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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Назив на наставниот предмет: КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЛЕКА  
 

1.2. Образовен профил и струка  
1.2.1. Образовен профил: конфекциски техничар 
1.2.2. Струка: текстилно-кожарска 

 
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: 4 часа 
1.5.2. Број на часови годишно: 132 часа 

 
1.6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен 
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
    

          Po sovladuvaweto na nastavnata programa po nastavniot predmet konstrukcija i modelirawe na obleka u~enikot 
steknuva znaewa i  ve{tini i se osposobuva: 
- да разликува градба на машкото, женското и детското тело при конструкција на облеката; 
- да скицира самостојно модели на женска, машка и детска облека; 
- да ги применува стандардите за големинските броеви при конструкцијата на женска, машка и детска облека; 
- да ги пресметува потребните главните и помошни мери на женска, машка и детска облека; 
- да конструира основен крој на женска, машка и детска облека рачно и компјутерски; 
- да ги вклопува кројните делови (шаблоните) во кројна слика за даден модел; 
- да го пресметува потребниот материјал за даден модел; 
- да развива чувство за  креативност и тимска работа . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 

За успешно постигнување  на целите по предметот конструкција и моделирање на облека, потребни се знаења 
од наставните предмети: дизајн на облека од II  година  и  технологија на конфекционирање од III  година. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 
 
Тематски целини 

Број  
на 

часов
и 

 
Конкретни  цели 

 

 
Дидактички  насоки 

 

Корелација 
меѓу 
тематските 
целини и ме-
ѓу 
предметите 

 
1. ЖЕНСКА ОБЛЕКА 

48 
 
 

Ученикот: 
-   да скицира  самостојно  модели за 
женска блуза; 

-   да анализира самостојно модели 
на женска блуза; 

-   да ги пресметува потребните 
главни и помошни мери; 

-   да  конструира основен крој на 
женска блуза  рачно и 
компјутерски; 

-   да изработува кројни делови за 
формирање и комплетирање на 
кројна слика; 

-   да ја анализира кројната слика;  
-   да  пресметува  потребен 
материјал за одбраниот модел на 
блуза на одредена ширина на 
материјалот;   

-   да споредува различни модели на  
блузи. 

-   Презентирање на    модели 
на     женски блузи (со кимоно 
ракави; кошули со спуштени 
ракави(полукимоно); 

- скицирање на избраниот 
модел; 

- пресметување на  главните и 
помошните мери;  

- конструирање  на основен крој 
за женска блуза рачно и 
компјутерски; 

- следење на работата на 
учениците;  

- дискутирање во врска со 
конструираниот модел; 

-задавање на домашна задача  
(конструкција и моделирање на 
женска блуза по сопствен 
избор на моделот со размер 
1:4 , 1:1, 1:6). 

   

 
   Практична 

настава 
 
 
 

   Технологија 
на 

конфекциони-
рање 
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-   да  скицира и анализира 
самостојно   
     модели на женски фустани 
(дневни,  
     утрински и свечени); 
 
-   да анализира самостојно модели 
на  
    женски фустани; 
 
-   да ги пресметува потребните 
главни и  помошни мери; 

 
-   да конструира основен крој на 
женска фустан  рачно и 
компјутерски; 

 
-   да изработува и обликува кројни 
делови за формирање и 
комплетирање на кројна слика; 

 
-   да ја анализира самостојно  
кројната слика; 

 
-   да  пресметува потребен 
материјал за одбраниот модел на  
фустан;  

 
-   да споредува разни модели  на 

                                                    
-   Презентирање модели на 
женски фустани; 

 
-    скицирање на одбраниот 
модел; 

 
-   пресметување на потребните 
главни и помошни мери за 
конструкција на основен крој за 
женски фустан;  

 
-   конструирање на основен крој   
    на женски фустан рачно и     
    компјутерски; 
 
-   следење на работата на   
    учениците;  
 
-   задавање на домашна задача    
     (конструкција и моделирање  
      на женски фустан по     
      сопствена креација). 
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женски фустани. 
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 -   да скицира самостојно модели на 
женски палта;  

 
-   да анализира самостојно модели 
на женско палто; 

 
-   да ги пресметува потребните 
главни и помошни мери; 

 
-   да конструира основен крој за 
женско палто (рачно и 
компјутерски); 

 
-   да ја конструира и одреди 
поставата;  

 
-   да изработува и обликува кројни 
делови за формирање и 
комплетирање  на кројна слика;  

 
-   да ја анализира самостојно 
кројната слика;  

-   да  пресметува  потребен 
материјал за одреден модел на 
женско палто;  

-   да споредува женско палто со еден 
ред на копчиња и со два реда на 
копчиња и да согледува разликата 
во конструкцијата и моделирањето.  

