
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12) и 
член 7 алинеја 5 од Законот за стручно образование и обука (“Службен весник на Република Македонија“ број 71/06, 
117/08, 148/09 и 17/11), министерот за образование и наука донесе наставна програма по Основи на конструкција на 
облека за II година, текстилно-кожарска струка – образовен профил конфекциски компјутерски оператор за учениците во 
средното стручно образование. 
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1. ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ 
 
1.1. Назив на наставниот предмет: ОСНОВИ НА КОНСТРУКЦИЈА  НА ОБЛЕКА 
 
1.2. Образовен профил и струка 
1.2.1. Образовен профил: конфекциски компјутерски оператор 
1.2.2. Струка: текстилно-кожарска 

 
1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1. Стручно образование: предмет карактеристичен за образовниот профил 
 
1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
1.4.1. Втора година 

 
1.5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови неделно:        3 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:     108 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен предмет 
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 

По совладувањето на наставната програма по предметот основи на конструкција на облека, ученикот стекнува 
знаења и се оспособува: 
- да ги разбира елементите на конструкција на облеката; 
- да ја познава анатомската градба на човековото тело; 
- да прави разлика во градбата на нормално градено  машко, женско и детско тело; 
- да ги утврдува и мери мерките на телото; 
- да ги познава стандардите за големинските броеви на женска, машка и детска облека; 
- да ги применува стандардите за големинските броеви при конструкција на женска и машка облека; 
- да ги користи главните мерки за пресметување на помошните мерки при конструкција на основен крој; 
- да конструира основен крој на женска и машка  облека; 
- да ги подготви кројните делови (шаблоните) за вклопување во кројна слика; 
-     да развива чувство за креативност; 
- да работи во тим. 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За успешно совладување на целите по предметот основи на конструкција на облека  потребни се знаења 
од наставните предмети: математика, биологија, техничко цртање и машински елементи од I година. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структурирање на содржините за учење 
 
 

 
Тематски целини 

Бр. 
на 
ча-
сови 

 
 

Конкретни  цели 
 

 
 

Дидактички  насоки 
 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и меѓу 
предметите 

 
1. ГРАДБА НА 

ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО 
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Ученикот: 
-   да ја познава анатомската градба 

на  човековото тело; 
-   да ги препознава и да ги опишува 

разликите меѓу нормално 
градено машко и женско тело; 

-   да прави разлика меѓу начините 
на  држења на телото; 

-   да ја разбира пропорционалноста 
на деловите на човековото тело; 

-   да го познава развојот на 
детското и младинското  тело; 

-   да скицира човеково тело со 
помош на модул 

-   потенцирање на разликите во 
градбата на нормално градено 
машко и женско тело;   

-   укажување на важноста  на 
градбата на телото при 
конструкција на облека; 

-   интерпретирање на 
пропорционалноста и 
држењето на човековото тело 
преку цртежи и скици; 

-   скицирање на човеково тело со 
помош на модул 

Биологија 
 

 
2. МЕРКИ И ПРЕСМЕТКИ 
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-   да ги утврди главните мерки на 
човековото тело; 

-   да ги утврди помошните мерки на 
човековото тело; 

-   да илустрира постапка на 
земање мерки од телото; 

-   да познава мерна табела; 
-   да пресметува помошни мерки 

-   идентификување главни и 
помошни мерки на телото; 

-   демонстрирање постапка за 
правилно земање мерки од 
човековото тело; 

-   поврзување на главните и 
помошните мерки со примена 
на формули; 

Математика 
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според дадени формули; 
-   да применува додатоци за 

удобност (комоција) за одредени 
помошни мерки 

-   пресметување на помошните 
мерки и додавање додатоци за 
удобност (комоција) на 
конкретни примери 

 
 3. СИСТЕМИ НА     

ОЗНАКИ И ГОЛЕМИНИ 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 

ОБЛЕКУВАЊЕ 
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-   да ги познава стандардите во   
конфекциското производство; 

-   да разликува системи на 
големински броеви за женска 
облека за сите растови и 
развиености на телото; 

-   да разликува системи на 
големински броеви за машка 
облека за сите растови и 
развиености на телото; 

-   да разликува системи на 
големински броеви за детска и 
младинска облека; 

