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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 Лична хигиена и масажа за 

I година  образование од здравствена струка (сектор: Здравство и социјална заштита), за образовниот профил  

Болничар-негувател (квалификација: Болничар-негувател), за учениците во средното стручно образование со 

тригодишно траење. 
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Назив на наставната програмa 
 

 
Лична хигиена и масажа 

 
Тип на наставната програма 
 

 
Задолжително стручно – теоретска 

Кредитна вредност на 
наставната програма 

 

 
Струка 
 

 
Здравствена 

 
Сектор/и 
 

 
Здравство и социјална заштита 

 
Образовен профил 

 
Болничар-негувател 
 

Назив и ниво на 
квалификацијата 

Болничар-негувател 
III (трето) ниво 

 
Година на изучување 
 

 
Прва  (I )  година  
 

Број на часови 
неделно/годишно за 
реализација на наставната 
програма 

 
2 часа / 72 часа 

Цели на наставната програма 

 
 

• Објаснува постапки за спроведување на лична хигиена на пациент/клиент 
• Опишува нега на кожа и нокти според дерматолошки стандарди (педикир, маникир); 
• Опишува услови за соодветно домување и  основни начела на комунална хигиена 
• Објаснува карактеристики и постапки за мануела масажа;  
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Модуларни единици на 
наставната програма 

 
1. ЛИЧНА ХИГИЕНА 
2. МАСАЖА 

 

Материјално-технички услови и 
место на реализација 

 
Наставни средства: табла, учебникарска литература, аудио-визуелни помагала (графоскоп со 
графофолии, видеопроектор, компјутерска опрема. модели и мулажи на човеково тело, 
флипчартови, интерактивна табла;  
Учебници и учебни помагала за ученикот: учебници од домашни и странски автори, прирачници, 
наставни материјали, интернет, модели и мулажи на системи во човеково тело; 
 
За реализација на предвидените активности во програмата ќе се користи училница или кабинет 
опремен со наставни средства и помагала согласно нормативот; 
 

Норматив на наставен кадар 

 
Наставата по предметот ЛИЧНА ХИГИЕНА И МАСАЖА ја реализираат кадри со завршени студии 
по 

- Медицина  
- Дипломирана медицинска сестра 

со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во акредитирани установи. 
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Назив на модуларна единица 

1. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

1.  

Објаснува постапки 
за спроведување на  

лична хигиена на 
пациент/клиент 

 
 

 
• Градба и функција на 

кожа и лигавици; 
• Хигиена на раце, нозе, 

тело, коса и усна 
празнина 

• Хигиена на полови 
органи; 

• Бањање на подвижен 
и неподвижен 
пациент/клиент; 

• Контрацепција и 
контрацептивни 
средства; 

• Улога и хигиенско 
значење на облека и 
обувки; 

 
 
 
 
 
 

 
Активности 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; 
вреднување; како и користење на 
техники на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ. 
 
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, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 
 

Листа на критериуми за оценување: 
• подготвува пациент/клиент за 

спроведување на хигиенска 
постапка, 

• набавува апаратура, материјали, 
козметски препарати и средства за 
хигиена за реализација на 
хигиенската постапка;  

• опишува и спроведува правилни 
методи на одржување на хигиена на 
раце, нозе, тело, коса и усна 
празнина на пациент/клиент; 

• следи состојба на кожа и мукозни 
мембрани и презема соодветни 
мерки во случај на отстапување; 

• објаснува хигиенска обработка на 
облека и обувки;  

• спроведува хигиена на полови 
органи, дава упатства за 
контрацепција и контрацептивни 
средства на пациент/клиент; 

• поседува и применува основни 
знаења за делумна и целосна  
тоалета кај здрави, подвижни и 
неподвижни лица од сите возрасни 
групи; 
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Назив на модуларна единица 

1. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

 
• советува клиенти одржување на 

лична хигиена  и нега; 
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,  
• практични вежби,  
• проекти. 

2.  

