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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 По совладувањето на наставната програма по предметот козметологија  ученикот стекнува знаења и вештини и се              
оспособува:   
- да ги разликува козметичките препарати според дејството, намената, физичко - хемиските својства, конзистенцијата и 

обликот; 
- да го согледа значењето на козметичките препарати за одржување на здравјето на кожата, забите и усната шуплина; 
- да ги применува козметичките препарати за отстранување и прикривање на естетските недостатоци на човековото 

тело; 
- да го истакнува значењето на декоративните козметичките препарати кои се применуваат за подобрување  на 

естетскиот изглед на телото; 
- да го разликува  составот на одделните видови козметички препарати, нивните физичко-хемиски дејства и својства; 
- да ги познава физиолошките и индивидуалните својства на кожата, како и диференцијацијата на кожата и израстоците;   
- да го објаснува локалното и дифузното нанесување на козметичките препарати на кожата; 
- да ги применува стандарните законски прописи во производството на козметичките препарати; 
- да ја објаснува контролата на квалитетот на козметичките препарати; 
- да изработува козметичките препарати во козметичката дејност; 
- да развива навики за користење различни извори на знаења и користење стручна литература. 
 

 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За постигнување на зацртаните цели на наставната програма  козметологија 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. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ - ПОИМ И 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот: 
- да ги  дефинира 

козметичките препарати кои 
се применуваат за 
одржување на здравјето на 
кожата, израстоците, забите 
и усната шуплина; 

- да ги објаснува 
микродисперзните системи; 

-  да класифицира колоидно- 
дисперзни системи; 

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

- да ги познава својствата и 
примената на суспензиите 
во козметиката; 

- да го објаснува начинот на 
кој  делуваат аеросолите; 

- да ги објаснува  
механичките и топлотните 

- Објаснување на поими, 
дефиниција и 
класификација на 
козметичките препарати; 

- дефинирање на 
микродисперзните 
системи како прави 
раствори; 

- објаснување колоидно-
дисперзните системи; 

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

- дефинирање својствата и 
изработката на 
суспензиите во 
козметичките препарати; 

- објаснување на 
делувањето на 
аеросолите во различни 

- Применета 
козметика 
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операции во козметичката 
лабараторија  при 
подготовката на 
козметичките препарати; 

- да го објаснува начинот на 
изработката на 
ароматичните води, 
колоидните препарати и 
суспензиите при 
изработката на 
козметичките препарати. 

козметички препарати;  
- објаснување на механички 

и топлотни операции;  
- објаснување на изработка 

на ароматични води, 
колоидни препарати и 
суспензии; 

- применување на 
козметичка лабараторија, 
на Интернет и други 
средства поврзани со 
темата. 

2. ПРЕПАРАТИ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА 
ЛИЧНА ХИГИЕНА 

10 - Да го објаснува составот, 
видовите и изработката на 
сапуните; 

- да го сфаќа значењето на 
сапуните за одржување на 
чистотата на кожата; 

- да ги познава особините на 
шампоните како средства за 
одржување на личната 
хигиена; 

- да ја сфаќа потребата од 
препаратите за капење како 
козметички средства за 
одржување на хигиената на 
кожата; 

-  да ги објаснува 
козметичките препарати  за 
општа нега на усната 

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

- објаснување за обичните 
и медицинските сапуни; 

- дефинирање на 
особините и дејството  на 
шампоните врз кожата и 
косата како  козметички 
препарати; 

- укажување на значањето 
на солите, маслата и 
пудрите како препарати за 
капење; 

- објаснување на општите 
карактеристики на 
козметичките препарати 

- Применета 
козметика 
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шуплина; 
- да ги објаснува хигиенските 

и медицинските пасти за 
заби; 

- да подготвува  
козметичките препарати за 
одржување на личната 
хигиена. 

за општа нега на усната 
шуплина; 

- објаснување на особините 
на пастите за заби; 

- објаснување на 
изработката на рецептури 
за сапуни, шампони, соли 
за капење, пасти за заби и 
води за уста; 

- презентирање на 
козметичка лабараторија, 
Интернет, слики, шеми и 
графикони. 

3. ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГА 
И ЧУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИЈАТА НА 
КОЖАТА 

 
 

24 - Да ги познава активните 
материи во препаратите за 
остранување на 
нечистотијата на кожата; 

- да ги објаснува активните 
материи, нивните својства и 
особини при изведување на 
козметички третман; 

- да го сфаќа  значењето на 
емолиентните креми во 
процесот на рехидратација 
на кожата; 

- да ги објаснува особините, 
дејството на емолиентните 
креми; 

- да ги истакнува општите 
карактеристики, особините 

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

- објаснување за особините 
на кремите и лосионите за  

      чистење на лицето; 
- објаснување на 

емолиентниот ефект при 
третман на дехидрирана 
кожа; 

- објаснување за 
емолиентните креми;  

- објаснување на 
особините, 

- Применета 
козметика 
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и употребата на 
козметичките маски; 

- да ги објаснува 
специјалните маски со 
тераписко дејство- 
пакувањата за остранување 
на естетските недостатоци 
на кожата; 

- да ги наведува особините  и 
видовите на креми и млека 
за чистење на кожата; 

- да ја опишува примената и 
особините на креми за 
масажа и чистење на 
лицето; 

- да ја сфаќа примената на 
хидратантни креми и 
кремови за нега на раце; 

- да ги опишува начините на 
употреба, квалитетот и 
видовите на козметичките 
маски и пакувања. 

карактеристиките и 
употребата на 
козметичките маски при 
третман на лицето;  

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

- објаснување на начините 
за изработка на креми за 
масажа и чистење на 
лицето, хидратантните 
креми и креми за нега на 
раце и козметичките 
маски и пакувања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ПРЕПАРАТИ ЗА 
ЗАШТИТА - БАРИЕР 
ПРЕПАРАТИ 

12 Да го објаснува дејството на 
     препаратите за заштита на  
     кожата од оштетување; 
- да го опишува составот и 

употребата на препаратите 
за заштита од водени 
раствори; 

- да го опишува составот и 

- Објаснување на  
препаратите за заштита 
на кожата од хемикалии;   

- објаснување на 
препаратите за заштита 
на кожата од водени 
раствори; 

- објаснување на 

- Применета 
козметика 
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примената на препаратите 
за заштита на кожата од 
органско потекло; 

- да го опишува значењето 
на препаратите за заштита 
на кожата од изгореници; 

- да ги објаснува видовите и 
начинот на делување на 
препаратите за забрзано 
потемнување на кожата без 
да се изложат на дејството 
на сонцето; 

-    да ги истакнува видовите и  
     дејството на препаратите за 
     заштита на кожата од   
     инсекти кои имат  
     долготрајно и нетоксично  
     дејство; 
- да го објаснува значењето 

на препаратите за нега на 
детската кожа; 

- да ги истакнува промените 
на детската кожа 
предизвикани од 
употребата на неквалитетни 
препарати за нега на кожа. 

 
 

препаратите за заштита 
на кожата од органско 
потекло; 

- објаснување на употреба 
на препарати за заштита 
на кожата од инфрацрвеи 
и УВ-зрачење; 

- објаснување на 
препаратите за забрзано 
потемнување на кожата, 
без да се изложат на 
сончевото дејство; 

- диференцирање на 
видовите и 

      начинот на делување на  
       препаратите за заштита  
      од инсекти; 
- објаснување на видовите 

и начинот на делување на 
препаратите за нега на 
детска кожа; 

- укажување на 
последиците од  
употребата  на 
неквалитететните  
препарати за заштита на 
кожата; 

- објаснување на 
постапката за изработка 
на заштитни препарати на 
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кожата  и препарати за 
детска козметика; 

- примена на козметичка 
лабараторија. 