-   да користи и споредува системи  
     на големински броеви за женска  
     и машка облека; 
-   да одредува главни мерки  за   
     дадена големина    

   
 -  презентирање табели на мерки 

со дадени стандардни 
големини; 

-   објаснување на разликата во 
големинските броеви на 
женска  и машка облека (раст, 
развиеност); 

-   користење табели со системи 
на ознаки на големински  
броеви за женска и машка 
облека; 

-   дефинирање на формули за 
одредување главни  мерки за 
дадена големина; 

-   подготвување тестови 

Математика 

 
4. КОНСТРУКЦИЈА НА 
ОСНОВЕН КРОЈ НА 

ЖЕНСКО ЗДОЛНИШТЕ 
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-   да скицира модел на женско 
здолниште; 

-   да анализира и да опишува  
модел на женско здолниште; 

-   да применува формули при 

-   презентирање различни 
модели на женски здолништа; 

-   скицирање и анализа на модел 
на женско рамно  здолниште; 

-   пресметување на помошните 

Математика 
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пресметка на потребните 
помошни мерки; 

-   да конструира женско здолниште 
според описот и редоследот на 
операциите за конструкција на 
основен крој; 

-   правилно да го распределува  
     вишокот на сантиметри во  
    половина; 
-   да идентификува и да копира 

кројни делови на женско 
здолниште; 

-   да означува правец на кројните 
делови; 

 -  да ги подготви кројните делови за 
     кроење со додавање додатоци 
     за шевови и подвив;  
-   да вклопува кројни делови во 

кројна слика; 
-   да го прилагодува правецот на 

кројните делови според  видот 
на материјалот (каро, штрафта, 
уни материјал); 

-   самостојно да анализира кројна 
слика; 

-   да споредува разни видови 
женски здолништа 

мерки за конструкција на 
основен крој на женско рамно 
здолниште со примена на 
дадените формули; 

-   демонстрирање конструкција 
на основен крој на женско 
рамно здолниште со опис на 
редоследот на операциите за 
конструкција; 

-  означување кројни делови;  
-  подготвување тестови 
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5. КОНСТРУКЦИЈА НА 
ОСНОВЕН КРОЈ НА 
ЖЕНСКИ ПАНТАЛОНИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

-   да скицира модел на женски 
панталони; 

-   да анализира и да опишува 
модел на женски панталони; 

-   да применува формули при 
пресметка на потребните 
помошни мерки; 

-   да конструира женски панталони 
според описот и редоследот на 
операциите за конструкција на 
основен крој; 

-   да идентификува и да копира 
кројни делови на женски 
панталони; 

-   да ги подготви кројните делови за 
кроење со додавање додатоци 
за  шевови и подвив; 

-   да вклопува кројни делови во 
кројна слика; 

-   самостојно да анализира кројна 
слика; 

-   да споредува разни видови 
женски панталони 

-   презентирање различни  
    модели на женски панталони; 
-   скицирање и анализа на модел 
    на женски панталони; 
-   пресметување на помошните 
    мерки за конструкција на  
    основен крој на женски  
    панталони со примена на  
    дадените формули; 
-   демонстрирање конструкција 

на основен крој на женски 
панталони со опис на 
редоследот на операциите за 
конструкција; 

-  означување кројни делови;  
-  подготвување тестови 

Математика 

 
КОНСТРУКЦИЈА НА 
ОСНОВЕН КРОЈ НА 
МАШКИ ПАНТАЛОНИ 

 
 
 
 

15 -   да скицира модел на машки 
панталони; 

-   да анализира и да опишува 
модел на машки панталони; 

-   да применува формули при 
пресметка на потребните 
помошни мерки; 

-   да конструира машки панталони 
според описот и редоследот на 

-   презентирање различни  
    модели на машки панталони; 
-   скицирање и анализа на модел 
    на машки панталони; 
-   пресметување на помошните 
    мерки за конструкција на  
    основен крој на машки  
    панталони со примена на  
    дадените формули; 

Математика 
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операциите за конструкција на 
основен крој; 

-   да идентификува и да копира 
кројни делови на машки 
панталони; 

-   да ги подготви кројните делови за 
кроење со додавање додатоци 
за шевови и подвив; 

-   да вклопува кројни делови во 
кројна слика; 

