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ПЕТТИ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“  
5−6 МАРТ 2021 ГОДИНА 

 
ПРОГРАМА ЗА 5.3.2021 (петок) 

 
9:45−10:00 Најавување на учесниците 
10:00−10:15 Отворање на семинарот 

НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА (Teams) 

Водител на секцијата: Валентина Миовска 

10:15−10:35 Анастасија Трајанова,  
ПЕРИОДИЧНОСТА КАЈ ДИСКРЕТНИТЕ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ 
И ТЕОРЕМАТА НА ШАРКОВСКИ 

10:35−10:55 Адмир Хусеини,  
ИДЕНТИТЕТОТ НА ТРОЕН ПРОИЗВОД НА ЈАКОБИ 

10:55−11:15 Ангела Здравковска,  
МЕШАЊЕ НА ШОЛЈА ЧАЈ, БОЕЊЕ ТЕМИЊА ВО ТРИАГОЛНИК И 
ФЕР ПОДЕЛБА НА ТРОШОЦИ ЗА СТАНАРИНА. ШТО ИМ Е 
ЗАЕДНИЧКО? 

11:15−11:30 ПАУЗА 

Водител на секцијата: Анета Гацовска – Барандовска  

11:30−11:50 Филип Трајковски, ДЕКОМПОЗИЦИЈА НА МАТРИЦА НА 
СИНГУЛАРНИ ВРЕДНОСТИ И НЕЈЗИНА ПРИМЕНА ПРИ 
КОМПРЕСИЈА НА СЛИКИ 

11:50−12:10 Стефан Мирчевски,  
НЕКОИ ОСОБИНИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА МАСОВНО 
ОПСЛУЖУВАЊЕ M/G/1 – ОПИС НА МОДЕЛОТ СО ПОМОШ НА 
ВГНЕЗДЕНИ МАРКОВИ ВЕРИГИ 

12:10−12:30 Мартин Ѓорѓевски,  
ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАРАБОТИ ВО КАЗИНО? 

12:30−12:45 ПАУЗА 

Водител на секцијата: Невена Серафимова 

12:45−13:05 Атанас Кирјаковски, 
ПСИХОЛОГИЈАТА И БИОЛОГИЈАТА НА НУМЕРИЧКАТА 
СПОСОБНОСТ 

13:05−13:25 Филип Николовски,  
ЛОГИСТИЧКА РЕГРЕСИЈА И НЕЈЗИНА ПРИМЕНА НА ПРИМЕРИ 
ОД БИНАРНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

13:25−13:45 Владимир Јорданов,  
ФИБОНАЧИЕВИТЕ БРОЕВИ ВО ТЕОРИЈАТА НА ЕЛИОТ 

  

ОДМОР 

 



Водител на секцијата: Ѓорѓи Маркоски  

17:00−17:20 Андреј Ристески,  
ТЕОРИЈА НА ДЛАБОКО УЧЕЊЕ: АЛГОРИТАМСКИ И 
СТАТИСТИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ 

17:20−17:40 Тамара Кафтанџиева, Виолета Цветкоска, ОДЛУЧУВАЊЕТО НА 
МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО ДОМЕНОТ НА ЛИЧНИТЕ 
ФИНАНСИИ: ПОВЕЌЕКРИТЕРИУМСКИ ПРИСТАП 

17:40−18:00 Јаков Митровски,  
КОРИСТЕЊЕ МАТРИЧНА ФАКТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМИ ЗА 
ПРЕПОРАЧУВАЊЕ 

18:00−18:15 ПАУЗА 

Водител на секцијата: Весна Целакоска – Јорданова  

18:15−18:35 Стево Ѓоргиев,  
(НЕ)ВОЗМОЖНА ОСЛОБОДИТЕЛНА СТРАТЕГИЈА 

18:35−18:55 Невена Серафимова,  
ПАНДЕМИСКИ ИГРИ И СТРАТЕГИИ 

18:55−19:15 Ерблина Зеќири,  
НЕТРАНЗИТИВНИ КОЦКИ 

19:15−19:35 Ирена Стојковска,  
ЗАДАЧА НА НАЈДОБАР ИЗБОР И ОПТИМАЛНО ЗАПИРАЊЕ 

 

 



 
 
 
 

ПЕТТИ СЕМИНАР „МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“  
5−6 МАРТ 2021 ГОДИНА 

 
ПРОГРАМА ЗА 6.3.2021 (сабота) 

 
9:00-9:15 Најавување на учесниците 

ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА   
(Teams) 

Водител на секцијата: Слаѓана Јакимовиќ 

9:15−9:35 Ана Доневска-Тодорова, Анкица Спасова, 
Викторија Илиевска,  
КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ ВО НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗАТА СО 
ПАНДЕМИЈА 

9:35−9:55 Силвана Јакимовска Бинова,  
МОДЕЛ НА ОНЛАЈН НАСТАВЕН ЧАС ПРИМЕНЕТ ВО НАСТАВА 
ПО МАТЕМАТИКА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

9:55−10:15 Даниела Стојановска,  
КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ, ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА 
И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ 

10:15−10:35 Бојана Стојанова, Марија Стојанова,  
Никола Стиков,  
НАУКА ЗА ДЕЦА 

10:35−10:50 ПАУЗА 

Водител на секцијата: Ирена Стојковска 

10:50−11:10 Валентина Гоговска,  
НАУЧНИОТ МЕТОД ОБОПШТУВАЊЕ КАКО СРЕДСТВО ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ЗНАЕЊА 

 

11:10−11:30 Ана Доневска-Тодорова,  
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И НАЧИНИ НА КОМБИНИРАЊЕ  
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА НА 
ДАЛЕЧИНА 

11:30−11:50 Марија Михова, 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРАШАЊА 
СО АВТОМАТСКО ОЦЕНУВАЊЕ 

11:50−12:10 Марија Шопова Граматковска,  
МОЖНОСТИ ЗА ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНАТА ТЕХНОЛОГИЈА 
ВО НАСТАВАТА ПО MАТЕМАТИКА 

12:10−12:25 ПАУЗА 

Водител на секцијата: Валентина Гоговска 

12:25−12:45 Игор Богданоски, Моника Богданоска,  
„OPEN MIDDLE“ ПРОБЛЕМИ ВО GEOGEBRA УЧИЛНИЦА 



12:45−13:05 Лидија Кондинска, Снежана Ристовска,  
ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ  

13:05−13:25 Анкица Спасова, Викторија Илиевска,  
Методија Јанчески,  
УЛОГАТА, ПРИМЕНАТА И ВАЖНОСТА НА ТУТОРСТВОТО ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК 

13:25−13:45 Јасмина Вета Буралиева, Елица Буралиева,  
НЕКОИ НЕДОСТАТОЦИ НА АДАПТИРАНАТА НАСТАВНА 
ПРОГРАМА ОД 2015 И 2016 ГОДИНА ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА ЗА ТЕМАТА 
БРОЕВИ 

  
ОДМОР 

Водител на секцијата: Весна Целакоска – Јорданова 

16:30−16:50 Стојан Манолев,  
КОМПЛЕКСНИТЕ БРОЕВИ ВО НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА 

16:50−17:10 Арбан Иљази,  
КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ МАТЕМАТИКАТА И МЕДИЦИНАТА ВО 
НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

17:10−17:30 Маријана Тошевска Мартиновиќ,  
ЕГИПЕТСКИ ДРОПКИ 

17:30−17:50 Живко Ангеловски,  
ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ ПОД ЗНАКОТ НА АПСОЛУТНА 
ВРЕДНОСТ 

17:50−18:05 ПАУЗА 

Водител на секцијата: Марија Михова  

18:05−18:25 Лиле Сарваноска, Билјана Стојановска,  
ПРЕДНОСТИТЕ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ONLINE НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА  

18:25−18:45 Татјана Атанасова - Пачемска,  
Валентина Христова, Антонио Нечофски, Диана Димова, Милош 
Каранфиловиќ,  
Ана Атанасова,  
НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ВО COVID -19 ПАНДЕМИЈА  И 
ШТО ПОСЛЕ НЕА – СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ 

18:45−19:05 Стефан Мирчевски, Петар Соколоски,  
ОНЛАЈН НАСТАВА ПО МАТЕМАТИКА ВО ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕДИЗВИК И ИСКУСТВА 

  

19:05−19:25 Весна Димитриевска Ристовска,  
Емил Станков, Петар Секулоски,  
СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА КЛАСИЧНАТА НАСТАВА И 
НАСТАВАТА ПРЕКУ СИСТЕМИ ЗА ДАЛЕЧИНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО УСЛОВИ НА КОРОНА- КРИЗА, ЗА НЕКОИ 
МАТЕМАТИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КУРСЕВИ 

 



СЕКЦИЈА  А 

НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА 



Оваа страница намерно е оставена празна



(НЕ)ВОЗМОЖНА ОСЛОБОДИТЕЛНА СТРАТЕГИЈА 

Стево Ѓоргиев 
 ЕВН Македонија, Скопје 
e-mail: stevogjorgiev@gmail.com

Математичките загатки отсекогаш претставувале предизвик за наоѓање на нивно-
то решение за повеќето поединци, особено за математичарите. Многу често се среќава-
ме со загатки кои се суштински поврзани со теоријата на игри и теоријата на веројат-
ност.  

