
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 24/13, 41/14,116/14,135/14, и 10/15), министерот за образование и наука 

донесе наставна програма по машини и апарати во производство на обувки за I година, текстилно-кожарска струка – 

образовен профил произведувач на обувки за учениците во средното стручно образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ  РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА:  

        ПРОИЗВЕДУВАЧ НА ОБУВКИ 

 

2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТOT: МАШИНИ И АПАРАТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ 

 

3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ: 

 Година во која се изучува наставниот предмет: прва 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 

Разликување видови машини за производство на обувки  

Скицирање видови машини за производство на обувки 

Избирање машини за производство на обувки 

Одржување машини за производство на обувки 

 

 



5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

 

Целите на наставната програма по машини и апарати во производство на обувки се ученикот да: 

 

  опишува и скицира машини за просекување на горни и долни делови на обувки; 

  објаснува начини на просекување горни и долни делови на обувки; 

  опишува и скицира машини за обработка на горни и долни делови на обувки; 

  објаснува начини на обработка на горни и долни делови на обувки; 

  објаснува механизам и да скицира машини за составување горни делови на обувки; 

  објаснува начини на составување горни делови на обувки; 

 објаснува механизам и да скицира машини за составување горни со долни делови на обувки; 

 објаснува механизам и да скицира машини за обликување навлечен полупроизвод и пеглање лубови; 

 објаснува правила и услови за безбедност при работата. 

 

 

 

 



5.2. Резултати од учењето  

 

По завршување на наставната програма по машини и апарати во производство на обувки, ученикот ќе биде способен 

да: 

 разликува машини за просекување горни и долни делови на обувки;  

 одредува сортирање, пакување и складирање отпаден материјал, придржувајќи се на соодветните стандарди и 

упатства; 

 избира машини за обработка на горни и долни делови на обувки; 

 го толкува значењето на машините за составување горни делови на обувки; 

 разликува машини и начини на составување горни делови на обувки; 

 наведува карактеристики на основни и помошни механизми на машини за составување со шиење; 

  ја знае функцијата на машините за составување горни со долни делови на обувки;  

 препознава машини за обликување на навлечен полупроизвод и пеглање лубови и нивна функција; 

 почитува правила и услови за безбедност при работа. 

 

 

 

 

 

 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ 

              ЦЕЛИНИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

        (образовни исходи) 

КОРЕЛАЦИЈА 

                 1                         2                        3                          4 

1. МАШИНИ ЗА 

ПРОСЕКУВАЊЕ 

ГОРНИ И ДОЛНИ 

ДЕЛОВИ НА ОБУВКИ 

 

Ученикот да: 

 познава карактеристики на 
подлоги и ножеви за 
просекување; 

 познава машини за 
просекување; 

 препознава составни 
делови на машини за 
просекување; 

 објаснува улога на 
составните делови на 
машините за просекување; 

 познава потребен алат за  
работа; 

 контролира одржување на 
машини и алати за работа; 

 препознава неисправност 
на машините и опремата; 

 познава основно 
одржување на машините и 
опремата; 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

 разликува машини за 
просекување горни и долни 
делови на обувки;  

 

 

 

 

  одредува сортирање, 
пакување и складирање   
отпаден материјал, 
придржувајќи се на 
соодветните стандарди и 
упатства. 

 

Технологија на обувки 

Теми:  

1. Просекување горни 
делови на обувки 

2. Сечење и обработка на 
долни делови на обувки 

 

 

Практична настава 

Теми: 

1. Просекување горни 
делови  

2. Сечење и обработка на 
долни делови на обувки 

 

 



 познава основни начини за 
одржување машини и 
опрема; 

 разликува машини за 
просекување обувки според 
намена и функција; 

 контролира сортирање, 
пакување и складирање на 
отпадниот материјал, 
придржувајќи се на 
соодветните стандарди и 
упатства. 

 

 

 

 

 

 

 

2.МАШИНИ ЗА 

ОБРАБОТКА НА 

ГОРНИ И ДОЛНИ 

СОТАВНИ ДЕЛОВИ НА 

ОБУВКИ 

 

 Разликува составни делови 
и нивно функционирање; 

 опишува процес на 
изедначување на делови од 
обувки; 

 опишува и скицира машини 
за рабно тенчење;  

 опишува и скицира машини 
за украсно обликување 
рабови од делови на 
обувки; 

 објаснува и скицира 
машина за обележување 
делови на обувки; 

 разликува машини за 
обликување долни делови 
на обувки на хидрауличен и 
механички погон; 

 објаснува и скицира 

 Избира машини за обработка 
на горни и долни делови на 
обувки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава 

теми: 

1. Просекување горни 
делови на обувки 

2. Сечење и обработка на 
долни делови на обувки 

 

Технологија на обувки 

теми: 

1. Сечење и обработка на 
долни делови на обувки 

 



машинско отстранување 
површински слој на 
навлечен полупроизвод; 

 опишува и скицира машина 
за нанесување лепило; 

 опишува и скицира машини 
за кроење текстилни 
материјали за горни делови 
на обувки; 

 разликува машини за 
нанесување лепило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МАШИНИ ЗА 

СОСТАВУВАЊЕ 

ГОРНИ ДЕЛОВИ НА 

ОБУВКИ 

 

 Опишува машина со обичен 
штеп за составување горни 
делови на обувки; 

 разликува машини со: 
верижен, цик-цак и 
двоигловка;  

 опишува механизми за 
преплетување конец и 
добивање јазол; 

 објаснува карактеристики 
на  основни и помошни 
механизми на машини за 
составување со шиење; 

