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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 1 и 2 и член 22 став 1 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, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15 и 98/15), министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по практична настава за II година, 
машинска струка, образовен профил обработувач на метал за учениците во средното стручно реформирано тригодишно 
образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 
ОБРАБОТУВАЧ НА МЕТАЛ 
 
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: прва година 
 Број на часови неделно:  14 
 Број на часови годишно: 504 
           Времетраење на образованието: три години 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Познавање начини на обработка со пластична деформација 

Изработување  на  производ  со машинска  обработка   врз основа на  работилнички цртеж 

Изведување на  различни видови  машински   обработки  на металите 

Задавање режими при различни видови на машинска обработка на металите 

Почитување на  прописите со  кои се регулира безбедноста на работното место и на животната средина 
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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: 

 

 ги познава  правилата за однесување во работните простории; 

 мери и  контролира  со различни мерни инструменти; 

 препознава  процеси  на  обработка со леење; 

 препознава  процеси  на  обработка со пластична деформација; 

 користи  постапки за  машинска обработка  со помош на соодветен  алат; 

 користи  алати и  производствени технологии  за  машинска  обработка на металите;  

 чита технички цртежи и друга техничка документација; 

 комуницира  и работи  тимски; 

 развива работни навики и техничка  култура; 

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

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

 почитува правила на однесување на работно место; 

 користи заштитни  средства и  опрема  за безбедност при работа; 

 комуницира  на работно место; 

 прикажува различни видови на леење; 

 известува за реализираната посета на леарница. 

 разликува видови на обработка со пластична деформација; 

 разликува видови на обработка со ковање во индустријата; 

 прикажува различни видови пресувања и преси; 

 обработува поедноставни делови со пластична деформација; 

 препознава валање на лим, профили, шипки и жици; 

 разликува алати за обработка со симнување на струганици и ја прикажува нивната геометрија; 

 разликува квалитет на обработена површина; 

 прикажува разни начини за базирање  на парчето што се обработува; 

 ги објаснува основните операции за обработката со стругање;  

 врши избор на ножот во зависност од стругарскиот зафат;  

 изработува цилиндричен или степенест дел со стругање; 

 изработува делови со надворешни или внатрешни конусни површинисо стругање; 

 прикажува изработка на даден навој со стругање; 
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 ги демонстира основните операции за обработката со глодање; 

 изработува дел со рамни површини со глодање; 

 обработува дел со примена на делителен апарат; 

 изработува дел со определен жлеб со глодање; 

 презентира обработка на сложен дел со примена на сноп од глодала нанижани на насаден трн; 

 прикажува разни примери на обработка на делови со дупчење, впуштање, проширување, развртување и режење на 

внатрешен навој со врезница; 

 ги објаснува основните операции за обработката со провлекување; 

 изведува обработка на делови со рендисување; 

 ги објаснува основните операции за обработката со точење; 

 изведува точење на одреден машински дел со демонстрирање на целата постапка при обработката со точење. 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД   УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

 Ученикот да: Ученикот ќе биде способен да:  

1.БЕЗБЕНОСТ И 
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

 опишува   правила  на  однесување на 
работно место; 

 толкува  прописи   за  заштита при 
работа; 

 препознава  заштитни  средства и  
опрема  за безбедност при работа; 

 демонстрира  лична и  хигиена  на   

работното место. 

 почитува правила на 
однесување на работно место; 

 користи заштитни  средства и  
опрема  за безбедност при 

работа; 

 комуницира  на работно место. 

Технологија на 
обработка 
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 2. ОБРАБОТКА СО 
ЛЕЕЊЕ 
 

 Препознава технологија на леењето во 
индустријата; 

 разликува сировини за леано железо; 

 разликува сировина за добивање на 
сиво леано железо; 

 препознава различните видови печки 
за леење; 

 ја опишува Куполната печка за леење; 

 објаснува леење на калапи од песок; 

 ги познава материјалите, алатите и 

машините за изработка на калапи; 

 ги споредува различните видови на 

леење; 

 ги препознава можните грешки при 

леење; 

 пишува извештај од реализираната 
посета на леарница; 

   препознава  заштитни  средства и 
  опрема  за безбедност при работа. 

 Прикажува различни видови 
на леење; 

 известува за реализираната 

посета на леарница. 
 

