
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (,,Службен весник 
на  Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за средното образование 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15,  145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), како и врз основа на член 7 алинеа 7 од Законот за стручно образование и 
обука („Службен весник на Република Македонија” бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16) 
министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет Геологија за I година  
образование од струка Геолошко-рударска и металуршка(сектор:Геологија, рударство и металургија) за образовен 
профил: Ракувач со рударски машини (квалификацијата:Ракувач со рударски машини) за учениците во средното стручно 
образование со тригодишно траење 
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Назив на наставната програма ГЕОЛОГИЈА 

Тип на наставна програма Задолжителна-стручно-теоретска  

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Геолошко-рударска и металуршка 

Сектор Геологија, рударство и металургија 

Образовен профил Ракувач со рударски машини 

Назив и ниво на квалификацијата Ракувач со рударски машини, III ниво 

Година на изучување I година 

Број на часови неделно/годишно за 
реализација на наставната програма 

2 часа неделно 

72 часа годишно 

Цели на наставната програма 

Наставната програма Геологија треба да овозможи ученикот да стекне основни и стручни знаења и 
вештини за минералниот состав и склоп кај карпите, настанокот на карпи, дејството на геолошките 
сили, промените во карпите предизвикани од геолошките сили, водно-физичките својства на 
карпите, влијанието на водата врз рударските работи, начините на спречување на продор на водата 
во рудник и одведување на водата од рудник, механичките и техничките својства на карпите, 
современите геолошки и инженерско-геолошки процеси, превентивните мерки за спречување на 
инженерско геолошки процеси и појави. 

Посебните цели на наставната програма Геологија произлегуваат од општата цел, а се однесуваат 
на придонесот на наставната програма за личен развој и развој на стручните способности на 
ученикот. Преку посебните цели, ученикот треба да: 

 опишува минерален состав и склоп кај карпите; 



 

 разликува постоење на различи видови карпи; 

  објаснува настанок на карпи;  

 опишува дејство на геолошките сили;  

 препознава промени во карпите предизвикани од геолошките сили; 

 ги познава водно-физичките својства на карпите; 
 го објаснува за влијанието на водата врз рударските работи;  
 ги опишува начините на спречување на продор на водата во рудник и одведување на водата 

од рудник;  
 ги дефинира механичките и техничките својства на карпите;  
 ги објаснува современите геолошки и инженерско геолошки процеси;   
 ги опишува превентивните мерки за спречување на инженерско геолошки процеси и појави. 

 

Модуларни единици на наставната 
програма 

Модуларни единици во наставната програма се: 

• Петрогени минерали 

• Петрографија 

• Ендодинамика и егзодинамика  

• Хидрогеологија на рудните лежишта 

• Механички и технички својства на карпите 

• Современи геолошки и инженерско- геолошки процеси и појави 

 

Материјално-технички  и  Реализацијата на наставната програма се остварува преку стручно-теоретски предавања кои ќе се  



 

 

просторни услови 

 

реализираат во училници, кабинети и работилници.  

Соодветно на карактерот на програмските содржини и целите што треба да се постигнат со 
наставата, наставната програма треба да се реализира во училница, училница-работилница, 
кабинет и лабораторија, во работни организаци (рудници, лабаратории и др.).  

Потребна опрема и училиштен инвентар согласно нормативот за реализирање на настава, е:  

• вообичаен инвентар: клупи, столчиња, табли, плакари за чување на наставни средства и 
материјали, лавабоа;  

• табла: обична, бела ,електронска;  

• компјутер, ЛЦД, видеобим, телевизор;  

• стручна литература;  

• лични заштитни средства, примероци од карпи и минерали;  

• материјали за заштита при работата. 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по наставната програма Геологија ќе ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- геологија  

Наставниците треба да имаат соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка  стекната во 
акредитирана установа. 

 

 

 

 



 

 Назив на модуларна единица 1 Петрогени минерали 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Одредува физички и 
морфолошки својства на 
минерал и именува непознат 
петроген минерал  

(14 часа) 

- Својста на петрогените 
минерали 

- Групирање на минералите 
според тврдината 

- Начин на одредување на 
физичките особини 

- Форми на минерали 

- Начин на настанок на 
минералите 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим кај нив 
за својстата ва петрогените 
минерали: сјајност и 
специфична тежина на 
минералите 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
групирањето на минералите 
според тврдината 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
начините на одредување на 
физичките особини 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
формите на минерали 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
начинот на настанок на 
минерал 
Со користење на слики, 
скици и шеми ги поврзува 
физичките и морфолошките 
својства со името на 

1. Објаснува својста на 
петрогените минерали: 
тврдина, цепливост, боја, 
сјајност и специфична тежина 
на минералите 

