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Имајќи ја предвид 42 годишната традиција на Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” од 
Скопје, може слободно да се каже дека истата претставува најстара и 
најреномирана наставно-научна институција во Република Македонија од 
подрачјето на кинезиологијата. Успешната работа на Факултетот во овој 
период на неговото постоење се темели пред се на извонредните кадровски 

потенцијали кои успејаа да имплементираат поголем број студиски програми 
на додипломско, постдипломско и докторско ниво. Во тој контекст главен 
императив, односно мисија на факултетот претставува: 
- унапредување на квалитетот на образовните услуги, 
- создавање на квалитетни и конкурентни кадри на пазарот на трудот во 
земјава и странство и 
- подигнување на образовното ниво на целата македонска популација (се 
разбира пред се од областа на кинезиологијата). 

Студентите се темел за постоењето на секоја високообразовна 
институција, а во таа смисла и на нашиот Факултет. Како рамноправни 

членови на Академската заедница, континуирано се трудиме истите да го 
заземат правото место и значење. Младите колеги, во целост се третираат 
како вредност во која безрезервно инвестираме труд и знаење. На овој начин 
сигурни сме дека по нивното дипломирање истите успешно ќе го 
претставуваат нашиот Факултет во сите сфери на општественото живеење и 
истите ќе бидат нашите најдобри амбасадори. На крај, би сакале на сите 
сегашни и идни студенти да им честитаме за вистинскиот избор на 
високообразовна институција и им посакуваме успешен академски живот. 
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Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, спорт и здравје 
е високошколска институција во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј”, задолжен за образување на стручни кадри со највисока стручна 
подготовка од областа на физичката култура - Кинезиологијата. Факултетот 
за физичка култура е основан на 08.07.1977 година со одлука на Собранието 

на СРМ (Закон за основање на Факултет за физичка култура објавен во 
Службен весник на СРМ бр. 30/77 од 15.07.1977 година). 

На почетокот, на Факултетот беа вработени 12 магистри и 4 
соработници - помлади асистенти. Во периодот на развој, наставниот и 
соработничкиот кадар се зголемуваше  согласно промените на наставните 
планови и потребите за реализација на истите. 

Денес Факултетот за физичко образование, спорт и здравје располага 
со висококвалитетен наставен и соработнички кадар, кој успешно ги следи 
трансформациите во реализацијата на воведувањето на европскиот кредит 
трансфер систем. 

Од основање до денес, Факултетот образувал голем стручни кадри од 
областа на физичката култура поделени во 4 основни студиски програми кои 
ги покриваат основните подрачја: 

o Физичко и здравствено образование 
o Спорт 
o Спортска рекреација 
o Кинезитерапија 

Денес на Факултетот за физичка култура функционираат три циклуси 
на студии. 

- На првиот циклус академски студии (4 години), студентите на 
насоката Физичко и здравствено образование се стекнуваат со 240 
кредити и ја добиваат дипломата: 

- ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ (се образуваат за работа во основното, средното 
и  високото образование) 

- На првиот циклус стручни студии (3 години), студентите на 
насоката Спорт, се стекнуваат со 180 кредити и ја добиваат дипломата: 

- ДИПЛОМИРАН СПОРТСКИ ТРЕНЕР ПО СООДВЕТНИОТ СПОРТ 
– атлетика, бокс, борење, ватерполо, велосипедизам, гимнастика, 
карате, кик-бокс, кошарка, одбојка, пливање, ракомет, спорт за 
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инвалиди,  стрелаштво, скијање, фитнес, фудбал, џудо и др. (се 
образуваат за работа во спортските клубови на сите нивоа, 
спортските федерации, здруженија и асоцијации)  

Во тек се акредитациите на интегралните програми за подготовка на 
стручни кадри за: кинезитерапија, спортска рекреација, стручни кадри за 
лица со посебни потреби, стручни кадри кои ќе ја реализираат наставата по 
предметот физичко и здравствено образование во предучилишната и 
одделенската настава (I - V одд).  

Во соработка со Правниот факултет “Јустинијан Први”, како посебни 
модули во четврта година, акредитирани се студиските програми за 
“спортско новинарство“ и “односи со јавноста во спортот“. 

Во рамките на првиот циклус студии на факултетот, студентите 
реализраат теренска настава по скијање, летно логорување со планинарска 
тура.   

Факултетот повеќе од 2 децении  успешно ја извршува и функцијата 
за подготовка на високостручен и научен кадар на вториот циклус студии - 
постдипломските студии.  

- На вториот циклус (магистерски) студии (една година), 
студентите се стекнуваат со 60 кредити, а во моментов се акредитирани три 
студиски програми. На првата студиска програма студентите го добиваат 
научниот степен МАГИСТЕР ПО КИНЕЗИОЛОГИЈА. На втората студиска 
програма, која е во соработка со Економскиот факултет, студентите се 

стекнуваат со научниот степен МАГИСТЕР ПО СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ, а 
на третата студиска програма, која е во соработка со Природно-
математичкиот факултет, студентите се стекнуваат со научниот степен 
МАГИСТЕР ПО СПОРТСКИ ТУРИЗАМ.  

Во тек се акредитациите за магистерски студии од областа на спортот 
и спортското новинарство. 

Со интегрирањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, воведен е 
трет циклус студии -  докторските студии 

- На третиот циклус – докторски студии (3 години), студентите 
се стекнуваат со 180 кредити и го добиваат научниот степен ДОКТОР НА 
НАУКИ ОД ОБЛАСТА НА КИНЕЗИОЛОГИЈАТА. 

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, 
успешно соработува со неколку десетици истородни факултети во Европа и во 
светот. 
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СТАТУС И ОСНОВНА ДЕЈНОСТ 

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, е јавна 
високообразовна  установа во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” 

во Скопје. 

Факултетот врши високообразовна дејност од прв, втор и трет циклус 
студии, научноистражувачка и применувачка дејност во подрачјето на 
физичката култура и други подрачја кои се во тесна врска со дејноста на 
Факултетот,  како и во сите научни полиња кои се во врска со основната 
дејност на Факултетот. 

 

Назив и седиште 

Факултетот работи под назив: Република Северна Македонија, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Факултет за физичко 
образование, спорт и здравје – Скопје.     

Полниот назив на Факултетот на англиски јазик е: “Ss. Cyril and 

Methodius University in Skopje, Faculty of physical education, sport and health in 

Skopje, Republic of Nord Macedonia 

Скратениот назив на англиски јазик e: Faculty of physical education, sport 

and health - Skopje. 

Седиштето на Факултетот е на ул. Димче Мирчев бр. 3, Скопје. 

 

ДЕЈНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ 

Факултетот ја организира и ја остварува високообразовната, научно-
истражувачката и применувачката високостручна дејност како единствен 
процес. 

Во вршењето на високообразовната, научноистражувачката и 
применувачката високостручна  дејност, Факултетот: 
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1. го планира остварувањето и развојот на дејностите во рамките на 
Универзитетот за кои е основан, во согласност со буџетските  
средства од самофинансирачките активности, донации и сл.;   

2. врши високообразовна, научно-истражувачка, применувачка, 
односно апликативна дејност, во подрачјето на физичката култура и 
други подрачја кои се во тесна врска со дејноста на Факултетот,  
како и во сите научни полиња кои се во врска со основната дејност 
на Факултетот; 

3. остварува меѓународна соработка со сродни високообразовни и 
научни установи согласно со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје; 

4. организира конгреси, симпозиуми и други научни, уметнички и 
стручни собири, како и теренска настава во земјата и во странство, 
согласно со Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје; 

5. во рамките на интегрираниот библиотечно-информациски систем на 
Универзитетот, ја организира работата на Библиотеката и остварува 
библиотечно-информациска и документациона дејност; 

6. врши издавачка дејност (годишник, научно списание, стручно 
списанија, студии, периодики, информациски пакети, монографии и 
сл.); 

7. издава уверенија и други документи за завршени студии и други  
видови  на образование, според условите утврдени со Статутот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како и други 
документи за статусот на студентот во текот на студирањето;  

8. предлага и презема мерки за унапредување и заштита на стандардот 
на студентите и вработените; 

9. остварува различни форми за надoградување, продлабочување или 
проширување на знаењата и континуирано образование; 

10. разменува  научни  и  стручни  услуги  и  производи  со  домашни  и 
странски физички и правни лица; 

11. организира стручна и административна служба во согласност со 
актите на Универзитетот; 
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12. се грижи и презема мерки за усовршување на кадрите што 
изведуваат високообразовна, научно-истражувачка дејност и за 
кадрите во Стручната и административна служба; 

13. реализира домашни и меѓународни проекти во согласност со актите 
на Универзитетот;  

14. се грижи и презема мерки за тековно и инвестиционо одржување на 
објектите и имотот; 

15. ги уредува формите  за стручно и професионално усовршување; 

16. врши и други работи утврдени со закон, Статутот и другите акти на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  

 

КАТЕДРИ 

Катедрите се формираат за наставни предмети од иста или од сродна 
научна област, со цел усогласување и развивање на наставно-образовната, 
научно-истражувачката, применувачката и апликативната дејност. 

Катедрата ја сочинуваат наставниците и соработниците од иста или од 
сродна научна област.  

На Факултетот се организирани следниве катедри:  

1. Катедра за индивидуални спортови; 

2. Катедра за спортски игри; 

3. Катедра за моноструктурални спортски активности; 

4. Катедра  за теоретски и методски истражувања; 

5. Катедра за  општествени науки; 

6. Катедра за биолошко-медицински науки. 

Катедрите имаат обврска да: 

1. соработуваат при подготвувањето на студиските програми и 
програмите за истражувачката работа;  

2. остваруваат наставно-образовна, научноистражувачка и 
применувачка, односно апликативна дејност; 
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3. ги разгледуваат прашањата и проблемите кои настануваат при 
реализирањето на студиските програми и ја насочуваат, 
усогласуваат високообразовната, научно-истражувачката и 
применувачката, односно апликативната работа; 

4. даваат предлози и мислења за нацрт-правилникот за внатрешна 
организација на Факултетот; 

5. со научноистражувачката дејност, посебно со фундаменталните 
истражувања, развиваат научни дисциплини, на кои се темелат 
студиските програми и научните дисциплини со сродни или 
интердисциплинарни поврзани области; 

6. се грижат за пренесување на научноистражувачките достигнувања и 

новите знаења во наставно-образовниот процес и за нивно 
вклучување во студиските програми во трите циклуси на студии; 

7. развиваат современи педагошки методи; 

8. се грижат за стручното и за научното усовршување на наставниците 

и соработниците; 

9. предлагаат теми за сите организирани циклуси на високото 
образование; 

10. предлагаат учебници, учебни помагала и стручна литература; 

11. вршат и други работи утврдени со Правилник.   

 

ОРГАНИ НА ФАКУЛТЕТОТ 
     

Органи на Факултетот се: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска 
управа. 
 

Наставно-научен совет 
 

Наставно-научниот совет на Факултетот  е стручен орган.  
 

Надлежност на Наставно-научниот совет 
 

Наставно-научниот совет:  
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1. донесува правилник на единицата; 
2. донесува четиригодишна програма за развој и годишна програма за 

работа; 
3. утврдува најмалку еден кандидат за декан и предлогот го доставува         

до ректорот на Универзитетот; 
4. избира продекани;  
5. му предлага на Универзитетскиот сенат студиски програми; 
6. донесува програма за научно-истражувачка работа; 

7. врши избор во наставно-научни звања: доцент и вонреден професор и 
во соработнички звања;  

8. избор во научни и насловни звања; 
9. донесува план за реализација на наставата;  
10. избира членови во Универзитетскиот сенат; 
11. одлучува за прифаќање на извештајот за работата на деканот; 
12. донесува предлог на план на студии по далечински пат, кој го 

усвојува Универзитетскиот сенат по претходно мислење на 
Ректорската управа; 

13. ја спроведува постапката за избор на редовни професори; 
14. ја разгледува иницијативата за предвремено престанување на 

изборот; 
15. донесува одлука за потребата од наставник и одлучува за 

распишување на  конкурс за избор во звање кога изборот се врши прв 

пат; 
16. им дава согласност на наставниците за изведување  настава на друг 

факултет; 
17. им дава предлог-согласност на наставниците за изведување настава 

на друг универзитет; 
18. предлага број на студенти кои се запишуваат на прв, втор и трет 

циклус на студии; 
19. предлага воведување на партиципација на трошоците за студирање; 
20. на Деканатската управа и предлага мерки за создавање и 

усовршување на наставно-научниот подмладок и за работа со особено 

успешни и талентирани студенти; 
21. на Деканатската управа и предлага мерки и одлучува за 

унапредување на наставната, научноистражувачката и применувач-
ката, односно апликативната работа и за компјутерската мрежа; 

22. одобрува отсуство од работа на наставниот и соработничкиот кадар; 
23. избира и разрешува секретар на Факултетот;  
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24. ги избира членовите на комисијата за самоевалуација и донесува 
упатство за евалуација на Факултетот; 

25. избира членови на дисциплинската комисија за одговорност на 
студентите; 

26. поканува визитинг-професори, афирмирани научници и стручњаци од 
практиката; 

27. одлучува за Библиотеката, за  библиотечно-информацискиот систем и 
за остварувањето на библиотечно-информациската и документа-

ционата дејност, во согласност со Статутот на Универзитетот; 
28. одлучува за стручно усовршување на наставниците и соработниците 

во земјата и во странство; 
29. одлучува за организирање на собири, симпозиуми, советувања и сл.; 
30. одлучува за остварувањето на меѓународната соработка согласно со 

Статутот на Универзитетот; 
31. предлага еден кандидат за ректор и еден кандидат за проректор; 
32. се грижи за обезбедување услови за студирање на студентите на 

Факултетот, за остварување на студентскиот стандард и за работа со 
особено успешни и талентирани студенти; 

33. учествува во подготовката и реализирањето на конкурсот за 
запишување нови студенти на  Факултетот; 

34. разгледува и подготвува предлози за прашања по кои одлучува 
Деканатската управа; 

35. избира членови на рецензентски и други комисии; 
36. избира членови во Одборот за соработка и доверба со јавноста; 
37. донесува одлука за формирање на организациони единици на 

Факултетот; 
38. врши избор на раководителите на организационите единици; 
39. одлучува за внатрешните организациони единици на Факултетот; 
40. донесува одлука за започнување на постапката за избор на декан; 
41. формира комисија за спроведување на постапката за избор на декан; 
42. врши и други работи утврдени со закон, Статутот на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

 

 
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ 
 
Д-р Ленче Алексовска Величковска, редовен професор,  
тел. 3113-654 лок. 103   
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Деканот е раководен орган.  
Деканот го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во 

странство во согласност со Статутот на Универзитетот. 
  

Надлежност на деканот 
 
Деканот, во рамките на вршењето на својата раководна функција:  
- ги извршува одлуките и заклучоците на Сенатот и ректорот на 

Универзитетот;  
- ги спроведува овластувањата пренесени од ректорот согласно со 

Статутот на Универзитетот; 
- ги извршува одлуките и заклучоците на Наставно-научниот совет и 

Деканатската управа; 
- се грижи за усогласено вршење на високообразовната, научно-

истражувачката и применувачката, односно апликативната дејност; 
- ги свикува седниците на Наставно-научниот совет и на Деканатската 

управа, го предлага дневниот ред и претседава со нив;  
- ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за 

кои  одлучува Деканатската управа; 
- на Наставно-научниот совет му поднесува предлози на одлуки и  

заклучоци за прашањата чие разгледување и решавање е во негова 
надлежност; 

- предлага деловна политика и стратегија за развој на Факултетот; 
- ги  предлага планот и програмите за работа и презема мерки за 

нивно спроведување; 
- распишува конкурс за избор на лица избрани во наставно-научни,    

научни, наставни и соработнички звања, шест месеци пред истекот 
на времето за кое се избрани;  

- склучува договори во името на Факултетот; 
- ги промовира студентите кои завршиле прв и втор циклус на студии 

и доделува награди;  
- управува со имотот на Факултетот и се грижи за неговото 

одржување, во рамките на овластувањата определени со Статутот на 
Универзитетот и со  Правилникот на ФФОСЗ; 

- презема иницијатива за предвремен престанок на изборот во звање; 
- одлучува за правата и обврските од работен однос кои не се во 

надлежност на органите на Универзитетот и Факултетот; 
- го потпишува договорот за вработување на лицата избрани во звање 

заедно со ректорот; 
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- потпишува уверенија и други документи кои им се издаваат на 
студентите; 

- одлучува по барањата на студентите доколку не е поинаку уредено 
со актите на Универзитетот; 

- ја координира работата на органите и другите работни тела на 
факултетот и обезбедува услови за работа; 

- врши и други работи согласно со Закон, Статутот на Универзитетот и 
Правилникот на  Факултетот. 

