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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Назив на наставниот предмет: ЕНЕРГЕТСКА ТЕХНИКА 
 
1.2.Образовен профил и струка  

 
1.2.1. Образовен профил: машински техничар за производство 
1.2.2. Струка: машинска  

 
1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
 
1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил  

 
1.4. Година (фаза) 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 (неделен контакт): 2 час 
1.5.2. Број на часови годишно (квота на изучувањето): 72 часа 
 
1.6. Статус на наставниот предмет 
 
1.6.1. Задолжителен предмет 
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 
 
- Ученикот да прави разлика помеѓу идеални и реални течности; 
- да ги познава конструкциските изведби на пумпите; 
- да ги разликува вентилите според конструкцијата и функцијата; 
- да ја согледа функцијата на филтрите; 
- да ја познава поврзаноста на конструкцијата на компресорот со неговата функција; 
- да ги споредува пневматските и хидрауличните разводници според намената и конструкцијата; 
- да се оспособи за тимска работа;  
- да може да ја сфати потребата од сигурносна работа на пумпите и хидрауличните системи;  
- да осигура безбедна работа за себе и за другите; 
- со љубов да ги извршува работните задачи кои произлегуваат од неговото работно место. 

 
 
 
3. Потребни претходни на знаења 
 
 За успешно реализирање на зацртаните цели потребни се предзнаења од наставните предмети: физика од прва и 
втора година, енергетска техника втора година и  машински елементи со механика.  
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структурирање на содржините за учење 
 

Тематски целини 
 

Број 
на 

часов
и 

Конкретни цели 
 

Дидактички забелешки 

Корелација 
меѓу темат. 

целини и меѓу 
предметите 

 
ХИДРАУЛИКА 

 
38 

Ученикот: 
- да ги познава  хидрауличните 
системи; 
- да ги разликува физичките својства 
на течностите: густина, специфична 
тежина, стисливост, визкозност, 
капиларност, кавитација; 
- да ги разликува мерните единици 
за   притисок;  
-да прави разлика помеѓу: притисок,  
 потпиртисок, натпритисок и 
апсолутен притисок; 
-да ги воочи причините за појавата 
на хидрауличен удар; 
-да ги разликува заптивките и 
начините на заптивање; 
-да ги класифицира пумпите;  
-да го поврзе принципот на работа 
со составните делови на одделни 
видови пумпи; 
-да ги разликува хидрауличните 

 
Објаснува за хидраулични 
системи, пишува на табла, 
поставува прашања, 
дискутира за различните 
физички својства на 
течностите и за мерните 
единици за притисок, 
волумен,  
поставува проблеми, 
дискутира, црта, 
објаснува, демонстрира, 
помага и ги води 
учениците во решавањето 
на проблемите, задава 
домашни задачи и ги 
контролира. Води дебати.  

 
Физика и 

Енергетика 
втора година 
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разводници според конструкцијата;  
- да ги чита ознаките за 
разводниците;  
 -да ги воочува разликите на 
вентилите за притисок, за проток и 
насочувачките вентили; 
-да ги споредува поединечните 
вентили за притисок 
-да ги познава поединечните 
проточни вентили; 
- да ги систематизира поединечните 
вентили за насочување; 
- да ги познава хидрауличните 
мотори според конструкцијата и 
принципот на работа; 
- да ги разликува филтрите и 
начините на филтрација; 
- да го согледа начинот на 
складирање на течноста во 
хидрауличниот систем; 
- да го сфати значењето на 
акумулаторот, како дополнителен 
извор на енергија; 
- да ги опишува начините на 
поврзување на компонентите со 
помош на разни видови на 
цевоводи; 
- да го воочува взаемното дејство 
помеѓу притисокот и масата на 
системот; 
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- да се информира за вградувањето, 
испитувањето и одржувањето на 
хидрауличните компоненти; 
- да ги проценува потребите од 
одржување на хидрауличните  
системи;    
- да ги применува хидрауличните 
компоненти во изведени 
конструкции. 

 
ПНЕВМАТИКА 

 
30 

 
- Да се информира за поделбата и 
примената на пневматиката; 
- да ги класифицира компресорите 
според, начинот на дејството, 
според конструкцијата и бројот на 
степените;  
- да го поврзе принципот на работа 
со составните делови на одделни 
видови компресори; 
- да ја поврзе работата на 
компресорот со пречистувачите на 
воздух; 
- да ги разликува начините на 
регулирање на притисокот во 
пневматскиот систем; 
- да ги систематизира пневматските 
разводници според конструкцијата;  
- да ги чита ознаките за 
пневматските разводници; 
- да ги разликува вентилите за 

 
Поставува прашања, црта 
шеми на разни типови 
парни котли, објаснува, 
дискутира, демонстрира 
вентили, инструменти за 
мерење на притисок на 
температура. 
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притисок, за проток и насочувачките 
вентили; 
- да ги споредува поединечните 
вентили за притисок; 
- да ги споредува поединечните 
проточни вентили со поединечните 
вентили за насочување; 
- да ги разликува пневматските 
мотори според конструкцијата и 
принципот на работа; 
- да ја сфати специфичната примена 
на пневматските цилиндри; 
- да ги разликува начините на 
поврзување на компонентите со 
помош на разни видови на 
цевоводи; 
- да ја согледа потребата од 
херметичност на системот; 
- да се информира за потребата од 
одржувањето на пневматските 
компоненти; 
- да ги споредува начините на 
одржување на пневматските и 
хидрауличните системи; 
- да ги применува пневматските 
компоненти во изведени 
конструкции; 
- да ги споредува пневматските и 
хидрауличните системи.  
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ХИДРОПНЕВМАТИКА 

 
4 

 
- Да ги примени хидрауликата и 

пневматиката во хидро и 
пневматските системи: дигалка, 
струг и засилувачи. 