Технологија на 
обработка 

 

 3. ОБРАБОТКА СО 
ПЛАСТИЧНА 
ДЕФОРМАЦИЈА 
 

 Ги објаснува условите кои треба да ги 

исполни материјалот за обработка со 
пластична деформација; 

 ги разликува различните видови на 

обработка со пластична деформација 
според обликот на температурата на 

материјалот; 

 опишува обработка со ковање во 

индустријата; 

 ги разликува материјалите кои се 

обработуваат со ковање; 

 го опишува процесот на рачно ковање 

и ковање во калапи; 

 ги разликува механички чекани според 

 Разликува видови на 

обработка со пластична 
деформација; 

 разликува видови на  

обработка со ковање во 
индустријата; 

 прикажува различни видови  
пресувања и преси; 

 обработува поедноставни 
делови со пластична 

деформација; 

 препознава валање на лим, 

профили, шипки и жици. 
 

Технологија на 
обработка 
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принципот на работа; 

 ги разликува различните видови 

пресувања и преси; 

 го опишува процесот на обработка со 

истиснување; 

 ја прикажува примената на валањето 

во индустријата; 

 препознава различните видови на 

валјаци и направи за валање; 

 го разликува валањето на лим, 

профили, шипки и жици; 

 ја објаснува изработката на цевки со 

валање; 

 објаснува  обработки  со извлекување 

на лим и жица; 

 ги препознава средствата за заштита 
при работа за различни видови 

обработки со пластична деформација. 

4. ТЕОРИЈА НА 
РЕЖЕЊЕ 

 Ја познава геометријата на алатите за 

обработка со симнување на 
струганици; 

 ги познава материјалите за изработка 

на алатите; 

 ги разликува струганиците според 
настанувањето и видот; 

 дефинира поими за брзината на 
режење,трајноста на алатот и 

економската брзина на режење; 

 го поврзува загревањето и 

ладењето за време на обработката; 

  определува базни површини на 

парчето. 
 

 Разликува алати за 

обработка со симнување на 
струганици и ја прикажува 
нивната геометрија; 

 разликува квалитет на 

обработена површина; 

 прикажува разни начини за 

базирањето на парчето што 
се обработува.  

Технологија на 
обработка 
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5. ОБРАБОТКА СО 
СТРУГАЊЕ 

 Ги опишува основните операции при 
обработката со стругање; 

 избира брзина на режење при 

обработка со стругање; 

 ги определува режимите на 

обработката со сругање; 

 ги разликува стругарските ножеви и 

материјалот од кој се изработени 
алатите; 

 опишува стружење на цилиндрични 

степенести површини, врши 
подготовка на машината и парчето за 

обработка, поставува граничници; 

  изработува конусни делови со 

стружење, добивање на аголот на 
конусот со завртување на супортот и 
со поместување на коњчето; 

 дефинира делови со нарецкани 
површини, нивната примена, постапка 

на нарецкување и видови на 
нарецкување на површините; 

 опишува стругање на внатрешни 

површини, подготовката и постапката 
за внатрешно стругање, правилно 

поставување на ножот, стругање на 
проодни отвори, скалести и конусни 
отвори,  

 подготовува дијаметарот за одреден 
навој, избира алат за режење навој , и 

режи навој на струг; 

 определува чекор и длабочина на 

навојот, постапка при режењето и 
мерки за заштита при работата; 

 опишува стружење меѓу шилци 

 Ги објаснува основните 
операции за обработката со 

стругање; 

 врши избор на ножот во 

зависност од стругарскиот 
зафат;  

 изработува цилиндричен или 

степенест дел со стругање; 

 изработува делови со 
надворешни или внатрешни 

конусни површини со 
стругање; 

 прикажува изработка на 

даден навој со стругање. 
 

Технологија на 
обработка 
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(примена на алат и прибор за 
стругање меѓу шилци, постапка за 
грубо и завршно стругање, мерење и 

контрола и примена на мерки за 
заштита при работата); 

 обработува на струг долги и тешки 

делови со примена на линета (начин 
на поставување, прицврстување и 

центрирање, мерење и контрола); 

 обработува на струг на планска плоча 

(начин на поставување, 
прицврстување и ценрирање на делот, 
мерење и контрола, заштита при 

работата); 

 применува мерки за заштита при 

работата со стругање. 

