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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ  
1.1. Назив на наставниот предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 
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. Практична обука: практична настава 
 
1.4. Година на изучување на наставниот предмет 
1.4.1. Четврта 
 
1.5. Број на часови на наставниот предмет  
1.5.1. Број на часови неделно:      2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:   66 часа 
 
1.6. Статус на наставниот предмет  
1.6.1. Изборен 
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 
 
   По совладувањето на наставната програма по предметот практична настава како изборен предмет ученикот стекнува 
знаења и вештини се оспособува:   
- да избира и спроведува козметички постапки на чувствителна, сувадехидрирана, проблематична и зрела кожа; 
- да ракува со апарати, прибор и друг материјал во маникир- педикирот; 
- да спроведува маникир-педикир постапките на деформирано и инфицирано стапало; 
- да прави француски маникир; 
- да применува постапка на надградба на нокти; 
- да дава стручни  совети за негата на рацете и нозете; 
- да ја сфаќа улогата на естетските оперативни постапки во негата на лицето и телото; 
- да ги подготвува  работното место и клиентот за козметичката постапка; 
- да одржува лична хигиена и хигиена на работното место; 
- да се вклучува во тимска работа. 
 
 
  
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 

За успешно следење и совладување на содржините што се предвидени со наставната програма по практична 
настава, како изборен предмет, односно остварување на поставените цели, ученикот треба да ги има совладано 
содржините што се изучуваат во наставата по козметика и фризерство, хигиена и микробиологија, анатомија и 
физиологија, козметологија, дерматологија, применета козметика,  практична настава од I, II, и III година.   
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4 . ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 
 

Тематски целини 
Број 
на 

час. 
Конкретни цели Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите  

1. КОЗМЕТИЧКИ 
ПОСТАПКИ  НА 
ЧУВСТВИТЕЛНА, 
СУВАДЕХИДРИРАНА, 
ПРОБЛЕМАТИЧНА И 
ЗРЕЛА КОЖА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот: 
- да го одредува статусот на 

кожата според присуство на 
промени карактеристични за 
типот на кожата; 

- да избира и спроведува 
козметички постапки според 
статусот на кожата; 

- да ги користи мануелните и 
апаратурните козметички 
постапки; 

- да дава совети за домашна 
нега на кожата.  

 
- Опишување на промени 

карактеристични за 
чувствителна, 
суватадехидрирана, 
проблематична и зрела 
кожа;  

- укажување на важноста 
на  статусот на кожата 
во изборот на 
козметичката постапка;  

- демонстрирање на 
мануелни  и апаратурни 
козметички  постапки во 
третирање на 
чувствителната, 
суватадехидрирана, 
проблематичната и 
зрелата кожа; 

- укажување на важноста  
на домашната нега на 
чувствителната, 

 
- Применета 

козметика 
- Козметологија 
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 суватадехидрирана, 
проблематичната и 
зрелата кожа; 

- организирање посета  на 
козметички салони.  

 
 
 
 

2. МАНИКИР КОЗМЕТИЧКИ  
ПОСТАПКИ -
НАДГРАДБА НА НОКТИ 

 

14 - Да избира средства за работа 
во зависност од намената за 
маникирање; 

- да го подготвува работното 
место и клиентот; 

- да  одржува хигиена на  
средствата за работа;  

- да го одредува статусот на 
ноктите; 

- да спроведува козметичка 
постапка на франциски 
маникир и надградба на нокти; 

- да ги користи техниките во 
надградбата на ноктите; 

- да ги користи формите на 
додатоци за нокти; 

- да дава совети за нега на 
надградените нокти. 

- Опишување на 
опремата, средствата и 
материјалот  за работа 
на маникирот; 

- демонстрирање  чекори 
во постапката на  т.н. 
француски маникир;  

- опишување постапка на 
аплицирање на 
вештачки нокти; 

- објаснување постапка на 
надградба на нокти со 
апликација на 
продолжетоци за нокти 
(вештачки и полутрајни 
со цементација); 

- укажување на важноста 
на редоследот на 
козметичките постапки 
во маникирањето; 

- организирање посета  на 
козметички салони.  

- Применета 
козметика 

- Козметологија 
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3. ПЕДИКИР КОЗМЕТИЧКИ 
ПОСТАПКИ НА 
ЗАБОЛЕНО СТАПАЛО 

20 - Да го подготвува  работното 
место, опремата и приборот за 
работа; 

- да ја проценува состојбата на 
кожата и ноктите на стапалото; 

- да ги разликува педикир 
постапките на деформирано и 
инфицирано стопало; 

- да ги спроведува заштитните 
мерки при педикирање на 
инфицирано стапало; 

- да ги отстранува  тврдите 
плуски; 

- да третира зараснатиот нокт; 
- да зема отисок со педограф;  
- да дава совети за нега на 

деформираното и 
инфицираното стапало. 

- Опишување на 
опремата, прибор и 
материјалот  за работа 
на педикирот; 

- укажување на важноста 
на одржување на 
хигиена на опремата и 
приборот за работа; 

- објаснување на педикир 
постапка на 
деформирано и 
заболено стапало; 

- опишување на постапка 
на третирање на плуски 
и зараснат нокт; 

- демонстрирање на 
постака на земање 
отисок со педограф. 

