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Кратка биографија: 
 

Ленче Алексовска Величковска е родена во Скопје на 10.06.1971 година. Основно и 
средно образование завршила во Скопје. Дипломирала на Факултетот за физичка култура во 
Скопје во 1993 со просечен успех 9.50. Дипломирала на Филозофски факултет-институт по 
Психологија во Скопје во 1997 со просечен успех 8.30. Предвидените испити од 
последипломските студии ги положила со просечна оценка 9.80 и го одбранила магистерскиот 
труд на тема: Разлики во нивото на некои психолошки особини меѓу спортисти и неспортисти 
во Р.Македонија. Во Мај 2002 ја одбранила докторската дисертација под наслов: Утврдување и 
разлики во психолошката структура на личноста кај спортисти од различни спортски 
дисциплини и неспортисти во Р. Македонија. Од 1999 година вработена е на Факултетот за 
физичка култура-Скопје  на катедрата по Психологија во физичкото образование и спортот.  
 

1.Спортска кариера  

Проф.д-р Ленче Алексовска-Величковска  

- на 15 години  кадетска репрезентативка на Македонија, а веднаш потоа и на 
југословенската женска кадетска репрезентација.  

- капитен на  КК "Студент" 

- со КК "Студент"ги освоила шампионските титули и Купот на Македонија во 
натпреварувачките сезони 1994,1995 и 1996,1997 година. 

- На" алл стар" натпреварите во женска кошарка две години во Македонија  избрана за 
МВП(најдобар) играч.(Прилеп и Велес) 

- Учествувала на повеќе меѓународни турнири, а со КК "Студент" учествувала и во 
Купот на европските шампиони.  

- За време на својата играчка кариера била стандардна репрезентативка на женската  
македонска сениорска кошаркарска репрезентација. 

2.Коавтор е  на два учебника: 

- Поповски Д ,….., Величковска-Алексовска, Л.: Основи на ватерполо (психолошкиот дел е 
изготвен од Величковска Л.). Шкипер, Скопје, 2006; 

- Мешковска Н., ,….., Величковска, Л.: Основи на тренингот на пливачите (психолошкиот дел е 
изготвен од Величковска Л.). Шкипер, Скопје, 2007. 

Автор е на книгата:  

Саздовски Ч, Величковска-Алексовска Л.: Планирање и програмирање на спортскиот тренинг во 
карате. Боди гард тренинг центар "Кобра", Скопје, 2009, (со посебно поглавје од нејзиното 
подрачје). 

Автор е на практикумот  Психологија во физичкото образование и спорт, 2004. 

Таа и учествува како истражувач во  заеднички меѓународен проект меѓу Р. 
Македонија и Р. Словенија под наслов:  

- Анализа и компарирање на некои антропометриски, моторни и психолошки 
карактеристики кај младите од Р. Словенија и Р. Македонија, (2007-2009).  

- Координатор на проектите: 
1. Континуирано усовршување или перманентна едукација на наставниците по 

физичобрзование во Р.Македонија  (2012) 



2. Самовреднување и вреднување на наставата по физичко и здравствено образование 
восредните училишта во градот Скопјe, (2012) 

- уредник на Меѓународното научно списание Research in physical education, sport and 
health 
-Член е на "advisory board"  во интернационалното научно списание Acta 

Kinesiologica и рецезент е на универзитетскиот часопис "Теме",Ниш. 
Таа е и рецензент на два универзитетски учебници и една книга 
1. Керамичиев Д.: Психологија во врвниот спорт. Македонска искра, Скопје, 2007; 

2. Анастасовски И.,Стојаноска Т.: Насилство агресија и спорт. Скопје, 2010. 

3. Анастасовски И., Нанев Л.: Спорт и право, 2011. 

 
 
3. Стручно-апликативна активност 

 
Проф.д-р Ленче Алексовска-Величковска е спортски психолог  вклучена во работата на 

повеќе реномирани спортски клубови,национални селекции во нашата држава, а истовремено 
работи  индивидуално со голем број  врвни спортисти (кошарка,фудбал, тенис, одбојка,скијање). 
 

