
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 I година, струка шумарско-дрвопреработувачка, 
образовен профил столар за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образовани 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
    СТОЛАР 

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: 7 
Број на часови годишно:  252 
Времетраење на образованието: три години 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Изработување и цртање на технички цртежи за столарски производи 
Одбирање на масивно дрво за изработка на столарски производи 
Одбирање на полуфинални производи за изработка на столарски 
производи  
Користење на рачни алати и основни машини за обработка на дрво 
Изработување на едноставни конструктивни елементи 
Изработување на конструктивни состави  

 
 
 
 
 
 
 



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: 

 
• поврзува и употребува теоретско знаење при изведување на практични задачи и решавање на проблеми во струката; 
• развива одговорен однос за квалитетно изведување на работата; 
• користи  основни материјали за изработка на столарски производи; 
• надгледува процес на сушење и мерење на влага во дрвото; 
• сортира  дрва според видот и квалитетот; 
• употребува основни средства за работа; 
• изработува  состави, конструктивни елементи и поедноставни столарски производи; 
• стекнува навики за прецизност, педантност и економичност во работењето; 
• користи средства за  лична заштита при работата; 
• користи стручна терминологија; 
• развива интерес за понатамошен развој и усовршување 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

• чита технички цртежи; 
• одбира дрво со соодветни својства за конкретен производ;  
• подготвува основни материјали за изработка на одредени столарски производи; 
• мери влажност на дрво и чита резултати; 
• изработува елементи од дрво со помош на рачни алати; 
• изработува едноставни елементи од дрво со машини за кроење со применување на мерки за заштита; 
• изработува столарски врски по должина, ширина и дебелина на елементите; 
• изработува аголни рамовски и сандачести состави на дрвени елементи за столарски производи; 
• изработува едноставни столарски производи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД 
УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
СТОЛАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

Ученикот да: 
• подготвува работно место; 
• користи лични заштитни средства; 
• опишува столарско занимање и 

организација на столарска работилница; 
• идентификува основни материјали во 

столарството; 
• избира масивно дрво за столарски 

производи; 
• избира пилени сортименти; 
• чита скици и работилнички цртежи; 
• надгледува тек на сушење на дрво; 
• мери влажност на дрво со влагомер; 
• сортира пилено дрво, плочи, фурнири, 

ПВЦ и алуминиумски профили според 
видот, намената, димензиите и 
квалитетот. 

Ученикот ќе биде 
способен да: 
• чита технички цртежи; 
• одбира материјал со 

соодветни својства за 
конкретен производ; 

• подготвува основни 
материјали за 
изработка на 
столарски производи; 

• мери влажност на 
дрво и чита резултати 

 

• Шумарство и 
обработка на 
дрвото: Својства и 
карактеристики на 
масивно дрво, плочи 
и фурнири 

 
• Конструирање на 

столарски 
производи: 
Материјали за 
столарски 
производи 

 
 
 
 



РАЧНИ АЛАТИ И 
ОСНОВНИ МАШИНИ ЗА 
ОБРАБОТКА НА ДРВО 

• подготвува  столарска работилница за 
работа и почитува заштитни мерки при 
работа со алати и машини; 

• разликува видови на рачни алати и 
преносни машини според намената, 
чување и одржување на истите; 

• бира рачни алати и помагала за одредена 
работа; 

• проверува соодветност и исправност на 
средствата за работа; 

• остри алати; 
• изработува елементи од дрво со помош 

на рачни алати; 
• применува мерки за заштита при 

користење на алатите и машините; 

• изработува елементи 
од дрво со помош на 
рачни алати; 

• изработува 
едноставни елементи 
од дрво со машини за 
кроење со 
применување на 
мерки за заштита 

• Шумарство и 
обработка на дрво: 
Рачни алати и 
основни машини за 
обработка на дрво 

 
 
 
 
 

ИЗРАБОТКА НА 
КОНСТРУКТИВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ И СОСТАВИ 

• димензионира и крои елементи од дрво; 
• изработува конструктивни (столарски) 

состави со помош на рачни алати; 
• составува елементи по должина, ширина 

и дебелина; 
• аголно составува елементи во рамки со 

помош на столарски врски, лепила и 
спојници; 

• аголно составува широки елементи во 
корпуси со помош на столарски врски, 
лепила и спојници; 

• изработка на конструктивни елементи за 
столарски производи 

• изработува 
столарски врски по 
должина, ширина и 
дебелина на 
елементите; 

• изработува аголни, 
рамовски и 
сандачести состави 
на дрвени 
елементи за 
столарски 
производи 

• Шумарство и 
обработка на 
дрвото: Рачни алати 
и основни машини за 
обработка на 
дрвото 

• Конструирање на 
столарски 
производи: 
Конструктивни 
состави 

 



ИЗРАБОТКА НА 
ПОЕДНОСТАВНИ 
СТОЛАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

• одредува потребни материјали за 
производ; 

• бира алати и помагала; 
• проверува соодветност и исправност на 

средствата за работа; 
• крои елементи за производ; 
• изработува рамки со “гер” состави; 
• крои и лепи фурнири; 
•  изработува детски столчиња и шах табли; 
• површински обработува и монтира делови 

во готов производ; 
• чисти алати и средства за работа; 
• остава алати и средства за работа на 

соодветно место. 

 
• изработува 

едноставни 
столарски 
производи 

• Конструирање на 
столарски 
производи: 
Конструктивни 
состави и  
конструктивни 
елементи 

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 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: модели, споеви, шеми, макети, цртежи од столарски полупроизводи и производи 
• Активности:конструирање, спојување, лепење, површинска обработка, монтирање, склопување, користење на алати итн. 

 
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 изработуваат едноставни столарски производи врз основа на 
шеми,технички цртежи, модели на столарски производи и тн. 
 
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 демострира некој процес или појава), 
групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или продукт) и индивидуална (за време на практична вежба 
или избирање на средства за работа, мерење, кроење, изработка, составување, лепење, површинска обработка, монтирање на 
столарски производ ) 
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 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 по: 

- дрвна индустрија; 
- проектирање и технологија на мебел и ентериер; 
- механичка технологија на дрво 

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. Зоран Ангеловски, наставник, СУГС,,Георги Димитров“, Скопје 
3. проф.д-р.Мира Станковиќ , професор, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје 
4. Оливер Стојановски, Леснина-МИ, 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 ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот Практична настава за I година од шумарско-дрвопреработувачка струка, образовен 
профил столар 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. 11-5635/1  на ден 07.10. 2013 година, Скопје 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                   Министер, 
                                                         __________________________ 

                        Спиро Ристовски 
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