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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 
 
1.1.Naziv na nastavniot predmet: ФАРМАКОЛОГИЈА 

 
1.2.Obrazoven profil i strukia 

 
            1.2.1. Оbrazoven profil: Фармацевтски лабораториски техничар 
            1.2.2. Struka: здравствена 

 
1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet 
1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил 

 
1.4.Godina  na izu~uvawe na nastavniot predmet 
1.4.1. Vtora godina 
 
1.5. Broj na ~asovi na nastavniot predmet 
1.5.1. Broj na ~asovi nedelno: 2 ~asa 
1.5.2. Broj na ~asovi godi{no: 72 ~asa 
 
1.6. Status na nastavniot predmet 
1.6.1. Zadol`itelen predmet 
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 

  
 По совладувањето на наставната програма по предметот фармакологија,  ученикот стекнува знаења 
и вештини и се оспособува: 
 
- да го истакнува значењето на фармакологијата; 
- да ги идентификува начините на апликација на лековите; 
- да го објаснува дејството на лекот во организмот и механизмот на делување; 
- да ги идентификува несаканите дејства на лекот и нивните причини; 
- да ја поврзува тераписката ширина на лекот со неговите фармакодинамски параметри; 
- да го толкува синергизмот и антагонизмот меѓу лековите; 
- да ги класифицира видовите на лекови на поединечните органски системи; 
- да ја елаборира зависноста од лековите и го согледува нејзиното значење; 
- да изградува сопствени ставови спрема зависноста во контекст на здравиот стил на живеење; 
- да ги интегрира стекнатрите знаења во другите наставни предмети. 
 
 
 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
За успешно совладување на на зацртаните цели, потребни се предзнаења од наставните предмети 
анатомија, физиологија и хигиена со здравствено воспитување. 
 
 
 



 4

4.OBRAZOVEN PROCES 
4.1. Struktuрirawe na sodr`inite za u~ewe 

 
Тематски целини 

Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

1.ОПШТА ФАРМАКО- 
   ЛОГИЈА 
 
- ПРЕДМЕТ НА ИЗУЧУ- 
    ВАЊЕ 
 
 
 
 
 
- МЕХАНИЗАМ НА  
   ДЕЈСТВО, НАЧИНИ  
   НА ПРИМЕНА И  
   ДОЗИРАЊЕ НА 
   ЛЕКОВИТЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Ученикот: 
- да го интерпретира поимот 
за   лек и отров; 
-да го сфати значењето на 
рецептот; 
- да ги познава различните 
начи ни на апликација  на 
лекот; 
-да ја опише и објасни 
ресорпци јата и 
распределбата на лекот во 
 организмот; 
-да ја објасни 
биотрансформаци-јата и 
елиминацијата на лековите и 
дејството на лекот во 
организмот; 
- да ги објаснува механизмите 
на дејствување на лековите; 
- да го дефинира поимот доза 
и калсифицира видови дози; 
- да ги поврзува факторите 
кои ја oдредуваат дозата и ја 
пресметуваат дозата на 
одржување; 

 
 
Презентирање и читање  
на рецепт. 
 
Презентирање на 
занимливости од развојот на 
фармацијата и 
фармакологијата низ 
историјата. 
 
 
Демонстрирање на начини 
на апликација на лекови. 
 
Презентирање на графички 
прилози за фармакокинетика 
и фармакодинамика и 
дозирање на лековите. 
 
Пресметување на дози. 
 
 
 
 

Фармацевтска 
технологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хигиена со 
здравствено 
воспитување 
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-  ЕФЕКТ ПРИ ПОВТОР- 
   НО ДАВАЊЕ НА 
ЛЕКОТ 
 
 
 
 
 
   - ЗАЕМНО ДЕЈСТВО 
НА 
    ЛЕКОВИТЕ 
 
 
 
- НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА  
  НА ЛЕКОТ ВО ОРГА- 
  НИЗМОТ И ЗАВИС- 
  НОСТ ОД ЛЕКОВИТЕ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ФАЗИ И МЕТОДОЛО- 
    ГИЈА НА КЛИНИЧКО 
    ИСПИТУВАЊЕ НА  

