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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1 Назив на изборниот предмет:  ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 
 

1.2 Образовен профил и струка 
1.2.1 Образовен профил: прехранбен техничар 

1.2.2 Струка:  хемиско-технолошка струка 
 

1.3 Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1 Карактеристичен  за образовниот профил 
 

1.4 Година на изучување на наставниот предмет 
1.4.1. Трета година 

 

1.5 Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1 Број на часови неделно:   2  часа 
1.5.2 Број на часови годишно: 72 часа 
 

1.6 Статус на наставниот предмет 
1.6.1 Изборен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

 
По совладувањето на наставната програма по предметот  прехранбена технологија – изборен предмет  ученикот стекнува 
знаења и вештини и се оспособува: 
 
- да ги познава суровините за производство на леб и печива, бонбони, бисквити и производи од какао; 
- да ги објаснува технолошките процеси за производство на леб, печива, какао производи, бонбони, бисквити; 
- да ја познава технологијата на производство на производи од овошје и зеленчук; 
- да ја опишува конструкцијата на апаратите, постројките и инструментите во технолошките процеси;  
- да чита шеми и дијаграми од технолошките процеси; 
- да развива свест за рационално користење на суровините  и правилно водење на технолошкиот процес; 
- да ја согледува и  критички проценува  сопствената работа и работата во групи. 

 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 

За постигнување на зацртаните цели по наставната програма  прехранбена технологија како изборен предмет ученикот треба 
да поседува знаење од наставните  предмети: хемија, биологија, техничко цртање и машински елементи. 
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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.ТЕХНОЛОГИЈА НА  
   ПЕКАРСКИ  
   ПРОИЗВОДИ 
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Ученикот:  
- да го објаснува хемискиот состав на 
брашното и неговите карактеристики; 
-да  класифицира  пченично брашно; 
-да ги наведува постапките за подготвување 
на суровините за производство на леб; 
-да објаснува постапки за замесување 
на тестото; 
- да ги разликува видовите ферментации и 

условите за ферментација; 
- да ја истакнува потребата од премесување,  
делење, тркалезно и завршно обликување на 

тестото;  
- да ги објаснува начините на премесување, 

делење,тркалезно и завршно обликување 
на тестото;  

-да го објаснува процесот на печење во 
пекарските печки; 

 
- Објаснување за хемискиот состав 
на брашното и неговите 
карактеристики; 
- презентација на различни видови 
брашна и нагласување на разликите 
кај типовите брашна; 
-нагласување на значењето на 
подготовките на основните и 
помошните суровини; 
-објаснување на постапките за 
замесување на тестото;  
-шематско прикажување на 
разновидни мешалки за замесување 
-укажување на  видовите и условите 
на ферментација на тестото; 
-прикажување слики, шеми на 
машините за дорабока и 
обликување на тестото; 
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-да ги опишува процесите кои настануваат во  
текот на ладењето, складирањето и 

амбалажирањето; 
- да ги објаснува постапките за изработка на 

разните видови  леб; 
-да дефинира специјални видови леб 
-да класифицира печива; 
-да објаснува технолошки постапки за 
изработка на печива. 

-објаснува поделба на пекарски 
печки преку слики.шеми; 
-објаснување на процесите во текот 
на печењето на тестото; 
-нагласување на значајноста на 
ладењето на лебот по печењето; 
- објаснување на постапките за 
изработка на специјални видови леб 
-класифицирање и објаснување 
технолошки процеси за 
производство на печива. 

 
2. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
   СКРОБ 
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- Да го објаснува технолошкиот процес на  
производство на скроб од пченка и од 
пченица; 
- да ги објаснува карактеристиките на скробот; 
- да опишува постапки за добивање на   
производи со хидролиза на скроб. 

-Шематско прикажување на 
технолошките процеси за 
производство на скроб од пченка и 
пченица; 
 -укажување на карактеристиките на 
скробот;  
- дискусија за производите од 
скроб; 
- објаснување на постапките за 
добивање на производи со 
хидролиза на скроб. 

