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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 Практична настава за I 

година образование од струка Хемиско-технолошка (сектор Хемија и технологија), за образовниот профил 

Месопреработувач (квалификација Месопреработувач), за учениците во средното  стручно образование со тригодишно 

траење. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

 

Наставна програма 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

модуларно дизајнирана 

за I година 

Месопреработувач 
образовен профил / квалификација 

 

Хемиско-технолошка/ Хемија и технологија 

струка / сектор 

 

Скопје, 2017 година 
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Назив на наставната програмa Практична настава 

Тип на наставната програма Практична обука 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Хемиско-технолошка 

Сектор Хемија и технологија 

Образовен профил Месопреработувач  

Назив и ниво на квалификацијата 
Месопреработувач 

III (трето) ниво од МРК 

Година на изучување 
Прва година 

(наставната програма е дел од тригодишна квалификација) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

6 часа / 216 часа 

Цели на наставната програма 
Целите на наставната програма по Практична настава се ученикот да: 

• Подготвува и извршува работни задачи;  
• Рационално користи енергија, материјал и време; 
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• Го чува здравјето и околината; 
• Изведува постапки од технолошкиот процес на колење на домашни животни; 
• Расекува, обескостува, обработува и категоризира месо; 
• Лади и складира месо за преработка; 
• Пакува месо и споредни производи од колење; 
• Одговорно ги извршува задачите што му се доверени; 
• Искажува позитивен став кон луѓето 

Модуларни единици на 
наставната програма 

• Обработка на месо 

Материјално-технички  и 
просторни услови 

• Книги, весници и стручни списанија од областа на технологијата на производство на 
месни производи; 

• Практикуми за работа; 

• Опрема и алатки за работилница за обработка на месо и производство на месни 
производи; 

• Правилници кои се однесуваат на производството, санитарните мерки, заштита при 
работа и заштита на околина и други релевентни правилници; 

• Каталози за опрема на кланици и производни погони во месопреработувачката 
индустрија; 

• Видео материјали со соодветна содржина; 

• Веб страни; 

• Печатени материјали; 

• Компјутери; 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи;  

Реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во училиштето (во 
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работилница), како и во кланици и производни погони од областа на месната индустрија 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот практична настава  ја реализираат кадри со завршени студии по 

- Технологија – прехранбено и/или биотехнолошко инженерство 

со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во акредитирани 
установи и положен стручен испит; 

 

 

 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

1 Ја организира својата 
работа  

• Ораганизирање и 
планирање на 
рaботни 
активности; 

• Анализа на 
упатства за работа; 

• Избор на постапка 
за работа;  

• Изработка на 
распоред за 
работа; 

• Начела на 
ветеринарно - 
санитарни прописи; 

• Употреба на  
средства за 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 
За поефикасно совладување 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• ја организира сопствената 
работа и работата на групата; 

• прегледува упатства за 
работа; 

• определува постапка и 
распоред за работа; 

• ја организира работата 
согласно  начела на 
ветеринарно - санитарните 
прописи; 

• обезбедува средства и мерки 
за заштитата при работа и 
доследно ги почитува 
упатствата; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

заштитата при 
работа; 

• Примена на мерки 
за заштита при 
работа; 

• Преглед на 
обрасци кои се 
пополнуваат 
согласно начелата 
на добрата 
хигиенска пракса и 
HACCAP системот; 

на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици.  
 

