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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 
1.1. Назив на наставниот предмет: ДЕРМАТОЛОГИЈА 
 
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. Трета година 

 
1.5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови неделно:        2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:     72 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 По совладувањето на наставната програма по предметот дерматологија ученикот стекнува знаења и се 
оспособува:  
- да ги препознава заболувањата на кожата; 
- да ги опишува патолошките процеси и облиците на нивната манифестација на кожата;  
- да ја објаснува етиопатогенезата на заболувањата на кожата; 
- да ја опишува клиничката слика на заболувањата на кожата;                       
- да разликува заболена од здрава кожа; 
- да ги разликува патолошките и естетските промени на кожата; 
- да ја познава улогата на козметичкиот техничар во третманот на заболената кожа; 
- да користи стручна литература;  
- да ги применува хигиено-техничките услови и заштита при работа; 
- да ја сфаќа интердисциплинарноста на козметичката струка и нејзината поврзаност со медицината, пред се’ со 

дерматологијата во решавање на стручните проблеми. 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За остварување на зацртаните цели на наставната програма по  дерматологија потребно е ученикот да има 
предзнаења од наставните предмети:  биологија, анатомија и физиологија, хигиена,  козметика и фризерство, 
дерматологија, применета козметика и практична настава од II година.  
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структурирање на содржините за учење 
 

 
 

Тематски целини 

 
Бр. 
на 

час. 

 
 

Конкретни  цели 
 

 
 

Дидактички  насоки 
 

Корела-
ција меѓу 
тематскит
е целини и 

меѓу 
предметит

е 

1. ЕРИТЕМАТОЗНИ 
ДЕРМАТОЗИ 

12 Ученикот: 
- да ги разликува видовите на 

еритематозни дерматози; 
- да ги опишува еритемните и 

еритемосквамозните 
промени на кожата; 

- да споредува активен со 
пасивен еритем; 

- да го толкува еритемот како 
реакција на крвните садови 
на кожата на надворешни и 
внатрешни фактори; 

- да ја сфаќа важноста на 
инфективниот еритем за 
козметичкиот техничар; 

- да ги разликува видовите на 
еритематозни дерматози; 

- да ги споредува клиничките 
слики на еритематозните 

- Класифицирање на 
еритематозните 
дерматози; 

- опишување на 
механизмот на 
настанување на 
еритемот; 

- укажување на 
разновидноста на 
етиолошките фактори; 

- објаснување на 
патогенезата на 
инфективниот еритем; 

- опишување на 
клиничката слика на 
еритематозните 
дерматози: еритема 
соларе, токсичен и 
алергичен еритем, 

Фармако-
логија 
Козмето-
логија 
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дерматози; 
- да ги опишува  

еритематозните промени  на 
кожата кај  лупус 
еритематодес; 

- да ја препознава клиничката 
слика на 
еритемосквамозните 
дерматози; 

- да ги сфаќа основните 
принципи во превенција и 
терапија на заболувањата; 

- да ги применува 
козметичките постапки во 
терапијата на заболувањата. 

еритем на лицето, 
rozacea,  perioralen 

dermatit, eryzipel и др.; 

- опишување на клиничка 
слика на 
еритемосквамозните 
дерматози: pityriasis 
rosacea, psoriasis vulgaris; 

- опишување на 
клиничката слика на 
хроничниот лупус 
еритематодес; 

- објаснување на 
принципите во 
превенцијата и 
терапијата на 
заболувањата;. 

 

2. АЛЕРГИСКИ 
ДЕРМАТОЗИ 

10 - Да ги препознава промените 
на кожата кај алергиските 
дерматози; 

- да го објаснува механизмот 
на  настанување на 
алергиските дерматози; 

- да ги набројува причините за 
алергиски реакции; 

- да ги разликува видовите на 
алергиски реакции; 

- да ја истакнува улогата на 
козметичките препарати и 
склоноста кон алергија кај 

- Објаснување на 
механизмот на 
алергиска реакција;                                          

- укажување на типови на 
алергиска 
преосетливост; 

- опишување на 
етиологија, клиничка 
слика и терапија на 
алергиските дерматози: 
urticaria, egzema vulgare, 

cheilitis alergica; 

- опишување на 

Фармако-
лгија  
Козмето-
логија  
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професионалната егзема кај 
козметичкиот техничар;. 