-   самостојно да анализира кројна 
слика; 

-   да споредува разни видови 
машки панталони 

-   демонстрирање конструкција 
на основен крој на машки 
панталони со опис на 
редоследот на операциите за 
конструкција; 

-  означување кројни делови;  
-  подготвување тестови 

 
КОНСТРУКЦИЈА НА 
ОСНОВЕН КРОЈ НА 
ЖЕНСКА БЛУЗА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-   да скицира модел на женска 
блуза; 

-   да анализира и да опишува 
модел на женска блуза; 

-   да применува формули при 
пресметување на потребните 
помошни мерки; 

-   да конструира основен крој на 
женска блуза според описот и 
редоследот на операциите за 
конструкција на основен крој; 

-   да идентификува и да копира 
кројни делови на женска блуза; 

-   да ги подготви кројните делови за 
кроење со додавање додатоци 
за  шевови и подвив; 

-   да вклопува кројни делови во 
кројна слика; 

-   презентирање различни  
    модели на женски блузи; 
-   скицирање и анализа на модел 
    на женска блуза; 
-   пресметување на помошните 

мерки за конструкција на 
основен крој на  женска блуза 

    со примена на дадените 
формули; 

-   демонстрирање конструкција 
на основниот крој на женска 
блуза  со опис на редоследот 
на операциите за конструкција; 

-   означување кројни делови; 
-  подготвување тестови 
 

  
Математика 
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-   самостојно да анализира кројна 
слика; 
-   да споредува разни видови 

женски блузи 

 
КОНСТРУКЦИЈА НА 
РАКАВИ ЗА ЖЕНСКА 

ОБЛЕКА 
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-   да разликува различни видови 
ракави; 

-   да ги утврди помошните мерки за 
конструкција на ракави; 

-   да ги определува (мери) 
потребните помошни мерки од 
конструкцијата на моделот; 

-   да конструира различни видови 
ракави според описот и 
редоследот на операциите за  
конструкција на ракавот;  

-   да споредува едноделни (широки  
     и тесни) ракави со дводелни  
     ракави 
 

-   истакнување на поврзаноста 
меѓу основниот крој на женска 
горна облека и мерките 
потребни за конструкција на 
ракави; 

-   опишување и демонстрирање  
    на начинот за определување  
    на мерките потребни   
    за конструкција на ракави од  
    конструкција на основниот  
    крој на горна облека; 
-  пресметување на помошните  
    мерки за ракав; 
-   конструирање ракав со опис на 

редоследот на операциите за 
конструкција; 

-   подготвување тестови 

Математика 

 
КОНСТРУКЦИЈА НА  
МАШКА КОШУЛА 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 

-   да скицира модел  на  машка 
кошула; 

-   да анализира и да опишува 
модел на машка кошула; 

-   да применува формули при 
пресметка на  потребните 
помошни мерки; 

-   да конструира машка кошула 
според описот и редоследот на 

-   презентирање различни  
    модели на машки кошули; 
-   скицирање и анализа на модел 
    на машка кошула; 
-   пресметување на помошните 
    мерки за конструкција на  
    основен крој на машка кошула  
    со примена на  дадените 
    формули;  

Математика 
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операциите за конструкција на 
основен крој; 

-   да конструира ракав, манжета и 
дводелна  јака; 

-   да идентификува и да копира 
кројни делови на машка кошула; 

-   да ги подготви кројните делови за 
кроење со додавање додатоци 
за  шевови; 

-   да вклопува кројни делови во 
кројна слика; 

-   самостојно да анализира кројна 
слика; 

-    да споредува разни видови 
машки кошули 

-   демонстрирање конструкција 
на основен крој на машка 
кошула  со опис на редоследот 
на операциите за конструкција; 

-   конструирање ракав, манжета 
и дводелна јака со опис на 
редоследот на операциите за 
конструкција; 

