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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 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 
 

 
Практична настава 

 
Тип на наставната програма 
 

 
Практична обука 

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 

 
6 часа / 180 часа 

Цели на наставната програма 

• Посочува дел, орган, и систем од човеково тело и негова местоположба 
• Познава функција на системи во човеково тело; 
• Спроведува  лична хигиена на пациент/клиент 
• Реализира нега на кожа и нокти според дерматолошки стандарди (педикир, маникир); 
• Одржува дом и спроведува основни начела на комунална хигиена 
• Практикува  мануелна масажа 
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Модуларни единици на 
наставната програма 

 
1. ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

 
2. ЛИЧНА ХИГИЕНА 

 
3. 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,апарати и потрошен материјал за изведување на 
манипулациите;  
 
Учебници и учебни помагала за ученикот: учебници од домашни и странски автори, прирачници, 
наставни материјали, интернет, модели и мулажи на системи во човеково тело; 
 
Поради нагледноста  и поефикасно совладување на потребните вештини и стекнување на 
компетенциите, воспитно-образовната работа по овој предмет се организира на тој начин што 
паралелката се дели најмногу во три групи од 8 -10 ученици. 
 
За реализација на предвидените активности во програмата ќе се користи училница или кабинет , 
опремен со наставни средства и помагала согласно нормативот, а дел од практичната настава ќе 
се реализира во установа за стари лица, установа за масажа и болничка установа; 
 

Норматив на наставен кадар 

 
Наставата по предметот ПРАКТИЧНА НАСТАВА ја реализираат кадри со завршени студии по 

- Дипломирана медицинска сестра, 
- Дипломира физиотерапевтски техничар 
- Медицина 

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

1. Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

1.  

Посочува дел, 
орган, и систем од 

човеково тело и 
негова 

местоположба  

• Делови, органи и 
системи во човеково 
тело  

• Локомоторен ситем 
• Кардиоваскуларен 

систем 
• Респираторен 

систем 
• Гастроинтестинален 

систем 
• Урогенитален систем 
• Сетила 

 

Активности за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
демонстрација, вежби на модели, 
водење на дневник, истражување, 
презентирање, експеримент, обид, 
практични активности, работа со 
модели на човеково тело, учење 
преку обид и  проект, решавање 
на проблеми; како и користење 
на техники на учење: бура на 
идеи; играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз. 
Практичната настава е насочена 
кон активно учество на ученикот, 
таа поттикнува и развива негова 
самостојност при работа, 
размислување, критичко мислење 
и став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. При нејзина 
реализација се користат 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 делови на човеково 

тело; 
• посочува системи на коски, мускули 

и врски; 
• лоцира и именува на одредени 

коски, групи на мускули и зглобови 
по регии; 

• демонстрира местоположба на 
органи на КВС и лимфен систем;  

• идентификува респираторни органи 
и нивна местоположба; 

• посочува локализација и објаснува 
форма на органи на ГИТ; 

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

• посочува местоположба на мозоци и 
простирање на спинални нерви; 

• лоцира сетила; 
Инструменти за оценување: 
• усни прашања, 
• практични вежби,  
• вежби на модел и пациент; 
• проекти 
• студии на случај 
• дневници. 
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Назив на модуларна единица  

1. Основи на анатомија и физиологија 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

2.  

 

Познава функција 
на системи во 
човеково тело; 

 

 

 

• Мускулна контракција 
• Движење и рамнотежа 
• Работа на срце и 

циркулација 
• Дишење 
• Варење и ресорпција 

на храна; 
• Функција на уринарен 

систем 
• Вид, слух, вкус, 

допир,мирис 
 

 

Активности за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
демонстрација, вежби на модели, 
водење на дневник, истражување, 
презентирање, експеримент, обид, 
практични активности, работа со 
модели на човеково тело и 
сооученици и пациенти; учење 
преку обид и  проект, решавање 
на проблеми; како и користење 
на техники на учење: бура на 
идеи; играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз. 
Практичната настава е насочена 
кон активно учество на ученикот, 
таа поттикнува и развива негова 
самостојност при работа, 
размислување, критичко мислење 
и став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. При нејзина 
реализација се користат 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 и демонстрира механизам 

на работа на коска, зглоб и мускул; 
• објаснува работа на срце и палпира 

и брои пулс; 
• идентификува  нормални вредности 

на крвен притисок  и го мери;  
• опишува респирација и мери 

фрекфенција на дишење; 
• опишува процес на варење,  

механизам на ресорпција на храна и 
дефекација; 

• познава механизам на создавање на 
урина; 