- 1997-спортски психолог на машката кошаркарска кадетска репрезентација на 
Европското првенство во Словенија 

- 1997 -  Претседател на Комисијата "Жените и спортот" при Македонскиот Олимписки 
Комитет. 

- 2004-2007- Спортски психолог во пливачкиот клуб  "Скопје " 

- 1998 година, во здравствената комисија во МОК работи на психолошка подготовка со  
некои олимпијци индивидуално). 

- 2008/2009 спортски психолог на машката ракометна сениорска репрезентација- бараж 
со Исланд и настап на Светското првенство во Хрватска.11-то место 

- 2010 спортски психолог на сениорската карате репрезентација,  Европското првенство 
во Атина, 2010, спортистот Огнен Груевски-бронзен медал 

- 2010 спортски психолог на сениорската карате репрезентација,Светско првенство во 
Србија,2010, спортистот  Жарко  Арсовски     бронзен медал. 

- 2010/2011 – спортски психолог на КК Рилски Спортист-Р.Бугарија 

- Предавач по спортска психологија во Едукативен центар за лиценцирани тренери при 
ФФМ. 

 
Спортски психолог на врвни спортисти(индивидуално): 
 
- Лазе Поповски-олимпиец во кајак ,Барселона 1992, 17то место. 

- Елена Поповска-олимпиец во пливање,Сиднеј,2000.  

- Наташа Илиевска-Европско(2011),Цирих - карате ,златен медал, 

- Симона Заборска –Европско во карате(2012),Азербеџан-кадети ,бронзен медал. 

- Антонио Ристовски2011-2013 олимпиец и најдобар скијач во Р.Македонија 

- Магдалена Стоилковска,тенис државен првак во Македонија(2012) 

- и други  спортови:  Работнички кометал-фудбал, Металург-фудбал, Вардар-фудбал, 
МЗТкошарка , тениски клуб "АС" и други млади спортисти од различни спортови. 

     
 
4.Трудови објавени во последните 5 години, со назначен импакт фактор за секој труд 
според JSR датабазата на Thomson Routers (доколку трудот е објавен во списание со 
импакт фактор) 
 

1. Алексовска-Величковска Л., Костовски Ж. (2008). Факторска структура на 
психолошката основа кај каратисти од Р. Македонија. [Factor structure of psychology 
domain with sportsmen the karateists in the Macedonia]. Acta Kinesiologica,2, (42-46). 

 



2. Наумовски М., Алексовска-Величковска Л., Петров Љ., Даскаловски Б. (2008). 
Влијание на програмираната тренировка за точност врз подобрувањето на стрелбата в 
коша в баскетбол [Influence of programmed training for the precision on improvement the 
scoring shoots in basketball].  Sport & science, (број 4) 188-191. 

 
3. Алексовска-Величковска Л., Наумовски М. (2007). Дискриминативна анализа на 

варијаблите за проценка на психолошката структура на личноста  помеѓу  спортисти  
репрезентативци и стандардни спортисти во Р.М. [Discriminative anylize of variables for 
estimating the psychological structure of personality between athletes representatives and 
standard athletes in R.Macedonia]   Международна научна конференција, Sport & science, 
(број 1)  62-68.  

 
4. Наумовски М., Алексовска-Величковска Л., Петров Љ., Тодоровски С.(2006). 

Влијание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобрување на прецизноста 
при изведување шутеви на кош од различни позиции. [The influence of the two-months 
programmed training process on the improvement of the precision in shooting at the basket 
from different positions].  Физичка култура, (2),48-51. 

