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 Порака за добредојде 

 

Почитувани колеги, гости и пријатели,  

Ви посакуваме добредојде на Четвртиот семинар „Математика и приме-
ни“ што го организира Институтот за математика при Природно-математички-
от факултет во Скопје. Семинарите „Математика и примени“ се одржуваат се-
која година почнувајќи од 2016 година, кога во чест на јубилејот „70 години од 
постоењето на Институтот за математика и Природно-математичкиот факултет 
во Скопје“ се одржа Првиот семинар „Математика и примени“. Третиот семи-
нар, како и овогодинешниот семинар, се организираат во рамки на стручно-
апликативниот проект на ПМФ, „Популаризација на математиката“. 

Целта на Четвртиот семинар „Математика и примени“, како и досега, е 
да придонесе за популаризација на математиката меѓу младите и пошироката 
јавност преку збир од научно-популарни предвања и предавања за наставата по 
математика, за ширење и размена на добрите наставни практики, но и да пред-
ложи нови идеи за нивно подобрување. Предавањата ќе се реализираат во те-
кот на два дена, а за тоа време планирани се научно-популарни предавања и 
предавања за наставата по математика и во двата дена во паралелни сесии. Се 
надеваме дека овие два дена ќе ви останат долго во пријатно сеќавање! 

 

       Од Координаторите на Семинарот 

Скопје, 13.12.2019 





 
ЧЕТВРТИ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“ 

13−14 ДЕКЕМВРИ 2019 

 

ПРОГРАМА ЗА 13.12.2019 (петок)   

8:30-9:30 РЕГИСТРАЦИЈА 

9:30-9:45 ОТВОРАЊЕ  (Математички амфитеатар) 

НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА (Физички амфитеатар) 

Водител: Валентина Миовска 
10:00-10:20 Катарина Тодоровска Весна Целакоска-Јорданова 
 Магични квадрати 
10:25-10:45 Абдула Букла, Бесник Исмаили 
 Примена на диференцијални равенки во биологија 
10:50-11:10 Анета Гацовска-Барандовска 
 Демографските промени низ призмата  

на математичките модели 
11:10-11:40 ПАУЗА 
Водител: Анета Гацовска-Барандовска 
11:40-12:00 Стефан Мирчевски 
 Техники за генерирање случајни променливи во  

системи за масовно опслужување од типот M/M/n 
12:05-12:25 Мартин Ѓорѓевски, Марко Карбевски 
 Оптимален транспорт и примени 
12:30-12:50 Марко Димовски, Ирена Стојковска 
 Бриеровиот скор и предвидувачките турнири 

 

  



ЧЕТВРТИ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“ 
13−14 ДЕКЕМВРИ 2019 

 

ПРОГРАМА ЗА 13.12.2019 (петок)  

8:30-9:30 РЕГИСТРАЦИЈА 

9:30-9:45 ОТВОРАЊЕ  (Математички амфитеатар) 

ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА (Математички амфитеатар) 

Водител: Ѓорѓи Маркоски 
10:00-10:20 Анкица Спасова, Викторија Илиеска 
 Професионалниот развој и работното искуство на 

наставникот како фактори за успешно реализирана 
настава 

10:25-10:45 Даниела Стојановска 
 Неколку стратегии за мотивирање на учениците за 

учење математика 
10:50-11:10 Валентина Гоговска 
 Научните методи како корисно средство  

во математиката 
11:10-11:40 ПАУЗА 
Водител: Валентина Гоговска 
11:40-12:00 Петар Соколоски 
 Математички школи и кампови 
12:05-12:25 Силвана Јакимовска-Бинова  
 Нерутински проблеми во наставата по  

математика во основно образование  
12:30-12:50 Драгица Ѓавочанова, Адријана Тодорова 
 Математички хепенинг „Ден на бројот пи“ 

 

 

  



ЧЕТВРТИ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“ 
13−14 ДЕКЕМВРИ 2019 

ПРОГРАМА ЗА 14.12.2019 (сабота) 

НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА (Физички амфитеатар) 
Водител: Марија Михова 
10:00-10:20 Невена Серафимова 
 Игрите Еренфојт-Фрас: за логичките искази и строгите 

докази 
10:25-10:45 Стево Ѓоргиев, Стефан Мирчевски 
 Примена на оптимизациони методи при избор  

на примерок за статистичко истражување 
10:50-11:10 Адмир Хусеини, Ардиан Синани 
 Алгоритмот PageRank за пребарување  