- да ја објаснува тераписката 
ширина и 
фармакодинамиските 
параметри; 
- да ги идентификува 
промените во дејството при 
повторно давање на лекот; 
- да разликува и објаснува 
поими за: кумулацијата, 
толеранцијата и стекнатата 
преосетливост на лекот, 
синергизам и антагонизам 
меѓу лековите; 
- да го објаснува заемното 
дејство на лековите; 
- да ги набројува несаканите 
дејства на лекот и причините 
за нивната појава; 
- да го дефинира поимот 
јатрогена болест; 
- да ги набројува десетте 
најопасни и најчести несакани 
ефекти; 
- да ги објаснува несаканите 
реакции од генско потекло; 
- да ги познава алергиските 
реак ции на лековите; 
- да ја дефинира зависноста 
спо ред дефиниција на СЗО; 
- да набројува и познава 
различни видови на 

 
 
 
 
Презентирање на прилози и 
информации за ефектите при 
повторно давање на лекови и 
взаемно дејство на лековите. 
 
 
 
Видеоснимка за несакани 
дејства од примена на лекови 
(пример: алергиски реакции и 
сл.). 
 
 
 
 
Организирање на дебати 
(користа и штетата од 
лековите, болести на 
зависност и сл. ). 
 
 
Видеопрезентација (или 
шема) на фазите на 
клиничкото испитување на 
лековите. 
 
Организирање 
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    ЛЕКОВИ   зависност; 
- да развива правилни 
ставови кон болестите на 
зависност; 
- да го сфаќа значењето на 
клиничката фармакологија; 
- да ги познава фазите и 
методологијата на клиничкото 
испитување на лековите. 

истражување на тема  на 
откривањето на некои лекови 
(пример: пеницилин, аспирин 
и други.). 

 
Тематски целини 

 
Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЈА  
    НА НЕРВЕН СИСТЕМ 

20 Ученикот: 
- да го познава составот и 
дејството на: 
антипсихотиците, 
 антидепресивите, анксиолити 
 ците, општите и локални 
анестетици, релаксантните 
лекови, седативите, 
хипнотиците, антиeпи 
 лептиците, аналгетиците и 
стимулаторите на ЦНС и да ја 
сфати нивната употреба; 
- да ги воочува последиците 
од акутно и хронично 
внесување на етанол во 
организмот; 
- да ги разликува 

 
Презентирање на: 
-  состав, дејство, механизам 
на дејство  и 
фармакодинамика на лекови 
кои имаат фармаколошко 
дејство врз нервниот систем; 
- последици од акутно и 
хронично внесување на 
етанол; 
 
Шематско претставување 
на поделба на анелгетици. 
 
Презентирање на 
примероци од различни 
лекови. 

 
Физиологија –
физиологија на 
нер- 
вен систем 
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наркотичните и 
ненаркотичните аналгетици; 
- да ја познава зависноста при 
долготрајна употреба на 
лекови што имаат дејство врз 
нервниот систем; 
- да ја објаснува 
трансмисијата во ВНС; 
- да го објасни дејството на 
холи нергици, адренергици и 
антихолинергици; 
- да набројува лекови од овие 
групи. 

 
Видеопрезентација за 
несакани дејства при 
несоодветно земање на 
лековите.  
 

 
Тематски целини 

 
Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

3. ФАРМАКОЛОГИЈА  
    НА КАРДИОВАСКУ- 
    ЛАРЕН СИСЕМ 

4 Ученикот треба да 
 
- да го објасни механизмот на 
дејството на кардиотоничните 
гликозиди и наброи лекови кои 
се користат во терапијата на 
срцева инсуфициенција; 
 
- да ги класифицира 
антиаритмичните  и 
антихипертензивните 
 лекови; 
- да ги наброи 
вазодилататорите кои се 

 
Презентирање  и  класифи-
цирање на лекови кои се 
користат во терапија  на 
кардиоваскуларниот систем. 
 
