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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 Основи на здравството за I 

година образование од струка Лични услуги (сектор Лични услуги), за образовниот профил Естетичар за нега на раце и 

нозе (квалификација Естетичар за нега на раце и нозе), за учениците во средното  стручно образование со тригодишно 

траење. 
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Назив на наставната програмa Основи на здравството 

Тип на наставната програма Задолжително стручно-теоретска 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Лични услуги 

Сектор Лични услуги 

Образовен профил Естетичар за нега на раце и нозе 

Назив и ниво на квалификацијата 
Естетичар за нега на раце и нозе 

3 (трето) ниво 

Година на изучување 
 I (прва) 

  

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

 3 часа /  108 часа 

Цели на наставната програма 

Целите на наставната програма по  Основи на здравството се ученикот да: 
• разликува фактори кои влијаат врз зачувување на здравјето, како и на причините кои 

придонесуваат до појава на болест; 
• согледува значење на личната хигиена и други фактори за здравјето на човекот; 
• разликува мерки на заштита од штетни фактори кои го загрозуваат здравјето во работната 

средина; 
• применува санитарно-технички мерки, заштита на животната и работната средина; 
• развива чувство на одговорност кон личната хигиена и хигиената на работната и животната 
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средина; 
• развива навики за здрав начин на живеење и развој на здрава личност; 
• познава улога на човекот во биосверата и екосистемот; 
• познава морфолошко-функционална организација на телото; 
• познава градба и функции на кожа; 

Модуларни единици на 
наставната програма 

• Безбедност при работа и заштита на здравје и животна околина  

• Анатомско – физиолошки основи на козметиката  

Материјално-технички и 
просторни услови 

• Книги, весници и стручни списанија од областа на здравствена заштита, анатомија и 
физиологија, патологија, дерматологија и др. 

• Каталози за опрема на козметички салони 
• Видео материјали со соодветна содржина 
• Веб страни 
• Табла, флипчартови, интерактивна табла 
• Модели и цртежи од клетка, ткива, органи, системи 
• Опрема, алатки, прибор и инструменти (за кабинет) 
• Печатени материјали 
• Компјутери 
• Посети на работодавачи и предавања од работодавачи   

Реализацијата на воспитно – образовниот процес се одвива во училиштето: училница, кабинет. 
Одредени содржини може да се реализираат и со посети на козметички салони и медицински 
установи  

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот Основи на здравството ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- медицина, 
- стоматологија, 
- биологија, 
- фармација 

и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во акредитирана установа. 
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 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и животна околина 

Ред. 
број 

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

1 Објаснува санитарно-
технички норми и го 
толкува нивното 
значење 

• Поим и дефиниција  за 
здравје; 

• Фактори кои влијаат врз 
здравјето на човекот; 

• Начини и средства за 
одржување на лична 
хигиена; 

• Значење на хигиената во 
работната средина; 

• Значење на хигиенско 
одржување на 
средствата за работа; 

• Значење на санитарен 
преглед; 

• Значење на санитарнита 
мерки за просториите за 
работа; 

• Дезинфекција на 
работни простории;  

• Дезинсекција на работни 
простории;  

• Дератизација на работни 
простории; 

• Видови заболувања и 
причини за заболувања; 

• Заболувања како 
последица на 
неодржување на лична 

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

Листа на критериуми за оценување: 
• наведува фактори кои влијаат врз 

здравјето; 
• објаснува начини и средства за 

одржување на лична хигиена; 
• објаснува постапки за одржување 

на хигиена и дезинфекција на 
работен простор и работни 
површини; 

• објаснува постапки за одржување 
на хигиена и дезинфекција на алат 
прибор и апарати; 

• објаснува значење на санитарен 
преглед; 

• објаснува значење на 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на работните 
простории; 

• наведува заболувања кои 
настануваат како последица на 
неодржување на лична хигиена, 
неадекватна облека, неправилна 
исхрана и хигиенски неисправна 
храна; 

• наведува превентивни мерки за 
заштита од заболувања; 

 
Инструменти за оценување: прашања со 
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 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и животна околина 

Ред. 
број 

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

хигиена; 
• Заболувања како 

последица на 
неадекватна облека; 

• Заболувања како 
последица од 
неправилна исхрана и 
хигиенски неисправна 
храна; 

• Превентивни мерки за 
заштита од заболувања; 

интервју; ЗСНУ и слично  алтернативни одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, прашања за 
пополнување, прашања со повеќекратен 
избор, прашања со повеќекратни 
одговори, усни прашања, писмени тестови, 
проекти 

2 Објаснува значење на 
мерки и правила за 
заштита при работа 

• Мерки за заштита при 
работа; 

• Средства за заштита при 
работа; 

• Значење на мерките и 
средствата за заштита 
при работа за заштита 
на здравјето; 

• Фактори кои може да ја 
загрозат безбедноста 
при работа; 

• Професионални 
заболувања; 

• Професионални 
заболувања, 
карактеристични за 

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; 