Токму една таква загатка е поттик за овој труд во кој ќе го разгледаме нејзиното 
решение, каде што потешкотијата не е само во неговото наоѓање, туку и во неговото 
разбирање. Всушност, решението на оваа загатка која навидум претставува проблем од 
теоријата на игри и теоријата на веројатност, е тесно поврзан со теоријата на групи од 
пермутации. За таа цел ќе го разгледаме обичниот веројатносен пристап за решавање 
на оваа загатка и решението за пресметување на веројатноста за успех со помош на 
теоријата на групи, односно ќе се обидеме да ја најдеме најдобрата стратегија за 
играње со помош на теоријата на групи од пермутации. 

Исто така, ќе се обидеме да направиме симулација на играта во еден програмски 
пакет и дискусија на добиените резултати од симулацијата. 

mailto:stevogjorgiev@gmail.com


ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАРАБОТИ ВО КАЗИНО? 
 

Мартин Ѓорѓевски  
Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: martingjorg98@gmail.com 
 

Со појавата на игрите на среќа природно се наметнува сленото прашање: дали е 
можно да се заработи од нив? 

Ќе разгледаме една од најстарите стратегии за коцкање (стратегија на двојно 
вложување) и ќе покажеме дека се работи за доглгорочно неисплатлива стратегија. Ќе 
се запознаеме со поимите мартингали, субмартингали и супермартингали како неут-
рални, поволни и неповолни игри, соодветно, а потоа ќе покажеме дека за неповолна 
игра на среќа не постои стратегија за коцкање која носи заработка. 

 



МЕШАЊЕ НА ШОЛЈА ЧАЈ, БОЕЊЕ ТЕМИЊА ВО ТРИАГОЛНИК И ФЕР 
ПОДЕЛБА НА ТРОШОЦИ ЗА СТАНАРИНА. ШТО ИМ Е ЗАЕДНИЧКО? 

 
Ангела Здравковска  
Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: azdravkovska8@gmail.com 
 

Колку добро може да се измеша една шолја чај? Дали може да го измешаме чајот 
толку многу што по сталожување на течноста сите молекули ќе бидат разместени во 
шолјата? Одговорот на ова прашање е не. Ако молекулите чај во чашата ги сметаме за 
точки, тогаш (со занемарлива грешка) по секое мешање барем една молекула ќе се 
врати во почетната положба од којашто почнала да се движи. Ова е познат резулат кој 
следува директно од Теоремата на Брауер за неподвижна точка. 

 Теоремата на Брауер вели дека при секое непрекинато пресликување од конвекс-
но компактно множество во самото себе постои неподвижна точка (точка која се прес-
ликува самата во себе). Оваа е можеби и најпознатата теорема од теоријата на непод-
вижна точка. Заради нејзината едноставност, покрај нејзината тополошка природа, 
наоѓа примена во многу различни, па дури и неочекувани области, како што се еконо-
мија и теорија на игри. Дел од заслугата за тоа ја имаат разните дополнувања на оваа 
теорема, како и тврдењата еквивалентни на неа. 

Интересен еквивалент од аспект на комбинаториката за Теоремата на Брауер е 
Шпернеровата Лема. Според најпознатиот, дводимензионален случај на лемата, тргну-
вајќи од триаголник со три различно обоени темиња, за секоја негова триангулација и 
за секое таканаречено Шпернерово боење на триангулацијата, постои триаголник од 
триангулацијата чии темиња се обоени со трите различни почетни бои. Оваа лема се 
користи за наоѓање неподвижни точки, нули на непрекината функција, но и за правење 
на фер поделби каква што е и поделбата на трошоци за станарина меѓу неколку прија-
тели дадена во овој текст. Од интерес во текстот е и комбинаторниот доказ на 
дводимензионалниот случај на Теоремата на Брауер со помош на Шпернеровата Лема. 

 
 

mailto:azdravkovska8@gmail.com


НЕТРАНЗИТИВНИ КОЦКИ 

Ерблина Зеќири  
Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: erblina_zeqiri@hotmail.com

Во секојдневниот живот често пати сме пробувале најразлични игри во кои се 
користи коцка за игрње. Обично се користи фер коцка на чии 6 страни се напишани 
броевите 1,2,...,6 и секој број при секое фрлање се јавува со еднаква веројатност 1/6. 
Постојат и коцки на чиишто страни се напишани произволни броеви (не мора да бидат 
меѓусебе различни). 

Во оваа презентација ќе разгледаме еден посебен вид множества од невообичаени 
коцки, наречени нетранзитивни коцки. Покрај тоа, преку конкретни игри, ќе ја разгле-
даме примената на ваквите нетранзитивни коцки. Имено, тоа се игри во кои вие 
секогаш ќе имате предност за победа, иако на противникот, на почетокот на играта, му 
ги објаснуваме правилта на играта и функционирањето на нетранзитивните коцки.  



ФИБОНАЧИЕВИТЕ БРОЕВИ ВО ТЕОРИЈАТА НА ЕЛИОТ 
 

Владимир Јорданов    
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет ‒ Скопје 
e-mail: jordanov.vlad@gmail.com 
 

Фибоначиевите броеви, покрај во математиката, се појавуваат на многу необични 
места: во природата, во архитектурата, во музичките форми и во економијата, посебно 
во тргувањето со акции. Го разгледуваме Елиотовиот принцип на бранови како техника 
за предвидување на движењето на цените на акциите, а кој ги комбинира Фибоначие-
вите броеви, златниот пресек и психологијата на толпа. Овој метод се состои во тоа 
што флуктуациите на цените на пазарот со акции се заменуваат со бранови, чие одне-
сување се поврзува со златниот пресек.  

 



ОДЛУЧУВАЊЕТО НА МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО ДОМЕНОТ НА 
ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИИ: ПОВЕЌЕКРИТЕРИУМСКИ ПРИСТАП 

 
Тамара Кафтанџиева 1, Виолета Цветкоска 2  
1, 2 Универзитет Св. Кирил и Методиj, Економски факултет – Скопje 
e-mail: tamara.kaftandzieva@gmail.com, violeta.cvetkoska@eccf.ukim.edu.mk 
 

Повеќекритериумското одлучување овозможува решавање на комплексни про-
блеми преку вклучување на  бројни критериуми кои често се конфликтни меѓу себе. 
Како млада област во рамките на дисциплината операциони истражувања, повеќекри-
териумското одлучување од своите почетоци бележи голема популарност кај истражу-
вачите и се применува во најразлични области како: банкарство и финансии, образова-
ние, здравство, телекомуникации, спорт, итн. Најпознатата метода во рамките на повеќе-
критеримското одлучување е аналитичкиот хиерархиски процес кој се темели на мате-
матиката и психологијата и во изградбата на моделот предвид ги зема и квантитативните 
и квалитативните фактори.   

Одлучувањето на младите во врска со личните финансии е повеќеслоен, општес-
твен и економски проблем, што се поврзува со нивото на младинска невработеност и 
подвработеност. Целта на овој труд е да се анализира процесот на одлучување во врска 
со личните финансии на младата популација во Република Северна Македонија, да се 
објаснат мотивите на младите за донесената одлука и условите во кои е донесена таквата 
одлука, земајќи ги предвид ставот кон ризикот и специфичностите на македонскиот 
финансиски систем, како и да се поедностават сложените ставови и склоности што ги 
обликуваат финансиските избори со користење на методата аналитички хиерархиски 
процес.  