интернет страници 
11:10-11:40 ПАУЗА 
Водител: Невена Серафимова 
11:40-12:00 Елена Хаџиева 
 Вузуализација на податоци 
12:05-12:25 Марија Михова 
 Формални граматики, автомати и нивна примена  

во дизајн на програмски јазици 
12:30-13:30 Доделување дипломи од  

Есенската математичка школа 2019 (Физички амфитеатар) 
 

ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА (Математички амфитеатар) 
Водител: Слаѓана Јакимовиќ 
10:00-10:20 Стојан Манолев 
 Математичка физика или физичка математика на 

часовите по физика и математика во средното 
образование 

10:25-10:45 Игор Богданоски, Моника Богданоска 
 Независно учење со користење на  

математички алатки во OneNote 
10:50-11:10 Марија Митева, Лимонка Коцева Лазарова 

 Пропусти во предзнаењата на студентите и учениците 
забележани при изучување на предметот математика 

11:10-11:40 ПАУЗА 
12:30-13:30 Доделување дипломи од  

Есенската математичка школа 2019 (Физички амфитеатар) 
 





 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЈА  А 

НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА 





ПРИМЕНА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ ВО БИОЛОГИЈА 

 
Абдула Букла 1, Бесник Исмаили 2  

1  Институт за математика, Природно-математички факултет,  Скопје 

2 OOУ „Исмаил Ќемали“, Гостивар 

e-mail: abdullabuklla@hotmail.com, besnik_ismaili@hotmail.com 

 
 Во природните науки, кога треба да се интерпретира некоја природна по-

јава, обично прво се собираат податоци при строго набљудување на процесот и 

потоа се поставуваат правила за тој процес или се наоѓаат врски меѓу разни ве-

личини што учествуваат во процесот. Тие правила, овозможуваат да се предви-

дува до некој степен што може да се случи во иднина, а е поврзано со појавата.  

Во овој труд ќе биде разгледана примената на диференцијални равенки за 

моделирање на биолошки системи. Конкретно, кога се анализира интеракција-

та меѓу грабливецот и пленот, широка примена наоѓаат равенките на Лотка-

Волтера (Lotka-Volterra). Преку примери, со помош на овие равенки, ќе се 

анализираат едноставни модели за растот на популацијата кај животните и ќе 

се разгледува дали човекот со своите активности може да влијае и да ги 

дестабилизира овие системи.   

 

mailto:abdullabuklla@hotmail.com
mailto:besnik_ismaili@hotmail.com


ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ НИЗ ПРИЗМАТА НА  

МАТЕМАТИЧКИТЕ МОДЕЛИ 

 
Анета Гацовска-Барандовска 

Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 

e-mail: agacovska@gmail.com   

 
Изучувањето на човечката популација е познато како демографија. Про-

мените во структурата на популацијата на одредена територија имаат директно 

влијание на социо-економските промени во општеството. Со продолжувањето 

на животниот век на човекот, планирањето на речиси секој општествен макро-

економски процес и стратегија бара проценка на бројот на учесници во 

процесот. Така, оценката на бројот на пензионери во наредните години директ-

но влијае на промените во пензискиот систем, почнувајќи од возраста на пензи-

онирање, придонесите до износите на исплати на пензии. Оценката на бројот 

на новородени и имиграционата статистика влијаат на образовните и здрав-

ствените политики, а оценката на стапката на морталитет директно влијае на 

конструкцијата на осигурителниот бизнис. Уште во XVII век, Џон Гронт (John 

Graunt, 1620 – 1674), ги истражувал неделните статистики на смртни случаи и 

крштевања во Лондон. Денес тој се смета за Колумбо на биостатистиката. Него-

виот придонес во поставување на таблиците на смртност уште пред појавата на 

првите животни осигурувања, оценетите стапки на припадници на војската, 

бремените жени и вкупната популација на Лондон, ја поставиле основата на 

демографијата како наука. Во XVIII век, оваа навидум општествена дисципли-

на, ја покажува својата интердисциплинарност, дел од научниот свет ја препоз-

нава како феномен со статистички правилности. Влечејќи информации од еко-

номијата, социологијата, статистиката, медицината, биологијата, антропологи-

јата и историјата, демографијата станува основа за планирањето и општествен 

развој. Нашата идеја овде е да укажеме на важноста и примената на математич-

ките модели без кои проекциите на населението и анализата на индексните 

стапки на смртност, новородени, фертилитет, миграција, не би биле возможни. 

Ова е само уште еден пример како статистичката анализа и работата со подато-

ци се во служба на градењето стратегии за иднината. 

