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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
 По совладувањето на наставната програма по предметот фармакологија ученикот стекнува знаења и вештини и се 
оспособува: 
- да ја истакнува улогата на дрогите кои се употребуваат во козметиката; 
- да ги објаснува фармацевските формулации на дрогите кои се аплицираат локално кај клиентите;   
- да ја објаснува поделбата на дрогите и помошните дроги како фармацевски суровини во козметичката и 

парфимериската дајност;    
- да ги објаснува основните механизми на дејството на одделни дроги; 
- да ги применува во козметиката општите познавања за фармакокинетиката; 
- да ја познава токсичноста и несаканите дејства на дрогите и нивните помошни средства кои  се употребуваат во 

козметиката; 
- да развива позитивен став, потреба и навика за постојано стручно усовршување. 

 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 

 
 За постигнување на зацртаните цели по наставната програма по  фармокологија потребно е ученикот да поседува 
предзнаења од наставните предмети:   хемија , биологија, дерматологија и применета козметика. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
4.1. Структурирање на содржините за учење 

 
Тематски целини 

Бр. 
на 

час. 

 
 

Конкретни  цели 
 

 
 

Дидактички  насоки 
 

Корелаци
-ја меѓу 

тематски-
те целини 

и меѓу 
предмети

-те 

1. ОСНОВИ НА 
ФАРМАКОЛОГИЈАТА 

20 Ученикот: 
- да ги  објаснува  основните 

задачи  на фармакологијата; 
- да го опишува поимот  дрога 

и  нејзиното помошно 
лековито средство; 

- да ги опишува сличностите, 
разликите и граничните точки 
на дрогите кои се 
употребуваат во козметиката; 

- да го објаснува потеклото на 
дрогите и нивните помошни 
средства; 

- да ги класифицира дрогите 
според потеклото и начинот 
на чување во аптеките; 

- да ги објаснува начините на 
приготвување на дрогите; 

- да ги објаснува мастите, 

 
- Објаснување на 

предметот и задачите на 
фармакологијата; 

- објаснување на поимот 
дрога и неговите 
помошни средства; 

- укажување на 
сличностите и разликите 
на дрогите кои  се 
значајни во козметиката; 

- објаснување на 
потеклото на дрогите кои 
се користат во 
козметичката дејност; 

- објаснување на условите 
во кои треба да се 
чуваат дрогите во 
аптеките и другите 

Козмето-
логија 
Дермато-
логија 
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пастите, емулзиите, 
суспензиите и растворите кои 
се употребуваат во 
козметичката и 
парфимериската дејност; 

- да ги објаснува  начините на 
издавање на дрогите; 

- да ја објаснува примената  на 
дрогите во козметиката; 

- да ги разликува готовите 
фармацевтски дроги и други 
помошни дроги; 

- да ја објаснува правилната 
примена на готовите дроги 
(масти, пасти, раствори, 
каоки, инјекции, таблети, 
прашоци, чаеви и тинктури); 

- да ги објаснува коригентните 
средства потребни за 
фармацевтските 
формулации; 

- да ги познава завојните 
материјали како помошни 
средства. 

 
 
 
 
 
 

веледрогерии; 
- укажување на значењето 

за правилното 
приготвување и 
издавање на дрогите; 

- објаснување на 
намената на дрогите во 
козметичката и 
парфимериската 
дејност; 

- дефинирање на готовите 
дроги: масти, пасти, 
суспензии, емулзии, 
раствори, капки, 
инјекции, таблети, 
прашоци, чаеви и 
тинктури; 

- укажување на значењето 
на правилната примена 
на готовите дроги во 
козметичката дејност; 

- објаснување на 
коригентните средства 
потребни за 
фармацевтски 
формации; 

- укажување на потребата 
од користење на 
завојните материјали во 
козметичката дејност; 
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- применување на: 
графофолии, 
фотографии, графоскоп, 
телевизор, компјутер, 
видео и ТВ-филмови, 
ЦД-роми, цртежи, 
препарати  и други 
средства поврзани со 
темата. 

