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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 Технологија на месо и месни  

производи 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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Назив на наставната програмa Технологија на месо и месни производи 

Тип на наставната програма Стручно – теоретско образование 

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 

2 часа / 72 часа 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по Технологија на месо и месни производи се ученикот да: 
• објаснува постапки од технологија на колење на домашни животни; 
• познава алат, машини и нивна примена во расекување и обработка на месо;  
• разликува начини на расекување, обескостување и обработка на месо; 
• именува делови на месо и нивна примена; 
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• познава категории на месо за преработка и продажба; 
• толкува методи и услови на ладење и складирање на месо за преработка; 
• познава начини, амбалажни материјали и машини за пакување месо; 
• користи стручна терминологија; 
• употребува модерни информатички и комуникациски уреди. 

Модуларни единици на 
наставната програма 

• Обработка на месо 

Материјално-технички  и 
просторни услови  

• Книги, весници и стручни списанија од областа на Технологија на месо и месни 
производи 

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

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

• Видео материјали со соодветна содржина 

• Веб страни 

• Табла, флипчартови, интерактивна табла 

• Модели, цртежи и шеми со соодветна содржина 

• Опрема, алатки, прибор и  инструменти (за работилница) 

• Печатени материјали 

• Компјутери 

• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи   

Реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во училиштето: училница  и 
работилница. Одредени содржини може да се реализираат и со посети на кланици и 
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производни погони од областа на месната индустрија 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот технологија на месо и месни производи ја реализираат кадри 
со завршени студии по 

- Технологија – прехранбено и/или биотехнолошко инженерство 

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

 

 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

1 Објаснува како треба 
да ја организира 
својата работа  

• Правила и 
принципи за 
организација на 
работа во кланица 
и одделенија за 
обработка на месо; 

• Значење на 
организацијата на 
работа; 

• Ветеринарно-
санитарни прописи, 
поим и значење; 

• Заштита при 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• ги објаснува правилата и 
принципите за организација 
на работата (упатства за 
работа, постапки за работа, 
распоред за работа); 

• ги објаснува начела на 
ветеринарно - санитарните 
прописи; 

• ги објаснува  средства и 
мерки за заштитата при 
работа; 

• ги објаснува начелата на 
добрата хигиенска пракса и 
HACCAP системот; 

Инструменти за оценување: 



 
5 

 Назив на модуларна единица 1 

Обработка на месо 

Ред. 
број 

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

работа во кланица 
и одделенија за 
расекување на 
месо; 

• Принципи на 
HACCP систем и 
добра хигиенска 
пракса за колење 
на животни и 
расекување на 
месо; 

учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

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  

2 Идентификува што 
опфаќа подотовката 
на работа и работно 
место 

• Значење на 
хигиената за 
работните постапки 
(колење на 
животни и 
обработка на 
месо); 

• Постапки за 
спроведување на 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува одржување на 
личната хигиена, хигиената на 
погоните, машините и 
уредите; 

• наведува можни зарази од 
неправилно ракување со 
месото како суровина; 

• го објаснува значењето на 
работната облека, обувки, 
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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 

хигиенски мерки; 

• Ризици од 
нехигиенско и 
неправилно 
ракување со месо; 

• Значење на  
работната облека, 
обувки, средства и 
мерки за заштита 
при работа; 

аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

средства и мерки за заштита 
при работа; 

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  

3 Ги опишува 
постапките од 
процесот на колење 
на животни 

• Градба и функции 
на животински 
ткива; 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• ја опишува анатомијата на 
животните за колење; 
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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 

• Градба и функции 
на животински 
органи и системи; 

• Телесни празнини 
кај животните; 

• Одделенија во 
кланица; 

• Услови за работа и 
опрема во кланица; 

• Категоризација на 
животни за колење; 

• Фази во 
технологија на 
колење на 
домашни животни; 

• Начини, алати и 
апарати кои се 
употребуваат во 
различните фази 
од постапката за 
колење на 

работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 

• наведува оделенија во 
кланица, услови за работа и 
опрема; 

• наведува категории на 
животни за колење; 

• објаснува фази во 
технологијата на колење на 
домашни животни и живина; 

• опишува начини, алати и 
апарати кои се применуваат 
во постапката за колење; 

• го објаснува значењето на 
ветеринарниот преглед на 
месото; 

 
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 
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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 

домашни животни; 

• Фази во 
технологија на 
колење на живина; 