 

ПРОДЕКАНИ 
  
 На Факултетот  се избираат два продекана: продекан за настава и 

продекан за наука и меѓународна соработка. 
 

Продекан за настава  
 

Д-р Милан Наумовски, редовен професор,  
тел. 3113-654 лок. 103 
 

Продекан за наука и меѓународна соработка 
 

Д-р Иван Анастасовски, редовен професор,  
тел. 3113-654 лок. 103  

 

Деканатска управа 
       

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот и има 11 
члена и тоа: 

Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска – декан,  
Проф. д-р Милан Наумовски - продекан  
Проф. д-р Иван Анастасовски - продекан 

Проф. д-р Душко Иванов 
Проф. д-р Александар Туфекчиевски 
Проф. д-р Гино Стрезовски 
Проф. д-р Орце Митевски 
Проф. д-р Горан Никовски    
Вонр. проф. д-р Руждија Калач  
Елена Даскалова - секретар 
Даниела Велеска - Претседател на студентскиот парламент на ФФОСЗ 
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Деканатската  управа, во рамките на својата надлежност:  
- се грижи за остварување на дејноста и развојот на Факултетот и за  

односите  со пошироката општествена заедница и државните органи; 
- донесува акти и го следи нивното извршување, освен актите кои се во 

надлежност на Наставно-научниот совет;  
- го усвојува финансискиот план и донесува завршна сметка 

(финансискиот годишен извештај) во рамките на единствениот финансиски 

план на Универзитетот и консолидираната завршна сметка на  Универзитетот;  
- го следи финансиското работење на Факултетот; 
- согласно со закон, на Универзитетот му предлага измена или 

проширување на дејноста;  
- ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за кои 

одлучуваат  Наставно-научниот совет и деканот; 
- формира постојани и привремени работни тела; 
- одлучува по предлозите од Наставно-научниот совет; 
- донесува план за јавни набавки; 
- донесува одлуки за јавни набавки што се во надлежност на органот на 

управување, согласно со Законот за јавните набавки и актите на 
Универзитетот; 

- донесува  мерки за унапредување на дејноста на Факултетот;  
- одлучува за прашања од работните односи во втор степен; 

- врши  и  други  работи  определени  со  овој Правилник.  
 

Стручна и административна служба 
 

Стручните и административните работи ги врши  Стручната  и  админи- 
стративна служба на Факултетот, како дел од интегрираната Стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

За вршење на стручно-административните работи на факултетот 
функционираат следните служби: 

 

Служба за правни работи;  
 

Елена Даскалова, дипломиран правник – Секретар,  
тел. 3113-654 лок. 105  

 
Елизабета Марковска –  архивар дактилограф 
тел. 3113-654 лок. 103 
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Служба за студентски прашања;  
 

Миомир Станимировиќ, дипломиран правник, шеф на студентски 
прашања,  

тел. 3113-654 лок. 130 
 

Служба за финансии и сметководство. 
 
Марија Наумовска,  дипломиран економист, шеф на службата за 

финансии, 
тел. 3113-654 лок. 120 

 
Марија Ангелеска – благајник 
тел. 3113-654 лок. 120 

 

Библиотека 
 
Емилија Савовска - библиотекар 

        тел. 3113-654 
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Факултетот располога со 4 спортски сали од кои едната сала под 

името “Македонски херои” со големина од 1500 метри квадратни и има 
капацитет од 500 седишта. Истата е опремена со најмодерна спортска опрема 
и оспособена е да се користи за повеќе видови спортови. 
 Исто така во рамки на факултет има и 4 предавални и 1 амфиетеатар 
кои се опремени со аудио-визуелна опрема (компјутери, слајд проектори, 
графоскопи, интернет пристап). Ваквата опременост овозможува теоретската 
настава да се изведува на високо-стручен и софистициран начин. 
 За поефикасно реализирање на наставната и научната дејност 
функционира “Мобилната биомеханичко-спортска” лабораторија во која се 
тестираат најразлични субјекти (студенти, спортисти, ученици, рекреативци).  
 Библиотеката на факултетот располага со библиотечен фонд од 5.000 
книги, списанија, монографии, билтени и други потребни учебни помагала. Во 
рамки на библиотеката има 10 компјутери со интернет пристап, со што се 
овозможува поврзување со реномирани светски библиотеки, а на тој начин да 
се следат новините од областа на кинезиологијата. 

 
 

 
Спортска сала “Македонски херои” 

 
Предавална на факултетот 
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Сала за состаноци 

 
Мобилна биомеханичко-спортска 

лабораторија 

 
  

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
  

Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде 
припаѓа студиската програма 

 
 Според класификацијата на научни полиња, подрачја и области 
(дисциплини) на истражување1 студиската програма по физичко и здраствено 
образование е дел на: 
 - научно поле:     Општествени науки 
 - научно подрачје:    Кинезиологија 
 - научна област (дисциплина):  Применета кинезиологија 
 

Вид на студиската програма 
 

- Академски студии:         ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
1 Класификацијата е направена  според стандардите на OECD-Службен 
весник на Република Македонија бр. 55 од 2001 год. 
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- Стручен назив на образовниот профил за студиската 
програма:  

ПРОФЕСОР ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

  
- Студиската програма за прв циклус академски студии по 

физичко и здравствено образование, функционира според 
решението за акредитација издадено од Одборот за 

акредитација на високото образование  на РС Македонија 
и врз основа на решението за почеток со работа на 
студиската програма по физичко и здравствено 
образование бр. 15-388/2 од 21.03.2017 година, издадено 
од Министерството за образование и наука на РС 
Македонија. 

 

Степен на образование  
 

Во согласност со Националната рамка на високообразовните 
квалификации степенот на образование на овие студии е VIA  од прв цик-
лус универзитетски студии, а профилот е ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР 
ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

 

ОПШТЕСТВЕНО ЗНАЧЕЊЕ НА ФИЗИЧКОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
За современото сфаќање на физичката култура и спортот се вели дека 

е подеднакво стопански и општествено-културен систем, кој во последните 
децении на 20 век, а особено во почетокот на векот во кој што живееме, 
остварува висока стапка на развој во различни сегменти на своето делување. 
Развојните антиципации одат до таму што во првите децении на 21 век, 
спортот, а особено групните спортови, како фудбалот, кошарката, хокејот, 
одбојката, бејзболот, па дури и тенисот и атлетиката, во симбиоза со 
туризмот и шоу-бизнисот, ќе го досегнат врвот на деловно најатрактивните 
сектори во светската економија и воопшто во глобалното социјално 
опкружување. Истовремено, развојот на современиот спорт во својата 
стручна и технолошка смисла толку напреднал, поместувајќи ги границите на 
човечките можности и доведувајќи ги спортските достигања на степен близок 
до совршенство.  
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Физичката култура и спортот го окупира современиот човек, значајно 
привлекувајќи го неговото внимание во неговото работно и слободно време. 
Овие факти го издигаат до највисоките размери на феноменологијата на 
современата светска цивилизација. Ваков развоен тренд на физичката 
култура и спортот, честопати се доведува во врска со продорот на деловните 
интереси и користење на спортот како поле за конкуренција на големите 
компании и светски корпорации, што е безсомнение точно. Но, и во самиот 
спорт во деловна смисла се чувствува еволуција. Се проценува дека во светот 

има повеќе милиони спортски организации кои вработуваат професионален 
спортски кадар. Некои податоци зборуваат дека егзистираат неколку 
десетици милиони лица што професионално се ангажираат во спортот, а 
следејќи го овој феномен од развоен аспект, капацитетите се далеку пого-
леми. Во Македонија има над илјада спортски организации со повеќе илјади 
професионални спортски стручни лица (спортисти, тренери, спортски 
учители, спортски судии и сл.). Се поставуваат неколку прашања: 

Како и од каде ќе се регрутира милионската светска 
побарувачка за професионални спортски работници и со какво 
образование и какви знаења, способности, вештини и умешности 
новите лица ќе ги извршуваат новите работни задачи? Ставот на 
многумина е дека тоа не е проблем на спортот. Но, фактите зборуваат дека 
тие прашања и слични на нив се егзактни и се потпираат на теориски научни 
и практични аргументи, а кога станува збор за образованието недвојбено 

треба да се има предвид и следново:  
• Развојните трендови на светскиот спорт како во квалитет, така и во 

квантитет недвосмислено искажуваат потреба за спортски кадар 
• Современите тенденции на спортот и физичката култура во насока 

на пазарна позиционираност и можност за маркетирање на 

спортската дејност и спортскиот производ, отвораат перспективи 
за образување на кадри во спортот од посебен вид. 

• Образувањето на спортски кадри мора да биде базирано на 
теориските основи на физичката култура заради тоа што се работи 
за висококреативна област од општествен интерес, и заради 
нужноста да се создаде позиција за зачувување на мисијата на 
спортот, односно опстојувањето на спортскиот дух.  

• Во разните планови и програми на спортските високошколски 
установи (факултети и колеџи) значајна е структурата и нивото на 

знаење што студентите ќе го стекнат во текот на нивното 
образование. Токму затоа, покрај сé и управувањето со спортот 
мора да биде определба на оние професионални лица кои се  
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насочиле за ваква дејност, а изворите ќе ги бараат во самиот спорт 
и физичката култура и нивната благородна мисија.  

Институцијата која учи е визија за она што е можно. Таа не се создава 
со едноставна обука на поединците. Таа настанува само како резултат на 
свесноста за учење на целокупното организациско ниво. Институцијата која 
учи е институција која овозможува учење за сите свои членови и која 
константно се трансформира. Таа поседува системи, механизми и процеси, 
односно, организациска инфраструктура за унапредување и одржлив развој, , 

а во функција на постигнување на својата мисија, своите стратегии, визии, 
своите цели и целите на заедницата во која таа функционира. 

Согледувајќи ги овие факти, Факултетот за физичко образование, 
спорт и здравје претставува типичен пример за институција која учи. 
Впрочем, и согласно личните и општествени потреби од областа на високото 
образование во спортот и физичката култура, мисијата на на факултетот е 
успешно да подготвува и оформува стручни и научни кадри со додипломски, 
последипломски и докторски студии за физичко образование, спорт, 
рекреација, кинезитерапија, спортски менаџмент, спортски маркетинг, 
спортско новинарство, спортска информатика, спортско право, чии дипломи 
во рамките на современите европски трендови се компатибилни во сите 
земји.  

Измените и дополнувањата на овие студиски програми се во функција 
на рационализирање на образовниот процес на ФФОСЗ со цел подигање на 

нивото на образовната ефикасност и едукативна пропулзивност во текот на 
наставниот процес на студирање, а во корелација со усогласувањето на 
студиската програма на задолжителни и изборни предмети од самиот 
факултет и од универзитетот во пропорција 60:30:10. 

 
Глобализација на високото образование - Болоњска 

декларација 
 

Болоњскиот процес преставуваше генератор за сите согледани и 

донесени решенија во текот на целата постапка на донесување на новите 
студиски програми на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје од 
Скопје, а се однесуваат на: 

• Модернизација на високото образование и зголемување на 
интернационалната компетитивност. 

• Прифаќање на систем на лесно читливи и споредливи степени на 
високото образование. 
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• Прифаќање на високо образовен систем кој во основа се состои од 
два циклуси постдипломски и додипломски.  

• Воспоставување на кредит трансфер систем и модуларизација. 

• Промоција на мобилност. 
• Промоција на европска соработка во воспоставување на систем за 

обезбедување на квалитет. 
 

Години и семестри на траење на студиската програма 
 
Студирањето на универзитетските (академски) студии - физичко и 

здравствено образование на ФФОСЗ трае 4 години (8 семестри), а по 
завршувањето на студиите студентот се стекнува со кредитно салдо од 240 

кредити. Ова значи дека во понатамошните циклуси на студирање ќе се 
применува моделот 4+1+3. 

 

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 
 

Студирањето на универзитетските (академски) студии по физичко и 
здравствено образование на ФФОСЗ трае 4 години (8 семестри), а по 
завршувањето на студиите студентот се стекнува со кредитно салдо од 240 
кредити.  
 

Начин на финансирање и уписни квоти 
 

Средствата за реализација на студиските програми се обезбедуваат од 
Министерство за образование и наука на Република Македонија и од 
партиципација на студентите која изнесува: 200 евра во денарска 
противвредност за студентите во државна квота и 400 евра, во денарска 
противвредност за студентите  со кофинансирање. Во последната академска 
година, според Конкурсот за упис на УКИМ, на оваа студиска програма на 
факултетот му е одобрена квота од кои: 80 места за студенти во државна 
квота и 80 за студенти  со кофинансирање, како и 40 места за вонредни 
студенти кои се со кофинансирање (400 евра). Уплатите се вршат на рати при 
упис на секој семестар.  
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Услови за запишување на студиите 
 

Од академската 2011/2012 година, со одлука на Наставно-научниот 
совет на факултетот уписот на новите студенти се врши без полагање 
приемен испит. 

Запишувањето на студиите од првиот циклус се реализира во 
согласност со законските прописи во Р. Македонија и актитие на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, според Конкурсот на Владата 

на Р. Македонија кој се објавува за секоја нова учебна година. Истиот по 
објавувањето во дневниот печат ќе може да се види и на следните веб 
страни:   (http://www.ukim.edu.mk), или  (http://www.ffosz.ukim.edu.mk).  
 

Информација за продолжување на образованието 
 

Во понатамошните циклуси на студирање ќе се применува моделот 
4+1+3, што значи дека по завршувањето на четири годишните студии по 
физичко и здравствено образование, ќе може да се продолжи со студирање 
на вториот циклус студии (магистерски) во траење од една година (два 
семестри) и на третиот циклус студии - три годишни докторски студии (во 
траење од шест семестри).  
 

Утврден однос помеѓу задолжителните и изборните 
предмети, со листа на задолжителни предмети, листа  
на изборни предмети и дефиниран начин на избор на 

предметите 
 
 Односот помеѓу задолжителните и изборните предмети ја следи 
пропорцијата 60:30:10, од кои 60% се задолжителни предмети, 30% се 
изборни предмети од листата која ја предлага Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје и 10% се предмети кои студентот ги бира од 
листата предложена од членките на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од 
Скопје.  
 Во таа смисла, вкупниот број на предмети (задолжителни и изборни) 
изнесува  49  од кои  29  задолжителни,  15  изборни од факултетот и  5  
изборни од листата на УКИМ. 

