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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 
1.1. Назив на наставниот предмет: ТЕХНОЛОГИЈА НА ТКАЕЊЕ 
1..2. Образовен профил и струка 
1.2.1. Образовен профил: текстилен техничар 
1.2.2. Струка: текстилно-кожарска 

 
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  3 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:  99 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 

      По совладувањето на наставната програма по наставниот предмет технологија на ткаење ученикот стекнува 
знаења и  вештини и се оспособува: 

      -     да го објаснува принципот на формирање на ткаенина на разбој; 
- да ги опишува основните карактеристики на ткаенините добиени со нитно и жакарско ткаење; 
- да го објаснува надолжното движење на основата и ткаенината на разбој; 
- да ги разликува механизмите за формирање на зев; 
- да го толкува движењето на јатокот во зевот кај разбои со и без совалка; 
- да ги разликува класичните и современите машини во процесот на  ткаењето; 
- да го пресметува производството на ткаенина на  разбоите; 
- да ги познава условите за работа во погоните за ткаење; 
- да ги познава пропишаните норми за заштита при работа. 

 
 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За успешно совладување на целите на наставната програма по предметот технологија на ткаење потребни се 
претходни знаења од наставните предмети: .техничко цртање и машински елементи од I година, технологија на текстил и кожа 
од I година  и текстилно-кожарски суровини од I и II година. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 

 
 
Тематски целини 

Бр. на 
ча-
сови 

 
 

Конкретни  цели 
 

 
 

Дидактички  насоки 
 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и 
меѓу 

предметите 
 

1. НАДОЛЖНО 
ДВИЖЕЊЕ НА 

ОСНОВА И ТКАЕНИНА 
НА 

РАЗБОЈ 
              

 
22 

  Ученикот: 
- да го објаснува надолжното 

движење на основа и ткаенина 
на разбој; 

- да го разликува активното и 
пасивното  попуштање на 
основата на разбојот; 

- да го објаснува регулирањето 
на затегнатоста на основата на 
разбојот; 

- да ги разликува позитивните и 
негативните регулатори за 
намотување на ткаенината; 

- да ги  наведува можните 
комбинации на основски и 
стоковни регулатори 

      на класични и автоматски 
разбои; 
- да ги набројува помошните 

направи за надолжно движење 
на основата и ткаенината. 

 
 
 

 Презентирање шеми на: 
- разбој; 
- направи за попуштање на 

основата според 
конструкцијата на разбојот; 

презентирање на 
- дијаграм на затегнатоста  на  

основата; 
-     видови основски регулатори; 
- основски мост; 
- стапови за делење на жиците; 
- брдо; 
- нити; 
- растегнувачи на ткаенина; 
- граден мост; 
пресметување на:  големината 
на затегнатоста на основата на 
разбојот. 
 

 



 5 

 
 

2. МЕХАНИЗМИ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЗЕВ 

 
 
 
 
20 

-    Да дефинира поими  зев и  
     димензии на зевот; 
-    да го објаснува циклусот на  
     кружното движење на главната  
     оска  преставена шематски; 
-    да го опишува движењето на  
     нитите  со помош на  
ексцентри; 
-    да ги разликува отворените и  
     затворените ексцентри; 
-    да  го посочува  преносот на 
погон      
     со отворени и  затворени  
     ексцентри; 
-    да го објаснува  движењето на  
     нитите и формирањето на 
зевот со  
     нитни  машини; 
-    да го објаснува принципот на  
     работа, функцијата на 
ножевите,  
    платините и иглите кај едно  и   
     дводигачка нитна машина; 
-   да го опишува правењето карти 
за  
    нитни машини кај различни  
    преплетки; 
-   да ги разликува видовите жакар   
    машини-еднодигачка и 
дводигачка; 
-   да го објаснува принципот на  
    работа, функцијата на иглите и  
    платините кај жакар машини; 

 
 Презентирање  шеми на: 
- движењето на нитите ; 
- изгледот на зевот на разбојот; 
      отворени и затворени 
ексцентри   
      за различни преплетки; 
- направи за дигање на нитите 

со отворени и затворени 
ексцентри; 

- еднодигачка и дводигачка 
нитна и жакар машина; 

- дијаграм на ножевите и  
платините кај нитни машини; 

-  карти за нитни и жакар 
машини  според дадена 
преплетка; 

- видови галирање. 
 
