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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
 По успешно согледување на наставната програма по предметот прехранбена технологија ученикот стекнува знаења и вештини 
и се оспособува: 
- да ги познава суровините кои се користат во процесите за производство на преработки од овошје и зеленчук, производство на 

пиво, вино и газирани безалкохолни пијалаци; 
- да ги објаснува технолошките процеси за конзервирање на овошје и зеленчук; 
- да ги објаснува процесите за производство на преработки од овошје и зеленчук, производство на газирани безалкохолни 

пијалаци, пиво и  вино; 
- да ја опишува конструкцијата на апаратите, постројките и инстументите кои се користат во технолошките процеси;  
- да чита дијаграми и шеми кои се однесуваат на технолошките процеси; 
- да ги познава пропишаните норми за хигиено-техничка заштита при работа; 
- da ja sogleda i  kriti~ki procenuva sopstvenata rabota i rabotata vo grupi. 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА      
 
За постигнување на зацртаните цели на наставната програма по прехранбена технологија  ученикот треба да поседува знаења од 
наставните предмети: biologija, hemija, tehni~ko crtawe и машински елементи i процесна техника. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
4.1. Структурирање на содржините за учење  

 
Тематски целини Број 

на 
час. 

Конкретни цели 
 
 

Дидактички насоки Корелација 

1. МАТЕРИИ ЗАСТАПЕНИ 
ВО ОВОШЈЕТО И 
ЗЕЛЕНЧУКОТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ученикот: 
- da go poznava hemiskiot sostav na 
ovo{jeto i zelen~ukot; 
- да ги објаснува технолошките 
својства на овошјето и зеленчукот; 
- да ја разбира улогата на водата 
во овошјето и зеленчукот при 
нивно конзервирање и преработка; 
- да ги познава svojstvata na 
супстанците застапени во овошјето 
и зеленчукот; 
- da ja objasnuva ulogata i 
promenite na supstanciите 
застапени во овошјето и 
зеленчукот pri нивно 
konzervirawe i prerabotka;  
- да ги познава пропишаните 
норми за хигиено-техничка 
заштита при работа. 

- Дискусија за влијанието на 
хемискиот состав и 
технолошките својства на 
овошјето и зеленчукот врз 
технолошкиот процес на нивна 
преработка; 
- испитување на присуството на 
јаглехидратите во овошјето и 
зеленчукот; 
- дискусија за улогата на 
супстанците боени материи, 
витамини, ароматични материи, 
органски киселини, минерални 
материи и ензими при 
конзервирање и преработка на 
овошјето и зеленчукот.  
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2. ПОДГОТВИТЕЛНИ 
ОПЕРАЦИИ ПРИ 
ПРЕРАБОТКА И 
КОНЗЕРВИРАЊЕ НА 
ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 
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- Да ги познава постапките  на 
берба, транспорт и складирање на 
различни видови овошје и 
зеленчук; 
-da ja objasnuva potrebata od 
сортирање на овошјето и 
зеленчукот vo zavisnost од 
начинот на козервирање; 
- да ги познава критериумите за 
квалитет на водата која се 
користи за миење на овошјето; 
- da разликува na~ini na miewe 
zavisno od vidot, svojstvata i 
stepenot na ne~istotii na 
ovo{jeto i zelen~ukot; 
- да го објаснува  бланширањето и 
промените на овошјеto и 

зеленчукot кои настануваат при 
бланширање; 
- да ја опишува фунцијата на 
бланшир-апаратиte; 
- да ги познава начините на 
лупење на овошјеto и зеленчукot; 

- да ја објаснува funкciјата на 

машиниte за sortirawe, миење, 
лупење и сечење на овошјето и 
зеленчукот;  
- да ги објаснува постапките на 
ексхаустирање, деаерација, 
вадење на коски, хомогенизација, 

-Шематско прикажување на 
машините за сортирање на 
овошјето и зеленчукот  и 
објаснување на нивното фунцио-
нирање (хоризонтално линиски 
машини, хоризонтални типови со 
перфориран транспортер, машини 
од цилиндричен тип во вид на 
ротирачки барабан, машини 
снабдени со фотокелии); 
- шематско прикажување на 
машините за миење на овошјето и 
зеленчукот i uka`uvawe na 
начинот на изведба на постапката 
на миење зависно од видот, 
својствата и степенот на 
нечистотии; 
- укажување на можните промени 
кај овошјето и зеленчукот при 
бланширање; 
- шематско прикажување на 
бланшир-апаратите и укажување 
на постапката на бланширање; 
- објаснување на начините i 
постапките на лупење на овошјето 
и зеленчукот; 
- шематско прикажување на 
машините за сечење и 
објаснување на постапката на 
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центрифугирање,цедење, 
пасирање, филтрација . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сечење на овошјето и зеленчукот 
со нив; 
- дискусија и укажување на 
постапките на ексхаустирање, 
деаерација, вадење на коските 
хомогенизација, центрифугирање, 
цедење, пасирање и филтрација.  
 