- да го објаснува методот на 
епикутанте тестови; 

- да ја сфаќа важноста на 
алерголошките испитувања 
во прогнозата на 
професионалниот егзема кај 
козметичкиот техничар; 

- да ја опише терапијата на 
алергиските дерматози 

алерголошките 
испитувања кај 
егземата; 

- прикажување на 
дерматолошки слики. 

 
 
 
 

 3. АТРОФИЈА НА 
КОЖАТА 

 4 - Да ги идентификува знаците 
на атрофичната кожа; 

- да ја објаснува атрофијата на 
кожата како физиолошка 
појава, последица на 
климатски услови или како 
заболување; 

- да разликува сенилна од 
дегенеративна атрофија на 
кожата; 

- да ја објаснува линерната 
атрофија на кожата; 

- да ја сфаќа важноста на 
негата и хигиено-диететскиот 
режим во атрофијата на 
кожата; 

- да ја толкува прогнозата и 

- Објаснување на поимот 
атрофија на кожата;  

- опишување на клиничка 
слика на: cutis 
senilis,degeneratio cutis 

climatica,striae atrophicae  и 

секундарна атрофија на 
кожата; 

- укажување на важноста 
на негата и хигиено-
диететскиот режим во 
атрофијата на кожата; 

- објаснување на 
тераписката постапка 
кај различни типови на 
атрофија; 

- прикажување на 

 
Фармако-
логија  
Козмето-
логија  
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терапијата на атрофијата на 
кожата; 

- да применува козметички 
постапки во корекција на 
атрофичната кожа. 

дерматолошки слики. 
 

4. ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО 
ПИГМЕНТАЦИЈАТА НА 
КОЖАТА 
 
 

6 - Да ги разликува пигментните 
промени на кожата; 

- да ги објаснува причините за 
настанување на пигментните 
промени; 

- да го опишува 
фотодинамичкиот ефект на 
сончевите зраци; 

- да ја препознава клиничката 
слика во која се јавуваат 
пигментните нарушувања на 
кожата; 

- да сфаќа важноста на 
превенцијата во терапијата 
на пигментните нарушувања; 

- да применува козметички 
постапки во терапијата на 
пигментните нарушувања; 

- да ги препознава 
последиците од нестручно 
отстранување на тетоважа.  
 
 
 

- Објаснување на 
процесот на создавање 
на меланинот во 
кожата; 

- укажување на облиците 
во кои се јавуваат 
нарушувањата на 
пигментацијата; 

- опишување на 
етиопатогенезата, 
клиничката слика и 
терапијата на: chloasma, 

ephelides.vitiligo, 

албинизам; 
- укажување на важноста 

од познавање на  
токсичниот 
melanodermatitis toxica и 

тетоважата за 
козметичкиот техничар; 

- потенцирање на улогата 
на козметичкиот 
техничар во корекција 
на пигментните 
нарушувања на кожата; 

 
Фармако-
логија  
Козмето-
логија 
Применета 
козметика 
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- презентирање на 
дерматолошки слики. 

5. ЗАБОЛУВАЊА НА 
АДНЕКСИТЕ НА КОЖАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Да ја препознава 
дисебороичната кожа; 

- да ги набројува факторите на 
дисебореата; 

- да го објаснува комедонот 
(митесерот), грисот (коконот), 
милиумот; 

- да ги објаснува принципите 
на локалното лечење на 
дисебореата; 

- да отстранува митесерите и 
гризевите; 

- -да ја сфаќа улогата на 
хигиено-диететскиот режим 
во терапијата на 
дисебореата; 

- да сфаќа важноста на 
козметичката нега на 
дисебороичната кожа; 

- да го објаснува механизмот 
на настанување на 
младешките мозолчиња; 

- да ги разликува стадиумите 
на акнозната кожа; 

- да ја сфаќа улогата на 
козметичкиот техничар во 
терапијата на акнозната 
кожа; 

- Објаснување на 
поимите: себореа, 
себостаза и дисебореа; 

- укажување на 
факторите кои влијаат 
на зголеменото лачење 
на лојните жлезди; 

- прикажување на 
дисебороичните 
предели на телото; 

- опишување на 
клиничката слика  на 
дисебореа; 