 

mailto:agacovska@gmail.com


БРИЕРОВИОТ СКОР И ПРЕДВИДУВАЧКИТЕ ТУРНИРИ 
 

Марко Димовски 1, Ирена Стојковска 1  
1 Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: mdimovski16@gmai.com, irena.stojkovska@gmail.com 

 
Неизвесноста на идните настани и желбата да се знае што ќе се случи, кај 

секого го буди интересот за предвидување. Интересот е помасовен, ако исходи-
те од тие настаните имаат глобално значење. „Дали Велика Британија ќе ја на-
пушти Европската унија до 1 февруари 2020 година?“, „Дали Ирак ќе организи-
ра парламенталрни избри пред 1 декември 2020 година?“ и „Дали годишната 
стапка на инфлација во Еврозоната, за секој месец меѓу октомври 2019 година и 
декември 2020 година, ќе биде еднаква или поголема од 2%?“, се примери за 
геополитички прашања кои се поставуваат на предвидувачките турнири на кои 
индивидуалци или тимови се обидуваат да дадат нумеричка веројатносна про-
ценка за нивна реализација. 

Учесниците на еден предвидувачки турнир одговараат на n прашања од 
глобален геополитички карактер. Потпирајќи се на свои или јавно достапни 
податоци, со помош на познати или нови предвидувачки методи и техники, тие 
ги изразуваат своите предвидувања во вид на веројатност за случување на одре-
дениот настан. Предвидувачките турнири, од математички аспект, претставу-
ваат одлична можност за тестирање на иновативни предвидувачки техники. Од 
политички аспект, тие може да послужат и како алатки за деполаризација на 
политичките дебати. 

Победник на предвидувачки турнир е тимот кој има најголема предвиду-
вачка способност, која пак се мери со помош на Бриеровиот скор. Иако Бриеро-
виот скор е дефиниран така да ги принудува предвидувачите да ги прикажуваат 
своите вистински предвидувања, а не да лажираат веројатности за да ја опти-
мизираат очекуваната вредност на скорот, сепак тој има и свои недостатоци.    

 
              
 

 

mailto:mdimovski16@gmai.com
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ОПТИМАЛЕН ТРАНСПОРТ И ПРИМЕНИ 

 
Мартин Ѓорѓевски 1, Марко Карбевски 2  
1 Институт за Математика, Природно-математички факултет, Скопје 
2 Sorsix International, Скопје 
e-mail: martingjorg98@gmail.com;  
              marko.karbevski@gmail.com, marko.karbevski@sorsix.com 
 

Од оптимизација, третман на слики, преку примени во теоријата на парци-
јални диференцијални равенки, теоријата на случајни матрици и машинско 
учење, со сигурност може да се каже дека алатките на оптималниот транспорт 
го имаат надминато секое очекување за нивната корисност, како во применета-
та така и во теориската математика.  

Во изнесувањето, инсипирирано од еден краток текст на Ф. Сантамброгио 
(F. Santambrogio), ќе се потрудиме да ја доловиме инспирацијата зад оваа 
теорија, како и да ја запознаеме публиката со неколку конкретни примери од 
нејзината примена. 
 

 

 

mailto:martingjorg98@gmail.com
mailto:marko.karbevski@gmail.com


ПРИМЕНА НА ОПТИМИЗАЦИОНИ МЕТОДИ ПРИ ИЗБОР НА 
ПРИМЕРОК ЗА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ  

 
Стево Ѓоргиев 1, Стефан Мирчевски 2  
1 Државен завод за статистика, Скопје 
2 Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: stevogorgiev@gmail.com, stefan_mircevski@outlook.com  

 
Во секое примерочно истражување, една од најважните фази при подго-

товка и спроведување е изборот на релевантен примерок кој најдобро ќе ја 
опише и покрие популацијата, односно целната група. Накратко ќе бидат вове-
дени видовите примероци и нивната примена, со посебен осврт кон стратифи-
цираниот примерок, поделбата и важноста од примената на истиот во истражу-
вањата. 

