
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

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

1 Назив на Обуката 
 

Python- Напредно ниво (Advance) 
 

2 Тип на дигитална вештина  Управување со софтверски апликации и хардверски 
компоненти 

3 Ниво   Напредно-Advance 

4 За кого е наменет курсот Лица кои успешно го завршиле курсот Intermediate 
Python,  Програмери со искуство кои сакаат да ги 
продлабочат знаењата и искуствата во Python, Software  и 
Web девелопери.   

5 Цена на Курсот 13 500 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  6 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

12 
дена 

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

9.  Број на часови 30 
часа 

10 Технологија Python 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс треба да имаат имаат основни 
предзнаење за  Python или да се програмери со искуство 
во други технологии. 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Овој курс е логично продолжение на курсот Intermediate Python. Овој курс се сервисира 2 пати неделно 
по 2 часа и 30 минути. Вкупното времетраење на курсот е 6 недели или 30 часа. Започнува со брз 
преглед  на по истакнатите функционалности и програми во Python. Потоа курсот продолжува со hands-
on испитување на карактеристиките на Python. Понатаму се анализираат API за надворешни бази на 
податоци и web. Понатаму се разгледуваат  принципите на мрежно програмирање. Курсот понатаму 
дава информации за multi-threaded програмирање и анализира некои апликации при што секој 
слушател има самостојни и проектни задачи на истата тема. Овој курс бара од слушателите креирање 
на понапредни апликации а притоа се анализираат модерни софтверски решенија како метакласи.  
 
  
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Користење на техниките на Python   за прилагодување и креирање на класи   
2. Користење на генераторите во конкурентно програмирање 
3. Пакетирање на кодот за повторна употреба и дистрибуција 
4. Употреба на стандардните библиотеки за креирање на мрежен софтвер  
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13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. Review Key Intermediate Python Concepts 

2. Advanced Python Syntax  

a. Generators, decorators, coroutines 
b. Processing pipelines 
c. Event streams 

3. Packaging and Multitasking 

a.  Packaging using Setuptools / Distribute and PyPI 
b. Virtualenv 

4. Python Database API to External Databases and Web 

a.  Acquiring Python database connection and setup 
b. Integration example: using Python with MySQL Database 
c. Integration example: MongoDB and PyMongo 
d. Bottle Python Web Framework 
e. Web application development with Django 

5. Network Programming 

a.  Socket Programming 
b. Web programming: urllib and WSGI 
c.  Email handling 
d. HTML and XML Parsing 

6. Distributed Python 

a. Dispy framework for parallel & distributed computations 
b. Asyncoro framework for communication and cooperation among distributed tasks 

 
 
 

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 соодветни 
примери, дефинирани проблеми кои се компатибилни со стекнатите вештини, 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 
 

 12  часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

12 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

4 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

2 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 
 
 

 


