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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 По совладувањето на наставната програма по предметот козметологија  ученикот стекнува знаења и вештини се 
оспособува: 
            -     да ја толкува номенклатурата на козметичките суровини; 
            -     да го објаснува составот, видовите и дејството на козметичките суровини  на организмот; 
            -    да го разликува  составот на одделните видови козметички препарати, нивните физичко-хемиски и биолошки  
                 особини; 

- да го сфаќа значењето на технологијата на изработка, методите на контрола и проценка на квалитетот на 
козметичките суровини;   

- да го опишува составот  на суровините со специфично дејство и нивната примена во козметологијата; 
- да го објаснува методот на стабилизација, чувањето и испитувањето на козметичките препарати со нивното 

дејство и примена; 
- да го објаснува  значењето  и улогата на  козметичките суровини за нега и заштита на кожата; 
- да ги применува стекнатите знаења и способности од козметологијата во козметичката и парфимериската 

дејност; 
- да развива навики за користење различни извори на знаења и користење стручна литература. 

 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 

 
 За постигнување на зацртаните цели на наставната програма по  козметологија потребно е ученикот да поседува 
знаења од наставните предмети: хемија, дерматологија, 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 

меѓу 
предметит

е 

1. КОЗМЕТИЧКИ 
СУРОВИНИ 
ЗНАЧАЈНИ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА  
КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ученикот: 
- да ги  класифицира 

козметичките суровини кои 
се применуваат во 
изработката на 
козметичките препарати 
значајни за козметичката и 
парфимериската дејност; 

- да ја објаснува 
номенклатурата (хемиска, 
латинска, народна и 

 синоними) на козметичките 
 суровини; 
- да ги познава прописите со 

кои се утврдува квалитетот  
на козметичките суровини 
(маѓународни и национални 
прописи); 

-  да го објаснува начинот на 

- Објаснување на 
различните козметички 
суровини во изработка на 
козметички препарати; 

- дефинирање на 
хемиската, латинската, 
народната  номенклатура 
и синонимите на 
козметичките суровини; 

- објаснување на прописите  
и стандардизацијата на 
квалитетот на суровините; 

- укажување на потребата 
од правилниот начин  на 
чување на козметичките 
суровини; 

- применување на: 
графофолии, цртежи 
фотографии и шеми, 

Применета 
козметика, 
Фармаколо-
гија 
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чување, употребата и 
методите на испитување на 
квалитетот на козметичките 
суровини. 

Интернет и други 
средства поврзани со 
темата. 

2. НЕОРГАНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ И 
НИВНИТЕ 
СОЕДИНЕНИЈА 
КАКО КОЗМЕТИЧКИ 
СУРОВИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 - Да ги објаснува особините и 
употребата на силициумот и 
неговите соединенија како 
суровини во козметиката 
посебно употребата на 
силиконите; 

- да ги објаснува особините и 
начинот на добивањето на 
водата како козметичка 
суровина; 

- да ги познава особините и 
дејството на киселините 
како козметички суровини 
за изработка на козметички 
препарати; 

- да ја сфаќа потребата на 
неорганските бази како 
средства за добивање на 
хигиенско-козметички 
препарати; 

-  да ги објаснува општите 
хемиски карактеристики на 
неорганските оксиди  кои се 
употребуваат  како 
козметички суровини при 
изработката на 

- Дефинирање на дејството 
на силициумот и неговите 
соединенија како 
суровина при изработката 
на козметички препарати; 

- објаснување на особините 
на различните видови на 
води кои се применуваат 
во козметичката и 
парфимериската дејност; 

- дефинирање на 
особините и дејството  на 
неорганските киселини 
врз кожата како суровини 
за козметички препарати; 

- укажување на значањето 
на базите како значајни  
козметички суровини за 
добивање на хигиенско-
козметички препарати;  

- дефинирање на хемиските 
карактеристики на 
јаглендиоксид, 
магнезиумоксид и други 
оксиди, како и нивната 
употреба  како козметички 

Применета 
козметика, 
Фармаколо-
гија 
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козметичките препарати; 
- да ги објаснува 

карактеристиките и 
употребата на пероксидите 
како козметички суровини 
при изработката на 
козметичките препарати; 

- да ги објаснува особините и 
употребата на неорганските 
соли како козметички 
суровини кои се 
употребуваат при 
изработката на 
козметичките препарати. 

 
 

суровини; 
- објаснување на општите 

хемиски карактеристики 
на пероксидите 
(магнезиум, водороден и 
други) како суровини за 
изработка на козметички 
препарати; 

- објаснување на значајните 
особини на солите на 
натриум, калиум, калциум, 
магнезиум кои се 
употребуваат како 
козметички суровини во 
козметологијата; 

- примена на графофолии 
фотографии поврзани со 
темата; 

- изработување на табели 
со податоци на 
козметичките суровини. 