 

 
3. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
КОНЗЕРВИРАЊЕ НА 
ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

 
 

18 

- Да го сфаќа принципот на 
козервирање на овошјето и 
зеленчукот со ладење, смрзнување 
и брзо длабоко смрзнување; 
- да ги идентификува  промените 
кај овошјето и зеленчукот при 
смрзнувањето; 
- да ги набројува средствата и 
уредите за постигнување на ниски 
температури и методите на 
длабоко смрзнување; 
- да го објаснува  функци-
онирањето на ладилниците; 
- да го сфаќа  принципот на 
конзервирање на овошјето и 
зеленчукот со сушење и со варење 
(концентрирање); 
- да ги објаснува  начините и 
фазите на сушење на овошјето и 

- Дискутирање за конзервирањето 
и укажување на принципите на 
конервирање на овошјето и 
зеленчукот со ладење, смрзнување 
и брзо длабоко смрзнување; 
- покажување примероци од 
смрзнато овошје и зеленчук и 
дискусија околу промените при 
смрзнувањето; 
- покажување на негативни 
промени настанати во овошјето и 
зеленчукот при нивно неправилно 
смрзнување; 
 -укажување на функционирањето 
на ладилниците; 
- објаснување на фазите на 
сушење на овошјето и зеленчукот; 
- шематско прикажување на 
коморни и тунелски сушилници; 

 
 
Практична 
настава 
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зеленчуот; 
- да ги опишува  коморните и 
тунелските сушилници; 
- da објаснува варење на овошје и 
зеленчук во вакуум испарувачи;  
- да идентификува зеленчук кој се 
стерилизира и пастеризира; 
- да го разбира  принципот на 
конзервирање на овошјето и 
зеленчукот со стерилизација и 
пастеризација; 
- да го објаснува  биолошкото 
конзервирање и мерките за 
подобрување на биолошкото 
конзервирање на овошјето и 
зеленчукот; 

- презентирање примероци од 
сушено овошје и зеленчук; 
- укажување на промените 
(потемнувањето) кај сушеното 
овошје и зеленчук 
- објаснување на конзервирање на 
овошје и зеленчук со варење  
(концентрирање); 
 - шематско прикажување на 
вакуум испарувачи i објаснување 
на варење на овошје и зеленчук;  

  - да ги познава  хемиските 
средства за конзервирање и 
нивното дејство при конзерви-
рање на овошјето и зеленчукот; 
- да го објаснува  конзервирањето 
на зеленчукот со маринирање; 
- da go објаснува влијанието на 
оцетната киселина врз зеленчук 
кој се маринира; 
- да го објаснува  начинот на 
конзервирање со антибиотици и 
неговите предностите и 
недостатоци; 

- прикажување примероци од 
мармелад, слатко, џем, желе и 
компот; 
- објаснување на принципот на 
конзервирање на овошјето и 
зеленчукот со пастеризација и 
стерилизација; 
- шематско прикажување на 
пастеризатори i автоклави; 
- презентирање на појавата 
бомбажа кај конзервите од овошје 
и зеленчук; 
- укажување  на трите фази на 
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- да ги набројува факторите кои 
влијаат за избор на амбалажа за 
преработките од овошје и 
зеленчук; 
- да избира соодветна амбалажа за 
преработките од овошје и 
зеленчук; 
 - да ги познава условите за 
складирање и транспорт на 
преработки од овошје и зеленчук. 

процесот на млечната 
ферментација; 
- презентирање на примероци од 
кисели краставици, кисели 
пиперки, домат и цвекло; 
- укажување на дејството на 
хемиските средства при 
конзервирање на овошјето и 
зеленчукот; 
- укажување  на дејството на 
оцетната киселина врз зеленчукот 
кој се маринира;  
- укажување на предностите и 
недостатоците од употреба на 
антибиотици при конзервирање на 
овошјето и зеленчукот; 
 
- покажување на примероци на 
амбалажа од бела ламарина и 
алуминиум; 
- дискусија околу дејството на 
лаковите нанесени на ламарините; 
- покажување примероци од 
стаклена амбалажа; 
- покажување примероци од 
дрвена амбалажа за овошје, 
зеленчук и нивни преработки; 
- укажување на предностите и 
недостатоците кај секој вид 
амбалажа за зеленчук и овошје. 
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4. СУРОВИНИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
БЕЗАЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛАЦИ 