2. Групира минерали според 
тврдината 

3. Објаснува начин на 
одредување на физичките 
особини 

4. Црта форми на минерали 

5. Објаснува начин на настанок 
на минерал 

6. Поврзува физички и 
морфолошки својства со името 
на минералот 



 

 Назив на модуларна единица 1 Петрогени минерали 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

минералот 
  

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Работа на решавање на 

проблеми 
- Работа во групи 
- Презентација 

 
 
 

 Назив на модуларна единица 2 Петрографија 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Одредува видови на карпи 
(структура, текстура) врз основа 
на минералниот состав и склоп  

(12 часа) 

- Структура и текстура 

- Видови на магматски, 
седиментни и метаморфни 
карпи 

- Начини на настанок на 
карпите според 
структурата и текстурата 

- Начини на појавување на 
магматски, седиментни и 
метаморфни карпи 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
структура и текстура 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги 
класифицира карпи според 
даден критериум 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 

1. Дефинира поим структура и 
текстура 

2. Опишува поважни видови на 
магматски, седиментни и 
метаморфни карпи 

3. Класифицира карпи според 
даден критериум 

4. Проценува начин на настанок 
на карпата според структурата 
и текстурата 



 

 Назив на модуларна единица 2 Петрографија 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

начините на настанок на 
карпите според структурата 
и текстурата 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
начините на појавување на 
магматски, седиментни и 
метаморфни карпи 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Работа на решавање на 

проблеми 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

5. Толкува начини на појавување 
на магматски, седиментни и 
метаморфни карпи 

 

 Назив на модуларна единица 3 Ендодинамика и егзодинамика 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 



 

 Назив на модуларна единица 3 Ендодинамика и егзодинамика 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Одредува видови на рељеф и 
наведува причини за формирање 
на различни видови на рељеф  

(12 часа) 

- Влијание на внатрешни 
геолошки сили при 
оформување на рељеф 

- Продукти на вулканската 
активност 

- Причини за настанок на 
земјотреси 

- Метаморфни промени во 
карпестите маси 

- Влијание на надворешните 
геолошки сили (вода, 
ветер и сл.) во 
дооформувањето на 
рељефот 

- Причини за формирање на 
различни видови на 
рељеф 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
ендодинамика и 
егзодинамика 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
влијанието на внатрешните 
геолошки сили при 
оформување на рељеф 

- Со користење на слики, 
скици ги наведува 
продуктите на вулканската 
активност 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
причините за настанок на 
земјотреси 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
метаморфните промени во 
карпестите маси водата 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
влијанието на надворешните 
геолошки сили (вода, ветер 

1. Објаснува влијание на 
внатрешни геолошки сили при 
оформување на рељеф 

2. Наведува продукти на 
вулканската активност 

3. Објаснува причини за 
настанок на земјотреси 

4. Опишува метаморфни 
промени во карпестите маси 

5. Дискутира за геолошката 
работа на надворешните 
геолошки сили (вода, ветер и 
сл.) во дооформувањето на 
рељефот 

6. Наведува причини за 
формирање на различни 
видови на рељеф 



 

 Назив на модуларна единица 3 Ендодинамика и егзодинамика 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

и сл.) во дооформувањето 
на рељефот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
причините за формирање на 
различни видови на рељеф 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 4 Хидрогеологија на рудните лежишта 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Прогнозира можност за 
формирање на издан и продор на 
подземна вода на работно место 
и превзема мерки за одведување 
на површинските и подземните 
води од местото на рударските 
работи  

- Причини за појава на 
површински води во 
рудниците 

- Услови за формирање на 
издан  

- Водно-физички својства на 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
хидрогеологијата на рудните 
лежишта 

- Со користење на слики, 

1. Објаснува причини за појава 
на површински води во 
рудниците 

2. Опишува услови за 
формирање на издан во: 
алувионите, платформите 
моноклинални, синклинални и 



 

 Назив на модуларна единица 4 Хидрогеологија на рудните лежишта 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

(14 часа) карпи  

- Формирање на издан и 
продор на подземна вода 
на работно место 

- Мерки за одведување на 
површинските и 
подземните води од 
местото на рударските 
работи 

скици и шеми ги објаснува 
причините за појава на 
површински води во 
рудниците 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
условите за формирање на 
издан во: алувионите, 
платформите моноклинални, 
синклинални и раседни 
структури 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
водно-физичките својства на 
карпите (порозност, 
капиларност, влажност, 
водопропустливост и др.) 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го предвидува 
местото на појавување и 
можното количество на 
подземна вода 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
можноста за формирање на 
издан и продор на подземна 

раседни структури 

3. Опишува водно-физички 
својства на карпи (порозност, 
капиларност, влажност, 
водопропустливост и др.) 