Со помош на теоријата на веројатност, статистика и оптимизација ќе се 
обидеме да дадеме еден пристап за определување оптимална распределба за 
стратифициран примерок. Имено, станува збор за минимизирање на трошоци-
те за спроведување на истражување, притоа запазувајќи ја неговата релевант-
ност. Сето ова ќе се обидеме да го илустрираме преку задача на нелинеарно 
целобројно програмирање, чиешто оптимално решение ќе го бараме со помош 
на Branch and Bound (B&B) методот. Иако B&B е карактеристичен метод за 
целобројно линеарно програмирање, нашата задача ќе биде решена со моди-
фициран алгоритам на истотот тој метод, соодветен на нелинеарно целобројно 
програмирање.  
 

mailto:stevogorgiev@gmail.com
mailto:stefan_mircevski@outlook.com


ТЕХНИКИ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ ВО 
СИСТЕМИ ЗА МАСОВНО ОПСЛУЖУВАЊЕ ОД ТИПОТ / /M M n  

 
Стефан Мирчевски 

Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 

e-mail: stefan_mircevski@outlook.com 

 
Теоријата на масовно опслужување е област во која се конструирани мате-

матички модели со чија помош може да се регулираат масовните појави од 

секојдневието. Имено, оваа област ни нуди можност да се справиме со редиците 

на чекање кои настануваат во банките, продавниците, бензинските пумпи, но и 

во централите до кои пристигнуваат некакви сигнали, итн. Со овие модели се 

запазува економичноста и оптималноста при спроведување на клиенти преку 

системот за масовно опслужување. 

На самиот почеток од ова излагање кратко ќе бидат презентирани матема-

тичките модели за едноканален и повеќеканален систем за масовно опслужува-

ње со Пoасонов влезен поток и експоненцијално распределено време на опслу-

жување од тип / /M M n . 

Централна задача ќе биде интерпретацијата на две техники за генерирање 

случајни променливи: техника со инверзна трансформација и техника на при-

фаќање и одбивање. Тие ни се потребни при моделирање на конкретни пробле-

ми од теоријата на масовно опслужување, кои многу лесно може да се опишат 

со помош на случајни променливи и одредено правило според кое тие се гене-

рираат. На крајот, со неколку примери ќе дадеме соодветно математичко толку-

вање преку испитување на сите потребни параметри.  

 

 



ФОРМАЛНИ ГРАМАТИКИ, АВТОМАТИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО 
ДИЗАЈН НА ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ 

 
Марија Михова  
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје 
e-mail: marija.mihova@finki.ukim.mk 

 
Програма напишана во програмски јазик не е ништо друго освен еден оби-

чен текст, исто како текст напишан во книга. Кога програмата се компајлира, 
всушност тој текст се чита карактер по карактер и се преведува во друг јазик, 
разбирлив за компјутерот, кој потоа го извршува процесорот. Оваа постапка е 
слична како кога човек-преведувач преведува текст од англиски на македонски 
јазик: прво треба да се разберат сите зборови содржани во текстот, па да се 
разбере суштината на текстот и на крајот тој соодветно да се напише во другиот 
јазик.  Во случај на програмските јазици, оваа постапка мора да биде автомати-
зирана, за таа целосно да се изврши од страна на машината. 

Секој јазик се базира на граматички правила врз основа на кои се констру-
ираат речениците. Во случај на говорните јазици, тие правила имаат многу 
варијации, па тешко е, барем засега, да се направи строго точно автоматизи-
рање на разбирањето на содржината. Од друга страна, програмските јазици се 
вештачки конструирани јазици, кај кои правилата се дизајнирани за да е 
можно автоматско разбирање на текстот. Овие правила, соодветно, се нареку-
ваат граматика, а програмите со кои се разбира текстот се нарекуваат автомати. 

Во фокусот на овој труд ќе бидат формалните граматики и нивната улога 
во процесот на автоматско преведување. Ќе биде прикажано како изгледа 
граматика за програмски јазик и со мали примери ќе биде илустириано како 
треба да биде дизајнирана за да може правилно да ја разбира синтаксата и 
семантиката на јазикот. 
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ИГРИТЕ ЕРЕНФОЈТ-ФРАС:  
ЗА ЛОГИЧКИТЕ ИСКАЗИ И СТРОГИТЕ ДОКАЗИ 

 
Невена Серафимова   
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје 
e-mail: nevena.serafimova@gmail.com 

 
Игрите Еренфојт-Фрас се интересни и лесно разбирливи комбинаторни 

игри кои имаат значајна улога во логиката на дваесеттиот век. Се употребуваат 
како начин за испитување на логичката еквивалентност на две структури, а 
главната примена ја наоѓаат во докажување на неекспресибилноста на некои 
својства во логиката од прв ред. Со оглед на тоа што теоријата врз која се пот-
пираат користи мал број на логички претпоставки, овие игри се една од малу-
бројните техники кои успешно се користат како кај конечните, така и кај беско-
нечните структури. Се вбројуваат и меѓу темелниците на теоретската компју-
терска наука, каде се користат за мерење на јачината на изразување во формал-
ните јазици.  

