
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

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

1 Назив на Обуката 
 

Анализа на податоци и визуелизации со Excel 

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

3 Ниво   Средно 

4 За кого е наменет курсот Бизнис аналитичар - Data Engineer - Data Scientist - 
Менаџер на проекти - Q / A - Технички менаџер 
 

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 Excel 

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:  
 
 
Курсот за обука за анализа на податоци и визуелизации со Excel е дизајниран да ги унапреди вештините 
на учесниците кои се веќе запознаени со Microsoft Excel. Ерата на „Big Data“  e како резултат на растот 
на компјутерите во облак, што обезбедува изобилство на компјутерска моќ и складирање, 
дозволувајќи им на сите видови организации да ги соберат и чуваат податоците. Анализата на 
податоците за наоѓање проблеми, увид и можности, сега е клучен дел од многу улоги во работата. 
Покрај анализата, аналитичарите на податоци во сите улоги на работни места мора да бидат способни 
ефикасно да ги презентираат и да ги соопштат своите наоди на визуелно привлечни начини. Excel може 
да се поврзе со широк спектар на различни  податоци, и да изврши робусна анализа на податоците и 
да создаде разновидни и стабилни визуелизации поддржани со податоци за да презентираат и 
креираат разни извештаи. 
 
Курсот започнува со преглед на основите за анализа на податоците, а потоа се претвора во 
визуелизирање и анализирање на податоците со формули, функции и PivotTables. Следно, слушателите 
се запознаваат со презентирање на визуелни сознанија и создавање геопросторни визуелизации. 
Курсот завршува со извршување статистичка анализа, трансформација на податоци и моделирање и 
анализирање на податоците со Power Pivot. 
  
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Изведат основните функции за анализа на податоците. 
2. Визуелизирање на податоците со Excel. 
3. Анализирање на податоците со формулите и функциите во Excel. 
4. Анализирање на податоците со PivotTables. 
5. Перформирање на  статистички анализи. 
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6. Моделирање и анализи на податоците со Power Pivot.  
 
 
   
 
 
 
 

13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 
Data Analysis Fundamentals 

• Data analysis scenarios 

• Tables 

• Sort and filter data 
Visualizing Data with Excel 

• Visualize data with charts 

• Modify and format charts 

• Best practices for selecting charts 
Analyzing Data with Formulas and Functions 

• Analyze data with formulas 

• Analyze data with functions 

• Analyze data with data validation, forms, and controls 

• Create conditional visualization with Lookup functions 
Analyzing Data with PivotTables 

• Create a PivotTable 

• Analyze PivotTable data 
Presenting Visual Insights with Dashboards in Excel 

• Visualize data with PivotCharts 

• Filter Data using Slicers 

• Create a dashboard in Excel 
 
Creating Geospatial Visualizations with Excel 

• Create map charts in Excel 

• Format and customize map charts in Excel 
Performing Statistical Analysis 

• Visualize trendlines and sparklines with Excel 

• Analyze data with the data analysis toolpak 
Getting and Transforming Data 

• Connect to data with queries 

• Clean and combine 

• Shape and transform data 
Modeling and Analyzing Data with PowerPivot 

• Install PowerPivot in Excel 

• Create data models with PowerPivot 

• Create PowerPivots 

• Perform advanced data analysis and visualization 
Presenting Insights with Reports 

• Planning a report 

• Creating a report 
 
 



 

  

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 
 

 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 
 
 

 