 

3.ТЕХНОЛОГИЈА НА 
КОНДИТОРСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

 

 
22 

- Да ги класифицира кондиторските 
 производи; 
- да разликува видовите бомбони; 
- да ги објаснува фазите од технолошкиот 
 процес за производство на тврди, меки 
 бонбони, фондан маса, желе бонбони и  
гумени бонбони; 

-Шематско прикажување  и 
објаснување на технолошките 
процеси за производство на 
различни видови бонбони; 
-покажување на примероци на 
разни бонбони и дискусија околу 
нивната разлика; 
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- да препознава карактеристики на бомбонски 
 производи; 
- да го познава начинот на производство и 
 класификацијата на какао правот; 
- да ги набројува суровините за производство 
 на чоколади; 
- да ги објаснува начините на  добивање на 
 чоколада;  
-да класифицира различни видови чоколада и 
 чоколадни производи; 
-да врши поделба на различните видови 
 бисквити; 
-да објаснува технолошки процеси за 
 добивање на тврди бисквити, солени 
 бисквити, крекери,  вафли. 
 

 -објаснување на производството на 
какао правот; 
-укажување на припремањето на 
суровини за производство на 
чоколада; 
- користење на видео-презентација 
на технолошки процеси за 
производство на чоколадо; 
-покажување примероци на разни 
видови чоколада и чоколадни 
десерти;  
-објаснува технолошки процеси за 
добивање на разни видови 
бисквити; 
- прикажување на слики на разни 
производи. 
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4. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
ОВОШЈЕ И 
ЗЕЛЕНЧУК 
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- Да ги идентификува  карактеристиките на 
овошјето и зеленчукот; 
-да ги објаснува постапките за подготовка и  
преработка на овошјето и зеленчукот; 
-да  врши поделба на полупроизводи од  
овошје; 
-да  ја познава поделбата на овошните сокови; 
-да ги набројува технолошките фази за  
производство на овошни сокови; 
-да објаснува технолошки процеси  за 
 производство на бистри, матни, кашести,  
концентирани сокови; 
-да објаснува технолошки процеси за  
производство на овошен сируп и компоти; 
-да објаснува технолошки процеси за  
производство на кандирано и желирано 
 овошје; 
-да идентификува зеленчук кој се 
 стерилизира; 
-да ги објаснува фазите на технолошкото 
 производство на стерилизиран зеленчук; 
-да идентификува зеленчук кој се  
пастеризира; 
-да ги објаснува фазите на технолошкото  
производство на пастеризиран зеленчук; 
-да идентификува зеленчук кој се маринира; 
- да ги објаснува фазите на технолошкото 
 производство на мариниран  зеленчук; 
-да разликува смрзнат и сушен зеленчук; 

 -Објаснување на подготвителните 
операции за преработка на овошјето 
и зеленчукот; 
-шематско прикажување на 
машините за подготвителните 
операции и објаснување на нивното 
фунционирање 
- укажување и сликовито 
претставување на различни видови 
на полупроизводи од овошјето и 
зеленчукот 
- прикажување на слики на уреди , 
апарати и постројки за производ-
ство на овошни сокови 
- проектна задача за изработка на 
бистар сок од јаболка и кашест сок 
од праска и нејзина презентација; 
- прикажување на видео снимки и 
објаснување на технолошките 
процеси на различни производи; 
-објаснување на  технолошки 
процеси за производство на 
различни видови на сок, овошен 
сируп и компот; 
- проектна задача за изготвување на 
цем од малина, мармалад од кајсија 
и нивна презентација; 
-  прикажување на готови 
производи од овошје и зеленчук 
и на  слики за уреди, апарати и 
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5. ВОДАТА ВО 
ПРЕХРАНБЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО, 
НЕЈЗИНО 
ЗАГАДУВАЊЕ И 
МЕТОДИ НА 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ 
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-да го објаснува биолошкото конзервирање; 
- да објаснува постапки за добивање на сокови 
 од зеленчук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Да го објаснува кружењето на водата во 
природата; 
- да го познава квалитетот на водата за 
потербите  на прехранбената индустрија 
-да ги познва постапките за прочистување на  
водата; 
-да ги објаснува процесите за дезинфекција на 
 водата; 
-да врши класификација на отпадни води; 
-да ги познава постапките за прочистување на 
  отпадни води; 
- да ги препознава изворите за загадување на 
 водата од прехранбеното производство; 

постројки за производство на 
стерилизиран, пастеризиран и 
мариниран зеленчук; 
- проектна задача за добивање на 
стерилизиран гаршок и пастери-
зирани краставици; 
- објаснување на технолошките 
постапки за производство на сушен 
зеленчук; 
- користење на видео-презентации 
за производство на смрзнат и сушен 
зеленчук; 
- укажување и дискусија во врска со 
биолошкото конзервирање на 
зеленчукот. 
 
