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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 текстилно-кожарска (сектор: текстил, кожа и слични производи), за образовниот профил  

конфекционер  (квалификација: конфекционер ), 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 

 конфекционер 
образовен профил / квалификација 

 

Текстилно-кожарска / Текстил, кожа и слични производи 

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 Текстилно-кожарска 

Сектор Текстил, кожа и слични производи 

Образовен профил Конфекционер 

Назив и ниво на квалификацијата 
Конфекционер,  

3 (трето) ниво  

Година на изучување I (прва) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

8  часа неделно / 288 часа годишно 

Цели на наставната програма 

• Користи заштитни средства и ХТЗ опрема при работа,  
• Почитува правила за заштита на работна и животна средина,  
• Комуницира со соработниците,надредените и клиентите,  
• Применува упатства за работа,  
• Одржува ред и чистота на работното место,  
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• Познава видови рачни бодови, видови конци и игли за шиење,  
• Изработува разни видови рачни бодови,  
• Препознава видови и карактеристики на основните и помошните материјали и нивната компатибилност  
• Подготвува материјал, машини и алати за кроење според работен налог,  
• Крои според работен налог,  
• Развива вештини за правилно и рационално користење на материјалите за кроење,  
• фиксира леплива меѓупостава според дадени парамери  
• Шие готови производи со прави шевови ( постелнина, престилки и др.),  
• Развива вештини за следење на работата на машините за шиење и алатките во текот на процесот,  
• Применува основни начини за одржување на машините и алатите  

Модуларни единици на 
наставната програма 

1. Заштита на работна и животна средина  
2.Вовед во практичната настава  
3.Рачни бодови  
4.Технолошки процеси во кројачница  
5.Технолошки процеси во шивална  

Материјално-технички и 
просторни услови 

Наставни средства: табла, учебникарска литература, аудио-визуелни помагала (графоскоп со 
графофолии, видеопроектор, компјутерска опрема. Учебници и учебни помагала за ученикот: учебници од 
домашни и странски автори, прирачници, наставни материјали, интернет.За реализација на предвидените 
активности во програмата ќе се користи посебен кабинет со поголеми димензии од постојните училници и 
опремен со наставни средства и помагала согласно нормативот 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот Практична настава јa реализираат кадри со завршени студии по:  
- конфекциско инженерство  
- текстилно инжинерство  
- дизајн и инжинеринг на облека  
- технолог-текстилна насока  
и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка, стекната во акредитирани установи 
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 Назив на модуларна единица 1. Заштита на работна и животна средина  

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Ученикот ќе биде 
оспособен да: 
 
• применува 

заштитни 
средства, уреди, 
апарати и 
правила за 
заштита на 
работна и 
животна 
средина 

 

-заштитни средства за  
работа и ХТЗ опрема  
-уреди апарати за ПП 
заштита,  
-правила за заштита на 
работна и на животна 
средина,  
-неправилности во 
работата кои влијаат врз 
безбедноста и здравјето 
на вработените  

Активности: 
- презентира заштитни 
средства и ХТЗ опрема 
-демонстрира уреди и апарати 
за ПП заштита и начин на 
работа 
-објаснува правила за заштита 
на животна средина 
-Наведува примери на 
неправилности кои влијаат врз 
безбедноста и здравјето на 
вработените 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
- Менторство и насочување 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- наведува заштитни средства,  уреди и апарати 
-  применува  правила за заштита на работна и 

животна средина 
- опишува начин на функционирање на ПП 

апаратите 
-  идентификува неправилности во работата кои 

може да имаат негативни последици по 
безбедноста и здравјето   
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 Назив на модуларна единица 2. Вовед во практичната настава  

Ред. 
број 

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

1 •  Комуницира во 
деловно/бизнис 
опкружување  

•Деловна комуникација,  
• Упатства за работа,  
• Комуниција со клиенти  
- Тимска работа 

Активности:  
- Објаснува деловна 
комуникација 
-Презентира упатства за 
работа 
- Објаснува комуникација со 
клиенти 
- Презентира основи на тимско 
работење 
 
 

- Симулира  комуникација во деловно/бизнис 
опкружување 

- демонстрира примери на правилна 
комуникација со  соработниците во бизнис 
опкружување 

- демонстрира  концепт на тимска работа 

2 • Применува 
упатства за 
работа и 
правила на 
однесување на 
работното 
место 

• Одржување на работно 
место 
• Работна култура 

Активности: 
- Демонстрира одржување на 
работно место и примери на 
упатства за работа правила на 
однесување на работно место 
 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- наведува основи на работна култура 
- применува упатства за работа  
-  применува  правила на однесување на работно 

