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1. Мета дисципліни – вивчення базових концепцій, механізмів та технік 

метапрограмування, здобуття базових навичок проектування та розробки програмного 

забезпечення для аналізу, модифікації та генерації програмних кодів, оволодіння техніками 

динамічного метапрограмування в рамках мови програмування Python. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. Для успішного 

вивчення дисципліни «Метапрограмування» студенти повинні відповідати наступним 

вимогам: 

1. Успішне опанування курсів: 

1. Дискретна математика. 

2. Основи програмування. 

3. Програмування. 

4. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. 

5. Об’єктно-орієнтоване програмування. 

6. Системне програмування та операційні системи. 

2. Знання:  

1. Основних концепцій процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування. 

2. Основ WEB-програмування. 

3. Основ програмування мовами C++, JavaScript та Java. 

4. Основ проектування реляційних баз даних. 

5. Основ мови структурних запитів SQL. 

6. Базових шаблонів проектування програмного забезпечення. 

7. Основних понять теорії компіляторів. 

8. Предметно-орієнтованих мов SQL/ HTML/ XHTML/ DHTML/ XML/ LaTeX. 

3. Вміння:  

1. Програмувати у процедурному та об’єктно-орієнтованому стилях. 

2. Програмувати мовами C++/ JavaScript/ Java. 

3. Формувати запити до реляційних баз даних на мові SQL. 

4. Проектувати класові ієрархії мовами C++/ JavaScript/ Java. 

5. Реалізовувати та адаптувати під власні потреби базові шаблони проектування 

програмного забезпечення мовами C++/ Java. 

6. Використовуючи мови C++/ Java, розробляти програмне забезпечення для 

лексичного, примітивного синтаксичного та структурного аналізу програмних 

кодів. 

4.  Володіння:  

1. Базовими навичками використання інтегрованих середовищ розробки 

програмного забезпечення CLion/ WebStorm/ IntelliJ IDEA/ Eclipse/ NetBeans/ 

Microsoft Visual Studio/ Microsoft Visual Studio Code. 

2. Англійською мовою на рівні не нижче Intermediate. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Метапрограмування» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 

Інженерія програмного забезпечення в рамках освітньо-професійної програми Програмна 

інженерія. 

Дана дисципліна належить до блоку вибору «Програмна інженерія». Викладається у 7 

семестрі в обсязі – 90 год., (3 кредити ECTS), зокрема: лекції – 22 год., лабораторні заняття – 

18 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 48 год. У курсі передбачено 3 змістовні 

частини, 2 контрольні роботи та 3 лабораторні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
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Знати: 

1. Основні поняття, концепції та техніки метапрограмування. 

2. Основні поняття, концепції та техніки динамічного метапрограмування. 

3. Основні поняття, концепції та різновиди предметно-орієнтованих мов. 

4. Основи процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування мовою Python. 

5. Базові механізми динамічного метапрограмування в рамках мови Python. 

6. Базові підходи та техніки аналізу та трансляції предметно-орієнтованих мов. 

Вміти: 

1. Програмувати в процедурному та об’єктно-орієнтованому стилі мовою Python. 

2. Застосовувати на практиці механізми метапрограмування мови Python. 

3. Проектувати програмне забезпечення для динамічного аналізу, модифікації та 

генерації програмних кодів. 

4. Використовуючи мову Python, розробляти спеціалізоване програмне забезпечення для 

динамічного аналізу, модифікації та генерації програмних кодів. 

Дисципліна «Метапрограмування» є логічним продовженням, доповненням та 

розширенням дисциплін «Розробка WEB-орієнтованих систем», «Об’єктно-орієнтоване 

програмування» та «Основи побудови компіляторів», першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного 

забезпечення, в рамках освітньо-професійної програми «Програмна інженерія». 

4. Завдання (навчальні цілі). Основними завданнями дисципліни «Метапрограмування» є 

набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень в області 

метапрограмування відповідно до освітньої кваліфікації бакалавр з інженерії програмного 

забезпечення. Зокрема, розвивати: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2). 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-3). 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-5). 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-6). 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-14). 

- Здатність аналізувати предметні області, ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги (СК-1). 

- Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем (СК-3). 

- Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність створювати 

програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних (СК-7). 

- Здатність до алгоритмічного та логічного мислення (СК-14). 

- Здатність реалізувати сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів в 

конкретних застосуваннях (СК-15.1). 

