
 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА ДИСЦИПЛИНАТА „ОБРАЗНА 

ДИАГНОСТИКА” 

 

1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Обучението по дисциплината има за ЦЕЛ да даде основни познания и 

придобиване на практически умения у завършващи специалността 

Дентална медицина. Чрез обучението по Дентална Образна 

Диагностика студентите получават теоретични знания и практични 

умения за работа врентгенов дентален кабинет, свързани с диагностика 

и лечение на заболяванията на ЛЧО 

 

2. Учебно съдържание 

               
УЧЕБЕН ПЛАН 

 

                       

 

Програма лекции и упражнения 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

ІІІ курс, VI семестър 

 

№  

 

Т Е М А 

ЧАСОВЕ 

1. 
Образна диагностика – същност. Видове енергии 

използвани за получаване на диагностични образи. 

Рентгенови лъчи – получаване, свйства. КТ, УЗД, МРТ. 

Биологично действие на йонизиращите лъчения. Основи 

на лъчезащитата на персонала и пациентите. 

Нормативни изисквания за разкриване и работа в 

рентгенов кабиент .  

2 ч. 

 

Дисциплина 

Семестър Всичко 
часове 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Образба диагностика – обща и 

специална  

     1/2 1/2    30/60 



2. 
Рентгенов образ. Качества. Геометрични свойства. 

Основни методи за рентгенова диагностика. Предимства 

и недостатъци. Дигитален рентгенов образ – физични 

основи, предимства и недостатъци. Рентгенова 

лаборатория. Специални методи в рентгеновата 

диагностика. Контрастно рентгеново изследване – 

същност, индикации контраиндикации. 

2ч. 

 

 

3. 
Рентгеново изследване на заболяванията на дихателната 

система. Нормална рентгенова анатомия и обща 

симптоматология. По-често срещани заболявания. 

Рентгенова диагностика на заболяванията на сърдечно-

съдовата система. 

2ч. 

 

4. 
Рентгенова диагностика на заболяванията на 

храносмилателната, отделителната и половата систама. 

Нормална рентгенова анатомия и обща 

симптоматология. По-чести заболявания.  

2ч. 

 

5. 
Рентгеново изследване на заболяванията на костно-

ставната система. Нормална рентгенова анатомия и 

обща симптоматология. Рентгеново изследване на 

заболяванията на централната нервна система.  

2ч. 

 

6. 
Образна диагностика на лицево-челюстната област. 

Рентгеново изследване – методи. Рентгенови апарати за 

орална диагностика. Лъчезащита при орални рентгенови 

изследвания. Рентгеново изследване на челюстите, 

лицевите кости и черепа – центражи, нормална 

рентгенова анатомия.  

2ч. 

 

7. 
Рентгеново изследване на заболяванията на зъбите и 

пародонта. Проекции – индикации за приложението им. 

Нормална рентгенова анатомия. Кариес. Заболявяния на 

зъбната пулпа. Периодонтити – рентгенова 

симптоматология.  

2ч. 

 

8. 
Рентгеново изследване на заболяваниуята на пародонта. 

2ч. 

 

Общо: 16 ч. 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

ІV курс, VІI семестър 

 

№  

 

Т Е М А 

 

ЧАСОВЕ 

1. Рентгеново изследване при травми на зъбите, челюстите и 

лицевите кости. Част 1 

1ч. 

 

2. 
 

Рентгеново изследване при травми на зъбите, челюстите и 

лицевите кости . Част 2 

1ч 

 

3. 
 

Образна диагностика на възпалителните заболявания на 

челюстите. Остеомиелит. Част 1 

1ч. 

 

4. 
 

Образна диагностика на възпалителните заболявания на 

челюстите. Остеомиелит. Част 2 

1ч. 

 

5. Образна диагностика на кистите, доброкачествените 

тумори и тумороподобните заболявания в лицево-

челюстната област. Злокачествени тумори. Част 1 

1ч. 

 

6. Образна диагностика на кистите, доброкачествените 

тумори и тумороподобните заболявания в лицево-

челюстната област. Злокачествени тумори. Част 2 

1ч. 

 

7. Рентгеново изследване на заболяванията на пародонта. 

Част 1 

1ч. 

 

8. Рентгеново изследване на заболяванията на пародонта. 

Част 2 

1ч. 

 

9. Образна диагностика на заболяванията на слюнчените 

жлези и околоностните  кухини. Част 1 

1ч. 

