
 

  

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- Средно ниво (Intermediate) 
 

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

3 Ниво   Средно-Intermediate 

4 За кого е наменет курсот Лица кои успешно го варшиле курсот вовед во Python,  
Junior Програмери со 3 - 6 месеци искуство кои сакаат да 
ги продлабочат знаењата и искуствата во Python, Web 
девелопери, Систем администратори.   

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 Вовед во Python -почетно ниво. 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 преглед на основните концепти на  Python, потоа се преминува во детален преглед на напредните 
концепти на Python, синтакса и библиотеки кои се употребуваат во Python. Понатаму слушателите ќе се 
запознаваат со  спецификациите на пишување на multithreaded програми, запознавање и создавање 
на апликации користејќи socket,  URL како и  примена на концептите на  Test-Drive Development (TDD).  
Курсот завршува со преглед на Django Web development framework-от.     
 
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Работат со Python и употребат на перформансите кои истито ги  нуди за управување и итерација 
со ресурси  

2. Применување на Test-Drive Development (TDD) концептот користејќи UT. 
3. Креирање на конкурентни multithreaded програми  
4. Креирање на едноставни клиент-сервер решенија користејќи ги TCP Сокетите.   
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13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. Python Syntax Review 
a. Review basic Python syntax 
a. Datatypes overview (list, dict, tuple, set, string)  

2. Advanced Data Types and Functional Programming 
a. Datatypes: namedtuple, defaultdict, ordereddict, deque, etc 
b. Functional programming: map/filter/reduce, lambda, list.sort, operator modules 
c. Functional closures and decorators 

3. Generators and Iterators 
a. List comprehensions, generator expressions, and generator functions 
b.  Iteration: iter(), iter, next(), itertools, chain, groupby, etc 
c. Understanding the yield statement 

4. Context Managers 
a. What is a context manager 
b. The ‘with’ statement 
c. Working with a context manager: contextlib.closing, enter and exit 
d. Using contextlib.contextmanager 

5. Testing Python 
a. Review of key testing concepts: unit, functional, integration, etc. 
b. Overview of test-driven development concepts 
c. Writing tests unit test with a test-first approach 
d. Unit testing with the unittest module 
e. Creating test suites with nosetests as a test collector 
f. Performing simple code coverage analysis with coverage 

6. Introducing Logging 
a. Importance of logging 
b. Basic logging concepts within Python 
c. Using basicConfig to set up loggers, handlers, formatters 
d. Using fileConfig for more complex logger configurations 

7. NumPy/SciPy (Numerical and Computational Processing) 
a. Open-source modules to Python for common mathematical and numerical routines 
b. Demonstration of common pre-compiled and fast functions (use cases) 
c. Vector and matrix mathematics 
d.  Special functions in SciPy related to vectorization (vq, weave) 

8. Pandas and Data Integration 
a. Data frames 
b. Aggregation and grouping of data 
c. Reshaping, transforming, and cleaning of data 
d. Scraping data: web API, parsing html and XML, JSON (encoder/decoder) 

9. Python Multithreading and Multiprocessing 
a. Process class and using the multiprocessing module 
b. Synchronization between processes 
c. Exchanging objects between processes: pipes, queues, and circular buffers 
d. Sharing state between processes (shared memory and server process) 
e. Python Semaphores and Mutex 
f. Synchronization events 

10. Network Programming 
a. Review of network programming concepts and protocol layers 
b. Network programming support within Python 
c. Fetching web resources with urllib/urllib2 
d. Sending email with smtplib 



 

  

e. Creating client-server like applications using sockets 
f. Creating a simple JSON-REST client 

 

 

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 прболеми кои се компатибилни со стекантите вештини,  работилница како 
облик на активен метод за учење. Понекогаш во овој курс ќе се креираат тимови за креирање на 
апликациај 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 
 
 

 


