
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Заштита на работна и 
животна средина 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 ЗАШТИТА НА РАБОТНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

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 Заштита на работна и животна средина треба да овозможи ученикот да стекне 
основни и стручни знаења и вештини за законските обврски и одговорности на работодавачот и 
работникот, заштитата на животна средина, влијанието на рудниците врз работната и животната средина, 
опасностите при работа во рудник и заштитата и безбедноста при работа.Посебните цели на наставната 
програма Заштита на работна и животна средина 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: 

 развие свест за чување и заштита на животната средина; 
 ги опишува опасности на работното место;  
 ги познава прописите за безбедност при работа; 
  користи лични заштитни средства;  



 

 ги објаснува начини на давање прва помош;  

 учествува во тимска работа. 

Модуларни единици на 
наставната програма 

Модуларни единици во наставната програма се: 

• Законски обврски и одговорности на работодавачот и работникот  

• Заштита на животна средина 

• Влијание на рудниците врз работната и животната средина 

• Опасности при работа во рудник 

• Заштита и безбедност при работа 

Материјално-технички  и 
просторни услови 

 

Реализацијата на наставната програма се остварува преку стручно-теоретски предавања кои ќе се 
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, противпожарна служба 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, против пожарни апарати, експлозивни направи;  

• материјали за заштита при работата. 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по наставната програма Заштита на работна и животна средина ќе ја реализираат кадри со 
завршени студии по: 

- рударство 

- геологија  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Назив на модуларна единица 1 Законски обврски и одговорности на работодавачот и работникот 

Ред. 
број 

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

1 Работи според упатствата за 
работа и ги почитува правилата 
и прописите 

(8 часа) 

- Обврски и одговорности 

- Законски регулативи за 
безбедност 

- Обврски на 
работодавачот за 
безбедност и здравје при 
работа 

- Обврски и права на 
работникот  

- Упатства за работа 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим кај нив 
за законските обврски и 
одговорности на 
работодавачот и работникот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
законски регулативи за 
безбедност 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
обврските на работодавачот 
за безбедност и здравје при 
работа 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
обврските и правата на 
работникот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
упатствата за работа 

1. Опишува обврски и 
одговорности 

2. Набројува законски регулативи 
за безбедност 

3. Наведува обврски на 
работодавачот за безбедност и 
здравје при работа 

4. Набројува обврски и права на 
работникот  

5. Работи согласно упатствата за 
работа 

6. Го штити своето здравје и 
интегритет почитувајки ги 
правилата и прописите при 
работа 



 

 Назив на модуларна единица 1 Законски обврски и одговорности на работодавачот и работникот 

Ред. 
број 

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

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
мерките за заштита на 
здравјето и интегритетот 
 

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

проблеми 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 2 Заштита на животна средина 

Ред. 
број 

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

1 Анализира причини и предлага 
мерки за намалување на 
загадувањето на човековата 
околина 

(8 часа) 

- Поим за животна средина 

- Еколошки фактори  

- Извори на загадување 

- Начини на дејство на 
загадувачите врз воздухот, 
водата и почвата 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
животна средина 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 

1. Дефинира поим животна 
средина 

2. Истакнува значење на 
еколошките фактори (воздух, 
вода, почва...) за животот на 
човекот и општо за животот на 
планетата Земја 



 

 Назив на модуларна единица 2 Заштита на животна средина 

Ред. 
број 

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

- Причини за загадување на 
човековата околина 

- Мерки за намалување на 
загадувањето на 
човековата околина 

значењето на еколошките 
фактори (воздух, вода, 
почва...) за животот на 
човекот и општо за животот 
на планетата земја 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
изворите на загадување 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
причините за загадување на 
човековата околина 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
мерките за намалување на 
загадувањето на човековата 
околина 
 

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

проблеми 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 

3. Наведува извори на 
загадување 

4. Опишува начини на дејство на 
загадувачите врз воздухот, 
водата и почвата 

5. Анализира причини за 
загадување на човековата 
околина 

6. Предлага мерки за 
намалување на загадувањето 
на човековата околина 



 

 Назив на модуларна единица 2 Заштита на животна средина 

Ред. 
број 

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

- Презентација 
 
 

 Назив на модуларна единица 3 Влијание на рудниците врз работната и животната средина 

Ред. 
број 

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

1 Поврзува рударски работи со 
видови на загадување и наведува 
постапки за спречување на 
емисија на штетни материи во 
воздухот, водата и почвата  