 



10. Образна диагностика на заболяванията на слюнчените 

жлези и околоностните  кухини. Част 2 

1ч. 

 

11. Образна диагностика на заболяванита на челюстната става 

и лимфната система в лицево-челюсната област. 

Заболявания на ендокринната система, хемопоетичната и 

ретикуларната тъкан. Част 1 

1ч. 

 

12. Образна диагностика на заболяванита на челюстната става 

и лимфната система в лицево-челюсната област. 

Заболявания на ендокринната система, хемопоетичната и 

ретикуларната тъкан. Част 2 

1ч. 

 

13. Радиоизотопна диагностика. Радиоизотопна диагностика на 

заболяванията в лицево-челюстаната област. Част 1 

1ч. 

 

14. Радиоизотопна диагностика. Радиоизотопна диагностика на 

заболяванията в лицево-челюстаната област. Част 2 

1ч. 

 

15. Лъчелечение. Лъчелечение на заболяванията в лицево-

челюстната област.  

1ч. 

 

ОБЩО:   15 ч. 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

ІІІ курс, VI семестър 

 

№  

 

Т Е М А 

 

ЧАСОВЕ 

 

1. 

 

Образна диагностика – основни методи.Апаратура – за рентгенови 

изследвания, ехография, ядреномагнитен резонанс.Устройство на 

кабинет за рентгенови изследвания.Рентгенова 

лаборатория.Основни принципи и правила на лъчезащита при 

рентгенови изследвания. 

 

2ч. 

2. 

 

Рентгенова анатомия на черепа, лицевите кости, челюстите и 

зъбите. Работа с пациенти. 

 

2ч. 



3. 

 

Заболявания на твърдите зъбни тъкани и зъбната пулпа. Работа с 

пациенти. 

 

2ч. 

4. 

 

Заболявания на периодонта. Работа с пациенти. 

2ч. 

5. 

 

Заболявания на пародонта. Работа с пациенти. 

 
2ч. 

6. 

 

Образна диагностика при травми на зъбите, челюстите, лицевите 

кости и черепа. Работа с пациенти. 

 

2ч. 

7. 

 

Възпалителни заболявания на челюстите – 

остеомиелит.Особености в детска възраст. Работа с пациенти. 
2ч. 

8. 

 

Кисти на челюстите. Работа с пациенти. 

2ч. 

9. 

 

Доброкачествени тумори на челюстите. Работа с пациенти. 

2ч. 

10. 

 

Злокачествени тумори на челюстите. Работа с пациенти. 

 
2ч. 

11. 

 

Заболявания на челюстната става. Работа с пациенти. 

 
2ч. 

12. 

 

Заболявания на слюнните жлези. Работа с пациенти. 

 
2ч. 

13. 

 

Заболявания на околоносните кухини. Работа с пациенти. 

 
2ч. 

14. 

 

Методи на контрастно рентгеново изследване при заболявания в 

л.ч.о. Общи принципи. Индикации и контраиндикации. Рентгеново 

изследване в хода на лечението.Работа с пациенти. 

 

2ч. 

15. 

 

Колоквиум – Орална образна диагностика. 

 
2ч. 

Общо: 30 ч. 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

ІV курс, VІI семестър 

 

№  

 

Т Е М А 

 

ЧАСОВЕ 

1. 
Образна диагностика на лицевите кости и черепа.Методи на 

изследване.Диагностични възможности. Индикации. 

Интраорални методи на изследване на зъбите и челюстите – 

работа с пациенти. 

2ч. 

2. 
Рентгенова анатомия на черепа, лицевите кости, челюстите и 

зъбите. Работа с пациенти. 2ч. 

3. 
Заболявания на твърдите зъбни тъкани и зъбната пулпа. Работа с 

пациенти. 2ч. 

4. 
Заболявания на периодонта. Работа с пациенти. 

2ч. 

5. 
Заболявания на пародонта. Работа с пациенти. 

2ч. 

6. 
Образна диагностика при травми на зъбите, челюстите, лицевите 

кости и черепа. Работа с пациенти. 2ч. 

7. 
Възпалителни заболявания на челюстите – 

остеомиелит.Особености в детска възраст. Работа с пациенти. 2ч. 

8. 
Кисти на челюстите. Работа с пациенти. 

2ч. 