6. ОБРАБОТКА СО 
ГЛОДАЊЕ 

 Ги опишува основните операции при 

обработка со глодање; 

 ја дефинира брзината на режење при 

глодањето; 

 ги определува режимите за 

обработка со глодање; 

 дефинира обработка на рамни 

површини, рамно глодање со 
цилиндрични, челни глодала и со 

глодачки глави со променливи заби,  

 покажува примена на делителен 

апарат (опис на универзалниот 
делителен апарат, пресметка на 
диференцијално делење, постапка за 

дотерување на делителниот апарат и 
запчениците за диференцијално 
делење); 

 објаснува обработка на површини под 

 Ги демонстира основните 

операции за обработката со 
глодање; 

 изработува дел со рамни 

површини со глодање; 

 обработува дел со примена 
на делителен апарат; 

 изработува дел со определен 
жлеб со глодање; 

 презентира обработка на 

сложен дел со примена на 
сноп одглодала нанижани на 
насаден трн. 
 

Технологија на 
обработка 
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агол, поставување и центрирање на 
алатот за стегање, избор на режимите 
за обрабока, изработка на лизгачки 

површини во форма на ластовичина 
опашка;  

 изработува жлебови со глодање, 

прави и завојни жлебови со профилно 
глодало, на разни жлебови со 

вретенессто и плочесто глодало; 

 покажува изработка на дел со повеќе 

глодала нанижани на насаден трн; 

 применува мерки за заштита при 

работата со глодање. 

7. ОБРАБОТКА СО 
ДУПЧЕЊЕ 

 Ги опишува основните операции при 

дупчењето, раздупчувањето, 
проширувањето и развртувањето; 

 ја дефинира брзината на режење при 
дупчењето; 

 ги определува режимите за 
обработка со дупчење; 

 дефинира алат за обработка со 

дупчење, геометрија на аглите кај 
спиралниот сврдел; 

 дефинира алати за впуштање, 

проширување, развртување и 
врезници за внатрешен навој; 

 применува мерки за заштита при 
работата со дупчење. 

 Прикажува разни примери на 

обработка на делови со 
дупчење, впуштање, 

проширување, развртување 
и режење на внатрешен 
навој со врезница. 
 

Технологија на 

обработка 

8. ОБРАБОТКА СО 
ПРОВЛЕКУВАЊЕ 

 Ги дефинира  основните операции на 

обработката со провлекување; 

 ја определува брзината на режење при 

провлекувањето; 

 ги определува режимите за 

 Ги објаснува основните 

операции за обработката со 
провлекување. 
 

Технологија на 
обработка 
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обработката со провлекување; 

 го определува времето за обработката 

со провлекување; 

 применува мерки за заштита при 

работата со провлекување. 

9. ОБРАБОТКА СО 
РЕНДОСУВАЊЕ 

 Ги дефинира основните операции на 

обработката со рендосување; 

 ја определува брзината на режење при 

рендосувањето; 

 ги определува режимите за 
обработка со рендосување; 

 врши обработка на рамни површини, 
жлебови и изработка на запченици со 

рендосување; 

 применува мерки за заштита при 

работата со рендосување. 

 Изведува обработка на 

делови со рендисување. 
 

Технологија на 

обработка 

10. ОБРАБОТКА СО 
ТОЧЕЊЕ 

 Ги дефинира основните операции на 

обработката со точење; 

 ја определува брзината на режење при 

точењето; 

 ги определува режимите за 

обработка со точење во зависност од 
големината на поместот и длабината 

на режење; 

 ги разликува  точилките за рамно и 

кружно точење, 

 ги разликува уредите за  прифаќање и 

прицврстување на  работниот предмет 
при рамни или тркалезно надворешно 

и внатрешно точење ( шилци, стегачки 
глави, трнови, еластични чаури, 
линети, магнетни и електромагнетни 
плочи, призми; 

 Ги објаснува основните 

операции за обработката со 
точење; 

 изведува точење на одреден 
машински дел со 

демонстрирање на целата 
постапка при обработката со 
точење. 

 

Технологија на 

обработка 



13 
 

 одбира средства за ладење при 
точењето; 

 изведува точење на рамни површини, 

порамнување на точилото, 
поставување,прифаќање и стегање на 
работниот предмет, дотерување на 
длабината на точење и должината на 

движење на работната маса. 

 објаснува точење на надворешни 

цилиндрични површини, поставување 
и стегање на работниот прдмет меѓу 
шилци и во стегачката глава 

 изведува порамнување на точилото;  

 применува мерки за заштита при 
работата  со точење. 