 

http://www.ukim.edu.mk/
http://www.ffosz.ukim.edu.mk/
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С Т У Д И С К А    П Р О Г Р А М А 

I - ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

 АКАДЕМСКИ СТУДИИ – ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 
4 ГОД. (8 СЕМЕСТРИ) 240 КРЕДИТА  

 I СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

ИСФЗО Историја на физичката култура 4+2 8 

СГФЗО Спортска гимнастика 2+4 8 

ФАФЗО Функционална анатомија 2+0 4 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа на ФФОСЗ  - 12  2 

 Од листа на ФФОСЗ -  2  2 

 Од листа на ФФОСЗ  - 3  2 

                         30 

 

 
2 Изборните предмети понудени од страна на Факултетот за физичко образование, 
спорт и здравје од Скопје, студентот ги бира од понудената листа. Предметите се 
бираат по пат на анкета на почетокот на секој семестар. Сите предмети од листата 
може да се бираат само еднаш во текот на студирањето. Секој изборен предмет од 
факултетот за физичко образование, спорт и здравје  носи два (2) кредити.  
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 II СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

АНФЗО Антропомоторика 2+4 8 

ПВФЗО Пливање со ватерполо 2+4 8 

КАФЗО Кинезиолошка антропологија 4+2 8 

СК1ФЗО Скијање - 13 1+1 4 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа на ФФОСЗ  - 4  2 

 Од листа на ФФОСЗ  - 5  2 

 Од листа на ФФОСЗ  - 6  2 
            30 

 III СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен 

фонд часови 
Кредити 

МЕФЗО Методологија со статистика 4+2  8 

ФИФЗО Физиологија 1+1 4 

ПЕФЗО Педагогија 2+0 4 

СК2ФЗО Скијање – 2 1+1 4 

СЦФЗО 
Социологија во физичкото и 
здравственото образование и 
спортот 

2+2 4 

 

 
3 Поради специфичноста на практичната настава по предметот Скијање-1, истата ќе се 
реализира зимскиот (првиот семестар). Студентот кој нема да ја реализира 
предвидената практична настава нема да може да го запише предметот скијање во 
летниот (вториот семестар)  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа  на ФФОСЗ - 7  2 

 Од листа  на ФФОСЗ - 8  2 

 Од листа на  ФФОСЗ - 9  2 

   30 

 IV СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

АТФЗО Атлетика 2+4 8 

ХГФЗО 
Хигиена во физичкото и 
здравственото образование и 
спортот 

4+2 8 

БМФЗО Биомеханика 4+2 8 

  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа на ФФОСЗ - 10  2 

 Од листа на ФФОСЗ - 11  2 

 Од листа на ФФОСЗ - 12  2 

   30 

 V СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

МСФЗО Медицина на спортот 4+2 8 
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ПСФЗО 
Психологија во физичкото и 
здравственото образование и 
спортот 

4+2 8 

РАФЗО Ракомет 2+4 8 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа на ФФОСЗ - 13  2 

 Од листа на ФФОСЗ - 14  2 

 Од листа на ФФОСЗ - 15  2 

                            30 

 VI СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

ФУФЗО Фудбал 2+4 8 

СТФЗО 
Теорија и методика на 
спортскиот тренинг 

4+2 8 

БС1ФЗО Боречки спортови - 1 2+4 8 

ЛПФЗО Логорување со планинарска 
тура 

1+1 4 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа на УКИМ - 14  2 

                         30 

 
4 Изборните предмети од Универзитетот се бираат  од понудената листа на 
предмети дефинирана од нивна страна. Кодовите на предметите и нивниот 
фонд на часови ќе се дефинира за секој предмет посебно. 
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 VII СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

РЕФЗО 
Теорија и методика на 
спортската рекреација  

2+4 8 

БС2ФЗО Боречки спортови - 2  2+4 8 

ДИФЗО 
Дидактика во физичкото и здрав-
ственото образование и спортот 

2+4 8 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Од листа на УКИМ - 2  2 

 Од листа на УКИМ - 3  2 

 Од листа на УКИМ - 4  2 

   30  

 VIII СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

КОФЗО Кошарка 2+4 8 

КИФЗО Кинезитерапија  4+2 8 

ОДФЗО Одбојка 2+4 8 

ДРФЗО Дипломска работа  4 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот Неделен фонд Кредити 

 Од листа на УКИМ – 5  2 

   30 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ 
 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДМЕТ 

 
Проф. д-р Живковиќ 

Вујица  
Тел. 02 3113-654 лок.  

Ел. пошта: zivkovicvujica@yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
КИНЕЗИТЕРАПИЈА 

2. Код КИФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здравствено 

образование 

4. 

Организатор на с удиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет, 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска година/семестар 

4/8 7. 
Број на ЕКТС 

кредити 
8  

8. Наставник Проф. д-р Вујица Живковиќ 

9. 
Предуслови  а 
запишување на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се 

запознаат и ќе ги научат основните методи и принципи во 
кинезитерапијата и како со помош на соодветни телесни вежби и 
активности  успешно може да се делува врз превенцијата, 

корекцијата и рехабилитацијата на лошото држење, телесните 
деформитети и одредени заболувања и состојби.  

11. 

Содржина на предметната програма: Физичката култура и 

здравјето  физичко и здравствено образование и воспитание, 
спорт  и спортска рекреација, краток историјат на 
кинезитерапијата, теоретски основи на кинезитерапијата, 

дефиниција и поими на кинезитерапијата, основни средства во 
кинезитерапијата, помошни средства во кинезитерапијата, 
природни фактори , вештачки фактори, основни цели во 

кинезитерапијата, дозирање на телесните вежби и активности во 
кинезитерапијата, некои основни карактеристики на комплексите 
вежби наменети за превенција и корекција на лошото држење и 

телесните деформитети, како и рехабилитација на повредите, 
индикација и контраиндикација за примена на кинезитерапијата, 
принципи во кинезитерапијата, некои основни анатомско – 

физиолошки  карактеристики на човечкиот организам значајни за 
примената на кинезитерапијата, оценување на мускулна сила, 
основни карактеристики на коскено-зглобниот систем, основни 

карактеристики на ‘рбетниот столб, анатомски карактеристики на 
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зглобовите,   мерење на подвижноста во зглобовите, методи за 
мерење на подвижноста во зглобовите, правилно држење на 

телото и неговите отстапувања од нормалните вредности, 
најчести аномалии на локомоторниот апарат, најчести повреди 
на локомоторниот апарат и примена  на  кинезитерапија во 

процесот на рехабилитацијата, примена на кинезитерапија во 
превенција и корекција на аномалиите на локомоторниот апарат, 
рехабилитацијата на  повредите на мускулите, лигаментите, 

менискусите, зглобовите коските, периферните нерви, 
превенција на спортските повреди, прва помош после 
повредувањето, масажа и др. 

 

 
 

Проф. д-р Наумовски 
 Милан 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта: m_naumovski2000@ 

yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

КОШАРКА 

2. Код КОФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствено  

образование 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко 
образование, спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 
година/се естар 

4/8 7  Број на ЕКТС кредити 8 

8. 

Наставник Проф. д-р Милан Наумовски 

Вонр. проф. д-р Борче 
Даскаловски 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа 
наставна програма е едуцирање на студентите со теоретско 
практичните основи на кошарката. Од посебни аспекти 

студентите се запознаваат со генезата на кошаркарската игра, 
се здобиваат со теоретски сознанија за основната кошаркарска 
техника и  тактика, со судиските  правила, како и со сите 

дидактичко методски принципи. За секој технички елемент 
детално се запознаваат со методиката на неговото обучување.   

1 . 

Содржина на предметната програма: Појава и развој на 

кошарката во светот и кај нас. Еволуција на кошаркарските 
правила, игралиштетот и кошот.  Карактеристики и структура 
на кошаркарската игра. Кошаркарски правила – анализа и 

обучување на водење на кошаркарскиот записник. Значење на 
водењето статистика во кошаерката и пополнување 
статистичка листа. Тестирања во кошарката. Поим и 

дефинициа на кошаркарската техника. Кошаркарски став, 
запирање, пивотирање и скокови. Прифаќање и држење топка 
во кошарката. Додавање со двете и едната рака. Водење 

топка во место и во движење. Уфрлување топка во кош. 
Кошаркарски двочекор. Методика на обучување на сите 
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претходно наведени технички елементи со примена на 
соодветни предвежби и вежби кои се изведуваат без и со 

одбрана. Видови и техника на поставување блокади. 
Стратегија во кошарката. Поим и дефиниција на тактиката во 
кошарката. Индивидуални дејствија во напад. Групни дејствија 

во напад. Соработка со примена на блокади. Колективни 
дејствија во напад. Екипен напад. Контранапад. Постапен 
позиционен напад. Напад против одбрана човек на човек. 

Напад против зонски пресинг. Напади против сите видови 
зонски одбрани. Индивидуална одбрана. Заградување и скок 
игра.  Одбрана од играч без топка. Одбрана од играч со топка 

зависно од неговата местоположба во полето за напад. 
Одбрана од играч кој игра на позиција низок пост.  . Екипни 
дејствија во одбрана. Одбрана човек на човек на цел терен и 

во полето за одбрана.  Зонски пресинг на цел терен, на ¾ од 
игралиштето и на половина игралиште.  Зонскa одбрана – 
поставување и движење на играчите во сите видови зонски 

одбрани. Комбинирана одбрана. 
 

 

 
 

Проф. д-р Величковска А. Ленче 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: lencealex@yahoo.com 

1. 

 
Наслов на наставниот 

предмет 

ПСИХОЛОГИЈА ВО 
ФИЗИЧКОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ 

2. Код ПСФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здравствено 

образование 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 
односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за физичко 
образование, спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 
година/семестар 

3/5 7  
Број на ЕКТС  

кредити 
8 

8.  
Наставник Проф. д-р Ленче Алексовска 

Величковска 

9. 
Предуслови за 

запишување на предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Наставата по 
психологија наменета за наставните насоки: Физичко и 

здравствено воспитание и образование  и спорт ги има 
следнита цели и задачи: да ги запознае студентите преку 
повеќе психолошки содржини со психичкиот живот на човекот, 

особено во перидот на адолесценцијата; да се формира кај 
студентите, научно сфаќање за природата на психичкиот 
живот; да се изгради кај студентите сваќање за психолошиот 

аспект на наставниот, односно образовниот процес и 
воспитувањето; да им овозможи на идните наставници , да ја 
сватат личноста на ученикот , да  го следат развојот на 

личноста на учениците во општо, а посебно на нивните 
когнитивни и конативно - мотивациски и на емоционални 
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особини. Со помош на психолошките појави , идните 
наставници полесно ќе го согледуваат , ќе го анализираат и 

објаснуваат однесувањето на учениците , а со тоа ќе го 
насочуваат нивното однесување и ќе ги поттикнуваат 
потенцијалните способности за спортски дисциплини. 

Студентите да стекнат знаења од областа на психологијатда 
се оспособат студентите да ги согледуваат психолошките 
појави кај пооделните спортисти и екипита во целост; да се 

оспособат студентите да го објаснуваат и да го предвидуваат 
однесувањето на спортистите врз основа на нивните 
психолошки особини; да ги организираат и изведуваат 

тренинзите и да ги водат натпреварите имајќи ги во предвид 
психолошките особини; да ја развиваат и усовршуваат својата 
работа со спортистите и врз  основа на психолошките барања 

со што се создаваат позитивна психолошка клима во 
спортската екипа. 

11. 

Содржина на предметната програма: Предмет на 

психологијата како наука. Методи и техники на психологијата. 
Развој на психичкиот живот. Осети и перцепции. Претстави. 
Внимание. Учење и Методи на учењето. Помнење и 

заборавање. Мислење. Емоции. Способности и интелигенција - 
Личност, темперамент, карактер, самоконтрола и свесни 
одбранбени механизми , телесни особини, типови на 

личноста.- Мотивација, фрустрации и конфликти, одбранбени 
механизми); - Волја и квалитети на волјата. - Ставови - Работа 
и замор - Проблем деца - Неприлагодено однесување 

Агресивноста како асоцијална појава - Ментална хигиена – 
Психологија на адолесценцијата - Особини на успешен 
наставник по физичко и здравствено воспитување - одбрани 

теми од спортска психологија. Содржина на вежбите: - 
прашалник (профил за личниот и социјално-економскиот 
статус на семејството) - социометриски метод - обработка на 

социометрските податоци - его перцепции - анализирање на 
его перцепциите- запознавање со разновидни скали за 
проценка на разни  стереотипи - “слика за себе”- идеомоторен 

или ментален тренинг -  пофалба и укор, позитивни и 
негативни влијанија. – МОП - Проверка на способноста за 
помнење и подобрување на   концентрацијата - тест за 

проценка и поттикнување на  креативноста - Тестови за 
испитување на способностите - тестот ПМ - Кателовиот тест - 
EPQ  - Обработка и анализа на EPQ - тестот ТАИ - решавање 

на конфликтни ситуации - Терстонова и Ликертова скала – IQ и 
настан од најрана возраст - изработка на тестот за агресивност  
- обработка, анализа на тестот за  агресивност - Ќе се 

обработуваат теми од  адолесцентниот период со што 
студентите ќе можа да ги соглредуваат и објаснуваат појавит  
од овој период - почнувајќи од пубертетот до доцната 

адолесценција 
 



 

31 

 
Проф. д-р Роберт  

Христовски 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 
 robert_hristovski@ 

yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА 
СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ 

2. Код СТФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствено 

 бразование 

4. 

Орг низатор на студиската 
програма (единица, 

односно институт, катедр , 
оддел) 

Факултет за физичко образование, 

спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. 
Академска 
годин /семестар 

3/6 7  
Број на ЕКТС  

кредити 
8 

8. Наставник Проф. д-р Роберт Христовски 

9. 
Предуслови за 
запишување на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа 
наставна програма е едуцирање на студентите со теоретско -  

практичните основи на спортскиот тренинг. Од посебни аспекти 
студентите се запознаваат со тренингот како посебен вид на 
адаптивен процес, се здобиваат со теоретски сознанија за 

основните параметри на оптоварувањата во тренингот  и 
нивните ефекти врз организмот на спортистите како и со 
основните принципи на планирање и програмирање на 

тренингот на повеќе  временски скали 

11. 

Содржина на предметната програма: Спортскиот тренинг како 
адаптивен процес. Видови на адаптациони резерви. Видови на 

моторичко-функционални потенцијали и нивна условеност. 
Параметри на тренажните оптоварувања.  Суперкомпензација и 
нејзини модели.  Видови на контрола во спортскиот тренинг. 

Карактеристики на мускулните влакна и нивната активација. Замор 
и видови замор. Зони на интензитети и нивната биохемиско-
физиолошка карактеризација. Развој на експлозивната сила. 

Развој на максималната мускулна сила (јакост).  Развој на разни 
видови издржливост. Развој на брзинските способности. Методи 
на перцептивно-моторно учење. Обичен тренажен ефект и 

долготраен одложен тренажен ефект. Планирање и програмирање 
н  тренингот: Тренажен час. Видови тренажни микроциклуси, 
мезоциклуси, макроциклуси и полимакро-структура.  Композиција 

 на разните видови тренажни циклуси.  
 

           

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

АТЛЕТИКА 

2. Код АТФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здравствено 

образование 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 

односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, 

спорт издравје 

5. Степен (прв, втор, трет Прв 
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  Вонр. проф д-р Симеонов  
        Александар    

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта:  

Aleksandarsimeonov@yahoo.c
om 

циклус) 

6. 
Академска 

година/ еместар 
2/4 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник  

Вонр. проф.  д-р. Александар 

Симеонов 

9. 
Предуслови за запишување 

на предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се 
стекнат со научни сознанија од областа на атлетиката и нивна 

примен  во практичната и теоретската настава во основните и 
средните училишта, во градинките и во спортот. Едукацијата на 
студентите опфаќа методика на учење на атлетските 

дисциплини, техника и правила. 

11. 

Содржина на предметната програма: Поим и содржина на 
предметот; Развој на атлетиката во античка Македонија и 

сегашна Македонија; Биомеханички и кинематички аспекти на 
атлетските дисциплини; Техника на атлетските дисциплини; 
Техника на одење и трчање со прогресија; низок старт; штафетно 

трчање; Трчање преку пречки; Скок во далечина ,,згрчна 
техника,,; Скок во далечина ,,техника увината,,; Скок во далечина 
,,чекорна техника,,; Скок во далечина ,,техника трискок,,; Скок во 

вис ,,ножички,,; Скок во вис ,,стредел,,; Скок во вис ,,Флоп,,; Скок 
со стап; Фрлање ѓуле , техника рационална,,; Фрлање ѓуле 
,,ротациона техни а,,; Фрлање копје; Фрлање диск; Фрлање 

кладиво. 
 

 
Проф. д-р Стрезовски  

Гино 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 
 strezovskigino@ 

yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

РАКОМЕТ 

2. Код РАФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствено 

образование 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 

односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко 

образование, спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

цик ус) 
Прв 

6. 
Академска 
год на/семест р 

3/5 7. 
Број на Е ТС 

кредити 
8 

8. 
Наставник Проф. д-р Гино Стрезовски 

Вонр. проф. д-р Влатко 
Неделковски 

9. 
Предуслови за 
запишување на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната 
цел на наставната програма е запознавање на студентите со 
теоретските и практичните основи на ракометната игр. Од 

посебни аспекти студентите се запознаваат со генезата на 
ракометната игра, се здобиваат со теоретс и сознанија за 
основната ракометна техника и тактика, со судиските  
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правила, како и со сите дидактичко методски п инципи 

11. 

