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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. 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 НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
  

Ученикот кој успешно ќе ја совлада наставната програма по предметот применета козметика како изборен 
предмет  стекнува знаења, вештини и се оспособува: 
 
-  да ги разликува патолошките промени кои предизвикуваат нарушување на естетскиот изглед на кожата; 
- да ја објаснува улогата на козметиката во превенција и отстранување на патолошките промените на кожата; 
- да ја опишува козметичката нега на чувствителна, сувадехидрирана, проблематична и зрела кожа;  
- да го сфаќа францускиот и декоративниот маникир како стил на обликување на ноктите; 
- да ги објаснува козметичките постапки со кои се заштитува и спречува понатамошното оштетување на ноктот;  
- да ги разликува козметичките постапки кај заболено и деформирано стапало; 
- да ја разбира улогата на  пластичната хирургија во естетско обликување на телото; 
- да дава совети за нега на кожата;  
- да се вклучува во тимската работа; 
- да ги применува нормите на работната етика; 
- да ја користи стручната 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 како изборен предмет 
потребно е ученикот да поседува знаења од наставните предмети: козметика и фризерство, хигиена и микробиологија, 
анатомија и физиологија, дерматологија, фармакологија, козметологија и 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 

Бр. 
на 

час. 

 
Конкретни  цели 

 

 
Дидактички  насоки 

 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

1. МЕДИЦИНСКА 
КОЗМЕТИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот:  
- да ги разликува 

карактеристиките на 
чувствителната, 
суватадехидрирана, 
проблематичната и зрелата 
кожа; 

- да ја сфаќа важноста на 
козметичките постапки во 
негувањето на  
чувствителната, 
суватадехидрирана и зрела 
кожа; 

- да ја познава козметичката 
нега на  проблематичната 
кожа; 

- да ја опишува 
проблематичната и зрелата 
кожа; 

- да ги опишува козметичките 
постапки на себороична, 
акнозна, кожа со лузни; 

 
- Опишување на 

карактеристики на 
чувствителна, сува-
дехидрирана, 
проблематична и зрела 
кожа; 

- објаснување на улогата 
на козметичките постапки 
во негата на 
чувствителна, 
сувадехидрирана,  
проблематична и зрела 
кожа; 

- опишување на козметички 
постапки на акнозна, кожа 
со лузни и брчки;  

- објаснување на 
профилактичката улога 
на  козметиката во негата 
на наведените типови на 
кожа;   

 
- Козметологија  
- Практична 

настава 
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- да ги разликува 
превентивните, 
релаксационите и 
козметичките постапки во 
козметичката нега на 
зрелата кожа; 

- да ја истакнува улогата на 
препаративната козметика 
во негата на кожата со 
брчки. 

- укажување на важноста 
на био-кремите во негата 
на зрелата кожа; 

- потенцирање на улогата 
на хигиената, исхраната и 
начинот на живеење во 
негата на 
проблематичната кожа; 

- прикажување на 
карактеристиките на 
акнозна кожа, кожа со 
лузни и брчки; 

- презентирање на 
козметички препарати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. КОЗМЕТИЧКИ 
ПОСТАПКИ ВО НЕГАТА 
НА РАЦЕТЕ (МАНИКИР)  

 

14 - Да ги  разликува видовите 
на маникир постапки; 

- да го сфаќа францускиот и 
декоративниот маникир 
како стил на маникирање на 
ноктите; 

- да ја користи постапката на 
францускиот маникир; 

- да ја опишува опремата и 
приборот за надградба на 
ноктите; 

- да ја објаснува постапката 
на апликација на акрилни и 
вештачки нокти; 

- да ги разликува техниките 
на надградба на ноктите; 

- Објаснување за видови 
маникир и козметички 
постапки со кои се 
заштитува и се спречува 
понатамошното 
оштетување на ноктот; 

- опишување на постапката 
на француски и 
декоративен маникир; 

- укажување на начините 
на корекција на кршливи, 
изгризани и лошо 
обликувани нокти; 

- опишување на корекција 
на ноктот со акрилат; 

- укажување на разликата 

- Козметологија            
- Практична 

настава 
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- да дава совети за нега на 
вештачките нокти. 