  Објаснување на   
 
-     функцијата на  
      иглите и платините на жакар  
      машина, видови галирање. 
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-   да ги познава видовите 
галирање; 
-   да објаснува правење и 
дупчење на  карти.    
 
 
 

 
 
 
 

 
3. ДВИЖЕЊЕ НА 

ЈАТОКОТ ВО ЗЕВОТ 
НА РАЗБОЈ 

 СО СОВАЛКА 
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- Да ја опишува  совалката; 
- да го објаснува движењето и 

брзината на совалката во 
зевот; 

- да ги разликува видовите 
ударни механизми; 

- да ја  објаснува функцијата на 
чуварот на совалката. 

 

 Демонстрирање на:   
        -видови совалки; 
        - чувар на совалка; 
- пресметување брзина на 

совалката во зевот; 
- презентирање  шеми на  

ударни механизми. 

 

 
 

 
4.. ДВИЖЕЊЕ НА 
ЈАТОКОТ ВО ЗЕВОТ 
НА РАЗБОЈ БЕЗ 
СОВАЛКА  
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- Да го објаснува  
      подготвувањето, 
      поставувањето и движењето  
      на јатокот со проектили,  
      грајфери, 
      хидраулично и  пневматски на  
      разбој без совалка; 
 -    да ги разликува ударните  
       механизми 
      и принципот на работа кај  
      разбоите без совалка; 
-     да ги опишува принципите на  
      носење на грајферите на  
      разбој без совалка. 
  

     
Презентирање  шеми  на: 
 
- разбои со проектили; 
- фазите на поставување на 

јатокот кај разбоj со 
проектили; 

- фазите на поставување на 
јатокот кај разбоj со 
проектили; 

- на ударните механизми на 
разбој; 

- погон на направи за движење 
на грајферите кај разбој без 
совалка;  

- принципот на работа на разбој 
со млаз и со помош на воздух; 
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- направи за подготвување на 
јатокот. 

 
5. ПРИБИВАЊЕ НА 
ЈАТОКОТ  ДО 

ТКАЕНИНАТА НА 
РАЗБОЈ 

 
6 
 
 
  

- Да ги објаснува функциите на 
брдилото  на разбојот; 

- да го познава  погонот на 
брдилото кај разни видови 
класични и автоматски разбои; 

- да го објаснува прибивањето 
на јатокот при формирањето на 
ткаенината. 

Презентирање шеми на:  
 
- брдило; 
- тералици на брдилото; 
-     погон на брдило. 

 

 
6. МЕХАНИЗМИ  ЗА 
ЕФИКАСНА РАБОТА 
НА РАЗБОЈОТ 
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- Да  го опишува изгледот   на 
чуварот на совалката кај 
разбои со совалка; 

- да ја  објаснува  функцијата на 
чуварот на совалката кај 
разбои со совалка; 

- да ги познава  видовите чувари 
на јатокот и основата. 

- Објаснување na  принципот 
на работа на чуварот на 
совалката  и исклучување на 
разбојот од погон; 

- демонстрирање  чувари на 
јатокот и основата. 

 

 

 
 

7. МЕХАНИЗМИ ЗА 
АВТОМАТСКА 
ПРОМЕНА НА 
ЈАТОКОТ НА 
РАЗБОЈОТ 

 
 

12 

 
- Да ги опишува механизмите за 

активирање на замената; 
- да го објаснува принципот на 

работа на разни видови 
сигнализатори; 

- да ги објаснува изведбите на 
разбои со замена на цевки и 
совалки; 

- да ги познава видовите 

 
 
Презентирање шеми на:     
-     сигнализатори; 
- преносот на сигналот до 

уредот за замена на цевката; 
- механизам за замена на цевки 

и совалки; 
- промени на кутии, 
-  карти за дадена шара. 
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промени на кутии со карти; 
-     да ја објаснува 
сигнализацијата за     
    промена на кутии со карти.  
  