Игрите Еренфојт-Фрас се корисни и кај комплицираните, тешко разбир-
ливи искази кои можат да бидат преформулирани во вид на игра, како и за 
добивање на нови, но и на поинакви перспективи на веќе познати резултати. Ќе 
дадеме опис на игрите од типот Еренфојт-Фрас, некои теоретски резултати, 
како и дискусија за нивната примена низ примери. 

 
 



МАГИЧНИ КВАДРАТИ 
 

Катарина Тодоровска 1, Весна Целакоска-Јорданова 1  
1 Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: tekatarina@gmail.com, celakoska@gmail.com 

 
Магичен квадрат од n-ти ред е квадратна n n×  шема (или матрица) од низа 

од n2 природни броеви, такви што збирот на броевите во секоја редица, секоја 
колона и по дијагоналите, е еднаков. Тој збир е наречен магичен збир (или 
магична константа). 

Mагичните квадрати им биле познати на старите цивилизации од Индија, 
Египет, Арабија и Грција. Нивните интересни својства го привлекле внимание-
то и на многу познати математичари како што се: Ферма, Кејли, Паскал, Де 
Лаир, Лајбниц, Ојлер, но и на многу други математичари и аматери.  

Ќе наведеме пет значајни особини на магичните квадрати, а потоа ќе на-
ведеме неколку познати интересни конструкции на магични квадрати од след-
ниот вид: непарни, парно-парни и непарно-парни. Ќе рагледаме и специјални, 
таканаречени геомагични квадрати чии елементи се полиомина. Накратко ќе ја 
дискутираме примената на магичните квадрати во наставата по математика, а 
ќе споменеме и неколку отворени проблеми. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ 
 

Елена Хаџиева  
Факултет за информациски системи, визуализација, мултимедија и  
анимација, Универзитет „Св. Апостол Павле“, Охрид 
e-mail: elena.hadzieva@uist.edu.mk   

 
Секојдневно во весниците, списанијата, информативните телевизиски 

програми, но и во учебниците по математика, гледаме разни графикони со кои 
се претставуваат или споредуваат податоци. Најчесто графиконите се со хори-
зонтални или вертикални ленти во една или повеќе бои, или пак во форма на 
пита со кружни исечоци во различни бои. Освен овие, постојат и други начини 
за претставување на податоците. Во овој труд ќе претставиме неколку начини 
за визуализација на податоците и ќе ги објасниме можностите на визуализаци-
јата за подобро разбирање на податоците, нивно карактеризирање и споредува-
ње, откривање структури, трендови, однесувања, зависности, како и извлекува-
ње заклучоци за проблемот поврзан со податоците. Во оваа ера на (големи) по-
датоци во која живееме, визуализацијата на податоци завзема важна улога, 
како во техничките, така и во општествените науки.  
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АЛГОРИТМОТ PageRank ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 

 
Адмир Хусеини 1, Ардиан Синани 2  

1 Центар за математичко образование Гаус, Тетово 

2 Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 

e-mail: admir@gauss-school.com, ardiansinani57@gmail.com 

 
Во овој труд ќе се презентира алгоритмот PageRank на основачот на 

Google, Лери Пејџ. Кога пребаруваме интернет страници во Google Search, нај-

дените интернет страници треба да бидат сортирани според важност и реле-

вантност. Кој е објективниот критериум за правилно сортирање?  

Одговорот на Лери Пејџ на оваа прашање е математички со користење 

методи од теријата на графови. Користејќи ги хиперлинковите на интернет 

страниците, прво се создава интернет граф на поврзаност на страниците. Важ-

носта на која било интернет страница се пресметува според вредноста на нејзи-

ната централност како теме на овој граф. Рангирањето на интернет страниците 

според овој критериум е всушност PageRank. Овој алгоритам прво конструира 

матрица на поврзаност и од неа се пресметува Лапласовата матрица на интер-

нет графот. Сопствениот вектор за најголемата сопствена вредност на оваа мат-

рица ги дава вредностите на централноста на темињата на графот. Од матема-

тичка гледна точка ова е еквивалнтно на наоѓање на сопствениот вектор на 

Фробениус-Перон за Лапласовата матрица на интернет графот. 

Во овој труд ќе ги презентираме поимите и ќе ги докажеме теоремите кои 

се релевантни за определување на централноста на теме во даден граф. Ќе се 

презентира и методот на степенување, што е итеративен метод за наоѓање на 

сопствен вектор на дадена матрица. Ќе ги дискутираме и методите развиени од 

Пејџ со кои се гарантира конвергенцијата на овој итеративен метод. Тоа ќе не 

донесе до веројатносната интерпретација на PageRank, како Марков процес. 

