
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија” број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од Законот за средно образование 
(„Службен весник на Република Македонија” број 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, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 7 алинеја 5 од Законот за стручно 
образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11 и 24/13), министерот за 
образование и наука донесе наставна програма по геологија  за I година, струка геолошко-рударска и металуршка, образовен 
профил ракувач со рударски машини за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование 
 

 

 

   



 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

 
НАСТАВНА ПРОГРАМА 

ГЕОЛОГИЈА 
 

I година 
 

ГЕОЛОШКО-РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА СТРУКА 
РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Скопје, 2013 год. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
   РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ 

2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:ГЕОЛОГИЈА 

3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА     
    ОБРАЗОВАНИЕТО: 
 
           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно: 3 

Број на часови годишно:108 
  Времетраење на образованието: три години 
    

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 
Одредување петрогени минерали врз основа на физички и 
морфолошки особини 
Разликување видови на карпи (структура, текстура) врз основа на 
минералниот состав и склоп   
Одредување карактеристики  на терен за работа 

 
 

 
 



 
 
 
 
5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 

Целите на наставната програма по Геологија се: 

 
• опишува минерален состав и склоп кај карпите; 

• разликува постоење на различи видови карпи; 

• објаснува настанок на карпи; 

• опишува дејство на геолошките сили;  

• препознава промени во карпите предизвикани од геолошките сили 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по геологија ученикот ќе биде способен да: 
 

• одредува физички и морфолошки својства на минерал; 

• именува непознат петроген минерал; 

• препознава вид на карпа; 

• опишува видови рељеф;  
• наведува причини за формирање на различни видови на рељеф 

 
 



 
 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ПЕТРОГЕНИ МИНЕРАЛИ Ученикот да: 

• дефинира: тврдина, цепливост, 
боја, сјајност и специфична тежина 
на минералите; 

• опишува видови на цепливост, 
сјајност и форми на појавување на 
минералите; 

• проценува степен на цепливост и 
сјај на минерал; 

• одредува тврдина на минерал; 

• препознава боја на минерал; 

• групира минерали според 
тврдината; 

• објаснува начин на одредување на 
физичките особини; 

• опишува форми на појавување на 
петрогените минерали; 

• црта форми на минерали; 

• објаснува начин на настанок на 
минерал; 

Ученикот ќе биде способен 
да: 
 
• одредува физички и мор-

фолошки својства на 
минерал;  

• именува непознат 
петроген минерал   
 

• Хемија основно 
образование-
Кристални минерали 

 

 
 



• именува петрогени минерали; 

• опишува својства на петрогени 
минерали; 

•  поврзува физички и морфолошки 
својства со името на минералот; 

• истакнува најдобри особини по кој 
се препознава даден минерали 

ПЕТРОГРАФИЈА • класифицира карпи според даден 
критериум; 

• опишува поважни видови на 
магматски, седиментни и 
метаморфни карпи; 

• дефинира поим структура и 
текстура; 

• проценува начин на настанок на 
карпата според структурата и 
текстурата; 

• познава начин на појавување на 
магматски, седиментни и 
метаморфни карпи 

• Препознава вид на карпа • Геологија- механички 
и технички својства на 
карпите 

 
• Рударство-дупчење 

и минирање 
 

• Рударство-техника 
и технологија на 
експлоатација на 
површински ископи  

 
 



ЕНДОДИНАМИКА И 
ЕГЗОДИНАМИКА 

• Објаснува влијание на внатрешни 
геолошки сили при оформување на 
рељеф; 

• дефинира поим магма; 

• разликува магма и лава; 

• наведува продукти на вулканската 
активност; 

• дефинира поим слој; 

• опишува карактеристики на 
слоевитост; 

• опишува наборни и руптурни 
структури; 

• објаснува причини за настанок на 
земјотреси; 

•  опишува метаморфни промени во 
карпестите маси; 

• дискутира за геолошката работа на 
надворешните геолошки сили 
(вода, ветер и сл.) во доофор-
мувањето на рељефот 

• Опишува видови на 
рељеф 

• наведува причини за 
формирање на различни 
видови на рељеф 

• Геологија-
Современи геолошки 
и инженерско гео-
лошки процеси и 
појави 

• Рударство-Техника и 
технологија на 
експлоатација на 
површински ископи  

Забелешки: 

• Од 10%до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програма та  програмирајќи тематски 
целини според  потребите на околината 

• Екстерното проверување ги вклушува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот 

 
 

 
 



7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
Наставата по геологија, може да се реализира преку различни начини на дидактичко-методско обликување на наставата. Соглас-
но конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат  по пат на: егземпларна 
настава, проблемска настава, менторска настава (особено при реализација на вежби за одредување на физичките и морфолош-
ките особини на минералите, склопот на карпата и видот на карпата).  
 
Наставни методи 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по геологија 
се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процеси, образложување на појави, 
објаснување на начини и постапки за одредување на особините на минералите и карпите 

• Разговор каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза   
Визуелни методи 
        Демострирање на:  

• Предмети:модели, фотографии од минерали и карпи. 
• Динамички појави:процес на магматизам, вулканизам, сеизмизам, ерозија и сл.  
• Активности:одредување тврдина, цепливост, боја, сјајност на минерал и др. 

Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот геологија,  предвидена е и реализација на кабинетски вежби (2 часа секоја 
втора недела од прво полугодие),  каде учениците ќе имаат можност практично да одредуваат име на петрогени минерали и 
карпи. 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот геологија може да се 
реализира по пат на фронтална работа(особено кога се објаснува, опишува или демострира некој процес или појава), групна (кога 
се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или продукт) и индивидуална (за време на кабинетски вежби или друг 
вид истражување).Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се 
постигнат. 

 
 



8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ   

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. Интерното проверување на постигањата  и оценувањето 
на знаењата се врши континуирано од страна на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот 
геологија. 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 и залагањата на часовите 
за графички вежби. При оценување на кабинетски вежби, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување  со 
однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. На учениците редовно ќе им се 
укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна информација. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот геологија задолжително ќе се врши усно. Завршните оценки на 
полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и кабинетските вежби.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот геологија ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- геологија 
и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит, согласно со Законот за средно 
образование. 

 
10. РАБОТНА ГРУПА 

1. м-р Роза Арсовска, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје 
2.  Даница Поповска, дипл. инж. геолог, наставник во СОУ „Таки Даскало“ – Битола 
3. Љупчо Поповски, дипл. инж. геолог, наставник во СОУ „Таки Даскало“ – Битола 
4. Љупчо Петревски, дипл. инж. геолог, РЕК, Битола 
 

 
  

 
 



11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 
 
 
 
 
 
  Одобрил:  

    Зеќир Зеќири, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

        12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот Геологија за I година од геолошко-рударска и металуршка струка, образовен профил 
ракувач со рударски машини за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, на предлог на Центарот 
за стручно образование и обука, ја донесе министерот за образование и наука, бр. 11-5664/1,  на ден 07.10. 2013 година, Скопје 
  
 
 
 
 
 
                   Министер, 
                                                                __________________________ 

                          Спиро Ристовски 
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