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ПОСЛЕДИПЛОМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ 

 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 

по наставната дисциплина 

 

БИОМЕХАНИКА СО МОТОРИКА 

- БИОМЕХАНИКА - 

 

НАСТАВНИК:  ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР ТУФЕКЧИЕВСКИ 

 

 

НАСТАВНИ ТЕМИ: 
 

1. Биомеханиката како наука и нејзината поврзаност со кинезиологијата. 

2. Основен концепт за биомеханичка анализа. 

3. Биомеханика на човечкиот локомоторен систем. 

4. Биомеханички карактеристики на физичка вежба. 

5. Биомеханички карактеристики на физичките и функционалните способности. 

6. Педагошка биомеханика. 

7. Методи за одредување биомеханички статус. 

8. Методи, алгоритми, модели и компјутерски програми за биомеханички истражувања. 

9. Утврдување биомеханичка оптималност на програмски модели за физичко образование, спортски 

тренинг, спортска рекреација и кинезитерапевтски третман. 

10. Актуелни истражувања во биомеханика на спорт. 
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Веб страни во кои може да се најдат лекции, научни списанија, форуми, прашања и одговори кои 
се поврзани со предметот Биомеханика: 
http://www.biomehanika.com.mk 
http://www.fusmak.org.mk  
http://www.isbweb.org  
http://www.esbiomech.org 
http://www.anzsb.asn.au 
http://www.humankinetics.com/JAB/journal/About.cfm 
http://www.twu.edu/biom/isbs/ 
http://www.epodiatry.com/resource/biomechanics-journals.htm 
http://mech.polimi.it/convegni/ 
http://www.podiatry.curtin.edu.au/glosary/ 
http://www.ul.ie/~pess/courses/ses/biomechanics/biomechanics.htm 
http://www.engr.wisc.edu/groups/nmbl/ 
http://bjsm.bmjjournals.com/cgi/content/full/40/5/392 
http://www.brianmac.co.uk/musrom.htm 
 
Веб страни од каде може да се симне бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на движењата: 
http://www.c-motion.com 
http://www.anybodytech.com  
http://www.simisoftware.com  
http://www.kavideo.sfsu.edu 
http://www.hma-tech.com  
http://www.quintic.com 
http://www.dartfish.com  
 
Веб страни каде што може да се учествува во квизови од областа на биомаханиката: 
http://www.pepraxis.com/quizfiles/basic_biomechanics.htm 
http://www.pepraxis.com/games/quizshow/biomechanics.htm 


