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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 Техничка подготовка во 
конфекција 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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Назив на наставната програмa Техничка подготовка во конфекција 

Тип на наставната програма Задолжително стручно-теоретска 

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 

3  часа неделно / 108 часа годишно 

Цели на наставната програма 

- Применува правила и принципи на заштита при работа  
- Објаснува постапка на создавање големински броеви  
- Опишува процес на создавање кројни слики  
- Познава планирање на производство  
- Објаснува процес на создавање планови за технолошки процеси  

Модуларни единици на 
наставната програма 

1. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА  
2. СТАНДАРДИ ВО КОНФЕКЦИЈА  
3. КОНСТРУКЦИСКА ПОДГОТОВКА  
4. ОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА  
5. ТЕХНОЛОШКА ПОДГОТВКА 
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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 наставната програма техничка подготовка во конфекција ќе ја изведуваат кадри со 
завршени студии по:  
-  текстилно инжинерство  
- конфекциско инжинерство  
- дизајн и инжинеринг на облека  
- технолог-текстилна насока 
и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка,стекната во акредитирани установи 

 

 Назив на модуларна единица 1. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА  

Ред. 
број 

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

1 • Применува 
заштитни 
средства и ХТЗ 
опрема  

-ХТЗ опрема  
-апарати и уреди за ПП 
заштита,  
- правила за заштита на 
работното место и 
животна средина 

Активности:  
- Објаснува ХТЗ опрема 
- Презентира апарати и уреди 
за ПП заштита  
- Развива дискусија за 
правила на заштита на 
работното место и животна 
средина 
-Објаснува неправилности кои 
имаат влијание врз 
бебедноста на вработените 
Методи: 
- Дискусија 

− Опишува карактеристики на  ХТЗ опрема 
− Набројува заштитни средства и ХТЗ 

опрема при работа 
− Разликува потребна ХТЗ опрема според 

работното место 
− Набројува апарати и уреди за ПП 

заштита 
−  Опишува правила за заштита на 

работното место и животна средина 
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 Назив на модуларна единица 1. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА  

Ред. 
број 

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

- Презентација 
- Учење преку откривање 

2 • Утврдува 
неправилности во 
работата 

- неправилности во 
работата кои влијаат врз 
безбедноста и здравјето 
на вработените 

Активности:  
-Објаснува неправилности кои 
имаат влијание врз 
бебедноста на вработените 
Методи: 
- Дискусија 
- Презентација 
- Учење преку откривање 

− наведува најчести причини за повреда 
на работно место  

− Идентификува  неправилности во 
работата кои влијаат врз безбедноста и 
здравјето на вработените. 

 

 Назив на модуларна единица 2. СТАНДАРДИ ВО КОНФЕКЦИЈА  

Ред. 
број 

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

1 • Ја познава 
поделбата на 
облеката видови  

- Видови и поделба на 
облеката 

Активности:  
- Развива дискусија за видови 
и поделба на облеката 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 

− Препознава видови облека 
− Групира облека според вид 
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 Назив на модуларна единица 2. СТАНДАРДИ ВО КОНФЕКЦИЈА  

Ред. 
број 

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

2 • Користи 
стандарди во 
конфекција  

- стандарди во 
конфекцијата за машка, 
женска и детска облека 
 
 

Активности:  
- Објаснува стандарди за 
машка, женска и детска 
облека 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 

− Дефинира поим стандард 
− Разликува видови стандарди 
− Разликува  стандарди за машка, женска и 

детска облека 
−  Толкува податоци во конфекциските 

стандарди 

3 • Примeнува 
стaндарди при 
одредување 
големински 
броеви 

 

- големински броеви на 
горна и долна облека 

Активности:  
- Демонстрира постапка на    
одредување големински 
броеви за горна и долна 
облека 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 

− Објаснува постапка на добивање 
големински броеви на горна и долна 
облека 

− Опишува  начин на генерирање 
големинските броеви кај пооделни 
карактеристични типови облека 

 

 Назив на модуларна единица 3. КОНСТРУКЦИСКА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 
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 Назив на модуларна единица 3. КОНСТРУКЦИСКА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

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

1 • Изработува кројна 
слика  

 

-видови кројни слики,  
 
 
 

Активности: 
- Презентира шеми за поделба 
на кројни слики по видови и 
демонстрира примероци 
кројни слики  
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 
- Менторсто и насочување 

− Дефинира видови на кројни слики 
− разликува начини на вклопување кројни 

слики според видот на материјалот 
− избира методологија на изработка кројна 

слика 
− препознава методи за изработка ефикасна 

кроја слика 
− изработува  кројна слика во размер 

2 •  Формира кројна 
наслага 

- постапки на положување 
на материјалот за кроење 

Активности:  
- Објаснува постапки за 
положување слоеви и 
формирање наслага 
- организира посеата на 
конфециска фабрика 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 
- Менторсто и насочување 

− Применува  постапки на формирање 
кројна наслага 

− Објаснува  карактеристики на рачно и 
машинско положување 

3 • Води евиденција 
на основни и 
помошни 
материјали 

- евиденција за основен и 
помошен материјал 

Активности:  
- Демонстрира водење 
евиденција за осн. и пом. 
Материјал 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 
- Менторсто и насочување 

− Препознава  документација  за водење 
евиденција за основен и помошен 
материјал 

− Опишува  начини  на водење евиденција 
на основен и помошен материјал 
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 Назив на модуларна единица 3. КОНСТРУКЦИСКА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