 
Објаснување  изведби на разбои  
         со замена на цевки и  
        совалки. 
                   

 
 

8. РАЗБОИ ЗА 
СПЕЦИЈАЛНИ 
ТКАЕНИНИ 

 
 
9 

- Да ги разликува разбоите за 
ткаење на фротир, плиш и 
ткаење на ленти; 

- да ги 
набројувакарактеристичните 
механизми на разбои за 
специјални ткаенини; 

- да ги опишува механизмите  на  
разбоите за специјални 
ткаенини; 

- dа го пресметува 
производството    
на ткаенина на разбоjот. 

                     

 
Презентирање шеми на разни 
видови разбои. 
 
Објаснување  механизми на  
разбои  
За специјални ткаенини. 
 
 
Решавање примери од 
производствоto на разбои. 
 
 

 

 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 Согласно целите на наставниот предмет технологија на ткаење наставникот применува современи интерактивни 
методи (стратегии) во зависност од тематската целина, односно наставната содржина. Овие методи (стратегии) се користат со 
примена на фронтална и индивидуална форма на работа, работа во групи и парови/тандем.  
 Во текот на наставата наставникот ги презема следниве активности: објаснува, демонстрира, опишува, споредува, ја 
следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува постигањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот активноста на ученикот се состои во дискутирање, прибележување, цртање на шеми, 
истражување, набљудување, споредување, изработување домашни и проектни задачи, читање и друго. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет технологија на ткаење се реализира преку стручно-теоретска 
настава во специјализирана или кабинет-училница, опремена со наставни средства и помагала. Образовните активности се 
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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, 
посета на погони за ткаење на трговски друштва од текстилната дејност. 
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно  постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во зависност 
од наставната единица се користи: графоскоп, компјутер, визуелни уреди, ЦД и ДВД со содржини од технологијата на ткаењето, 
мостри од разни видови ткаенини, шеми, слики, каталози и други наставни средства предвидени според Нормативот за 
наставни средства и помагала по технологија на ткаење за образовниот профил текстилен техничар.  

За поуспешно совладување на целите на предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала, Интернет, наставни материјали подготвени од страна на наставникот и дополнителна литература за наставникот.    
 
 
 
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИКОТ 

 
Оценувањето на постигањата на ученикот се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата континуирано 

во текот на целата учебна година, усно и писмено преку тестови на знаења кои се користат по обработката на секоја тематска 
целина. Оценувањето се врши според законската регулатива. 

 
 

6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 

 Наставникот по наставниот предмет технологија на ткаење, треба да ги поседува следниве персонални, 
професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го применува литературниот јазик и писмото на кои 
се изведува наставата, да е отворен и комуникативен, отворен 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. 
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6.2. Стандард за наставен кадар 
 
 Наставата по предметот технологија на ткаење ја реализираат кадри со завршени студии по технологија - 
текстилна насока и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 

 
6.3. Стандард за простор 
 
 Наставата по наставниот предмет технологија на ткаење, се реализира во специјализирана училница, односно 
кабинет-училница, опремена според Нормативот за простор и опрема за образовниот профил текстилен техничар од текстилно-
кожарската струка. 
 
 
 
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. Лепа Трпческа, раководител, советник во  Центарот за стручно образование и обука -  Скопје 
2. Танка Трајчева, наставник, С ОУ ,,Димитар Мирасчиев”- Штип 
3. Јакуп Алити, наставник , СОТУ ,,Ѓоце Стојчески”-Тетово 
4. Раде Стојанов, дипломиран  текстилен инженер, управител ДОО ,,Пајонија”- Штип 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
8.1. Датум на започнување: 01. 09. 2008 година 
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9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Наставната програма по технологија на ткаење ја одобри министерот за образование и наука  

со решение бр. 07 - 4340/1 од 03.06. 2008 година.                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