6 - Да ја познава поделбата на 
безалкохолните пијалаци; 
- да ја сфаќа улогата на водата и 
начинот на нејзината обработка 
при производство на безалко-
холните пијалаци; 
- да ги наведува природните и 
вештачките средства за 
засладување на безалкохолни 
пијалаци; 
- да ги наведува својствата и 
улогата на шеќерите, органските 
киселини, ароматичните материи 
во безалкохолните пијалоци  
- да ги набројува природните и 
синтетички обоените материи 
наменети за прехранбената 
индустрија; 
- да ги познава предностите на 
природните и недостатоците на 
синтетичките боени материи; 
- da gi познава условите при 
додавање на обоените материи 
при производство на 
безалкохолни пијалаци; 
- дa gi истакнува предностите  на 
природните ароматични материи 
над синтетичките; 
- да ја objasnuva  улогата на 

- Укажување на улогата на водата 
кај безалкохолните пијалоци; 
- дискусија на показателите за 
квалитетот на водата; 
- укажување на постапките за 
обработка на водата при 
производство на безалкохолни 
пијалаци; 
- шематско прикажување на 
таложник со континуирано 
дејство; 
- шематско прикажување на 
декарбонизација на вода со кисел 
јонски менувач; 
- дискусија околу начинот на  
добивање на сахароза, гликоза и 
фруктоза и нивни карактеристики; 
- толкување на предностите на 
природни ароматични материи 
над синтетичките; 
- укажување на условите при кои 
се додаваат  обоените материи 
при производство на 
безалкохолни пијалаци; 
- покажување на примероци на 
безалкохолни пијалоци обоени со 
различни обоени материи; 
- donesuvawe zaklu~ok зa 
антиоксидадитвното дејство на 
аскорбинската киселина и 

 
Практична 
настава 
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антиоксиданси и конзервансите; 
- да ја објаснува улогата на 
јаглероден диоксид и 
минералните соли при 
производство на безалкохолни 
пијалаци.  

антимикробно на конзервансите; 
- укажување и дискусија за 
улогата на јаглерод диоксид и 
готварска сол при производство 
на безалкохолни пијалаци. 
 
 
 
 

5. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ГАЗИРАНИ 
БЕЗАЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛАЦИ И ОВОШНИ 
СОКОВИ 
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- Да ги познава основните 
процеси при производство на 
газирани безалкохолни пијалаци; 
- да го објаснува приготвувањето 
на бел шеќерен сируп, инвертен 
сируп и купажен сируп; 
- да ги разликува начините на 
заситување на безалкохолниот 
пијалак со јаглероден диоксид;  
- да го објаснува приготвувањето 
на газирани безалкохолни 
пијалаци; 
- да  избира соодветна  амбалажа 
за газирани безалкохолни 
пијалаци; 
- да ги идентификува  причините 
за расипување на безалкохолните 
газирани пијалаци и промените 
што можат да настанат во 
газираните пијалаци; 

- Шематско прикажување на котел 
за варење на шеќерниот сируп; 
- шематско прикажување на 
приготвување на купажен сируп 
по ладна и по врела постапка; 
- шематско прикажување на 
инсталацијата за газирање на 
водата и нејзино мешање со 
купажниот сируп и објаснување 
на технолошката линија; 
- шематско прикажување на 
инсталацијата за приготвување на 
газирани безалкохолни пијалоци 
со претходно мешање на водата со 
купажниот сируп; 
- дискусија околу миењето, 
контролата и стерилизирањето  
на измиените шишиња; 
- толкување на физичките, 
хемиските и микробиолошките 
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- да ја објаснува постапката за 
добивање на овошни сокови од 
овошјето; 
- да ги objasnuva начините на 
конзервирање на овошните 
сокови. 
 
 
 

промени во безалкохолните 
газирани пијалаци; 
- шематско прикажување на 
фазите на преработка на овошје во 
овошни сокови; 
- презентирање примероци од 
овошни сокови, овошни сирупи и 
овошни концентрати. 

6. ПРОИЗВОДСТВО НА 
ОЦЕТ 

  4 -Да ги објаснува својствата на 
суровините за производство на 
оцет; 
- да ја објаснува оцетната 
ферментација; 
- да ги опишува технолошките 
постапки за производство на оцет; 
- да go класификациra оцетот 
према суровините од кои е 
произведен; 
- да ја објаснува постапката за 
добивање на јаболков оцет. 

