
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика во наставата по математика I 

2. Код 2FI111312 

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 циклус на студии 

6. Академска година / семестар Четврта/седми 7. Број на ЕКТС 
кредити 

8 

8. Наставник Проф. Д-р Татјана Атанасова-Пачемска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Заверен VI и запишан VII семестар  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Се очекува студентитеда ги научат предвидените содржини, да ги применуваат при 
воспитно-образовната работа и да развиваат математичко мислење. 

11. Содржина на предметната програма:   

Вовед. Математиката како наука и настава. Развој на математиката.Методика на 
наставата по математика. Односот на математиката со другите науки.Цели на наставата 
по математика. Математиката како наставен предмет. Содржина на наставата по 
математика. Дидактички средства во наставата по математика. Образовно спознајна 
дејност, мотиви и цели. Спознајни интереси, способности и склоности. Евристичката 
дејност на наставата по математика.Математичко мислење и обучување. Дидактички 
принципи и нивна реализација во наставата по математика. Диференцијација и 
интеграција на наставата по математика. 

12. Методи на учење:Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична настава 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 
настава 

(15 недели х 3 часа = 45 часа) 

45 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
теренска и тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 60 часа 

16.3 Домашно учење 75 часа 



17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодa 

17.2 Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 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 Освени 42 бодови од два 
колоквиуми, изработена 
семинарска работа и редовност 
на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација, периодични 
тестови 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристо Малчески Методика на 
наставата по 
математика 

Алфа 94 2001 

2. Poljak, V. Obrada nastavnih 
sadržaja i stjecanje 
znanja 

Pedagoško-
književni  
zbor 

1975 

3. Stevanović M. Modeli kreativne 
nastave 

Andromeda 
Rijeka 

2003 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stevanović M. Ineraktivna stvaralačka 
edukacija 

Andromeda 
Rijeka 

2003 

2. Норман Хер Прирачник за настава 
по природни науки 

Преводи од 
Влада на Р. 
Македонија 

 



методи, вежби и 
упатства 

3.     

 