 
 
 
 
 
Развивање на дискусија за: 
состав, дејство, механизам на 
дејство  и фармако-динамика 

Физиологија –  
физиологија на 
кардиоваскуларен 
систем 
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користат во терапија; 
 
- да ги набројува лековите во 
 терапија на 
хиперлипопротеинемија и 
артериосклероза; 
 
- да ја сфати улогата на 
диуретиците како адјувантна 
терапија. 
 

на лековите 
  

 
Тематски целини 

Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

4. ФАРМАКОЛОГИЈА 
   НА КРВ 

3 Ученикот: 
- да го   дефинира и објаснува 
значењето на поимот 
коагулација на крвта; 
- да ги класифицира 
антикоагулантните лекови; 
- да ги набројува 
антианемиските лекови и да ја 
објасни нивната примена. 

 
Класифицирање на  
антикоагу-лантните и 
антианемиски лекови. 
 
Разгледување на примероци 
од лекови. 
 
 Презентирање на шема на 
антикоагулантна терапија. 

Физиологија на крв 

 
Тематски целини 

Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

5. ФАРМАКОЛОГИЈА 
  НА РЕСПИРАТОРЕН, 

8 Ученикот: 
-да ја опишува примената на 

 
 

Физиологија на  
соодветните  
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  ДИГИСТИВЕН И УРИ- 
  НАРЕН СИСТЕМ 

кислородот како лек; 
-да ги наброи и да го објасни 
дејството на антитусиците, 
експекторансите и муколи-
тиците; 
- да ги набројува основните 
каракеристики на лековите 
кои се користат во терапијата 
на пептичниот улкус, 
дигестивите, лаксантите, 
антиеметичките и антиди 
јароични лекови; 
- да ги наброи лековите 
диуретици и уроантисептици. 

Класифицирање на лековите 
кои се користат во терапија на 
соодветните системи. 
 
Презентирање на 
примероци од лекови и 
развивање на дискусија. 
 
Разгледување на 
маркетиншки материјали за 
лекови. 

системи 

 
Тематски целини 

Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

6. ХЕМИОТЕРАПЕВ- 
   ТИЦИ И ХЕМО- 
   ТЕРАПИЈА  

8 Ученикот: 
- да го дефинира поимот за 
хемиотерапевтици; 
- да го објасни принципот на 
антимикробното дејство на 
лековите; 
- да го објаснува и споредува 
дејството и употребата на 
пеницилините и цефалоспори-
ните; 
- да ги наброи и да го објасни 
дејството и употребата на 
аминогликозиди, 

 
Презентирање на 
примероци од лекови и нивно 
класифицирање.- 
 
Дискутирање за дејството 
на различни антимикробни 
лекови. 
 
Изработување на графички 
организатор за  составот, 
дејството, индикациите, 
начинот на примена, несакани 
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тетрациклини, макролиди, 
хлорамфеникол и анибиотици 
за локална примена; 
- да ги наброи и класифицира 
антивирусните и антимикоти-
чните лекови; 
- да ја објасни примената и да  
ги класифицра 
сулфонамидите; 
- да дефинира поим за 
хемотерапија; 
- да ги наброи и класифицира  
 цитостатиците. 

ефекти и сл. 
 
 Дискутирање врз основа на 
презентирањето на 
фармакодина- 
мика при употребата на 
различни групи на 
хемиотерапевтици. 

 
Тематски целини 

Бр. на  
часов
и 

 
Конкретни цели 

 
Дидактички насоки 

Корелација меѓу 
тематските 

целини и меѓу 
предметите 

 
7.ТОКСИКОЛОГИЈА 

 
3 

 Ученикот да: 
-да се запознае со најчестите 
 предизвикувачи на труења; 
-да ги наброи и објасни 
принципите на лечење при 
ралични видови труење; 
-да дискутира и елаборира за  
 отровите кои ја загадуваат 
човековата околина. 
 

Видеопрезентации за 
различни видови на труења.. 
Организирање на дебати  
(загадување со медицински 
отпад, труења со тешки 
метали и сл.). 
Органаизирање на  посета 
на завод во кој се вршат 
мерења на отровите кои ја 
загадуваат човековата  
околина. 
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4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 
 
 Наставата по предметот фармакологија ќе се реализира врз основа на принципите на активната настава. 
Ќе се користи комбинација од различни форми и методи на работа. Погодни методи за работа се: демонстрација 
од наставникот или учениците,  (експеримент, илустративен материјал, видеоснимка, експонати и др.) посета на 
аптека, симулација на процеси, дискусија, решавање на проблеми од струката и изготвување на едноставни 
истражувања . 
 