За целите на истражувањето е  спроведен анкетен прашалник на 9 испитаници 
помлади од 35 години, со споредби на критериумите во парови. Дизајнот на анкетниот 
прашалник е специфициран за апликација на методот аналитички хиерархиски процес. 
Во поставениот хиерархиски модел, испитаниците ги рангираат поставените критери-
уми и алтернативи, согласно нивните преференции. Врз основа на проценките се прес-
метуваат приоритетите на критериумите и алтернативите и се пресметува вкупниот 
приоритет на алтернативите. Резултатите од анализата се прикажани табеларно и визуe-
лизирани се со користење на графички прикази. Добиените сознанија се дека недовол-
ното инвестирање е резултат на скромната понуда на атрактивни финансиски инстру-
менти, нискиот животен стандард и вообичаените навики за потрошувачка и штедење 
на младите. 
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ПСИХОЛОГИЈАТА И БИОЛОГИЈАТА НА НУМЕРИЧКАТА СПОСОБНОСТ  
 

Атанас Кирјаковски  
 Меѓународен балкански универзитет, Скопје  
e-mail: kirjakovski@ibu.edu.mk 
 

За броевите типично размислуваме како за симболи кои ни овозможуваат да изра-
зиме, дефинираме и манипулираме одредно „количество”. Меѓутоа, нивната симболич-
ка репрезентација е само врвот на пирамидата чија база е поставена врз еволуираната 
нумеричка способност присутна кај животните, вклучително и човекот. Способноста 
да се перцепира и разликува бројност во несимболичка форма мора да има силна адап-
тивна вредност бидејќи досега таа е детектирана кај најразлични класи и видови како 
што се рибите, водоземците, птиците, цицачите, па дури и кај инсектите и пајаците. 

И луѓето и животните поседуваат два основни системи за перцепција на несимбо-
лички бројности (на пр. колекција точки) од кои првиот еволуирал да перцепира мали 
бројности со голема прецизност, ефикасност и брзина (бројности од 1 до 4), а другиот 
систем да процесира поголеми бројности преку груба проценка и приближно кванти-
фицирање. Тоа води до заклучокот дека јазикот и говорот не се пресудни за нашето ин-
туитивно процесирање на бројностите. Дополнително, истражувањата кај превербал-
ните бебиња и домородните култури кои немаат зборови и симболи за броеви се во 
склад со ваквата теза, како и фактот што при невролошки нарушувања на мозочното 
ткиво сосема е возможно да се изгуби способноста за јазик и говор, а да се задржи ну-
меричката способност, и обратно. Но, улогата на јазикот не смее да се занемарува и 
способноста на човекот да употребува симболи е причината поради која тој успеал да 
го надмине проблемот на нумеричка непрецизност. 

Сѐ почесто се зборува и за тоа дека поседуваме посебно „нумеричко сетило“ кое 
ги следи истите психофизички закони како и нашите останати сетила, а најновите ис-
тражувања со невронски мрежи покажуваат дека дури и тие развиваат спонтана спо-
собност да детектираат бројности, иако оригинално се инструирани само да препозна-
ваат објекти. Како заклучок, нашата нумеричка способност е вкоренета во нашето ево-
луциско минато кое го споделуваме со останатите животни, а дополнително е развиена 
од нашата способност за симболичка комуникација. 

 



НЕКОИ ОСОБИНИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА МАСОВНО ОПСЛУЖУВАЊЕ M/G/1 
– ОПИС НА МОДЕЛОТ СО ПОМОШ НА ВГНЕЗДЕНИ МАРКОВИ ВЕРИГИ 

 
Стефан Мирчевски  
 Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: stefan_mircevski@outlook.com 
 

Масовните појави кои подразбираат формирање редица на чекање со цел да се оп-
служат пристигнатите клиенти, пожелно е да се моделираат строго математички. Досе-
гашните истражувања наметнале модели основани на случајни процеси кои даваат 
детален опис на настанатата состојба, како што и ги набљудуваат премините на состој-
бите во сложениот систем.  

Наједноставниот опис на овие системи се задава преку процесите на раѓање и уми-
рање, т.е. со системи од типот M/M/1 во кои покрај влезниот поток кој е Поасонов, се 
запазува и претпоставката за еспоненцијалната распределба меѓу опслужувањата на 
клиентите. Но, долгогодишните напори на математичарите да направат пософистицира-
ни модели со кои ќе се опфатат повеќе реални случаи, довеле до резултати од совреме-
ната теорија на масовно опслужување во кои се разгледуваат најразлични модели без 
горенаведената претпоставка.  

Целта на овој труд е да даде опис на системи за масовно опслужување кои се мо-
делираат со помош на вгнездени Маркови вериги, а патем не се процеси на раѓање и 
умирање. Всушност, подетално ќе биде разгледан моделот M/G/1 во кој се отстранува 
претпоставката дека времето меѓу две опслужувања е експоненцијално распределено и 
се дозволува да се разгледа произволна распределба на веројатност.  

Поконкретно, ќе бидат презентирани познати резултати за некои поважни рас-
пределби на веројатност, а на крајот ќе бидат дадени примери од реалниот живот, преку 
кои може да се заклучи дека овие системи се поефикасни отколку првите и може да се 
искористат во многу повеќе реални животни ситуации. Прашањето кое и по овој модел 
отвора нови хоризонти за размислување е следното: „Дали постојат уште поефикасни 
системи за масовно опслужување?“ 

 
 

 



КОРИСТЕЊЕ МАТРИЧНА ФАКТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМИ ЗА 
ПРЕПОРАЧУВАЊЕ 

 
Јаков Митровски 

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје 
e-mail: jakovvmitrovski@yahoo.com 

 
 Во ова соопштение се анализира начинот на работење на алгоритмот кој користи 

матрична факторизација во системите за препорачување.  
Еден систем за препорачување е базиран на принцип таков што, на дадени 

множество на корисници U, во кое има n елементи и множество ставки I, во кое има m 
елементи, на корисниците се препорачуваат ставки од I врз основа на нивните 
преференции.  

Како пример за ова се разгледува начинот на кој платформата Нетфликс (Netflix) 
врши селекција на филмови и серии кои би им се допаднале на нините корисници. 
Оваа селекција ги зема предвид сличноста помеѓу филмовите и сличноста помеѓу 
корисниците. Под слични филмови се подразбираат оние чии карактеристики 
приближно се совпаѓаат, а сличноста  помеѓу корисниците е основана на рејтингот кој 
го дале за слични филмови.  

Преку разгледување на овие параметри, системот може да предвиди каков рејтинг 
би дал еден корисник, за филм кој тој го нема гледано. Следејќи го ова предвидување, 
доколку рејтингот е висок, тој филм ќе му биде препорачан на корисникот. 

 



ЛОГИСТИЧКА РЕГРЕСИЈА И НЕЈЗИНА ПРИМЕНА НА ПРИМЕРИ ОД 
БИНАРНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 
Филип Николовски  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет 
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Во овој труд накратко се изложени идеите кои лежат во основата на логистичката 
регресија. За да се мотивира потребата од примена на логистичка регресија, најпрво се 
опишува еден тип на задачи за кои не може да се примени линеарна регресија; потоа се 
утврдува применливоста на логистичката регресија на тој тип задачи. 

Со цел да се илустрира практичната примена на логистичката регресија, изврше-
но е моделирање на неколку примери. Имплементацијата е направена во програмскиот 
јазик Python. Покрај конструкцијата на моделот, извршена е и елементарна оценка на 
неговите можности со цел на читателот да му се даде на увид ефикасноста на констру-
ираниот модел. 