 

во козметичката постапка 
на надградба и 
апликација на вештачки  
нокти; 

-  демонстрирање на 
каталози, слики со 
содржина за маникирање. 

3. КОЗМЕТИЧКИ 
ПОСТАПКИ ВО НЕГАТА 
НА НОЗЕТЕ (ПЕДИКИР)  

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да ги воочува промените 
на кожата кај 
прекумерното потење и 
инфекции на стапалото; 

- да ги толкува габичните и 
бактериските промени на 
кожата  како последица на 
недоволна и несоодветна 
хигиена на нозете; 

- да ја сфаќа улогата на 
заштитните мерки при 
третирање на габично 
променетата кожа; 

- да разликува мека, тврда 
плуска и брадавица;  

- да спроведува постапки кај 
разни видови на плуски;  

- да ја објаснува постапката 
на отстранување на  
зараснат нокт; 

- да го разбира „правилното 
потсечување” на ноктот; 

- да го објаснува сувиот 

- Опишување на 
најчестите заболувања и 
деформации на 
стапалото; 

- опишување козметички 
постапки на разни 
видови плуски; 

- објаснување на постапка 
на третирање на 
зараснат нокт; 

- укажување на важноста 
на правилното 
потсекувањето на ноктот 
како превенција од 
појава на зараснат нокт; 

- опишување на постапка 
на сув педикир;  

- потенцирање на улогата 
на заштитните мерки при 
третирање на габично 
променетата кожа; 

- објаснување на 
принципи на работа кај 

- Козметологија  
- Практична 

настава 
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педикир; 
- да ги толкува принципите 

на работа кај стапало со 
нарушена циркулација; 

- да применува педограф.  

лица со нарушена 
циркулација на 
стапалото; 

- опишување на постапка 
на земање на 
отпечатоци на 
стапалото. 

4. ЕСТЕТСКО -ХИРУРШКИ 
ПОСТАПКИ ВО НЕГА 
НА ЛИЦЕ И ТЕЛО 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да ја сфаќа потребата од 
пластична хирургија; 

- да ги препознава индикации 
за корекција на градите; 

- да ги опишува начините на 
имплантација на силикон, 
пластични маси во  
корекција на големината на 
градите; 

- да ги објаснува 
компликациите при 
имплантацијата  на 
силиконот; 

- да разликува површна од 
длабока липосукција; 

- да ја разбира 
ултразвучната липосукција 
како современа метода во 
отстранување на  
локалното масно ткиво; 

- да разликува апаратурна од 
мануелна дермоабразија; 

- да го објаснува механизмот 

- Објаснување на 
поврзаноста на 
пластичната хирургија и 
естетскиот изглед на 
лицето и телото; 

- опишување на општите 
принципи во пластичната 
хирургија; 

- објаснување на 
причините за појава на 
различни форми на 
гради; 

- опишување на 
редукциони техники во 
корекција на големи и 
спуштени гради; 

- објаснување на улогата 
на протезите во корекција 
на одредени делови на 
телото; 

- објаснување на 
липосукцијата како 
оперативна  постапка во 

- Практична 
настава 
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на хемискиот пилинг; 
- да ги разликува видовите 

на агенси кои се користат 
кај хемискиот пилинг; 

- да ја опишува постапката 
на хемискиот пилинг.   

отстранување на 
целулитното и масното 
ткиво; 

- опишување на 
дермоабразијата и 
хемискиот лифтинг како 
естетски  оперативни 
постапки на лицето. 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 
   Согласно целите на наставната програма по применета козметика како изборен предмет, наставникот применува 

основни  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/ 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 како изборен предмет 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 
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документ, опфаќа часови за обработка на нови наставни содржини, повторување, утврдување, правење проекти на дадена 
тема, гледање на  видео филмови и ЦД- а, 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.  
 
  
 
 
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, 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. 
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6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
    РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 
 Наставникот по наставниот предмет применета козметика 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 применета козметика како изборен предмет 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 како изборен предмет се реализира во кабинет-

училница, опремена според  Нормативот за простор и опрема за образовниот профил козметички техничар. 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка: март 2008 година 
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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 применета козметика како изборен предмет ја одобри министерот за образование и наука 
со решение 11 - 4721/16 број од 20. 06. 2008 година. 