 
 

 
Поставува прашања, црта 
шеми на разни типови 
парни турбини, објаснува, 
дискутира.  

 
Физика и 

Енергетика 
втора година 

 
 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Spored zacrtanite celi na nastavniot predmet energetska tehnika }e se primenuvaat slednite nastavni metodi: 
frontalna, demonstracija, diskusija, re{avawe na novi problemi, re{avawe na stari problemi, individualna rabota, 
u~ewe preku sopstveno otkrivawe.  

Aktivnostite na u~enikot }e se iska`uvaat na sledniot na~in: da slu{a, da pribele`uva, da skicira, otkriva 
zakonitosti, sporeduva, raboti individualno i vo grupa, raboti doma{ni zada~i, pi{uva izve{tai. 

Aktivnostite na nastavnikot se iska`uvaat so: zboruvawe, diskusii, demonstrirawe, postavuvawe na pra{awa, 
organizirawe na individualna rabota, kako i rabota vo grupi.  

 
4.3. Организација и реализација на наставата  
 

Vospitno - obrazovnata rabota po nastavniot predmet energetska tehnika se realizira vo specijalizirani u~ilnici 
i  kabinet. Kabinetot ili specijaliziranata u~ilnica  treba da e opremena so adekvatni modeli od ma{inski elementi, no, 
isto taka, i so originalni ma{inski elementi. Nastavniot predmet e zastapen so dva ~asa nedelno, vo dve polugodija, vo 
treta godina. 
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4.4. Наставни средства и помагала 
 

Za efikasna realizacija na programskite celi na nastavniot predmet energetska tehnika potrebno e da se  koristat: 
grafoskop, skici, sliki, slajdovi i {emi na ma{inski elementi.  

Literatura za nastavnicite mo`e da bidat u~ebnicite koi ja obrabotuvaat zastapenata problematika i odgovaraat na 
postavenite programski  celi. Dokolku nema soodvetni u~ebnici, potrebno e nastavnikot da izgotvuva nastaven materijal. 

 
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Оценувањето на постигањата на учениците се вршат перманентно преку писмено проверување по секоја завршена 
тематска целина. Исто така, се оценуваат и извештаите на  учениците од реализираните посети. Доколку  ученикот не 
постигне резултати во реализирањето на конкретните цели на наставната програма се постапува согласно  законската 
регулатива. 

 
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА 
    РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 

Nastavnikot po nastavniot predmet energetska tehnika treba da gi poseduva slednite personalni, profesionalni i 
pedago{ki karaktristiki: da e fizi~ki i psihi~ki zdrav, da go poznava makedonskiot jazik i kirilskoto pismo, da nema 
govorni mani, da e komunikativen i otvoren za sorabotka, da ima soodvetno profesionalno obrazovanie, so ili bez rabotno 
iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota, da e dobar organizator, kreativen i podgotven za primena na inovacii vo vospitno - 
obrazovnata rabota. 
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6.2. Стандард за наставен кадар 
 

Nastavata po nastavniot predmet energetska tehnika ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po ma{instvo VII-1, so 
zdobiena pedago{ko - psiholo{ka i metodska podgotovka  i polo`en stru~en  ispit. 

 
6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 
 

Vospitno - obrazovnata rabota po ovoj nastaven predmet se realizira vo specijalizirana u~ilnica i kabineti. 
Kabinetite odnosno, specijaliziranite u~ilnici treba da se opremeni so grafoskop, sliki i {emi od razni konstrukciski 
izvedbi na pumpi i hidrauli~ni motori, kako i originalni cevni sistemi i pumpi. 

 
 

7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА  
    ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
7.1. Датум на изработка: мај  2001 година 

 
7.2. Состав на работната група: 
        
1. Виолета Грујевска, советник за стручно образование, Биро за развој на образованието – Скопје 
2. Сузана Масларова, дипл. маш. инж., наставник –ДСУ “Ѓорѓи Наумов” -  Битола 
3. Доцент. д-р Лазе  Тодоровски, Машински факултет -  Скопје 
4. Благој Трајковски, дипл. маш. инж.,  ДСУ 'Ѓорги Наумов” -  Битола 
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8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Датум на започнување: 01.09.2001 година 
 
 

9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програмата по енергетика ја одобри ( донесе) министерот за образоавние и наука со решение бр. 11 – 3009/1 
од 03.07.2001 година. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 11 

 


