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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Назив на наставниот предмет: ПРИМЕНЕТА КОЗМЕТИКА 
1.2. Образовен профил и струка  
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. Трета  

 
1.5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови неделно:        4 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:     144 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 применета козметика  стекнува знаења и 
вештини и се оспособува:        
- да ја објаснува негата на телото како основа за естетски изглед;  
- да разликува козметички средства за лична хигиена; 
- да го објаснува значењето на правилната исхрана  во негата на телото;  
- да го сфаќа влијанието  на физичката активност во одржување  на силуетата на телото;  
- да го објаснува целулитот и вишокот на килограмите како последица  на неправилниот начин на исхрана и живеење;  
- да планира и спроведува козметички постапки во негата на телото; 
- да дава совети за нега на телото;  
- да го сфаќа значењето на тимската работа; 
- да ги применува нормите на работната етика; 
- да користи стручна терминологија;  
- да формира позитивен став, потреба и навика за постојано стручно усовршување. 
 

3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За постигнување на зацртаните цели за наставната програма по  применета козметика потребно е ученикот да 
поседува знаења од наставните предмети: козметика и фризерство, хигиена и микробиологија, анатомија и физиологија, 
дерматологија за втора година; применета козметика за втора година и практична настава за втора година. 
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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 
предметите 

1. НЕГА НА ТЕЛОТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот: 
- да ја сфаќа личната 

хигиена, хигиената на 
исхраната и начинот на 
живеење како дел од негата 
на телото; 

- да го објаснува дејството на 
водата и козметичките 
средства во хигиената на 
телото; 

- да избира козметички 
средства за лична хигиена; 

- да ја опишува постапката во 
одржување на хигиената на 
телото; 

- да ја сфаќа заштитата на 
кожата од дејството на 
сончевите зраци; 

- да разликува видови на 
хранливи материи; 

- да ја сфаќа улогата на 
енергетскта вредност на 
хранливите материи; 

 
- Објаснување на негата на 

телото како основа за 
неговиот естетски изглед; 

- објаснување на 
влијанието на личната 
хигиена, хигиената на 
исхраната и начинот на 
живеење во негата на 
телото; 

- укажување на улогата на 
водата и козметичките 
средства во личната 
хигиена на телото; 

- потенцирање на 
влијанието на 
надворешните фактори 
на кожата на телото; 

- презентирање на 
основните состојки на 
храната; 

- објаснување на начинот 
на добивање на енергија 

 
Козметологија  
Практична 
настава 
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- да ја истакнува улогата на 
витамините во исхраната; 

- да го опишува значењето 
на водата и минералните 
материи во исхраната;  

- да го анализира 
добивањето на енергија од 
хранливите материи;    

- да го дефинира поимот 
базален метаболизам; 

- да го објаснува значењето 
на правилната исхрана за 
естетскиот изглед на 
телото; 

- да одредува дневни 
енергетски потреби на 
телото;  

- да користи табели и 
формули за одредување на 
вредностите на BMI (Body 
Mass Index);                          

- да ги објаснува факторите 
од кои зависи телесната 
тежина;                                              

- да ја сфаќа улогата на 
одморот како потреба за 
релаксација на телото; 

- да разликува видови на 
фитнес вежби; 

- да го објаснува влијанието 

од хранливите материи; 
- укажување на важноста 

на базалниот  
метаболизам; 

- презентирање на 
принципите на 
правилната исхрана; 

- прикажување на начини 
на одредување на 
дневните енергетски 
потреби на телото; 

- прикажување на табели 
за составот и 
калоричната вредност на 
храната; 

- објаснување на начини за 
одредување на идеална 
телесна тежина; 

- прикажување на табели 
за одредување  на 
пропорции на идеално 
тело; 

- објаснување на улогата 
на одморот во изгледот и 
негата на телото; 

- укажување на улогата на 
вежбите во негата на 
телото; 

- презентирање на видови 
на фитнес вежби. 
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на спортот и рекреацијата 
во одржување на силуетата 
на телото. 

