
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 микробиологија на храна за II 
година, хемиско-технолошка струка, образовен профил месар  за учениците во средното стручно реформирано 
тригодишно  образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА :  
МЕСАР 

     2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА 

     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: 3 часа 

 Број на часови годишно:   108 часа 

           Времетраење на образованието: три години 

 

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разликување  корисни и штетни микроорганизми во прехранбената индустрија 
Избирање постапки за санитација во прехранбена индустрија 
Идентификување знаци на  загадување на прехранбени производи 
Одредување принципи на конзервирање на храна 
Следeње хигиенски и законски прописи  во прехранбената индустрија 

 



 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по микробиологија на храна се ученикот да: 

• Идентификува значење на микроорганизмите во технологијата на храна, 

• Толкува значење на хигиената и санитацијата во прехранбената индустрија и трговија, 

• Препознава знаци на расипувње на храна, 

• Разликува и одредува начини на конзервирање на храна, 

• Почитува начела на добра хигиенска пракса. 

 

5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по микробиологија на храна, ученикот ќе биде способен да: 

• Препознава габи и бактерии на примероци од храна со макроскопски и микроскопски методи 
 
• Подготвува  eдноставни микроскопски препарати  

 
• Разликува постапки за одржување на лична хигиена и хигиена на работно место и опрема, 

 
• Споредува  брисеви од рака, облека, работна маса и машина пред и после дезинфекција 

 
• Одредува исправност на примероци од прехранбени продукти според органолептичките карактеристики, 

 
• Зема мостра за микробиолошка анализа 



 
• Објаснува избор на принцип на конзервирање во зависност од видот и трајноста на крајниот продукт 

 
• Спроведува едноставни постапки на конзервирање (ладење, смрзнување, солење, млечно-кисела ферментација) 

 
• Толкува барања пропишани со HACCP во делот на санитарно-технички прописи 

 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
КЛАСИФИКАЦИЈА И 
СВОЈСТВА  НА 
МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

 

Ученикот да: 

• Толкува значење на 
микробиологијата за 
прехранбените производи, 

• Опишува својства на 
бактерии и габи, 

• Класификува и именува 
бактерии и габи, 

• Групира  штетни и корисни 
микроорганизми во 
прехранбената индустрија, 

• Објаснува значење на 
размножувањето, 
стимулација и инхибиција 
на микроорганизмите, 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• Препознава габи и 
бактерии на примероци од 
храна со макроскопски и 
микроскопски методи 

 
 
• Подготвува  едноставни 

микроскопски препарати  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Анализира значење и улога 
на  микроорганизмите за 
производство на 
прехранбени производи, 

• Познава подготовка на 
едноставни микроскопски 
препарати, 

• Набљудува микроскопски 
препарат. 

 

 

 

САНИТАЦИЈА ВО 
ПРЕХРАНБЕНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

• Познава санитарно-
технички норми, 

• Објаснува значење на 
личната хигиена и грижата 
за хигиена на работната 
облека и обувките, 

• Разбира значење на 
темелното чистење, 
дезинфекцијата, 
дезинсекцијата и 
дератизацијата  во 
прехранбената индустрија, 

• Дава примери за 
оптимално одржување на 
хигиената на работното 
место, хигиената на 
погоните и 
производственета линија, 

• Опишува постапки на 
чистење, дезинфекција и 
стерилизација на 

 
• Разликува постапки за 

одржување на лична 
хигиена и хигиена на 
работно место и опрема 
 

• Споредува  брисеви од 
рака, облека, работна маса 
и машина пред и после 
дезинфекција 

 

 
 
 
Практична настава 
Тема: Хигиенско 
техничка заштита 



работното место, 
машините и уредите, 

• Разликува услови за време 
на складирање, 

• Обрнува внимание на 
прописите за заштита на 
околината од отпаден 
материјал, 

• Зема брис од рака, облека, 
работна маса и машина, 
пред и после 
дезинфекција, 

• Следи подготовка на 
хранлива подлога и 
засадување на брис, 

• Набљудува изработен 
микроскопски препарат  

ЗАГАДУВАЊЕ НА 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

• Разликува постојана и 
инвазивна микрофлора на 
прехранбените производи, 

• Објаснува начини  на 
пренесување на 
инвазивната микрофлора 
од животните во 
прехранбените продукти, 

• Познава можности за 
загадување од неправилно 
ракување со 
прехранбените суровини и 
продукти, 

• Интерпретира ефекти од 

• Одредува исправност на 
примероци од прехранбени 
продукти според 
органолептичките 
карактеристики, 

 
• Зема мостра за 

микробиолошка анализа. 
 
 

Технологија на месо и 
месни производи 
Тема: Производство на 
свежи месни 
производи од 
основните делови на 
месото 
 
Практична настава 
Тема: Производство на 
свежи месни 
производи од 
основните делови на 
месото 



органолептичката оценка 
на храната (изглед, мирис 
и боја), 

• Препознава знаци за 
микробиолошка расипаност 
на прехранбени производи, 

• Опишува постапка за 
теренски анализи и земање 
мостра за анализа на 
микробиолошка 
загаденост, 

• Разликува мерки за 
превентивна заштита од 
расипување на 
прехранбените производи. 