Алгоритмот е развиен од Лери Пејџ за време на неговите докторски студии. Ќе 

дадеме и неколку историски информации за развојот на овој алгоритам и анег-

доти од првите денови на основањето на еден од најголемите софтверски 

гиганти на денешниот свет. 
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СЕКЦИЈА  Б 

ПРЕДАВАЊА ЗА  
НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 





НЕЗАВИСНО УЧЕЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ  
МАТЕМАТИЧКИ АЛАТКИ ВО ONENOTE 

 
Игор Богданоски 1, Моника Богданоска 2  
1 ООУ „ Блаже Конески “, Прилеп 
2 ООУ „ Климент Охридски “, Прилеп 
e-mail: bogdanoskiigor@oublazekoneski.edu.mk, monika.elim@yahoo.com  

 
Кои се петте работи кои треба да ги знаеме во врска со иднината на 

математиката? Верувале или не, математиката се променува, но и начинот на 
кој ја користиме математиката во контекст на секојдневниот живот се менува. 
За жал, начинот на којшто денес ја учиме математиката нема да ги  „опреми“ 
нашите ученици со математичките вештини кои ќе им бидат потребни во 
иднина.  

Замислете дека имате можност на секој ученик да му понудите опција 
секогаш кога ќе посака да ги види и слушнe чекорите на решавање на некоја 
равенка. OneNote Math копчето ќе им овозможи на учениците да бидат неза-
висни во процесот на учење. Тоа копче не само што ќе им помогне да знаат да-
ли равенката е точна, туку ќе им ги покаже потребните чекори за нејзиното 
решавање. Ќе прикажеме како се користи math копчето за решавање и графич-
ко претставување на равенки. Ќе ги прикажеме начините на кои math копчето 
во OneNote може да го поткрепи персонализираното учење и ќе се обидиме да 
откриеме нови системи во училницата кои ќе понудат изградување на  сопстве-
носта на учениците врз нивното учење. 

Ќе ги поставиме и ќе понудиме наш одговор на следните прашања: 
− Што претставува стратешката употреба на технологијата во учењето и 

поучувањето математика? 
− Што е независно учење?  
− Како наставниците гледаат на независното учење?  
− Кои се предностите за учениците од независното учење?  
− Кои се клучни елементи на независното учење? 
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НАУЧНИТЕ МЕТОДИ КАКО КОРИСНО СРЕДСТВО  
ВО МАТЕМАТИКАТА  

 
Валентина Гоговска  
Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: valentinagogovska@gmail.com 

 
За проучување на природните појави, околината и појавите во реалниот 

свет околу нас, човекот користи посебни средства за истражување, наречени 
научни методи. Научен метод претставува начин на согледување на такви 
факти кои ќе му овозможат на набљудувачот, т.е. на истражувачот, да открие 
општи законитости за разгледуваните објекти или појави.  

При изучувањето на математиката, ученикот се поставува во слична 
ситуација како научникот: тој за себе за прв пат си ги „открива“ математичките 
вистини, сам или со помош на учителот. Затоа научните методи кои се 
застапени во математичките истражувања служат и како наставни методи.  

Во оваа презентација ќе покажеме примери на школски задачи со реше-
нија, во кои ќе ги посочиме местата на кои се применуваат научните методи.  
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МАТЕМАТИЧКИ ХЕПЕНИНГ „ДЕН НА БРОЈОТ ПИ“    
 

Драгица Ѓавочанова 1, Адријана Тодорова 2  
1 СОУ „Богданци“, Богданци 
2 ООУ „Петар Мусев“, Богданци 
e-mail: dragica_v@yahoo.com@server, todorovaadrijana@hotmail.com  
 

Во организација на ООУ „Петар Мусев“ од Богданци и СОУ „Богданци“ од 
Богданци, во рамките на проектот „Популаризација на математиката“ од 
Природно-математичкиот факултет во Скопје, на 14 март 2019 година во 
Богданци беше организиран првиот математички хепенинг „Ден на бројот пи“.   

Идејата беше настанот да биде од натпреварувачки карактер меѓу учени-
ците од двете основни училишта (учениците од VIII и IX одд)  и средното учи-
лиште во Богданци. Организаторите со безрезервна поддршка од менаџментот 
на училиштата одлучија да поканат и училишта од соседните општини Гевге-
лија, Валандово и Струмица, за на крајот на натпреварот да учествуваат 85 
ученици, поделени во 17 екипи. 