• подготвува обрасци кои се 
пополнуваат согласно 
начелата на добрата 
хигиенска пракса и HACCAP 
системот; 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

2 Учествува во 
подготовката на 
работа и работно 
место  

• Правила и 
постапки за 
одржување на 
лична хигиена, 
хигиена на 
работната средина 
и работното место; 

• Правила за 
употреба на 
работна и заштитна 
облека; 

• Начела на 
ветеринарно -  
санитарните 
прописи, при 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

Листа на критериуми за 
оценување: 

• одржува лична хигиена, 
хигиена на работната средина 
и работното место; 

• употребува работна и 
заштитна облека; 

• почитува начела на 
ветеринарно - санитарните 
прописи, при подготовката на 
работата и во тек на 
работата; 

• подготвува работно место и  
средствата за работа (алати, 
машини, апарати); 



 
6 

 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

подготовката на 
работата и во тек 
на работата 
(проверка на 
ознаки кај животни 
за колење); 

• Подготовка на 
работно место; 

• Подготовка на  
средствата за 
работа (алати, 
машини, апарати); 

• Постапка за 
органолептичка 
проверка на  
квалитетот на 
суровините (мирис, 
боја, изглед);  

 
За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици. 
 

 

• органолептички го проверува 
квалитетот на суровините 
(мирис, боја, изглед);  

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

3 Учествува во 
процесот на колење 
на животни 

• Просторна 
организација на 
кланица; 

• Фази во процес на 
колење на 
животни; 

• Начини за 
омамување на 
животните за 
колење; 

• Постапка за 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• помага во процесот на 
колење на животни: 

- омамување; 
- искрварување; 
- дерење; 
- отварање на карлична, 

стомачна и градна празнина; 
- вадење на внатрешни органи; 
- подготовка за ветеринарен 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

искрварување на 
заклани животни; 

• Начини за дерење 
на кожата на 
животните; 

• Постапка за 
шурење кај свињи; 

• Постапка за 
отварање на 
карлична, стомачна 
и градна празнина 
и вадење на 
внатрешни органи; 

• Постапување со 
внатрешните 
органи по вадење; 

• Подготовка за 
ветеринарен 
предлед; 

• Ветеринарен 
преглед на месото; 

 

поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици. 

преглед; 
 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

4 Обработува трупови 
од животни 

• Расекување на   
трупови (свински и 
говедски) на 
различни начини 
(индустриски и 
комерцијално); 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• расекува  трупови (свински и 
говедски) на различни начини 
(индустриски и комерцијално); 

• расекува говедско месо на 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

• Расекување на 
говедско месо на 
половинки, предни 
и задни четвртини; 

• Кроење на 
половинки и 
четвртинки на 
помали парчиња, 
со или без коски; 

• Расекување на  
свински половинки 
(класична, 
миланска и 
француска 
обработка); 

• Расекување на 
свинските 
половинки на 
основни делови 
(бут, плешка, врат, 
глава и гради со 
подстомачен дел); 

• Обработка на 
основни делови 
(бут, плешка, врат, 
глава и гради со 
подстомачен дел); 

• Обескостување, 
обработување и 

Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се 
поттикнува и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици. 

 

половинки, предни и задни 
четвртини; 

• крои половинки и четвртинки 
на помали парчиња, со или 
без коски; 

• расекува свински половинки  
(класична, миланска и 
француска обработка); 

• ги расекува свинските 
половинки на основни делови 
(бут, плешка, врат, глава и 
гради со подстомачен дел); 

• обработува основни делови 
(бут, плешка, врат, глава и 
гради со подстомачен дел); 

• обескостува, обработува и 
обликува делови на месото 
(свинско и говедско); 

• категоризира свинско и 
говедското месо за продажба 
и преработка; 

• рачно расекува трупови на 
живина на основни делови; 

• обликува парчињата месо од 
кози, јариња, овци, јагниња, 
зајаци или дивеч; 

• оценува месо, 
органолептички; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

обликување на 
делови на месото 
(свинско и 
говедско); 

• Категоризација на 
свинско и 
говедското месо за 
продажба и 
преработка; 

• Расекување на  
труповите на 
живината на 
основни делови; 

• Обликување на  
парчињата месо од 
кози, јариња, овци, 
јагниња, зајаци или 
дивеч; 

• Органолептичка 
оцена на месото; 

• Пресметка на 
рандман; 

• Евиденција и 
документација за 
процесот на 
расекување и 
обработка на месо; 