 
 



ТЕОРИЈА НА ДЛАБОКО УЧЕЊЕ:  
АЛГОРИТАМСКИ И СТАТИСТИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ  

 
Андреј Ристески  
Carnegie Mellon University, Питсбург, Пенсилванија, САД 
e-mail: aristesk@andrew.cmu.edu 
 

Невронските мрежи и длабокото учење се одговорни за огромниот прогрес во 
машинско учење во последната деценија во многу области на примена, вклучувајќи 
процесирање слики, аудио и текст. Влијанието на овие техники е толку големо, што 
„татковците“ на невронската револуција Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton и Yann LeCun 
беа наградени во 2018 година со Тјуринговата награда. Иако нивниот практичен успех 
е неоспорен, нашето математичко разбирање на голем број статистички и алгоритам-
ски прашања што се однесуваат на тоа кога и зошто се толку успешни, е многу руди-
ментарно – во голема мера затоа што не можат да бидат анализирани низ стандардните 
парадигми во класичната статистика и комплексноста на алгоритми.  

Во ова предавање ќе се фокусирам на нивните примени во учење без надзор: уче-
ње од податоци што немаат ознаки од човек. Имено, ќе обратам внимание на генерати-
вни модели (generative adversarial networks): моќни веројатносни модели за комплици-
рани, високо-димензионални податоци (на пр. фотографии од човечки лица). Преку 
неколку извадоци од мои трудови ќе ги илустрирам типот на статистички и алгоритам-
ски потешкотии во нивната математичка анализа (вклучувајќи избор на архитектура за 
моделот, учење на моделот од податоци и генерирање на податоци од моделот) и некои 
од математичките алатки во нивно разрешување.      
 

 



ПАНДЕМИСКИ ИГРИ И СТРАТЕГИИ 
 

Невена Серафимова  
 Воена академија, Скопје 
e-mail: nevena.serafimova@gmail.com  
 

Сé повеќе теоријата на игри се профилира во водечка методологија за моделира-
ње и анализа на интерактивно одлучување. Во последната деценија се забележува и 
нејзината синтеза со епидемиолошкото моделирање. Поаѓајќи од разни математички 
теории, во рамките на овој спој се развиле класични детерминистички, диференцијални  
и стохастички модели на игри, но и популациски мрежни игри со хетерогена топологи-
ја во кои се присутни елементи на учење. Во фокусот се најчесто превентивните мерки 
кои вклучуваат, меѓу другото, ограничување на социјалните контакти и имунизација. 
Ќе разгледаме одредени модели и карактеристики на овие игри, задржувајќи се првен-
ствено во класичниот домен. 
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ЗАДАЧА НА НАЈДОБАР ИЗБОР И ОПТИМАЛНО ЗАПИРАЊЕ 
 

Ирена Стојковска   
Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: irenatra@pmf.ukim.mk, irena.stojkovska@gmail.com 
 

При барањето соодветен кандидат за работното место, најдобро паркинг место, 
идеален стан за живеење, па дури и животен партнер од соништата, се соочуваме со 
последователно носење на одлуки. Во секој чекор треба да одлучиме дали да ја запреме 
потрагата и да го направиме изборот или да ризикуваме да продолжиме со барањето во 
надеж дека ќе најдеме подобар избор. Математичкиот пристап кој ги решава овој вид 
на проблеми е познат како оптимално запирање. Ќе го илустрираме оптималното 
запирање на познати примери од таа област и ќе дадеме преглед на некои резултати од 
теоријата на оптимално запирање. 
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ПЕРИОДИЧНОСТА КАЈ ДИСКРЕТНИТЕ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ  
И ТЕОРЕМАТА НА ШАРКОВСКИ  

 
Анастасија Трајанова  
Природно-математички факултет, Универзитет во Нови Сад 
e-mail: anastasijatrajanova@gmail.com 

 
Динамички системи е математички концепт со кој се опишува развојот на одре-

дени простори низ времето врз основа на зададени правила. Времето може да биде не-
прекинато или дискретно. Во дискретниот случај, системот е зададен со пресликување 
на еден простор во самиот себе, а развојот на системот е одреден со итерации на зададе-
ното пресликување. 

Во ова предавање ќе ја претставиме познатата Теорема на Шарковски која се од-
несува на класата дискретни системи добиени со итерации на непрекинато пресликува-
ње на конкретен интервал со која Шарковски успеал да ја објасни нивната периодич-
ност. Ќе се запознаеме со неговото потполно подредување на природните броеви, 
познато како подредување на Шарковски, кое овозможува испитување на периодичнос-
та кај дискретните системи на начин што и ден денес нема достојни надминувања во 
еднодимензионалната динамика.  

Целта на предавањето e да се прикаже јасна и убедлива скица на доказот на 
Теоремата на Шарковски и своевидно видување за значењето и перспективите кои оваа 
теорема ги има во областа на динамичките системи и теоријата на хаосот. 

 
 
 

 

 



ДЕКОМПОЗИЦИЈА НА МАТРИЦА НА СИНГУЛАРНИ ВРЕДНОСТИ И 
НЕЈЗИНА ПРИМЕНА ПРИ КОМПРЕСИЈА НА СЛИКИ 

 
Филип Трајковски  
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје 
e-mail: filip.trajkovski.1@students.finki.ukim.mk 
 

Модерната технологија и постојаниот пораст на бројот на жители на Земјата се 
причина за масовното производство на податоци. Заради ова, било потребно да се 
смислат начини за ефикасно обработување и чување податоци со што тие би заземале 
што е можно помалку простор, а притоа главната информација да остане зачувана. 

Матричната декомпозиција на сингуларни вредности (SVD – Singular Value 
Decomposition) ни овозможува од одредено множество податоци, прикажани со помош 
на матрица, да ги издвоиме најважните карактеристики. Овој метод за факторизација 
на матрица има прилично долга историја, со тоа што првпат бил разгледуван од страна 
на математичарите во доцниот XIX век. Но, важните примени на оваа техника 
почекале сѐ додека пресметковната моќ на компјутерите не станала достапна во 
втората половина на XX век, кога биле развиени различни алгоритми за нејзина 
ефикасна имплементација. 

Во фокусот на овој труд е презентирањето на алгоритмот за декомпозиција на 
матрица на сингуларни вредности, како и направената дискусија околу неговата вре-
менска и просторна сложеност. Потоа, ќе биде претставена една негова примена при 
компресија на дигитални слики, со основната идеја ‒ оригиналната матрична репрезен-
тација на сликата да биде заменета со употреба на матрици со помали димензии. За 
оваа цел ќе бидат илустрирани конкретни примери со примена на скратената SVD 
(truncated SVD), изработени со помош на програмскиот јазик Python.  
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ИДЕНТИТЕТOT НА ТРОЕН ПРОИЗВОД НА ЈАКОБИ 
 

Aдмир Хусеини   
Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: huseini@risat.org 
 

Во овој труд се презентира едноставен елементарен доказ на идентитетот на троен 
производ на Карл Густав Јакоби (1804-1851)  

�(1 − 𝑞𝑞2𝑛𝑛) ∙ (1 + 𝑞𝑞2𝑛𝑛−1𝑧𝑧) ∙ (1 − 𝑞𝑞2𝑛𝑛−1𝑧𝑧−1) = �𝑞𝑞𝑛𝑛2
∞

𝑘𝑘=0

𝑧𝑧𝑘𝑘
∞

𝑛𝑛=0

 

кој претставува централен резултат во теоријата на елиптични функции. За соодветни 
вредности на 𝑞𝑞 и 𝑧𝑧, се добиваат класични идентитети познати од аналтичката теорија на 
броеви.  

Доказот е според презентацијата во книгата Квантна анализа (Quantum calculus) 
на Виктор Кац, која се заснова на теоријата на 𝑞𝑞 − редови. Ќе почнеме со дефинициите 
на 𝑞𝑞 −дифернцијали и 𝑞𝑞 − биномни коефициенти и ќе ги презентираме нивните основни 
својства. Исто така, ќе се дадеме и доказ на формулите на 𝑞𝑞 −тејлоровата и 𝑞𝑞 − бином-
ниот ред, кои ги обопштуваат добро познатите теореми од математичката анализа. 

Од овие теореми на  𝑞𝑞 −анализа ќе се изведат класичните биномни формули на 
Гаус и Хајне. Од нив, преку прост процес на определување гранична вредност, ќе се 
добијат познатите идентитети на Ојлер за 𝑞𝑞 − редови со бесконечно многу суманди.  

На крајот ќе го презентираме доказот на идентитетот на Јакоби ќе ги изведеме 
класичните идентитети за елиптични функции. 

