
ПРИЛОГ БР.3 ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Психологија 

2. Код 4FO100117 

3. Студиска програма Математика - наставна 

4. Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година / 
семестар 

Трета/петти I Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник Проф.д-р Стеван Алексоски 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Запишано прв семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентот да се стекне со основните знаења и вештини за психичките процеси 
и особини и методи и техники на психолошките дисциплини за примена на овој 
предмет во работата со деца и млади луѓе во воспитно - образовните 
институции 

11. Содржина на предметната програма: 
1.Предмет цели задачи на психологијата 2 .Осети перцепции и 
претстави.3.Сознајни психички 
процеси(учење,помнење,заборавања,мислење,говор) 4.Вољеви психички 
процеси,5.Емоционални  психички процеси 6.Личност динамика и развој на 
личноста.7.Психички особини на карактерот, темпераментот,способностите 
8.Физичката конституција на личноста и типологии на личноста.9.Методи и 
техники на психолошки истражувања.10.Животните циклуси(развој на личноста 
во онтогененезата и фактори за развој на психичките процеси и психичките 
особини.11.Теории и типологии на личноста. 12.Проблеми во однесувањето и 
психички проблеми во детството и младоста. 
 

12. Методи на учење:  
Фронтални предавања,семинарскиработи, проектни работилници,презентации 
работа со мали групи 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1
. 

Предавања- теоретска 
настава.  
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 Часови 
 

15.2
. 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа.  
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 Часови 
 



16. Други форми на 
активности 

16.1
. 

Проектни задачи  30 часови 

16.2
. 

Самостојни задачи 30 часови 

16.3
. 

Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Колоквиуми Бодови 40 

17.2. Индивидуална работа/ проект 
(презентација: писмена и усна) 

Бодови 10 

17.3. Активност и учество на предавања и 
вежби 

Бодови 20 

18. Kритериуми за 
оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Изработена семинарска работа,посета и 
активности на вежби и предавања,положен 
барем еден колоквиум 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Евалуаија и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Верица 
Трајкова 
Стаменкова 

Психологија Филозофски 
факултет-
Скопје 

1995 

2. Олга Мурѓева 
Шкариќ 

Психологија на 
детството и 
адолесценцијата 

Филозофски 
факултет-
Скопје 

2005 

3. Стеван 
Алексоски  

Психологија со 
криминална 
психологија 

Педагошки 
факултет - 
Штип 

2006 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ачкоска-
Лешкоска 

Вовед во 
психологија 

Филозофски 
факултет-
Скопје 

2011 

2. Михајло 
Поповски 

Социјална 
психологија 

Филозофски 
факултет-
Скопје 

2011 



3. Капор-
Стануловиќ 

Психологија 
родитељства 

Нолит Београд 1985 

     

 


