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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 

 
1.1. Назив на наставниот предмет: АНАТОМИЈА  И  ФИЗИОЛОГИЈА 
 
1.2. Образовен профил и струка на која припаѓа наставниот предмет 
1.2.1. Образовен профил: козметички техничар 
1.2.2. Струка: лични услуги 

 
1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
1.3.1. 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  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
  По совладување на наставната програма по предметот АНАТОМИЈА  И  ФИЗИОЛОГИЈА ученикот стекнува знаења 
и вештини се оспособува: 
           
- да ја познава морфолошко-функционалната  организација   на  телото на човекот; 
- да ја познава градбата на органите во функционалните системи;  
- да ги разбере општите механизми на основните животни процеси; 
- да ја познава морфологијата и физиолошката функција на телесните течности; 
- да ги развиваат  професионалните способности, а тоа се одлучност, одговорност, комуникативност, прецизност, 

истрајност, креативност, деловност и чесност; 
- да ја разбира врската помеѓу теоријата и практиката, преку примена на знаењата од анатомија и физиологија со 

стручните предмети важни за професијата; 
- да користи стручни термини;  
-  да се оспособи  за собирање и користење на стручна козметичка литература. 

 
 
 
 

3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За постигнување на зацртаните цели на наставната програма по  анатомија и физиологија потребно е ученикот 
да поседува знаења од наставните  предмети  биологија и хигиена од прва година; 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
4.1. Структурирање на содржините за учење 
 

 
Тематски целини 

Бр. 
на 
час. 

 
Конкретни  цели 
 

 
 
Дидактички  насоки 
 

Корела- 
ција меѓу 
тем. 
целини 
 предметит 

1. МОРФОЛОШКО- 
 ФУНКЦИОНАЛНА     

       ОРГАНИЗАЦИЈА НА      
       ТЕЛОТО НА    
        ЧОВЕКОТ 
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Ученикот: 
- да дефинира: клетка, 

ткиво, орган и органски 
систем; 

- да ги објаснува 
морфолошко-физиолошки 
карактеристики   на   
клетката; 

- да ги познава општите 
карактеристики  на  
ткивата; 

- да ги класифицира ткивата 
според нивната 
морфологија и 
физиологија; 

- да разликува органски 
системи во човековото 
тело. 

 
 
 
 

- Објаснување на 
морфолошките и 
физиолошките 
карактеристики на 
клетката; 

- објаснување на градбата, 
функцијата и 
класификацијата на 
ткивата; 

- објаснување на  
функционалната 

- организација на телото на 
човековиот организам; 

- применување   на   
тематска  графика:  
цртежи,  готови 
графофолии,  фотографии  

- демонстрирање     или 
самостојно 
микроскопирање на 
хистолошки     преперети   
на клетки,  ткива и органи. 

 
-Биологија  
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2. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
ЛОКОМОТОРНИОТ    
СИСТЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Да разликува видови на 

коски 
- во скелетот на човек; 
- да  опишува градба на 

коските; 
- да ја разбира функција на 

коските во скелетот на 
човековото тело; 

-  да набројува: коски  на  
глава,  труп   и 
екстремитети;  

- да разликува подвижен и 
неподвижен  зглоб; 

- да споредува  напречно-
пру-гаста, мазна и срцева 
мускулатура;  

- да разликува распоред на 
мускули на главата, трупот 
и екстремитетите. 

 

 
- Објаснување   скелет на 

возрасен човек;  
- објаснување на  градбата и 

функцијата на коските; 
- презентирање на  

поделбата на коските во 
скелетот на човекот; 

- објаснување на начини на 
поврзување на коските; 

- презентирање на 
макроскопска и 
микроскопска градба на 
мускулатурата;  

- објаснување на процесот 
на мускулна 
концентрација; 

- демонстрирање на модели 
поврзани со темата: череп, 
коски  на   рацете  и 
нозете, прешлени,  'рбет  и 
градна  коска, зглобови; 

- применување на   
разновидна графика  
поврзана  со темата: 
цртежи, графофолии, 
слики. 