�(1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)
∞

𝑛𝑛=1

= � (−1)𝑛𝑛
∞

𝑛𝑛=−∞

𝑞𝑞
𝑛𝑛(3𝑛𝑛−1)

2  

�(1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)3
∞

𝑛𝑛=1

= � (−1)𝑛𝑛
∞

𝑛𝑛=−∞

(2𝑛𝑛 + 1)𝑞𝑞
𝑛𝑛(𝑛𝑛+1)

2  

Целта на овој труд е да се презентира полето на 𝑞𝑞 −анализа или квантна анализа 
преку елементарни докази на добро познати и класични идентитети. 
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СЕКЦИЈА  Б 

ПРЕДАВАЊА ЗА  
НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 



Оваа страница намерно е оставена празна



ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ ПОД ЗНАКОТ НА АПСОЛУТНА ВРЕДНОСТ 
 

Живко Ангеловски,  
ООУ Никола Карев, Пробиштип 
e-mail: zivkoangelovski@gmail.com 
 

Ќе прикажеме еден занимлив начин за популизирање на темата линеарни равенки 
под знакот на апсолутна вредност меѓу учениците. Во овој труд се опишува работата 
во рамките на додатната настава за учениците од седмо одделение на темата Линеарни 
равенки под знакот на апсолутна вредност. Идејата се состоеше во тоа да се поврзат 
два значајни поими: линеарна равенка со една непозната и апсолутна вредност. Работа-
та беше оценета преку изведена работилница на која се постигнаа добри резултати.  

 



НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ВО COVID -19 ПАНДЕМИЈА   
И ШТО ПО НЕА – СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ 

 
Татјана Атанасова - Пачемска 1, Валентина Христова 1, Антонио Нечофски 1,  
Диана Димова 1, Милош Каранфиловиќ 1, Ана Атанасова 1 

1 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 
e-mail: tatjana.pacemska@ugd.edu.mk, valentina.102262@student.ugd.edu.mk,   

Antonio.102237@student.ugd.edu.mk ,diana.102510@student.ugd.edu.mk,  
milos.102575@student.ugd.edu.mk, ana.102508@student.ugd.edu.mk 

 
          Како по Ковид пандемијата? Многу родители со право се загрижени за иднината 
на своите деца, како нивното дете ќе го продолжи образованието по пандемијата. Дали 
откако ќе може да седне во училишните клупи и ќе премине во следната година на 
своето школување, ученикот ќе биде со соодветно знаење стекнато за време на онлајн 
наставата, посебно кога станува збор за исходот и очекуваните резултати од учењето 
по предметот математика. Многу родители се прашуваат дали поголема опасност за 
децата претставува можноста од зараза со Ковид-19 во училишните клупи или, пак, 
поголема опасност ги демне во виртуелната реалност на социјалните мрежи и сопс-
твеното постоење единствено како онлајн-личност? 

Наставниот кадар во многу образовни институции кој го предава предметот мате-
матика се запрашува: Како до поквалитетен виртуелен час и како да се решат пробле-
мите и предизвиците со кои се соочуваат со онлајн наставата по предметот математи-
ка? Наставниците сметаат дека разбирањето на математиката е клучно за подготве-
носта на едно младо лице за учество и придонес во модерното општество.  

Што треба да обезбеди државата? Образовните власти, заедно со здравствените, 
да прифатат дека одлуките за образованието на нашите деца треба да се донесуваат во 
процес на отворена и искрена комуникација со учениците, со родителите и со настав-
ниците за индивидуалното добро на секое дете и на општеството во целина. 

Направено е теренско истражување во неколку училишта во Републиката, со по-
полнување и квалитативна/квантитативна анализа на анкетен прашалник кој го попол-
нуваа ученици кои ја следат онлајн наставата, фокус групи со родителите, како и нас-
тавници кои го предаваат предметот математика. 

 Целта на ова истражување е да се даде придонес во решавањето на повеќе проб-
леми и прашања кои произлегоа од новонастанатата состојба во образованието, но и 
правци на натамошен развој и идни предизвици. 
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“OPEN MIDDLE” ПРОБЛЕМИ ВО GEOGEBRA УЧИЛНИЦА 
 

Игор Богданоски 1, Моника Богданоска 2  
1 ООУ “Блаже Конески”, Прилеп 
2 ООУ “Климент Охридски”, Прилеп 
e-mail: igor.bogdanoski@schools.mk, monika.elim@yahoo.com 
 

Ќе разгледаме што претставува ”Open Middle” проблем и како може истите да се 
применат со синхрона и асинхрона настава со помош на GeoGebra училница. Преку 
практична демонстрација на специфични проблеми коишто имаат: затворен почеток – 
сите започнуваат со ист почетен проблем, затворен крај – сите завршуваат со ист 
одговор, а притоа постојат повеќе различни пристапи во решавањето на проблемот, ќе 
прикажеме дека е можно еден цел работен лист да биде заменет само со еден проблем 
од овој вид. 

Дигитализацијата на проблемите од овој вид и нивното анимирање со помош на 
GeoGebra овозможуваат нивна примена во online наставата исто како и нивната примена 
во класична училница. Практично ќе покажеме како би изгледал ист проблем прикажан 
во двете ситуации. Ќе прикажеме зошто овие проблеми побаруваат поголема 
„длабочина на знаењето“ и тоа со многу едноставни модификации во проблемите, 
отколку повеќето проблеми (класичните работни листови) што оценуваат процедурално 
и концептуално разбирање. 

Важна придобивка од користењето на овие проблеми во наставата е нудењето 
можност учениците да дискутираат за нивното размислување како во синхроно, така и 
во асинхроно опкружување. 
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НЕКОИ НЕДОСТАТОЦИ НА АДАПТИРАНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА ОД 
2015 И 2016 ГОДИНА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ 
МАТЕМАТИКА ЗА ТЕМАТА БРОЕВИ 

 
Јасмина Вета Буралиева 1, Елица Буралиева 2  
1  Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, Факултет за информатика 
2  ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица 
e-mail: jasmina.buralieva@ugd.edu.mk, buralievaelica@yahoo.com 
 

Математиката како еден од основните предмети во образованието игра главна 
улога во понатамошното разбирање, логичко толкување и решавање различни матема-
тички проблеми, но и општо во различни практични ситуации во животот. За уче-
ниците да ги разберат и научат основните математички поими и операции, покрај 
стручниот кадар - наставникот, потребен е ѝ добар, концизен и јасен учебник, кој како 
нивен водач е адаптиран за нивото на самите ученици. Од долгогодишната директна 
инволвираност на еден од авторите во основното образование, увидени се многу недос-
татоци во сегашните учебници кои се користат по предметот математика. Како резул-
тат на овие недостатоци се појавуваат одредени дилеми и збунетост кај голем дел од 
учениците, па дури и кај оние кои се талентирани за математика. Кај дел од нив, тие се 
провлекуваат и во понатамошното нивно образование, кои се забележуваат дури и во 
високото образование.  

Инспирирани од ова, направивме истражување за пристапот кон темата броеви и 
операциите со нив, во учебниците по предметот математика според адаптираната нас-
тавна програма од Cambridge International examination center (која популарно се наре-
кува „Кембриџ програма“), и него го споредивме со оној во дел од учебниците кои се 
користеле во некои од претходните програми во основното образование. Притоа, 
заклучивме дека оваа тема според Кембриџ програмата има доста пропусти, во однос 
на претходните програми, па ние се фокусиравме кон неколку клучни и суштински 
работи: отсуството на потребата за дефинирање на множеството на целите и на рацио-
налните броеви; конфузните пристапи кон некои основни операции во множествата на 
природни, цели и рационални броеви, како и отсуството на математички пристап кон 
одредени операции. За секој воочен недостаток, ќе дадеме наше размислување за тоа 
како сметаме дека би требало да биде запишано, со цел материјата да биде математич-
ки попрецизна, а со тоа и појасна и поразбирлива. 
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НАУЧНИОТ МЕТОД ОБОПШТУВАЊЕ КАКО СРЕДСТВО ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА ТРАЈНИ ЗНАЕЊА 

 

Валентина Гоговска,  

Природно-математички факултет, Скопје 

e-mail: valentinagogovska@gmail.com 

 

Научните методи претставуваат корисни средства за изучување на математиката 
и светот околу нас.  Иако реално научните методи се поврзани меѓусебе и речиси не 
се јавуваат изолирано, во овој труд ќе зборуваме за научниот метод обопштување и 
негова соодветна примена при решавањето на математички задачи. Целта на трудот 
е поттикнување на љубопитноста кај учениците и наставниците, но и користење на 
методот на обопштување како едноставна алатка за сознајно изучување на математи-
ката и стекнување на трајни знаења. 

