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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 
1.1. Назив на наставниот предмет: ДЕРМАТОЛОГИЈА 
 
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:        2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:     72 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 Ученикот кој успешно ќе ја совлада наставната програма по предметот дерматологија стекнува знаења и се 
оспособува:  

            -     да ја познава морфологијата и функцијата на кожата и нејзините делови; 
            -     да ги познава патолошките процеси и облиците на нивната манифестација на кожата; 
            -     да ја познава етиопатогенезата на заболувањата на кожата; 
            -     да ја опишува клиничката слика на заболувањата на кожата;                        
            -     да разликува заболена и здрава кожа; 
            -     да ги разликува патолошките и естетските промени на кожата; 

                        -     да користи стручна терминологија од областа на дерматологијата; 
  -     да ја познава улогата на козметичкиот техничар во третманот на заболената кожа; 
  -     да ги познава хигиено- техничките услови и заштита при работа. 
   
 
 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За остварување на зацртаните цели на наставната програма по  дерматологија потребно е ученикот да има 
предзнаења од наставните предмети:  биологија,  хигиена, козметика и фризерство. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структурирање на содржините за учење 
 

 
Тематски целини 

Бр. 
на 

час. 

 
Конкретни  цели 

 

 
 

Дидактички  насоки 
 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и 

предметите 

1. АНАТОМИЈА И 
ФИЗИОЛОГИЈА НА 
КОЖАТА  

 
15 

Ученикот: 
- да ја познава 

макроскопската и 
микроскопската градба на 
кожата; 

- да ги опишува функциите 
на кожата; 

- да ги опишува творбите на 
кожата;  

- да го познава хемискиот 
состав на кожата;  

- да ја познава 
циркулацијата на кожата; 

- да ја познава нервната 
регулација на кожата.  

 
 
 

 
- Објаснување на општите 

карактеристики на 
кожата;  

- објаснување на слоевите 
на епидерм, дерм и 
хиподерм;  

- објаснување на 
функциите на кожата;  

- објаснување на градбата 
и функцијата на 
егзокрините жлезди на 
кожата, ноктите и 
влакната;  

- прикажување на 
дерматолошки слики за 
градба на кожата и 
нејзините делови;  

- прикажување на 
хистолошки препарати. 

 
- Биологија  
-Применета 
козметика 
-Практична 
настава  
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2. ДЕРМАТОЛОШКА 
СЕМИОТИКА  
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- Да ги препознава 
патолошките промени на 
кожата (ефлоресценции); 

- да врши класификација на 
ефлоресценциите;  

- да ги објаснува 
механизмите на 
настанување на 
ефлоресценциите;  

- да ги опишува патолошките 
промени на 
ефлоресценции; 

- да ги идентификува 
заболувањата според 
морфологијата на 
ефлоресценциите. 

- Објаснување на 
морфологијата на 
ефлоресценциите во 
ниво,  под ниво и над 
ниво на кожата; 

- објаснување на 
механизмот на 
настанување;  

- истакнување на кожните 
ефлоресценции во 
дијагностицирање на 
заболувањата;  

- илустрирање на 
ефлоресценциите. 

 
- Применета 
козметика 
- Практична 
настава 

3. ДЕРМАТОЗИ   
 4 

- Да разликува видови 
заболувања на кожата; 

- да ја познава етиологијата 
и  дијагностиката на 
заболува-њата на кожата;  

- да ги познава принципите 
во терапијата на 
заболувањата на кожата. 

 

- Објаснување на видови 
на дерматози; 

- илустрирање на 
најчестите причинители 
на заболувањата на 
кожата; 

- прикажување на методи 
во дијагностицирање на 
дерматозите (анамнеза, 
дерматолошки статус, 
физички и 
лабораториски); 

- објаснување на 
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принципите на локална и 
физикална терапија на 
дерматозата. 

4. БАКТЕРИСКИ 
ЗАБОЛУВАЊА НА 
КОЖАТА  

 
 

 
15 

- Да разликува видови 
бактериски заболувања на 
кожата; 

- да ја познава 
етиопатогенезата на 
пиодермиите;  

- да препознава клиничка 
слика на епидермалните, 
епидермодермалните 
дермохиподермалните и 
други пиодермии; 

- да ја познава дијагнозата и 
терапијата на 
пиодермиите;  

- да ја познава 
етиопатогенезата на ТБЦ 
на кожата; 

- да ги познава различните 
форми на ТБЦ на кожата;  

- да ги разликува 
дерматозите кои се слични 
со ТБЦ на кожата;  

- да ја познава дијагнозата и 
терапијата на ТБЦ на 
кожата.    