 

-Примене-
та 
козметика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА КРВ 
И ЛИМФА 

6 
 

- Да разликува видови на 
телесни течности 

- да ги опишува физичко- 

- Дефинирање на видовите 
на телесни течности; 

- објаснување на улогата и 

-Биологија  
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хемиските особини на 
крвта; 

- да ја објаснува функцијата 
на крвта; 

- да препознава видови на 
крвни групи; 

- да го објаснува значењето 
на Rh факторот; 

- да ја сфати  улогата на 
крвта и лимфата во 
имунобиолошкиот систем. 

физичко-хемиските 
својства на крвта; 

- укажување составот на 
крвта; 

- објаснување на 
морфолошко- 

- карактеристики на крвните 
клетки; 

- објаснување на 
аглутиногенот во 
одредување на крвната 
група и Rh факторот; 

- објаснување на улогата на 
лимфата; 

- применување на тематска 
графика: грефофолии, 
цртежи, фотографии; 

- демонстрирање или 
самостојно 
микроскопирање на готови 
препарати на крвни  
клетки и крвна плазма. 

4. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
КАРДИОВАСКУЛАР-
НИОТ СИСТЕМ 
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- Да го опишува 
надворешниот изглед на 
срцето; 

- да ја сфати градбата на 
срцето: 

- да ги познава 
функционалните 
карактеристики на срцето и 

- Објаснување на градбата 
и функцијата на срцето; 

- дефинирање на 
вредностите на срцевата 
функција; 

- објаснување на фазите на 
срцевиот циклус; 

- објаснување на 

-Биологија  
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срцевиот мускул; 
- да разликува вредности на 

срцевиот мускул; 
- да разликува крвни садови; 
- да ги познава вредностите 

на крвниот притисок и 
пулсот; 

- -да го објаснува севкупниот 
лимфен апарат. 

 

морфологијата на крвните 
и лимфните садови; 

- укажување на 
хемодинамиката во 
крвните садови; 

- демонстрирање или 
самостојно 
микроскопирање на готови 
препарати од срцев 
мускул, крвни садови; 

- демонстрирање на 
мерење на пулс и крвен 
притисок при мирување и 
по работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. АНТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
РЕСПИРАТОРНИОТ 
СИСТЕМ 

5 - Да ги познава 
морфолошките  
карактеристики на органите 
за дишење; 

- да ја сфати функцијата на 
органите за дишење; 

- да ја сфати регулацијата на 
дишењето. 

- Објаснување на градбата 
на органите за дишење; 

- објаснување на 
белодробниот 

- волумен и капацитет; 
- дефинирање на центрите 

за регулација на 
респирацијата; 

- примена на модели, 
слики, цртежи, 
графофолии поврзани со 
темата. 

-Биологија 
 

6. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
ОРГАНИТЕ ЗА  

8 - Да ги познава место-
положбата формата, 
градбата на органите за 

- Објаснување на 
анатомијата на 
дигестивниот тракт; 

-Биологија 
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      ДИГЕСТИЈА 
 

варење; 
- да објаснува апсорпција на 

вода и разложените 
хранливи материи; 

- да ја објасни функцијата на 
жлездите значајни во 
системот на органите за 
варење; 

- да го објасни прометот на 
материјата и енергијата во 
клетката. 

- објаснување на 
функцијата на органите за 
варење; 

- дефинирање на дејството 
на плунковите на жлезди, 
црниот дроб и панкреасот;  

- објаснување на 
метаболизмот на вода, 
хранливи метерии 
(шекери, масти, 
белковини, витамини и 
минерали); 

- примена на модели и 
тематска графика 
поврзани со темата 

7. АНАТОМИЈА И  
ФИЗИОЛОГИЈА 
НА ЕКСКРЕТОРНИОТ 
СИСТЕМ 

5 - Да ја познава градбата на   
мочниот систем; 

- да ја сфати функцијата на 
бубрезите во организмот на 
човекот; 

- да објаснува создавањето 
на урината; 

- да објаснува  физичко-
хемиски особини на 
урината. 