 
 

2. ЦЕЛУЛИТ И ЗГОЛЕМЕНА 
ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА 
 

16 
 

- Да ги толкува причините за 
угоеност и целулит; 

- да го опишува влијанието 
на зголеменото внесување 
на храна на тежината на 
телото; 

- да го објаснува механизмот 
во настанувањето на 
целулитот; 

-  да разликува општ, 
андроген и гисноиден тип 
на угоеност; 

- да ја опишува целулитно 
променетата кожа; 

- да ги споредува мекиот и 
цврстиот целулит; 

- да ги препознава 
критичните места на кои се 
јавува целулитот; 

- да разликува фази во 
развој на целулитот; 

- да ја сфаќа улогата на  
диетопрофилактиката во 
угоеноста и целулитот; 

- да го сфаќа влијанието на 
начинот на живеење на 
телесната тежина и 

- Објаснување на  
целулитот и зголемената 
телесна тежина како 
последица на 
неправилниот начин на 
исхрана  и живеење; 

- укажување на причините 
за зголемената телесна 
тежина и целулитот; 

- опишување на типови на 
угоеност и целулит на 
телото; 

- демонстрирање на 
методи за 
идентификување на 
целулитот на телото; 

- опишување на начини за 
намалување на телесната 
тежина и целулитот; 

- објаснување на улогата 
на исхраната и начинот 
на живеење на телесната 
тежина и целулитот; 

- прикажување на слики со 
мек и цврст целулит, 
табели на диети и вежби 
за обликување на телото. 

Козметологија 
Дерматологија             
Практична 
настава 
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целулитот; 
- да истакнува начини за 

отстранување на целулитот 
и зголемената телесна 
тежина.   

3. КОЗМЕТИЧКИ 
ПОСТАПКИ ВО НЕГА НА 
ТЕЛОТО 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да ја опишува 
макроскопската градба на 
скелетната мускулатура;    

- да ги набројува мускулите 
на: главата, вратот, трупот 
и екстремитетите; 

- да ја опишува положбата 
на мускулите во човечкото 
тело; 

- да ја објаснува крвната и 
лимфната циркулација на 
телото; 

- да разликува видови на 
естетска масажа; 

- да ги разликува 
алтернативните облици на     
естетска  масажа; 

- да ги објаснува правилата 
на естетската масажа; 

- да опишува локално и 
општо дејство на 
естетската масажа; 

- да ги објаснува основните 
движења кај мануелната 
масажа; 

- Опишување на градбата 
на човечкото тело; 

- прикажување на 
распоредот на 
мускулите на човечкото 
тело; 

- објаснување на крвната, 
лимфната циркулација и 
инервација на телото; 

- укажување на дејството 
на естетската   масажа 
во негата на телото; 

- класифицирање на 
естетската масажа; 

- укажување на важноста 
од познавање на 
правилата на естетската 
масажа за козметичкиот 
техничар; 

- опишување на 
физиолошкото дејство 
на естетската масажа; 

- класифицирање на 
масажните движења кај 
мануелната масажа на 

Козметологија  
Практична 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

- да ги познава помошните 
движења кај мануелната 
масажа; 

- да опишува масажни 
движења на главата, 
вратот, трупот и 
ектремитетите; 

- да ги толкува ефектите на 
масажата; 

- да ја објаснува 
антицелулитната масажа 
како тераписка постапка во 
отстранување на 
целулитот; 

- да ги опишува масажните 
движења на 
антицелулитната масажа; 

- да го сфаќа дејството на 
топлотната енергија врз 
организмот; 

- да ги разликува 
топлотните козметички 
постапки во негата на 
телото; 

- да го објаснува 
саунирањето; 

- да ја опишува парафанго 
постапката во козметиката 
на телото. 

телото; 
- демонстрирање на 

основните и помошните 
масажни движења; 

- демонстрирање на 
масажа на одредени 
делови на телото; 

- објаснување на 
карактеристиките на 
антицелулитната 
масажа; 

- демонстрирање на 
движења на 
антицелулитната 
масажа; 

- објаснување на 
примената на  топлината 
во козметичката нега на 
телото; 

- прикажување на 
разновидна графика 
поврзана со темата. 

 
 



 9 

4. ДЕКОРАТИВНИ 
КОЗМЕТИЧКИ ПОСТАПКИ 
ВО НЕГАТА НА ТЕЛОТО 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да ги објаснува фазите во 
растот на влакното; 

- да ги толкува причините за 
зголемената влакнатост на 
телото; 

- да ја сфаќа естетската нега  
како начин за намалување 
на  густината на влакната; 

- да разликува механички и 
хемиски методи во 
отстранување на влакната; 

- да го објаснува поимот 
епилација; 

- да ја истакнува 
контраиндикацијата за 
топлата восочна 
депилација; 

- да ја опишува постапката 
на восочната депилација на 
одредени делови од телото. 

