
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 фризерство за  III година, струка лични услуги, образовен профил фризер за учениците во средното стручно 
реформирано тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА :  

        ФРИЗЕР 
 
      
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ФРИЗЕРСТВО 
      
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: трета година 
 Број на часови неделно: 2 
 Број на часови годишно:  72  
 
     
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разликување техники на модерно естетско потстрижување на коса 
Составување на рецептури за боење, белење и корекција на бојата во зависност од техниката на боење, 
желбата на клиентот и постоечката боја 
Објаснување техники на екстензија на коса 
Употребување на општите и посебните елементи за убавото при избор на модерни трендовски фризури и 
фризури со посебна намена 
Применување на правила и модни трендови при изработка на дневна, вечерна и театарска шминка 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 



5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по ФризерствоIII год. се: 
 

• Разликува техники на модрно-естетско потстрижување, 
• Согледува значење на основни поими за боја и светлина при избор и подготовка на рецептури на бои  
• Споредува хемиски процес и техники на боење,  белење и корекција на боја,  
• Познава техники на екстензија на коса, нејзино одржување и отстранување,  
• Опишува  техники на шминкање при изработка на дневна, вечерна и театарска шминка, 
• Развива способност за примена на елементи за убавото  при модерно естетско потстрижување, изработка 

на фризура и шминка, 
• Развива вештини за проценување на состојбите и самостојно донесување на одлуки.  

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по Фризерство III год., ученикот ќе биде способен да: 

 
• Разликува и објаснува техники и видови на потстрижување и ефилирање на коса 
• Објаснува техника на потстрижување според зададен модел, шема, скица или списание 
• Чита ознаки на бои од каталог и определува сооднос на боите со хидрогенот, 
• Разликува техники на боење и белење во зависност од желбата на клиентот и постоечката боја на косата, 
• Презентира начини на корекција на неправилностите при боење и белење,  
• Објаснува техники и постапки на екстензија на коса, нејзино одржување и отстранување, 
• Разликува  и објаснува фризури според историски период, стил, намена, облик и начин на изработка, 
• Анализира важност од примена на критериумите при естетското обликување на фризура, 
• Објаснува правила и техники на шминкање на лице, очни капаци, трепки и веѓи кај различни видови на 

шминка, 
• Споредува дневна, вечерна и театарска шминка, 
• Анализира важност од примена на правилата за избор на шминка во зависност од обликот на лицето, 

фризурата, возраста и облеката. 
 
 



 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 
 

1 2 3 4 
МОДЕРНО И 
ЕСТЕТСКО 
ПОТСТРИЖУВАЊЕ  

Ученикот да: 
• Разликува елементи за 

убавото важни за естетско 
потстрижување (градба, 
големина на тело, возраст, 
облик на глава и сл.), 

• Споредува видови на 
геометриското 
потстрижување (рамно, 
слоевито - сверен облик, 
градуирано), 

• Објаснува техника на 
потстрижување според 
зададен модел, шема, 
скица или списание, 

• Анализира студија на 
глава и презентира 
техника на потстрижување, 

• Избира техника на 
потстрижување за 
прикривање 
неправилности во обликот 
на лицето и профилот.  

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• Разликува и објаснува 
техники и видови на 
потстрижување и 
ефилирање на коса 
 

• Објаснува техника на 
потстрижување според 
зададен модел, шема, 
скица или списание 

 
 
 
 

 

 
Практична настава III 
година:   
Tema: Модерно и 
естетско 
потстрижување. 
 
Естетика III година: 
Tema: Естетика како 
наука за убавото; 
Студија на глава; 
Естетско 
оформување на коса, 
брада и мустаќи.  

БОЕЊЕ, 
ИЗБЕЛУВАЊЕ И 
КОРЕКЦИЈА НА 
БОЈАТА НА КОСАТА 

• Познава основни поими за 
боја, светлина и 
интензитет на боја, 

 
• Чита ознаки на бои од 

каталог и определува 

Практична настава III 
година:   



 • Разликува основни, 
изведени, ахроматски и 
хроматски бои како и 
комплементарност на 
боите, 

• Објаснува длабочина, тон 
и нијанса(смер) на боја, 

• Идентификува природи 
пигменти на коса како и 
процент на седи влакна, 

• Анализира и чита ознаки 
на боите во каталози 
(нијансери), 

• Определува рецептури на 
бои според желбата на 
клиентот и постоечката 
боја на коса, 

• Избира и определува 
количина на боја и 
концентрација на хидроген 
за подготовка на бојата, 

• Разликува техники на 
боење на коса (боење на 
светла во темна боја, 
темна во светла, боење на 
оштетена бланширана 
коса, седа коса, боење во 
специјални тонови-
пепеласти,црвени...) 

• Препознава последици од 
неправилно боење и нивна 
корекција, 

сооднос на боите со 
хидрогенот 

 
• Разликува техники на 

боење и белење во 
зависност од желбата на 
клиентот и постоечката 
боја на косата 

 
• Презентира начини на 

корекција на 
неправилностите при 
боење и белење  

 

Тема: Боење, белење 
и корекција на боја на 
коса. 
 
 
Материјали во 
фризерство III година: 
Тема: Препарати за 
избелување; 
Рецептури за 
подготовка на бои и 
препарати за 
избелување. 



• Објаснува хемиски процес 
и техники  на избелување 
на коса, 

• Укажува на важноста од 
правилен избор и  
подготовка на препарати 
за избелување, 

• Толкува значење на  
времето на делување и 
прекин на дејството на 
препаратот за белење со 
миење, 

• Опишува техники на 
парцијално боење и 
избелување на коса со 
употреба на капа, фолија, 
чешел и сл, 

• Објаснува начини на 
корекција на бојата со 
преливи, зацврстувачи, 
колор-шампони и сл, 

• Поврзува важност на 
процесот на 
препигментација и 
деколорација за успешно 
изведување на боењето и 
белењето. 
 