5. ПРЕПАРАТИ ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
НЕДОСТАТОЦИ НА 
КОЖАТА 
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- Да ги класифицира 
препаратите за     

      белење на кожата; 
- да ги објаснува особините 

на  козметичките препарати 
за лупење на кожата;  

- да го истакнува дејството 
на препаратите за нега на 
себороична кожа; 

- да ги објаснуват 
последиците од 
неправилната употреба на 
козметичките препарати за 
отстранување на 
недостатоците на кожата. 

- Објаснување на 
значењето на препаратите 
за белење на кожата; 

- објаснување  на 
примената на 
козметичките препарати 
за лупење  на кожата; 

- објаснување на 
козметички препарати за 
нега на себороична кожа; 

- дефинирање на 
употребата на 
козметичките препарати 
за остранување на 
недостатоци на кожата; 

- објаснување на начинот 
на изработката на 
препарати за белење на 
кожата, за лупење на 
кожата и нега на 
себороична кожа. 

- Применета 
козметика 

 

6. КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ СО 
РАЗЛИЧНА ПРИМЕНА 
И ДЕЈСТВО 

10 -   Да ги набројува видовите на 
     препарати за машка  
     козметика; 
-    да ги опишува видовите и  

- Објаснување на начините 
на употреба на 
препаратите 

      пред, за и по бричење; 

- Применета 
козметика 
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      употребата на  
     антиперспиранси и  
     дезодоранси; 
- да го објаснува значењето 

на депилаторите  
     како козметички препарати  
     за отстранување на лакната    
     од кожата; 
- да ги сфаќа последиците од 

неправилната употреба на 
депилаторите за 
отстранување на влакната 
од телото. 

- објаснување на 
значењето 

      на антиперспиранси и   
      дезодоранси како  
      препарати за машка 
      козметика; 
- дефинирање на 

употребата на 
депилаторите за 
отстранување на влакната      
од телото; 

- објаснување  на 
постапките за изработка 
на препарати за бричење 
и дезодоранси и 
депилаторите за 
отстранување на 
влакната. 

7. ПРЕПАРАТИ ЗА 
ДЕКОРАЦИЈА НА 
КОЖАТА 

 

18 
 

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

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

- да ја сфаќа улогата на 
црвилата за усни како 
декоративни препарати; 

- да го познава начинот на 
употреба на препаратите за 

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

- објаснување на 
примената на црвилата за 
лице; 

- укажување на значењето 
на на црвилата за усни 
како декоративни 
препарати; 

- објаснување на 

- Применета 
козметика 
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декорација на очните 
капаци, трепки и веѓи; 

- да ја објаснува употребата 
на препаратите за 
козметичката нега на 
ноктите; 

- да го познава значењето и 
начинот на употреба на 
лаковите за нокти и 
препаратите за 
отстранување на лаковите; 

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

 

правилната употреба на 
препаратите за 
декорација на очните 
капаци, трепки и веги; 

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

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

- дефинирање на 
декоративните препарати 
кои се употребуваат во 
сценската уметност; 

- објаснување на начинот 
на изработката на пудри 
за лице, црвило за усни, 
декоративните препарати 
за очни капаци, трепки и 
веги, лакови за нокти и 
препарати за 
отстранување на 
лаковите; 
примена на козметичка 
лабараторија, списанија, 
слики, цртежи, Интернет и 
други средства во 
функција на темата. 



 12

8. МИРИСНИ МАТЕРИИ 
 

8  
 

- Да го познава својството и    
      значењето на мирисните  
      материи; 
- да ги објаснува природните 

мириси и добивањето на 
естерските масла; 

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

- да ги познава својствата на 
екстрационите препарати 
како мирисни материи. 

- Објаснување на 
употребата на мирисните 
материи; 

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

- дефинирање на начинот 
на    

      употреба на парфемите и    
      тоалетните води; 
- објаснување на начинот 

на  изработката   на 
екстрациони препарати; 

- презентација на слики и 
Интернет, значајни за 
темата. 