 



СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА КЛАСИЧНАТА НАСТАВА И НАСТАВАТА 
ПРЕКУ СИСТЕМИ ЗА ДАЛЕЧИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УСЛОВИ НА 
КОРОНА- КРИЗА, ЗА НЕКОИ МАТЕМАТИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ 
КУРСЕВИ 

 
Весна Димитриевска Ристовска, Емил Станков, Петар Секулоски 
ФИНКИ, УКИМ, Скопје 
e-mail:  vesna.dimitrievska.ristovska@finki.ukim.mk, emil.stankov@finki.ukim.mk, 

petar.sekuloski@finki.ukim.mk 
 

Новонастанатата корона ‒ состојба во државава, како и многу пошироко,  дикти-
раше потреба од прилагодување на наставата и испитите на голем дел од универ-
зитетските курсеви. 

На факултетот ФИНКИ започнувајќи од 17.3.2020 година, па сѐ до денес, изведу-
вање на наставата и испитите комплетно се реализира преку системи за далечинско 
учење, односно со користење на видео конференцискиот систем BigBlueButton, импле-
ментиран во студентскиот сервис Courses. И математичките курсеви, како Калкулус 1 
и 2, Калкулус, Дискретна математика, и други, како и за сите останати курсеви на 
факултетот, предавањата, аудиториумските и лабораториските вежби, како и колок-
виумите и испитите, се одвиваат преку видео конференцискиот систем за далечинско 
образование. 

Споредбената анализа за изведувањето на математичките курсеви во класични 
услови, наспроти условите со далечинско образование, на факултетот ФИНКИ, ја 
разгледувавме воглавно од  аспект на изведување на наставата и од аспект на изведу-
вањето и резултатите од испитите. Aнализирањето на тие аспекти нѐ доведува до 
заклучок за повеќе позитивни и негативни страни што ги забележавме кај дале-
чинското образование во споредба со класичните услови на изведување на настава и 
испити. Пример за позитивна страна: снимените предавања кои остануваат на некои 
курсеви, студентот може да ги преслушува произволен број пати, според неговите 
потреби и согледувања. Пример за негативна страна: забележано е дека сѐ повеќе се 
зголемува бројот на студентите кои прават дисциплински прекршоци, во смисла на 
користење на недозволени средства за време на испитите. 

 



КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И НАЧИНИ НА КОМБИНИРАЊЕ  ДИГИТАЛНИ 
РЕСУРСИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА НА ДАЛЕЧИНА 

 
Ана Доневска-Тодорова 
Гете универзитет Франкфурт на Мајна 
e-mail: anadonev@gmail.com 
 

Покрај сите негативни збиднувања кои ги предизвика кризата со пандемијата во 
образованието, се чини дека таа ги ‘втурна’ сите засегнати чинители во активна сора-
ботка и креативно творештво како никогаш досега. Неопходноста итно да им се овоз-
можи еднакво образование на сите ученици значеше брзи реакции, интензивна работа и 
усовршување на дигиталните вештини на наставниците без кои наставата на далечина е 
невозможна. Како и другите традиционални алатки кои се карактеристични за наставта 
по математика, на пример линијар и шестар, така и дигиталните технологии имаат 
значајна улога во нејзината реализација. Примената на иновативни дигитални техноло-
гии во наставта по математика не се состои во замена или исфрлување на традиционал-
ните алатки, туку напротив, во нивно дополнување и отворање на нови можности за сите 
ученици. Кризата со пандемијата потврди дека интегрирањето на мноштво алатки од 
различен тип е од круцијално значење за квалитетот на наставта по математика. Сепак, 
бројноста и разновидноста на дигиталните алатки кои се слободно достапни на интернет 
може да предизвика збунетост или потешкотии при нивниот правилен избор од страна 
на наставниците. Кои дигитални алатки имаат доволно квалитет, во што точно се состои 
нивниот квалитет, како да се комбинираат неколку алатки за време на еден наставен час, 
итн. се само дел од прашањата кои заслужуваат научно-истражувачко внимание и теме-
лен пристап. Токму затоа, целата на ова истражување е идентификување на критериуми 
за избор на дигитални алатки и начини за нивна комбинирана примена  во наставата по 
математика на далечина. Во овој труд, пред сé, ќе дадам осврт на актуелните научни 
истражувања и студии на оваа тема на меѓународно ниво. Потоа ќе овозможам преглед 
на конкретни практики за избор, примена и соодветно комбинирање на дигитални 
алатки во наставата по математика на далечина во Македонија. На крајот, врз основа на 
извршената теоретската анализа и практичните примери, ќе понудам конкретни крите-
риуми за идентификација и избор на дигитални ресурси.  

 
 



КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ ВО НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗАТА СО ПАНДЕМИЈА 

 
Ана Доневска-Тодорова 1, Анкица Спасова 2 , Викторија Илиевска 3 

1 Гете Универзитет, Франкфурт на Мајна 
2 ООУ „Тихомир Милошевски”, Скопје  
3OОУ„Коле Неделковски”, Скопје 
e-mail: anadonev@gmail.com, a_kaladziska@yahoo.com, vikiiki@gmail.com 
 

Математичко образование кое е динамично и адаптибилно на реалните животни 
ситуации може да ги промовира вредноста и значењето на математиката во општес-
твото. Овој труд пред сé нуди краток приказ на моменталната состојба предизвикана од 
ненадејната криза со пандемијата од аспект на меѓународните истражувања во областа 
на математичкото образование. Трудот има за цел да ги прикаже добиените резултати 
од спроведено емпириско истражување кое се однесува на предметната настава по 
математика на далечина во основното образование во Македонија пред и за време на 
кризата во 2020 година. Тој нуди реална слика за наставните практики при користење 
на разновидни дигитални алатки од страна на наставниците по математика во земјата 
што би можело да овозможи понатамошно планирање и усовршување на образовниот 
процес според потребите. Понатаму, направена е и споредба со резултати од слични 
научни истражувања надвор од земјата, во конкретниов случај Сојузна Република Гер-
манија и Кралството Холандија, со што е овозможено извлекување на неколку заклучо-
ци, како и предлози за идни истражувања. 

 
 

 



КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ МАТЕМАТИКАТА И МЕДИЦИНАТА  
ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Арбан Иљази 
СОУ „Цар Самоил“ ‒ Ресен 
e-mail: arbaniiljazi@gmail.com 
 

             Човечкиот организам е сложена машина којашто може да се проучува и низ призма 
на математиката, а не само низ призма на биологијата, медицината или фармацијата. 
Најситната основна структурна и функционална единица на организмите, т.е. клетката, 
има одредена форма. Клетките може да се  претставуваат како геометриски тела. Нивната 
клеточна делба, т.е. митозата и мејозата, може да се прикаже преку геометриска, 
аритметичка или константна низа; органите и коските може да имаат кубоидна, призма-
тична или пирамидална форма; крвниот притисок, срцевиот пулс, брзините на различните 
процеси во човечкиот организам, пропоциите меѓу должините на коските, веројатноста 
на пренесување на генетските болести од една во друга генерација, па сѐ до моќноста, 
силата, брзината на човечкиот организам, во сето ова математиката има примена. 
          Во овој труд ќе бидат прикажани неколку примери во кои јас како професор по 
математика ги користам во моите наставни часови. Во првиот дел ќе бидат прикажани 
примери од темата  „Пропорционалнот на величините“, во вториот ‒ примери од темата 
„Стереометрија“, во третиот ‒ примери од темата „Низи од реални броеви“ и во четвртиот 
‒ примери од темата „Веројатност“, како и методите и формите со кои се решаваат овие 
задачи со учениците.  
          Сметам дека математиката би била монотона за учениците ако наставникот не 
излегува од рутината „креда и табла“, не користи корелација со другите науки, но и 
креативни методи кои би ги поттикнувале учениците да размислуваат и креативно да се 
изразуваат.   