Содржина на предметната програма: Појава и развој на 
ракометот во светот и кај нас. Меѓународни ракометни 
правила, анализа на ракометниот записник и статистичка 

листа. Селекција во ракометната игра. Тестирања во 
ракометот. Основна ракометна техника. Дижења без топка, 
основен ракометен одбрамбен став и движење во него, 

трчање, запирање, скокови, паѓања и станувања. Техника на 
ракометната игра со топка. Примање и додавање на топката, 
водење на топката, специфични додавања, удари на гол од 

сите позиции (скок удар на гол од бековска позиција, удар на 
гол од крило, пикерски удари на гол. Финти (без топка и со 
топка). Голманска техника. Комплекс ситуциски вежби на 

голмановиот тренинг. Тактика. Тактика на ракометната игра 
во напад(комбинации во напад, поставување на играта во 
напад, игра со човек помалку и повеќе), одбрана 

(индивидуална одбрана, зонски формации и комбинирана 
одбрана) и премин (контра и полуконтра напад). 
Индивидуална, групна и екипна(колективна) тактика во 

одбрана и напад. Тренинг во подготвителен период, 
натпреварувачки период и преоден период. Лик на тренерот 
и подготовка за натпрвар. 

 

 
Проф. д-р Миленкоски  

Јошко 
Ел. пошта: 

 joskomilenkoski@ 
yahoo.com 

 

1. 
Насло  на наста ниот 
предмет 

ОДБОЈКА 

2. Код ОДФЗО 

3  
Студиска програма Физичко и здраствено 

образование 

4. 

Организатор на 
 тудиската програма 
(единица, односно 

институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко 

образование, спорт издравје 

5. 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. 
Акаде ска 

година/семестар 
4/8 7. 

Број  а ЕКТС 

кр дити 
8 

8. 
Наставник Проф. д-р Јошко Миленкоски 

Вонр. проф. д-р Андријана 

Мисовски 

9. 
Предуслови за 
запишување на 

предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа 
наставна програма е едуцирање на студентите со теоретско 

практичните основи на одбојката. Од посебни аспекти 
студентите се запознаваат со генезата на одбојкарската игра и 
судиските правила, се здобиваат со теоретски сознанија за 

основната одбојкарска техника. Посебен акцент се дава на 
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обучувањето на одбојкарската техника, со примена на сите 
дидактичко методски принципи. Студентите се запознаваат и 

обучуваат со основните принципи на тактиката на играта во 
напад и одбрана. Усвоените наставни содржини ќе им 
овозможат на студентите успешно реализирање на наставните 

содржини од спортската игра дбојка, за тапени  
во наставните програми на пред етот физичко и здравстве о 
воспитание и об азование, во наставниот процес. 

11. 

Содржина на предметната програма: Појава и развој на 
одбојката. Меѓународни одбојкарски правила. Анализа на 
одбојкарски натпревар. Тестирање во одбојката. Основна 

одбојкарска  техника со  биомеханичка анализа на 
структуралните. Елементи на одбојкарската игра. Тактика на 
одбојката 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Проф. д-р Марковски  

Небојша 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: nmarkovski@ 
yahoo.com 

1  
Наслов  а наставниот 
предмет 

СКИЈАЊЕ – 1 и 2 

2. Код СК1ФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здравствено 

образование 

4. 

Организатор на 
студиската 
програма (единица, 

односно институт, 
катедра, оддел) 

Факултет за физичко 
образование, спорт издравје 

5  
Степен  прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. 
Академска 
година/семестар 

1/1 7. 
Број на ЕКТС 

 кредити 
4 

8. 
Наставник Проф. д-р Небојша Марковски 

Вонр. проф. д-р Борче 

Даскаловски  

9. 
Предуслови за 
запишување на 

предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма: Целта на оваа наставна 
програма е едуцирање на студентите со теоретските основи на 

скијањето. Од посебни аспекти студентите се запознаваат со 
основната скијачка терминологија,  методите на учење, изборот 
на основните техники и елементи кои се применуваат. Воедно,  

целта на оваа наставна програма е запознавање на студентите 
со методските принципи и начини на обучуање на  елементите 
од скијањето кои се применуваат во обуката на деца и 

возрасни. 

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретски дел - Поим, 
значење и систематизација на основната скијачка техника - 

Компоненти на учење - обучување и усовршување на техниката - 
Основни карактеристики на техниката како и редоследноста на 
обучувањето на елементите од основната скијачка техника. 

Воедно студентите да се запознаат со научните и стручни 
сознанија од областа на скијањето, како и потребата од 
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вклучување на оваков вид на настава во образовниот и 
рекреативниот процес, како и припрема на студентите и нивно 

оспособување за изведување на теренска настава по предметот 
скијање.Практичен дел – Усвојување на елементите од 
основната скијачка техника како и основите на обука на карвинг 

скијачка техника. Методска постапка на обучување на истите. 
Основни облици на скијањето, напредно скијање и  методолошка 
редоследност во обуката на елементите од основната скијачка 

техника.  

 

1. 
Наслов на наставнио  
предмет 

ФУДБАЛ 

2. Код ФУФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствено 

образование 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко 
образование, спорт издравје 

 
5.  

Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академс а 
година/семестар 3/6 7. 

Број на 
ЕКТС  
кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Небојша Марковски 

9. 
Предуслови за 

запишување на предметот 
Нема 

1 . 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа 
наставна програма е едуцирање на студентите со теоретско 

практичните основи на фудбалот. Од по ебни аспекти 
студентите се запознаваат со генезата на фудбалска а игра, се 
здобиваат со теоретски сознанија за основната фудбалскта  

техника и тактика, со судиските правила, како и со сите 
дидактичко методски принци и. 

11. 

Содржина на предметната програма: Појава и развој на 

фудбалот во светот и кај нас. Карактеристики и структура на 
фудбалската игра. Фудбалските правила.  Анализа на 
фудбалскиот натпревар. Записник и статистичка листа. 

Тестирања во фудбалот. Познавање на фудбалот (читање на 
играта, анализа на натпревар, принципите на играта, базична 
техника, играчки развој), Водење на екипата (градење на тим, 

лидерски принципи, планирње и др.), Базична фудбалска 
физиологија (принципи на фитнес тренинг, младински 
фудбалски развој). Методи за учење (принципите на учење, 

учење на играта, стилови, тренерски алатки). Правила на играта 
(улогата на судијата, 17 правила, фер – плеј принципи). Техника 
и тактика на фудбалската игра (тимска организација, 

индивидуални вештини, игри на скратен  простор, групна 
тактика, учење, игри и др.). Фитнес тренинг за фудбалери, 
Пракса-учење. 
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Проф. д-р Иванов Душко 

Ел. пошта: dusko_ivanov@yahoo.com 

1. 
Наслов на наставн от 

предме  
ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА 

2. Код ИСФЗО 

 . 
Студиска програ а Физичко и здраствено 

образование 

4. 
Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт,  атедра, оддел) 

Факултет за физичко 
образование, спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска година/се естар 

1/1 7. 
Број на ЕКТС 

 редити 
8 

8. Наставник Проф. д-р Душко Иванов 

9  
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Проучување на 
законитостите на појавите и развојот на активностите на општата 
физичка култура и физичката култура на Македонија во рамките 

на вкупниот општествен развој е примарна цел на програмата по 
историја на физичката култура. Согледувањето на 
општествените законитости на развојот на светот и Македонија 

како општество корелативно со појавите и развојните етапи на 
нејзината физичката култура во минатото. 

11. 

Содржина на предметната програма: Осврт кон дефинирање на 

историјата на физичката култура, предмет на проучување, цели и 
задачи на проучувањето на историјата на физичката култура, 
извори на појавата и развојот на физичката култура, методи на 

истражување. Осврт кон историската метода и основите на 
истражувањата во историјата на физичката култура; 
Прикажување на видео материјали, цртежи, слики, паноа; 

Моделирање во истражувањата на историјата на физичката 
култура, современи трендови на развој, следење на динамиката 
на развојот и општествените промени во Македонија и пошироко. 

 

 

 
Проф. д-р Стојмановска  

Ш. Даниела 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: danisukova@yahoo.com 

1. 
Наслов на н ставниот 
предмет 

ХИГИЕНА ВО ФИЗИЧКОТО И 
 ДРАВСТВЕНОТО 

ОБРАЗОБАНИЕ И СПОРТОТ 

2. Код ХГФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 
односно ин титут, 

катедр , оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска година/семестар 

2/4 7. 
Број  на  ЕКТС 

кредити 
8 

8. 
Наставник Проф. д-р Даниела Шукова-

Стојмановска 
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9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба 
да се запознаат со хигиената  како наука чии основи се во 
далечното минато. Целта е да се увидат и откријат факторите од 

надворешната средина кои можат да влијаат на здравјето на 
единката. Притоа, оние кои влијаат позитивно да се стимулираат, 
а оние кои делуваат негативно ако е можно да се елиминираат. 

Со тоа ќе може да се исполни  најважниот постулат - 
сочувувањето и одржувањето на здравјето на лугето. Друга 
важна цел на овој предмет  е да ги информира студентите за 

важноста на исхраната за здравјето на луѓето. Односно, со 
помош на правилната исхрана да се овозможи не само 
сочувување на здравјето на луѓето, туку и негово подобрување. 

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретскиот дел од 
предметот опфаќа неколку теми, и тоа: краток историјат на 
хигиената како наука, потоа личната хигиена, калењето на 

организмот, сексуалната хигиена, хигиената на облеката и 
обувките, на спортските реквизити, потоа на отворените и 
затворените спортски објекти, водата за пиење и нејзините 

карактеристики, хигиена на воздухот, некои основни 
карактеристики на атмосферата, како влажност, температура, 
атмосферски притисок, сончева радијација, движење и јонизација 

на воздухот, станува збор и за некои болести на зависност, како 
пушењето, алкохолот и наркоманијата. Во овој предмет се 
изучуваат и повеќе теми кои се директно поврзани со исхраната, 

односно како се пресметуваат енергетските потреби и како се 
утврдува енергетската потрошувачка кај луѓето и тоа кај различни 
возрасни категории (деца, младинци, стари, бремени жени и жени 

кои дојат). Потоа дава основи на рационалната исхрана на 
луѓето, со посебен осврт на пирамидата на исхраната и 
хранливите продукти како нејзин елемент (житарки, леб, млеко и 

млечни производи, месо, риба, јајца, овошје, зеленчук, масти и 
засладувачи) и нивното значење за доброто здравје, како и на 
заболувањата што настануваат како резултат  на несоодветната 

исхрана и нивните реперкусии (потхранетост, дебелина и труења 
со храна). Содржина на вежбите: На практичниот дел од 
предметот хигиена на физичкото воспитание, се изучуваат 

мерните инструменти и начинот на мерење на температурата, 
топлотно зрачење, влажноста, притисокот, аеројонизацијата и 
брзината на струење на воздухот, како и одредување на 

правецот на дување на ветровите. Станува збор и за вештачки 
извори на сончева радијација, како и за природно и вештачко 
осветлување. Потоа за хигиенскиот преглед на водата за пиење 

(физички – температура, мирис, вкус, боја; хемиски - рН, тврдина 
на водата), пречистување и дезинфекција на водата за пиење,  
начинот на земање мостри за анализа на водата за пиење. На 

крајот студентите добиваат информација за хигиенскиот преглед 
на хранливите продукти, и тоа: земање примерок за преглед, 
органолептички, хемиски и бактериолошки преглед, хигиенски 

преглед на конзервите, фалсификување на намирниците, 
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испитување на хигиенската исправност на млеко, месо, брашно, 
јајца. Притоа превидени се посети на сауна и посета на 

Хидрометеоролошкиот завод. На вежбите се изработуваат и 
менија за различни категории на луѓе (деца, бремени жени, 
стари, спортисти, студенти на нашиот факултет) и за некои 

заболувања (дебелина, потхранетост, труење со храна). 
 

 
Вонр. проф. д-р Руждија Калач 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта:  

1. 
Наслов на наставниот 
пр дмет 

БОРЕЧКИ СПОРТОВИ - 1 

2. Код БС1ФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на 
 студиската програма 
(единица, односно 

институт, катедра, о дел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5  
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 
година/семестар 

 3/6 7. 
Број на ЕКТС 

кредити 
8 

 . 
Наставник Проф. д-р Војо Настевски 

Вонр. проф. Калач Руждија 

9. 

Предуслови за 

запишување  
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на 

наставната програма е запознавање на студентите со 
теоретските и практичните основи на боксот и борењето. Од 
посебни аспекти студентите се за ознаваат со генезата на 

овие два спорта, се здобиваат со теоретски сознанија за 
ос овната  техника и тактика  со судиските правила, како и 
со сите д дактичко методски пр нципи. 

11. 

Содржина на предметната програма: Програмска содржина на 
овој предмет е да студентите добијат основни сознанија за 
развојот на овие два спорта од нивното создавање низ 

историјата до денес. Развојот на боксот од старите Грци, 
борбата со тупаници, преглед и развој на современиот бокс. 
Основи на техниката, класификација на техниката, борбени 

ставови и борбени растојанија, техника на движења, удари во 
боксот (поединечни, комбинирани и видови  начини на одбрана). 
Основни биомеханички карактеристики на ударите, основи на 

тактиката и тактичката подготовка. Основи на тренингот, 
планирање, периодизација и психо-физичка припрема на 
боксерите. Водење на борба во ринг. Развој на борењето во 

светот и кај нас, информации за фолклорните форми на борење. 
Видови на борење и нивни основни карактеристики и осврт на 
современото борење. Појава и развој на спортското борење, 

грчко-римски стил и слободен стил. Класификација на техниките 
во слободното борење, партерна техника, борачка мост позиција, 
партер позиција, напад и одбрана во истата. Техника во стоење, 

борбени ставови и движења, учење на техниката на соборување 
и свлекување.  Основни техники на фрлања, дорзални и 
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вентрални. Тех ика на нозе и со нозе. Повреди во боксот и 
борењето, нивно спречување и превенција. Исхрана, правила и 

бодување. 
 

 
            Доц. д-р Владимир 

          Вуксановиќ  
Тел. 02 3113-654 лок. 114 

Ел. пошта: vucko77@gmail.com 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

АНТРОПОМОТОРИКА 

2. Код АНФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствен  

образование 

4. 

Орг низатор на 
студиската програма 

(единица, односно 
институт, 
 а едра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 

спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор и трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 

година/семестар 
1/2 7. 

Број на ЕКТС 

кред ти 
8 

8. 
 
Наставник Доц. д-р. Владимир Вуксановиќ 

9. 
Предуслoви  
за запишување на 

предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Содржината на 
предметот треба да овозможи студентите за се запознаат со 

карактеристиките на движечките способности на човекот, со 
нивната струк ура и нивните релации  како и со постапките што 
ќе овозмо ат примена и реализација на сознанијата во 

тр нфсормацијата на антрополошкиот статус 

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретски дел: Телесните 
движења, основа на телесното вежбање, структурни и 

функционални основи за телесните движења кај човекот; 
Моториката во антропофилогенеза и во антропоонтогенеза; 
Концепции за уреденоста на движењата кај човекот (осврт на 

теориите); Структура на моторичкиот простор; Управување со 
движењата кај човекот и процес на формирање на моторички 
навики; Карактеристики на движечките способности на човекот во 

различни  периоди од  животот; Методи и техники за 
истражување на моторичкиот простор; Средства и методи за 
подобрување на базичните моторички способности; Моториката 

кај лицата  со интелектуална попреченост; Моторичките 
способности во процесот на спортското тренирање; 
Индивидуални кондициони и фитнес програми. Практичен дел:  

Тестирање, комплекси на вежби за оформување на телото; 
Практична примена на терминологијата на простите вежби;  
Примери на вежби за подобрување на базичните моторички 

спосбности; Примери на индивидуални кондициони и фитнес   
програми  за  вежбање и  апликации на тренажери во функција на 
основните моторички способности; и апликации за  лица  со 

интелектуална попреченост.        
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Проф. д-р Ванчо Поп- Петровски 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: vancopp@ukim.edu.mk 

 . 
Наслов на наставниот 
предмет 

МЕДИЦИН  НА СПОРТОТ 

2. Код МСФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствено 

образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, ка едра, одде ) 

Факултет за физичко 
образование, спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
 иклус) 

Прв 

6. 
Академска година/ еместар 

3/5 7. 
Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Проф. д-р Ванчо Поп-Петроовски, 

9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување 
научни (теоретски и практични) сознанија од медицината на 
спортот и нивна примена во: подобрување на здравјето, 

антропометриските карактеристики и функционалните 
способности; превенција, терапија и рехабилитација на повреди и 
болести предизвикани или поврзани со применетата физичка 

(спор ска) активност.    