2. ОПШТА 
ФАРМАКОЛОГИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 - Да разликува: доза, видови 
дози, односот помеѓу дозата 
и ефектот на дозата; 

- да ги објаснува принципите 
на терапискиот индекс и 
тераписката ширина при 
употребата на дрогите; 

- да ги препознава 
последиците од 
неправилната употреба на 
дрогите во козметичката 
дејност;  

- да ги објаснува начините на 
апликација на дрогите; 

- да го објаснува дејството на 
лековите на организмот; 

- да ги разликува видовите на 
дрогите, нивната 
специфичност, 
карактеристики и 
селективност; 

- Објаснување на поимот 
доза, видови на доза, 
односот на дози и 
нивниот  ефект на 
организмот; 

- објаснување на 
принципите на 
терапискиот индекс и 
тераписката ширина на 
дрогите; 

- укажување на потребите 
од правилната употреба 
на дрогите во 
козметичката дејност; 

- објаснување на орална, 
парентална и другите 
видови на апликација на 
дрогата; 

- дефинирање на 
дејството на дрогите на 
организмот, 

Козмето-
логија 
Дермато-
логија 
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- да укажува на механизмите 
на дејството на дрогата на 
организмот;   

- да ги познава факторите кои 
влијаат врз дејството на 
лекот; 

- да ги именува начините на 
ресорпција на дрогите преку 
дигестивниот тракт, белите 
дробови, кожата, слузокожата 
и другите патишта во 
организмот;  

- да ги објаснува начините на 
дистрибуција на дрогите во 
организмот  преку крвта, 
ткивата, мајчиното млеко; 

- да ги познава местата на 
метаболирање на дрогите;  

- да ги објаснува начините на 
елиминирање на дрогите 
преку бубрезите, црниот 
дроб, кожа, дишните  и 
другите патишта во 
организмот;  

- да ги објаснува факторите 
кои влијаат на дозирањето на 
дрогата; 

- да го објаснува дозирањето 
на дрогата кај децата, 
возрасните и старите лица; 

специфичноста, 
селективноста, видовите 
и нивните 
карактеристики; 

- објаснување 
механизмите на 
дејствувањето на 
дрогите на организмот; 

- дефинирање на 
биолошките, 
фармаколошките, 
индивидуалните, 
психичките и 
паталошките фактори 
кои влијаат врз дејството 
на лекот; 

- објаснување на 
начините за 
репсорпцијата на 
дрогите преку 
дигестивниот тракт, бели 
дробови, кожа, 
слузокожа и други 
делови на организмот;  

- објаснување на 
дистрибуцијата на 
дрогите преку крвта, 
ткивата, плодот на 
мајката и другите делови 
на организмот; 
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- да укажува на несаканите 
дејства на дрогите, нивната 
токсичност, алергични 
реакции; 

- да ја објаснува психичката и 
физичката зависност од 
дрогите, како и нивната 
тахифилаксија; 

- да анализира, заклучува и 
дискутира за значењето на 
зависноста од дрогите. 

 
 
 
 
 

- објаснување на 
метаболизмот на 
дрогите; 

- дефинирање на 
патиштата преку кои се 
врши отстранување на 
дрогите-бубрезите, 
црниот дроб и други 
патишта; 

- укажување на значењето 
на  факторите кои 
влијаат на дозирањето 
на дрогата; 

- објаснување на 
правилното дозирање на 
дрогата кај, децата, 
возрасните и старите 
лица; 

- укажување на појавата 
на токсичност, алергиски 
реакции и други промени 
на организмот од 
дрогите; 

- укажување на појавата 
зависност од лековите -
токсикоманија; 

- применување на: 
графофолии, 
фотографии, видео  и ТВ 
филмови, ЦД-дискови, 
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цртежи, препарати и 
други средства поврзани 
со темата. 