место 
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 Назив на модуларна единица 3. Рачни бодови  

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 • Изработува 
разни видови 
рачни бодови  

 

• видови рачни бодови,  
• видови конци за шиење,  
• рачни игли,  
 

Активности: 
- Објаснува видови рачни 
бодови 
- Практична изработка на 
рачни бодови 
 Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- разликува видови рачни бодови 
- диференцира карактеристики на поединечни 

рачни бодови 
- примена  поединечни рачни бодови 
- изработува карактеристични рачни бодови 
 

2 • Избира 
правилно 
конец, игла и 
материјал 

 

• избор на конец и игла за 
соодветен текстилен 
материјал 

Активности: 
- Презентира видови конци за 
шиење 
- Презентира и покажува  
рачни игли и користење  
- Објаснува избор на конец и 
игла според материјалот за 
шиење  
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Избира соодветни  конци  за шиење според 
видот и бојата на материјалот, 

- Избира тип на  игли за шиење согласно 
карактеристики на материјалот 

 

 
 
 
 
 
 



 
7 

 Назив на модуларна единица 4.Технолошки процеси во кројачница  
 

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 • Подготвува 
материјал, 
машини и алати 
за кроење 
според работен 
налог  

 

- основни и помошни 
материјали во технологија 
на облека 
- технолошки процес на 
кроење 
- машини и алати во 
технолошкиот процес на 
кроење 
- производно технолошки 
документи 
 
 
  

Активности:  
- Објаснува видови и 
карактеристики на основни и 
помошни материјали и 
компатибилност 
- Објаснува избор на основни 
и помошни материјали во 
зависност од моделот 
- Презентира слики и скици на 
алатки за кроење 
- Објаснува процес на 
подготовка за кроење 
-Објаснува редослед на 
фазите на технолошкиот 
проес на на кроење 
- Разгледува пример работен 
налог, карактеристики, 
добивање податоци за 
технолошкиот процес на 
кроење 
-Објаснува производно-
технолошка документација и 
пополнување  
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
- Евалвација според 
заеднички критериуми 
- Менторство и насочување 
- Посета на фабрика 

- Подготвува мас табeли според стандарди; 
- Подготвува кројни делови (шаблони) и слики за 

кроење; 
- Подготвува основни  и помошни материјали;  
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 Назив на модуларна единица 4.Технолошки процеси во кројачница  
 

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

2 • Поставува 
параметри на 
машината за 
автоматско 
кроење  

 

- карактеристики на 
машини за автоматско 
кроење и начин на работа 
-параметри на машината 
за автоматско кроење  

Активности: 
- презентира машини за 
автоматско кроење и постапка 
за работа 
-Објаснува подесување на  
карактеристични параметри на 
автоматските машини за 
кроење  
 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 
- посета на фабрика со 
автоматско кроење  

- Наведува постапка за  формирање кројна 
наслага кај автоматско кроење 

- Дефинира аранжмани на распоред на 
машините за положување и кроење кај 
автоматско кроење; 

 
 
 

3 • Крои според 
работен 
налог  

 

• технолошки процес на 
кроење 
- положување слоеви и 
формирање кројна 
наслага 
• Пренесување кројна 
слика врз кројна наслага и  
фиксирање кројна слика 
• грубо и фино кроење 
• Засеци примена и 
апарати 
• Сортирање кројни 
делови за 
термофиксирање 

Активности: 
- Демонстрирање на процесот 
на положување 
- Објаснување постапки на 
пренесување и фиксирање 
кројна слика врз кројна 
наслага  
- Презентација на постапките 
за искројување со различни 
средства  за кроење 
• Објаснува постапки на 
нанесување засеци 
- Објаснува постака  на 
сортирање кројни делови за 

- Поставува  кројна слика   или црта     кројни 
делови; 

- Правилно и рационално ги користи   
материјалите за кроење; 

- Фиксира кројна  слика,   
- Означува и   нумерира по партии; 
- Крои по шаблони; 
- Раликува  видови машини и алати за кроење; 
- Ракува  со машини за кроење; 
- Крои грубо и фино; 
-  Сортира составни  делови 
- Комплетира составни делови согласно 

технолошката документација 
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 Назив на модуларна единица 4.Технолошки процеси во кројачница  
 

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

-Уреди за 
термофиксирање и начин 
на функционирање 
- параметри на процесот 
на фиксирање леплива 
меѓупостава  
 -означување и 
нумерирање партии  
-сортирање и 
комплетирање составни 
делови согласно 
технолошка 
документација,  
• грешки на искроени 
делови и нивно 
обележување  

