
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Процесна техника 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:  ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА 

 

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: 2 часа  

 Број на часови годишно:   72 часа  

          Времетраење на образованието: три години 

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Толкување на стручни изрази во процесната техника 
Употребување на  мерки и единици од  SI во пресметки и објаснување на поими 

Идентификување на хидромеханички, механички, топлински и дифузно- сепарациони операции во 
производните процеси 
Толкување на различните технолошки операции во рамките на еден производен процес  
Користење на шеми за технолошки процеси 

 



 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по процесна техника се ученикот да: 

• Толкува  основни операции во процесната техника; 

• Применува меѓународен систем на мерки и единици; 

• Толкува хидромеханички и механички операции; 

• Објаснува топлински операции и нивна примена; 

• Објаснува дифузно- сепарациони операции; 

• Наведува примена на различните технолошки операции во прехранбената технологија; 

• Чита шеми и цртежи за технолошките процеси. 

 

5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по процесна техника, ученикот ќе биде способен да: 

• Објаснува поими поврзани со производните процеси;  

• Разликува  мерки и единици од  SI во пресметки ; 

• Применува основни поими и равенки од хидрауликата; 

• Објаснува протек и начини за пренос на флуиди; 

• Разликува начини и уреди за ситнење, класификација и транспортирање на цврст материјал; 



• Толкува мешање и гмечење; 

• Разликува складишта и одредува  услови за складирање на различни материјали; 

• Разликува топлински изменувачи и нивна примена; 

• Укажува на примена на дифузионите операции во прехранбената технологија. 

 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 
ВО ПРОИЗВОДНАТА 
ТЕХНИКА 

Ученикот да: 

• Дефинира поими: 
операција, процес, 
единечен систем, апарат, 
инструмент, машина, уред, 
постројка, систем; 

• Познава општа и 
поединечна поделба на 
основните операции во 
процесната техника 

Ученикот ќе биде способен 
да: 

 

• Објаснува поими поврзани 
со производните процеси  

Практична настава 

МЕРНИ ЕДИНИЦИ НА 
ФИЗИЧКИТЕ 
ГОЛЕМИНИ 

• Применува основни 
единици од Меѓународниот 
систем на мерки и 
единици; 

• Препознава изведени 

• Разликува  мерки и 
единици од  SI во 
пресметки  

 
 
 



единици од основните во 
SI; 

• Изведува физички 
големини врз база на 
основните единици од SI 

ХИДРОМЕХАНИЧКИ И 
МЕХАНИЧКИ 
ОПЕРАЦИИ 

• Дефинира притисок и 
протек ; 

• Применува равенка на 
континуитет; 

• Познава функција и 
примена на мерни 
инструменти за флуиди; 

• Одредува режим на 
струење на флуиди; 

• Познава намена на цевни 
водови; 

• Познава конструкција и 
функција на пумпи за 
течности и гасови; 

• Класификува машини за 
технолошки операции со 
цврст материјал; 

• Разликува транспортери по 
функција и примена; 

• Наведува примена и 
значење  на мешалки и 
гмечалки; 

• Разликува складови и 
услови за складирање на 
различни материјали; 

• Толкува симболи на шеми, 

• Применува основни поими 
и равенки од хидрауликата; 

 

 

 

 

 

• Објаснува протек и начини 
за пренос на флуиди; 

 

 

 

 

 

• Разликува  начини и уреди 
за ситнење, класификација 
и транспортирање на цврст 
материјал; 

Технологија на месо и 
месни производи 

Практична настава 



за различните 
хидромеханички и 
механички операции 

 

 

• Толкува мешање и 
гмечење; 

 

• Разликува складишта и 
одредува  услови за 
складирање на различни 
материјали; 

ТОПЛИНСКИ 
ОПЕРАЦИИ 

• Објаснува принцип на 
размена на топлина во 
различни топлински 
изменувачи; 

• Класификува топлински 
изменувачи, испарувачи и 
преварувачи; 

• Наведува  примена на 
топлински изменувачи, 
испарувачи и преварувачи 
во прехранбената 
технологија; 

• Споредува топлински 
операции; 

 

 

 

 

• Разликува топлински 
изменувачи и нивна 
примена; 

 

 

 

 

 

 

 
Технологија на месо и 
месни производи 
 
 
Практична настава  
 
 
 



 

 

 

ДИФУЗИОНИ 
ОПЕРАЦИИ 

• Објаснува дифузионо-
сепарациони процеси; 

• Објаснува принципи на 
сушење и влажнење; 

• Објаснува примена на 
влажен и кондициониран 
воздух; 

• Класификува сушници 
според примена; 

• Наведува примена на 
сушници и системи за 
влажнење во 
прехранбената 
технологија; 

• Разликува екстракција од 
растварање; 

• Опишува фази на 
екстракција и екстрактори; 

• Наведува  примена на 
екстрактори; 

• Отчитува ознаки, податоци, 
симболи и делови од 
технолошки шеми и 
цртежи. 

 

• Укажува на примена на 
дифузионите операции во 
прехранбената технологија 

 

 
Технологија на месо и 
месни производи 
 

 

 



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 процесна техника 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, проблемска настава, 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 
процесна техника се: 

Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на процеси (физички, технолошки хемиски), 
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 (шеми и  цртежи од технолошки процеси и делови на процеси, модели и др. ), 
• динамички појави (операции за ситнење, процес на екстракција, сепарација и сл. )  
• активности: (изработка на едноставни шеми и др.). 



 

Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот процесна 
техника 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 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 процесна техника. 

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 активности. 

Оценувањето на постигањата на учениците по предметот процесна техника задолжително ќе се врши усно  

 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот процесна техника ја реализираат кадри со завршени студии по: 

• технологија, сите насоки 
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                                   

 

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 Процесна техника 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.11-5793/1                                                                                                                                                                       
на ден, 08.10.2013 година. 

                                                                                             

                                                                                                                                                                    Министер, 

                                                                                                                                                                                                        Спиро Ристовски 
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