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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Назив на наставниот предмет: КОЗМЕТОЛОГИЈА 
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. Четврта  

 
1.5. Број на часови на наставниот предмет 
1.5.1. Број на часови неделно:        2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно:     66 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Изборен  
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 По совладувањето на наставната програма по предметот козметологија како изборен предмет ученикот стекнува 
знаења, вештини и се оспособува: 
- да ги класифицира козметичките препарати според: типот на  физичко-хемиските системи, намената, местото и 

времетраењето на дејството;    
- да ги разликува микро и макродисперзните системи; 
- да ја разбира улогата и дејството на козметичките препарати за: нега и чување на функцијата, заштита  и 

отстранување на недостатоците и декорација на кожата и нејзините творби; 
- да го согледува влијанието на суровините во состав на козметичките препарати според намената; 
- да анализира и заклучува за механизмот на дејство на козметичките препарати; 
- да ги споредува козметичките препарати добиени на природна база со препаратите кои содржат вештачки суровини; 
- да го опишува процесот на производството и контролата на квалитетот на козметичките препарати; 
- да споредува индустриско и лабораториско производство на козметички препарати; 
- да ги познава стандардите и сертификатите за квалитет на козметичките препарати и нивното производство; 
- да развива навики за користење различни извори на знаења и да користи стручна литература. 

 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 

 
 За постигнување на зацртаните цели на наставната програма  козметологија како изборен предмет, потребно е 
ученикот да поседува знаења од наставните предмети: козметологија, дерматологија,  хигиена и микробиологија, 
козметика и фризерство и применета козметика од I, II, и III година. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 
 

 
 

Тематски целини 

 
Бр. 
на 

час. 

 
 

Конкретни  цели 

 
 

Дидактички  насоки 

Корелација 
меѓу 

тематските 
целини и меѓу 

предметите 

1. МИКРО И 
МАКРОДИСПЕРЗНИ 
СИСТЕМИ КАКО 
КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 Ученикот: 
- да ги објаснува 

микродисперзните и 
макродисперзните системи; 

- да ги објаснува својствата, 
поделбата и изработката на 
емулзиите; 

- да го објаснува механизмот 
на дејство на емулгаторите; 

- да разликува типови на 
емулгатори во козметичките 
препарати; 

- да го објаснува механизмот 
на  дејство на аеросолите; 

- да споредува класични 
погонски гасови од 
аеросоли-пријатели на 
озонот. 

- Дефинирање на 
микродисперзните 
системи како прави 
раствори и колоидно-
дисперзни системи; 

- објаснување на 
својствата, поделбата и 
начинот на добивање на 
емулзиите; 

- објаснување на 
механизмот на дејство и 
значење на 
емулгаторите за 
стабилност на 
козметичките емулзии; 

- дефинирање на 
својствата и изработката 
на суспензиите во 
козметичките препарати; 

- објаснување на начинот 
на делување на 
аеросолите во различни 
козметички препарати; 

- Применета 
козметика 
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- дефинирање на 
погонските гасови во 
аеросол-препаратите; 

- објаснување на 
штетноста на класичните 
пропеленти за озонот; 

- применување на шеми,   
фотографии, цртежи, 
изготвување на 
истражувачки проекти со 
Интернет и други  
помагала  поврзани со 
темата.  

2. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНА 
ХИГИЕНА 
 
 
 
 
 
 

 6 - Да го објаснува составот, 
видовите и примената на 
сапуните; 

- да ги објаснува фазите на 
изработка на сапуните; 

- да ги споредува обичните 
од антибактериските и 
медицинските сапуни; 

- да ја сфаќа потребата од 
препаратите за капење; 

- да го објаснува дејството на 
природните препарати за 
капење; 

- да ги објаснува 
козметичките препарати за 
општа нега на забите и 
усната шуплина. 

 
 

- Дефинирање на 
дејството на  
сапуните како 
козметички препарати за 
одржување на личната 
хигиена; 

- објаснување на 
особините и составот на 
обичните, 
антибактериските и 
медицинските сапуни; 

- дефинирање на 
особините и дејството  
на препаратите за 
капење врз кожата и 
косата; 

- укажување на значењето 
и дејствотото на 
природните препарати 
за капење; 

- Применета 
козметика 
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- објаснување на 
карактеристиките на 
козметичките препарати 
за општа нега на забите 
и усната шуплина; 

- применување на 
разновидна графика, 
изготвување на проекти 
со истражување и 
користење на Интернет. 

3. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГА И 
ФУНКЦИЈА НА КОЖАТА И 
КОСАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 - Да ги познава активните 
материи како препарати за 
остранување на 
нечистотијата на кожата; 

- да ги објаснува особините, 
дејството и поделбата на 
емолиентните и 
хидратантните креми; 

- да ги објаснува кремите и 
лосионите на база на ДД-
вода; 

- да го сфаќа  значењето на 
липозомите при транспорт 
на активни материи во 
кожата со нанесување на 
кремите; 

- да го објаснува механизмот 
на дејството на липозомите; 

- да ги истакнува особините и 
употребата на козметичките 
маски и пакувања; 

- да ги објаснува 
специјалните маски со 

- Објаснување на 
поделбата на 
препаратите за 
отстранување на 
нечистотиите од кожата 
во зависност од видот на 
кожата; 

- објаснување на 
својствата на 

      кремите и лосионите на  
      база на вода со  
      осиромашено 
количество 
      на деутериум;   
- објаснување на  

емолиентниот ефект при 
третман на дехидрирана 
кожа; 

- истакнување на 
значењето на примена 
на природните липозоми 
во кремите;  

- објаснување на 

- Применета 
козметика 
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тераписко дејство -  
пакувањата за остранување 
на естетските недостатоци 
на кожата; 

- да го објаснува дејството на 
природните маски на база 
на алги; 

- да ја опишува примената и 
особините на кремите за 
масажа; 

- да ги објаснува препаратите 
за нега и регенерација на 
косата; 

- да го споредува дејството 
на природните маски од 
синтетските препарати за 
нега на косата. 

     
 

механизмот на 
транспорт на активни 
материи со помош на 
липозоми;  

- објаснување на 
особините на 
пакувањата за 
остранување на 
естетските недостатоци 
на кожата;  

- објаснување за составот 
на природните маски на 
база на алги; 

- објаснување на 
дејството на природните 
суровини во состав на 
кремите за масажа;  

- споредување на 
природните маски и 
синтетските препарати 
за нега и регенерација 
на косата. 

4. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ ЗА ЗАШТИТА 
НА КОЖАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 -   Да го објаснува дејството на 
     препаратите за заштита на  
     кожата кои го  спречуваат  
      нејзиното оштетување; 
- да го опишува составот и 

употребата на препаратите 
за заштита од хемикалии; 

- да го опишува значењето 
на SP-факторот во 
препаратите за заштита на 
кожата од УВ-зраци; 

- Објаснување на 
својствата и составот  на 
препаратите за заштита 
од хемикалии; 

- објаснување на 
употребата на 
препаратите за заштита 
на кожата од УВ-
зрачење; 

- укажување на важноста 
на SP-факторот во 

- Применета 
козметика 
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- да ги објаснува видовите и 
начинот на делување на 
препаратите за забрзано 
потемнување на кожата без 
изложување на дејството на 
сонцето; 

- да ги истакнува видовите и 
дејството на препаратите за 
заштита на кожата од 
инсекти; 

- да ја согледа примената на  
цитронелата и репелентите 
во препаратите за заштита 
од инсекти; 

- да го објаснува значењето и 
составот на препаратите за 
нега на детска кожа; 

- да го објаснува дејството на 
перу балзамот и 
витамините во специјалните 
креми за нега на  детска 
кожа. 

 
 

препаратите за заштита 
од сончање; 

- објаснување на начинот 
на употреба на 
препаратите за забрзано 
потемнување; 

- дефинирање на 
видовите и начинот на 
дејство на  

      препаратите за заштита  
      од инсекти; 
- истакнување на 

својствата на 
цитронелата и 
репелентите во состав 
на препаратите за 
заштита од инсекти; 

- објаснување на начинот 
на дејство на 
препаратите за нега на 
детска кожа; 

- истакнување на 
потребата од користење 
на специјални креми со 
витамини и перу балзам 
за нега на детска кожа; 

- демонстрирање на: 
шеми, фотографии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
НЕДОСТАТОЦИ НА 
КОЖАТА И КОСАТА 

6 
 
 
 
 

- Да ги класифицира 
препаратите за белење на 
кожата; 

- да ги објаснува особините и 
примената на козметичките 

- Објаснување на  
значењето на 
препаратите за белење 
на кожата; 

- објаснување на начинот 

- Применета 
козметика 
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препаратите за лупење -
пилинг на кожата;  

- да ја објаснува примената 
на овошните киселини и 
ензимотерапијата; 

- да го истакнува дејството 
на лековитите препарати за 
нега на себороична кожа; 

- да ги објаснува 
последиците од 
неправилната употреба на 
козметичките препарати за 
отстранување на 
недостатоците на кожата; 

- да го објаснуваат дејството 
на препаратите за 
сузбивање на првутот  и 
против опаѓање на косата. 