- Применета 
козметика 

 

9. ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГА 
И КОЗМЕТИКА НА 
КОСА 

 

10 - Да ја познава биохемијата 
на влакното; 

- да го објаснува дејството на  
      препаратите за нега и  
      регенерација на косата; 
- да ја сфаќа употребата на 

водите за коса; 
- да ги познава особините и 

примената на препаратите    
за декорација на косата; 

- да ги познава видовите на 
ондулација на коса; 

- Објаснување на 
промените  

      на влакното предизвикани    
      од делувањето на 
топлина,   
      бази, киселини и  
      редуциони суровини; 
- објаснување на 

функцијата на 
препаратите за нега и 
регенерација на косата; 

- објаснување на 

- Применета 
козметика 
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- да ја сфаќа улогата на  
препаратите за привремено     
и трајно боење и белење на  
косата; 

- да ја објаснува улогата на 
препаратите кои го 
спречуваат појавувањето на 
првутот како и неговото 
остранување; 

- да ги објаснува видовите и 
употребата на препаратите 
за зацврстување на косата. 

примената на препаратите 
за нега на косата, за да се 
спречи опаѓањето на 
косата, создавањето на 
себореја и отстранување 
на првут; 

- запознавање со 
особините и примената на 
зацврстувачите, лакови и 
препарати за боење на 
косата; 

- објаснување за 
ондулација со која трајно 
се менува обликот на 
косата; 

- објаснување на улогата на 
препаратите за 
привремено  и трајно 
боење на косата; 

- објаснување на начините 
за изработката на 
препарати за нега и 
козметика на косата; 

- укажување на 
последиците од 
неправилна употреба на 
препаратите за нега и 
козметика на косата; 

- презентација на слики, 
цртежи, Интернет. 



 14

10. ОСНОВНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ИНДУСТРИСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
КОЗМЕТИЧКИ 
ПРЕПАРАТИ 

 

4 - Да ја познава 
организацијата на 
производството на 
козметичките препарати; 

- да го сфаќа значењето на 
законските прописи при 
производство и пласман на 
козметичките производи. 

 
 

- Објаснување на 
организацијата 
производството и 
прометот на козметички 
производи; 

- укажување на значењето 
на законските прописи при 
производството и 
пласманот на 
козметичките производи. 

- Применета 
козметика 

 

11. КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТОТ НА 
КОЗМЕТИЧКИТЕ 
ПРЕПАРАТИ 

4 - Да ја познава стабилноста и 
активноста на козметичките 
препарати; 

- да го сфаќа значењето на 
физичко-хемиското 
испитувања на 
препаратите; 

- да ја објаснува 
микробиолошката 
исправност на козметичките 
препарати. 

- Објаснување на 
значењето на стабилноста 
и активноста на 
препаратите; 

- дефинирање на физичко-
хемиските испитувања на 
препаратите; 

- објаснување на 
значењето на 
микробиолошката 
исправност на 
козметичките препарати; 

- презентација на слики, 
цртежи, Интернет и други 
наставни средства и 
помагала поврзани со 
темата. 

- Применета 
козметика 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Согласно целите на наставната програма по козметологија 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 слушање, 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 се реализира преку стручно-теоретска и 
лабораториска настава во кабинет-училница и козметичка лабораторија.  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-а  преку организирање на работилници со содржини од областа 
на козметичката и парфимериската дејност. Непосредната поврзаност на содржините  по козметологија со 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, 
микроскоп, слики, цртежи и други наставни средства и помагала предвидени според нормативот за простор, опрема и 
наставни средства.  
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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. Секои 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 треба да ги поседува следните индивидуални, 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 козметологија ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- технологија - 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 козметологија се реализира во кабинет-училница и козметичка лабораторија 
опремени според  нормативот 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. Надежда Блажевска, наставник, СУГ - Скопје ,,Димитар Влахов” 
4. Сања Атанасовска, 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 ја одобри министерот за образование и наука 
      со решение број 11 - 4721/16 од 20 .06. 2008 година. 

 


