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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 графички материјали за I 
година за образовниот профил изработувач на визуелни квалификации (квалификација: изработувач на визуелни 
квалификации), на тригодишното стручно образование. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

Графички материјали 

(модуларно дизајнирана) 

за I година 

 

Изработувач на визуелни апликации 
образовен профил / квалификација 

 

Графичка/графичарство 

Образовен профил/квалификација 

 

Скопје, 2017 година 
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Назив на наставната програмa Графички материјали 

Тип на наставната програма Стручно-теоретско образование 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Графичка 

Сектор/и Графичарство 

Назив и ниво на квалификацијата Изработувач на визуелни апликации III (трето) ниво од МРК 

Година на изучување Прва година - Тригодишно стручно образование  

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2/72 часови 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по графички материјали се ученикот да: 

• разликува својства на графички бои во зависност од нивната примена 

• препознава состав и карактеристики на печатарските хартии 

• разликува видови пластични маси според примената 

• идентификува својства на гумени печатарски форми 

• опишува примена на лепилата во различни области од графичката индустрија 

• категоризира својствата на металите и легурите во печатарската технологија 
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Модуларни единици на 
наставната програма 

• Графички материјали 

 

Место на реализација  Јавни и приватни установи, акредитирани од Министерство за образование и наука 

Материјално-технички услови 

Ресурси кои што можат да се користат за поддршка на учењето за наставната програма по 
графички материјали се: 

• Книги, весници и списанија од областа на графички материјали 

• Видео материјали  

• Печатени ресурси и материјали  

• Табли и флипчартови 

• Опрема и алатки за графички материјали 

• Компјутери 

• Камери 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот графички материјали ја реализираат кадри со завршени студии од 
областа на графичарство и со здобиена педагошко-психолошка и методолошка подготовка 
во акредитирани установи. 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

1 Ученикот ќе може да: 

Категоризира 
печатарски хартии во 
зависност од техниката 
на печатење и 
својствата на хартијата. 

ХАРТИЈА 

Суровини за добивање 
на хартија 

Формати и граматура на 
хартија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши опишување на својства 
на хартијата,  

-  Демонстрирање на 
печатарски хартии и нивна 
примена во различните 
техники на печатење  

- Демонстрирање на 
динамички појави (процес на 
добивање на хартија и слично) 

 

 

 

 

 

- опишува состав на хартијата 

- набројува постапки за 
добивање на хартија 

- набројува суровини за 
производство на хартија 

- разликува формати на 
хартија 

- опишува својства на хартија 

- објаснува влијание на 
надворешни фактори 

- подредува формати на 
хартија 

- идентификува хартии во 
зависност од граматурата 

- споредува разлики на 
хартиите за печатење во 
зависност од техниката за 
печатење 

- определува граматура, 
влага, насока на влакната, 
пропусливоста и механички 



 
5 

 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши опишување на својства 
на графичките бои 

-  Демонстрирање на 
графичките бои и нивна 
примена во различните 

својства на хартијата 

- предлага мерки за 
рециклирање на хартијата 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за процесот на 
добивање на хартија

 
- набројува видови бои во 
графичката индустрија 

- разликува бои за 
конвенционални и 
неконвенционални техники на 
печатење 

- набројува составни 
елементи на боите 

- именува специјални 
додатоци на боите 

- објаснува взаемно дејство 

2 Ученикот ќе може да: 

Идентификува 
графички бои според 
квалитетот и взаемното 
дејство со подлогата за 
печатење 

Класифицира графички 
бои во зависност од 
техниката за печатење 
и подлогата на која се 
печати 

ГРАФИЧКИ БОИ 

Видови на бои во 
графичката индустрија 

Состав на боите 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техники на печатење  

- Демонстрирање на 
активности: (мешање на бои, 
мерење граматура, мерење 
вискозност и друго) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на боите и печатарските 
подлоги 

- споредува бои за различна 
печатарска техника 

- илустрира взаемно дејство 
на боите и печатарските 
подлоги 

- оценува својства на боите во 
зависност од нивната 
примена 

- вреднува сличности и 
разлики во печатењето со 
дадени бои при различни 
видови на печатарски подлоги 

- анализира штетно влијание 
на боите и лаковите во 
графичката индустрија 

- предвидува заштитни мерки 
за човековата околина од бои 
и лакови 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши опишување на 
својствата на пластичните 
маси 

-  Демонстрирање на 
пластичните маси и нивна 
примена во различните 
техники на печатење  

 

 

 

избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за процесот на 
добивање на бои