 
-Објаснување на начинот на  
кружење на водата во природата; 
- укажување на видовите отпадни 
води; 
-објаснување на карактеристиките 
на водата за потреба на 
прехранбената индустрија; 
-објаснување на процесите за 
дезинфекција на водата; 
-посочување на постапки за 
прочистување на отпадни води; 
-прикажување шема за третман на 
отпадни води. 
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- да ги познава методите и техниките за  
спречување или намалување на штетното  
дејство на загадувачите на водата; 
- да ја разбира опасноста од токсичните 
материи во водата и потенцијалната опасност 
од штетните материи кои се издвојуваат од 
производните процеси. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 

 
 Soglasno celite na nastavnata programa po prehraнbena tehnologijа како изборна nastavnikot primenuva 

sovremeni nastavni metodi (strategii) koi na u~enikot mu davaat mo`nost da bide  aktiven u~esnik vo nastavata. Ovie 
nastavni metodi podrazbiraat primena na nastavnite formi: frontalna i individualna, rabota vo grupi, vo parovi/tandem. 
 Vo tekot na nastavata nastavnikot gi prezema 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 во diskutirawe, pribele`uvawe, nabљuduvawe, 
sporeduvawe, demonstrirawe, ~itawe i pi{uvawe, izrabotka na proektni zada~i, crtawe na {emi, blok dijagrami, uredi, 
aparati i sl.,  pravewe posteri na dadena tema, izrabotuvawe doma{ni zada~i, ilustrirawe i drugo. 
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4.3. Organizacija i realizacija na nastavata 
 
 Vospitno-obrazovnata rabota po nastavniot predmet prehraнbena tehnologija како изборна se realizira preku 
stru~no-teoretska nastava vo specijalizirana 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, poseta na proizvodni pogoni.  
 
 
 
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 so sodr`ini od tehnologiite 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 tehnologija za obrazovniot profil hemisko-tehnolo{ki  
tehni~ar od hemisko-tehnolo{ka struka.  

Za pouspe{no sovladuvawe na celite na predmetot u~enikot koristi soodvetna literatura i toa: u~ebnici i u~ebni 
pomagala, nastavni materijali podgotveni od strana na nastavnikot, Internet i dopolnitelna literatura za nastavnikot.    
 
 
5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA 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 
za vreme i po obrabotkata na sekoja nastavna celina. Ocenuvaweto na u~enicite se vr{i soglasno zakonskata regulativа. 
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6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 

 
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 

 
 Nastavnikot po nastavniot predmet prehraнbena tehnologija како изборна  treba da gi poseduva slednite personalni, 
profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da e psihofizi~ki zdrav, da go primenuva literaturniot jazik i pismoto na 
koи 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 prehrambena tehnologija како изборна ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po: 
  - tehnologija- organska nasoka- biotehnologija 
  - tehnologija - prehraнbeno-biotehnolo{ko in`enerstvo 
  - tehnologija - prehraнbena tehnologija 
  - tehnologija - biotehnologija 
i so zdobiena pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit. 
 
6.3. Standard зa prostor  
 
 Nastavata po nastavniot predmet prehraнbena tehnologijaкако изборна se realizira vo specijalizirana ili kabinet-
u~ilnica, opremena spored  normativ za prostor i oprema za obrazoniot profil prehramben tehni~ar od hemisko-
tehnolo{ka struka. 
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7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
7.1. Datum na izrabotka: maj 2007  
  
7.2. Sostav na rabotnata grupa: 
 
      1. spec. Ардијана Исахи-Палоши, советник vo Центарot за стручно образование и обука - Скопје 
       2. д-р. Мирјана Боцевска, професор, Технолошко-металуршки факултeт - Скопје 
       3. Татјана Митевска, наставник, ДСУ “Киро Бурназ”- Куманово 
       4. Илонка Бабуловска, наставник, ДСУ “Димитар Влахов” - Скопје 
       5. Гордана Најденова, инж.техн.”Житолукс-АД-Скопје” - Скопје 
        
   
 
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Datum na zapo~nuvawe:    01.09.2007 godina 
 
 
 

9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Nastavnata programa po прехранбена tehnologija kako izborna  ja odobri (donese) ministerot za 
obrazovanie i nauka so re{enie br. 11-4631/16 од 21.06.2007 година. 
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