Листа на критериуми за оценување: 
• објаснува мерки за заштита при 

работа; 
• опишува средства за заштита при 

работа; 
• го толкува значењето на мерките и 

средствата за заштита при работа; 
• наведува фактори кои може да ја 

загрозат безбедноста при работа; 
• опишува карактеристики на 

професионални заболувања и 
повреди на работа; 

• објаснува мерки на заштита од 
професионални заболувања и 
повреди на работа; 

• опишува начини на прва помош при 
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 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и животна околина 

Ред. 
број 

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

сектор лични услуги; 
• Повреди на работно 

место; 
• Мерки на заштита од 

професионални 
заболувања и повреди 
на работа; 

• Прва помош при повреда 
на работа; 

• Мерки за заштита од 
пожар; 

• Мерки за заштита од 
струен удар; 

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  

повреда на работа; 
• опишува мерки за заштита од 

пожар и струен удар; 
 
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 Дава примери за 
значење на заштита 
за животната средина  

• Поим за екологија; 
• Поим за животна 

средина и заштита на 
животна средина; 

• Еколошки фактори;  
• Позитивни и негативни 

еколошки фактори; 
• Извори на 

аерозагадување 
• Штетни материи кои ја 

загадуваат земјата и 
животната средина; 

• Мерки за заштита 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, аналитичко 
– синтетички; практична работа и 
сл.) 

Активностите за реализација на 

Листа на критериуми за оценување: 
• наведува позитивни и негативни 

еколошки фактори; 
• наведува извори на 

аерозагадување и штетни материи 
кои ја загадуваат земјата и 
животната средина; 

• објаснува мерки за заштита на 
околината од загадување; 

 
Инструменти за оценување: прашања со 
алтернативни одговори, прашања со 
тврдење, затворени прашања, прашања за 
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 Назив на модуларна единица 1 

Безбедност при работа и заштита на здравје и животна околина 

Ред. 
број 

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

околината од 
загадување; 

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  

пополнување, прашања со повеќекратен 
избор, прашања со повеќекратни 
одговори, усни прашања, писмени тестови, 
проекти  

 
 

 Назив на модуларна единица 2 

Анатомско-физиолошки основи на козметиката 

Ред. 
број 

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

1 Објаснува 
морфолошко-
функционална 
организација на 

• Клетка, ткиво, орган и 
органски систем; 

• Морфолошко-
физиолошки 

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

Листа на критериуми за оценување: 
• разликува клетка, ткиво, орган и 

органски систем; 
• објаснува морфолошко-
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 Назив на модуларна единица 2 

Анатомско-физиолошки основи на козметиката 

Ред. 
број 

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

телото  карактеристики на 
клетка; 

• Видови на ткива; 
• Морфолошки и 

физиолошки 
карактеристики на  
ткива: 

• Градба на органи во 
функционални системи; 

• Општи механизми на 
основните животни 
процеси; 

• Морфологија на телесни 
течности; 

• Физиолошка функција на  
телесни течности; 

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 и слично  

физиолошки карактеристики на 
клетка и ткиво; 

• наведува ткива според нивната 
морфологија и физиологија; 

• опишува градба на органи во 
функционални системи; 

• разбира општи механизми на 
основни животни процеси; 

• објаснува морфологија и 
физиолошка функција на 
телесни течности; 

 
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 

2 Објаснува анатомија 
и физиологија на 
кожата 

• Градба на кожа; 
• Функции на кожа; 
• Градба и функции на 

творбите на кожата; 
• Типови на кожа; 

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: 
• објаснува градба на кожа; 
• објаснува функции на кожа; 
• објаснува градба и функции на 

творбите на кожата; 
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 Назив на модуларна единица 2 

Анатомско-физиолошки основи на козметиката 

Ред. 
број 

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

• Хемиски состав, 
циркулација и нервна 
регулација на кожа; 

• Делови и градба на нокт; 
• Функцијата на ноктот; 
• Форми на нокти на 

рацете и нозете; 

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  

• наведува типови на кожа; 
• објаснува хемиски состав, 

циркулација и нервна регулација 
на кожа; 

• набројува делови на ноктот; 
• ја објаснува функцијата на 

ноктот; 
• опишува форми на нокти на 

рацете и нозете; 
 
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 Определува тип и 
состојба на кожа 

• Постапки и методи за 
одредување тип на кожа; 

• Одредување на  состојба 
на кожата; 

• Знаци на стареење на 
кожата; 

• Видови на промени на 
кожа како последица од 

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; 

Листа на критериуми за оценување: 
• одредува тип на кожа со 

примена на различни методи; 
• одредува состојба на кожа; 
• определува знаци на стареење 

на кожата; 
• опрелелува промени на кожа 

предизвикани од негативни 
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 Назив на модуларна единица 2 

Анатомско-физиолошки основи на козметиката 

Ред. 
број 

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

негативни надворешни 
влијанија; 

 
 

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  

надворешни влијанија; 
 

Инструменти за оценување: усни 
прашања, практични вежби, дневници, 
дискусии 
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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 година 

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). 

Потпис и датум на 
донесување на 
наставната програма 

бр. 12-11531/1 
06.09.2017 година 

МИНИСТЕР 
                      Рената Дескоска  
                   _______________ 
 

Датум на ревизија  
 
 
 
 