(10 часа) 

- Услови за работа во 
рудници со површински и 
подземен начин на 
откопување 

- Влијание на рударските 
работи врз воздухот, 
водата и почвата 

- Постапка за враќање во 
првобитна состојба на 
оштетената почва  

- Постапки за спречување на 
емисија на штетни материи 
во воздухот, почвата и 
водата 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
влијанието на рудниците врз 
работната и животната 
средина 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
условите за работа во 
рудници со површински и 
подземен начин на 
откопување 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
постапката за враќање во 
првобитна состојба на 
оштетената почва 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 

1. Опишува услови за работа во 
рудници со површински и 
подземен начин на 
откопување 

2. Објаснува влијание на 
рударските работи (откоп, 
транспорт, обработка на руда 
и одлагање) врз воздухот, 
водата и почвата 

3. Опишува постапка за враќање 
во првобитна состојба на 
оштетената почва  

4. Поврзува рударски работи со 
видови на загадување 

5. Наведува постапки за 
спречување на емисија на 
штетни материи во воздухот, 
почвата и водата 



 

 Назив на модуларна единица 3 Влијание на рудниците врз работната и животната средина 

Ред. 
број 

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

врската на рударските 
работи со видови на 
загадување 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
постапките за спречување на 
емисија на штетни материи 
во воздухот, почвата и 
водата 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

1 Препознава опасности при 
работа во рудник и почитува 
прописи при движење и работа со 

- Опасности при движење 
низ рудник 

- Опасности при ракување 
со машини и други 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 

1. Набројува опасности при 
работа во рудник 

2. Опишува опасности при 



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

машини 

(10 часа) 

материјали во рудникот  

- Симболи за опасности 

- Правила и процедури за 
безбедност при работа  

опасностите при работа во 
рудник 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
опасностите при движење 
низ рудник 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
опасностите при ракување 
со машини и други 
материјали во рудникот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
симболите за опасности 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
правилата и процедурите за 
безбедност при движење и 
работа со машини во 
рудниците 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 

движење низ рудник 

3. Опишува опасности при 
ракување со машини и други 
материјали во рудникот  

4. Црта, чита и толкува симболи 
за опасности 

5. Постапува според правилата и 
процедурите за безбедност 
при работа  



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

критериуми 
- Работа во групи 
- Презентација 

2 Почитува прописи при работа со 
опасни, експлозивни и 
нагризувачки матрии 

(8 часа) 

- Експлозивни, задушливи и 
отровни гасови во јама 

- Причини за формирање на 
гасови во јама 

- Присуство на опасни 
гасови во јамскиот воздух 
врз основа на 
предизвикани симптоми 

- Работни операции во 
рудник во кои се 
формираат цврсти честици 
во рудничкиот воздух 

- Експлозивност и штетно 
влијание на цврстите 
честици по здравјето на 
човекот  

- Правила и процедури за 
безбедност при работа со 
експлозивни, задушливи и 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
експлозивни, задушливи и 
отровни гасови 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
причините за формирање на 
гасови во јама 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
симптомите за присуство на 
опасни гасови во јамскиот 
воздух  

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
работните операции во 
рудник во кои се формираат 
цврсти честици во 
рудничкиот воздух 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 

1. Именува експлозивни, 
задушливи и отровни гасови 
во јама 

2. Набројува причини за 
формирање на гасови во јама 

3. Препознава присуство на 
опасни гасови во јамскиот 
воздух врз основа на 
предизвикани симптоми 

4. Поврзува работни операции 
во рудник со формирање на 
цврсти честици во рудничкиот 
воздух 

5. Објаснува експлозивност и 
штетно влијание на цврстите 
честици по здравјето на 
човекот  

6. Постапува според правилата и 
процедурите за безбедност 
при работа со експлозивни, 



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

отровни гасови во јама експлозивноста и штетното 
влијание на цврстите 
честици по здравјето на 
човекот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
правилата и процедурите за 
безбедност при работа со 
експлозивни, задушливи и 
отровни гасови во јама  
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

задушливи и отровни гасови 
во јама 

3 Идентификува опасности од 
појава на пожар во рудниците и 
предлага мерки за заштита од 
пожар 

(8 часа) 

- Индустриски и руднички 
пожари 

- Најчести места во рудник 
каде можат да се појават 
пожари  

- Причини за настанок на 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
индустриски и руднички 
пожари 