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

• објаснува  и демонстрира рефлекс; 
• опишува основна функција на 

сетила 
Инструменти за оценување: 
• усни прашања, 
• практични вежби,  
• вежби на модел и пациент; 
• проекти 
• студии на случај 
• дневници. 
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Назив на модуларна единица 
2. Лична хигиена 

 
 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

1   

Спроведува  лична 
хигиена на 

пациент/клиент 
 
 

 
• Подготовка за 

спроведување на 
хигиенска постапка, 

• Одржување на 
хигиена на одделни 
делови на тело кај 
различни возрасти и 
состојби на 
пациент/клиент; 

• Бањање на подвижен 
и неподвижен 
пациент/клиент; 

• Контрацепција и 
контрацептивни 
средства; 

• Хигиенска обработка 
на облека и обувки; 

 
 
 
 

Активности за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
демонстрација, вежби на модели, 
водење на дневник, истражување, 
презентирање, експеримент, обид, 
практични активности, работа со 
модели на човеково тело и 
сооученици и пациенти; учење 
преку обид и  проект, решавање 
на проблеми; како и користење 
на техники на учење: бура на 
идеи; играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз. 
Практичната настава е насочена 
кон активно учество на ученикот, 
таа поттикнува и развива негова 
самостојност при работа, 
размислување, критичко мислење 
и став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. При нејзина 
реализација се користат различни 
наставни форми (фронтална, 
индивидуална, работа во групи, 
работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  

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 
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Назив на модуларна единица 

2. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

 
 

 

аналитичко – синтетички метод). групи; 
• советува клиенти одржување на 

лична хигиена  и нега; 
Инструменти за оценување: 
• усни прашања, 
• практични вежби,  
• вежби на модел и пациент; 
• проекти 
• студии на случај 
• дневници 
• симулации 

2   

Реализира нега на 
кожа и нокти според 

дерматолошки 
стандарди (педикир, 

маникир); 
 

• Планирање и 
организација на салон 
за маникир и педикир 

• Одржување на 
хигиена на стапало -
педикир 

• Одржување на 
хигиена на шака -
маникир 
 

Активности за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
демонстрација, вежби на модели, 
водење на дневник, истражување, 
презентирање, експеримент, обид, 
практични активности, работа со 
модели на човеково тело и 
сооученици и пациенти, учење 
преку обид и  проект, решавање 
на проблеми; како и користење 
на техники на учење: бура на 
идеи; играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз. 
Практичната настава е насочена 
кон активно учество на ученикот, 

Листа на критериуми за оценување: 
• планира и организира работа во 

салон за маникир и педикир; 
• подготвува апаратура, материјали, 

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

• одржува и стерилизира прибор за 
работа;  

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

• реализира нега на кожа и нокти во 
согласност со дерматололошки 
стандарди; 
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Назив на модуларна единица 

2. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

таа поттикнува и развива негова 
самостојност при работа, 
размислување, критичко мислење 
и став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. При нејзина 
реализација се користат различни 
наставни форми (фронтална, 
индивидуална, работа во групи, 
работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод). 

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

Инструменти за оценување: 
• усни прашања, 
• практични вежби,  
• вежби на модел и пациент; 
• проекти 
• студии на случај 
• дневници. 
• симулации 

3   

Одржува дом и 
спроведува основни 

начела на 
комунална хигиена 

 

 

 

• Организација на 
домување; 

• Одржување на дом; 

• Хигиена на воздух, 
вода за пиење, 
отпадни води и 
материи; 

• Дезинфекција, 

Активности за реализација на 
наставата и учењето опфаќаат: 
демонстрација, вежби на модели, 
водење на дневник, истражување, 
презентирање, експеримент, обид, 
практични активности, работа со 
модели на човеково тело, учење 
преку обид и  проект, решавање 
на проблеми; како и користење 
на техники на учење: бура на 
идеи; играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз. 
Практичната настава е насочена 
кон активно учество на ученикот, 

Листа на критериуми за оценување: 
• спроведува  минимални просторни 

услови и  опремува живеалиште; 
• познава и употребува методи и 

средства за пречистување на вода 
за пиење, воздух и отпадни води; 

• применува мерки со кои обезбедува  
физичка достапност, безбедност, 
осветлување, греење и вентилација, 
приватност на простор; 

• применува мерки за хигинеско 
одржување на живеалиште и мерки 
за спречување на појава и ширење 
на заразни заболувања; 
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Назив на модуларна единица 

2. Лична хигиена 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

дезинсекција и 
дератизација; 

 

таа поттикнува и развива негова 
самостојност при работа, 
размислување, критичко мислење 
и став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. При нејзина 
реализација се користат различни 
наставни форми (фронтална, 
индивидуална, работа во групи, 
работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод). 