3. СПЕЦИЈАЛНА 
ФАРМАКОЛОГИЈА 

 
 

16 - Да именува 
фармакодинамички групи 
лекови; 

- да ја објаснува 
фармакологијата на 
витамините кои наоѓаат 
широка примена во 
козметичката дејност; 

- да го познава влијанието  на 
витамините (A,D,E,C,K,B) на 
организмот кои се 
употребуваат како 
фармацевтски препарати во 
козметиката;  

- да ја разликува 
фармакологијата на 
антисептици од 
дезинфициенските материи 
кои се применуваат во 
козметиката: површински 
активни материи (алкохоли, 
феноли, киселини, халогени  
соединенија, оксидативни 
соединенија, тешки метали и 
нивните соли, антисептички 
бои); 

- да препознава отрови и 

- Објаснување на 
поделбата и општите 
карактеристики на 
фармакодинамичките 
групи лекови; 

- укажување на важноста 
на фармаколошките 
особини на витамините  
во козметологијата; 

- објаснување на 
дерматолошкото 
влијание на витамините 
како препарати кои се 
употребуваат во 
козметичката дејност; 

- објаснување на 
позитивното и 
негативното 
дерматолошко влијание 
на антисептиците и 
дезинфекционите 
материи на човековиот 
организам; 

- укажување на 
дерматолошкото 
значење на отровите и 
антидотите; 

Козмето-
логија 
Дермато-
логија 
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антидотеи; 
- да ги објаснува  општите 

фармаколошки особини на 
хормоните; 

- да ја опишува 
фармакологијата на 
гликокортикоидите и 
микофамокортикоидите, како 
и нивните позитивни и 
негативни особини како 
козметички суровини; 

- да ја објаснува примената на 
минералокортикоидите и 
анаболиците како 
фармацевтски производи кои 
се употребуваат во 
козметичката дејност. 

 

- дефинирање на 
дерматолошкото дејство 
на хормоните како 
фармацевтски 
производи во 
козметиката; 

- објаснување на 
дејството на 
гликокортикоидите и 
микофамокортикоидите 
на организмот при 
нивната употреба како 
фармацевтски суровини; 

- објаснување на 
нарушувањата во 
организмот кои 
настануваат поради 
неправилната употреба 
на хормоните; 

- применување на: 
графофолии, слики и 
видео,ТВ филмови, ЦД-
дискови, Интернет, 
телевизор и други 
средства поврзани со 
темата. 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Согласно целите на наставната програма по фармакологија 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/тендеми/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. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во дискутирање, прибележување, 
набљудување,  споредување, демонстрирање, читање  и пишување,  правење проекти на дадена тема, изработување 
домашни задачи и друго. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата 
 
 Воспитно - образовната работа по наставниот предмет фармакологија 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 проекти на дадена тема, гледање на  видеофилмови и 
ЦД-дискови  преку организирање на работилници со содржини од областа на фармакологијата. Непосредната поврзаност 
на содржините по фармакологија со козметологија и дерматологија 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 и ЦД-дискови, 
слики, текстови и други наставни средства и помагала предвидени според нормативот за простор, опрема и наставни 
средства. 



 12

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

учебни помагала, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, дополнителна литература за наставникот, 
Интернет, стручни списанија и сл.    
 
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. 

 
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
    РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 
 Наставникот по наставниот предмет фармакологија 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 фармакологија ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- фармација; 
- медицинаи; 
- стоматологија; 

            и  со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
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6.3. Стандард за простор 
 
 Наставата по наставниот предмет фармакологија се реализира во кабинет-училница, опремена според  
нормативот за простор и опрема за струката лични услуги за профилот козметички техничар. 
 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка:   јуни 2007 година 

 
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. Надежда Блажевска, наставник, СУГ - Скопје „Димитар Влахов” 
4. Снежана Стојановска, наставник, СУГ - Скопје „Димитар Влахов” 
5. Цвете Темова, член,  козметичар, „Козметика Темов” - Скопје 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Датум на започнување: 01.09. 2007 година 

 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

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


