
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Практична настава 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 ученици во 
средното стручно образование со тригодишно траење. 
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Назив на наставната програма ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Тип на наставна програма Задолжителна 

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 

8 часа неделно 

288 часа годишно 

Цели на наставната програма 

Наставната програма Практична настава треба да овозможи ученикот да стекне основни и стручни 
знаења и практични вештини за заштита на човековата околина, истражување и испитување на теренот,  
документација и комуникација, како и за здравјето, безбедноста и мерките кои се практикуваат при 
ракување со рударски машини. Посебните цели на наставната програма Практична настава 
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: 

 ги одржува уредни и чисти лични заштитни средства и работно место;  
 проценува безбедност на работно место; 
 прави оценка на степенот на загадување на животната средина; 
 гаси мали руднички пожари;  



 

 одредува петрографски карактеристики на терен;  

 констатира состојба на терен и разликува видови на рељеф; 

 разликува механички и технолошки својства на металите и неметалите; 

 користи постапки за рачна обработка со помош на соодветен алат; 

 користи алати и производствени технологии за машинска обработка на металите; 

 црта шеми, планови и котира со соодветен прибор;  

 користи симболи при цртање и размери за цртање;  

 пополнува дневник за работа (сменски дневник, извештај за дефекти и др.);  

 почитува прописи за заштита при работа и одредува безбедност на работно место, 

Модуларни единици на наставната 
програма 

Модуларни единици во наставната програма се: 

• Техничка комуникација 

• Заштита на работна и животна средина 

• Геологија 

Материјално-технички  и 
просторни услови 

Соодветно на карактерот на програмските содржини и целите што треба да се постигнат со наставата по 
овој предмет, практичната настава треба да се реализира во кабинет, лабораторија, во училишна 
економија и во просториите во нејзините придружни објекти, работни организации, како и соодветни 
простории во рудници и институти, опремени според Нормативот за опрема и нагледни средства.  

За реализирање на наставната програма потребно е да биде обезбедено:  

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



 

• табла: обична, бела ,електронска;  

• компјутер, ЛЦД, видеобим, телевизор;  

• стручна литература;  

• модели, шеми, макети, цртежи, техничка документација, технички уреди, алати, противпожарни 
апарати; 

• материјали за заштита при работата. 

Норматив на наставен кадар 

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

- рударство  

- геологија 

Наставниците треба да имаат педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит, 
согласно со Законот за средно образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Назив на модуларна единица 1 Техничка комуникација 

Ред. 
број 

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

1 Пополнува дневник за работа и 
друга потребна документација и 
црта шеми, планови и котира со 
соодветен прибор 

(96 часа) 

- Стандарди за техничка 
комуникација 

- Просторно претставување 
на рудници 

- Техничка документација 

- Комуникациски врски 

Активности: 
- Демонстрирање и практична 

примена на стандардите за 
техничка комуникација 

- Демонстрирање и практично 
просторно претставување на 
рудници 

- Демонстрирање и практично 
водење на техничка 
комуникација 

- Демонстрирање и практична 
примена на комуникациските 
врски  
 

Методи: 
- Дискусија 
- Демонстрација 
- Објаснување 
- Студија на случај 
- Инструирање 
- Набљудување 
- Работа во групи 
- Работа во парови 
- Индивидуална работа 
- Истражување и 

самооценување 

1. Црта линии и едноставни 
геометриски елементи 

2. Црта тело во простор 

3. Црта ситуации на терен 

4. Користи стандардни рударски 
симболи за опишување на 
терен 

5. Препознава тридимензиолно 
тело нацртано во две димензии  

6. Чита и разбира работилнички 
цртеж 

7. Ги користи информациите 
добиени од техничката 
документација и каталози од 
производители 

8. Познава работни налози 
запишани во соодветна 
документација 

 



 

 Назив на модуларна единица 2 Заштита на работна и животна средина 

Ред. 
број 

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

1 Почитува прописи за заштита при 
работа и одржува уредни и чисти 
лични заштитни средства и 
работно место  

(48 часа) 

- Законски обврски и 
одговорности на 
работодавачот и 
работникот 

- Безбедност и заштита при 
работа  

Активности: 
- Демонстрирање и практично 

почитување на законските 
обврски и одговорности на 
работодавачот и работникот 

- Демонстрирање и практична 
примена на мерките за 
безбедност и заштита при 
работа 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Демонстрација 
- Објаснување 
- Инструирање 
- Набљудување 
- Работа во групи 
- Работа во парови 
- Индивидуална работа  
- Истражување и 

самооценување 

1. Познава рударски прописи за 
влегување во јама или во 
рудници со површинска 
експлоатација 

2. Почитува прописи за заштита 
при работа 

3. Користи заштитни средства и 
опрема за безбедност при 
работа 

4. Применува правила и прописи 
за однесување на работно 
место; • реагира брзо и 
адекватно во секоја ситуација 