 
Инструменти за оценување: 
• усни прашања, 
• практични вежби,  
• проекти 
• студии на случај 
• дневници. 
• симулации 

 
 

  
Назив на модуларна единица 

3. Масажа 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

1 Практикува  
мануелна масажа 

• Просторија за масажа 

• Подготовка на 

наставата и учењето опфаќаат: 
демонстрација, вежби на модели, 
водење на дневник, истражување, 
презентирање, експеримент, обид, 

 
Листа на критериуми за оценување: 
• планира и подготовува просторија и  

потребен материјал за масажа; 
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Назив на модуларна единица 

3. Масажа 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

масерот и пациентот  

• Техники на 
изведување на 
масажни зафати и 
меѓузафати; 

• Масажа на одделни 
делови на тело; 

• Општа масажа, 

практични активности, работа со 
модели на човеково тело и 
сооученици и пациент, учење 
преку обид и  проект, решавање 
на проблеми; како и користење 
на техники на учење: бура на 
идеи; играње улоги; грозд; венов 
дијаграм; квиз. 
Практичната настава е насочена 
кон активно учество на ученикот, 
таа поттикнува и развива негова 
самостојност при работа, 
размислување, критичко мислење 
и став, донесување одлуки и 
решавање проблеми. При нејзина 
реализација се користат различни 
наставни форми (фронтална, 
индивидуална, работа во групи, 
работа во парови) и наставни 
методи (монолог, дијалог, 
илустративен, демонстативен и  
аналитичко – синтетички метод). 
 
• Изведување на одделни 

• избира контактно средство за 
спроведување на масажа; 

• спроведува постапки за лична 
подготовка и подготовка на 
пациентот; 

• познава и применува правилен 
начин на  изведување,  соодветен 
правец на движење на раце и 
адекватен интензитет на притисок 
при масерските  зафати и 
межузафати;  

• изведува масерски зафати: 
o мазнење: праволиниско, 

кружно и во цик-цак линија; 
o триење: со јагодицата на 

прстите, со дланката на 
шепата и со отворена шепа; 

o гмечење: со една рака, со 
двете раце, со јагодицата од 
прстите и со истегање на 
мускулите;  

o чукање: со воларниот дел од 
шепата и  со јагодиците од 
прстите;  

o вибрациони бранови: 
вибрации со цела шепа и 
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Назив на модуларна единица 

3. Масажа 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

меѓузафати (ученик – ученик или 
ученик – масер). 

вибрации со јагодиците од 
прстите 

• изведува техники на меѓузафати: 
валање; растресување; набирање 
на кожа; штипкање;  

• редоследно изведува постапки на 
определен меѓузафат; 

• идентификува  контраиндикации  за 
масажа; 

• следи венски и лимфен тек;  
• применува различни техники на 

масажа на поедини делови на тело 
и на цело тело; 

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

• редоследно спроведува масажа на 
делови  на телото: нога (стапало, 
скочен зглоб, потколеница, колено, 
натколеница, колкови и глутеална 
регија); рака (шака, подлактица, 
лакт, надлактица и рамо); 

• прилагодува зафати за  масажа, 
правецот на движење на раце и 
интензитетот на притискање;  

• пополнув дневник за масажа; 
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Назив на модуларна единица 

3. Масажа 
 

 

Ред. 
број 

 

Резултати од 
учење 

 

Содржини и поими 

 

Активности и методи 

 

Критериуми на оценување 

• воочува  промени на телото кај 
пациентот за време на масажа и 
соодветно реагира; 

Инструменти за оценување: 
• усни прашања, 
• практични вежби,  
• вежби на модел и пациент; 
• проекти 
• студии на случај 
• дневници 
• симулации 
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Оценување на постигањата на 
учениците 

 
Оценувањето на постигнувањата на учениците,се реализира преку континуирано следење во текот на 
учебната година врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. При 
тоа се  користат различни постапки за следење на резултати од практични активности и вештини на 
извршување на практични задачи со инструменти за аналитичко оценување според критериуми за 
вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот кои се бележат во портфолио. 
Покрај предметниот наставник во оценување на постигањата на учениците  учествува и менторот од 
компанијата каде ученикот реализира дел од практична настава. 
Оценување на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително се реализира 
како практична вежба или демонстрација со усно образложение  (во училиштето и/или кај 
работодавачот).  
Завршните оценки на полугодие и крајот на учебната година се заеднички од сите модули. пн1 
 

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 
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