МОДЕЛ НА ОНЛАЈН НАСТАВЕН ЧАС ПРИМЕНЕТ ВО НАСТАВА ПО 
МАТЕМАТИКА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

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

Начинот на кој се реализира наставата во оваа учебна година пред наставниците 
постави огромен предизвик – да се адаптираат на нов и непознат начин на учење, да го 
одржат нивото на квалитет на наставата високо и да ги задржат учениците ангажирани. 
Иако еволуцијата на технологиите денес овозможува работи за кои сѐ уште не можеме 
да поверуваме дека се возможни, преминот кон онлајн учење бара посветеност на нас-
тавникот и кон учење на новите технологии но и кон педагошко и методско надограду-
вање. 

Целта на овој труд е да прикаже модел на реализација на наставен час со актив-
ности во три дела (активности пред часот-асинхрони, активности за време на часот-
синхрони и активности по часот-асинхрони) со користење на интерактивни дигитални 
ресурси, кој е базиран на чекорите во математичкиот процес за решавање проблеми 
според рамката на ПИСА21. Прикажаниот модел се однесува на цели од наставната 
програма за 9 одделение од темата Алгебра и решавање проблеми, а очекуваниот исход 
е учениците да ја откријат Пиковата теорема. Дигиталните ресурси кои го насочуваат и 
подржуваат учењето се креирани на платформата Genially, во комбинација со други 
алатки. Реализираниот наставен час ги постигна очекуваните исходи и од страна на 
учениците беше евалуиран со висока оценка, со што примената на ваков модел во 
наставата е оправдана.  

 
 



ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАСТАВНИТЕ  ПРОГРАМИ 
 

Лидија Кондинска 1, Снежана Ристовска 2  
1 Биро за развој на образованието - Битола 
2 ОУ “Даме Груев” – Битола 
e-mail: lkondinska@yahoo.com, sristovska@hotmail.com 

 
Во темата „Интеграција во наставните програми“, интегрираната наставна про-

грама се дефинира како пристап на изработување на наставната програма која наменски 
поврзува знаење, вештини, ставови и вредности меѓу теми/подрачја во предметот и меѓу 
предметни теми/подрачја за да се развие помоќно разбирање за клучни идеи кај уче-
ниците. 

Традиционалната поделба на целите и содржините во одделни самостојни пред-
мети е иницирана од стремежот учениците да се здобијат со продлабочени знаења од 
определена област, кои самостојно ќе ги поврзуваат во една целина. Но искуствата пока-
жуваат дека сепак е потребно да се прави интеграција на целите во предметот, уште 
повеќе на наставни цели меѓу предметите. и цели надвор од предметите – преку поста-
вување и работа на прашања и проекти иницирани од учениците.  

Практиката покажува дека во нашиот образовен систем интеграцијата на целите 
во рамките на секој наставен предмет се остварува на релативно високо ниво. Меѓутоа, 
со меѓупредметната интеграција состојбата не е задоволувачка и таа најчесто останува 
забележана само во тематското планирање и планот за наставен час. 

Во темата се зборува за: изработување на интегрирани наставни програми по 
предмети, планирање и реализирање на интегрирана настава, што е чекор до интердис-
циплинарни предмети.  
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КОМПЛЕКСНИТЕ БРОЕВИ ВО НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА 
 

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

Корелацијата помеѓу наставните содржини по математика и физика отсекогаш 
претставувала една од клучните алки за ефикасна настава по физика. Во трудот ќе 
бидат прикажани наставни единици од физиката во кои може да се користат свoјствата 
на комплексните броеви како на пример нивното геометриско претставување, разните 
облици на запис и  модулот на комплексниот број. 
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ОНЛАЈН НАСТАВА ПО МАТЕМАТИКА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 
ПРЕДИЗВИК И ИСКУСТВА 

 
Стефан Мирчевски1, Петар Соколоски1,  
1 Природно-математички факултет, Скопје 
e-mail: stefan_mircevski@outlook.com, petar@pmf.ukim.mk 
 

Пандемијата со вирусот COVID-19 донесе тектонски промени во сите сфери од 
општеството, па големи и радикални промени и прилагодувања доживеа и образовани-
ето. Беа воведени и применети најразлични концепти, методи и технологии за реализа-
ција на наставата, почнувајќи од начинот на нејзиното спроведување, па сè до процесот 
на вреднување на знаењата на учениците и студентите, стекнати во поинакви услови од 
дотогашните.  

Водени од овој сериозен предизвик пред кој брзо и ефективно мора да одговорат 
сите просветни работници, но и од последиците кои директно се рефлектираат врз нас-
тавниот кадар, учениците и студентите, ќе направиме осврт на реализираната настава 
по математички предмети на Природно-математичкиот факултет и Фармацевтскиот 
факултет при УКИМ во Скопје.  

Ќе биде изложен патот од почетокот на спроведување на наставата до полагањето 
на испитите во јануарско-февруарската испитна сесија 2021 година. Поточно, ќе биде 
направена споредба на постигнатите резултати од спроведените испити онлајн и со 
физичко присуство за оваа учебна година, како и споредба во однос на резултатите 
постигнати во оваа испитна сесија во 2020 година, кога наставата, а и полагањата се 
одвиваа со физичко присуство. Исто така, ќе бидат изнесени позитивните и негатив-
ните страни од овој начин на студирање во услови на пандемија, но и предлог-модели 
и начини на спроведување испити со можност за избор од страна на студентите, за ист 
наставен предмет. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРАШАЊА СО 
АВТОМАТСКО ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Марија Михова,  
ФИНКИ, Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје 
e-mail: marija.mihova@finki.ukim.mk  
 

Учењето на далечина преку ноќ стана единствен начин на едуцирање и голем број 
од едукаторите ги затече целосно неспремни за справување со предизвиците кои 
произлегуваат од овој начин на изведување на наставата. Еден од тие предизвици е и 
реалното и објективното оценување на учениците. За среќа, методи, техники и алатки 
за електронско и автоматско тестирање се развиваат повеќе од 20 години, па техноло-
гијата веќе беше развиена на ниво да одговори на повеќето од предизвиците од овој 
домен. Секако, тоа само за себе не е доволно, ако наставниците не знаат да ги користат 
тие алатки. Затоа оваа презентација ќе ги запознае наставниците по математика со 
можностите за креирање на математички прашања кои ги нуди современата 
технологија. Пред сѐ, ќе се задржиме на можностите кои ги нуди moodle платформата, 
од повеќе аспекти: видови прашања, постапката за креирање на прашања, стратегија за 
креирање и оценување на прашањата, односно доделување поени, како и стратегија за 
креирање на тестот во целост. 
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ПРЕДНОСТИТЕ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ONLINE НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА 

 
Лиле Сарваноска 1, Билјана Стојановска  2  
1 ООУ„Дане Крапчев“, Скопје  
2 ООУ„Дане Крапчев“, Скопје  
e-mail: l_sarvanoska@yahoo.com, biljanastojanovska2020@gmail.com 
 

Образованието е фундаментално човеково право. Тоа подразбира предавање 
и учење специфични вештини, изградба на знаење, добро расудување и мудрост. Обра-
зоваието им овозможува на децата, младите и на возрасните, моќ ‒ критички да раз-
мислуваат, да прават избор и да си го подобрат животот, го разбива затворениот круг 
на сиромаштијата и е клучен елемент на економскиот и социјалниот развој. (EFA, 
UNESKO).  

Како во многу земји, така и кај нас борбата против КОВИД-19 ja оневозможи 
нормалната настава во училиштата и за сите ученици од IV до IX одделение, па 
учењето се одвива на далечина. Се применуваат синхрон и асинхрон пристап во 
работата по сите предмети вклучително и по предметот математика. Во овој труд е 
анализирана online наставата по математика во основното образование, за учениците 
од VI до IX одд.  
         Во првиот дел се наведени теориските основи на наставата од далечина. Во 
вториот дел, со цел да се унапреди самот процес на online поучување, постигнување 
повисоки резултати, трајни и применливи знаења е спроведен анкетен прашалник. Ана-
лизирани се мислењата на учениците за квалитетот на наставата како во процесот на 
поучување, така и при оценувањето. Учениците дадоа свој осврт на формите, методите 
на работа и проверката на знаењата. Ги наведоа стекнатите вештини и компетенции,  
предностите и предизвиците од online наставата.  