Организаторите на настанот направија план кој содржеше неколку актив-
ности со заедничка тематика – бројот пи. Секоја од активностите беше оценува-
на од комисија составена од менторите од училиштата кои учествуваа во наста-
нот. По објавување на веста за настанот на социјалните мрежи и на официјал-
ните веб-страници на училиштата учесници, настанот предизвика интерес и кај 
други училишта кои своето присуство во иднина го најавија однапред. 

Настанот беше одлично прифатен од сите ученици од училиштата органи-
затори. Се  вклучи дури и оркестарот, кој со изведба на композиција напишана 
во чест на бројот ПИ  го отвори хепенингот. 

Ќе се залагаме овој настан да премине во традиција. 
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НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА  
ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Силвана Јакимовска Бинова  
ООУ „Страшо Пинџур“, Карбинци 
e-mail: jakimovska.silvana@yahoo.com 

 
Една од основните цели на современата настава по математика е да ги 

оспособи учениците самостојно да решаваат проблеми, применувајќи ги стек-
натите знаења од предметната област. Но, освен како цел, решавањето пробле-
ми од секојдневието нуди можности тие да се користат како ресурс преку кој 
учениците активно ќе усвојуваат нови знаења, ќе развиваат вештини за критич-
ко и креативно размислување и примена на знаењето во нови ситуации. 

Проблемите во наставата по математика може да се поделат на рутински 
проблеми (при чие решавање учениците користат однапред познати процеду-
ри) и нерутински проблеми (за чие решавање не постои однапред позната про-
цедура, потребни се вештини за размислување од повисок ред, како и одреден 
степен на креативност и оргиналност). 

Целата на овој труд е да ја прикаже потребата и можноста за примена на 
нерутински проблеми во наставата по математика во основно образование. 
Потребата произлегува од целта на наставата од 21 век да развива граѓани 
способни критички да размислуваат и решаваат проблеми, нагласено и во 
рамката на ПИСА21 и во многу други документи. Можноста ќе биде прикажана 
преку анализа на примери од различни ресурси. Трудов содржи и приказ на 
стратегии за решавање на нерутински проблеми, како и дидактички и педагош-
ки препораки што се однесуваат на нивната примена во наставата.  

 



МАТЕМАТИЧКА ФИЗИКА ИЛИ ФИЗИЧКА МАТЕМАТИКА  
НА ЧАСОВИТЕ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА  
ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Стојан Манолев  
СОУ „Гоце Делчев“, Валандово 
e-mail: manolest@gmail.com 

 
Праксата – велат е критериум на вистината. Така, од мојата повеќегодиш-

на пракса како професор по физика, сакам да споделам некои  искуства кои би 
биле во служба за подобрување како квалитетот на наставата, така и за по-
добрување на успехот по предметите математика и физика. Неизбежен е фак-
тот дека знаењето на математика е еден од важните предуслови при решава-
њето задачи во природните науки, па и во тој контекст на решавање задачи по 
физика. Математиката е јазик, некои ја именуваат и како писмо на физиката. 
Од друга страна пак математиката е нејасен, неразбирлив  дијалект, без соод-
ветно објаснување на одредени релации и формули. Тој  „неразбирлив дија-
лект“ понекогаш не е пречка само за учениците туку и за наставниците. Така од 
нешто што е релативно „лесно“ во физиката, со непознавање на математички 
апарат, на одредена возраст станува релативно „тешко“, односно пречка за раз-
бирање на одредени содржини.   

Како неопходни математички потреби кои треба да им се пласираат на 
учениците во средното образование за реализација на одредени наставни 
содржини по физика се: работа и операции со степенови показатели; правилно 
читање и интерпретација на графици; собирање и одземање на вектори;  работа 
со векторски величини; nпримената на комплексните броеви во усвојување на 
содржини од наизменична струја; примена на тригнометриските функции; 
примена на изводите за разбирање на одредени физички величини и појави 
како и примена на логаритмите во наставата по физика. 

 Од огромниот број можности што може да се искористат за полесно 
разбирање на некои физички поими, јас ќе се задржам само на конкретни 
проблеми со кои сум се соочувал во мојата работа од I до IV година гимназиско 
и средно стручно образование со акцентирање на проблемот и како, со 
конкретни чекори, сум  надминувал такви проблеми. 
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ПРОПУСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
ИЗУЧУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА  

 
Марија Митева 1, Лимонка Коцева Лазарова 1  
1 Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
e-mail: marija.miteva@ugd.edu.mk, limonka.lazarova@ugd.edu.mk  
 