5. Се грижи за личната 
безбедност и безбедноста на 
другите 

2 Оценува степен на загадување на 
животната средина и одредува 
мерки за безбедност на работно 
место  

- Руднички пожари 

- Климатски услови во јама 

- Лични заштитни средства 

Активности: 
- Демонстрирање и практично 

читање на инструменти за 
мерење на климатските 
услови во јама 

- Демонстрирање и практична 

1. Чита инструменти за мерење 
на климатските услови во јама 

2. Користи противпожарен 
апарат 

3. Избира соодветен 



 

 Назив на модуларна единица 2 Заштита на работна и животна средина 

Ред. 
број 

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

(48 часа) користење на 
противпожарен апарат 

- Демонстрирање и практично 
користење на лични 
заштитни средства 

- Демонстрирање и практично 
прикажува на начините на 
загадување на човековата 
околина 

- Демонстрирање и практична 
примена на решенија за 
намалување на 
загадувањето на човековата 
околина 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Демонстрација 
- Објаснување 
- Инструирање 
- Набљудување 
- Работа во групи 
- Работа во парови 
- Индивидуална работа 
- Истражување и 

самооценување 

противпожарен апарат (знае 
со што се гаснат одредени 
пожари) 

4. Користи лични заштитни 
средства 

5. Прикажува начини на 
загадување на човековата 
околина 

6. Предлага решенија за 
намалување на загадувањето 
на човековата околина 

 



 

 Назив на модуларна единица 3 Геологија 

Ред. 
број 

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

1 Одредува петрографски 
карактеристики на терен и 
констатира состојба на терен и 
видови на рељеф  

(48 часа) 

- Видови на мотори  

- Видови на трактори  

- Уреди и системи кај 
тракторот 

- Управување со тракторот 

- Техничко одржување и  
правилно чување на 
тракторот 

 

Активности: 
- Демонстрирање и практично 

препознавање на видови на 
мотори и трактори 

- Демонстрирање и практично 
препознавање на уреди и 
системи кај тракторот 

- Демонстрирање и практична 
управување со тракторот 

- Демонстрирање и практична 
примена на техничкото 
одржување и  правилно 
чување на тракторот 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Демонстрација 
- Објаснување 
- Инструирање 
- Набљудување 
- Работа во групи 
- Работа во парови 
- Индивидуална работа,  
- Истражување и 

самооценување 

1. Користи прибор за 
одредување на физичките 
својства на минералите 

2. Споредува физички особини 
на различни минерали 

3. Користи физички и 
морфолошки својства при 
одредување на непознат 
минерал 

4. Одредува минерален состав 
на примерок од карпа 

5. Анализира структура и 
текстура на примерок од карпа 

6. Воочува начин и форми на 
појавување на карпа во склоп 
на терен 

7. Препознава геолошки 
структури на терен 

8. Набљудува геолошки 
структури на терен 

9. Познава лежишта според 
состав, форма и настанок 



 

 Назив на модуларна единица 3 Геологија 

Ред. 
број 

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

10. Црта профили врз основа на 
изведени истражни работи 

2 Анлизализира карактеристики на 
терен за безбедно да ги изведува 
работните задачи  

(48 часа) 

- Хидрологија на рудните 
лежишта 

- Механички и технички 
својства на карпите 

- Современи геолошки и 
инженерско- геолошки 
процеси и појави 

Активности: 
- Демонстрирање и практично 

одредува видови на рељеф 
и наведува причини за 
формирање на различни 
видови на рељеф 

- Демонстрирање и практична 
прогноза на можност за 
формирање на издан и 
продор на подземна вода на 
работно место 

- Демонстрирање и практично 
превземање на мерки за 
одведување на 
површинските и подземните 
води од местото на 
рударските работи 

- Демонстрирање и практично 
предвидување на 
однесувањето на карпите на 
терен одреден за работа 

- Демонстрирање и практично 
прилагодување на режимот 
на работа на машината 

1. Препознава потенцијални 
водоносни карпи на терен 

2. Црта геолошки структури со 
оформени издани 

3. Изработува водозафатни 
објекти 

4. Изведува работни операции 
во услови на наводенетост на 
теренот 

5. Соработува со геолошката 
служба за одводнување на 
лежишта 

6. Чуствува промени во работа 
на машината при промена на 
средината 

7. Набљудува современи 
геолошки и инженерско 
геолошки појави на терен  

8. Анализира состојба на терен 



 

 Назив на модуларна единица 3 Геологија 

Ред. 
број 

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

според условите на теренот  
 
Методи: 
- Дискусија 
- Демонстрација 
- Објаснување 
- Инструирање 
- Набљудување 
- Работа во групи 
- Работа во парови 
- Индивидуална работа,  
- Истражување и 

самооценување 

9. Остава машина на безбедно 
место 

 

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 



 

Израаботил 

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. 12-11519/1 
06.09.2917 година                                                                                        МИНИСТЕР 

Рената Дескоска 
       ---------------------------- 

Датум на ревизија 
 

 

 
 
 
 