 

-  Презентирање на модели на 
женско палто;  

- пресметување на главните и 
помошните мери за 

   конструкција  на основниот крој 
за женско палто; 

- конструирање на основен крој 
на  
   женско палто рачно и    
   компјутерски; 
-  задавање на домашна    
   задача (конструкција на женско 
    палто по сопствен избор на  
    моделот). 
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-   Да скицира  самостојно модели на 
женски панталони, женски 
бермуди и женски спортски 
панталони;  

-   да анализира самостојно модели 
на женски панталони, женски 
бермуди и женски спортски 
панталони; 

-   да ги пресметува потребните 
главни и помошни мери за 
конструкција на основен крој на 
женски панталони; 

-   да конструира основен крој за 
женски панталони  (рачно и 
компјутерски); 

-   да ги разликува и одвојува 
предниот од задниот  дел; 

-   да изработува и обликува кројни 
делови за формирање и 
комплетирање  на кројна слика;  

-   да ја анализира самостојно 
кројната слика; 

 
-   да  пресметува  потребен 
материјал за одреден модел на 
женски пантолони; 

 
-   да споредува различни видови на 
женски панталони , бермуди и  

   фармерки. 

 
-   Презентирање модели на 
женски видови на  панталони; 

 
-    скицирање на одбраниот 
модел; 

 
-   пресметување на потребните 
главни и помошни мери за 
конструкција на основен крој за 
женски фустан;  

 
-   конструирање на основен крој   
    на различни видови  женски   
    панталони рачно и     
    компјутерски; 
 
-   следење на работата на   
    учениците; 
 
-   задавање на домашн задача 

(конструкција на женски  
панталони, бермуди и 
фармерки  по сопствен избор 
на моделот). 
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-   Да скицира  самостојно модел на 
женски работен мантил; 

 
-   да анализира самостојно модел на 
женски работен мантил; 

 
-   да ги пресметува потребните 
главни и помошни мери за 
конструкција на женски работен 
мантил; 

 
-   да конструира основен крој за 
женски работен мантил  (рачно и 
компјутерски); 

 
 -   да изработува и обликува кројни 
делови за формирање и 
комплетирање  на кројна слика;  

 
-   да ја анализира самостојно 
кројната слика;  

 
-   да  пресметува  потребен 
материјал за одреден модел на 
женски  мантил; 

 
-   да споредува различни видови на  
женски работен мантил. 

 

 
-   Презентирање модели на 
женски работен мантил; 

 
-    скицирање на одбраниот 
модел; 

 
-   пресметување на потребните 
главни и помошни мери за 
конструкција на основен крој за 
женски работен мантил;  

 
-   конструирање на основен крој   
    на различни видови  женски   
    работен мантил рачно и     
    компјутерски; 
 
-   следење на работата на   
    учениците; 
 
-   давање на домашна      
     задача (конструкција на 
женски 
    работен мантил  по сопствен  
   избор на моделот). 
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2. МАШКА ОБЛЕКА 

 
55  

 
-   Да скицира  самостојно модел на 
машко палто и елек; 

-   да анализира самостојно модел на 
машко палто и елек;  

-   да ги пресметува главните  и 
помошните  мери за конструкција 
на основниот крој на   машко палто 
и елек;  

-   да конструира основен крој за 
машко палто и елек; 

-   да ги моделира модните детали 
(јака, кант на преден дел, брусна и 
џебови) зависно од избраниот 
модел;  

-   да ја конструира поставата и 
меѓупоставата по основниот крој; 

-   да изработува и обликува кројни 
делови од основниот материјал, 
поставата и меѓупоставата за 
формирање и комплетирање  на 
кројна слика за основниот 
материјал, поставата и  
меѓупоставата;   

-   да споредува различни видови на   
    машко палто и елек. 
 