 
 
 

на примена на овошните 
киселини и 
ензимотерапијата при 
третман  на кожата; 

- објаснување на 
особините на лековитите 
препарати за нега на 
себороична кожа; 

- дефинирање на 
правилната употреба на 
козметички препарати за 
остранување на 
недостатоци на кожата; 

- објаснување на составот 
и дејството на 
препаратите против 
првут и опаѓање на 
косата; 

- примена на телевизор, 
компјутер, видео, ЦД-а, 
списанија и Интернет, 
при истражувачки 
проекти. 

6. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ ЗА 
ДЕКОРАЦИЈА НА КОЖА, 
НОКТИ И КОСА 
 

8 - Да го опишува составот и 
особините на пудрите како 
препарати за декорација на 
кожата; 

- да ги познава облиците и 
примената на црвилата за 
лице и усни; 

- да го познава начинот на 
употреба на препаратите за 
декорација на очните 

- Објаснување на улогата 
и видовите на пудрите 
како препарати за 
декорација и нега на 
кожата; 

- објаснување на 
правилната примена на 
црвилата за лице; 

- укажување на значењето 
на црвилата за усни; 

- Применета 
козметика 
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капаци, трепки и веѓи; 
- да ја објаснува употребата 

на препаратите за 
козметичка нега и 
надградба на ноктите; 

- да го познава начинот на 
употреба на лаковите за 
нокти; 

- да ги споредува 
препаратите за 
отстранување на лаковите, 
со и без ацетон; 

- да ги познава 
карактеристики на 
декоративните препарати 
кои се применуваат во 
театарот, филмот и 
телевизијата; 

- да објаснува примената на 
трајната шминка како 
декоративен елемент; 

- да го споредува дејството 
на препаратите за боење и 
белење на косата, со и без 
амонијак. 

- објаснување на 
правилната употреба на 
препаратите за 
декорација на очните 
капаци, трепки и веѓи; 

- објаснување на 
дејството на разните 
препарати за  нега на 
нокти; 

- укажување на 
правилната употреба на 
лаковите и препаратите 
за остранување на 
лаковите без ацетон; 

- дефинирање на 
декоративните 
препарати за сценската 
уметност и нивното 
дејство на кожата; 

- истакнување на 
примената на трајната 
шминка; 

- објаснување на 
дејството на 
препаратите за боење и 
белење на косата кои не 
содржат амонијак; 

- примена на телевизор, 
компјутер, видео, ЦД-а, 
списанија и Интернет. 

7. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ СО 
РАЗЛИЧНА ПРИМЕНА 

6 - Да ги објаснува видовите на 
препаратите за машка 
козметика; 

- Објаснување на 
својствата на 
препаратите за 

- Применета 
козметика 
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 - да го објаснува составот и 
употребата на 
антиперспирансите и 
дезодорансите; 

- да укажува на корисното и 
штетното дејство на 
антиперспирансите; 

- да го објаснува значењето 
на видовите на депилатори 
во борбата против    
хипертрихозата; 

- да ги споредува ефектите 
од примената на ладната, 
топлата, хемиската и 
трајната депилација. 

 

бричење; 
- истакнување на 

значењето на 
антиперспирансите и  
дезодорансите; 

- укажување на штетното 
дејство на некои 
суровини при употреба 
на антиперспиранси; 

- дефинирање на 
правилната употреба на 
различните видови  
депилатори; 

- истакнување на 
разликите во ефектите 
при употреба на 
препарати за ладна, 
топла, хемиска и трајна 
депилација; 

- демонстрирање на: 
шеми, фотографии, 
слики графофолии, 
податоци од Интернет за 
најновите испитувања во 
козметологијата. 

