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ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

2. Код 4FO102317 

3. Студиска програма Математика-наставна насока 

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/осми 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

4 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- воведување на студентите во методологијата на истражување во 

образованието  
- оспособување на студентите за идентификација на истражувачки проблем, 

стекнување на вештини на изработката на проект за истражување 
- да се запознаат со општиот тек, фазите на истражувачкиот процес 
- да се оспособат за подготовка и реализација на мали, микро истражувања 
- да се оспособат за изработка на одделни видови инструменти за 

истражување 
- да се оспособат за изработка на библиографска единица, библиографија 
- да се развие кај нив способност за комуникација и тимска работа; 
- оспособување на студентите за работа со статистички податоци 

(дескриптивната, инференцијалната статистика) 

11. Содржина на предметната програма:  
Наука, научно знаење, Научни факти, закони, теории; Поим, предмет и задачи на 
методологијата на истражување во образованието; Развојни тенденции во 
истражувачката работа во образованието; Плурализам на истражувачки 
парадигми - квантитативна и квалитативна парадигма; Проект, видови проекти; 
Проблем, предмет,цел задачи во истражувањето; Хипотези, варијабли и 
примероци во истражувањето; Методи на истражување; Техники и инструменти за 
истражување во образованието (поим, видови, метриски карактеристики);Видови 
проучувања и истражувања во образованието; Анализа и интерпретација на 
податоците; Извештај од истражување; Библиографија;; Примена на педагошката 
статистиката; Мерки на  централна тенденција, Мерки на дисперзија, Мерки на 
корелација; Непараметриска проценка 

12. Методи на учење:  примена на интерактивни техники и методи на учење; 
користење на ИТ во реализација на активностите (предавања, вежби) 
 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1) 



15. Форми на наставните 
активности 

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

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа.  
(15 недели х 1 часа = 30 
часа) 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часa 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови Бодови  20+20 

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

Бодови 
10 

17.3. Активност и учество Бодови 10+10 

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 

Минимум освоени 42 бода, услов за 
пријавување на испитот и полагање на истиот 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Придружна евалуација на студентите и 
самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јованова-
Митковска, С 

Методологија на 
педагошко 
истражување со 
статистика, скрипта, 
практикум  

УГД 2013 

2. Милат, Ј. Основи на 
методологијата 

УГД 2015 

3. Маркус, Б. Визуелни методи во 
општествените 
истражувања 

Табернакул 2009 

     



22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мојаноски, Ц. Методологија на 
безбедносните науки, 
книга I, II 

Факултет за 
безбедност, 
Скопје 

2015 

2. Ангелоска 
- 
Галевска, 
Наташа 
 

Методологија на  
педагошките  
истражувања 
 

Филозофски  
факултет 
- 
Скопје  
(скрипта) 
 

2011 

3. Савичевић, М, 
Д, 

Методологија 
истраживања у 
васпитању и 
образовању 

Врање 1996 

     

 