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

4 •  Калкулира 
трошоци и 
искористување на 
материјалите и 
времето 

- калкулација на трошок и 
процент на искористување 
на материјал и време 

Активности:  
- Објаснува калкулација на 
трошок и процент на 
искористување материјал и 
време  
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 
- Менторсто и насочување 

−  пресметува  искористувањето на 
материјалите 

−   идентификува типови трошоци  
− Демонстрира калкулација на трошок и 

процент на искористување на материјал и 
време 

 
 

 Назив на модуларна единица 4. ОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

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

1 • Планира и следи 
производство  

-планирање на 
производство 

Активности: 
- Објаснува постапка за 
планирање производство и 
демонстрира формулар 
- Објаснува видови и 
карактеристики на осн. и пом. 
материјали и нивна 
компатибилност и покажува 
примероци материјали 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 

− прави дневно планирање 
− подготвува  план за правилно и 

рационално користење на материјалот за 
кроење 

− Објаснува важноста на  планирање и 
следење производство 

− Познава формулари за следење на 
производството 

− објаснува постапка на изработка на 
производни планови 
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 Назив на модуларна единица 4. ОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

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

2 •  Планира 
материјал за 
кроење 

- карактеристики на 
работен налог,  
- видови и карактеристики 
на основните и 
помошните материјали, и 
нивната компатибилност  
- утврдување потребен 
материјал за кроење  
- правилно и рационално 
користење на 
материјалите за кроење 

Активности: 
- Презентира карактеристики 
на работен налог и 
демонстрира пополнет 
работен налог 
- Покажува начин на 
утврдување материјал за 
кроење и правилно користење 
на материјали за кроење 
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 

− Објаснува елементи  на работен налог 
− Прави калкулациај на потребен материјал 

за даден модел на облека 
− подготвува  план за правилно и 

рационално користење на материјалот за 
кроење   

− Набавува материјал за кроење согласно 
работен налог 

 
 

3 • Формира цена на 
производ според 
вистинските 
трошоци  

- спецификација на 
трошоци, елементи за 
пресметување на цената и 
формирање цена на 
производ 
- водење на евиденција на 
залихи на основен и 
помошен матерјал  
- изработка на 
документација врз база 
спецификација 

Активности: 
- Објаснува спецификација на 
трошоци, елементи за 
премсетување и формирање  
цена на конфекциски производ 
- Демострира водење 
евиденција на залихи 
- Презентира изработка на 
документација на база на 
спецификација  
Методи: 
- Презентација 
- Демострирање 
- Учење преку откривање 

− Објаснува  спецификација на трошоци, 
елементи за пресметување на цената и   
формирање цена  

− Пресметува калкулација на цена за 
конкретен производ 

− демонстрира изработка на документација 
врз основа на спецификација 
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 Назив на модуларна единица 5. ТЕХНОЛОШКА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

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

1 • Изработува план 
на технолошки 
процес на 
производство 

-техничко-технолошка 
документација  
- план на операции за 
работа  
- технолошки редослед на 
работни фази  
- технолошки план  
- организација за 
внатрешен транспорт  
 

Активности : 
- Објаснува техничко-
технолошка документација 
- Опишува начин на изработка 
на план на операции на 
работа, технолошки редослед 
на работни фази, технолошки 
план 
- Демонстрира организација 
на внатрешен транспорт 
Методи: 
- Дискусија  
- Презентација  
- Учење преку откривање 

− Наведува  елементи на технолошка 
подготовка 

− именува елементи од план на операции 
за работа 

− опишува план на операциите за работа 
− објаснува технолошки редослед на 

работни фази 
− разликува видови на внатрешен 

транспорт 
 
 
 

2 • Утврдува норма 
по работна 
операција  

 
 

- методи за утврдување на 
време на изработка и 
норма  
 

Активности : 
- Објаснува методи за 
добивање време на изработка 
и норма 
Методи: 
- Дискусија  
- Презентација  
- Учење преку откривање 

− дефинира поим норма 
− набројува елементи на норма 
− Објаснува начин на одредување норма за 

операција на работа 
− опишува  методи на снимање за време на 

изработка со хронометар 

3 • Проследува 
техничко- 
технолошка 
документација во 
процес на 
производство 

- технолошка 
документација и обрасци 
за помошна евиденција 

Активности : 
- Опишува технолошка 
документација и презентира 
документи и обрасци за 
помошна евиденција 
Методи: 
- Дискусија  
- Презентација  

− Опишува техничко-технолошка 
документација,и  начин на проследување  

− Разликува технолошка документациај од 
обрасци за помошна евиденциај 

−  пополнува технолошка документација и 
обрасци за помошна евиденција 
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 Назив на модуларна единица 5. ТЕХНОЛОШКА ПОДГОТОВКА  

Ред. 
број 

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

- Учење преку откривање 

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 Техничка подготовка во 
конфекција.  
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.  
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот Техничка подготовка во конфекција 
задолжително ќе се врши усно и писмено со тестови на знаења,  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и писменото 
оценување. 

Литература и други извори - С. Дејановски, Технологија на конфекција I дел, Просветно дело  

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. 12-11514/1 
06.09.2017 година 
                                                                                                                                          МИНИСТЕР 
                                                                                                                                         Рената Дескоска 
                                                                                                                                       --------------------------- 

Датум на ревизија 
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