8. МИРИСНИ МАТЕРИИ И 
НИВНАТА ПРИМЕНА ВО 
КОЗМЕТИЧКО -
ПАРФИМЕРИСКАТА 
ДЕЈНОСТ 
 

8 - Да ги познава својствата и    
      значењето на мирисните  
      материи; 
- да ги објаснува природните 

мириси и добивањето на 
естерските масла; 

- да ги класифицира 
етеричните масла според 

- Објаснување на  
својствата и дејството на 
мирисните материи; 

- објаснување на 
поделбата на 
природните мириси и 
естерските масла 
зависно од ефектот што 

- Применета 
козметика 

 



 12

мирисната нота; 
- да го објаснува дејството и 

примената на етеричните 
масла во зависност од 
типовите на кожата; 

- да го познава составот и 
начинот на употреба на 
парфемите и тоалетните 
води; 

- да го опишува дејството на 
природните парфеми. 

 

го предизвикуваат; 
- класифицирање на 

етеричните масла 
според дерматолошките 
својства и мирисната 
нота; 

- објаснување на 
примената на 
етеричните масла 
според типот на кожата; 

- објаснување на 
различниот состав и 
примена на парфемите и 
тоалетните води; 

- опишување на составот 
и дејството на 
природните парфеми; 

- демонстрирање на: 
шеми, фотографии, 
слики графофолии, 
податоци од Интернет. 

9. СТАНДАРДИ И 
КОНТРОЛА НА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ  
 

12 - Да ја познава 
организацијата на 
производството на 
козметички препарати; 

- да го разликува 
лабораториското од 
индустриското 
производство; 

- да ја објаснува 
производната линија од 
суровина до готов 
производ; 

- Објаснување на  
организацијата на 
производството на 
козметички препарати; 

- истакнување на разлики 
меѓу лабораториско и 
индустриско 
производство; 

- опишување на сите 
операции, прибор и 
машини во производната 
линија, од суровина до 
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- да ја опишува санитацијата 
во производството на 
козметички препарати; 

- да ги споредува својствата 
и примената на различните 
видови на амбалажа; 

- да го сфаќа значењето на 
примената на стандардите 
за квалитет, заштита на 
човековата средина (ISO) и 
стандардот за добра 
производна практика (GMP), 
како и сертификатите за 
природно потекло и 
нештетност на производот 
при производство на 
козметичките производи; 

- да ги познава начините на 
контрола на физичко-
хемиската и микробиолошка 
исправност на препаратите 
во соодветните 
лаборатории. 

 

готов производ; 
- објаснување на 

разликите и предностите 
на различните видови на 
амбалажа; 

- истакнување на 
значењето на 
санитацијата во 
производствениот погон; 

- опишување на 
стандардите за квалитет 
и заштита на човековата 
средина (ISO) и 
стандардот за добра 
производна практика 
(GMP); 

- укажување на значењето 
од поседување на 
сертификатите за 
природно потекло и 
нештетност на 
козметичките производи 
(BDIH) и (ECOCERT); 

- истакнување на 
важноста на контролата 
на готовите производи 
во физичко-хемиски и 
микробиолошки 
лаборатории. 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Согласно целите на наставната програма по козметологија како изборен предмет, 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, 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 козметологија како изборен предмет се реализира преку 
теоретска-практична 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 
козметичката дејност. Непосредната поврзаност на содржините по козметологија и  применета козметика 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, ЦД - а, телевизор, видеоленти, слики, 
цртежи, каталози, 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, дополнителна литература за наставникот, 
Интернет, стручни списанија и сл.   
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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, проектни задачи 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 козметологија како изборен предмет 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 козметологија како изборен предмет ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- биотехнологија - органска насока; 
- фармација; 
 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 по козметологија  како изборен предмет се реализира во кабинет-училница, 
опремена според  Норматив за простор и опрема за струката лични услуги. 
 
 
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. Чедомир Димовски, раководител, советник во Центарот за стручно образование и обука - Скопје 
2. Д-р Весна Гривчева-Пановска, професор, Медицински факултет - Скопје 
3. Сања Атанасовска, наставник, СУГ - Скопје ,,Димитар Влахов” 
4. Надежда Блажевска, наставник, СУГ-Скопје ,,Димитар Влахов” 
5. Цвете Темова, козметичар, „Козметика Темов” - Скопје 
 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Датум на започнување: 01.09.2008 година 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Наставната програма по  козметологија како изборен предмет ја одобри министерот за образование и наука 

       со решение број 11 - 4721/16 од 20. 06. 2008 година. 
 