 
 
 

 
- Презентирање на модел на  
    машко  палто и елек; 
 
-  пресметување на главни и 
помошни мери за конструкција 
на основен крој на машко палто 
и елек; 

 
-  конструирање на основен крој 
за машко палто и елек  рачно 
(компјутерски); 

 
-  конструирање на постава и 
меѓупостава;  

 
 
-  следење на работата на 
учениците;  

 
-   дискусија во врска со 
конструираниот модел;   

 
    
-   изработка на тестови во врска 
со тематската целина. 
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 -   Да скицира  самостојно    
    модел на машки панталони  
    (фармерки); 
-   да анализира самостојно    
    модел на машки панталони 
    (фармерки);  
-   да ги пресметува главните  и 
помошните  мери за конструкција 
на основниот крој на   машки 
панталони (фармерки);  

-  да конструира основен крој за 
машки панталони (фармерки) 
рачно и компјутерски; 

-  да ги разликува и одвојува 
предниот и задниот дел; 

 -  да ја конструира поставата на 
внатрешните џебови на предниот 
дел (задниот дел); 

-  да изработува и обликува кројни 
делови за формирање и 
комплетирање на кројна слика;   

-  да споредува различни модели на   
   машки панталони (фармерки); 
-  да формира кројни слики за машки    
   пантолони (фармерки); 
- да го пресметува потребниот   
   потрошок на материјалот за машки    
   костум (палто, елек, панталони,  
   фармерки). 
 

- Презентирање модел на машки 
панталони (фармерки); 

 
-  пресметување на главни и 
помошни мери за конструкција 
на машки панталони; 

 
 
-  конструирање на основен крој 
на  машки панталони рачно 
(компјутерски); 

 
-  следење  работата на 
учениците; 

 
 
-  формирање кројни слики на 
основниот материјал, поставата 
и меѓупоставата за машки 
костум (палто, елек и 
панталони); 

 
-   поставување на однапред 
подготвени прашања. 

 
 
 
 
 
 

  
. 
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-  Да скицира  самостојно модел на 
машки работен мантил;  

 
-   да анализира самостојно модел на 
машки работен мантил;  

 
-  да ги пресметува главните  и 
помошните  мери за конструкција 
на основниот крој  за машки 
работен мантил; 

 
-  да конструира основен крој на 
машки работен мантил рачно и 
компјутерски;  

 
-   да ја анализира самостојно 
кројната  
     слика;  
 
-  да   пресметува   потребен 
материјал 
    за одреден модел  на машки 
мантил; 
 
-  да споредува различни модели на  
   машки работни мантили. 
 
 
 
 

 
-  Презентирање  модел на машки 
работен мантил; 

 
-  пресметување на главни и 
помошни мери за конструкција  
на основен крој; 

 
-  конструирање на основен крој 
на  машки работен мантил 
рачно (компјутерски); 

 
 
-  следење на работата на 
учениците; 

  
-  формирање на кројна слика;  
 

 
-  поставување  однапред  
подготвени прашања; 

 
-   задавање домашна задача 

(конструкција и моделирање на 
машки работен мантил по 
сопствен избор). 
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3.ДЕТСКА ОБЛЕКА 
 

 
20 

 
    Да скицира  самостојно модел на 
детски комплет; 

-   да анализира самостојно модел на 
детски комплет;  

-   да ги пресметува главните  и 
помошните  мери за конструкција 
на основниот крој  од избраниот 
модел; 

-   да конструира основен крој на 
избраниот модел; 

-   да изработува и обликува кројни 
делови за формирање и 
комплетирање на кројна слика;  

-   да ја анализира самостојно 
кројната 
    слика;  
-   да  пресметува  потребен 
материјал 
    за одреден модел  на детски  
    комплет; 
-  да споредува различни модели на     
    детски комплети. 
 
 
    

 
-  Избирање модел на детски 
комплет; 

-  пресметување на главни и 
помошни мери зависно од 
големинските броеви и возраста 
на детето;   

-  конструирање на основен крој 
за избраниот детски комплет  
рачно (компјутерски); 

-  опишување на  редоследот на 
операциите при 
конструирањето, моделирањето 
и изработувањето на кројните 
делови;  

-  следење на  работата на 
учениците; 

-  давање дополнителни 
информации;  

-   формирање на кројна слика;  
-  давање домашна задача      
  (конструкција и моделирање на    
  детски комплет по сопствен  
  избор). 
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4. ЗГОЛЕМУВАЊЕ  И 
НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ 

КРОЕВИ ЗА ЖЕНСКО 
ЗДОЛНИШТЕ И 
МАШКА КОШУЛА 
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-   Да зголемува и намалува кројни 
делови за женско здолниште и 
машка кошула;  

-   да избира една од методите за 
зголемувањето и намалувањето на 
кроевите од предметот технологија 
на конфекционирањето;  

-   да конструира основен крој; 
-   да изработи кројни делови; 
-   да зголемува и намалува кројни   
    делови по избраниот метод.  
 