Наставниците во училиштата и на факултетите, како и различните 
тестирања на учениците и студентите, сведочат дека нивото и квалитетот на 
знаењето по математика кое учениците и студентите го стекнале, постојано се 
намалува. Проблемот станува поголем кога знаењето по математика не е 
потребно само за да се решат конкретни математички задачи со кои ќе се добие 
висока оценка или ќе се положи испит. Проблемот од недостиг на математичко 
знаење и математички вештини најчесто се согледува кога истите треба да се 
применат при решавање на конкретна проблемска ситуација од секојдневниот 
живот и работа, или уште повеќе, при решавање на некој проблем од науката, 
техниката и инженерството. А примената на математиката е доста широка. Во 
овој труд ќе разгледаме некои типови на грешки кои учениците и студентите ги 
прават при изучување на математиката, кога и зошто се појавуваат, а ќе 
наведеме и предлози за нивно надминување. 
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МАТЕМАТИЧКИ ШКОЛИ И КАМПОВИ 
 

Петар Соколоски  
Институт за математика, Природно-математички факултет , Скопје  
e-mail: petar@pmf.ukim.mk 

 
Математичките школи и кампови имаа голема традиција во Република 

Македонија. Главен организатор на овие настани беа локалните математичките 
друштва, Институтот за математика или Сојузот на математичари на Македо-
нија. По подолг период се одржа Есенската математичка школа 2019. Во овој 
труд ќе бидат наведени концептот, форматот и предизвиците со кои се соочи 
организаторот при  подготвувањето и спроведувањето на оваа школа,  но и 
различните концепти и идеи кои биле спроведувани или кои би можеле да 
бидат спроведувани во иднина. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ И РАБОТНОТО ИСКУСТВО  
НА НАСТАВНИКОТ КАКО ФАКТОРИ ЗА  
УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА НАСТАВА 

 
Анкица Спасова1, Викторија Илиеска2 
1 ООУ „Тихомир Милошевски“, Скопје 
2 ООУ „Коле Неделковски“, Скопје 
e-mail: a_kaladziska@yahoo.com, vikiiki@gmail.com 

 
Секој кој сака да ја постигне својата највисока цел на професионално поле, 

без разлика дали станува збор за институција, тим или индивидуа, секогаш тре-
ба да ја согледа сегашната позиција, за да може успешно да ги планира идните 
чекори кои водат до целната реализација. Квалитетот на наставата во образов-
ниот процес е главен предуслов за здрава нација и економски силна држава во 
која ќе се градат силни карактерини личности − главни водилки во светла ид-
нина. Еден од клучните фактори за квалитет на наставниот процес, поконкрет-
но на квалитетната настава, е самиот предавач – наставникот. Наставникот тре-
ба да е добар пример на своите ученици, од кои очекуваме да го следат, оценат, 
па дури и потсвесно да го ископираат предложениот модел. 

За да се унапреди самот процес на поучување, со цел постигнување пови-
соки резултати, трајни и применливи знаења, наставникот треба да е и самиот 
„ученик“ во текот на целиот свој професионален  животен пат, т.е. треба да има 
континуиран професионален развој. Како што вели познатата изрека „Повтору-
вањето е мајка на знаењето“, така искуството на наставникот во училница и 
надвор од неа го прави подобар и поумешен со секоја минута помината со сво-
ите ученици. Професионалниот развој на наставникот и искуството во работата  
ги зголемуваат самодовербата во извршувањето на процесот на поучување, по-
зитивната училишна клима, мотивираноста  и  постигнатите резултати. 

За проверка на овој фактор се вклучени учениците со одговори на   анкет-
ни прашалници за работата на нивните наставници и тоа: наставник-приправ-
ник, наставник со десетгодишно работно искуство и наставник со осумнаесетго-
дишно работно искуство. Добиените резултати од самоевалуацијата на настав-
ниците за начинот на извршување на својата работа, се основа за нивното пона-
тамошно коригирање, унапредување и усовршување. 
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НЕКОЛКУ СТРАТЕГИИ ЗА МОТИВИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  
ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКА 

 
Даниела Стојановска 

ООУ„Христијан Карпош“, Куманово 

e-mail: dani_hrst@yahoo.com 

 
 Од мотивираноста на учениците за потполна мисловна активност зависи 

дали и колку ќе се оспособат за систематско унапредување на математички зна-

ења и вештини. Затоа, една од задачите на наставникот е постојано да поттик-

нува развој на внатрешна мотивација и зголемен интерес на учениците за  

предметот, наставната содржина, училишната и домашната работа.  

Овој труд содржи неколку наставни стратегии кои придонесуваат за емо-

ционално ангажирање на учениците во создавање на позитивна средина за 

учење и напредување. 
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