3. ОРГАНСКИ  
СОЕДИНЕНИЈА КАКО 
КОЗМЕТИЧКИ СУРОВИНИ 
 
 
 
 
 
 

46 - Да ги познава органските 
соединенија кои се 
применуваат како 
козметички суровини во 
изработката на козметички 
препарати во козметичката 
и парфимериската дејност; 

- да ги објаснува особините и 
дејството врз кожата на 

- Објаснување поделбата и 
примената на органските 
соединенија како значајни 
суровини за добивање  на 
козметички препарати; 

- објаснување на особините 
и правилната употреба на 
органските киселини 
оцетна, лимонска винска 

Применета 
козметика 
Фармаколо-
гија  
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органските киселини како 
значајни суровини во 
козметичката и 
парфимериската дејност; 

- да ги објаснува хемиските 
особини на органските бази 
кои наоѓаат примена како 
козметички материјали во 
изработката на 
козметичките  препарати; 

- да го сфаќа  значењето на 
особините и употребата на 
сапуните на алкохолните 
метали и други површински 
активни материи; 

- да ги објаснува особините, 
дејството и употребата на 
алкохолите како козметички 
суровини кои наоѓат широка 
примена во козметичката и 
парфимериската дејност; 

- да ги опишува општите 
карактеристики, особини и 
примена на алдехидите и 
кетоните како козметички 
суровини; 

- да ги објаснува особините и 
примената на погонските 
гасови во козметолигијата; 

- да ги истакнува општите 

како козметички суровини 
во изработката на 
козметички препарати; 

- дефинирање на 
органските бази при 
употребата на козметички 
суровини; 

- објаснување на особините 
и правилната употреба на 
површинските активни 
материи  кои наоѓаат 
примена како суровини за 
добивање на козметички 
препарати; 

- објаснување на особините 
на етил алкихолот и 
другите алкохоли како и 
нивната токсичност врз 
кожата; 

- објаснување на особините 
и примената на 
формалдехидите, 
ацетоните и други кетони 
како козметички 
материјали кои наоѓат 
примена во 
козметологијата и 
парфимеријата; 

- објаснување на 
правилната употреба на 
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карактеристики, особините 
и употребата на вишите 
масни киселини како 
козметички суровини; 

- да ги објаснува биолошките 
особини на есенцијалните 
масни киселини; 

- да ги опишува особините и 
употребата на колофониум, 
бензиеви смоли, 
перубалзамот и други 
смоли и балзами кои се 
применуваат; 

- да опишува  методи на 
добивање на етерските 
масла и нивниот квалитет 
како суровини за добивање 
на козметички препарати; 

- да ги објаснува особините и  
примената на 
конзервансите и 
антиоксидансите во 
изработката на козметички 
препарати. 

 
 

 

погонските гасови како 
суровини во изработката 
на козметички препарати; 

- објаснување на начините 
на примена  на вишите 
масни киселини: олеинска, 
палмитинска, 
миристинска, стереинска и 
восочните во 
козметологијата; 

- укажување на значењето 
на биолошките особини на 
есенцијалните масни 
киселини во козметиката 
како суровини за 
добивање на козметички 
препарати; 

- објаснување на начините 
на употребата на смолите 
и балзамите како 
козметички суровини за 
изработка на сапуни; 

- објаснување на 
дерматолошките својства 
и примена на одделни 
етерски препарапи во 
козметиката за добивање 
на парфеми, спрејови, 
колонски води, лосиони; 

- укажување значењето на 
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антиоксидансите и 
конзервансите, бои, 
пигменти и лакови, како 
додатни компоненти при 
изработката на 
козметички препарати; 

- примена на слики, шеми, 
Интернет и другу наставни 
помагала поврзани со 
темата. 