- Применета 
козметика 

- Козметологија 

4. ЕСТЕТСКО- 
ОПЕРАТИВНИ 
ПОСТАПКИ НА ЛИЦЕТО 
И ТЕЛОТО 

12 - Да ги толкува редукционите   
постапки во третманот на 
големи и опуштени гради; 

- да ја сфаќа постапката на 
зголемување на градите како 
имплантација на сопствено 
ткиво или протези - силикони;  

- да ја  опишува имплантацијата 
на силиконот како постапка во 
естетско обликување на, 
усните, подигање на задница и 
др.;  

- Објаснување на 
потребата од 
оперативни постапки во 
корекција на естетскиот 
изглед на лицето и 
телото; 

- укажување на индикации 
за естетски оперативни 
постапки; 

- потенцирање на 
важноста на 
оперативниот и 

- Применета 
козметика 

- Козметологија 
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- да спроведува мануелна и 
апаратурната 
дермоабразијата;  

- да ги користи површна и 
длабоката липосукција; 

- да ја спроведува постапката на 
хемиски лифтинг на лицето; 

- да ги толкува ефектите на 
оперативните постапки. 

хемискиот лифтинг за 
естетскиот изглед на 
лицето; 

- опишување на 
липосукцијата како 
начин на отстранување 
на целулитното ткиво; 

- потенцирање на улогата 
на силиконот  во 
естетско-оперативните 
постапки; 

- организирање посета на 
институции за естетска 
нега. 

 
4.2. Наставни методи и активности на учење 

 
Согласно целите на наставниот предмет практична настава како изборен предмет наставникот применува 

современи наставни методи кои на ученикот му даваат можност да стане активен учесник во наставата преку изведување 
во работилница, проекти и активности на работни места. 
 Основните методи што ќе се користат во наставата по  практична настава се: фронтално предавање, 
демонстрација,  индивидуална работа на учениците, работа во парови.  

Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во: дискутирање, вежбање, користење на 
претходно стекнати знаења, набљудување, споредување, изработување на проекти, домашни задачи и др. 
 Во текот на наставата, наставникот ги презема следнивте активности: планира и се подготвува за часот, објаснува, 
демонстрира, дава упатства за реализација на практичната задача, опишува, поставува прашања, споредува, ја следи 
работата, ги оценува постигањата и др.  
 
 
 



 8 

4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Процесот на учење ќе се изведува преку стручно-образовна настава во кабинет по козметика опремен со соодветни 
наставни средства, салони за козметика и во институции кои се поврзани со негата на кожата. 
 Образовните активности се организирани во две полугодија преку неделен распоред на часовите. Бројот на 
часовите, кој е даден за одделни наставни целини во точка 4.1. од овој документ, опфаќа часови за изработка на 
практичните задачи.  
             За успешна реализација на наставата неопходна е тимска соработка помеѓу наставниците по предметите: 
козметика и фризерство, хигиена и микробиологија, анатомија и физиологија, козметологија,  дерматологија, применета 
козметика и практична настава. 
 

 

4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите по практична настава се применуваат разни наставни средства, 
помагала и материјали. Во зависност од наставната целина се користи: козметичко легло, апаратура за козметика на тело, 
козметички препарати, прибор за работа, средства за работа, слики, списанија козметика и други наставни средства и 
помагала. За поуспешно совладување на предметот се користи соодветна литература, и тоа: прирачник за практична 
настава, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, како и дополнителна литература за наставникот.  
 
 
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ  
 
 Оценувањето на постигањата на учениците ќе се врши континуирано во текот на целата учебна година и тоа според 
барањата на програмата. Оценувањето е јавно, односно на ученикот му се соопштува оценката со образложение што се` е 
вреднувано со дадената оценка. При оценувањето наставникот има главна улога, меѓутоа должност на наставникот е 
да ги научи учениците сами да ги оценуваат своите знаења и знаењата на своите соученици. Ќе се оценува степенот на 
совладаноста на теоретските содржини, практичниот дел (демонстрации и изработка на  вежби) и изработка на задачи, 
како и реализирањето на одделни проекти. За учениците кои не ја совладале програмата, ќе се постапи според законската 
регулатива за средно образование. 
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6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
 РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 

Наставникот по практична настава како изборен предмет 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 практична настава ја реализираат кадри со завршени студии: 
- медицина; 
- фармација; 

           по исклучок: 
           -со завршено специјалистичко образование-козметички техничар; 
          со здобиена педагошко-психолшка и методска подготовка и положен  стручен испит. 
  
  
6.3. Стандард за простор  
 
 Наставата по наставниот предмет практична настава се реализира во: кабиент по козметика и/или козметички салон 
опремен 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: март 2008 година 
 
 
7.2. Состав на работната група:  
 
1. Чедомир Димовски, раководител, советник во Центарот за стручно образование и обука - Скопје 
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 2008 година 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
        
      Наставната програма по практична настава како изборен предмет ја одобри министерот за образование и наука со 
решение број 11 - 4721/16 од 20. 06. 2008 година. 