- потенцирање на улогата 
на хигиената и начинот 
на живеење, исхраната 
кај дисебороичната 
кожа; 

- опишување на 
козметичките постапки 
во терапијата на 
дисебороична кожа; 

- презентирање на 
механизмот на 
настанување на 
младешките мозолчиња 
(acne vulgaris); 

- опишување на 

Фармако-
логија 
Козметоло-
гија 
Применета 
козметика 
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- да ги препознава промените 
на воспалената 
дисебороична кожа; 

- да ги објаснува 
нарушувањата во лачењето 
на потните жлезди; 

- да ги препознава аномалиите 
во структурата и бојата на 
косата; 

- да ги објаснува причините за 
аномалиите на косата; 

- да ја истакнува улогата на 
козметичките препарати во 
аномалиите на косата; 

- да ги опишува нарушувањата 
во влакнетоста на кожата; 

- да ги објаснува причините за 
зголемена влакнатост; 

- да ги препознава типовите на 
ќелавост; 

- да ги објаснува причините за 
ќелавоста; 

- да опишува методите на 
депилација и епилација во 
терапијата на 
хипертрихозата; 

- да ја објаснува прогнозата и 
терапијата на ќелавоста; 

- да ги анализира промените 
на ноктот; 

клиничката слика на 
стадиумите на acne 
vulgaris; 

- објаснување на 
принципите во 
терапијата на acne 
vulgaris; 

- презентирање на 
козметички постапки кај 
acne vulgaris; 

- опишување на 
етиологијата, 
клиничката слика и 
терапијата на 
дисебороичниот 
дерматит; 

- дефинирање на 
пореметувањето во 
лачењето на потните 
жлезди; 

- презентирање на 
причините на локалната 
хиперхидроза; 

- опишување на клиничка 
слика на милиарија; 

- класифицирање во 
аномалиите во 
структурата и бојата на 
косата; 

- објаснување на 
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- да ги разликува 
дистрофичните од 
егзематозните и габичните 
промени на ноктот; 

- да го објаснува начинот на 
третирање на променетиот 
нокт. 

облиците на нарушена 
влакнатост на кожата; 

- презентирање на 
етиологијата на 
хипертрихосис  и 
алопеција; 

- опишување на типовите 
на алопеција; 

- објаснување на 
методите за 
отстранување на 
влакнатост; 

- набројување на 
основните принципи во 
лечење на ќелавост; 

- укажување на 
причините кои 
предизвикуваат  
промени на ноктот; 

- опишување на 
дистрофичните и 
егзематозните промени 
на ноктот; 

- објаснување на 
етиологијата, клиничка 
слика на onychomycosis; 

- прикажување на 
дерматолошките слики 
на заболувања на 
аднексите на кожата. 
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6. ТУМОРИ НА КОЖАТА 14 - Да разликува видови на  
младежи на кожата; 

- да ги опишува знаците на 
малигната трансформација 
на младежите; 

- да го сфаќа ризикот од 
третирање и отстранување 
на младежите; 

- да разликува лојна циста од 
милиум; 

- да ги познава промените кај 
прекацерозните состојби на 
кожата; 

- да ги набројува  
карактеристиките на 
бенигните и малигните 
тумори; 

- да ги разликува видовите на 
малигни и бенигни тумори; 

- да ја опишува терапијата и 
прогнозата на туморите; 

- да препознава келоидни 
промени на кожата. 

- Опишување на 
особините на 
пигментните младежи; 
(nevus pigmentosus, nevus 

pigmentosus pylosus, 

lentigo); 

- презентирање на 
знаците на малигната 
алтерација на 
пигментните невуси; 

- укажување на 
контраиндицираност на 
козметички постапки кај 
пигментните невуси; 

- прикажување на видови 
на ретенциони цисти; 

- опишување на клиничка 
слика на 
преканцерозните 
состојби на кожата 
keratosis senilis, cornu 

cutaneum, leukoplakia; 

- презентирање на 
карактеристиките на 
бенигните и малигните 
тумори; 

- класифицирање на 
бенигните и малигните 
тумори; 

- опишување на клиничка 

Фармако-
логија 
Козмето-
логија 
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слика и терапија на 
бенигните тумори на 
крвните садови на 
кожата (ангиом, 
лимфангиом); 

- опишување на клиничка 
слика и терапија на 
келоидот и келоидните 
белези. 