11. 

Содржина на предметната програма: Теоретски дел: Поим, цел, 
задачи и улога на медицината на спортот. Санологија. Биолошки 

развој на човекот. Биомедицински  влијанија на физичките 
активности врз градбата и функцијата на поедините органски 
системи. Физичката активност на представници од различни 

популации. Жената и физичката активност. Спортско медицински 
карактеристики на поедини спортски активности. Методологија на 
медицинските прегледи. Биосуплементациски средства за 

подобрување на здравствената состојба и спортската 
работоспособност. Замор и претренираност. Основи на општата 
патологија. Штетни фактори по здравјето и спортската способност 

(никотизам, алкохолизам, метилксантини, допинг).  Негативно 
делување на физичката активност врз здравјето. Повреди, 
болести, деформитети поврзани со физичката активност. Физичка 

активност при постоење на одредени болести, повреди, 
деформитети. Рехабилитација. Практичен дел: антропометриско 
мерење, телесни компоненти; тестирање и дијагностика 

(функционално, биорезонантно, биохемиско, фармаколошко, 
енергетска потрошувачка); масажа, прва помош при повреди, 
опоравок по физичко вежбање, релаксација, енергетизирање.    

 

mailto:vancopp@ukim.edu.mk
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Проф. д-р Митевски  

Орце 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: ogimnastika@yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

2  Код СГФЗО 

3. 
Студиска програма Физичко и здраствено 

об азование 

4. 

Организатор на 
студиската програма 

(единица, односно 
институт  катедра, 

оддел) 

Факултет за физичко 

образование, спорт издравје 

 . 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

 . 
Академска 

година/семестар 
1/1 7  

Број на ЕКТС 

 редити 
8 

8. 
 

Наставник 
Проф. д-р. Орце Митевски 
 Вонр. проф. д-р. Катерина 

Спасовска 

9. 
Предуслови за 
запишување на 

предметот 

Нем  

10  

Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел 

на предметот спортска гимнастика во физичко и здравствено 
образование е да ги насочи и оспособи студентите за 
реализирање на предвидената програма по спортска 

гимнастика во основните и средните училишта, во градинките 
и спортот. Едукацијата на студентите опфаќа методика на 
учење на гимнастичките елементи на сите гимнастички справи 

за машка и женска спортска гимнастика, како и практично 
совладување на техниката, грешки, чување и помагање за 
секој планиран гимнастички елемент. Техничка изведба и 

 оврзување на научените елементи во состав. Студентите да 
се запознаат со основните правила за судење и оценување во 
машка и женска спортска гимнастика и да се оспособат за 

вршење на детал а биомеханичка анализа на посл жените 
гимнастички елементи. 

11  

Содржина на предметната програма: Увежбување и 

усовршување на изучени гимнастички елементи, учење и 
совладување на техниката на нови гимнастички елементи 
посложени по својата структура на гимнастичките справи кај 

машките и женските. Увежбување на состави на справите: 
разбој, кругови, вратило, коњ со рачки, акробатика и прескоци 
за машките и двовисински разбој, греда, акробатика и 

прескоци за женските. Влијание на антропометриските 
димензии и моторичките способности во успешната изведба. 
Утврдување на структура на гимнастичките елементи,  форми 

на работа, загревање, организација на гимнастички 
натпревари, толкувања и составување  на вежби. Правила: 
функција на судиите од А и Б жири, формирање на конечна 

оценка. 
 

mailto:ogimnastika@yahoo.com
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Проф. д-р Туфекчиевски Александар 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Веб страна: 

www.biomehanika.com.mk 
Ел. пошта: biotufek@yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

БИОМЕХАНИКА 

2. Код БМФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на студиската 
п ограма (единица, 
односн  

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
цик ус) 

Прв 

6. 
Академска година/семестар 

2/4 7. 
Број на ЕКТС 

креди и 
8 

8. 

Наставник Проф. д-р Александар 

Туфекчиевски, 
Вонр. проф. д-р Александар 

Ацески 

9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Физичката вежба 
која е основно средство за остварување на целите во сите 
подрачја на физичката култура, без оглед дали претставува 

привремен или стабилен моторен (динамички или статички) 
стереотип, има централно место во проучувањето на 
биомеханиката. Оттука произлегува и основниот предмет на 

биомеханиката кој се содржи во проучување на биомеханичките 
карактеристики на човечкиот локомоторен систем и неговите 
моторни манифестации. Имајќи го тоа предвид главните цели на 

овој предмет се да се оспособат студентите за објективно 
дефинирање на спортските техники, што овозможува 
порационален приод во обучувањето и усовршувањето, а со тоа 

и постигнување на подобри резултати. Исто така да се оспособат 
студентите за практична примена на биомеханичките сознанија 
во методиката на физичкото образование, методиката на секоја 

спортска дисциплина, методиката на спортската рекреација и 
кинезитерапијата, како и да се оспособат студ нтите за 
практична примена на биомеханичките принципи во тренинго  з  

развивање на физички е способности и на крај да се оспос бат 
за креативен научен приод во решавањето н   роблемите од 
физичката култура. 

11. 

Содржина на предметната програма: Поим и значење на 
биомеханиката .  Основен биомеханички концепт за анализа на 
човечките положби и движења. Биомеханички карактеристики на 

човечкиот локомоторен систем. Биомеханички карактеристики на 
коските. .  Биомеханички карактеристики на зглобовите. 
Биомеханички карактеристики на мускулите. Невромускулна 

основа на локомоторниот систем. Кинематички синџири (низи). 
Биомеханички карактеристики на физичка вежба. Функционално-
анатомски карактеристики. Механички карактеристики . Статика.. 

Биомеханички карактеристики на основни ставови, положби и 
вежби во статички услови. Исправен став.Исправени ставови со 
товар (2).Механички причини за деформирање на рбетниот 
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столб.Вежби во место од исправен став (2).Седечки и лежечки 
положби.Упори и висови (2). Кинематички карактеристики на 

движењата. Линеарна кинематика (кинематика на транслација). 
Брзина. Забрзување (2). Истрели (кинематика на тело во фаза на 
лет) (2). Аголна кинематика (кинематика на ротација). Агол и 

аголно поместување. Аголна брзина. Аголно забрзување (2). 
Поврзаност меѓу линеарните и аголните движења (2). Динамички 
карактеристики на движењата. Линеарна динамика (динамика на 

транслација). Њутнови закони. Сили во биомеханиката. 
Гравитациона сила.Сила на инерција (2).Сила на реакција на 
подлога.Сила на триење.Сила на еластична деформација.Сила 

на отпорот на средината (2). Импулс. Импулс на сила (линеарен 
импулс). Импулс на тело (количество на движење или линеарен 
моментум). Ударен импулс (2). Работа, моќ и енергија (2). Аголна 

динамика (динамика на ротација). Момент на инерција. Момент 
на сила. Импулс на момент на сила (аголен импулс) (2). Момент 
на количество на движење (аголен моментум). Управување на 

ротација со промена на моментот на инерција (2). Привидни 
ротации. Воспоставување на аголно движење (ротација) со 
ексцентричен отскочен импулс (2). Постактивно пренесување на 

замав. Работа, моќ и енергија кај аголни движења (2). Механика 
на флуид. Механички основи на движење на тело во флуид. 
Аеродинамика (2). Хидродинамика (2). Педагошка биомеханика 

(2).Биомеханички модел на човек во фронтална и сагитална 
рамнина (прва вежба) (5). Тежиште на човечкото тело (втора 
вежба) (5). Прикажување основни ставови, положби и вежби со 

биомеханички лостови (трета вежба) (5). Метод на статичка 
анализа. Задачи за одредување механички статус на 
биомеханички моторни единици (четврта вежба) (5).  

Кинематографска и видеографска метода (петта вежба) (5). 
Метод на квалитативна биомеханичка анализа (шеста вежба) (5). 

 

  

 
Проф. д-р Клинчаров  

Илија 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: i.klincarov@ukim.edu.mk 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ 

2. Код ДИФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 

година/семестар 
4/7 7. 

Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. 
Наставник Проф. д-р Илија Клинчаров 

Вонр. проф. Серјожа Гонтарев 

9. 
Предуслови за 
запишување на предметот 

Нема 
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10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се 
стекнат со теоретски и парактични знаења за непосредната 

организација и реализацијата на наставата по физичко 
образование во сите образовни сегменти. 

11. 

Содржина на предметната програма: Дидактичко-методски норми 

и аспекти (организација, цели и задачи) на физичко образование 
(ФО); Дидактички методи и принципи во ФО; Планирање и 
подготовка и реализација на наставата по ФО; Час по ФО; Мерки 

за безбедност во ФО; Организациски форми на работа во ФО; 
Следење и оценување во ФО; Други организациски форми и 
активности во наставата по ФО; Коедукација во наставата по ФО; 

Ликот на наставникот по ФО; Нормативи за објекти, за опрема и 
наставни помагала во наставата по ФО; Програмски содржини и 
организација на ФО во предучилишното воспитание, во основното 

образование, во средното образование и во високото 
образование. 

 

 

 
Проф. д-р Јулија 

Живадиновиќ  
 
 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 

2. Код ФАФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физчко образование, спорт и 

здравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. 

Наставник Проф. д-р Јулија Живадиновиќ 

Институт по анатомија, Медицински 
Факултет, Скопје 

9. 
Предуслови за запишување 

на предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа наставна 
програма е едуцирање на студентите со теоретски основи на 

анатомијата. Студентите се запознаваат со систематската анатомија и 
деловите на човечкото тело во функција на физичката активност. 

11. 

Содржина на предметната програма: Значењето на анатомијата 
.Локомоторен систем: скелет на екстремитети, труп и глава; зглобови ; 
миологија. Респираторен систем: бели дробови и дишни патишта. 

Кардиоваскуларен систем: срце и големи крвни садови. Дигестивен 
систем: усна празнина, голтник, желудник,тенко и дебело црево. Уро-
генитален систем: бубрези, уринарни патишта, машки и женски генитални 

органи.Периферен и централен нервен систем: вратен, рамен, лумбален 
и сакрален нервен сплет, делови на мозочно стебло, нервни патишта. 
Сензориелен систем: сетило за вид, слух и рамнотежа.  
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Проф. д-р Ицко 
Ѓоргоски 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИОЛОГИЈА 

2. Код ФИФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 2/3 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник Проф. д-р Ицко Ѓоргоски - Катедра по 

физиологија, Природно-математички 

факултет, Скопје 

9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа наставна 
програма е изучување на основните физиолошки механизми на поедини 
органски системи и на организмот во целина. Притоа студентите се 

запознаваат со органските системи како и со органските системи за регулација.  

11. 

Содржина на предметната програма: Основи на физиологија, внатрешна 

средина и хомеостаза. Физиологија на крв со хемостаза. Физиологија на 
кардиоваскуларниот систем. Физиологија на уринарниот систем. Физиологија 
на гастроинтестинален систем и метаболизам. Физиологија на мускулен и 

периферен нервен сѕстем. Физиологија на централен нервен систем и 
физиологија на сетила. Физиологија на ендокриниот систем. 

 

 
Проф. д-р Лена  

Дамовска  
Тел.  

Ел. пошта:  

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОГИЈА ВО ФИЗИЧКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ 

2. Код ПЕФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 2/3 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф.д-р Лена Дамовска 

9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Да се добијат научни сознанија 
за местото и улогата на педагогијата во системот на општествените науки, да се 
запознаат со главните етапи и развојот на педагошката теорија, да се запознаат 

со смислата, карактерот и задачите на педагошката наука, системот на 
педагошките дисциплини, односот и поврзаноста на педагогијата со другите 
општествени науки. Да се добијат научни сознанија за суштината и карактерот 

на воспитанието како предмет на педагогијата, неговото поимно определување 
и целта на воспитанието.   
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11. 

Содржина на предметната програма: Класификацијата на науките и местото на 
педагогијата во системот на науките, Педагогијата како наука за воспитанието, 

Темелни определби на педагошката наука, Систем на педагошки дисциплини, 
Односот на педагогијата со другите науки, Основни карактеристики на 
воспитанието, Основни педагошки поими, Фактори во развитокот на личноста 

 

 

 
 

 
Проф. д-р Костовски  

Жарко 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 
 zarkokostovski@ 

hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2 

2. Код БС2ФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Жарко Костовски 

9. 
Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се здобијат со 
основите на теоријата техниките и методите на обучување на предвидените 
спортови од групата на Боречки спортови (Карате, Џудо, Текфондо) 

11. 

Содржина на предметната програма: Во овој предмет предвидено е да се 
изучуваат дел од Боречките спортови кои се актуелни и присутни во светот и 
кајнас. Дефинирање на секој од нив (појава развој и моментална 

организираност), Класификација на техниките (изучување на основните 
техники како услов и можност за понатамошен развој на студентот), Тактика 
(тактичка подготвеност во дадениот спорт), Физичка подготвеност во спортот, 

Системи на натпреварување 
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          Проф. д-р 

Мешковска Наташа 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 
 meskochamp@ 

yahoo.com 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО 

2. Код ПВФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р  Наташа Мешковска 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): наставата по пливање со 

ватерполо за наставните насоки физичко и здравствено обраование, како и 
насоката спорт, а ги има следните цели  и задачи: -да ги запознае студентите 
со целите, сретствата и методите на пливањето и ватерполото како активности 

и спортови во вода; -да се совладаат техниките на краулот како базична 
техника и грбното пливање; -да научат правилно да дишат во вода како основа 
на сите начини на пливање; -да се подготват да испливаат 200 м. краул како 

тест за издржливост преку редовното следење на практичната настава; 

11. 

Содржина на предметната програма: вовед во пливањето и ватерполото како 
базичен предмет на факултетот; наставен план и програма, содржина на испит, 

практичен и теоретски дел; биолошки аспекти на пливањето; влијание на 
пливањето врз човечкиот организам; создавање на здравствено хигиенски 
навики; пливањето како терапевтско сретство;општествено педагошки аспекти 

на плињето; пливањето како воспитно образовен процес; пливањето гледано 
од аспект на рекреација; историски развој на пливањето во светот, во 
Јогославија и во Македонија;систематизација на пливањето; пливачки 

органзации кај нас и во светот,  ЛЕН и ФИНА; олимписка програма во долги и 
куси базени; основи на техниката и пливањето; особености на водата; 
специфична тежина и пловност; сили што ја одредуваат  положбата на телото 

во мирување; сили сто го одредуваат карактерот на движењата во вода;  
пропузивни и рептропузивни движења; анализа на техниките краул и грбно; 
пололожба на телото;движење со раце и нозе; дишење и координација; 
запзнавање со правила на ватерполо играта. Содржините во практичниот дел 
на предметот се: Совладување и усвојување на техниките краул и грбно;вежби 
за движење со нозе и дишење; вежби за движење со раце и дишење; вежби за 

координција; нуркање;подготовки за 200 краул; техника и тактика на ватерполо 
играта; 
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Проф. д-р  

Анастасовски Иван 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 

1. 
Наслов на наставниот предмет СОЦИОЛОГИЈА ВО ФИЗИЧКОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАВАНИЕ И 

СПОРТОТ  

2. Код СЦФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здравстевно образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/3 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф.д-р Иван Анастасовски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  Цел на предметот е 
стекнување на знаења на студентите од социлошките науки во системот на 

општествени науки, премет и методи на истите. Од посебни аспекти студентите 
се запознаваат со генезата на социологијата воопшто. Студентите се 
запознаваат со општествените основи на физичкото образование, физичкото 

вопитание и спортот. Да се изгради кај студентите сваќање за социолошкиот 
аспект на наставниот , односно образовниот процес и воспитувањето; 
студентите да стекнат знаења од областа на социологијата и да се оспособат 

да ги согледуваат социолошките појави кај пооделните спортисти и екипита во 
целост;да се оспособат студентите да го објаснуваат и да го предвидуваат 
однесувањето на спортистите врз основа на нивните социолошки особини.  