термофиксирање 
- Презентира машини за 
фиксирање леплива 
меѓупостава со слики и 
технички шеми и објаснува 
начин на работа и параметри 
- Демонстрира постапка  за 
означување и нумерирање 
партии  
- Објаснува постапка на 
комплетирање составни 
делови според технолошка 
документација 
- Демонстрира примери на 
грешки при кроење и 
обележување на истите 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 
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 Назив на модуларна единица 4.Технолошки процеси во кројачница  
 

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

4 • Врши основно 
одржување на 
машините и 
опремата за 
кроење  

• начини за одржување на 
машините во 
технолошкиот процес на 
кроење и карактеристични 
дефекти 

Активности: 
-демонстрација на 
карактеристични постапки на 
одржување и справување со 
карактеристични дефекти 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Детектира неисправност на  алатите и 
машините за кроење  и потреба од 
сервисирање; 

-  Навремено интервенира за неисправноста на 
машините  

- Чисти машини и алати; 
- Подмачкува алати и машини 

5 • Почитува 
упатства и 
стандарди  

 

- работни упатства и 
стандарди 

Активности: 
- објаснување на работни 
упатства и стандарди и 
прикажување карактеристични 
примери 
 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Користи  правила и упатства за работа 
- Применува стандарди за квалитет 
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 Назив на модуларна единица 5.Технолошки процеси во шивална  

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 • Подготвува 
материјал, 
машини и алати 
за шиење 
според работен 
налог  

- техничко-технолошка 
документација 
- технолошка анализа и 
избор на средства за 
работа  
- типови шевови и 
примена   
- машини и алатки за 
шиење  
-подготвка на машини и 
алатки и апарати за 
шиење  
 

Активности: 
- Презентација на основни и 
помошни материјали за 
шиење  
- Објаснување на типови 
шевови и примена 
- Демонстрирање машини и 
апарати за шиење со акцент 
на  намената 
- Објаснување процес на 
подготовка на машини и 
алатки за шиење  
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Чита и анализира податоци од работен налог; 
- Црта помошни шаблони/маркери; 
- Набавува   помошен материјал по работен 

налог;  (конец, етикети,игли,ластик, трака, 
апликации ) 

- Проверува правилно функционирање  на 
машините за шиење и пеглање; 

2 •  Шие според 
работен налог  

- карактеристики на 
работен налог 
- технолошка анализа и 
избор на средства за 
работа во технолошкиот 
процес на шиење 
- план на технолошките 
операции за 
технолошкиот процес на 
шиење 

Активности: 
- Демонстрирање пример на 
работен налог и објаснување 
на негови карактеристики 
- анализа на технолошките 
операции за изработка на 
предмет за облека 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Ракува со машини за шиење; 
- Оплетува кројни  делови; 
- Изработува составни   шевови со зрнест и 

синџирест бод ; 
- Шие  даден примерок на облека или делови од 

облека  
-  Порабува и   опшива производ;  
- Изработува зацвсни шевови (риглица); 
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 Назив на модуларна единица 5.Технолошки процеси во шивална  

Ред. 
број 

Резултати од 
учење 

Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

3 •  Врши основно 
одржување на 
машините и 
опремата за 
шиење  

- одржување на машините 
за шиење 

Активности: 
- Објаснување постапки за 
одржување а шивачки машини 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Навремено интервенира за неисправноста на 
машините; 

- Детектира неисправност на    машините за 
шиење и потреба од сервисирање; 

- Врши основно одржување на машини и преси; 
- Подмачкува   алатки и машини;  

4 • Применува 
производна и 
технолошка 
документација 
во шивална  

 

- производно технолошка 
документација во 
технолошкиот процес на 
шиење 

Активности: 
- објаснува содржина на 
производно технолошка 
документација во шивална со 
разгледување и пополнување 
формулари 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
-Евалвација според заеднички 
критериуми 

- Води евиденција за редовност на работа  
- Евидентира  потрошени материјали; 
- Води евиденција за реализирани налози; 
- Води евиденција за редовните и вонредните 

сервисирања; 
- Води евиденција за состојбата на средствата 

за работа; 
- Архивира  работна документација; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оценување на постигањата на 
учениците 

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, форми и инструменти ( следење на  
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резултатите и залагањата на ученикот од практичните активности ).  
При оценување на практичната работа, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување, 
со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот.  
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот Практична настава задолжително ќе се врши 
усно и практично.  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и практичното оценување. 

Литература и други извори  

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 
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