 

- Прикажување на видови 
бактерсики дерматози; 

- објаснување на 
етиопатогенезата на 
бактериските дерматози;  

- илустрирање на 
клиничката слика на 
бактериските 
заболувања на кожата;  

- презентирање на методи 
за дијагностицирање;  

- објаснување на принципи 
во терапијата на 
бактериските 
заболувања на кожата;  

- прикажување на 
дерматолошки слики.  

 

-Со 
претходни-
те теми од 
наставната 
програма по 
дерматоло-
гија 
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5. ВИРУСНИ 
ЗАБОЛУВАЊА НА 
КОЖАТА  
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- Да разликува видови на 
вирусни дерматози;  

- да ја познава етиопато- 
генезата на вирусните 
дерматози;  

- да ја опишува клиничката 
слика на херпес 
дерматозите;  

- да разликува видови 
веруки;  

- да ја познава клиничката 
манифестација на кожата 
на вирусот на сидата;  

- да ја познава дијагнозата, 
прогнозата и терапијата на 
заболувањата.  

 

- Прикажување на видови 
вирусни дерматози; 

- објаснување на 
етиопатогенеза на 
вирусни дерматози;  

- објаснување на клиничка 
слика на херпес зостер и 
херпес симплекс;  

- презентирање на 
разликите помеѓу 
видовите на веруки;  

- опишување на клиничка 
манифестација на 
кожата на вирусот на 
сидата;  

- објаснување на методите 
за дијагностицирање и 
принципи во терапијата 
на вирусните дерматози;  

- прикажување на 
дерматолошки скики со 
вирусни дерматози.  

 
-со 
претходни-
те теми од 
наставната 
програма по 
дерматолог
ија 
 
 
 

 
6. ГАБИЧНИ 

ЗАБОЛУВАЊА НА 
КОЖАТА 
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- Да разликува видови на 
дерматомикози; 

- да ја познава 
етиопатогенезата на 
габичните заболувања;  

- да опишува клиничка слика 
на површните микози на 
кожата и влакнестите 

-  Прикажување на  видови 
на дерматомикози; 

- објаснување на 
етиопатогенеза на 
дерматомикозите; 

- прикажување на 
клиничка слика на 
површните микози на 

-со 
претходни-
те теми од 
наставната 
програма по 
дерматоло-
гија 
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делови на телото;  
- да познава методи во 

дијагностицирање на 
дерматомикозите;  

- да ја познава прогнозата и 
терапијата на 
дерматомикозите. 

кожата и влакнестите 
делови на кожата; 

- илустрирање на 
клиничка слика на 
системска 
дерматомикоза;  

- објаснување на 
стандарни и помошни 
методи за 
дијагностицирање на 
дерматомикозите;  

- објаснување на принципи 
на лечење на 
дерматомикозите;  

- прикажување на 
дерматолошки слики со 
габични заболувања.  

7. ПАРАЗИТАРНИ 
ЗАБОЛУВАЊА НА 
КОЖАТА  

3 - Да разликува видови на 
дерматозоонози;  

- да ја познава етиологијата 
и епидемиологијата на 
дермато-зоонозите;  

- да препознава клиничка 
слика на скабиес и 
педикулозис; 

- да познава дијагноза  на 
дерматозоонозите;  

- да опишува терапија на 
заболувањата на кожата.   

- Прикажување на видови 
на дерматоозоонози; 

- објаснување на 
морфологијата и 
начините на 
пренесување на 
причинителите на 
заболувањата; 

- објаснување на клиничка 
слика на скабиес и 
педикулозис; 

- опишување наначини на 
превенција и лечење на 

-со 
претходни-
те теми од 
наставната 
програма по 
дерматоло-
гија 
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заболувањата;  
- прикажување на 

дерматолошки слики со 
паразитарни 
заболувања.  