- Здатність застосовувати дискретні структури і сучасні методи дискретної математики 

під час аналізу, синтезу та проектуванні інформаційних систем різної природи (СК-

16.1). 
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5. Результати навчання за дисципліною. 

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН1.1 

Знати основні особливості синтаксису, 

типи та структури даних в рамках 

мови Python. 

Лекції, 

самостійна 

робота, 

опрацювання 

рекомендован

ої літератури. 

Контрольна 

робота № 1. 

3% 

РН1.2 

Знати основні можливості функцій, 

області видимості та простори імен, 

ітераторів та генераторів в рамках 

мови Python. 

3% 

РН1.3 

Знати основні можливості класів та 

абстрактних класів в рамках мови 

Python. 

3% 

РН1.4 

Знати основні можливості модулів та 

пакетів, обробки винятків та 

документування програмного коду в 

рамках мови Python. 

3% 

РН1.5 
Знати основні поняття, різновиди та 

механізми метапрограмування.  

Контрольна 

робота № 2, 

іспит. 

5% 

РН1.6 

Знати основні можливості 

інтроспекції, рефлексії, скриптингу та 

генерації програмних кодів в рамках 

мови Python. 

6% 

РН1.7 

Знати основні можливості 

властивостей класів, дескрипторів та 

спеціальних методів управління 

атрибутами в рамках мови Python. 

7% 

РН1.8 

Знати різновиди та основні 

можливості декораторів та метакласів 

в рамках мови Python. 

7% 

РН1.9 

Знати різновиди, призначення та 

основні етапи проектування та 

розробки предметно-орієнтованих 

мов. 

5% 

РН1.10 

Знати основні методи структурного 

аналізу та трансляції предметно-

орієнтованих мов засобами мови 

Python. 

5% 

РН2.1 

Вміти проектувати та реалізовувати 

функції, ітератори та генератори 

засобами мови Python. 

Виконання 

лабораторних 

робіт, 

Контрольна 

робота № 1, 

здача 

5% 
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РН2.2 

Вміти проектувати та розробляти 

класи і класові ієрархії засобами мови 

Python. 

самостійна 

робота, 

опрацювання 

рекомендован

ої літератури, 

виконання 

рекомендован

их домашніх 

завдань. 

лабораторних 

робіт. 5% 

РН2.3 

Вміти проектувати та розробляти 

програмні модулі та пакети засобами 

мови Python. 

5% 

РН2.4 

Вміти проектувати та розробляти 

спеціалізовані програмні модулі та 

пакети інтроспекції, рефлексії, 

скриптингу та генерації програмних 

кодів засобами мови Python. 

Контрольна 

робота № 2, 

здача 

лабораторних 

робіт, іспит. 

7% 

РН2.5 

Вміти використовувати можливості 

властивостей класів, дескрипторів та 

спеціальних методів управління 

атрибутами для проектування та 

розробки програмних систем засобами 

мови Python. 

7% 

РН2.6 

Вміти використовувати можливості 

декораторів та метакласів для 

проектування та розробки програмних 

систем засобами мови Python. 

7% 

РН2.7 

Вміти проектувати та реалізовувати 

програмні модулі структурного 

аналізу та трансляції предметно-

орієнтованих мов засобами мови 

Python. 

7% 

РН3.1 

Консультуватися з викладачем 

стосовно питань що виникають у ході 

опанування теоретичного матеріалу. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

консультації, 

самостійна 

робота. 

Здача 

лабораторних 

робіт. 

2% 

РН3.2 

Обговорювати з колегами та 

викладачем проблемі питання що 

виникають у ході виконання 

лабораторних робіт. 

2% 

РН4.1 

Закріплення та поглиблення набутих 

на лекціях теоретичних знань щодо 

проектування та розробки програмних 

систем з використанням механізмів 

метапрограмування. 

Самостійна 

робота, 

опрацювання 

рекомендован

ої літератури, 

виконання 

рекомендован

их домашніх 

завдань. 

3% 

РН4.2 

Закріплення та поглиблення набутих 

під час виконання лабораторних робіт 

практичних навичок проектування та 

розробки програмних систем з 

використанням механізмів 

метапрограмування. 

3% 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання. 