9. 
Доброкачествени тумори на челюстите. Работа с пациенти. 

 
2ч. 

10. 
Злокачествени тумори на челюстите. Работа с пациенти. 

2ч. 

11. 
Заболявания на челюстната става. Работа с пациенти. 

2ч. 

12. 
Заболявания на слюнните жлези. Работа с пациенти. 

2ч. 



13. 
Заболявания на околоносните кухини. Работа с пациенти. 

2ч. 

14. 
Методи на контрастно рентгеново изследване при заболявания в 

л.ч.о. Общи принципи. Индикации и контраиндикации. 

Рентгеново изследване в хода на лечението.Работа с пациенти. 
2ч. 

15. 
Колоквиум – Орална образна диагностика. 

2ч. 

ОБЩО:   30ч. 

  

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ:  

За да започне ефективното обучение по дисциплината студентът трябва 

да има достатъчни познания по анатомия 

 Основните цели и задачи по време на обучението по ДЕНТАЛНА 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА са да подготви студентите с оптимални знания и 

практически умения в основните раздели на дисциплината. 

 След приключване на обучението студентите трябма да имат следните 

познания и умения:  

- да познават основните  методи за диагностика в образната диагностика 

като цяло. 

- да познават и прилагат съвременни методи за образна диагностика в 

денталната практика 

- да познават образно-диагностичните симптоми при различните 

нозологични единици в денталната практика. 

         -да умеят да избират най-точния метод за поставяне на конкретната 

диагноза, с минимум лъчево натоварване и максимум информативна стойност 

 

 

3. АКАДЕМИЧНИ РЕСУРСИ 

Катедрата трябва да разполага с необходимия брой преподаватели 

съгласно приетите нормативи за учебна натовареност на преподанателите от 

МУ – ФДМ – Пловдив. Преподавателят трябва да притежава отлична 

теоретична и практическа подготовка и специалност по дисциплината Образна 

диагностика. Да участва активно в плана на катедрата по изпълнение на научна 

дейност, като се ръководи от последните постижения в областта на 

преподаваната дисциплина. 



4. МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ: 

За осъществяване на обучението катедрата трябва да притежава 

необходимия брой зали с налични компютърни конфигурации и мултимедийна 

техника, както и с рентгенови кабинети, оборудвани със съвременни апарати за 

образно-диагностични изследвания . 

5. ЛЕКЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: 

Презентациите на лекционния курс се предоставят на студентите по 

електронен път. 

6. ПРАКТИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ 

 УПРАЖНЕНИЯ ПО ДЕНТАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

Провеждат се в зали,оборудвани компютърни конфигурации, 

негативоскопи и мултимедийна техника. 

ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБРАЗНА 

ДИАГНОСТИКАПровеждат се в кабинети в групи от 5-8 студента. За 

упражненията се предоставят тестове. С тях се проверяват подготовката на 

студента и получените знания и умения от конкретното упражнение.  

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА. САЙТОВЕ. 

Преподавателят се задължава да има разработени лекции и упражнения по 

дисциплината, като предоставя същите и в електронен вариант.  

7. КОНТРОЛНИ РАБОТИ  

Студентите се натоварват  динамично и интензивно през семестъра. 

Текущият контрол се провежда чрез тестове и  семинари. На студентите се 

предоставя своевременно информация и разяснения  за резултатите от 

контрола, което да подпомогне по-нататъшната им подготовка. Ризултатите от 

тези проверки влизат като компонент при заверката на семестъра. 

8. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА И АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТА. 

Самостоятелната работа на студентите се ръководи от асистента на 

групата, като всеки студент самостоятелно осъществява задачите поставени в 

упражненията 

 

 



СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ 

ЕКИП: 

Ангажираност на преподавателя към студента и неговата подготовка се 

изразява в активното участие по време на упражнения, както и в: 

 Използване на приемните часове за консултации 

 Участие в научни катедрени кръжоци 

 

9.  ИЗПИТИ: 

Текущите оценки предвидени за учебния план по специалността се дават 

за: 

 Резултати от проведени колоквиуми 

 Текуща оценка за цялостна работа на студента през семестъра. 

 

10. СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Стандартите за оценяване постиженията на студента трябва внимателно да 

се обмислят и дифинират така, че обективизират, които не бива решаващо 

да зависят субекта на преподавателя.  