 
- набројува видови ластични 
маси 

- опишува својства на 
пластичните маси 

- демонстрира употреба на 
пластичните маси во 
графичката индустрија 

- разликува подлоги за 
печатење од пластични маси 

- споредува разни видови 
фолии 

- опишува состав и својства 
на комбинирани материјали – 
ламинати 

- вреднува квалитет на 
комбинирани материјали во 
зависност од употребата 

- елаборира примена на 
пластичните маси, фолии, 

3 Ученикот ќе може да: 

Разликува пластични 
маси и комбинирани 
материјали во 
зависност од нивната 
примена 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И 
КОМБИНИРАНИ 
МАТЕРИЈАЛИ 

Подлоги за печатење од 
пластични маси 

Примена на 
комбинирани материјали 
во графичката 
индустрија 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши опишување на својства 
на гумените материјали во 
графичката индустрија 

ламинати 

- предвидува заштитни мерки 
за човековата околина 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за процесот на 
употреба на пластичните 
маси во графичката 
индустрија

 
- опишува хемиски состав и 
својства на каучукот 

- објаснува што е 
вулканизација 

- набројува составни делови 
на смесата за вулканизација 

- објаснува примена на гумата 
во графичката индустрија 

- изложува состав на офсетна 

4 Ученикот ќе може да: 

Образложува својства 
на гумените материјали 
кои се употребуваат во 
графичката индустрија.  

Разликува видови 
офсетни гуми и гумени 
печатарски форми во 
зависност од 

ГУМА И ГУМЕНИ 
МАТЕРИЈАЛИ 

Примена на гумата и 
гумените материјали во 
графичката индустрија 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

употребата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Демонстрирање на гумата и 
гумените материјали и нивна 
примена во различните 
техники на печатење  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гума 

- контролира квалитетот на 
отпечатокот во зависност од 
квалитетот на гумата 

- разликува типови на 
печатарски форми од гума 

- споредува својства на 
гумени печатарски форми 

- анализира оправданост на 
употребата на гумата во 
графичката индустрија 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за процесот на 
употреба на гума и гумени 
производи во графичката 
индустрија

 
- дефинира процес на лепење 5 Ученикот ќе може да: ЛЕПИЛА 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

Класифицира видови 
лепила според 
карактеристиките и 
примената 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видови на лепила 

Процес на безшавно 
поврзување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши класифицирање на 
видови на лепила во 
графичката индустрија 

-  Демонстрирање на лепилата 
и нивниот квалитет во 
безшавното поврзување 

 

 

 

 

 

 

 

 

- набројува видови на лепила 

- опишува својства на 
лепилата 

- објаснува начини на лепење 

- дефинира помошни 
средства за лепење 

- класифицира лепила 

- објаснува употреба на 
природни и синтетички 
лепила 

- проценува исполнување на 
основни барања за примена 
на лепилата во различни 
области од графичарството 

- употребува одредено 
лепило спрема својствата на 
истото и моменталните 
барања на процесот 

- идентификува лепила 
спрема суровинската база и 
основната примена на истите 

- Анализира квалитет на 
лепењето спрема дадени 
услови 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми и 
методи: 

- Усно излагање при што се 
врши класифицирање на 
видови на метали кои се 
употребуваат во графичката 
индустрија 

-  Демонстрирање на 
металите и легурите и 
нивниот квалитет во 
изработката на печатарски 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за процесот на 
употреба на лепила во 
графичката индустрија

 
- препознава хемиска 
структура и градба на метали 
и легури 

- набројува метали и легури 
во печатарската технологија 

- дава примери за метали и 
легури кои се користат во 
графичката индустрија 

- категоризира примена на 
металите во графичката 
индустрија во изработката на 
печатарски форми 

- разликува својства на 
металите како подлоги за 

6 Ученикот ќе може да: 

Идентификува метали 
и легури кои се 
применуваат во 
графичката индустрија. 

Споредува својства на 
металите според 
нивната примена како 
печатарски форми и 
подлоги за печатење. 

МЕТАЛИ 

Метали и легури во 
графичката индустрија 

Хемиски процеси 
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 Графички материјали 

Ред. 
број 

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

форми и подлоги за печатење печатење 

- коментира за значењето на 
нивната заштита 

- анализира услови, промени 
и процеси во технолошките 
испитувања како и за 
механичките испитувања на 
метали и легури 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни 
одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, 
прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен 
избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
проекти за процесот на 
употреба на метали и легури 
во графичката индустрија 
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Оценување на постигањата на 
учениците 

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно. 

Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна 
на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот графички материјали. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – 
тестови на знаења на одредени тематски целини и сегменти, следење на резултатите од практичните 
активности и залагањата на часовите). 

Оценувањето на учениците по предметот графички материјали задолжително ќе се врши усно. 

Литература и други извори  

Почеток на имплементација на 
наставната програма 

2017/2018 

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) 
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