 
5. Алексовска-Величковска Л, Петров Љ, Наумовски М. (2007). Мултиваријантни и 

униваријантни разлики при променливите за оценка на психологическата структура на 
личноста между кошаркари и неспортисти во РМ. [Multivariance and univariance 
differences at variables for the estimation psychological structure of personality between 
athletes-basketball players and non athletes in R. Macedonia]. Международна научна 
конференција "Кинезиологија "Велико Трново, Р.Бугарија,.(176-179). 

 
6. Наумовски М, Алексовска-Величковска Л, Даскаловски Б.(2007). Разлики меѓу некои 

ситуационо-моторни способности кај млади кошаркари кои играат на различни 
позиции. [Differences between some situational-motor abilities at the young basketball 
players who play different position].  Физичка култура, (1), 107-110. 

 
7. Алексовска-Величковска Л., Наумовски М., Миленковски Ј. (2008). Униваријантна и 

мултиваријантна разлика кај варијаблите за проценка на психолошката структура на 
личноста помеѓу спортисти , одбојкари и неспортисти во Р.М. [Univarijance and 
multivarijance differences at variables for estimation psychological strukture of personality 
between athletes-volleyball players and non-athletes in R.M.]. Licnost, motivacija i sport, tom 
14, Sofija. 

 
8. Алексовска-Величковска Л., Петров Љ, Наумовски М.(2007). Разлики при 

променливите за оценка на психологическата структура между спортисти и 
неспортисти од период зрелост Р.М. [Differences in variables for estimating the 
psychological structure of personality between athletes and non-athletes in the adult period of 
maturity period in R.Macedonia]. Международна научна конференција "Кинезиологија". 
Р. Бугарија, Велико Трново 180-184. 

 
9. Алексовска-Величковска, Л. (2010). Психолошката атмосфера кај машката 

македонска ракометна репрезентација пред Светското првенство во Хрватска 
[Psychological atmosphere at Macedonian national team of male handball before World 
Championship in Croatian]. Физичка култура (1), 103-105. 

 
10. Алексовска Величковска, Л. (2010). Разлики во интелектуалните способности 

кајличноста на спортистите од различни спортски дисциплини возависност од нивната 
возраст во Р.М [Differences  in intelektual personal abilities of athletes of different sport 
disciplines determined by their age in R.Macedonia]. Физичка култура (1),42-44. 

 
11. Алексовска Величковска, Л., Тушак М. (2010). Агресивноста и анксиозноста кај 

личноста на спортистите од различни спортски дисциплини во зависност од нивната 
возраст во Р. Македонија [Aggression and anxious  at the person of athletes of different 
sport disciplines relating their age]. Физичка култур, (1),(69-70) 

 



12. Алексовска Величковска, Л. (2010): Разлики во некои изворни црти на личноста 
помеѓу спортисти од различни спортски дисциплини во Р. Македонија. [Differences in 
some basic characteristics of personality between the athletes of different sport disciplines of 
R. Macedonia].  Физичка култура, 39 (2), (65-67). 

 
13. Вуксанович В., Алексовска-Величковска Л., Петров Љ. (2010). Взаимоврзка между 

тестовете за оценка на координацијата и на интелекта при 12 годишни ученички      
[Correlation in tests for evaluation of coordination with a test for evaluation of intelegance 
within the female students of fifth grade in elementary school]. Международна научна 
конференција,"Современи проблеми на физическото воспитание и спорта" Пловдив 91-
96. 

 
14. Алексовска Величковска Л и Милојевиќ А. (2010). Дискриминативна анализа на 

варијаблите за проценка на психолошката структура на личноста помеѓу спортисти и 
неспортисти од возрасниот период на доцна адолесценција во Р. 
Македонија[Discriminative anylize of variables for estimating the psychological structure of 
personality between athletes and non-athletes in the adult period of late adolescency in 
R.Macedonia]. Физичка култура, 39 (2), 100-102.  

 
15. Величковска, Л. (2010). Интелектуалните способности кај личноста на спортистите и 

неспортистите во Р. Македонија[Intelectual personal abilities of athletes and non athletes  in 
R.Macedonia] . Физичка култура, 39 (2), Скопје, (77-79). 