    

- Објаснување на градбата 
на нефронот; 

- објаснување на 
создавањето, 
пренесувањето и 
излачувањето на мочта; 

- објаснување на 
гломеруларната 
филтрација; 

- дефинирање на физичко-
хемиските особини на 
урината; 

- примена на модели  

поврзани со темата (бубрег); 

-Биологија  
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8. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
ЖЛЕЗДИТЕ СО 
ВНАТРЕШНО И СО 
НАДВОРЕШНО 
ЛАЧЕЊЕ 

 
 

12 - Да ја објаснува 
морфологијата и 
функцијата на ендокрините 
жлезди; 

- да го познава 
физиолошкото дејство на 
хормоните; 

- да објаснува: хипофункција- 
хиперфункција; 

- да ја објаснува градбата на 
егзокрините жлезди;  

- да ја објаснува положбата и 
функциите на потните и 
лојните жлезди ; 

- да го познава составот на 
потта и лојта. 

- Дефинирање на 
функцијата на 
ендокрините жлезди; 

- дефинирање на 
биохемиските процеси во 
ендокрините жлезди; 

- укажување на значењето 
на хормоналната 
регулација;   

- објаснување на 
анатомијата на потните и 
лојните жлезди; 

- објаснување на 
функцијата на потните и 
лојните жлезди; 

- дефинирање на хемискиот 
состав на потта и лојта; 

- микроскопирање на потни 
и лојни жлезди 
(препарати); 

- примена на разновидна 
графика поврзана со 
темата: слики, цртежи, 
графофолии. 

-Биологија  

9. АНАТОМИЈА И  
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
НЕРВНИОТ И 
РЕЦЕПТОРНИОТ 
СИСТЕМ 

 

22 - Да ги познава градбата и 
поделбата на нервниот 
систем; 

- да ја објаснува 
физиологијата на нервниот 
систем; 

- -Објаснување на нервната 
клетка - неврон; 

- дефинирање поделбата 
на нервниот  систем; 

- објаснување на 
рефлексниот лак; 

-Биологија 
-Дермато-
логија; 
-Применета 
козметика   
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- да споредува својства на 
симпатичени и 
парасимпатичени  нерви; 

- да познава градба на око и  
патот на светлосните 
информации до центарот за 
вид; 

- да познава градбата на уво 
и начинот за добивање на 
слухот; 

- да ги познава особините на 
рецепторите кој се наоѓаат 
на јазикот; 

- да ја познава функцијата на  
рецепторите сместени во 
носот; 

- да познава рецептори 
сместени во кожата; 

- да опишува градба и 
функција на кожата;  

- да се опише составот и 
типот на влакното; 

- да се набројат деловите на 
ноктот; 

- да се опише настанувањето 
и распоредот на меланинот 
во епидермисот. 

 

- објаснување на  
вегетативниот нервен 
систем; 

- објаснување на 
физиологијата на окото; 

- објаснување на 
функцијата на сетилото за 
слух; 

- дефинирање на 
својствата на рецепторите 
за вкус; 

- објаснување на својствата 
за мирис; 

- објаснување на 
физиологијата на 
рецепторите сместени во 
кожата; 

- дефинирање  на 
епидермис, дермис и 
хиподермис; 

- објаснување на 
анатомијата на влакното; 

- објаснување на градбата 
на ноктот; 

- да се дефинира 
функцијата на меланинот; 

- применување на  
разновидна графика    
поврзани   со темата, 
цртежи, графофолии, 
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фотографии; 
- демострирање  или 

самостојно 
микроскопирање на готови      
препарати  поврзани   со  
темата. 

10. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
 ГЕНИТАЛНИОТ       

            СИСТЕМ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да ја познава формата и 
градбата на женските 
полови органи; 

- да ја објаснува функцијата 
на женските полови органи; 

- да ја познава анатомијата и 
физиологијата на машките 
полови органи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Објаснување на формата 
и градбата на женските 
полови органи; 

- дефинирање на 
физиологијата на 
женските и машките 
репродуктивни органи;  

- примема на разновидна 
графика поврзана со 
темата: *цртежи,готови 
графофолии, фотографии; 
видео и ТВ-филмови за 
градбата на половите 
органи. 