Aktivnosti na u~enikot: планира , proveruva, registrira i obrabotuva podatoci, analizira, prezentira, 
nabquduva, postavuva pra{awa, komentira i dr. 
 
Aktivnosti na nstavnikot: planira, podgotvuva, u~estvuva vo podgotovкатa na primeroci, ја organizira 
rabotaта, demonstrira, objasnuva, dava instrukcii, koordinira, nadgлeduva, pomaga, sledi, ocenuva i  
vospоstavuva pozitivna pedago{ka komunikacija. 
 
 
4.3. Organizacija i realizacija na nastavatа 
 
Fondot na ~asovi daden po oddelni temi e orientacionen. Vremeto i na~inot na organizacija se ostava da go 
opredelat nastavnicite. Del od содржините  se realiziraаt  во apteka nadvor od u~ili{teto.  
 
4.4. Nastavni sredstva i pomagala 
 
4.1.1. Zaedni~ki nastavni sredstva:  video/TV, RS so pe~ataч, grafoskop. 
 
 
 
4.4.2. Posebni наставни средства za predmetot: 
- материјали и слично: soglasno sodr`inata na пrogramata i nasokite vo grafata:  Дidakti~ki    nasoki; 
 - ilustrativni materijali: crte`i, {emi i sl. (gotovi ili izraboteni od u~eniciте i nastavnikот); 
kompjuterski    programi. 
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5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE 
 
 Ocenuvaweto na u~enicite }e se vr{i kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, vrz osnova na 
знаењата и умеењата na u~enicite, spored barawata na programata. 
 
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 
 
Pokraj uslovite propi{ani vo Zakonot za sredno obrazovanie, nastavnikot vo procesot na nastavata treba da 
poseduva следниве професионални и педагошки  karakteristiki: да е психички и физички здрав, да го познава 
македонскиот јазик и кирилското писмо, да нема говорни мани, да е добар  organizator na nastavata, predava~, 
partner vo pedago{kata komunikacija stru~wak za svojata nastavna oblast, liчнost so ugled, sistem na 
vrednosta i ideali i ocenuva~. 
 
6.2. Standard za nastaven kadar 
 
- zavr{eni studii po фармација so steknata pedago{ko-psiholo{ka и методска подготовка и положен 
стручен испит; 
- zavr{eni studii po медицина so steknata pedago{ko-psiholo{ka и методска подготовка и положен 
стручен испит. 
  
 
 
6.3. Standard za prostor i oprema: Наставата ќе се реализира во класична училница, а дел во аптека.  
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7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
7.1. Datum na izrabotka: април, 2000 godina 
7.2. Sostav na rabotnata grupa: 
 
- Д-р Николина Пепељугоска, советник, Педагошки завод на Македонија — Скопје 
- Dоц. д-r Емилија Фредро - Кумбараџи,  Фармацевтски факултет - Skopje 
- Дипл. фармацевт Анита Диневска, ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов”- Скопје 
- Дипл. фармацевт Јулијана Марковска, ЗО „Аптека Реплек„ - Скопје. 
 
7.3. Datum na ревидирање: мај, 2006 godina 
7.4. Sostav na rabotnata grupa: 
 
- Gordana Doneva Atanasoska, sovetnik, БРО - Сkopje 
- Соња Трајановска, дипломиран фармацевт, професор при ДСМУ„ „Д-р Панче Караѓозов”- Скопје 
- Анита Диневска,  дипл. фармацевт ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов”- Скопје 
- Советници од Секторот за стручно образование при Бирото за развој на образованието 
 
Prevzemena mart 2008 godina 
 
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2008 godina 
 
9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA  
 
Nastavnata programa по predmetot ФАРМАКОЛОГИЈА  ја   odobri министерот за образование и наука so 
re{enie br. 07. 3851/26  od       29. 06.  2006 godina. 