Опишува нега на 
кожа и нокти според 

дерматолошки 
стандарди (педикир, 

маникир); 
 

• Градба и функција на 
кожа и нокти; 

• Одржување на 
хигиена на стапало -
педикир 

• Одржување на 
хигиена на шака -
маникир 

• Индикации, 
контраиндикации и 
компликации од 

Активности 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; 
вреднување; како и користење на 
техники на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 

Листа на критериуми за оценување: 
• објаснува планирање и организација 

на работа во салон за маникир и 
педикир; 

• опишува нега на кожа и нокти во 
согласност со дерматололошки 
стандарди; 

• одржува и стерилизира прибор за 
работа  

• идентификува абнормалност, 
индикации и контраиндикации за 
маникир и педикир; 

• подготвува апаратура, материјали, 
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Назив на модуларна единица 

1. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

педикир и маникир; дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ. 
 
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, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 

козметски препарати и средства за 
хигиена за реализација на 
хигиенската постапка;  

• спроведува педикир и маникир на 
клиенти според стандарди за 
хигиена и  нега на нозе и раце 

• објаснува третман на задебелена 
кожа, калус, корнус, враснати нокти 
и можни компликации од нестручно 
и несовесно работење; 

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,  
• практични вежби,  
• проекти. 

3.  

Опишува услови за 
соодветно 

домување и 
спроведува основни 

начела на 

 

• Видови живеалишта, 
просторни услови, 
опременост и 

 
Активности за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
дискусија; учење со слушање; 

Листа на критериуми за оценување: 
• објаснува минимални просторни 
услови, опременост на живеалиште и 
основна комунална инфраструктура; 
• опишува состав и значење на 
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Назив на модуларна единица 

1. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

комунална хигиена 

 

 

инфраструктура; 

• Одржување на 
живеалиште; 

• Хигиена на воздух; 

• Хигиена на вода за 
пиење;  

• Хигиена на отпадни 
води и материи; 

• Дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација; 

 

самостојно учење; предавање; 
вежби; истражување; 
експериментирање; учење преку 
проект; решавање на проблеми; 
презентирање; повторување; 
вреднување; како и користење на 
техники на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ. 
 
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, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 
 

воздух, вода за пиење, земјиште, 
отпадни води и материи и 
идентификува нивни  загадувачи; 
• класифицира водоснабдителни 
објекти, методи и средства за 
пречистување на водата за пиење и 
отпадни води, воздух и земја; 
• применува мерки со кои 
обезбедува  физичка достапност, 
безбедност, осветлување, греење и 
вентилација, приватност на простор, 
основна инфраструктура; 
• применува мерки за хигинеско 
одржување на живеалиште и мерки за 
спречување на појава и ширење на 
заразни заболувања; 
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,  
• практични вежби и проекти. 
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Назив на модуларна единица 
2. Масажа 

 
 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

1 
Објаснува 

спроведување 
мануелна масажа 

• Физиолошко     дејство 
на     масажа врз     
организам; 

• Класификација на  
масажа; 

• Услови за изведување 
на        масажа; 

• Масажни зафати; 

• Масажа на одделни 
делови на тело; 

• Масажа при           
одделни           видови 
на           заболувања, 

Активности 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; 
вреднување; како и користење на 
техники на учење: бура на идеи; 
играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз; интервју; ЗСНУ. 
 
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, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 

Листа на критериуми за оценување: 
• Познава начела на планирање и 

подготовка просторија, пациент и  
потребен материјал за 
имплементација  на масажа 

• познава  физиолошко дејство и  
индикации,  

• идентификува  контраиндикации  за 
масажа; 

• опишува и применува различни 
техники на масажа на поедини 
делови на тело; 

• следи состојба на пациент при 
масажа и во случај на отстапување 
соодветно реагира; 

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,  
• практични вежби и проекти. 



 
9 

 

Оценување на постигањата на 
учениците 

 
Оценувањето на постигнувањата на учениците, се реализира преку континуирано следење во тек на 
учебната година, усно и писмено, со докази за оценување според критериумите за оценување - преку 
тестови на знаења, писмени извештаи за реализирани активности на ученици, портфолио, лични 
постигнувања и резултати, индивидуални домашни задачи, покажан интерес и активно учество на 
ученици, согласно очекуваните резултати од учењето и критериумите за оценување. лхм1 
 

Литература и други извори Учебник,  помошни наставни материјали, мулажи и модели, 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. __12-11517/1__  
___06.09.2017__година 

МИНИСТЕР 
                    Рената Дескоска  
                ------------------------------------- 

Датум на ревизија  
 