• пресметува рандман;  
• води потребна евиденција и 

документација; 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници  

5 Складира и пакува 
месо 

• Подготвка на месо 
за ладење или 

При реализација на 
практичната настава се 

Листа на критериуми за 
оценување: 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

замрзнување; 
• Постапки за 

ладење и 
замрзнување на 
месото; 

• Пропишани 
обрасци за 
следење на 
температурата во 
коморите; 

• Складирање на 
замрзнатото месо 
во замрзнувач за 
чување; 

• Контрола на 
параметри во 
коморите за 
ладење и 
замрзнување; 

• Начини за 
одмрзнување на 
месо за продажба 
или преработка; 

• Подготовка и 
обликување на  
делови од месото 
за пакување; 

• Амбалажни 
материјали според 

користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 
на учениците, да се оттикнува 
и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици. 

 

• подготвува месо за ладење 
или замрзнување; 

• надгледува ладење и 
замрзнување на месото; 

• пополнува пропишани 
обрасци за следење на 
температурата во коморите; 

• складира замрзнатото месо 
во замрзнувач за чување; 

• следи параметри во коморите 
за ладење и замрзнување; 

• одмрзнува месо за продажба 
или преработка; 

• подготвува и обликува делови 
од месото за пакување; 

• одбира соодветни амбалажни 
материјали според начинот на 
пакување и складирање; 

• мери и пакува рачно и 
машински производи во 
продажна и транспортна 
амбалажа; 

• управува со машини за 
пакување; 

• става декларација на 
пакуваните производи; 

• контролира тежина на 
пакуваното месото; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

начинот на 
пакување и 
складирање; 

• Мерење и 
пакување на 
производи во 
продажна и 
транспортна 
амбалажа; 

• Ракување и 
управување на  
машини за 
пакување; 

• Декларирање на 
пакуваните 
производи; 

• Контрола на  
тежина на 
пакуваното месото; 

• Транспорт на месо; 

• обезбедува соодветен 
транспорт; 

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

6 Ја одржува работната 
средина и опремата 
за работа 

• Постапки за 
хигиенско 
одржување на 
работната средина; 

• Постапки за 
хигиенско 
одржување и 
дезинфекција на 
алат, машини и 

При реализација на 
практичната настава се 
користат различни методи при 
што имаме: демонстрација, 
практични активности, учење 
преку обиди, работа со 
прибор, алати и машини. 
Наставата треба да биде 
насочена кон активно учество 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• одржува чистотата во 
работната средина; 

• чисти и дезинфицира машини 
и уреди со кои управува; 

• ја проверува работата на 
машините и уредите; 
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 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

уреди; 
• Процедури за 

проверка на  
работата на 
машините и 
уредите; 

• Тековно 
одржување на 
машините и 
уредите;  

на учениците, да се оттикнува 
и развива нивната 
самостојност при работењето, 
размислувањето, критички 
став, донесување одлуки и 
решавање проблеми.  
 

За поефикасно совладување 
на потребните вештини и 
стекнување на компетенциите, 
воспитно-образовната работа 
по овој предмет се организира 
на тој начин што паралелката 
се дели најмногу во три групи 
од 8 -10 ученици. 

• врши помали поправки и 
одржување;  

 
Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, 
дневници, дискусии, студии на 
случај, професионални дискусии, 
прашалници 

 
 
 
 

Оценување на постигањата на 
учениците 

Интерното проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши 
континуитрано од страна на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата 
по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки на следење на резултатите од 
практичните активности и вештината на извршување на практичните задачи. При 
оценување на практичната работа, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко 
оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и 
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вештини на ученикот. При вреднувањето на постигањата на учениците по предметот 
практична настава учествува и менторот од компанијата каде ученикот реализира 
практична настава. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително 
ќе се врши практично со усно образложување (во училиштето и/или кај работодавачот) и со 
портфолио 
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од практичното 
оценување. 

Литература и други извори 
Учебник, практикум, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации и сл. 
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