На крајот од трудот е извлечен заклучок, дадени се насоки за унапредување на 
овој вид настава со цел и во иднина да биде составен дел од наставата во училница.  
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УЛОГАТА, ПРИМЕНАТА И ВАЖНОСТА НА ТУТОРСТВОТО ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК  

 
Анкица Спасова 1 , Викторија Илиевска 2 , Методија Јанчески 3 

1 ООУ „Тихомир Милошевски”, Скопје 
2 OОУ„Коле Неделковски”, Скопје 
3 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ, Скопје 
e-mail: a_kaladziska@yahoo.com, vikiiki@gmail.com, metodija.jancheski@finki.ukim.mk 
 

Во современиот образовен процес покрај наставниците и учениците сѐ повеќе се 
вклучени и други чинители-професионалци од различни области: далечинско образова-
ние, педагогија, психологија, техничка поддршка, туторство, менторство, мултимедија, 
образовен софтвер и други. Но, не се ретки случаите кога активности кои се во надлеж-
ност на овие професионалци ги извршуваат наставниците.   

 Трудот е посветен на туторството како важен образовен феномен и неговата 
незаобиколна функција во развиените образовни системи. Туторството претставува 
нужно дополнување на работата во училница и согласно својата природа подразбира 
индивидуализиран пристап. Целта на трудот е да прикаже кој сѐ може да ја извршува 
функцијата тутор, преку анализа на неговата соодветната стручност и компетенции, 
како и преку анализа на добри  и лоши практики при примена на туторството. 

Даден е осврт на препорачаните наставни методи и техники кои треба да ги при-
менуваат туторите, притоа запазувајќи го индивидуализираниот пристап, со тенденција 
кај секој ученик да се поттикне заинтересираност, да се задржи вниманието и да се 
поттикне позитивен натпреварувачки дух. Се анализира соученичкото туторство, него-
вите предности и недостатоци, знаењата и вештините што треба да ги поседува 
ученикот-тутор и условите што се предуслов за квалитетно туторство на соученичко 
ниво. Понатаму, се фокусираме на туторството во македонското образование, неговата 
застапеност во училиштата, проектот за туторство организиран од страна на МОН од 
2016 година и две студии на случај во македонските училишта поврзани со соуче-
ничкото туторство по предметот математика. На крајот е нагласена важноста на тутор-
ството во подигнување на квалитетот на образовниот процес и дадени се заклучоци и 
препораки за негово добро практикување.  

 
 



НАУКА ЗА ДЕЦА  
 

Бојана Стојанова 1, Марија Стојанова 2, Никола Стиков 3 
1 Остравски Универзитет, Острава, Чешка 
2 Универзитет Лион 1, Лион, Франција 
3  Политехнички факултет, Универзитет на Монтреал, Канада 

e-mail: bojana.stojanova@gmail.com, marija.stojanova@ens-lyon.fr, nikola.stikov@polymtl.ca 

 
Интернет страницата nzd.mk има преку 100 видеа синхронизирани на македонски 

јазик, кои ја надополнуваат предметната наставна програма по математика, физика, 
хемија и биологија. Паралелно со видео лекциите, на веб страницата се достапни и разни 
активности и експерименти кои може да се направат дома со најосновен материјал и да се 
прилагодат за сите возрасти. Сите ресурси се објавени под creative commons лиценца и се 
бесплатни за користење. 

Содржините по математиката се достапни на следниот линк 
http://naukazadeca.mk/videos.php?predmet=1, 

а учениците можат да учествуваат и во натпревар за поставувачи на прашања, преку кој 
имаат шанса да добијат пакетче со експерименти. НЗД тимот организира и практични 
работилници поврзани со пакетчето, а сите наставници можат да се обратат на 
info@naukazadeca.mk доколку би сакале нивните ученици да добијат подарок хекса-
флексагон (https://naukazadeca.mk/komplet2/) и да научат повеќе за геометријата на флек-
сагоните. 

Во основното образование природните науки се учат како збир на факти, а не како 
начин на размислување. Но, во образованието, како и во науката, најважна е критичката 
мисла, а не меморирањето. Ако ние ги научиме децата да поставуваат прашања и да 
извлекуваат заклучоци, тогаш кога ќе пораснат ќе имаат моќни алакти за приспособување 
во светот, а можеби и за негово подобрување.  
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КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ, ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА И 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ 

Даниела Стојановска    
ООУ „Христијан Карпош“, Куманово 
e-mail: dani_hrst@yahoo.com

Критичкото размислување е клучна компетенција на ученик оспособен за 
решавање на математички проблеми, но во исто време, способноста да решава 
математички проблеми е клучна компетенција на ученик оспособен критички да 
размислува. 

Оваа тема, содржи примери на спознајни вештини и способности на ученикот 
за идентификување, анализирање и вреднување на аргументи, во интеракција со 
неговата способност да расудува, комбинира и синтетизира математички докази и 
точни претпоставки. 



ЕГИПЕТСКИ ДРОПКИ 
 

Маријана Тошевска Мартионовиќ 
Дипломиран професор по математика, Ванкувер, Канада 
email: marijana_mt@outlook.com 
 

Во ова предавaње ќе споделам занимливости и методи за добивање на eгипетски 
дропки. Соочена со предизвикот за креирање на примамлива лекција за дропки, се 
впуштив во читање на таа тема. Така наидов на eгипетските дропки ‒ дропки коишто 
се претставуваат како збир од ралични дропки чијшто броител е единица (последниве 
ќе ги викаме единични дропки).  

Како да поделите 7 векни леб на 10 лица? Да, може секоја векна да ја поделите на 
10 дела, па секој да добие 7/10, но може да поделите така што секој ќе добие 1/2 векна 
и 1/5 векна, што всушност ќе ни донесе многу помалку изгубени трошки. Ќе го 
демонстрираме таканаречениот алчен алгоритам за добивање на египетска дропка. Ќе 
презентираме методи и пристапи за прикажување на дропка како збир на повеќе 
единични дропки во зависност од нејзините својства.  

На крајот, ќе го споделам моето искуство и повратната информација којашто ја 
добив од учениците. 
 

 



МОЖНОСТИ ЗА ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО 
НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

 
Марија Шопова Граматковска    
ООУ „Тодор Ангелевски“, Битола 
e-mail: marijagramatkovska@yahoo.com 
 

Практиката покажува дека образованието и технологијата сѐ повеќе се испре-
плетуваат. Енормно големиот број на информации кои се зголемуваат од час во час, 
динамиката на содржините и независноста на достапноста од време и место, направија 
интернетот да стане голем потенцијал за учење и меѓусебна комуникација. 

  Дефинирајќи ја целта на наставата по математика и задачите поврзани за нејзи-
ните содржини, можеме да воочиме дека таа е посебно погодна за примена на компју-
тери во наставниот процес. Со примената на компјутерот во наставата по математика 
процесот на поучување и учење се подига на повисок степен. Низ соодветни и интерес-
ни содржини и наставниците по математика и учениците можат да постигнат макси-
мални резултати во учењето. 
          Математиката исто така е еден од предметите за кои на учениците често пати им 
е потребна помош при нејзиното совладување. Затоа, модерната технологија нуди по-
мош во решавањето на овој проблем. Сѐ повеќе образовни интернет канали нудат по-
себно специјализирани содржини кои ќе го олеснат процест на учење математика. Пос-
тојат и многу апликации кои се базираат на визуелни модели за нејзино подобро усво-
јување и практикување. Предноста е во тоа што интернетот нуди ресурси до кои уче-
никот секогаш има пристап, може да ги прегледа онолку пати колку што му е пот-
ребно, а на оние кои ја совладале содржината им овозможува да преминат на следна 
активност. 
           Сите образовни интернет канали, видео материјали и математички апликации 
може да ни помогнат процесот на учење математика да го направиме поинтересен и да 
добиеме бројни идеи како на учениците новите содржини да им ги приближиме на нов 
начин, како и да ја вклучиме играта и истражувањето како составни делови на про-
цесот на активно учење.  
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