- Прикажување на градбата  
и на функицајата на 
влакното; 

- објаснување на 
зголемената влакнатост 
како естетски проблем; 

- укажување на методите 
за отстранување на 
зголемената влакнатост; 

- демонстрирање на 
постапка на топла 
восочна депилација;   

- објаснување на        
хемискиот процес во 
влакното при трајната 
депилција; 

- примена на разновидна 
графика. 

Дерматологија  
Практична 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. АПАРАТУРНИ 
КОЗМЕТИЧКИ ПОСТАПКИ 
ВО НЕГАТА НА ТЕЛОТО 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да разликува електрични, 
вибрациони,  топлотни, 
вакуумски, светлосни и 
ултразвучни апаратурни 
козметички постапки; 

- да го објаснува дејството на 
електричната, топлотната, 
светлосната, звучната 
енергија врз организмот; 

- да опишува техника на 

- Објаснување на видовите 
на апаратурни козметички 
постапки во негата на 
телото; 

- опишување на козметички 
постапки на стимулација 
и контракција на 
пасивните мускули; 

- објаснување на 
механизмот на електро 

Практична 
настава 
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стимулација и контракција 
на мускулите на телото; 

- да разликува методи на 
електроепилација на 
влакното; 

- да разликува вибрациона и 
вакум масажа на телото; 

- да ја истакне примената на 
УВ  зрачењето во 
козметичката практика; 

- да опишува облици на 
топлотни козметички 
постапки во негата на 
телото; 

- да ги препознава 
контраиндикациите за 
примена на апаратите; 

- да ја сфаќа улогата за 
апаратурните козметички 
третмани во негата на 
телото; 

- да избира апаратура за 
третман на телото. 

епилација на влакното; 
- опишување на постапката 

на електроепилација на 
влакното; 

- потенцирање на 
примената на 
вибрационите и 
вакуумските козметички 
постапки во негата на 
телото; 

- укажување на 
зачестеноста на 
топлотните и светлосните 
козметички постапки во 
негата на телото; 

- објаснување на ефектите 
на апаратурните 
козметички постапки; 

- прикажување на модели 
на апарати за нега на 
телото. 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 
   Согласно целите на наставната програма по применета козметика наставникот применува основни  наставни 
методи кои на ученикот му даваат  можност да биде активен учесник во наставата преку неговите активности во 
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училиштето и вон училиштето. Овие наставни методи подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во 
групи, во парови/тандем/ или индивидуално. 
      Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: објаснува, демонстрира, опишува, споредува, 
анализира, дискутира, ги ангажира учениците со изработка на проекти на тема од применета козметика, ја следи работата 
на ученикот, го мотивира и го води ученикот и др. 
       Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во дискутирање, прибележување, 
набљудување, споредување, демонстрирање, изработка на проектни задачи, изработување домашни задачи, 
илустрирање и друго. 
  
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет применета козметика се реализира преку теоретска 
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, организирање работилници со содржини од применетата козметика. 
Непосредната поврзаност на содржините  помеѓу  наставните програми  по применета козметика  со дерматологија, 
козметологија и практична настава 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, телевизор, видеоленти, , слики, цртежи, 
проспекти за иновации во козметиката, стручни списанија и други наставни средства и помагала предвидени според 
нормативот за простор, опрема и наставни средства за образовниот профил кометички 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 слично.  
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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 
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 применета козметика  треба да ги поседува следните персонални, 
професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да ги применува литературниот јазик и писмото на 
кои 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 применета козметика ја реализираат кадри со завршени студии по: 
o медицина; 
o фармација; 

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

6.3. Стандард на простор  
 
 Наставата по наставниот предмет применета козметика се реализира во кабинет-училница, опремена според  
Нормативот за простор и опрема за образовниот профил козметички техничар. 
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7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка: мај 2007 година 

 
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. Д-р Лидија Андоновска, наставник СУГ - Скопје „Димитар Влахов” 
4. 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 применета козметика ја одобри министерот за образование и наука со решение 

     број 11-4405/1 од 12.06.2007 година. 
 
 


