
 

  

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 за Data Scientists  
 

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

3 Ниво   Средно-Intermediate 

4 За кого е наменет курсот Инженери,  Бизнис аналитичари, програмери   

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 Python 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат 
претходно предзнаење за програмскиот јазик Python, но 
треба да имаат познавања од математиката. 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Овој курс е дизајниран за запознавање на програмскиот јазик Python кој што во последно време е многу 
популарен не само за креирање на апликации и помеѓу програмерите туку и за профили на вработени 
кои се бават со податоци и анализа на податоците и нивна визуелизација. Python има многу богат 
екосистем за обработка на податоци, визуелизации, а особено е популарен за машинско учење. На 
почеток слушателите се информираат за основите на програмскиот јазик Python, понатаму се 
анализираат податоците, нивната структура, како и функционалностите кои ги нуди Python за 
процесирање на податоци. Користејќи го екосистемот ко ни го нуди Python слушателите ќе можат да 
читаат  податоци во различни формати, да манипулираат со нив, да креираат различни аналитички 
табеларни и визуелни податоци. Понатаму ќе се поминат моделите кои ги нуди Python и истите ќе се 
имплементираат во различни data сетови со цел анализа и визуелизација на податоците. На крај 
слушателите ќе се запознаат со машинско учење, употреба и анализа на готови решенија со цел да се 
запознаат со целиот екосистем на една таква апликација, од моментот на собирање на податоци, 
препроцесирање и на крај нивно процесирање. Ќе се анализираат резултатите и ќе се направи 
динамичка визуелизација.   
 
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Да го користат Python  за читање, манипулирање и чистење на податоците  
2. Да ги анализираат и визуелизираат податоците 
3. Да направат предикативна анализа употребувајќи ги основните модели на машинското учење  
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13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. Introduction to the Anaconda Python Distribution 
a. Understanding and using Jupyter notebooks 
b. Understanding the data science and machine learning libraries that are included 

2. Introduction to Python 
a.  Dynamic typing 
b. Primitive datatypes 
c. Looping/list comprehensions 
d. Modules and packages 

3. Introduction to Pandas 
a. Datatypes 

b. Importing data (CSV, Excel, SQL) 
4. Creating numerical summaries 
5. Exploring data 
6. Descriptive statistics 
7. Basic probability distributions (Gaussian/normal, Poisson, Chi-Squared, binomial, exponential) 

including generating random numbers and finding critical values 
8. Standard hypothesis testing, e.g., t-tests, z-tests, ANOVA, chi-square tests, as well as basic non-

parametric tests like Wilcoxon signed-rank and rank-sum tests 
9. Dummy variables 
10. Linear regression 
11. Logistic regression 
12. Evaluating regression models 
13. Simulating data from probability distributions 
14. Permutation tests and the bootstrap 
15. Creating publication-quality graphics 
16. Introduction to SciKit-Learn 

a. Supervised vs. Unsupervised learning 
b. Classification vs. Regression 
c. Linear Regression 
d. Decision Trees 
e. Support Vector Machines 
f. Ensemble Models 
g. Evaluating Models 
h. Fine-Tuning Your Models 

 
 
 
 

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 
 

 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 
 
 

 