• Начини, алати и 
апарати кои се 
употребуваат во 
различните фази 
од постапката за 
колење на живина; 

• Постапка со месото 
после колење; 

• Ветеринарен 
преглед на месото; 

и слично 

 

 

4 Ја објаснува 
обработката на 
трупови од животни 

• Алат и машини за 
расекување на 
месо; 

• Ракување со алат и 
машини за 
расекување на 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• опишува алат и машини за 
расекување на месо; 

• објаснува начин на работа и 
примена на алатот и 
апаратите за расекување на 
месо; 
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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 

месо; 

• Начини за 
расекување на 
месо (индустриско 
и комерцијално); 

• Расекување на 
говедско месо 
(расекување на 
трупови и 
обработка на 
помали делови); 

• Расекување на 
свинско месо 
(расекување на 
трупови, начини на 
обработка на 
свински половинки 
и расекување на 
свински половинки 
на основни 
делови); 

• Основни парчиња 

илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

 

• опишува начини на 
расекување на месо од 
различни животни; 

• објаснува употреба на 
основни парчиња месо; 

• толкува шеми за расекување 
и категоризација на месо за 
преработка и продажба; 

• наведува категории на масно 
ткиво; 

• наведува споредни производи 
од колење што се користат во 
месната индустрија и нивна 
обработка; 

• објаснува поим рандман; 
• објаснува водење на 

евиденција; 
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  
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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 

на месо и нивна 
употреба; 

• Шеми за 
расекување и 
категоризација на 
месо за преработка 
и продажба; 

• Категории на масно 
ткиво; 

• Споредни продукти 
при колење на 
животни и нивна 
употреба; 

• Поим за рандман; 

• Евиденција за 
постапки на 
обработка на 
месото; 

5 Објаснува како се 
складира и пакува 
месото  

• Постапки за 
ладење на месото; 

• Постапки за 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• објаснува постапки за ладење 
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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 

смрзнување на 
месото; 

• Постапки за 
одмрзнување на 
месото; 

• Видови на 
ладилници за месо; 

• Промени кај месото 
по добивање, при 
ладење, 
смрзнување и 
одмрзнување; 

• Пакување на 
големи и мали 
парчиња на месо; 

• Начини и машини 
за пакување на 
месо; 

• Знаци за 
расипување на 
пакувано месо; 

• Прописи за 
пакување и 
складирање на 
месо; 

(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 
работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 

и смрзнување на месото; 
• објаснува постапки на 

одмрзнување на месото; 
• наведува видови ладилници 

за месо (комори за ладење и 
смрзнување, тунели за 
смрзнување); 

• објаснува промени кај месото 
по добивање, при ладење, 
смрзнување и одмрзнување; 

• објаснува пакување на големи 
и мали парчиња месо; 

• опишува различни начини и 
машини за пакување на месо; 

• наведува знаци на 
расипување на пакувани 
производи; 

• ги наведува прописите за 
складирање и пакување на 
месото;  

• објаснува содржина на 
декларација за означување на 
месо; 

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

• Декларирање на  
месото; 

дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
проекти  

6 Објаснува одржување 
на работната средина 
и опремата за работа 

• Чистење, 
дезинфекција и 
стерилизација на 
машините и 
уредите; 

• Составување и 
тековно одржување 
на машини и уреди 
за работа; 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија; 
учење со слушање; 
самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од практиката; посети на 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• ги објаснува постапките за 
чистење, дезинфекција и 
стерилизација на машините и 
уредите; 

• ги објаснува постапките за 
правилно составување и 
одржување на  машините и 
уредите кои ги користи при 
работата; 

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  
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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 

работно место под надзор; 
презентации; вреднување; 
како и користење на техники 
на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ 
и слично 

 
 

Оценување на 
постигањата на 
учениците 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот на 
учебната година, усно и писмено, со докази за оценување на секој критериум за оценување - преку 
тестови на знаења, писмени извештаи за реализирани активности на учениците, портфолио, 
креативност, постигнувања и резултати од тимската работа, индивидуалните домашни задачи, покажан 
интерес и активно учество на учениците, согласно очекуваните резултати од учењето и критериумите за 
оценување.  

Литература и други 
извори 

Учебник, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации и сл. 
 

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 
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конзорциумот, ДВВ Интернационал (Германија) и Центарот за доживотно учење (Македонија) 

Потпис и датум на 
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            Рената Дескоска 
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