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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 

 
1.1 Назив на предметот:   ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
 
1.2.   Образовен профил и струка 
1.2.1.Образовен профил: Техничар нутриционист 
1.2.2.Струка: Хемиско-технолошка 
 
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. Четврта 
 
1.5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови наеделно:  2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:   66 часа 
 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Изборен 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
2. CELI NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
Po sovladuvawe na nastavnata programa po predmetot Технологија на прехранбени производи -  izboren - u~enikot steknuva 
znaewa i se osposobuva: 
 
 

� Да ги познава конзервансите,  механизмот на нивното   конзервирање на храната и законската регулатива за нивната примена, 
� да ги познава  основните видови риби, сортите кафе, видовите чаеви , зачини и печурки, 
� да го објаснува класирањето на јајцата,  
� da gi objasnuva tehnolo{kite procesi и постапки za добивање на производи од риби, јајца, кафе, чај и зачини, 
� да го познава хемискиот состав и нутритивната  вредност на  јајцата, рибите, кафето,чаевите и зачините,  
� da formira naviki i da koristi razli~ni izvori na znaewa pri u~eweto (tekstovi, tablici, {emi, tehni~ka 

dokumentacija, normativi);  
� da raboti  samostojno, pravilno da procenuva sostojbi i proceduri, da donesuva samostojni odluki,  
� da se vklu~uva vo timska rabota 
� да ја проценува критички сопствената работа и работата во групи 
� da изработува proekti 

 
 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За успешно следење и совладување на целите од оваа програма потребни се претходни знаења од наставните предмети: Хемија, 
Аналитичката хемија, Технологијата на прехранбени производи, Микробиологија со санитација, Храна и исхрана, Анализа на храна, 
Подготовка на оброк, Органско производство на храна, Диететика и Практична настава. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 

4.1. Структуирање на содржините за учење  
 

 
 

Тематски целини 

 
 Бр. 
на 
час. 

 
 

Конкретни цели 
 

 
 

Дидактички насоки 
 

Корелација 
меѓу 
тематските 
целини и 
меѓу 
предметите 

 
1. КОНЗЕРВАНСИ 
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Ученикот: 
 
- да го дефинира поимот  конзерванси, 
- да ги класифицира  конзервансите, 
- да ги познава приниципите на 
конзервирање,  
- да го познава механизмот на конзервирачко 
дејство   на конзервансите, 
- да ја објаснува  улогата на конзервансите во 
храната, 
- да ја познава законската регулатива за 
примена на конзервансите во храната, 
- да изработува проекти. 
 

 
Прикажување на: 

- табели за видови на 
конзерванси и нивни примена 
во соодветна храна 
 

Дискутирање за: 
- важечките правилници за 
употреба на конзервансите во 
храната, 

- улогата на конзервансите во 
подобрувањето на безбедноста  
и органолептичките 
карактеристики на храната 

 
Изработување на проектна задача 
 

 
 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 
Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 
настава  
 

 
2. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
РИБИ  
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- Да ги познава основните видови  риби,  
- да ја објаснува хранливата вредност на 
рибите, 
- да ги наведува условите за складирање на 
рибите, 
- да ги објаснува постапките за конзервирање 

 
Прикажување на табели за: 

- хемискиот состав на 
различните видови  риби, 

- хранлива вредност на 
различните видови риби 

 

 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 



 

 

на риби, 
- да ги набројува критичните контролни 
точки при  складирањето и конзервирањето на 
рибите, 
- да изработува проекти. 
 
 

 
Покажување фотографии за: 

- различни видови  риби 
- конзерви од риби 
 

Изработување проектна задача: 
- Производство на различни 

видови конзерви од риби 
 

Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 
настава  
 

 
3. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
ЈАЈЦА 
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- Да го дефинира поимот јајце, 
- да го објаснува класирањето на јајцата, 
- да ги познава хемискиот состав и 
     хранливата вредност на јајцата, 
- да ги објаснува постапките за  
     конзервирање на јајцата, 
- да ги набројува критичните контролни 
точки при   конзервирањето на јајцата,  
- да изработува проекти. 
 
 
 

 
Прикажување на табели за: 

- карактеристиките  на  
различните класи на јајца, 
- хемиски состав на јајцата, 
- хранлива вредност на јајцата. 
 