 

-Биологија  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

 Согласно целите на наставната програма по анатомија и физиологија наставникот применува современи  
наставни методи кои на ученикот му даваат можност да биде активен учесник во наставата преку неговите активности во 
училиштето и вон училиштето. Овие наставни методи подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во 
групи, во парови/тендеми/или индивидуално.  
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Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: објаснува, демонстрира, опишува, споредува, 
анализира, дискутира, поставува прашања, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, го води ученикот и др. 

Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, приближување, 
набљудување, спроведување, демонстрирање, читање и пишување, правење проектни задачи на дадена тема, 
изработување домашни задачи и друго. 
  
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет анатомија и физиологија се реализира преку теоретска и 
практична настава во кабинет-училница.  Образовните активности се организирани во две полугодија, преку неделен 
распоред на часовите. Бројот на часовите кој е даден за одделните наставни целини во точка 4.1. од овој документ, 
опфаќа часови за обработка на нови наставни содржини, повторување, утврдување, правење проекти на дадена тема, 
гледање на  видео филмови и ЦД-роми, микроскопирање. Непосредната поврзаност на содржините  помеѓу  наставните 
програми  по анатомија и физиологила со биологија и хигиена неминовно ја наметнува  потребата од тимска работа 
меѓу наставниците кои ги реализираат овие програми.  
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите се  користи: графоскоп, компјутери, ЦД-роми, телевзиор, видеоленти, 
микроскоп, слики, цртежи и други наставни средства и помагала предидени според Нормативот за простор, опрема и 
наставни средства.  

За поуспешно совладување на целите на предметот ученикот користи соодветна литература и тоа: учебници и 
учебни помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, дополнителна литература за наставникот, 
Интернет, стручни списанија и сл.   
  
5. ОЦЕНУВАЊЕ  НА  ПОСТИГНУВАЊАТА  НА  УЧЕНИЦИТЕ 
 
 Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата 
континуирано во текот на целата учебна година, усно, писмено преку тестови на знаења или други форми, кои се користат 
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по обработката на секоја наставна единица. Секој ученик во текот на едно полугодие добива најмалку две оценки. Доколку 
ученикот не ја совлада наставната програма по предметот, се постапува според законската регулатива. 
 
 
6. КАДРОВСКИ  И  МАТЕРИЈАЛНИ  ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
    РЕАЛИЗАЦИЈА  НА  НАСТАВНАТА  ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 

Наставникот по наставниот предмет анатомија и физиологија, треба да ги поседува следните индивидуални, 
професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го применува литературниот јазик и писмо на кој 
се изведува 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 добар организатор, креативен, да ја 
почитува личноста на ученикот, да е подготвен за примена на иновации во воспитно-образовната работа. 
 
6.2. Стандард за наставен кадар 
 

Наставата по предметот анатомија и физиологија ја реализираат кадри со завршени студии по: 
-биологија; 
- медицина;  
-стоматологија;  
за наставните кадри од ненаставничките факултети и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и 
положен стручен испит. 

 
 

 
6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 
 
 Наставата по наставниот предмет анатомија и физиологија се реализира во кабинет-училница опремена според  
Нормативот  за простор и опрема за струката лични услуги за профилот козметички техничар. 
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7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА  ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка:  мај 2006 година 

 
7.2. Состав на работната група: 
  
1. Чедомир Димовски, раководител, советник, Биро за развој на образованието - Скопје,  
2. Д-р Весна Гривчева-Пановска, член, професор, Медицински факултет - Скопје,  
3. Надежда Блажевска, член,  наставник, ДСУ “Димитар Влахов” - Скопје,  
4. Цвете Темова, член,  козметичар, “Козметика Темов” - Скопје 
 
 
8. ПОЧЕТОК  НА  ПРИМЕНА  НА  НАСТАВНАТА  ПРОГРАМА 

 
Датум на започнување:    1  септември      2006 година 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ  НА  НАСТАВНАТА  ПРОГРАМА 

 
Наставната програмата по анатомија и физиологија ја одобри министерот за образование и наука 
со решение број 07 - 3851/24 од 29.06.2006 година. 

 


