
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 

 
 

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 Практична настава за II година, струка геолошко-рударска и металуршка, 
образовен профил ракувач со рударски машини за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ 

 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА     
    ОБРАЗОВАНИЕТО 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
 Број на часови неделно:  14 
 Број на часови годишно: 504 
 Времетраење на образованието: три години 
   
 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Склопување и расклопување на машински елементи 
Идентификување на помали дефекти  и барање соодветна служба 
Одредување на соодветен начин на отварање на рудниците  
Скицирање на начини на отварање на подземни рудни тела и површински коп (етажа, усек, дренажи, канали, 
бунари, водособирници, проветрување)  
Превземање мерки за безбедна работа во услови на присуство на  површински и подземни води во 
рудниците  
Спроведување превентивни мерки за лична безбедност и заштита на машината на работното место 

 
 

 
 



 
5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по Практична настава се: 
 

• разликува  механичките и технолошките својства на металите и неметалите; 

• користи  постапки за  рачна обработка  со помош на соодветен  алат;  

• користи алати и производствени технологии  за  машинска  обработка на металите; 

• чита технички цртежи и друга техничка документација;  

• познава подземните  рударски простории;  

• опишува  елементи на површински копови; 

• дефинира подгради;  

• познава начини  за одводнување и проветрување;  

• избере соодветни начини на  работа според условите на терен;  

• комуницира  и работи  тимски; 

• идентификува  опасности на работа, почитува  инструкции  за безбедно ракување и употребува  заштитни средства и  

опрема. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по Практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
 

• извршува едноставни постапки на работното место; 

• одржува  алат, прибор и опрема; 

• користи  алат за рачна обаработка на метални делови; 

• нарежува  и  врежува навој со рачен алат; 

• изработува  отвори и дупки со соодветна машинска обработка; 

• спојува  работни предмети со  заврки и навртки; 

• подготвува работни предмети за спојување; 

• спојува работни  предмети со  гасно заварување; 

• анлизализира карактеристики на терен за безбедно да ги изведува работните задачи 

• изведува работни задачи за одведување на површинските и подземните води од рудник;  

• користи едноставни уреди за безбедна експлоатација на минерални суровини во површинските и подземните рудници. 

• крши камени блокови со едноставни алатки за работа; 

• регулира и одржува депонија; 

• инсталира и одржува систем за вентилација за безбедни услови за работа во рудникот  

 

 

 

 

 

 
 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО 
ЗАНИМАЊЕТО* 
(специфичности на 
занимањето) 

Ученикот да: 

• применува прописи за заштита при работа и 

заштита на животната средина; 

• познава  видови   работни места и  распоред  

во работилница; 

• познава основен алат, прибор, инструменти и 

опрема специфични за занимањето; 

• заштитува  и одржува алат и опрема; 

• познава организација на работата  за 

соодветното занимање. 

Ученикот ќе биде 
способен да: 

• извршува едноставни 

постапки на работното 

место; 

• одржува  алат, прибор и 

опрема. 

 

 

РАЧНА ОБРАБОТКА НА 
МЕТАЛИ 

• мери надворешен  и  внатрешен дијаметар  со 

соодветни мерни инструменти: 

• контролира  зјај, чекор на навој со помош на 

контролни инструменти; 

• идентификува  алат за  рачна обработка на 

метали; 

• користи  алат за рачна 

обаработка на метални 

делови; 

• нарежува   и  врежува 

навој со рачен алат; 

Машинство 

• Машински 

елементи за врска 

• Преносници на моќ  

• Видови и 

класификација 

 
 



• обработува  работен предмет со   помош на 

соодветен алат  за рачна обработка  

користејќи техничка документација; 

• рачно нарежува внатрешен и надворешен 

навој; 

• сече со рачна пила и секач; 

• обликува лим со помош на рачен алат;  

• користи заштитни средства и опрема за 

безбедност при работа. 

машински елементи 

• Спојки 

МАШИНСКА ОБРАБОТКА 
НА МЕТАЛИ 

• користи  заштитни средства  при  употреба на  

машини за обработка на металите; 

• избира машини и режими на работа на 

машините за обработка на метали; 

• обработува работен предмет на струг; 

• изработува со дупчалка отвори и дупки 

согласно техничка документација; 

• соборува рабови  на отвори и дупки во 

работен предмет;  

• нарежува  внатрешен или  надворешен  

милиметарски навој; 

• развртува отвори и дупки во  работни 

• изработува  отвори и дупки 

со соодветна машинска 

обработка; 

• спојува  работни предмети 

со  заврки и навртки; 

 

. 

Машинство 

• Машински 

елементи за пренос 

на вртливи 

движења 

• Преносници на моќ  

• Спојки 

 

 
 



предмети  според техничка документација; 

• машински обработува  работен предмет со  

брусилка; 

• подготвува  работни предмети за спојување со  

заврки и навртки; 

• поврзува лимови  со заковки; 

• контролира квалитет на извршените работи. 