- Со користење на слики, 

1. Споредува индустриски и 
руднички пожари 

2. Лоцира најчести места во 
рудник каде можат да се 
појават пожари  

3. Објаснува причини за 



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

пожар 

- Видови на противпожарни 
апарати 

- Мерки за заштита од 
пожар во рудниците 

 

скици и шеми ги објаснува 
најчестите места во рудник 
каде можат да се појават 
пожари 

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

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
видовите на противпожарни 
апарати 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
мерките за заштита од 
пожар во рудниците 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

настанок на пожар 

4. Набројува видови на 
противпожарни апарати 

5. Предлага мерки за заштита од 
пожар во рудниците  

4 Идентификува опасности од 
нагризувачки материи и 

- Нагризувачки материи Активности: 1. Дефинира нагризувачки 



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

експлозиви во рудниците и 
предлага мерки за заштита од 
нив 

(6 часа) 

- Дејство на нагризувачките 
материи 

- Експлозиви 

- Начин на складирање, 
пакување и транспорт на 
експлозив 

- Мерки за заштита од 
нагризувачките материи и 
експлозивите 

- Преку усно излагање и 
разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
нагризувачки материи и 
експлозиви 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
дејството на нагризувачките 
материи 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
начините на складирање, 
пакување и транспорт на 
експлозив 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
мерките за заштита од 
нагризувачките материи и 
експлозивите 
 

Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

материи 

2. Опишува дејство на 
нагризувачките материи 

3. Дефинира експлозиви 

4. Објаснува начин на 
складирање, пакување и 
транспорт на експлозив 

5. Предлага мерки за заштита од 
нагризувачките материи и 
експлозивите 



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

- Работа во групи 
- Презентација 

5 Идентификува опасности од 
бучава и вибрации во рудниците 
и предлага мерки за заштита од 
нив 

(6 часа) 

- Бучава и вибрации 

- Штетно влијание на 
бучавата врз човекот  

- Видови на вибрации 

- Дејство на вибрациите по 
здравјето на човекот 

- Превентивни мерки за 
заштита од бучава и 
вибрации 

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
бучавата и вибрациите 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
штетно влијание на бучавата 
врз човекот  

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
видовите на вибрации 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
дејството на вибрациите по 
здравјето на човекот 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
превентивните мерки за 
заштита од бучава и 
вибрации 
 

Методи: 
- Дискусија 

1. Дефинира бучава и вибрации 

2. Поврзува јачина на бучава со 
големина на штетно влијание 
врз човекот;  

3. Разликува видови на 
вибрации 

4. Опишува дејство на 
вибрациите по здравјето на 
човекот 

5. Предлага превентивни мерки 
за заштита од бучава и 
вибрации  



 

 Назив на модуларна единица 4 Опасности при работа во рудник 

Ред. 
број 

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

- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- Работа во групи 
- Презентација 

 
 Назив на модуларна единица 5 Заштита и безбедност при работа 

Ред. 
број 

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

1 Користи соодветни заштитни 
средства и дава прва помош по 
потреба 

(8 часа) 

- Мерки кои се превземаат 
за безбедност и здравје 
при работа 

- Начин на давање на прва 
помош  

- Видови на лични заштитни 
средства за иста намена 

- избор на  соодветно 
заштитно средство според 
потребата  

Активности: 
- Преку усно излагање и 

разговор со учениците да се 
формира општ поим за 
мерките кои се превземаат 
за безбедност и здравје при 
работа 

- Со користење на слики, 
скици и шеми го објаснува 
начинот на давање на прва 
помош 

- Со користење на слики, 
скици и шеми ги објаснува 
видовите на лични заштитни 
средства за иста намена 

1. Опишува мерки кои се 
превземаат за безбедност и 
здравје при работа 

2. Објаснува начин на давање на 
прва помош  

3. Разликува видови на лични 
заштитни средства за иста 
намена  

4. Избира соодветно заштитно 
средство според потребата 

5. Дава прва помош по потреба 
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Ред. 
број 

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

- Со користење на слики, 
скици и шеми ја објаснува 
постапката за избор на  
соодветно заштитно 
средство според потребата 

 
Методи: 
- Дискусија 
- Учење преку откривање 
- Евалвација според 

заеднички утврдени 
критериуми 

- 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 
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