Покажување слики и 
фотографии за: 

- градбата на јајцатта 
- споредба на различните класи     
јајца 
 

Изработување на проектна задача 

 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 
Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 
настава  
 

 
4. ТЕХНОЛОГИЈА НА 

КАФЕ   
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- да ја опишува  градбата на кафето, 
−да ги набројува сортите на кафе,  
−да го познава хемискиот состав на кафето,  
−да ги објаснува технолошките процеси за  
  преработка на кафе, 
−да го анализира влијанието на печењето врз 
квалитетот на кафето, 
− да ја опишува технолошката постапка за 
производство на инстант кафе, 
−да ги наведува својствата на безкофеинското 
кафе, 
− да ја опишува технолошката постапка за 
добивање безкофеинско инстант кафе,   

 
Презентирање на: 
- слики и фотографии на растенија 
и зрна од различните сорти кафе 
-  шеми за технолошки постапки за 
преработка на кафе, производство 
на кофеинско и безкофеинско 
инстант кафе 
 
Вежби: 
- органолептичко оценување на 
кафето 

- читање и толкување на 
декларации од разни видови на 

 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 
Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 
настава  



 

 

− да ги набројува критичните контролни 
точки при   преработката на кафето и 
производството на инстант кафе, 
−да ги познава сурогатите на кафе, 
−да го објаснува значењето на кафето во 
исхраната, 
- да изработува проекти 
 

кафе, 
- изработка на шеми за 
класификација на кафе 

 
Изработување на проектна задача 

 

 
 
5. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
ЧАЕВИ 
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−да ги познава видовите на чај, 
−да го познава хемискиот состав и својствата 
на чаевите,  
−да ги опишува фазите во технолошката 
постапка за преработка на чаевите, 
−да ги набројува критичните контролни точки 
во преработката  на чаевите, 
−да наведува примери за сурогати на чај, 
−да го познава значењето на чајот во 
исхраната и медицински цели, 
- да изработува проекти 
 
 

 
Презентирање на: 
- на слики и фотографии од 
различни сорти на чаеви, 
 - на шеми за технолошки 
постапки за добивање на чаеви 
 
Вежби: 
- органолептичко оценување на 
чаевите 

- читање и толкување на 
декларации од разни видови на 
чаеви 

- изработка на шеми за 
класификација на чаевите 

 

 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 
Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 
настава  
 

 
6. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
ЗАЧИНИ 
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−да ги класифицира зачините,  
−да ги познава органолептичките својства на 
зачините, 
− да ги набројува зачините во светската 
трговска размена, 
−да ги објаснува технолошките процеси за 
производство на некои зачини (црвен пипер, 
бибер, ванила), 
− да ги набројува критичните контролни 
точки во производството на зачините, 
− да ја познава примената на зачините во 
производството на храна, 

 
Презентирање на: 
- на слики и фотографии од зачини 
- на шеми за технолошки постапки 
за добивање на зачини 
 
Вежби: 
- органолептичко оценување на 
зачините 

- читање и толкување на 
декларации од разни видови на 
зачини 

- изработка на шеми за 

 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 
Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 



 

 

−да ја познава улогата на зачините во 
исхраната 
−да изработува проекти 
 

класификација на зачините 
 
Табеларно прикажување на: 
- карактеристиките на најчесто 
користените зачини 
 
Презентација на примероци од: 
- најчесто користените зачини 
- фалсификувани зачини 
 
Дискусија за: 
- важечките правилници за 
квалитет на зачините, 
- влијание  на зачините врз 
органолептичките својства на 
храната, 
- физиолошката улога на зачините 
- причини и начини за 
фалсификување на зачини 
 

настава  
 

 
7. ПРЕРАБОТКА НА 
ПЕЧУРКИ 
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− да ги класифицира печурките  
− да ги набројува значајните видови на 
печурки 
− да го познава составот на печурките 
− да ја објаснува улогата на печурките во 
исхраната, 
− да ги објаснува начините на конзервирање 
на печурките со: сушење, ладење и 
смрзнување, со топлина, со солење, 
саламурење, маринирање и биолошко 
конзервирање, 
− да ги набројува критичните контролни точки 
при соодветно конзервирање на печурките,  
− да ги познава преработките од печурки, 
− да изработува проекти. 

 
Прикажување на табели за: 
- карактеристиките на најчесто 
користените видови на печурки 

 
Презентирање на: 
- примероци од печурки 
 
Дискутирање за: 
- важечките правилници за 
квалитет на печурките 

- физиолошката улога на 
печурките 

- улогата на печурките во 
исхраната на човекот 

 

 
 
Храна и 
исхрана,  ,  
Технологија 
на 
прехранбени 
производи, 
Подготовка 
на оброк, 
Правилна 
исхрана, 
Диететика, 
Практична 
настава  
 



 

 

 
 
 
4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 
 
 Soglasno celite na nastavnata programa po Технологија на прехранбени производи - изборен  nastavnikot primenuva  
sovremeni nastavni metodi (strategii) koi na u~enikot mu davaat mo`nost da bide aktiven u~esnik vo nastavata. Ovie 
nastavni strategii podrazbiraat primena na frontalna i individualna forma za rabota, rabota vo grupi, vo parovi/tandem. 
 Vo tekot na nastavata nastavnikot gi preвzema slednite aktivnosti: objasnuva, demonstrira, opi{uva, sporeduva, 
analizira, diskutira, ja sledi rabotata na u~enikot, go motivira u~enikot i dr. 
 Vo tekot na nastavata po predmetot, aktivnosta na u~enikot se sostoi vo slu{awe, diskutirawe, pribele`uvawe, 
nabљuduvawe, sporeduvawe, demonstrirawe, ~itawe i pi{uvawe, izrabotka na proektni zada~i, pravewe posteri na dadena 
tema, izrabotuvawe doma{ni zada~i, ilustrirawe i drugo. 
  