 Отличен (6) – за отлично владеене на материала, добро познаване на 

информационните източници. Задълбочено овладени основни и 

допълнителни знания и умения. Точност на изложението и богата 

езикова култура. Умело боравене с учебния материал и способност 

за самостоятелно мислене, съждения и изводи 

 Мн.  добър (5) – за много добро владеене на учебния материа и 

добро познаване на информационните източници. Овладени основни 

и допълнителни знания. Наличие на добра езискова култура. 

Затруднения при вземане на аргументирани самостоятелни решения. 

 Добър (4) – за добро владеене на материала, овладени основни и 

добпълнителни знания. Липсва задълбочен поглед при 

интерпретация на материала и вземане на аргументирани 

самостоятелни решения. 

 Среден (3) – За основни познания върху учебния материал. 

Изложението се характеризира с беден език. Усвоени основни знания 

за решаване на прости задачи. 

 Слаб (2)  - Не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 

При започнае на занятията по дисциплината студентите трябва да бъдат 

запознати със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на 

текущ контрол и възможностите за получаване на обратна връзка за 

напредъка им през сдечестъра. 

11.  ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: 

Крайната оценка е многокомпонента и включва оценките от: 



 Текущ контрол 

 Тестово изпитване 

 Писмен изпит 

 Устен изпит 

Ако един от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната 

оценка е слаб (2).  

Изпитните материали се съхраняват в канцеларията и се предоставя 

възможност на студентите да се запознаят с тях и основанията за оценка по ред 

и процедура. Периодът , в който се осигурява достъп на студентите до 

изпитните материали и резултати е пет работни дни след датата на изпита. 

Настоящата дисциплина има характеристика, до която в този си вид се 

предоставя достъп на студента в началото на обучението. 

Това изискване се поставя в съответствие с ЗВО, чл. 56, ал. 

1,“Преподавателите са длъжни да разработят и да  оповестят по подходящ 

начин и описание на водения от тях лекционен курс, включващо заглавия и 

последователност на темитеот учебното съдържание, препоръчителна 

литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на знанията 

и уменията“. 

 

   Изготвил – ръководител катедра:.......................... 

      /доц. д-р Георги Йорданов, дм/ 

 

 

Академичния стандарт за учебната дисциплина е утвърден посредством 

Решение на Катедрения съвет № 6 от 17.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ДЕНТАЛНА 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА: 

 
Стандартите за оценяване постиженията на студента трябва внимателно да се обмислят 

и дифинират така, че обективизират, които не бива решаващо да зависят субекта на 

преподавателя.  

 Отличен (6) – за отлично владеене на материала, добро познаване на 

информационните източници. Задълбочено овладени основни и допълнителни 

знания и умения. Точност на изложението и богата езикова култура. Умело 

боравене с учебния материал и способност за самостоятелно мислене, съждения 

и изводи 

 Мн.  добър (5) – за много добро владеене на учебния материа и добро познаване 

на информационните източници. Овладени основни и допълнителни знания. 

Наличие на добра езискова култура. Затруднения при вземане на аргументирани 

самостоятелни решения. 

 Добър (4) – за добро владеене на материала, овладени основни и добпълнителни 

знания. Липсва задълбочен поглед при интерпретация на материала и вземане на 

аргументирани самостоятелни решения. 

 Среден (3) – За основни познания върху учебния материал. Изложението се 

характеризира с беден език. Усвоени основни знания за решаване на прости 

задачи. 

 Слаб (2)  - Не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 

При започнае на занятията по дисциплината студентите трябва да бъдат запознати 

със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и 

възможностите за получаване на обратна връзка за напредъка им през сдечестъра. 

 

 ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: 

Крайната оценка е многокомпонента и включва оценките от: 

 Текущ контрол 

 Тестово изпитване 

 Писмен изпит 

 Устен изпит 

Ако един от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната оценка е слаб 

(2).  

Изпитните материали се съхраняват в канцеларията и се предоставя възможност на 

студентите да се запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура. Периодът , в 

който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и резултати е пет работни 

дни след датата на изпита. 

Настоящата дисциплина има характеристика, до която в този си вид се предоставя 

достъп на студента в началото на обучението. 

Това изискване се поставя в съответствие с ЗВО, чл. 56, ал. 1,“Преподавателите са 

длъжни да разработят и да  оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях 

лекционен курс, включващо заглавия и последователност на темитеот учебното съдържание, 

препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на 

знанията и уменията“. 
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