Результати навчання дисципліни 

 

 

Програмні результати навчання 

Р
Н

1
.1

 

Р
Н

1
.2

 

Р
Н

1
.3

 

Р
Н

1
.4

 

Р
Н

1
.5

 

Р
Н

1
.6

 

Р
Н

1
.7

 

Р
Н

1
.8

 

Р
Н

1
.9

 

Р
Н

1
.1

0
 

Р
Н

2
.1

 

Р
Н

2
.2

 

Р
Н

2
.3

 

Р
Н

2
.4

 

Р
Н

2
.5

 

Р
Н

2
.6

 

Р
Н

2
.7

 

Р
Н

3
.1

 

Р
Н

3
.2

 

Р
Н

4
.1

 

Р
Н

4
.2

 

ПРН-1. Знати, аналізувати, цілеспрямовано шукати і 

вибирати необхідні для вирішення професійних завдань 

інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки. 

    +    +           + + 

ПРН-5. Знати і застосовувати відповідні математичні 

поняття, методи доменного, системного і об’єктно-

орієнтованого аналізів та математичного моделювання для 

розробки програмного забезпечення. 

  +         +          

ПРН-7. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні 

концепції, парадигми і основні принципи функціонування 

мовних, інструментальних і обчислювальних засобів 

інженерії програмного забезпечення. 

  +  + + +    + + + + + + +     

ПРН-10. Проводити передпроектне обстеження 

предметної області, системний аналіз об’єкта 

проектування. 
           +        + + 

ПРН-12. Знати ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення.   + + + + + +     +  + + +     

ПРН-13. Знати і застосовувати методи розробки 

алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та 

структур даних і знань. 
+ +     + +  +            

ПРН-14. Застосовувати на практиці інструментальні 

програмні засоби доменного аналізу, проектування, 
             +   +   + + 
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тестування, візуалізації, вимірювань та документування 

програмного забезпечення. 

ПРН-15. Мотивовано обирати мови програмування та 

технології розробки для розв’язання завдань створення і 

супроводження програмного забезпечення. 
    +  + +         + + +   

ПРН-17. Вміти застосовувати методи компонентної 

розробки програмного забезпечення.    +        + +         

ПРН-18. Знати та вміти застосовувати інформаційні 

технології обробки, зберігання та передачі даних.       + +  +     + + +   + + 

ПРН-27.1. Аналізувати, оцінювати і вибирати 

інструментальні та обчислювальні засоби, технології, 

алгоритмічні і програмні рішення для розв’язання завдань 

інженерії програмного забезпечення. 

        +     + + + + + +   

ПРН-28.1. Знати та мати навички реалізації основних 

алгоритмів та структур даних програмування. +                   + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів. 

Семестрове оцінювання. Максимальна/мінімальна кількість балів, які можуть бути 

отримані студентами протягом семестру, становить 60/36 балів за яких: 

1. Контрольна робота № 1: РН1.1 – РН1.4, РН2.1 – РН2.3 – 10/6 балів. 

2. Контрольна робота № 2: РН1.5 – РН1.10, РН2.4 – РН2.7 – 12/7 балів. 

3. Лабораторна робота № 1: РН2.1 – РН2.7, РН3.1, РН3.2, РН4.1, РН4.2 – 10/6 балів. 

4. Лабораторна робота № 2: РН2.1 – РН2.7, РН3.1, РН3.2, РН4.1, РН4.2 – 12/7 балів. 

5. Лабораторна робота № 3: РН2.1 – РН2.7, РН3.1, РН3.2, РН4.1, РН4.2 – 16/10 балів. 

Підсумкове оцінювання (у формі іспиту): 

- Максимальна/мінімально-необхідна кількість балів які можуть бути отримані 

студентами на іспиті: 40 балів/24 бали. 

- Результати навчання які будуть оцінюватись: РН1.5 – РН1.10, РН2.1 – РН2.7. 

- Форма проведення іспиту: письмова робота. 

- Види завдань: 5 письмових завдань (2 теоретичних питання та 3 практичних 

завдання). 

Студенти які під час семестру набрали менше ніж 20 (двадцять) балів та/або не 

виконали і не здали 2 довільні лабораторні роботи із переліку запропонованих лабораторних 

робіт будуть не недопущені до іспиту. 

Критерії оцінювання на іспиті. 

Завдання Тема завдання 
Максимальний відсоток 

від 40 балів 

Всього від-

сотків 

Завдання 1 Питання по теоретичному мате-

ріалу курсу. 

