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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 анатомија и 

физиологија  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 
 

 
Основи на анатомија и физиологија 

 
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 

 
3 часа / 108 часа 

Цели на наставната програма 

 
• Набројува органи во системи на човеково тело; 
• Опшува местоположба и основна градба на органи; 
• Објаснува основини физиолошки процеси во човеково тело 
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Модуларни единици на 
наставната програма 

 
1. ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

 

Материјално-технички услови и 
место на реализација 

 
Наставни средства: табла, учебникарска литература, аудио-визуелни помагала (графоскоп со 
графофолии, видеопроектор, компјутерска опрема. атлас на човеково тело, физиолошки процеси и шеми, 
модели и мулажи на системи во човеково тело, флипчартови, интерактивна табла;  
Учебници и учебни помагала за ученикот: учебници од домашни и странски автори, прирачници, наставни 
материјали, интернет, атлас на човеково тело, 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 ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА ја реализираат кадри со завршени 
студии по 

- Медицина или Стоматологија  
 

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

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

1.  
Разликува поими 

анатомија, 
физиологија, орган 

и систем   

• Дефинирање на поими 
анатомија и 
физиологија 

• Делови, органи и 
системи во човеково 
тело  

 
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: 
• Објаснува цел и поделба на анатомија и 

физиологија; 
• Идентификува делови на човеково тело; 
• Набројува системи и препознава органи во 

нивен состав; 
 
 
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. 
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

2.  

 

 

Опишува делови од 
локомоторен систем 

и нивна функција 

 

 

 

• Поим за локомотерен 
систем, коска, зглоб и 
мускул;  

• Градба на коска, зглоб 
и мускул;  

• Коски во човеково 
тело и нивна 
поврзаност во целина; 

• Групи на мускули и 
нивна местоположба и  
функција; 

• Зглобови по регии, 
состав, местоположба 
и функција;  

• Функција на 
локомоторен систем; 

 
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: 

• идентификува постоење на системи на 
коски, мускули и врски; 

• познава градба и функција на коска, мускул 
и зглоб; 

• одредува местоположба на одредени коски, 
групи на мускули и зглобови по регии; 

• именува коски и зглобови на скелет; 

• идентификува мускули во различни 
мускулни групи; 

• познава механизам на работа на коски, 
зглобови и мускули; 

 

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  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

• прашања со повеќекратни одговори, 
• усни прашања,  
• писмени тестови,  
• практични вежби,  
• проекти. 

 

3.  
Објаснува  основна 
градба и работа на 
кардиоваскуларен 
систем и крв 

 

 

 

• Срце и крвни садови 

• Крвоток 

• Работа на срце 

• Крв, крвни елементи и 
функција 

• Лимфен 
систем,органи и 
функција 

 
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, 

Листа на критериуми за оценување: 
• познава градба на срце, крвни и лимфни 

садови;  
• идентификува оформени крвни елементи, 

плазма и  објаснува нивна функција; 
• демонстрира местоположба на органи на 

кардиоваскуларен и лимфен систем;  
• објаснува работа на срцето и палпира и 

брои пулс; 
• идентификува  нормални вредности на 

крвен притисок  и го мери;  
• препознава функција на лимфен систем; 
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,  
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 
 

• писмени тестови,  
• практични вежби,  
• проекти. 

4.  

 
Познава функција и 

градба на  
респираторен 

систем 

 

• Состав на 
респираторен систем; 

• Градба  и 
местоположба  на 
респираторни органи;  

• Дишење 

 
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, 

 
Листа на критериуми за оценување: 
• идентификува респираторни органи и 

нивната местоположба;  
• познава градба на респираторни органи;  
• опишува респирација и мери фрекфенција 

на дишење; 
 
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. 
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 
 

5.  
Набројува  органи 

во дигестивен тракт 
и познава нивна 

функција 

 

• Состав на 
дигестивен систем; 

• Градба  и 
местоположба на  
дигестивни органи; 

• Варење и ресорпција 
на храна; 

  

 
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, 

 
Листа на критериуми за оценување: 

 
• познава градба, форма и големина на 

поединечните органи на 
гастроинтестиналниот систем  

• идентификува  местоположба на органи  на 
дигестивен систем; 

• опишува процес на варење и  механизам на 
ресорпција на храна; 

 
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,  
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 
 

• практични вежби,  
проекти 

6.  
Познава органи во 

состав на уро-
генитален систем и 

нивна функција 

• Уринарен систем; 

• Машки и женски 
генитален систем; 

• Фунција на уринарен 
систем; 

• Физиологија на 
машки и женски 
полов систем; 

 
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, 

. 
Листа на критериуми за оценување: 
• наведува градба, форма, големина на 

бубрегот, мочните патишта и половите 
органи; 

• демонстрира положба на бубрег, мочни 
патишта и половите органи;  

• познава механизам на создавање на урина;  
• разликува боја, мирис, PH и мери количина 

на урина; 
• познава сперматогенеза, оогенеза, начин на 

оплодување, развој на плод и породување; 
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,  
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 

• писмени тестови,  
• практични вежби,  

проекти. 

7.  Познава нервен 
систем и негова 

функција 

 

• Градба и состав на 
нервен систем; 

• Централен нервен 
систем – состав и 
местоположба; 

• Периферен нервен 
систем (кранијални и 
спинални нерви); 

• Функции на ЦНС и 
ПНС; 

 

  

 
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, 

 
Листа на критериуми за оценување: 
• идентификува морфолошки карактеристики 

и демонстрира локација на мозоците и 
нивна функција;  

• наведува кранијални нерви и лоцира 
сплетовите на спинални нерви; 

• разликува спроводна и рефлексна функција 
на ‘рбетниот мозок; 

• опишува улога на продолжен мозок и центри 
за рамнотежа 

 
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,  
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод) 

• практични вежби,  
• проекти. 

8.  
Познава ендокрин 
систем и основна 
фунција на  секоја 

од жлездите 

 

• Градба на жлезди со 
внатрешно лачење; 

• Хормони и нивна 
функција; 

 

• Жлезди во состав на 
ендокрин систем;  

 

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: 
• разликува градба и идентификува по 

форма, големина и местоположба жлезди 
со внатрешна секреција; 

• познава регулаторната функција на 
ендокрин систем; 

• разликува жлезди според функција; 
 

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. 
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Назив на модуларна единица  

Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

9.  Набројува сетила и 
ја опишува нивната 

функција 

 

• Сетила -  око, уво, нос, 
јазик и кожа; 

• Вид, слух и 
рамнотежа, мирис , 
вкус и допир; 

 

 

  

  

 

 

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 градба и местоположба на орган за 

вид, слух и рамнотежа, мирис, вкус и за 
допир; 

• опишува основна функција на сетилни 
органи 

 
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. 
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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. аф1 
 

Литература и други извори Учебник,  помошни наставни материјали, атласи на човеково тело,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. __12-11516/1__  
__06.09.2017__година 

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

Датум на ревизија  
 