 

 
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 

 При планирањето, организирањето и реализирањето на наставната програма по практична настава да се има во 

предвид дека најмалку една третина од часовите (12 недели во текот на три години во стручното образование за 
занимања) треба да се изведува кај работодавачите. 

 
7. ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа): 

 
Наставата по практична настава може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско организирање. 
Целите на тематските целини можат да се постигнат со повеќе форми на работа, но најмогу се работа во парови и 
индивидуално. Може да се користи и групната работа при изведување на определени активности. Индивидуалната работа 
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и работата во парови се изведува при реализирање на конкретна работна задача, најчесто во специјализирана 
работилница, но и при реализирање на практичната настава кај работодавач.  
 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. Доколку некои наставни целини не може да се 
реализираат во училишната работилница, пожелно е да се посетат фирми кои ја поседуваат потребната опрема која се 
изучува во наставната целина. Се препорачува користење на интернет за изнаоѓање на потребните шеми, видео клипови и 
сл. 
При распределување на часовите потребни за реализирање на определена наставна целина се препорачува поголемиот 
број на часови (50% од вкупниот број на часови) да биде базиран на обработките со стругање и глодање. 

 
Методи и стратегии на работа 
 

 Во практичната настава се користат различни методи: демонстрација, практични активности на учениците, учење 

преку обиди, извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж, пресметување и др. 

 Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната 

самостојност, размислување, критички став, донесување одлуки и решавање проблеми 

 Наставникот треба да укажува на важноста од користењето на средствата за лична заштита, правилно ракување со 

алатот и машините, оддржувањето на работното место, правилен однос кон заштитата на животната средина и 

правилното складирање на отпаднот материјал.  

 
Наставни форми 
 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот практична 
настава може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, опишува или демонстрира некоја 
постапка или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или последица) и 
индивидуална (за време на изработка на конкретна работна задача). 
Заради поефикасно совладување на потребните вештини и стекнување на компетенциите, воспитно - образовната работа 
по овој предмет се организира така да паралелката се дели најмногу во   3 (три) групи  од 8 -12 ученици. 
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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 практична настава. 
Оценувањето на постигањата на учениците се врши континуирано со водење на работна тетратка и практично 
проверување по секоја завршена работна задача, согласно конкретизираните цели  во рамките на тематската целина, 
како и залагањето и активноста на ученикот во текот на наставата. Изработените работни тетратки се оценуваат во текот 
на наставата и се собираат во портфолиото  на ученикот. Вреднувањето ќе се врши со различни постапки, форми и 
инструменти, врз основа на изработените индивидуални вежби. Доколку  ученикот не ја совладал наставната програма, 
ќе се организира дополнителна настава. Ако по завршената дополнителна настава ученикот ги нема постигнато нивото 
на препознавање и репродукција на целите од наставната програма се постапува согласно законот за средно 
образование. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – работни 
тетратки, демонстрирање на работи). 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително ќе се врши преку практични 
вежби. 
 
 
 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот Практична настава    ја реализираат кадри со завршени студии од: 
- Машинство  

                 со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка во акредитирани установи  
 
По исклучок: 
           -    Више образование по машинство 

- Специјалистичко образование  од областа на машинството 
      со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка во акредитирани установи  
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10. РАБОТНА ГРУПА: 
  

1. м-р Ридван Зеќири,   раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје 

2. Драган Стојановиќ, дипл. маш. инж., наставник, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

3. Петар Бошковски,  дипл. маш. инж., наставник, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

4. Злате Петрушевски,   дипл. маш. инж., Раде Кончар -ТЕП – Скопје 

5. д-р Симеон Симеонов, професор, Универзитет„Гоце Делчев“ - Штип 
 

 

 
 
 
 

 

11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2015 година  
 
 
 
 
 

Одобрил:  

 Директор 

 Ajshe Selmani 
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12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по предметот Практична настава за II година од машинска струка,  образовен профил 
обработувач на метал за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование изготвена од 
Центарот за стручно образование и обука, на предлог на Бирото за развој на образованието ја донесе министерот 
за образование и наука, бр.12 -13740/1 на ден 14.09.2015 година, Скопје  
 
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 
 
                                                             __________________________ 
                                             Mr. Abdilaqim Ademi 

 
 
 
 
 
  

 