- Објаснување на технолошките 
постапки за производство на оцет; 
- шематско прикажување на 
пастерова континуирана постапка 
за производство на оцет; 
- шематско прикажување на 
полуавтоматски фрингсов 
генератор за производство на 
оцет. 

Практична 
настава 

7. ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПИВО 

   10 - Да ги објаснува составот и 
својствата на суровините за 
добивање на пиво; 
- да ги опишува фазите на 
процесот за производство на слад; 
- да го објаснува дробењето на 
сладот; 
- да го објаснува процесот на 

- Укажување на составот и 
својствата на суровините за 
производство на пиво; 
- шематско прикажување на 
чистење на јачменот со триер; 
- шематско прикажување на 
садовите за влажнење и 
принципот на префрлување на 

Практична 
настава 



 12 

комнење на сладот и филтрацијата 
на комината; 
- да го објаснува варењето на 
сладовината со хмељ, ладењето и 
бистрењето на сладовината; 
- да ги познава фазите на 
производство на пиво од 
сладовината; 
- да го објаснува значењето  на 
квасецот и ферментацијата; 
- да ја објаснува улогата на 
дополнителната ферментација и 
одлежување на пивото; 
- да го објаснува бистрењето на 
пивото, стабилизирањето и полне-
њето на пивото. 

јачменот од еден сад во друг; 
- шематско прикажување на 
′ртилиште по Саладин, сушилница 
за слад, млин со шест валциза 
дробење на слад и мелница за 
мокро дробење на сладот; 
- прикажување шема на одделение 
на коминење или екстракција на 
сладот; 
- шематско прикажување на 
ферментори од типот  
четириаголни кади. 
 

8. ПРОИЗВОДСТВО  НА 
ВИНО 

 
12 

- Да ги опишува основните услови 
во винарска визба;  
- да ги познава винските садови 
изработени од различни 
материјали и влијанието на 
садовите врз квалитетот на 
виното; 
- да ги идентификува  различните 
сорти на грозје и нивните 
карактеристики; 
- да ја истакнува улогата и 
значењето на составните делови 
на гроздот; 
- да ја познава улогата на квасецот 

- Објаснување на најпогодните 
услови во винарската визба; 
- укажување на влијанието на 
материјалот на садовите врз 
квалитетот на виното; 
- објаснување на улогата и 
значењето на составните делови 
на гроздот; 
- објаснување на начините на 
утврдување на зрелоста на 
гроздот; 
- шематско прикажување на 
гмечалка со два валци; 
- шематско прикажување на 
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и критериумите за негов избор; 
- да го објаснува сулфурирањето; 
- да ги објаснува постапките за 
производство на црни, бели и 
ружица вина; 
- да ги разликува технологиите за 
производство на различните 
видови вина; 
- да ги објаснува постапките за 
производство на бело вино од 
црни сорти грозје; 
- да го објаснува созревањето на 
виното; 
- да ги познава постапките за  
доработка и чување на виното; 
- да ги набројува специјалните 
вина; 
- да ги објаснува постапките за 
испитување на квалитетот на 
виното; 
- да ги познава причините за 
појава на болести и недостатоци 
кај виното; 
- да ги посочи мерките за 
спречување на појава на болести и 
недостатоци кај виното. 
 
 
 
 

гмечалка со одделувач на петелки; 
- шематско прикажување на 
различни начини на вриење на 
кљукот; 
- шематски приказ на одделение 
за производство на бели вина; 
- укажување на разликата во 
технологиите за производство на 
црни и бели вина; 
- објаснување на условите за 
чување на виното; 
- презентирање примероци од 
различни видови вина и 
објаснување на дегустација; 
- наведување на причините за 
појава на болести и недостатоци 
кај виното и укажување на  
мерките за спречување на појава 
на болести и недостатоци кај 
виното. 
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4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 

 
 Soglasno celite na nastavnata programa po prehraнbena tehnologija nastavnikot primenuva sovremeni 

nastavni metodi (strategii) koi na u~enikot mu davaat mo`nost da bide  aktiven u~esnik vo nastavata. Ovie nastavni 
metodi podrazbiraat primena na nastavnite formi: frontalna i individualna, rabota vo grupi, vo parovi/tandem. 
 Vo tekot na nastavata nastavnikot gi prezema slednite aktivnosti: objasnuva, demonstrira, opi{uva, sporeduva, 
analizira, diskutira, ja sledi rabotata na u~enikot, go motivira u~enikot i dr. 
 Vo tekot na nastavata po predmetot, aktivnosta na u~enikot se sostoi во diskutirawe, pribele`uvawe, nabquduvawe, 
sporeduvawe, demonstrirawe, ~itawe i pi{uvawe, izrabotka na proektni zada~i, crtawe na {emi, blok dijagrami, uredi, 
aparati i sl.,  pravewe posteri na dadena tema, izrabotuvawe doma{ni zada~i, ilustrirawe i drugo. 
  