11. 

Содржина на предметната програма: Предмет и методи на социлогијата на 
физичкото образование и спортот, Социлошки аспекти на насилство и 
агресивност во физичкото образование и спортот, Структурно-феноменолошка 

дефиниција за насилството, Некои социлошки аспекти на насислтвото, Форми 
и начини на јавување на насилството, Национализам, националистички испади 
и спортот, Хулиганство во спортот- поим, суштина и структура на хулиганство, 

Спортот како општествен феномен. Спортот, насилството и манипулирање со 
идеате. Агресиноста во физичката култура и спортот. Структурно-
феноменолошка дефиниција за агресивноста, Некои социлошки аспекти на 

агресивноста, Значењето на социолошките апекти на физичкото образование 
за разбирање на феноменот спорт, Спецификите на спортските манифестации, 
Социокултурните аспекти спортските манифетации, Модел и структура на 

групите во спортот, Класификација на групите, Власта и водство во групите, 
Водач раководител на групите, Групна поврзаност – кохезивност, 
Општествените односи во физичкото образование и спортот, Моралот и 

спортот, Спортска етика,Економија и спорт, Публика и спорт, Екологија и спорт, 
Жена и спортот, Култура и спорт Интеркултурен дијалог во спорт, Спортската 
култура и нормите во спорт 
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Проф. д-р 

 Никовски Горан 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта:  
nikovskigoran@ 

yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА 

РЕКРЕАЦИЈА 

2. Код РЕФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Горан Никовски 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основните 
теоретски и практични знаења за значењето и примената на спортската 
рекреација, како и оспособување на студентите за практична примена на 

знаењата стекнати од овој предмет. 

11. 

Содржина на предметната програма: Основната цел на спортската рекреација 
е одржување и подобрување на здравствената состојба. Основни 

карактеристики на спортската рекреација е достапноста за сите социовозрасни 
категории на граѓани од раѓањето па се до најдлабоката старост без разлика 
на полот, возраста, религиската припадност, економскиот статус, преку 

потенцирање на активното учество на секој поединец во разновидните 
содржини и форми на активности. 

 

 

 

 
Проф. д-р  

Георгиев Георги 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта:  
ggeorgiev2005@ 

yahoo.com 
 
 
 
 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА 

2. Код МEФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здравствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 2/3 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Георги Георгиев 

9. 
Предуслови за запишување 

на предметот 
Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Во програмата се третираат 
одделни наставни содржини кои се најнепосредно поврзани со користењето и 

примената на методите, техниките и инструментите на научната работа во 
физичката култура. Со усвојувањето и стекнувањето на знаења од тие 
наставни содржини, стручните кадри кои го завршуваат Факултетот за физичка 

култура во Скопје, во значителна мерка се оспособуваат да ги применуваат 
основите на научната работа во физичката култура, што секако е од интерес за 
материјалот и културниот развој на нашата заедница. 
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11. 

Содржина на предметната програма: Наука и научно истражување. 
Систематизација на науките. Методологија, поим и предмет на проучување. 

Статистика, поим и предмет на проучување. Проектирање, избор на тема, 
наслов на проектот, структура на проектот. Видови истражувања 
(фундаментални и оперативни, трансверзални и лонгитудинални, според 

временската насоченост). Методи на истражување (историска, дескриптивна и 
експериментална метода). Видови експерименти. Техники и инструменти за 
собирање на податоци (посматрање, анкетирање, интервју). Мерни 

карактеристики на инструментите. Популација и примерок во истражувањето, 
видови примероци во истражувањето. Мерки на централни вредности. Мерки 
на варијабилноста. Нормална распределба на резултатите. Скали на 

мерењето. Графичко прикажување на резултатите. „Зет“ - вредности. 
Тестирање на разликата меѓу две аритметички средини кај мали и големи 
зависни и независни примероци испитаници. Поврзаност меѓу појавите. 

Пирсонов и Спирманов коефициенти на корелација. Коефициент на парцијална 
корелација. Хи-квадрат тест. Увод во анализа на варијансата. 

 

 
Проф. д-р  

Старделова Џ.  
Митричка 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта: 

info@hotelambasador-
sk.com.mk 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА 

2. Код КАФЗО 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р  Митричка Џ. Старделова 

9. 
Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Да ги запознае студентите со 

значањето на физичките активности за оформувањето на човекот како 
општествено и биолошко суштество,анализа на телесните вежби во минатото,  
денес и во иднина, Кинезиолошките активности како наука во функција на 

хипер и хипокинезиите, трансформациони процеси кои што настануваат во 
човечкиот организам под влијание на физичките активности,. да се стават 
кинезиолошките активности во функција на превентива, куратива, 

произвидството и забавата преку спортот 

11. 

Содржина на предметната програма: Вовед во кинезиолошката антропологија  
(предмет, цел,и задачи): значењето на човечките телесни движења, анализа 

на програмираните телесни движења (трудот, говорот, уметноста, танците); 
Развој на кинезиолошката антропологија од некогаш па до денес и видувања 
за во иднина(правци во кинезиологијата, расна предиспонираност кон 

кинезиолошките активности): Физичката култура како наука; Преглед на 
моторичката филогенеза и онтогенеза: Систем од основни појмови во 
кинезиологијата; Преглед на енергетски и механи. елементи на вежбите; 

Подсистеми во ФК; Кинезиологија (поим, дефиниција, поделба, подсистеми); 
Врската на кинезиологијата со антропометриските, функцоналните, 
моторичките, когнитивните и конативните особини; Начин на изведување на 
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кинезиолошките активности; Теоретска анализа на часот по физичко 
образование, спорт, етика во спортот. Примена на часот по физичко и 

здраствено образование со деца од специјалните училишта; Видувања за 
развојот на ФК во наука, маркетинг, менаџмент на кинезиолошките активности; 
Кинезиолошките активности во функција на човекот и општеството. 

 

 
 

ВОНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ И ДОЦЕНТИ  
 
 
 

Презиме и име Предмет-и 

 
Вонр. проф. д-р Даскаловски Борче 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта: 

borodaskalovski@yahoo.com 

КОШАРКА 
 

Физичка подготовка во кошарката 
Теорија и методика во кошарката 

Техника и тактика во кошарката 
Педгошка пракса со изг. Дипл. 

работа 
 

Скијање 1, 2 

 

 
Вонр. проф. д-р Ацески Александар 

Тел. 02 3113-654 лок. 115 
Веб страна: www.biomehanika.com.mk 

Ел. пошта: aceskiffk@yahoo.com 

БИОМЕХАНИКА 
 

Биомеханичка анализа 
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Вонр. проф. д-р Серјожа Гонтарев 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта:gontarevserjoza@yahoo.com 

ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ 

 

 
Вонр. проф. д-р Спасовска Катерина 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта: kategim@yahoo.com 

ГИМНАСТИКА 
 

Физичка подготовка во гимнастка 
Теорија и методика во гимнастика 
Техника и тактика во гимнастика 

Педгошка пракса со изг. Дипл. 
работа 

 

 
Вонр. проф. д-р  Неделковски Влатко 

Тел. 02 3113-654 лок. 
Ел. пошта: vlatko4@yahoo.com 

РАКОМЕТ 
 

Физичка подготовка во ракометот 

Теорија и методика во ракометот 
Техника и тактика во ракометот 

Педгошка пракса со изг. Дипл. 
работа 

 
Вонр. проф. д-р Мисовски Андријана 

ОДБОЈКА 
 

Физичка подготовка во одбојката 

Теорија и методика во одбојката 
Техника и тактика во одбојката 

Педгошка пракса со изг. Дипл. 
работа 
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Доц д-р Бранко Крстевски 
СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 

 
 

 
Доц д-р Славица Новачевска 

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 

 
 
 

Доц д-р Јана Каршаковска 
Димитриоска 

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 

 
 

Доц д-р Ристо Стаменов СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 

 
 

Доц д-р Лука Поповски СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ СТУДИИ - НАСОКА 
ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР 

1 РОДОВИ  И СПОРТ ЛЕНЧЕ А. ВЕЛИЧКОВСКА 

2 МИНИ КОШАРКА МИЛАН НАУМОВСКИ 

3 Мерење и тестирање во боречките спортови  ЖАРКО КОСТОВСКИ 

4 АКРОБАТИКА ОРЦЕ МИТЕВСКИ 

5 АЕРОБИК И ПИЛАТЕС ГОРАН НИКОВСКИ 

6 Методолог. на  подготовка на стручни трудови ЃОРГИ ЃОРГИЕВ 

7 СПОРТСКА ИСХРАНА ДАНИЕЛА Ш. Стојмановска 

8 ОДБОЈКА НА ПЕСОК ЈОШКО МИЛЕНКОВСКИ 

9  МИНИ И РАКОМЕТ НА  ПЛАЖА ГИНО СТРЕЗОВСКИ 

10 Примена на копјутери  во ф.к. и спорт ВУЈИЦА ЖИВКОВИЌ 

11 УЧИЛИШЕН СПОРТ АЛЕКСАНДАР Туфекчиевски 

12 МАЛ ФУДБАЛ (ФУТСАЛ) НЕБОЈША МАРКОВСКИ 

13 ОЛИМПИЗАМ   ДУШКО ИВАНОВ 

14 ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ ВЛАДИМИР ВУКСАНОВИЌ 

15  КИК – БОКС РУЖДИЈА КАЛАЧ 

16 НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ ВАЧО ПОП-ПЕТРОВСКИ 

17 СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ ИВАН АНАСТАСОВСКИ 

18 ГЕНЕТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА МИТРИЧКА Џ. СТАРДЕЛОВА 

19 АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ АЛЕКСАНДАР СИМЕОНОВ 

20 СПОРТСКО ПРАВО ЛАЗАР НАНЕВ 

21 НАРОДНИ ОРА И ТАНЦИ ВУЈИЦА ЖИВКОВИЌ 

22 БИОХЕМИЈА НА ХРАНА СО ПРИМЕНЕТА ДИЕТЕТИКА ЗОРАН ПОПОВСКИ 

23 ОСНОВИ НА ТУРИЗМОЛОГИЈАТА НИКОЛА ПАНОВ 

   

 
 Изборните предмети понудени од страна на Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје од Скопје, студентот ги бира од погоре 
понудената листа. Предметите се бираат по пат на анкета на почетокот на 
секој семестар. Секој од  предметите од листата може да се избере само 
еднаш во текот на студирањето. Секој изборен предмет од Факултетот за 
физичко образование, спорт и здравје носи два (2) кредити.  

 



 

55 

СТУДИСКА ПРОГРАМА – СТРУЧНИ 
СТУДИИ  

ЗА СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ 
 

Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде 

припаѓа студиската програма 
 
 Според класификацијата на научни полиња, подрачја и области 
(дисциплини) на истражување5 студиската програма за дипломирани спортски 
тренери припаѓа на: 
 
 - научно поле:     Општествени науки 
 - научно подрачје:    Кинезиологија 
 - научна област (дисциплина):  Применета кинезиологија 
 

Вид на студиската програма 
 

- Стручни студии за:    СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ  
- Стручен назив на образовниот  

профил за студиската програма:  
 
1. Дипломиран спортски тренер - кошарка 
2. Дипломиран спортски  тренер - фудбал 
3. Дипломиран спортски  тренер - ракомет 
4. Дипломиран спортски  тренер - одбојка 
5. Дипломиран спортски  тренер - тенис 
6. Дипломиран спортски  тренер - современ аеробик  
7. Дипломиран спортски  тренер - спорт за инвалиди 
8. Дипломиран спортски  тренер - спортско стрелаштво 

9. Дипломиран спортски тренер  - атлетика 
10. Дипломиран спортски  тренер - пливање со ватерполо 
11. Дипломиран спортски  тренер - спортска гимнастика 
12. Дипломиран спортски  тренер - бокс 

 
5 Класификацијата е направена  според стандардите на ОЕЦД-Службен 
весник на Република Македонија бр. 55 од 2001 год. 
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13. Дипломиран спортски  тренер - карате 
14. Дипломиран спортски  тренер - фитнес и бодибилдинг 
15. Дипломиран спортски  тренер – скијање 
16. Дипломиран спортски  тренер – борење 
17. Дипломиран спортски  тренер – џудо 
18. Дипломиран спортски  тренер – народни ора и танци 
19. Дипломиран спортски  тренер – велосипедизам 
20. Дипломиран спортски  тренер – алпинизам и спорт. качување 

21. Дипломиран спортски  тренер – јога 
22. Дипломиран спортски  тренер – кондициска подготовка 
23. Дипломиран спортски  тренер – бадминтон 
24. Дипломиран спортски  тренер – кајак на мирни и диви води 

 
- Студиската програма од прв циклус стручни студии за спортски 

тренери за прв пат започна да функционира според решението за 
акредитација, издадено од Одборот за акредитација на високото 
образование  на Р. Македонија и врз основа на решението за 
почеток со работа на студиската програма за стручни студии за 
спортски тренери бр. 15-387/2 од 21.03.2017 година, издадено од 
Министерството за образование и наука на РС Македонија. 

 

Степен на образование  
 

Во согласност со нивото на Националната рамка на високо-
образовните квалификации степенот на образование на овие студии е од прв 
циклус стручни студии  - VIБ степен, студии за дипломирани спортски 
тренери.  

 

Општи дескриптори на квалификацијата 
 

- способност за анализа и синтеза, 
- способност за планирање и организирање, 
- основно општо знаење, втемелување во основното 

професионално знаење, 
- солидна усмена и писмена комуникација,  
- знаење на странски јазик, информатичка писменост, вештини за 

менаџмент  со информации, 
- способност за решавање на проблеми и одлучување,  
- способност за критика и самокритика, тимска работа,  
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- интерпресонални вештини,  
- способност за работа во интердисциплинарни тимови,  
- способност за комуникација со стручњаци од други области,  
- разбирање на разноликоста и мултикултурноста,  
- способност за работа во меѓународно опкружување и етничка 

посветеност, 
- способност за примена на знаењето во пракса,  
- истражувачки вештини,  

- способност за учење,  
- способност за прилагодување на нови ситуации,  
- креативност, водство, разбирање на културата и традицијата на 

другите   народи,  
- способност за независна работа, способност за креирање и 

менаџирање на проект,  
- лидерство,  
- грижа за квалитет,  
- желба за успех. 

     

Специфични дескриптори на квалификацијата 
 

- соодветно теоретско знаење за спортот кој го студира и спортот 
воопшто,  

- соодветно знаење за структурните и функционалните 
карактеристики на човекот во мир и при физички напор,  

- способност за демонстрација на елементи од одредена спортска 
дисциплина,  

- способност за имплементација  на најсоодветни методско-
дидактички постапки за обука на техничките елементи во 
спортот,  

- способност за соодветна кинезиолошка анализа,  
- способност за креирање, реализација и евалуација на 

специфични програми за вежбање,  
- способност за анализа на одредени морфо-функционални и 

социо-психолошки показатели кај различни категории лица,  
- способност за креирање на основни нутрицистички протоколи, 
- способност за креирање на соодветни превентивни програми,  
- способност за креирање и имплементација на најразлични 

развојни програми,  
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- способност да интегрира најразлични информации и начини на 
проценка со помош на што поголем број релевантни фактори,  

- способност да формира хармонички односи во тимот во кој 
работи,  

- способност да комуницира на соодветен начин со различни 
структури во пишана, вербална, невербална или графичка 
форма,  

- способност да управува со тренажниот процес,  

- способност да соопштува нови сознанија и идеи,  
- способност да ги препознае и на соодветен начин употреби 

кинезиолошките теории, концепти, парадигми и принципи,  
- способност да ги издвои и прикаже клучните врски и релации,  
- способност да развие критичка свест за односите помеѓу 

современите трендови, технологијата и минатото на струката,  
- способност за креирање на спортски програми на микро и макро 

ниво, 
- способност за креирање на соодветна периодизација во спортот, 
- способност за организација и  менаџмент на национални и 

меѓународни натпревари, 
 
• Имајќи го во предвид изнесеното, оправданоста за воведување на 

оваа студиска програма лежи во законската обврска (Закон за 
спорт “Службен весник на република македонија бр. 29/2002, 
66/2004, 81/2008, 18/2011 и 51/2011”), каде во член 27 стои дека 
“стручни кадри во смисла на овој закон, се лица кои имаат 
завршено најмалку Више образование во областа на спортот. 
Спортски тренинг и натпревари на репрезентациите на 
националните спортски федерации, може да водат само стручни 
лица кои ги исполнуваат горе наведените услови и член 28 став 1 
во кој се вели дека “на стручните кадри во областа на спортот кои 
водат спортски тренинг и натпревари во спортските клубови и 
националните спортски федерации, истите се должни да им 
овозможат перманентно стручно усовршување....”. 