 познава видови игли и 
нивна намена; 

 познава машина за пеглање 
на состав- штеп 

 

 

 Толкува значење на машините 
за составување горни делови 
на обувки; 

 

 разликува машини и начини на 
составување горни делови на 
обувки; 

 

 наведува карактеристики на  
основни и помошни механизми 
на машини за составување со 
шиење; 

 

 

Практична настава  

теми: 

1. Просекување - обработка 
и составување на горни 
делови на обувки 

 

Технологија на обувки 

теми: 

1. Обработка и 

составување на горни 

делови на обувки 

 

 



 

 

 

 

4. МАШИНИ ЗА 

СОСТАВУВАЊЕ НА 

ГОРНИТЕ СО 

ДОЛНИТЕ ДЕЛОВИ НА 

ОБУВКИ 

 

 Опишува и скицира машина 
за прицврстување табан за 
калап; 

 објаснува функција и 
механизми на машини за  
налепување горник со 
табан; 

 опишува карактеристики на 
машини за прицврстување 
ѓон со полупроизвод; 

 објаснува начин на 
пресување  пресување на  
готов производ; 

 опишува и скицира машини 
за составување на ѓон со 
вулканизација; 

 опишува и скицира машини 
за составување на ѓон со 
шприцнување; 

 опишува и скицира машина 
за пеглање на луб; 

 објаснува  функција и 
механизам на машина за 
пеглање пеглање на 
навлечен полупроизвод на  
горниште од обувки; 

 Толкува функција на машини 
за составување горни со долни 
делови на обувки;  

 

 

 препознава машини за 
обликување навлечен 
полупроизвод и пеглање 
лубови и нивна функција 

 

 

 

Технологија на обувки 

теми: 

1. Составување горни со 

долни делови на обувки  

 

Практична настава  

теми: 

1. Составување горни со 

долни делови на обувки  

 

 

 

 

 



 опишува  и скицира 
механизам и функција на 
машини за: обликување на 
набори, обликување на 
петен дел, отстранување на  
површински слој на 
навлечен полупроизвод и 
машина за пресување на 
готов производ; 

 опишува и скицира  
механизам на машина за 
пеглање на лубови и 
навлекување на  преден 
дел, страни и петен дел на 
обувкина лубови и 
навлекување на  преден 
дел, страни и петен дел на 
обувки; 

 разликува алати за 
доработка на готов 
производ.  

5.УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

ВО ИНДУСТРИЈАТА 

ЗА ОБУВКИ 

 

 Познава правила за  
заштита на работната и  
животната средина; 

 разликува заштитни 
средства и ХТЗ опрема при 
работа; 

 знае апарати и уреди за ПП 
заштита; 

 познава услови за заштита 
и безбедно работење. 

 

 Почитува правила и услови за 
безбедност при работа. 

Технолошки процес на 

обувки  

теми: 

1. Техничко-технолошка 

подготовка 

 



 

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. 

 

7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 

 

Наставата по машини и апарати во производство на обувки може да се реализира преку различни начини на 

дидактичко- методско обликување на наставата. Во согласност со конкретните цели од наставната програма, целите на 

сите тематски целини може да се постигнат по пат на: егземпларна настава, проблемска настава (скицира шеми на 

машини за: просекување, шиење, обработка и составување делови од обувки), 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 

машини и апарати во производство на обувки се: 

Вербални методи:  

 усно излагање при што се врши опишување и скицирање машини за: просекување, шиење, обработка и 
составување делови од обувки;  

 разговор каде се поставуваат прашања и се даваат одговори кои поттикнуваат на размислување, анализа, 
заклучување, синтеза.   

 

Визуелни методи 

        Демонстрирање на:  

 предмети (шеми и цртежи од машини за: просекување, шиење, обработка и составување делови од обувки);  

 активности (цртање шеми за машини и демонстрирање делови од машините). 
 

Практичен метод: 

Во рамките на наставната програма по предметот машини и апарати во производство на обувки е предвидена и 

реализација на практични вежби во работилница и посета на работни организации. 

Наставни форми 

При реализација на наставата, важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот машини и 

апарати во производство на обувки може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, 

опишува или демонстрира некои шеми на машини), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес 

или продукт) и индивидуална (за време на практични 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 ВРЕДНУВАЊА (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 континуирано од страна на наставникот врз 

основа на изготвен стандард за постигањата по предметот машини и апарати во производство на обувки. 

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 практични вежби. При оценување на практичната вежба, 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 машини и апарати во производство на обувки, задолжително ќе се 

врши усно. 

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

 

 

 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 

Наставата по предметот машини и апарати во производство на обувки ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- чевларство 
и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка во акредитирани установи. 



  

10. РАБОТНА ГРУПА 

 

1. Лепа Трпческа, координатор, ЦСОО - Скопје   

2.  Д-р Соња Ќортошева, Технолошко-металуршки факултет - Скопје   
3. Снежана Трајановиќ, СОУ „Перо Наков“ - Куманово 

 

 

                                      

              

11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 Датум на започнување: 1.9.2015 година 

 

 

 

Одобрил: 

Директор 

Ајше Селмани 

 

 



 

12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

            Наставната програма по машини и апарати во производство  на обувки за I година, текстилно-кожарска струка– 

образовен профил произведувач на обувки за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, на предлог на 

Центарот за стручно образование и обука, ја донесе министерот за образование и наука со   бр. 12-13058/1  

                 

                                                                                                                                                          Министер, 

 на ден, 28.07.2015 година                                                    _______________________                                                                 

                                                                   M-r Abdilaqim Ademi 

 

 

                                                                                      

 

 

 