 

НАДГРАДБА НА КОСА 
 

• Разликува потребен алат, 
прибор, апарати и 
материјали потребни за 
екстензија на коса, 

 
• Објаснува техники и 

постапки на екстензија на 

Практична настава III 
година:   
Тема: Надградба на 
коса. 



• Избира нијанса на 
прамени за екстензија во 
зависност од природната 
боја, 

• Опишува техники на 
екстензија на коса, 

• Презентира поделба на 
косата во зависност од 
техниката на екстензија, 

• Објаснува начин на 
одржување на коса со 
екстензија, 

• Познава техники на 
отстранување на 
екстензијата. 

коса, нејзино одржување и 
отстранување.  

 
Естетика III година: 
Тема: Естетско 
оформување на коса, 
брада и мустаќи. 
 
 

ФРИЗУРИ  • Класифицира фризури 
според историски период,  
стил, намена, облик, начин 
на изработка и фризури со 
посебна намена,  

• Познава правила и 
критериуми на естетско 
обликување на коса,  

• Разликува елементи 
присутни кај секоја 
фризура, 

• Избира и употребува 
потребен алат, прибор, 
материјали и други 
додатоци за изработка на 
фризура, 

• Објаснува техники на 
изработка на фризури, 

 
• Разликува  и објаснува 

фризури според историски 
период, стил, намена, 
облик и начин на 
изработка 
 

• Анализира важност од 
примена на критериумите 
при естетското 
обликување на фризура  

 
 
 

 

Практична настава III 
година:   
Тема: Фризури. 
  
Естетика III година: 
Тема: Естетиката како 
наука за убавото; 
Видови фризури и 
шминка. 
 
 
 



• Користи поими мода, стил, 
естетика, вкус, симетрија, 
асиметрија и контраст при 
креирање на фризура, 

• Разликува креативност од 
имитација при креирање 
на фризура, 

• Скицира модел на 
фризура по сопствена 
креација на однапред 
зададени услови. 

ШМИНКАЊЕ 
 
 

• Познава карактеристики на 
типови на кожа, 

• Разликува потребен 
прибор и материјали за 
шминкање, 

• Објаснува правила и 
техники на шминкање, 

• Опишува начин на 
нанесување на 
декоративните препарати 
за шминкање, 

• Применува чекори во 
постапката на 
шминкањето, 

• Разликува начини и 
техники на обликување и 
корекција на веѓи и трепки, 

• Познава техника на 
лепење, надградба на 
трепки, 

 
• Објаснува правила и 

техники на шминкање на 
лице, очни капаци, трепки 
и веѓи кај различни видови 
на шминка 

 
• Споредува дневна, 

вечерна и театарска 
шминка 

 
• Анализира важност од 

примена на правилата за 
избор на шминка во 
зависност од обликот на 
лицето, фризурата, 
возраста и облеката  

 

Материјали во 
фризерствоIII година: 
Тема: Препарати со 
посебна намена и 
дејство, 
Препарати за нега и 
декорација на коса; 
 
Естетика III година: 
Тема: Видови 
фризури и шминки, 
Студија на глава, 
Шминкање на 
лицето. 
 
 



• Поврзува  шминка со 
фризурата, обликот на 
лице, облеката и возраста, 

• Споредува видови на 
шминка (дневна, вечерна, 
театарска шминка), 

• Разликува правила на 
корективно шминкање, 

• Развива чувство за 
естетика, 

• Демострира шминкање на 
лице на зададен модел и 
модел по избор. 

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 Фризерство III год. 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: егземпларна 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 Фризерство се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, техники,  образложување на механизми на дејство, 
образложување на појави, објаснување на начини и постапки за  работа, 

• Разговор каде се водат прашања и одговори кои поттикнуваат на размислување, анализа, заклучување, 
синтеза   

 
Визуелни методи 
        Демонстрирање на:  

• модели, цртежи, илустрации, шеми, промени и сл. 
• активности: (цртање на шеми, предмети, креации на фризури и сл). 

 
Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот Фризерство III год предвидена е и реализација на вежби,  каде 
учениците ќе имаат можност практично да демонстрираат aнализa на студија на галава, препознавање недостатоци 
и презентирање техника на потстрижување со цел нивно прикривање; читање ознаки на бои од каталог; 
определување состојба на коса  и избирање рецептура; оделување на прамени на капа или фолија за белење; 
изработка на фризура по сопствена креација; обликување на веѓи; шминкање на лице, очи, очни капаци, трепки и 
веѓи и сл. 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
Фризерство  III год 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 дејство, појава или 
реакција) и индивидуална (за време на 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 Фризерство III год. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти, проектни активности, следење на резултатите од практичните 
активности и залагањата на часовите со вежби).  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
 

Наставата по предметот Фризерство  ја реализираат кадри со завршени студии: 
• технолошко-металуршки, насока прехранбено-биотехнолошко инженерство, биотехнолошко 

инженерство; 
и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит. 
 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје      
2. Јасминка Гудоманова, наставник во СУГС ,,Димитар Влахов,, Скопје 
3. Сања Атанасовски, наставник во СУГС ,,Димитар Влахов,, Скопје 
4. Весна Стефкова, фризерски салон “501“ - Скопје.                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по Фризерство  за трета година од образовната програма фризер, на предлог на Центарот 
за стручно образование и обука ја донесе Министерот за образование и наука со бр.11-5727/1 од 07.11.2013 год. 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
                                                                                                                          _____________________________ 
                                                                                                                                          Спиро Ристовски 
 
 
 
  
 


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