15% 15% 

Завдання 2 15% 15% 

Завдання 3 
Практичне завдання на основі 

теоретичного матеріалу курсу. 

15% 15% 

Завдання 4 25% 25% 

Завдання 5 30% 30% 

   100% 

Питання для підготовки до іспиту. 

1. Основні поняття та приклади застосування метапрограмування. 

2. Різновиди метапрограмування та їх особливості. Приклади. 

3. Метадані та метазнання. Приклади. 

4. Ієрархія метарівнів. Приклади. 

5. Інтроспекція у мові Python. Основні можливості. Приклади. 

6. Рефлексія у мові Python. Основні можливості. Приклади. 

7. Скриптинг у мові Python. Основні можливості. Приклади. 

8. Генерація програмних кодів. Різновиди. приклади.  

9. Поняття, призначення, різновиди та приклади властивостей класів у мові Python. 

10. Поняття, призначення, різновиди та приклади дескрипторів у мові Python. 
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11. Поняття, призначення, різновиди та приклади спеціальних методів управління 

атрибутами класів у мові Python. 

12. Поняття декораторів функцій та їх застосування для делегування викликів 

декорованих функцій у мові Python. Приклади. 

13. Поняття декораторів функцій та їх застосування для додаткової обробки результатів 

викликів декорованих функцій у мові Python. Приклади.  

14. Поняття декораторів функцій та їх застосування для трасування та фіксації викликів 

декорованих функцій у мові Python. Приклади. 

15. Поняття декораторів функцій та їх застосування для делегування викликів 

декорованих методів класів у мові Python. Приклади. 

16. Поняття декораторів функцій та їх застосування для додаткової обробки результатів 

викликів декорованих методів класів у мові Python. Приклади.  

17. Поняття декораторів функцій та їх застосування для трасування та фіксації викликів 

декорованих методів класів у мові Python. Приклади.  

18. Поняття параметризованих декораторів функцій та їх застосування для делегування 

викликів декорованих функцій у мові Python. Приклади.  

19. Поняття параметризованих декораторів функцій та їх застосування для додаткової 

обробки результатів викликів декорованих функцій у мові Python. Приклади.  

20. Поняття вкладених декораторів функцій та їх застосування для делегування викликів 

декорованих функцій у мові Python. Приклади.  

21. Поняття вкладених декораторів функцій та їх застосування для додаткової обробки 

результатів викликів декорованих функцій у мові Python. Приклади. 

22. Поняття вкладених декораторів функцій та їх застосування для делегування викликів 

декорованих методів класів у мові Python. Приклади.  

23. Поняття вкладених декораторів функцій та їх застосування для додаткової обробки 

результатів викликів декорованих методів класів у мові Python. Приклади. 

24. Поняття декораторів класів та їх застосування для делегування викликів декорованих 

класів у мові Python. Приклади.  

25. Поняття декораторів класів та їх застосування для додаткової обробки результатів 

викликів декорованих класів у мові Python. Приклади. 

26. Поняття декораторів класів та їх застосування для модифікації декорованих класів у 

мові Python. Приклади. 

27. Поняття декораторів класів та їх застосування для управління створенням екземплярів 

декорованих класів у мові Python. Приклади.  

28. Поняття вкладених декораторів класів та їх застосування для делегування викликів 

декорованих класів у мові Python. Приклади.  

29. Поняття вкладених декораторів класів та їх застосування для додаткової обробки 

результатів викликів декорованих класів у мові Python. Приклади.  

30. Поняття вкладених декораторів класів та їх застосування для модифікації декорованих 

класів у мові Python. Приклади. 

31. Динамічне створення типів в у мові Python. Основні можливості. Приклади.  

32. Поняття метакласів та їх застосування для управління створенням екземплярів класів 

у мові Python. Приклади. 

33. Поняття метакласів та їх застосування для модифікації структури класів у мові Python. 

Приклади. 

34. Поняття метакласів на основі функцій та їх застосування для управління створенням 

екземплярів класів у мові Python. Приклади. 

35. Поняття метакласів на основі функцій та їх застосування для модифікації структури 

класів у мові Python. Приклади. 

36. Поняття транзитивних метакласів та їх застосування для управління створенням 

екземплярів класів у мові Python. Приклади. 
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37. Поняття транзитивних метакласів та їх застосування для модифікації структури класів 

у мові Python. Приклади. 