 
Од друга страна, во нашата држава егзистираат вкупно 49 спортски 

федерации со 1316 спортски клубови. Имајќи предвид дека во секој спортски 
клуб најчесто функционираат поделбите според пол (машки и женски) и 
возраст (спортски школи - од 7-14 години, пионерски, кадетски  и младински 
школи од 14-19 години и сениорски екипи над 19 години), мислиме дека 
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апроксимативно има потреба од над 10.000 спортски тренери во најразлични 
спортови. Според моменталната состојба ни од далеку не е задоволена оваа 
потреба од едуциран кадар.  

Овие факти во целост ја потврдуваат оправданоста од егзистирањето 
на оваа студиска програма. 

 
Години и семестри на траење на студиската програма 

 
Студирањето на стручните студии за дипломирани спортски тренери 

на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, трае 3 години (6 
семестри), а по завршувањето на студиите студентот се стекнува со кредитно 
салдо од 180 кредити. Во понатамошните циклуси на студирање ќе се 
применува моделот 3+1. 
 

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 
 

Студирањето на стручните студии за дипломирани спортски тренери 
на Факултетот за физичка култура трае 3 години (6 семестри), во секоја 
година освојува по 60 кредити, а по завршувањето на студиите студентот се 
стекнува со кредитно салдо од 180 кредити.  

 

Начин на финансирање  
 

Средствата за реализација на студиските програми се обезбедуваат од 
Министерство за образование и наука на Република Македонија и од 
партиципација на студентите. Според Конкурсот за упис на УКИМ, на оваа 
студиска програма на факултетот му е одобрена квота од 100 места за 
вонредни студенти со кофинансирање од 400 евра во денарска 
противвредност. Уплатите се вршат на рати при упис на секој семестар.  

 

Услови за запишување на студиите 
 

Запишувањето на студиите од првиот циклус се реализира во 
согласност со законските прописи во Р. Македонија и актите на Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

Од академската 2011/2012 година, со одлука на Наставно-научниот 
совет на факултетот уписот на новите студенти се врши без полагање 
приемен испит. 
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Запишувањето на студиите од првиот циклус се реализира во 
согласност со законските прописи во Р. Македонија и актите на Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје, според Конкурсот на Владата на Р. 
Македонија кој се објавува за секоја нова учебна година. Истиот по 
објавувањето во дневниот печат ќе може да се види и на следните веб 
страни:   (http://www.ukim.edu.mk), или  (http://www.ffosz.ukim.edu.mk).  
 

Информација за продолжување на образованието 
 

Во понатамошните циклуси на студирање ќе се применува моделот 
3+1, што значи дека по завршувањето на тригодишните стручни студии за 
спортски тенери, ќе може да се продолжи со студирање на првиот циклус 
студии на насоката ФЗО, да се полагаат предвидените диференцијални 
испити и да се освојат 60 кредити.   
 

Утврден однос помеѓу задолжителните и изборните 
предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на 

изборни предмети и дефиниран начин на избор на 

предметите 
 
 Односот помеѓу задолжителните и изборните предмети ја следи 

пропорцијата 60:30:10, од кои 60% се задолжителни предмети, 30% се 
изборни предмети од листата која ја предлага Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје и 10% се предмети кои студентот ги бира од 
листата предложена од членките на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од 
Скопје.  
 Во таа смисла, вкупниот број на предмети (задолжителни и изборни) 
изнесува 32 од кои 20 задолжителни, 9 изборни од факултетот и 3 изборни од 
листата на УКИМ. 

 

 

 

http://www.ukim.edu.mk/
http://www.ffosz.ukim.edu.mk/
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 С Т У Д И С К А    П Р О Г Р А М А 

I ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

I- ЦИКЛУС НА СТУДИИ - СТРУЧНИ  СТУДИИ - СПОРТСКИ 
ТРЕНЕРИ 

3 год. (6 семестри) 180 кредити 

 

I СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен 

фонд часови 
кредити 

ИСТР Историја на физичката култура 4+2 8 

ФАТР Функционална анатомија 2+0 4 

 

ТМТР 

Теорија и методика на одбраниот спорт6 

 
Теорија и методика на кошарка 

Теорија и методика на Фудбал 

Теорија и методика на ракомет 

Теорија и методика на одбојка 

Теорија и методика на современ аеробик  

Теорија и методика на спорт за инвалиди 

Теорија и методика на пливање со ватерполо 

Теорија и методика на атлетика 

Теорија и методика на спортско стрелаштво 

Теорија и методика на спортка гимнастика 

Теорија и методика на бокс 

Теорија и методика на карате 

Теорија и методика на фитнес и бодибилдинг 

Теорија и методика на скијање 

Теорија и методика на борење 

Теорија и методика на џудо 

Теорија и методика на тенис 

Теорија и методика на народни ора и танци 
Теорија и методика на велосипедизам 
Теорија и методика на алпинизам и спорт. качување 

Теорија и методика на јога 
Теорија и методика на кондициската подготовка  
Теорија и методика на бадминтон 

Теорија и методика на кајак на мирни и диви води 

 

2+2 

 

6 

 
6Во зависност од спортот на кој е запишан студентот, истиот ќе го слуша соодветниот 
предмет од листата предмети наредени под шифрата ТМТР,  Пример: Ако студира 
спорт кошарка предметот кои ќе го слуша ќе биде Теорија и методика на кошарката 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот Неделен фонд часови кредити 

 Изборен-1 од ФФОСЗ7  4 

 Изборен-2 од ФФОСЗ  4 

 Изборен-1 од УКИМ8  2 

                  28 

II СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
кредити 

АТТР Антропомоторика 2+4 8 

КАТР Кинезиолошка антропологија 4+2 8 

 
ТТТР 

 
Техника и тактика  на избраниот спорт9 

 

Техника и тактика на кошарка 

Техника и тактика на фудбал 

Техника и тактика на ракомет 

Техника и тактика на одбојка 

Техника и тактика на современ аеробик  
Техника и тактика на спорт за инвалиди 

Техника и тактика на спортско стрелаштво 

Техника и тактика на атлетика 

Техника и тактика на пливање со ватерполо 

Техника и тактика на спортка гимнастика 

Техника и тактика на бокс 

Техника и тактика на карате 

 
2+4 

 
8 

 
7Изборните предмети понудени од страна на Факултетот за физичко образование, спорт и 

здравје од Скопје, студентот ги бира од понудената листа дадена во прилог-2 од овој елаборат. 

Предметите се бираат по пат на анкета на почетокот на секој семестар. Сите предмети од 
листата може да се бираат само еднаш во текот на студирањето. Секој изборен предмет од 
факултетот за физичко образование, спорт и здравје,  носи четири (4) кредита. Фондот на часови 

и кодот на предметите ќе се дефинира за секој избран предмет посебно.Секој изборен предмет 
од факултетот за физичко образование, спорт и здравје  носи четири  (4) кредита. Бројот на 
кредити во некои студиски години не е сразмерно поделен во однос 30:30 , во секој семестар, а 

притоа се внимаваше на годишно ниво да се 60 кредити. Истото е од причина студентите да 
имаат сразмерно ист број изборни предмети во секоја година.  
8 Изборните предмети од Универзитетот се бираат  од понудената листа на предмети 

дефинирана од нивна страна. Секој изборен предмет од листата на УКИМ носи 2 кредити. 
Кодовите на предметите и нивниот фонд на часови ќе се дефинира за секој предмет посебно. 
9Во зависност од спортот на кој е запишан студентот, истиот ќе го слуша соодветниот предмет од 

листата предмети наредени под шифрата ТТТР,  Пример: Ако студира спорт кошарка предметот 
кој ќе го слуша ќе биде Техника и тактика  на  кошарката. 
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Техника и тактика на фитнес и бодибилдинг 

Техника и тактика на скијање 
Техника и тактика на  борење 

Техника и тактика на  џудо 

Техника и тактика на  тенис 
Техника и тактика на народни ора и танци 
Техника и тактика на велосипедизам 

Техника и тактика на алпинизам и спорт. качување 
Техника на јога во функција на здравјето 
Тестирање и анализа во кондициските апликации 

Техника и тактика на бадминтон  
Техника и тактика на кајак на мирни и диви води 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
кредити 

 Изборен-3 од ФФОСЗ  4 

 Изборен-4 од ФФОСЗ  4 

                 32 

III СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Код 

Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

МЕТР Методологија со статистика 4+2 8 

СЦТР 
Социологија во физичкото и 
здравственото образование и спортот 

3+2 6 

ПЕТР Педагогија 2+0 4 

ФИТР Физиологија со физиологија на спортот 1+1 4 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
Кредити 

 Изборен-2од УКИМ  4 

 Изборен-3 од УКИМ  4 

                 28 

IV СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Код 
Име на предметот 

Неделен фонд 

часови 
Кредити 

СТТР 
Теорија и методика на спортскиот 

тренинг 
4+2 8 
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БМТР Биомеханика 4+2 8 

ХГТР 
Хигиена во физичкото и здравственото 
образование и спортот 

4+2 8 

 

Задолжителна настава  по предметот ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА10 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
кредити 

 Изборен-5 од ФФОСЗ  4 

 Изборен-6 од ФФОСЗ  4 

                    32 

V СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Код 

Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
кредити 

МСТР Медицина на спортот 4+2 8 

ПСТР 
Психологија во физичкото и 

здравственото образование и спортот 
4+2 8 

РЕТР 
Теорија и методика на спортската 
рекреација 

2+4 8 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
кредити 

 Изборен-7 од ФФОСЗ  4 

                  28 

VI СЕМЕСТАР 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Име на предметот 
Неделен фонд 

часови 
кредити 

КИТР Кинезитерапија 4+2 8 

ЛПТР Летно логорување со планинарска тура 1+1 4 

ФПТР Физичка подготовка во избраниот спорт11   

 
10Поради специфичноста на наставата по предметот Логорување со планинарска тура, 

практичниот дел ќе се реализира во  шестиот (летен) семестар во периодот јуни-јули 
11 Во зависност од спортот на кој е запишан студентот, истиот ќе го слуша соодветниот предмет 
од листата предмети наредени под шифрата ФПТР.  Пример: Ако студира спорт кошарка 
предметот кои ќе го слуша ќе биде Физичка подготовка во кошарката. 
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Физичка подготовка на кошарка 
Физичка подготовка на фудбал 

Физичка подготовка на ракомет 

Физичка подготовка на современ аеробик  
Физичка подготовка на одбојка 

Физичка подготовка на спорт за инвалиди 

Физичка подготовка на спортско стрелаштво 
Физичка подготовка на пливање со ватерполо 

Физичка подготовка на атлетика 

Физичка подготовка на спортка гимнастика 

Физичка подготовка на  бокс 

Физичка подготовка на карате 

Физичка подготовка на фитнес и бодибилдинг 

Физичка подготовка на скијање 
Физичка подготовка на  борење 

Физичка подготовка на  тенис 

Физичка подготовка на  џудо 
Физичка подготовка на народни ора и танци 

Физичка подготовка на велосипедизам 
Физичка подготовка на алпинизам и спорт. качување 
Јога и физичко вежбање 

Кондициска подготовка специфичен осврт 
Физичка подготовка на бадминтон 
Физичка подготовка на кајак на мирни и диви води 

1+1 6 

 
ПДТР 

 
Педагошка пракса со изработка на дипломска 

работа во12 
 
Кошарка 

Фудбал 
Ракомет 
Одбојка 

Современ аеробик 
Спорт за инвалиди 
Спортско стрелаштво 

Атлетика 
Пливање со ватерполо 
Спортска гимнастика 
Бокс 

Карате 
Фитнес и бодибилдинг 
Скијање 

Борење 
Тенис 
Џудо 

 
2+2 

 
6 

 
12Во зависност од спортот на кој е запишан студентот, истиот ќе го слуша соодветниот предмет 

од листата предмети наредени под шифрата ПДТР,  Пример: Ако студира спорт кошарка 
предметот кои ќе го слуша ќе биде Педагошка пракса со изработка на дипломска работа во  
кошарката. 
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Народни ора и танци 

Велосипедизам 
Алпинизам и спортско качување 
Јога 

Кондициска подготовка 
Бадминтон 
Кајак на мирни и диви води 

           

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Код 
Име на предметот 

Неделен фонд 

часови 
кредити 

 Изборен-8 од ФФОСЗ  4 

 Изборен-9 од ФФОСЗ  4 

                  32  
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СТРУЧНИ СТУДИИ ЗА СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ 
 

ПРОФЕСОРИ 
 

 

Презиме и име Предмет 

 
Проф. д-р  

                      Живковиќ Вујица  
 

Тел. 02 3113-654  
лок. 

Ел. пошта:  
v.zhivkovikj@ 

yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 

2. Код КИТР 

3. Студиска програма Физичко и здравствено образование 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет, 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Вујица Живковиќ 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

Теорија и методика на спорт за инвалиди 

2. Код ТМСИТР 

3. Студиска програма Дипломирани спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1 /1  7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Вујица Живковиќ 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

Техника и тактика на спортот за инвалиди 

2. Код ТТСИТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тенери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Вујица Живковиќ 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

Физичка подготовка во спортот за инвалиди 
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2. Код ФПСИТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тенери 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. 
Академска 
година/семестар 

3 /6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Вујица Живковиќ 

 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

Педагошка пракса со изработка на 
дипломска работа во спортот за инвалиди 

2. Код ПДСИТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тенери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3 /6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Вујица Живковиќ 
 

 
 
 

 
 

Проф. д-р 
 Милан 

Наумовски 
Тел. 02 3113-654 

 лок. 104 
Ел. пошта: m_naumovski2000@ 

yahoo.com 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА КОШАРКАТА 

2. Код ТМКОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. 
Академска година/семестар 

1/1 7. 
Број на ЕКТС 

кредити 
6 

      

8. 
Наставник Проф. д-р Милан Наумовски 

Вонр. проф. д-р Борче даскаловски 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА КОШАРКАТА 

2. Код ТТКОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 
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Вонр. проф. д-р  

Даскаловски Борче 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 

borodaskalovski@ 
yahoo.com 

  

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник Проф. д-р Милан Наумовски 

Вонр. проф. д-р Борче Даскаловски 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА И ИЗГОТВУВАЊЕ 
ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО КОШАРКА 

2. Код ПДКОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Милан Наумовски 

Вонр. проф. д-р Борче даскаловски 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО КОШАРКА 

2. Код ФПКОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Милан Наумовски 

Вонр. проф. д-р Борче Даскаловски 

 
Проф. д-р Ленче А. 

 Величковска  
Тел. 023113-654 лок. 

Ел. пошта:  
Lencealex@ 
yahoo.com 

 
 

 
 

1. 
 
Наслов на наставниот предмет 

ПСИХОЛОГИЈА ВО ФИЗИЧКОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

СПОРТОТ 

2. Код ПСТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 

спорт издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник Проф. д-р Ленче Алексовска 

Величковска 
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1. 

Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА БАДМИНТОН 

2. Код ТМБАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска година/семестар 

1/1 7. 
Број на ЕКТС 

кредити 
6 

      

8. Наставник Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА БАДМИНТОН 

2. Код ТТБАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска 

 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО 
БАДМИНТОН 

2. Код ФПБАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО БАДМИНТОН 

2. Код ПДОДТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 

односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 
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5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска 

 
 

 
Проф. д-р Роберт  

Христовски 
Тел. 02 3113-654  

лок. 113 
Ел. пошта: 

 robert_hristovski@ 
yahoo.com 

 
 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ 
ТРЕНИНГ 

2. Код СТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 

година/семестар 
3/6 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Роберт Христовски 

 
 
 

 
 

 

 
Наслов. доцент. д-р  

Симеонов Александар 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта:  
Aleksandarsimeonov 

@yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА АТЛЕТИКАТА 

2. Код ТМАТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Александар  Симеонов 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА АТЛЕТИКАТА 

2. Код ТТАТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 
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6. 
Академска 
година/семестар 

1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Александар  Симеонов 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО 
АТЛЕТИКАТА 

2. Код ФПАТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Александар  Симеонов 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА  СО ИЗРАБОТКА 
НА ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО 

АТЛЕТИКАТА 

2. Код ПДАТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Вонр. Проф..  д-р Александар Симеонов 
 

 
                        Проф. д-р Гино 

 Стрезовски  
Тел. 02 3113-654 

                    лок. 126 Ел. пошта: 
 strezovskigino@ 

yahoo.com 
 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА РАКОМЕТОТ 

2. Код ТТРАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник Проф. д-р Гино Стрезовски 

Вонр. проф. д-р  Влатко Неделковски 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА 
НА ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО РАКОМЕТ 

2. Код ПДРАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 
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Вонр. проф. д-р   

Неделковски Влатко 
Тел. 02 3113-654  

Ел. пошта: 
 vlatko4@yahoo.com 

 
 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Гино Стрезовски 

Вонр. проф. д-р  Влатко Неделковски 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО РАКОМЕТ 

2. Код ФПРАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Гино Стрезовски 

Вонр. проф. д-р  Влатко Неделковски 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА 

РАКОМЕТОТ 

2. Код ТМРАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Гино Стрезовски 

Вонр. проф. д-р  Влатко Неделковски 

 
Проф. д-р Јошко 

Миленкоски 
Ел. пошта: 

 joskomilenkoski@ 
yahoo.com 

 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА 
ОДБОЈКАТА 

2. Код ТМОДТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Јошко Миленкоски 

Вонр. проф. д-р Андријана Мисоски 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА ОДБОЈКАТА 

2. Код ТТОДТР 
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Вонр. проф. д-р  

Мисовски Андријана 
Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта: 
zandrijana@yahoo.com 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник Проф. д-р Јошко Миленкоски 

Вонр. проф. д-р Андријана Мисоски 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО 
ОДБОЈКАТА 

2. Код ФПОДТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Јошко Миленкоски 

Вонр. проф. д-р Андријана Мисоски 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО ОДБОЈКАТА 

2. Код ПДОДТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 
односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Јошко Миленкоски 

Вонр. проф. д-р Андријана Мисоски 
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Проф. д-р  

Небојша Марковски  
Тел. 02 3113-654  

лок. 117 
Ел. пошта:  

nmarkovski@ 
yahoo.com 

 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ФУДБАЛOT 

2. Код ТМФУТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р Небојша Марковски 

Доц. д-р Жикица Тасевски 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА ФУДБАЛOT 

2. Код ТТФУТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник Проф. д-р Небојша Марковски 

Доц. д-р Жикица Тасевски 

1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО ФУДБАЛ 

2. Код ФПФУТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 
спорт издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Небојша Марковски 
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1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 
ДИПЛОМСКА РАБОТА  ВО ФУДБАЛ 

2. Код ПДФУТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8 
Наставник Проф. д-р Небојша Марковски 

Доц. д-р Жикица Тасевски 

 
Проф. д-р Душко  

Иванов  
Ел. пошта:  

dusko_ivanov@ 
yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
Историја на физичката култура 

2. Код ИСТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Душко Иванов 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СТРЕЛАШТВО 

2. Код ТМСТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 

односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв степен 

6. 
Академска 
година/семестар 

1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Душко Иванов 

 

1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА СТРЕЛАШТВО 

2. Код ТTСТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 
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8. Наставник Проф. Д-р Душко Иванов 

 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО СПОРТСКОТО 
СТРЕЛАШТВО 

2. Код ФПСТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. 
Академска 
година/семестар 

3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Душко Иванов 

 

1. 

 

Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО СПОРТСКОТО 
СТРЕЛАШТВО 

2. Код ПДСТТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Душко Иванов 

 
 

 
Проф. д-р  

Даниела Ш. Стојмановска  
      Тел. 02 3113-654 лок. 

Ел. пошта:  
danisukova@ 

yahoo.com 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ХИГИЕНА ВО ФИЗИЧКОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОБАНИЕ И 

СПОРТОТ 

2. Код ХГСТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, 

односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 2/4 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Даниела Шукова-Стојмановска 
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Проф. д-р Руждија Калач 
Тел. 02 3113-654 

 лок. 106 
Ел. пошта:  

 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА БОКСОТ 

2. Код TMБОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник  

Вонр. проф. Руждија Калач 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА БОКСОТ 

2. Код TТБОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник  

Вонр. проф. Руждија Калач 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО БОКС 

2. Код ФПБОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник  

Вонр. проф. Руждија Калач 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 
ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО БОКСОТ 

2. Код ПДБОТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет Прв 
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циклус) 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник  

Вонр. проф. Руждија Калач 
 

 
            Доц. д-р Владимир 

          Вуксановиќ  
Тел. 02 3113-654 лок. 114 

Ел. пошта:  
vucko77@gmail.com 

 
 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

АНТРОПОМОТОРИКА 

2. Код АНТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник  Вонр. проф. д-р. Владимир Вуксановиќ 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА  ФИТНЕС И 

БОДИБИЛДИНГ 

2. Код ТМФБТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р  Владимир Вуксановиќ 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА  ФИТНЕС И 
БОДИБИЛДИНГ 

2. Код ТТФБТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Владимир Вуксановиќ 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО ФИТНЕС И 
БОДИБИЛДИНГ 

2. Код ФПФБТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 
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5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник       Вонр. проф. д-р Владимир Вуксановиќ 

 

1. 

Наслов на наставниот 

предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОРТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО ФИТНЕС И 
БОДИБИЛДИНГ 

2. Код ПДФБТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Владимир Вуксановиќ 
 

 
Проф. д-р  

Ванчо Поп-Петровски  
Тел. 02 3113-654 

Ел. пошта: vancopp@ 
ukim.edu.mk 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ 

2. Код МСТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Ванчо Поп-Петровски, 

 
Проф. д-р Орце  

Митевски 
Тел. 02 3113-654 

Ел. пошта: 
 ogimnastika@ 

yahoo.com 

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА 
ГИМНАСТИКА 

2. Код ТМСГТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р. Орце Митевски 

Вонр. проф. д-р Катерина Спасовска 
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1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА СПОРТСКАТА 

ГИМНАСТИКА 

2. Код ТТСГТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. 
Академска година/семестар 

1/1 7. 
Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. 
Наставник Проф. д-р. Орце Митевски 

Вонр. проф. д-р Катерина Спасовска 

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 

ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  

СПОРТСКАТА ГИМНАСТИКА 

2. Код ФПСГТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник проф. д-р. Орце Митевски, асс. м-р.  

Вонр. проф. д-р Катерина Спасовска 

 

1. 

Наслов на наставниот 

предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО СПОРТСКА 
ГИМНАСТИКА 

2. Код ПДСГТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. 
Наставник Проф. д-р. Орце Митевски  

Вонр. проф. д-р Катерина Спасовска 
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Проф. д-р Александар 

Туфекчиевски  
Тел. 02 3113-654 

Ел. пошта: biotufek@yahoo.com 

 
Вонр. проф. д-р Ацески 

Александар 
 02 3113-654 лок. 115 

Ел. пошта: aceskiffk@yahoo.com 
 

 
 
 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
БИОМЕХАНИКА 

2. Код БМТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 2/4 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 
Наставник проф. д-р Александар Туфекчиевски, 

Вонр. проф. д-р Александар Ацески 

 
Проф. д-р Јулија 

Живадиновиќ  
Тел.  

Ел. пошта:  

 

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 

2. Код ФАТР 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. 
Наставник Проф. д-р Јулија Живадиновиќ 

Институт по анатомија, Медицински 
факултет, Скопје 

 

 
Проф. д-р Митко 

Младенов  
Тел.  

Ел. пошта:  

 

1. 
Наслов на наставниот 
предмет 

ФИЗИОЛОГИЈА 

2. Код ФИТР 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

mailto:biotufek@yahoo.com
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4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. 
Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година/семестар 2/3 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. 

 

Наставник 

Проф. д-р Ицко Шоргоски 

Институт по физиологија, Природно-
математички факултет, Скопје 

 

 
Проф. д-р Лена  

Дамовска  
Тел.  

Ел. пошта:  

 

1. Наслов на наставниот предмет ПЕДАГОГИЈА  

2. Код ПЕТР 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, 

спорт издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 2/3 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф.д-р Лена Дамовска 

 

 
Проф. д-р  

Жарко Костовски  
Тел. 02 3113-654 

 лок. 
Ел. Пошта 

 zarkokostovski@  
hotmail.com 

 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА  ВО КАРАТЕ 

2. Код ТМКАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Жарко Костовски 

 

1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА КАРАТЕ 

2. Код ТТКАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник проф. д-р Жарко Костовски 

 
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА  ВО  КАРАТЕ 

2. Код ФПКАТР 

mailto:zarkokostovski@hotmail.com
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3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Жарко Костовски 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА ВО КАРАТЕ 

2. Код ПДКАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Жарко Костовски 
 

 
Проф. д-р  

Наташа 
 Мешковска 

Тел. 02 3113-654  
лок. 

Ел. пошта: 
 meskochamp@ 

yahoo.com 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ВО ПЛИВАЊЕТО И 

ВАТЕРПОЛОТО 

2. Код ТМПВТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Наташа Мешковска 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА  ПЛИВАЊЕТО И 

ВАТЕРПОЛОТО 

2. Код ТТПВТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Наташа Мешковска 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО ПЛИВАЊЕ СО 

ВАТЕРПОЛО 

2. Код ФППВТР 
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3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Наташа Мешковска 

 

1. 

 

Наслов на наставниот предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА 

ДИПЛОМСКА РАБОТА  ВО ПЛИВАЊЕ СО 
ВАТЕРПОЛО 

2. Код ПДПВТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Наташа Мешковска 
 

 
Проф. д-р 

 Иван 
 Анастасовски 

Тел. 02 3113-654  
лок. 

Ел. пошта:  
prodekannauka@ 

ukim.edu.mk 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет СОЦИОЛОГИЈА ВО ФИЗИЧКОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАВАНИЕ И СПОРТОТ  

2. Код СЦТР 

3. Студиска програма Физичко и здравстевно образование 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/3 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф.д-р Иван Анастасовски 
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Проф. д-р 

 Горан Никовски 
Тел. 02 3113-654 

 лок. 
Ел. пошта: 

 nikovskigoran@ 
yahoo.com 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА 

РЕКРЕАЦИЈА 

2. Код РЕТР 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Горан Никовски 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА  НА 

СОВРЕМЕНИОТ АЕРОБИК 

2. Код ТМСAТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/1 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Никовски Горан 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТЕХНИКА И ТАКТИКА НА СОВРЕМЕНИОТ 

АЕРОБИК 

2. Код ТТСАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Никовски Горан 

 

1. 
 
Наслов на наставниот предмет 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА И ИЗРАБОТКА НА 
ДИПЛОМСКА РАБОТА ЗА СОВРЕМЕН 

АЕРОБИК 

2. Код ПДСАТР 

3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Никовски Горан 

 

1. 
Наслов на наставниот предмет ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО 

СОВРЕМЕНИОТ АЕРОБИК 

2. Код ФПСАТР 
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3. Студиска програма Стручни студии за спортски тренери 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Никовски Горан 
 

  

 
Вонр. проф. д-р  
Георги Георгиев  
Тел. 02 3113-654  

лок. 
Ел. пошта: 

ggeorgiev2005@ 
yahoo.com 

 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА 

2. Код МEТР 

3. Студиска програма Физичко и здравствено образование 

4. 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 

издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 2/3 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р Георги Георгиев 

 
Проф. д-р 

Старделова Џ.  
Митричка 

Тел. 02 3113-654  
лок. 

Ел. пошта: 
 mstardelova@ 

.com.mk 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА 

2. Код КАТР 

3. Студиска програма Физичко и здраствено образование 

4. 
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за физичко образование, спорт 
издравје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година/семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити 8 

8. Наставник Проф. д-р  Митричка Старделова 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – СТРУЧНИ СТУДИИ ЗА  

СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ 

 
 ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР 

1 РОДОВИ  И СПОРТ ЛЕНЧЕ А. ВЕЛИЧКОВСКА 

2 Примена на копјутери  во ф.к. и спорт ВУЈИЦА ЖИВКОВИЌ 

3 Мерење и тестирање во боречките спортови  ЖАРКО КОСТОВСКИ 

4 АКРОБАТИКА ОРЦЕ МИТЕВСКИ 

5 АЕРОБИК И ПИЛАТЕС ГОРАН НИКОВСКИ 

6 Методолог. на  подготовка на стручни трудови ЃОРГИ ЃОРГИЕВ 

7 СПОРТСКА ИСХРАНА ДАНИЕЛА Ш. Стојмановска 

8 ОДБОЈКА НА ПЕСОК ЈОШКО МИЛЕНКОВСКИ 

9  МИНИ И РАКОМЕТ НА  ПЛАЖА ГИНО СТРЕЗОВСКИ 

10 МИНИ КОШАРКА МИЛАН НАУМОВСКИ 

11 УЧИЛИШЕН СПОРТ АЛЕКСАНДАР Туфекчиевски 

12 МАЛ ФУДБАЛ (ФУТСАЛ) НЕБОЈША МАРКОВСКИ 

13 СКИЈАЊЕ НЕБОЈША МАРКОВСКИ 

14 ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ ВЛАДИМИР ВУКСАНОВИЌ 

15  КИК – БОКС РУЖДИЈА КАЛАЧ 

16 ОЛИМПИЗАМ   ДУШКО ИВАНОВ 

17 АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ Александар Симеонов 

18 СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ ИВАН АНАСТАСОВСКИ 

19 НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ ВАЧО ПОП-ПЕТРОВСКИ 

20 ГЕНЕТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА МИТРИЧКА Џ. СТАРДЕЛОВА 

21 СПОРТСКО ПРАВО ЛАЗАР НАНЕВ 

22 НАРОДНИ ОРА И ТАНЦИ ВУЈИЦА ЖИВКОВИЌ 

23 БИОХЕМИЈА НА ХРАНА СО ПРИМЕНЕТА ДИЕТЕТИКА ЗОРАН ПОПОВСКИ 

24 ОСНОВИ НА ТУРИЗМОЛОГИЈАТА НИКОЛА ПАНОВ 

   

Изборните предмети понудени од страна на Факултетот за физичкo 
образование, спорт и здравје од Скопје, студентот ги бира од погоре 
понудената листа. Предметите се бираат по пат на анкета на почетокот на 
секој семестар. Секој од  предметите од листата може да се избере само 
еднаш во текот на студирањето. Секој изборен предмет од Факултетот за 
физичко образование, спорт и здравје, носи четири (4) кредити. 
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ИНФОРМАТОР ЗА СТУДИИТЕ 

 
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И 

ЗДРАВЈЕ 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје 
 

 
издавач: 

Факултет за физичко образование, спорт и здравје  
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје 

 
 

адреса: 
ул. Димче Мирчев бр. 3, 1000 Скопје 
телефон и факс: ++389 2 3113 654 

 
 

ел. пошта: 
info@ffosz.ukim.edu.mk 

 

 
веб страна: 

www.ffosz.ukim.edu.mk 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКO ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ – СКОПЈЕ 

www.ffosz.ukim.edu.mk 


