структури, което ще бъде база за провеждането 

на адекватна профилактика на стоматологичните заболявания. 

Умения: да могат да познават на микроскопски препарат  и подробно да 

описват характеристиките на всеки отделен стадий в хистогенезата на 

оралните структури, да познават на микроскопски препарати 

морфологията и структурата на зъби, пародонт и устна лигавица, 

физиология на оралните структури. Да познават причините, механизмите 

за възникване и видовете отклонения в развитието на зъбите. Да знаят 

състава и ролята на физиологичното съдържимо в норма и особеностите 

му в детска възраст. Да знаят механизмите и динамиката във формирането 

на оралната екосистема. Да познават защитните механизми в устата и 

особеностите на детския имунитет. 

Компетентности: да познават сроковете в динамиката на зъбното развитие 

за да могат да определят нормата и отклонението в развитието им, като 

посочват възможните причини и времето на проявлението им, да познават 

подробно морфологичните характеристики на оралните структури в детска 

възраст, което е базата за избор на подходящи методи за профилактика и 

лечение – обект на дисциплините „ДенталнаПрофилактика” и „Клникика 

на детската стоматология”.
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