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata 
 
 Vospitno-obrazovnata rabota po nastavniot predmet Технологиј на прехранбени производи - изборен  se realizira 
preku-teoretska nastava vo specijalizirana u~ilnica ili kabinet-u~ilnica. Obrazovnite aktivnosti se organizirani vo 
dve polugodija, preku nedelen raspored na ~asovite. Brojot na ~asovite koj e daden za oddelnite nastavni celini vo to~ka 
4.1. od ovoj dokument, opfa}a ~asovi za obrabotka na novi nastavni sodr`ini, povtoruvawe, utvrduvawe, izrabotka na 
proektni zada~i od dadena tema.  
 
4.4. Nastavni sredstva i pomagala 
 

Za poefikasno  postignuvawe na celite se primenuvaat razni nastavni sredstva, pomagala i materijali. Vo zavisnost 
od nastavnata edinica se koristi: grafoskop, kompjuter, vizuelni uredi, CD i DVD diskovi so snimeni sodr`ini od 
tehnologite koi se obrabotuvaat vo nastavnata programa, mostri od razni vidovi proizvodi, {emi, sliki, katalozi, i drugi 
nastavni sredstva predvideni spored normativot za nastavni sredstva i pomagala po prehranbena tehnologija za 
obrazovniot profil tehni~ar nutricionist od hemisko - tehnolo{ka struka.  
 

Za pouspe{no sovladuvawe na celite na predmetot u~enikot koristi sootvetna literatura i toa: u~ebnici i u~ebni 
pomagala, nastavni materijali podgotveni od strana na nastavnikot, i dopolnitelna literatura za u~enikot i nastavnikot.    
 
  
 
 
 



 

 

 
5. OCENUVAWE NA POSTIGNUVAWATA NA U^ENICITE 
 
 Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata i umeewata  
kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, usno i pismeno preku testovi na znaewa ili drugi formi, koi se koristat po 
obrabotkata na sekoja nastavna celina. Sekoj u~enik vo tekot na edno polugodie dobiva najmalku dve ocenki. Dokolku 
u~enikot ne ja sovlada nastavnata programa po predmetot, se postapuva spored zakonskata regulativa. 

 
 

6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA.REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 
 
 Nastavnikot po nastavniot predmet Технологија на прехранбени производи - изборен  treba da gi poseduva slednite 
personalni, profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da e  psihofizi~ki zdrav, da go primenuva literaturniot jazik i 
pismoto na koj se izveduva nastavata, da e otvoren i komunikativen, podgotven za sorabotka, da ima soodvetno 
profesionalno obrazovanie, so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota, da e dobar organizator, kreativen, 
da ja po~ituva li~nosta na u~enikot, da e podgotven za primena na inovacii vo vospitno-obrazovnata rabota. 
 
 
6.2. Standard za nastaven kadar 
 
Nastavata po predmetot Технологија на прехранбени производи - изборен ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po: 

- технологија: органска насока - биотехнологија; 
- технологија: прехранбено – биотехнолошко инженерство; 
- технологија: прехранбена технологија и биотехнологија; 
- технологија: прехранбена технологија; 
- технологија: биотехнологија; 

и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
 
  
 

6.3. Standard na prostor za nastavniot predmet 
 
 Nastavata po nastavniot predmet Технологија на прехранбени производи - изборен se realizira vo specijalizirana 
u~ilnica ili kabinet-u~ilnica, opremena spored Normativ za prostor i oprema za obrazoniot profil prehranaben 
tehni~ar. 



 

 

 
 
7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA  NASTAVNATA PROGRAMA 

 
7.1. Datum na izrabotka: april 2012 godina 

 
7.2. Sostav na rabotnata grupa: 
1. spec. Ardijana Isahi-Palo{i, sovetnik, Centar za stru~no obrazovanie i obuka - Skopje  
2. Prof. D-r Mirjana Boceвska, redoven profesor na Tehnolo{ko - metalur{ki fakultet - Skopje 
3. Медиана Николоска, profesor, SOU „Orde ^opela“  - Prilep 
4. Tatjana Tasevska, profesor, SOU „Orde ^opela“  - Prilep 
 
 
 
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
8.1. Datum na zapo~nuvawe: 01. 09. 2012 godina 

 

 
Одобрил 
Зеќир Зеќири, директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМ 
 
Наставната програма по технологија на технологија на прехранбени производи – изборен предмет за IV година од хемиско-
технолошка струка – образовен профил техничар нутриционист за учениците во средното стручно образование, на предлог 
на Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
 
 
 на ден, _______________________      __________________________ 
      Скопје         м-р Панче Кралев 
 
 