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata 
 
 Vospitno-obrazovnata rabota po nastavniot predmet prehraнbena tehnologija se realizira preku stru~no-teoretska 
nastava vo specijalizirana ili kabinet-u~ilnica. Obrazovnite aktivnosti se organizirani vo dve polugodija, preku 
nedelen raspored na ~asovite. Brojot na ~asovite koj e daden za oddelnite nastavni celini vo to~ka 4.1. od ovoj dokument, 
opfa}a ~asovi za obrabotka na novi nastavni sodr`ini, povtoruvawe, utvrduvawe, izrabotka na  proektni zada~i od dadena 
tema, poseta na proizvodni pogoni.  
 
4.4. Nastavni sredstva i pomagala 

 
Za poefikasno postignuvawe na celite se primenuvaat razni nastavni sredstva, pomagala i materijali. Vo zavisnost 

od nastavnata edinica se koristi: grafoskop, kompjuter, vizuelni uredi, CD i DVD so sodr`ini od tehnologiite koi se 
obrabotuvaat vo nastavnata programa, mostri od razni vidovi proizvodi, {emi, sliki, katalozi i drugi nastavni sredstva 
predvideni spored normativot za nastavni sredstva i pomagala po tehnologija za obrazovniot profil hemisko-tehnolo{ki  
tehni~ar od hemisko-tehnolo{ka struka.  

Za pouspe{no sovladuvawe na celite na predmetot u~enikot koristi soodvetna literatura i toa: u~ebnici i u~ebni 
pomagala, nastavni materijali podgotveni od strana na nastavnikot, Internet i dopolnitelna literatura za nastavnikot.    
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5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE 

 
 Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata i umeewata 
kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, usno i pismeno preku testovi na znaewa ili drugi formi. Ocenuvaweto na 
u~enicite se vr{i soglasno zakonskata regulativа. 

 
 
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 

 
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 

 
 Nastavnikot po nastavniot predmet prehraнbena tehnologija treba da gi poseduva slednite personalni, 
profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da e psihofizi~ki zdrav, da go primenuva literaturniot jazik i pismoto na 
koи se izveduva nastavata, da e otvoren i komunikativen, podgotven za sorabotka, da ima soodvetno profesionalno 
obrazovanie, so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota, da e dobar organizator, kreativen, da ja po~ituva 
li~nosta na u~enikot, da e podgotven za primena na inovacii vo vospitno-obrazovnata rabota. 
 
6.2. Standard za nastaven kadar 
 

Nastavata po predmetot prehraнbena tehnologija ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po: 
  - tehnologija- organska nasoka- biotehnologija; 
  - tehnologija - prehranbeno-biotehnolo{ko in`enerstvo; 
  - tehnologija-prehranbena tehnologija; 
  - tehnologija - biotehnologija; 
i so zdobiena pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit. 
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6.3. Standard na prostor za nastavniot predmet 

 
 Nastavata po nastavniot predmet prehrambena tehnologija se realizira vo specijalizirana ili kabinet-u~ilnica, 
opremena spored  normativot za prostor i oprema za obrazovniot profil prehranben tehni~ar od hemisko-tehnolo{ka 
struka. 
 
 
7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
7.1. Datum na izrabotka: april 2007  
  
7.2. Sostav na rabotnata grupa: 
      1. spec. Ардијана Исахи-Палоши, советник во  Центарот за стручно образование и обука - Скопје 
       2. д-р Мирјана Боцевска, професор, Технолошко-металуршки факултeт - Скопје 
       3. Татјана Митевска, наставник, ОСУ “Киро Бурназ”- Куманово 
       4. Илонка Бабуловска, наставник, СУГС “ Димитар Влахов”- Скопје 
       5. Гордана Најденова, инж.техн.”Житолукс-АД-Скопје” - Скопје 
        
   
 
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Datum na zapo~nuvawe:    01.09.2007 godina 
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9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Nastavnata programa po прехраnбена  tehnologija  ja odobri (donese) ministerot za obrazovanie i nauka so re{enie br. 11-
4631/16 од 21.06.2007 година. 
 
 

 

 

 