СПОЈУВАЊЕ НА МЕТАЛИ • користи заштитни средства при работа; 

• избира  и подготвува уреди и опрема за 

заварување; 

• заварува електролачно или гасно; 

• контролира квалитет на заварениот спој и 

врши корекции; 

• подготвува работни  предмети за лемење; 

• врши лемење според  техничка документација; 

• проверува  квалитет на лемен спој. 

• подготвува работни 

предмети за спојување; 

• спојува работни  предмети 

со  гасно заварување. 

 

 

 

Машинство 

• Лежишта 

• Преносници на моќ 

•  Спојки 

МЕХАНИЧКИ И ТЕХНИЧКИ 
СВОЈСТВА НА КАРПИТЕ 

• препознава потенцијални водоносни карпи на 

терен; 

• црта геолошки структури со оформени издани; 

• изработува водозафатни објекти; 

• изведува работни операции во услови на 

• анлизализира 

карактеристики на терен за 

безбедно да ги изведува 

работните задачи 

• изведува работни задачи 

Геологија 

• Хидрологија на 

рудните лежишта 

 

Рударство 

 
 



наводенетост на теренот; 

• соработува со геолошката служба за 

одводнување на лежишта; 

• чуствува промени во работа на машината при 

промена на средината; 

• набљудува современи геолошки и инженерско 

геолошки појави на терен 

• анализира состојба на терен; 

• остава машина на безбедно место 

за одведување на 

површинските и 

подземните води од 

рудник  

 

• Подземна 

експлоатација 

• Површинска 

експлоатација 

 

РАБОТА ВО РУДНИК • чита документација за отворање на 

површински коп; 

• одредува начин на одводнување и 

проветрување; 

• црта етажа и одредува елементи на етажа;  

• се грижи за звук одлагалиште врз основа на 

техничка документација;  

• избира соодветен начин на откопување; 

• крши камени блокови;  

• применува заштитни мерки при добивање на 

камени блокови; 

• одредува елементи на површински коп ( пр. 

• користи едноставни уреди 

за безбедна експлоатација 

на минерални суровини во 

површинските и 

подземните рудници. 

• крши камени блокови со 

едноставни алатки за 

работа. 

• регулира и одржува 

депонија. 

• инсталира и одржува 

систем за вентилација за 

Рударство 

• Подземна 

експлоатација 

• Површинска 

експлоатација 

• Депонија и 

одлагање 

• Осигуравање на 

откопите 

• Одводнување 

• Проветрување 

 

 
 



пресметува ширина на етажа); 

• врши работи за безбедност против 

разурнувања во рудникот; 

• подготвува терен за површинска експлоатаци-

ја на руд; 

• транспортира  руда на депонија и јаловина  на 

одлагалиште 

безбедни услови за работа 

во рудникот  

 

 

Геологија 
• Механички и 

технички својства 

на карпите 

 
Забелешки: 

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

• Екстерното проверување ги вклучува 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 практична настава може да се реализира преку различни начини на дидактичко-методско обликување на наста-
вата. Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат  по пат на:прак-
тична настава, проблемска настава и менторска настава. Изборот на видот на наставата се остава на самиот наставник. 
 
Наставни методи 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
практична настава се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на условите и постапките, образложување на појави, процеси, објаснување на 
начини и постапки за  работа.  

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

• Предмети: машини, уреди, алати, завртки, спојници, мерни инструменти, рачни пили, секачи, дупчалки 
• Активности: конструирање, спојување, заварување, користење на алати, дупчење, чистење на лем, цртање, скицирање 

Практична метода: 

Во рамките на  наставната програма по предметот практична настава предвидена е и реализација на практични вежби и прак-
тична работа каде учениците ќе имаат можност практично да развртуваат отвори и дупки според техничка документација, 
заваруваат споеви, поврзуваат лимови со заковки, обликуваат лим и тн 
 

 

 

 

 
 



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 и вештините се врши континуирано од страна на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по 
предметот практична настава. Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, 
следење на резултатите од практичните активности) и залагањата на часовите. При оценување на практичната работа (училишни 
работилници и работа кај работодавач), неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување  со однапред изра-
ботени 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 практична настава, задолжително ќе се врши усно и практично..  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и практичното оценување.  

 
 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот Практична настава ја реализираат кадри со завршени студии од:  
- рударство,  
- геологија , 
- машинство 

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. Валентина Маневска, дипл. руд. инж, наставник во СОУ „Таки Даскало“ – Битола 
3.Љупчо Поповски, дипл инж. Геол. наставник во СОУ „Таки Даскало“ – Битола 
4. Павле Угриновски, ракувач на рударски машини, 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 Практична настава за II 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. 11-5659/1  на ден 07.10. 2013 година, 
Скопје 
   
 
 
 
 
 
                   Министер, 
                                                     __________________________ 

                      Спиро Ристовски 
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