4. РАСТИТЕЛНИ И 
ЖИВОТИНСКИ МАТЕРИИ 
КАКО КОЗМЕТИЧКИ  
СУРОВИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - Да препознава  козметички 
суровини  од  растително и 
животинско потекло; 

- да ги објаснува физичко-
хемиските и биолошките 
особини на свинската маст, 
лојот, маслото од желка, 
бадемовото, маслиновото, 
сончогледовото, лененото, 
рицинусното, маслото од 
жита и другите семиња како 
козметички препарати; 

- да го анализира квалитетот 
на мастите и маслата 
нивниот сапунификационен, 
киселиски, јоден и 
пероксиден број; 

- да опишува хемиски состав, 
особини и примена на 
животинските восоци  во 

- Објаснување на 
значењето на 
растителните и 
животинските материи 
како природни козметички 
суровини;   

- објаснување на својствата  
на растителните и 
животинските масти и 
масла кои наоѓаат 
примена во изработката 
на козметичките 
препарати; 

- објаснување на 
употребата на мастите и 
маслата во изработка: 
помади, кремови, сапуни, 
лосиони и др.; 

- укажување на 
последиците од  

Применета 
козметика, 
Фармаколо-
гија 
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 козметиката: пчелин восок и 
други пчелни производи 
цетацеум-восок од глава на 
кит, ленолин и неговите 
природни и полусинтетички 
деривати;  

- да го опишува хемискиот 
состав и особините на 
растителните восоци: 
бразилска палма, палмов 
восок, јапонски восок, 
карнауба восок; 

- да ги опишува особините на 
синтетичките восоци како 
козметички суровини. 

 
 
 
 

употребата  на 
неквалитететните  масти и 
масла  како козметички 
суровини; 

- објаснување на 
животински восоци како 
козметички суровини; 

- објаснување на 
значењето на 
растителните восоци како 
индиферентни материи 
кои се користат како 
подлоги на разни масни 
кремови, помади и др.; 

- објаснување на 
примената на  
синтетичките восоци во 
изработка на хигиенски и 
козметички препарати. 

- примена на шеми, 
фотографии, графофолии, 
цртежи, Интернет и други 
средства поврзани со 
темата. 

 
 
 
 

5. БИОЛОШКИ АКТИВНИ 
МАТЕРИИ КАКО 
КОМПОНЕНТИ ВО 
КОЗМЕТОЛОГИЈАТА 
 
 

6 - Да ги опишува и 
класифицира биолошките 
активни материи како 
значајни суровини во 
козметологијата; 

- да ги објаснува особините и 

- Објаснување на 
значењето на биолошки 
активните материи при 
изработката на 
козметички препарати; 

- објаснување на дејството 

Применета 
козметика 
Фармаколо-
гија 
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примената на витамините 
како природни  компоненти  
во изработката на 
козметички препарати; 

- да го истакнува дејството 
на ензимите како 
биокатализатори при 
изработката на 
козметичките препарати; 

- да гиобјаснува својствата и 
составот на хормоните како 
суровини  во 
козметологијата. 

на витамините како 
козметичка суровина врз 
промените на кожата; 

- објаснување на особините 
на ензимите како 
суровина во изработката 
на козметички препарати; 

- дефинирање на 
правилната употреба на 
хормоните во изработката 
на козметички препарати; 

- применување на 
списанија и Интернет при 
истражувачките проекти 
поврзани со темата. 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Согласно целите на наставната програма по козметологија 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.  
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности:  објаснува, демонстрира, опишува, споредува, 
анализира, дискутира, поставува  прашања, ја следи работата на ученикот, го мотивира, го води ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, прибележување, 
набљудување,  споредување, демонстрирање, читање  и пишување,  правење проекти на дадена тема, изработување 
домашни задачи и друго. 
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4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет козметологија се реализира преку стручно-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  преку организирање на работилници со содржини од областа на козметичката и 
парфимериската дејност. Непосредната поврзаност на содржините  по козметологија со применета козметика и  
фармакологија 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-дискови, телевзиор, видеоленти, 
микроскоп, слики, цртежи и други наставни средства и помагала предвидени 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 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. Секои 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 козметологија, треба да ги поседува следните индивидуални, професионални 
и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да ги применува литературниот јазик и писмото 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 козметологија ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- технологија - органска насока; 
- фармација; 

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

6.3. Стандард за простор 
 
 Наставата по наставниот предмет козметологија се реализира во кабинет-училница, опремена според  норматив 
за простор и опрема за струката лични услуги. 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка:   мај 2007 година 
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7.2. Состав на работната група: 
  
1. Чедомир Димовски, раководител,  СУГ - Скопје „Лазар Танев” 
2. Д-р Весна Гривчева-Пановска, професор, Медицински факултет - Скопје 
3. Надежда Блажевска, наставник, СУГ - Скопје ,,Димитар Влахов” 
4. Сања Атанасовска, наставник, СУГ-Скопје ,,Димитар Влахов” 
5. Цвете Темова, козметичар, „Козметика Темов” - Скопје 
 
  
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Датум на започнување:    01.09. 2007 година 

 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
         Наставната програма по козметологија ја одобри министерот за образование и наука 
      со решение број 11-4405/1 од 12.06.2007 година. 

 