КОНЗЕРВИРАЊЕ • Истакнува значење на 
конзервирањето како 
заштита на храната од 
микробиолошко 
расипување, 

• Разликува принципи на 
конзервирање на храната, 

• Опишува подготовка на 
прехранбени суровини и 
производи за 
конзервирање, 

• Објаснува дејство на 
инхибиторните услови врз 
микроорганизмите при 
конзервирање по принцип 
на анабиоза, 

• Објаснува избор на 
принцип на конзервирање 
во зависност од видот и 
трајноста на крајниот 
продукт 
 

• Спроведува едноставни 
постапки на конзервирање 
(ладење, смрзнување, 
солење, млечно-кисела 
ферментација) 

 
 
 

Tехнологија на месо и 
месни производи 
Тема: Производство  
на пастеризирани 
месни производи 
Тема:  Полутрајни 
сувомесни производи 
Тема: Полутрајни и 
барени колбаси 
Тема: Полуконзерви од 
месо 
Тема: Производство на 
стерилизирани месни 
производи  
 
 



• Анализира дејство на 
инхибиторните услови при 
конзервирање со абиоза, 
во зависност од 
различните фактори, 

• Опишува процес на 
ферментација при 
конзервирање со 
стимулативни услови 
(ценоанабиоза), 

• Подготвува суровини и 
услови за ладење, 
смрзнување, солење и  
млечно-кисела 
ферментација, 

• Конзервира храна со 
едноставни постапки. 

Практична настава 

Тема: Производство  
на пастеризирани 
месни производи 
Тема:  Полутрајни 
сувомесни производи 
Тема: Полутрајни и 
барени колбаси 
Тема: Полуконзерви од 
месо 
Тема: Производство на 
стерилизирани месни 
производи 
 

ХИГИЕНА И 
СТАНДАРДИ ВО 
ПРЕХРАНБЕНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

• Познава  санитарни 
прописи при подготовката 
за работа и при самата 
работа, 

• Објаснува начела на добра 
хигиенска пракса и HACCP 
систем, 

• Опишува проверка на 
параметри и  пополнување 
обрасци за време на 
технолошкиот процес 
според HACCP  плановите, 

• Разбира и следи законски и 
интерни прописи во 

• Толкува барања 
пропишани со HACCP во 
делот на санитарно-
технички прописи 

 

Практична настава 
Тема: Хигиено 
техничка заштита 
 
 
 
 



прехранбената индустрија 
и трговија, 

• Истакнува значење од 
примена  на хигиената на 
прехранбените производи, 

• Познава систем на 
следење и негово значење. 

 

Забелешки: 

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

2. 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 микробиологија на храна може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско 
обликување на наставата . Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да 
се постигнат  по пат на: екземпларна настава, проблемслка настава (земање на мостри, конзервирање, подготвување на 
едноставни препарати, спотредување на брисеви), менторска настава(особено при реализација на лабораторуиски вежби). 
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 
микробиологија  на храна се: 

 



Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процеси (хемиски, микробиолошки), 
образложување на појави, објаснување на начини и постапки на и за  работа  

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

        Демострирање на:  

• предмети (модели, цртежи од бактерии, микроорганизми ), 
• динамички појави (процес на ферментација, микробиолошка расипаност и сл. )  
• активности: (органолептичка анлиза, земање мостра, постапки на конзервирање, подготовка на едноставни 

препарати). 
 

Практична метода: 

Во рамките на  наставната програма по предметот микробиологија на храна предвидена е и реализација на 
лабораториски вежби (2часа секоја втора недела),  каде учениците ќе имаат можност практично да подготвуваат 
едноставни препарати, споредуваат брисеви, земаат мостри за анализа, вршат едноставни конзервирања и сл., 
почитувајќи ги стандардите во прехранбената технологија. 

Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот микробиологија 
на храна 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 лабораториски 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 континуитрано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот микробиологија на храна. 

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 лабораториски вежби. При оценување на практичната работа-лабораториски вежби, неопходно е изработка на 
инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и 
вештини на ученикот. 

 

Оценувањето на постигањата на учениците по предметот микробиологија на храна задолжително ќе се врши усно и 
практично (лабораториски вежби).  

Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и практичното оценување.  

 

 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот микробиологија на храна ја реализираат кадри со завршени студии по: 

• технологија – прехранбено и/или  биотехнолошко инженерство  
 

и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит. 

 

 



10. РАБОТНА ГРУПА 

1.  Ардијана Исахи-Палоши, ЦСОО - Скопје                                                       

2. Билјана Јанкуловска, СУГС „Димитар Влахов“, Скопје                         

3.Сања Атанасовски, СУГС „Димитар Влахов“, Скопје                                       

 

 

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 ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

            Наставната програма по предметот Микробиологија на храна за II година од струка: хемиско-технолошка,  
образовен профил месар  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.11-5794/1 на ден 08.10.2013 
година 

 

                                                                                                                                                                                                          Министер, 

                                                                                                             Спиро Ристовски 
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