
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 и 41/14) 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, 24/13, 137/13 и 41/14), министерот за образование и наука донесе наставна програма по практична 
наставa за I година, угостителско-туристичка струка, образовен профил готвач за учениците во средното стручно 
реформирано тригодишно  образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА:  Г О Т В А Ч  
 
      
 
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: 8 
Број на часови годишно: 288  
Времетраење на образованието: три години  
 
     
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Применува заштитна облека  при работа во кујна 
Составува  листа на јадења и мени 
Користи техники на сечење зеленчук  
Применува термичка обработка на разни продукти 
Применува начини на  обликување на јадењата  
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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 ученикот да: 
 
•  идентификува кујнско работење и видови кујни,       
• опишува карактеристики на секое одделение во кујната, 
• селектира инвентар во кујна,  
• спроведува упатство за користење опрема и инвентар, 
• идентификува посебни работни места во кујната, 
• применува должности на кујнскиот персонал, 
• составува различни видови листи на јадења и мени-карти, 
• применува средства и начини на одржување на хигиената при работењето, 
• применува заштитна облека  при работа во кујна, 
• применува стручна терминологија при работа во кујна, 
• користи техники на сечење зеленчук,  
• применува методи на конзервирање, стерилизирање, пастеризирање, сушење на зеленчук, овошје, месо и други 

продукти, 
• применува термичка обработка на разни продукти, 
• применува начини на обликување на јадењата,  
• применува зачини и средства за згуснување во готварството, 
• развива принципи за одржливив развој во туризмот. 
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
 

• објаснува начин на работа на кујните во различни видови објекти,  
• објаснува значење и поделба на кујната, 
• изработува  шема за кујнски блок, 
• употребува инвентар и опрема во кујната, 
• спроведува систематизација на работните места, 
• покажува должности на кујнскиот пересонал, 
• составува  листа на јадења и мени-карта, 
• применува средства и начини на одржување на хигиената при работењето како и заштитна облека за безбедност, 
• применува во практика начини на укажување помош при несреќа при работа во кујна, 
• користи  терминологија во кујна, 
• составува организациска шема на кујна, 
• пополнува административни документи, 
• пресметува енергетска вредност на јадења, 
• користи техники на сечење зеленчук, 
• применува во практика методи на конзервирање, стерилизирање, пастеризирање, сушење зеленчук, овошје, месо и 

други продукти, 
• користи начини на обликување на јадењата, 
• презентира намирници од растително и животинско потекло кои се користат во кујните,  
• применува во практика начини на чистење намирници од растително и животинско потекло, 
• користи техники на транжирање и филирање на различни видови месо, 
• применува во практика техники за подготовка на различни видови салати, 
• демонстрира примена на зачини и средства за згуснување во готварството. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ВОВЕД ВО КУЈНА 
 

Ученикот да: 
• идентификува кујнско работење 

и видови кујни      
• споредува различни видови кујни  
• примени начини на  работа во 

кујна 

Ученикот ќе биде способен да: 
• објаснува начин на работа на 

кујните во различни видови 
објекти 

• Хигиена и екологија I 
год. 

 

ВИДОВИ КУЈНА И 
КУЈНСКИ ОДДЕЛЕНИЈА 

• идентификува значење и 
поделба на одделенија во 
кујната 

• опишува карактеристики на 
секое одделение во кујната 

• истакнува работни процеси во 
кујнските одделенија 

• црта шема на кујнски блок 

• објаснува значење и поделба на 
кујната 

• изработува шема за кујнски блок  

• Хигиена и екологија I 
год. 

 

КУЈНСКА ОПРЕМА И 
ИНВЕНТАР 

• опишува инвентар и опрема во 
кујната  

• познава инвентар во секое 
одделение  

• истакнува критериуми за 
инсталирање посебна опрема и 
инвентар 

• составува листа на потребен 
инвентар и опрема  

 

• употребува инвентар и опрема 
во кујната 

 

• Хигиена и екологија I 
год. 
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ПЕРСОНАЛ  ВО  
КУЈНАТА 

• идентификува посебни работни 
места во кујната 

• применува должности на 
кујнскиот персонал 

• почитува систематизација на 
работните места  

• спроведува систематизација на 
работните места 

• покажува должности на кујнскиот 
персонал 

• Хигиена и екологија I 
год. 

 

ЛИСТА НА ЈАДЕЊА И 
МЕНИ-КАРТА 

• идентификува главни 
карактеристики на листа на 
јадења и мени-карта 

• составува различни видови 
листи на јадења и мени-карти 

• составува  листа на јадења и 
мени-карта 
 

• Основи на 
угостителското   и  
туристичко работење I 
год. 