 

  
-   Давање насока за 
зголемувањето и намалувањето 
на основните кроеви за 
здолниште и машка кошула; 

 
- конструирање на основен крој; 
 
- давање дополнителни  
     објаснувања за начинот и  
     примена на избраниот метод за  
     зголемување и намалување на  
     кроевите. 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 Согласно целите на наставниот предмет конструкција и моделирање на облека , наставникот применува 
современи интерактивни   методи во зависност од  тематската  целина, односно наставната содржина, засновани на 
предавање: презентација, опис, анализа, цртање, набљудување, дискусија и др. Овие методи се користат со примена на 
фронтална и индивидуална форма на работа, работа во групи и парови, проследени  со користење на соодветни наставни 
средства и помагала.  
 Во текот на наставата наставникот ги презема следниве активности: планира и се подготува за часот, а на часот  
презентира, објаснува, демонстрира, црта, дава упатства за работа, опишува, анализира, поставува прашања, споредува, 
ги користи претходно стекнатите знаења на ученикот, ја следи работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
постигањата на ученикот и др. 
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 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, самостојна 
конструкција и моделирање  на предмети за облекување, прибележување, набљудување, споредување, изработување 
домашни задачи и друго. 
 
 
4.3. Организација и реализација на наставата  
 
 
 Воспитно – образовната работа по наставниот предмет конструкција и моделирање  на облека се реализира 
преку стручно-теоретска настава и вежби во  специјализирана училница, односно кабинет-училница опремена со 
соодветните наставни средства. 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, часови за вежби, повторување и утврдување, како и посета на конфекциски погон 
на трговски друштва од текстилната дејност саеми за текстил и мода. 
 
 
 
 
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно постигнување на целите по наставниот предмет конструкција и моделирање  на облека, се 
применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во зависност од наставната содржина се користи: 
графоскоп, компјутери, шеми, модни списанија и други наставни  средства и помагала предвидени според норамтивот за 
наставни средства и помагала по технологија на конфекционирање за образовниот профил конфекциски техничар.  

За поуспешно совладување на целите на предметот се користи соодветна литература и тоа: учебници и учебни 
помагала, Интернет, наставни материјали подготвени од страна на наставникот,  како и дополнителна литература за 
наставникот.    
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5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Оценувањето на постигањата на ученикот  се врши преку следење и вреднување на стекнатите знаењата 
континуирано во текот на целата учебна година, усно и преку тестови на знаења. Оценувањето се врши според законската 
регулатива.  

 
  

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

 Наставникот по наставниот предмет конструкција и моделирање на облека треба да ги поседува следниве 
персонални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го применува литературниот јазик и 
писмото на кои се изведува наставата, да е отворен и комуникативен, отворен 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 конструкција и моделирање  на облека, ја реализираат кадри со  завршени студии по: 
- технологија - конфекциска насока; 
- технологија- текстилна насока; 
         со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 
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6.3. Стандард за простор  
 
Наставата по конструкција и моделирање  на облека, се реализира во специјализирана  училница опремена според 
Нормативот за простор и опрема за образовниот профил konfekciski tehni~ar   i  vo konfekciski pogoni na trgovski 
dru{tva od tekstilnata dejnost  
 
 
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. Лепа Трпческа, раководител, советник во  Центарот  за стручно образование и обука - Скопје 
2. Зорица Новаковска,  наставник, СОТУ  ,,Ѓоце Стојчески” - Тетово 
3. Марија Заковска, текстилен инжинер, ,,Тетекс АД”- Tetovo  
 
 
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
8.1. Датум на започнување: 01. 09. 2008 година 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
Наставната програмата по конструкција и моделирање  на облека ја одобри министерот за образование и наука со 
решение бр.  07 – 4342/1    од    03.06. 2008 година. 
 
 