 
16. Алексовска-Величковска Л, Никовски Г, Петров Љ. (2010). Детска психологија и 

тенис. [Child psychology and tennis. Personality, motivation, sport]. "Личност 
Мотивация.Спорт" Сборник, (во печат). София: Национална спортна академия.  (272-
278). 

 
17. Алексовска-Величковска Л., Петров Љ. (2010).  Разлики в нивото на некои 

интелектуални способности между спортисти от колективни и индивидуални  спортове 
[Differences between the intellectual level of the sport players in collective and individual 
sports]. Международна научна конференција "Кинезиологија". Р. Бугарија, Велико 
Трново. 

 
18.  Алексовска-Величковска Л., Мешковска Н. (2011). Мултиваријантни  и  

униваријантн    разлики во варијаблите за проценка на психолошката структура на 
личноста помеѓу спортисти-пливачи и неспортисти во Р.М. [Multivarijance and 
Univarijance differences at   variables for estimation psychological strukture of personality 
between athletes-swimmers players and non-athletes in R.M.].  Физичка култура ( во 
печат).  

 
19. Алексовска Величковска, Л., Мешковска Н. (2011).  Разлики во некои изворни црти 

на  личноста помеѓу спортисти и неспортисти во Р. Македонија. [Differences in some 
basic characteristics of personality between the athletes and non-athletes in R.Macedonia]. 
Физичка култура ( во печат). 

 
20. Daskalovski B.,Aleksovska-Velickovska L.,Zafirovska A.:  Motiv sportskog dostignuca kod  

sportista iz razlicitih sportskih disciplina zavisno od njihove uzrasti u R.Makedoniji [Sports-
Related achievement motivation in athletes engaged in different sports depending in their age 
in the Republic of Macedonia]. ”Alfa univerzitet”-Fakultet za menadzment u sportu, Beograd, 
20-21, Maj 2011 (во печат). 

 
21. Алексовска-Величковска Л.,  Наумовски М. .:Разлики во нивото на анксиозноста меѓу 

спортисти од различни спортови во периодот на адолесценција.   Международна научна 
конференција "Кинезиологија". Р. Бугарија, Велико Трново (2012) 

 
 
 
 
 



Учество во научноистражувачки проекти: 
 

Наслов на проектот Период Финансиран од: Улога во проектот 
(главен истражувач 
или учесник 

Анализа и компарирање на 
некои антропометриски и 
моторни димензии кај младите 
од Словенија и Македонија на 
возраст од 15 – 18 години 

2007-2009 Министерство за 
образовани и 
наука 

Учесник 

 
 
Изработка на магистерски труд – наслов 
Разлики во нивото на некои психолошки особини меѓу спортисти и неспортисти. 
 
Изработка на докторски труд – наслов: 
 
Утврдување и разлики во психолошката структура на личноста кај спортисти од различни 
спортски дисциплини и неспортисти во Р. Македонија. 
 
 
Краток опис на предметите кој ги предава и детален преглет на предавањата 
 

 
 

1. Психологија на физичкото образование и спортот- zadol`itelen 
2. Жени(Родови ) и спорт -изборне 

 
 
 

1. Osnovi na istra`uvawa vo op{testvenata kineziologija (психологија во 
физичкото образование и спортот)- zadol`itelen 

2. .Psihodijagnostika  vo fiziчkoto obrazovanie i sportot – izboren 
 
 

1. Istra`uvawa vo op{testvenata kineziologija (psiholoшki istraжuvawa vo 
fiziчkoto obrazovanie i sporтot) - zadol`itelen 

2. .Primena na nauчno-istraжuvaчkite psiholoшki metodi i tehniki vo fiziчkoto 
obrazovanie i sportot – izboren 

 
Екектронска слика 
 
Време за консултации 
 
 
 
 

Прв циклус на студии 

Втор циклус на студии 

Трет циклус на студии 