-  означување кројни делови;  
-  подготвување тестови 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Согласно со целите на наставниот предмет основи на конструкција на облека, наставникот применува современи 
наставни методи (стратегии) за учење и оценување во зависност од наставната целина, односно наставната единица, кои 
на ученикот му даваат можност да биде активен учесник во наставниот процес. Наставните методи (стратегии) 
подразбираат примена на фронтална и индивидуална форма за работа, работа во групи, во парови/тандем, а  методите на 
оценување овозможуваат учество на ученикот во процесот на оценување (самооценување, оценување на соученици).  
 Во текот на наставата, наставникот ги предвидува и ги применува следниве активности: објаснува, демонстрира, 
црта, скицира, презентира, пресметува, дава упатства за работа, опишува, анализира, ја следи работата на ученикот, го 
мотивира ученикот, ги оценува постигањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, анализирање, 
самостојна конструкција на предмети за облекување, прибележување, набљудување, споредување, изработување 
домашни задачи, учество во процесот на оценување и друго. 
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4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно-образовната работа по наставниот предмет основи на конструкција на облека се реализира преку 
стручно-теоретска настава и вежби во специјализирана училница или кабинет-училница што е опремена според 
Нормативот за наставни средства и помагала за образовниот профил конфекциски компјутерски оператор од текстилно-
кожарската струка. Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен распоред на часовите. 
Конструкцијата на женската облека се врши рачно. Бројот на часовите кој е даден за реализација на тематските целини во 
точка 4.1. од овој документ, опфаќа часови за нови наставни содржини и  рачно конструирање на женската облека, часови 
за вежби, повторување и утврдување. 
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите по наставниот предмет основи на конструкција на облека, во зависност 
од наставната единица, се применуваат наставни средства и помагала; прибор за цртање, графоскоп, шеми, слики, модни 
списанија и други наставни средства и помагала што се предвидени според Нормативот за наставни средства и помагала 
по предметот за образовниот профил конфекциски компјутерски оператор.  

За поуспешно совладување на целите на предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, како и дополнителна литература за ученикот и 
наставникот.    
  
 
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и вреднување на знаењата, умеењата и 
конструираните предмети за облекување, континуирано во текот на целата учебна година, усно и писмено (во форма на 
тестови на знаење). Секој ученик добива најмалку две оценки во текот на едно полугодие. Доколку ученикот не ја совлада 
наставната програма по предметот, се постапува според законската регулатива. 
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6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 
 Наставникот по наставниот предмет основи на конструкција на облека треба да ги поседува следните 
индивидуални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го применува литературниот 
јазик и писмото на кој се реализира наставата, да е отворен и комуникативен, подготвен за соработка, да има соодветно 
професионално образование, со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа, да е подготвен за примена на 
иновации во воспитно-образовната работа, да е добар организатор, креативен, да ја почитува личноста на ученикот. 

 
6.2. Стандард за наставен кадар 
 
 Наставата по основи на конструкција на облека  ја реализираат кадри со завршени студии по:   

     - технологија –  конфекциска насока или конфекциско инженерство; 
      - технологија – текстилна насока или текстилно инженерство; 
      - технологија – насока  дизајн и инженеринг на облеката. 

   
Исто така, потребно е да имаат здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
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 6.3. Стандард за простор 
 
 Наставата по наставниот предмет основи на конструкција на облека  се реализира во специјализирана училница 
или во кабинет-училница што е опремена според Нормативот за простор и опрема за образовниот профил конфекциски 
компјутерски оператор од текстилно-кожарската струка и во конфекциски погони на трговски друштва од текстилна дејност. 
 
7. ДАТУМ  И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
7.1. Датум на изработка: март 2012 година 
 
7.2. Состав на работната група: 
 
1. Лепа Трпчевска, советник  во ЦСОО – Скопје; 
2. Д-р Соња Ќортошева, член,  Технолошко-металуршки факултет – Скопје; 
3. Роза Георгиева, член, наставник, СОУ “Ванчо Прке” – Виница; 
4. Никола Ристов, член, ЕМТ – Штип. 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
8.1. Датум на започнување: 1.09.2012 година 
 
 
 
 
 
Одобрил: 
Зеќир Зеќири, директор 
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9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по основи на конструкција на облека за  II година, текстилно-кожарска струка - образовен 
профил конфекциски компјутерски оператор за учениците во средното стручно образование, на предлог на Центарот за 
стручно образование и обука ја донесе Министерот за образование и наука со бр.11-4797/4 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 
 
 на ден,  15.11. 2012 година      __________________________ 
      Скопје         м-р Панче Кралев 

 
 
 