7.2 Організація оцінювання. 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота № 1: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота № 2: до 13 тижня семестру. 

3. Лабораторна робота № 1: до 7 тижня семестру.  

4. Лабораторна робота № 2: до 10 тижня семестру.  

5. Лабораторна робота № 3: до 14 тижня семестру. 

 

У випадку отримання незадовільної оцінки (менше 50% від встановленого максимуму) 

за контрольну роботу, студенти мають право на одне перескладання цієї роботи у 

визначений викладачем термін із можливістю отримати не більше 80% балів від 

встановленої для неї максимальної кількості балів. 

У випадку відсутності студентів з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних 

робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

У випадку встановлення фактів порушення студентами академічної доброчесності пе-

редбачених пунктом 9.8.2 «Положення про організацію освітнього процесу у Київському на-

ціональному університеті імені Тараса Шевченка» що діє від 07.05.2018, вони будуть притя-

гнуті до відповідальності передбаченої пунктом 9.8.3 цього положення. 

Студенти мають право здавати лабораторні роботи після завершення визначених термі-

нів для їх здачі, однак з втратою 1 (одного) балу від максимально можливої кількості балів, 

передбаченої конкретним варіантом завдання, за кожен наступний тиждень після визначеної 

дати здачі. 

7.3 Шкала відповідності оцінок. 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і лабораторних занять. 

№ 

лекції 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Основи програмування мовою Python. 

1 

Вступ до курсу. Мета курсу. Зв’язок з іншими 

курсами. Структура курсу. Рекомендована 

література. Необхідний інструментарій. 

Лабораторні роботи. Вимоги до студентів. 

Форми контролю. 

1   

Тема 1. Загальні особливості синтаксису. 1 2 2 
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Базові оператори. Умовні оператори. Циклічні 

оператори. 

2 

Тема 2. Базові типи даних: numeric types, string, 

list, dict, tuple, file, set, frozenset.  
1  2 

Тема 3. Структури даних: datetime, collections, 

queue, heapq, bisect, array, enum. 
1  3 

3 

Тема 4. Функції. Області видимості та 

простори імен. Аргументи функцій. Розширені 

можливості функцій. 

1 2 2 

Тема 5. Ітератори. Генератори. Функції-

генератори. Вирази-генератори. 
1  3 

4 

Тема 6. Класи. Класові ієрархії. Абстрактні 

класи. 
1 1 2 

Тема 7. Ієрархія винятків та їх обробка. Модулі 

та пакети. Документування коду. 
1 1 2 

Контрольна робота 1   2 

Всього по частині 1 8 6 18 

Частина 2. Основи метапрограмування мовою Python. 

5 

Тема 8. Основні поняття та різновиди 

метапрограмування. Метадані, метазнання та 

метарівні. 

1 2 2 

Тема 9. Динамічне метапрограмування. 

Інтроспекція. Рефлексія. Скриптинг. Генерація 

програмних кодів. 

1 4 4 

6 
Тема 10. Керовані атрибути. Властивості 

класів. Дескриптори. Спеціальні методи. 
2  4 

7 

Тема 11. Декоратори функцій. Декоратори 

методів класів. Декоратори класів. 

Параметризовані декоратори. Вкладені 

декоратори. 

2  4 

8 

Тема 12. Метакласи. Метакласи на основі 

функцій. Транзитивні метакласи. Класові 

ієрархії. Абстрактні класи. Віртуальні підкласи. 

Міксини. 

2  4 

Всього по частині 2 8 6 18 

Частина 3. Основи предметно-орієнтованого метапрограмування. 

9 
Тема 13. Предметно-орієнтовані мови. 

Різновиди. Призначення. 
2 2 3 

10 
Тема 14. Проектування та розробка предметно-

орієнтованих мов. 
2 2 3 

11 
Тема 15. Структурний аналіз та трансляція 

предметно-орієнтованих мов. 
2 2 4 
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Контрольна робота 2   2 

Всього по частині 3 6 6 12 

Консультація  2  

ВСЬОГО 22 18 48 

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 

Лекції – 22 год. 

Лабораторні заняття – 18 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 48 год. 

Лабораторні роботи. 

Лабораторна робота № 1: Проектування та розробка форматувальника програмних кодів. 

Лабораторна робота № 2: Проектування та розробка статичного аналізатора програмних 

кодів. 

Лабораторна робота № 3: Проектування та розробка засобів об’єктно-реляційного 

відображення. 