 

ХИГИЕНА, 
БЕЗБЕДНОСТ И 
НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТА 

• опишува важност на хигиената 
при работа  

• објаснува карактеристики на 
HACCP 

• идентификува заштитна облека 
и безбедност при работа 

•  применува заштитна облека  
при работа во кујна 

• идентификува извори на несреќа 
при работа 

• укажува помош при несреќа 

• применува средства и начини на 
одржување на хигиената при 
работењето, како и заштитна 
облека за безбедност 

• применува во практика начини 
на укажување помош при 
несреќа при работа во кујна 

• Хигиена и екологија I 
год. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЈА  • применува терминологија при 
работа во кујна 

• составува шема на готварски 
термини кои имаат примена при 
работење  

• користи терминологија во кујна 
 

• Хигиена и екологија I 
год. 
 

ВОДЕЊЕ НА КУЈНА • познава организација на работа 
во кујна 

• составува организациска шема 
на кујна 

• Хигиена и екологија I 
год. 
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• опишува карактеристики на 
документацијата 

• работи со помош на 
документацијата во кујна 

• учествува во организирање  
набавка на намирници и 
административно водење во 
кујна 

• пополнува административни 
документи 

• пресметува енергетска вре-
дност на јадењата 

 

ТЕОРИЈА НА ЈАДЕЊА 
И КУЈНА 

• користи техники на сечење 
зеленчук  

• применува методи на 
конзервирање, стерилизирање, 
пастеризирање, сушење 
зеленчук, овошје, месо и други 
продукти 

• применува термичка обработка 
на разни продукти 

• применува начини на  
обликување на јадењата  

• користи техники на сечење 
зеленчук 

• применува во практика методи 
на конзервирање, 
стерилизирање, пастеризирање, 
сушење зеленчук, овошје, месо и 
други продукти 

• користи начини на обликување 
на јадењата 

• Хигиена и екологија I 
год. 
 

ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ 
КОРИСТАТ ВО 
КУЈНАТА  

 
 

• применува намирници од 
растително потекло кои се 
користат во готварството (житни 
култури, зеленчук и овошје) 

• приготвува намирници од 
животинско потекло кои се 
користат во готварството 
(свинско, телешко, јунешко, овчо, 
јагнешко, пердувести животни, 
дивеч и меса од риби и ракови) 

• применува начини на чистење 

• презентира намирници од 
растително и животинско 
потекло кои се користат во 
кујните 

• применува во практика начини 
на чистење намирници од 
растително и животинско 
потекло 

• користи техники на транжирање 
и филирање различни видови 
месо 

• Хигиена и екологија I 
год. 
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намирници од растително 
потекло 

• идентификува видови и делови 
на месо 

• транжира месо 
• филира риба 

САЛАТИ • идентификува продукти за 
подготовка на салати 

• приготвува различни видови  
салати 

• идентификува разлики помеѓу 
одделни видови салати 

• анализира карактеристики на  
видови салати 

• применува начин на чување и 
користење на неупотребената 
храна 

• сервира и декорира салати 

• применува во практика техники 
за подготовка на различни 
видови салати 

• Хигиена и екологија I 
год. 

 

ЗАЧИНИ И СРЕДСТВА 
ЗА ЗГУСНУВАЊЕ 

• опишува зачини и средства за 
згуснување кои се користат во 
готварството  

• применува зачини и средства за 
згуснување во готварството  

• демонстрира примена на зачини 
и средства за згуснување во 
готварството 

 

• Хигиена и екологија I 
год. 

 

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 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
Наставниот процес се реализира во училиштен објект (специјализирани училници, училишни работилници - кујни) и во 
претпријатија. Најмалку 1/3 од вкупниот број на часови по практична настава се изведува кај работодавач. 
 
Наставата по практична настава може да се реализира преку различни начини на дидактичко-методско обликување на 
наставата. Согласно со конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат  
по пат на: практична 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 
практична настава се: 
 
Вербални методи:  
 

• Усно излагање при што се врши опишување на условите и постапките, образложување на појави, објаснување на 
начини и постапки на и за работа  

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

• предмети  
• динамички постапки   
• активности  
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Практичен метод: 
 
Во рамките на  наставната програма по предметот практична настава предвидена е реализација во кабинетите по 
практична настава и кај работодавачи, каде учениците ќе имаат можност практично да ги применуваат стекнатите знаења. 
Наставни форми 
При реализација на наставата, важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот практична 
настава се реализира по пат на остварување на целите на наставната програма за конкретниот предмет. Наставата по 
предметот практична настава може да се реализира по пат на фронтална работа, групна, во парови и индивидуална. 
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 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 (кабинетска настава и настава 
во угостителските објекти) 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 предметот практична настава задолжително ќе се врши усно и 
практично.  
Завршните оценки на полугодие и на крај на учебната 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: 

- туризам и угостителство 

и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
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10. РАБОТНА ГРУПА 
1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје      
2. Миле Пешевски, наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје 
3. Дејан Трајковиќ, менаџер, Градска кафана „Идадија М” 
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11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2014 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
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11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по практична настава за прва година од образовната програма готвач, на предлог на Центарот за 
стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 на ден  ______________  година      __________________________ 
      Скопје         Спиро Ристовски 
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