8. ЗАБОЛУВАЊА НА 
КОЖАТА 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД 
МЕХАНИЧКИ 
ФАКТОРИ 

5 - Да разликува видови на 
кератодермии; 

- да познава етиопатогенеза 
на кератодермиите; 

- да опишува клиничка слика 
на стекнатите 
кератодермии;   

- да поставува дијагноза; 
- да познава принципи на 

терапија на стекнатите 
кератодермии. 

- Прикажување на видови  
кератодермии; 

- објаснување на начини 
на настанување на 
стекнатите 
кератодермии;  

- објаснување на клиничка 
слика на Clavus, Calus; 

- опишување на начините 
на превенција и лечење 
на кератодермиите;  

- прикажување на 
дерматолошки слики.  

-со 
претходни-
те теми од 
наставната 
програма по 
дерматоло-
гија 
 

9. ФОТОДЕРМАТОЗИ  4 - Да познава етиопатогенеза 
на фотодерматозите;  

- да разликува клиничка 
слика на фотоалергиски и 
фототоксични дерматози;  

- да поставува дијагноза;  
- да ја познава превенцијата 

и терапијата на 
фотодерматозите. 

- Објаснување на  
патогенезата  на 
фотодеерматозите;  

- истакнување клинички 
манифестациии  на 
фотодерматозите;   

- прикажување начини на 
превенција и лечење на 
фотодерматозите;  

- презентирање на 
дерматолошки слики. 

-со 
претходни-
те теми од 
наставната 
програма по 
дерматоло-
гија 
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10. ПРОМЕНИ НА 
КОЖАТА КАЈ 
АВИТАМИНОЗИТЕ 

4 - Да разликува видови на 
витамини; 

- да препознава промени на 
кожата предизвикани од 
недостаток на витамини; 

- да ја познава клиничката 
слика на авитаминозите;   

- да применува начини на 
превенција и терапија на 
авитаминозите.    

- Презентирање на 
класификацијата на 
витамините; 

- објаснување на дејството 
на витамините врз 
кожата;  

- објаснување на фактори 
на авитаминоза; 

- опишување на клиничка 
слика на авитаминози; 

- истакнување на 
значењето на 
витамините во изгледот 
и негата на кожата; 

- прикажување на  
дерматолошки слики.  

 
-Анатомија 
и 
физиологија 
-Биологија 

 
 
 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Согласно целите на наставната програма по дерматологија 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/тандем и/или  индивидуално. 
 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. 
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Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, прибележување, 
набљудување,  споредување, демонстрирање, читање  и пишување, изработка на проектни  задачи, правење постери на 
дадена тема, изработување домашни задачи, илустрирање и друго. 

 
 4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет дерматологија се реализира преку теоретска 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 проектни задачи од дадена тема, гледање на ЦД-роми  
преку организирање на работилници со содржини од областа на дерматологијата. Непосредната поврзаност на 
содржините  помеѓу  наставните програми  по дерматологија и наставните предмети: биологија, хигиена, козметика и 
фризерство неминовно ја наметнува  потребата од тимска работа меѓу наставниците кои ги реализираат овие програми.  
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигање на целите се  користи: графоскоп, компјутери, телевизор, ЦД-роми,  каталози слики, 
проспекти, стручни списанија и други наставни средства и помагала предидени според Нормативот за простор, опрема и 
наставни средства за образовниот профил козметички техничар.  

За поуспешно совладување на целите на предметот ученикот користи соодветна литература, и тоа: учебници и 
учебни помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, Интернет, стручни списанија и сл.    
 
 
  
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА 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, вежби  и писмено преку тестови на знаења или други форми, кои се 
користат по обработката на секоја наставна целина. 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. 
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6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
    РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 
 Наставникот по наставниот предмет дерматологија 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 дерматологија  ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- медицина;   
- стоматологија 

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

6.3. Стандард за простор  
 
 Наставата по наставниот предмет дерматологија се реализира во кабинет-училница, опремена според  
Нормативот за простор и опрема за образовниот профил козметички техничар. 
 



 12

 
 
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. Д-р Лидија Андоновска, член,  наставник, ДСУ “Димитар Влахов”-Скопје 
4. Цвете Темова,член,  козметичар, “Козметика Темов” - Скопје 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
8.1. Датум на започнување:    1  септември      2006 година 

 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Наставната програма по предметот дерматологија ја одобри министерот за образование и наука со решение  број 

07 - 3851/24 од 29.06.2006 година. 