7. ЗАБОЛУВАЊА НА 
ВЕНИТЕ И ЦЕЛУЛИТ 

 
4 

- Да ги препознава  варикозно 
променетите вени; 

- да ги објаснува проширените 
вени како професионално 
заболување; 

- да ја сфаќа 
контраиндикацијата на 
козметичките постапки кај 
проширените вени; 

- да ја сфаќа важноста на 
превенцијата во лечењето на 
заболувањето; 

- да ја опишува целулитно  
променетата кожа; 

- да ја истакнува сложеноста 
на постапката во 
отстранување на целулитот. 
 

- Објаснување на 
карактеристиките на 
венскиот систем на 
долните екстремитети; 

- укажување на 
причините кои 
предизвикуваат 
проширени вени; 

- опишување на клинчка 
слика  на varices cruris 
iulkus cruris; 

- објаснување на 
патогенезата на 
целулитот; 

- опишување на 
промените на кожата кај 
целулитот; 

- укажување на важноста 
од познавањето на 
болестите на вените и 

Фармако-
логија  
Козмето-
логија  
Применета 
козметика 
Практичнан
астава 
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целулитот за 
козметичкиот техничар; 

- примена на 
дерматолошки слики. 

8. ПОЛОВИ ЗАБОЛУВАЊА 
НА КОЖАТА 

4 - Да ги опишува промените на 
кожата кај полово 
преносливите заболувања; 

- да ги објаснува причините за 
полово преносливите 
заболувања и мерките за 
заштита од нив;  

- да ја анализира улогата на 
информираноста и 
одржувањето на личната 
хигиена во ширењето на 
полово преносливите 
заболувања. 

- Објаснување на 
епидемиологијата на 
венеричните болести; 

- опишување на клиничка 
слика и терапија на: 
gonorhea, негонороичен 
уретрит, sifilis-lues; 

- укажување на важноста 
на познавањето на 
полово преносливите 
заболувања за 
козметичкиот техничар; 

- презентација на 
дерматолошки слики. 

Фармако-
логија 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
       Согласно целите на наставната програма по дерматологија наставникот применува  современи 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 и/или  индивидуално. 
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности:  објаснува, демонстрира, опишува, споредува, 
анализира, дискутира, поставува  прашања, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, го води ученикот и др. 
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Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во дискутирање, прибележување, 
набљудување,  споредување, демонстрирање, читање  и пишување, изработка на проектни  задачи, правење постери на 
дадена тема, изработување домашни задачи, илустрирање и друго. 

 
 4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет дерматологија се реализира преку-теоретска 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 документ, опфаќа часови за обработка 
на нови наставни содржини, повторување, утврдување, правење проектни задачи од дадена тема, гледање на ЦД-дискови  
преку организирање на работилници со содржини од областа на дерматологијата. Непосредната поврзаност на 
содржините по дерматологија и наставните предмети: биологија, хигиена со микробиологија, козметика и фризерство, 
анатомија ифизиологија, фармакологија, козметологија, применета козметика, 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, ЦД-дискови,  каталози, 
слики, проспекти за иновации во дерматологијата, стручни списанија и други наставни средства и помагала предвидени 
според нормативот за простор, опрема и наставни средства. 

  
За поуспешно совладување на целите на предметот ученикот користи соодветна литература, и тоа: учебници и 

учебни помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот и дополнителна литература за наставникот.    
 
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, вежби  и писмено преку тестови на знаења или други форми, кои се 
користат по обработката на секоја наставна целина. 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 дерматологија треба да ги поседува следните персонални, професионални и 

педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да ги применува литературниот јазик и писмото на кој 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 дерматологија  ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- медицина;   
- стоматологија;  

со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
 
6.3. Стандард за простор  
  

Наставата по наставниот предмет дерматологија 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:  мај 2007 
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7.2. Состав на работната група: 
 
1. Чедомир Димовски, раководител,  СУГ - Скопје „Лазар Танев” 

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 
 
8.1. Датум на започнување: 01.09.2007 година 

 
 

9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

     Наставната програма по дерматологија ја одобри  министерот за образование и наука со решение  
  број 11-4405/1 од 12.06.2007 година. 
 