9. Рекомендовані джерела. 

Основні: 

1. M. Lutz: Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming, 5th ed., O’Reilly 

Media, Inc., 2013. 

2. D. Beazley, B.K. Jones: Python Cookbook: Recipes for Mastering Python 3, 3rd ed., 

O’Reilly Media, Inc., 2013. 

3. L. Ramalho: Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming, 2nd ed., O’Reilly 

Media, Inc., 2020. 

4. Martelli, A. Ravenscro, S. Holden: Python in a Nutshell: The Definitive Reference, 3rd ed., 

O’Reilly Media, Inc., 2017. 

5. J. Hunt: A Beginners Guide to Python 3 Programming, Springer, 2019. 

6. B. Slatkin: Effective Python: 90 Spesific Ways to Write Better Python, 2nd ed., Pearson 

Education, Inc., 2019. 

7. J. Zimmerman: Python Descriptors: Understanding and Using the Descriptor Protocol, 2nd 

ed., Apress, 2018. 

8. V. Stuikys, R. Damasevicius: Meta-Programming and Model-Driven Meta-Program 

Development: Principles, Processes and Techniques, Springer, 2013. 

9. M. Voelter: DSL Engineering: Designing, Implementing and Using Domain-Specific 

Languages, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. 

10. D. Ghosh: DSLs in Action, Manning Publications Co., 2011. 

11. M. Fowler: Domain Specific Languages, Addison-Wesley Professional, 2010.  

Додаткові: 

1. М. Лутц: Изучаем Python, 5-е издание, Том 1, ООО «Диалектика», 2019. 
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2. М. Лутц: Изучаем Python, 5-е издание, Том 2, ООО «Диалектика», 2020. 

3. Д. Бизли, Б. К. Джонс: Python. Книга рецептов, 3-е издание, ДМК Пресс, 2019. 

4. Л. Рамальо: Python. К вершинам мастерства, ДМК Пресс, 2016. 

5. D. Hellmann: The Python 3 Standard Library by Example, 2nd ed., Pearson Education, Inc., 

2017. 

6. Д. Хеллман: Стандартная библиотека Python 3: Справочник с примерами, 2-е издание, 

ООО «Диалектика», 2019. 

7. B. Lubanovic: Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages, 2nd ed., 

O’Reilly Media, Inc., 2019. 

8. K. Reitz, T. Schlusser: The Hitchhiker’s Guide to Python: Best Practices for Development, 

O’Reilly Media, Inc., 2016. 

9. P. Gries, J. Campbell, J. Montojo: Practical Programming, Third Edition: An Introduction to 

Computer Science Using Python 3.6, The Pragmatic Bookshelf, 2017. 

10. M. Summerfield: Python in Practice: Create Better Programs Using Concurrency, Libraries, 

and Patterns, Addison-Wesley, 2014. 

11. N. Ceder: The Quick Python Book, 3rd ed., Manning Publications Co., 2018. 

12. D. Phillips: Python 3 Object-Oriented Programming, 3rd ed., Packt Publishing, 2018. 

13. F. Romano: Learn Python Programming, 2nd ed., Packt Publishing, 2018. 

14. F. Romano, D. Phillips, R. van Hattem: Python: Journey from Novice to Expert, Packt Pub-

lishing, 2016. 

15. R. van Hattem: Mastering Python, Packt Publishing, 2016.  

10 Електронні ресурси. 

1. The Official Home of the Python Programming Language (https://www.python.org/) 

2. Python/8 Documentation (https://docs.python.org/3.8/) 

3. PEP 0 – Index of Python Enhancement Proposals (https://www.python.org/dev/peps/) 

4. Repl.it – Online Python Editor and IDE (https://repl.it/languages/python3) 

5. Dabeaz LLC: Python Metaprogramming (http://www.dabeaz.com/py3meta/) 

6. Metaprogramming – Python Patterns, Recipes and Idioms (https://python-3-patterns-idioms-

test.readthedocs.io/en/latest/Metaprogramming.html) 

https://www.python.org/
https://docs.python.org/3.8/
https://www.python.org/dev/peps/
https://repl.it/languages/python3
http://www.dabeaz.com/py3meta/
https://python-3-patterns-idioms-test.readthedocs.io/en/latest/Metaprogramming.html
https://python-3-patterns-idioms-test.readthedocs.io/en/latest/Metaprogramming.html