4. Предвидува место на 
појавување и можно 
количество на подземна вода 

5. Прогнозира можност за 
формирање на издан и продор 
на подземна вода на работно 
место 

6. Користи мерки за одведување 
на површинските и 
подземните води од местото 
на рударските работи 



 

 Назив на модуларна единица 4 Хидрогеологија на рудните лежишта 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

вода на работно место 
- Со користење на слики, 

скици и шеми ги објаснува 
мерките за одведување на 
површинските и подземните 
води од местото на 
рударските работи 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 5 Механички и технички својства на карпите 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Предвидува однесување на 
карпите на терен одреден за 
работа и го прилагодува режим 
на работа на машината според 
условите на теренот  

- Механички и технички 
својства на карпите  

- Петрографски видови на 
карпи според големината 
на механичкитe и технички 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
механичките и техничките 

1. Опишува механички и 
технички својства на карпите 
(јакост, жилавост, лепливост, 
кршливост, дупчивост и сл.) 

2. Поврзува минерален состав и 
склоп на карпата со големина 
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(12 часа) својства 

- Режим на работа на 
машината според условите 
на теренот  

- Промени во работа на 
машината при промена на 
својствата на работната 
средина 

својства на карпите 
- Со користење на слики, 

скици и шеми ги објаснува 
јакоста, жилавоста, 
лепливоста, кршливоста, 
дупчивоста и сл. својства на 
карпите 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го клафицира 
минералниот состав и склоп 
на карпата според 
големината на нејзините 
механички и тeхнички 
својста 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги 
класифицира 
петрографските видови на 
карпи според големината на 
механичкитe и технички 
својства 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
режимот на работа на 
машината според условите 
на теренот 

на нејзините механички и 
тeхнички својста 

3. Класифицира петрографски 
видови на карпи според 
големината на механичкитe и 
технички својства 

4. Прилагодува режим на работа 
на машината според условите 
на теренот  

5. Дискутира за промени во 
работа на машината при 
промена на својствата на 
работната средина 
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- Со користење на слики, 
скици и шеми ги поврзува 
промените во работа на 
машината со промената на 
својствата на работната 
средина 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 6 Современи геолошки и инженерско- геолошки процеси и појави 
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1 Оценува карактеристики и 
поволност на теренот за работа и 
користи превентивни мерки  

(8 часа) 

- Современи геолошки и 
инженерско-геолошки 
процеси и појави 

- Свлечишта, одрони, 
суфозија 

- Начини на превенција од 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
современите геолошки и 
инженерско-геолошки 

1. Набројува современи 
геолошки и инженерско-
геолошки процеси и појави 

2. Опишува свлечишта, одрони, 
суфозија и сл. 

3. Поврзува подземни и 
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појава на современите 
инженерско- геолошки 
процеси 

- Прогнозирање на 
поволност на теренот за 
работа 

процеси и појави 
- Со користење на слики, 

скици и шеми ги објаснува 
свлечишта, одрони, суфозија 
и сл 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги поврзува 
подземните и површинските 
води со појава на 
современите геолошки 
процеси и појави 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
начините на превенција од 
појава на современите 
инженерско- геолошки 
процеси 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
начинот на прогноза на 
поволност на теренот за 
работа 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 

површински води со појава на 
современи геолошки процеси 
и појави 

4. Објаснува начини на 
превенција од појава на 
современите инженерско- 
геолошки процеси 

5. Прогнозира поволност на 
теренот за работа 
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- Евалвација според 
заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа на решавање на 
проблеми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 

Оценување на постигањата на 
учениците 

Проверувањето на постигањата и оценувањето на знаењата ќе се врши континуирано врз основа 
на изготвен стандард за постигањата. Вреднувањето може да се врши со различни постапки, 
форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на знаења од одредени тематски целини 
и делови, следење на резултатите од практичните активности, опити и залагањата на часовите).  
При оценување на практичната работа, опити и вежби, неопходна е изработка на инструменти за 
аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења 
и вештини. 

Литература и други извори  

Почеток на имплементација на 
наставната програма 

Учебна 2017/2018 година 

Институција/  
носител на програмата 

Центар за стручно образование и обука 

Изработил 

Проект за Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за стручно 
образование и обука и образованието на возрасните“, Британски совет и партнерите од 
конзорциумот, ДВВ Интернационал (Германија) и Центарот за доживотно учење (Македонија) 

 



 

 

Потпис и датум на донесување на 
наставната програма 

 
бр. 12-11520/1 
06.09.2917 година 

МИНИСТЕР 
Рената Дескоска 

       ---------------------------- 
Датум на ревизија 
 

 
 


