
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

PHP програмирање – ниво I 
 

2 Тип на дигитална вештина  Напредно програмирање 

3 Ниво   Почетно 

4 За кого е наменет курсот Ентузијасти кои сакат да се запознаат со основните 
принципи на програмирање во PHP, Q / A, Систем 
администратори  

5 Цена на Курсот 18 000 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  8 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

16 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 2 
часа и 30 
минути  

9.  Број на часови 40 
часа 

10 Технологија PHP 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс потребно e да имаат претходно 
основно знаење во програмирање и познавање на HTML 
и CSS.  

12 Преглед и цели на курсот:  
 
PHP програмирање – ниво I е курс кој се сервисира 2 пати неделно по 2 часа и 30 минути. Вкупното 
времетраење на курсот е 8 недели или 40 часа. Курсот е направен според потребите за дигитални 
вештини на пазарот на трудот и вклучува бројни вештини на 21от век кои се поврзани со соодветна и 
ефективна употреба на технологијата. Слушателите ќе ја научат синтаксата на PHP, и едноставноста на 
процесирање на формите, влучувајќи функции, низи, класи, оператори, интеграција на база на 
податоци и др. 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Успешно да  инсталираат и конфигурираат PHP и MySQL развојната околина. 
2. Успешно разбирање на синтаксата и структурните елементи во PHP. 
3. Разбирање на типови на податоци и предност на оператори. 
4. Организирање на кодот во функции кој може да се употребуваат повеќекратно. 
5. Разбирање на основните елементи на HTTP како колачиња и сесии. 
6. Интеракција со база на податоци употребувајќи ги MySQL функциите на PHP. 
7. Завршување на задачи употребувајќи ги вградените PHP функции за фајлови и низи. 

 
 

13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 
 

1. Introduction to PHP 
2. PHP Basics 
3. Basic Operators 
4. Assignment, Conditional and Logical Operators 
5. If Statements 
6. Basic Loops 
7. PHP Internal (in-built) Functions 
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8. How to create a form in HTML and send data to a PHP Script 
9. More Internal Functions: Working with strings 
10. How to create and use basic ARRAYS and array functions 
11. Associative Arrays in PHP 
12. How to create your own functions in PHP 
13. Sessions and Cookies  
14. phpMyAdmin - Creating a Database  
15. The basics of phpMyAdmin 
16. Basic CRUD 
17. Using HTML with PHP 

  

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
 
Овој курс се учи низ практични примери и совети. Исто така во овој курс ќе ве водиме низ процесот на 
поставување на PHP и MySQL околина, примери соодветни на теоретскиот материал, работилница како 
облик на активен метод за учење. Понекогаш во овој курс ќе се креираат тимови за креирање на 
апликација за одреден проблем при што и самиот избор на активности ќе овозможи меѓусебна 
комуникација, соработка, заедничко истражување, решавање на зададени проблеми и дополнување 
итн., што создава услови за рамноправност во учеството и во одлучувањето. 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 16  часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

16 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

4 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

4 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Тестови 
 

  30 бода 
 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 70 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолижително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 



 

  

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


