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ПРО КУРС

вивчаєте Python з нуля,
намагалися вивчити Python, але заплутались,
маєте ідею проекту і хочете зрозуміти, як реалізувати її за допомогою Python.

Цей курс підійде Вам, якщо Ви:

На курсі Ви опануєте такі інструменти: Python, SQL та NoSQL databases, git, default python
libraries. Ви отримаєте п'ять основних практичних завдань. Для виконання кожного з них
Вам знадобляться знання, які Ви отримали під час 2-4 попередніх лекцій.

Результатом курсу стане повністю робочий Python-додаток. Ви зможете додати цей
проект у портфоліо та демонструвати як підтвердження своїх знань під час співбесід. Тому
радимо відповідально поставитись до цієї роботи на курсі. Якщо Ви не матимете ідей для
проекту — їх може запропонувати тренер.



1 Web розробка на Python, step by step

2 Умовні та циклічні конструкції

Сфери застосування, особливості, переваги та недоліки
Інтерпретатор та IDE
Змінні та базові типи (Числа, Логічний, Рядки)
Арифметичні та логічні операції

Поняття алгоритму
Умовні конструкції
Циклічні конструкції

3 Версіонування вихідного коду

4 Функції

git
github/bitbucket
open source, види ліцензій

функції як об'єкти
області видимості
рекурсія

#ТИЖДЕНЬ_1

#ТИЖДЕНЬ_2



5 Контейнери, множини та відображення

6 Функціональне програмування

списки, кортежі
множини та операції з множинами
словники, об'єкти подання словника
увімкнення

декоратори
lambda-функції
модуль functools

7 Ітератори та генератори

8 Модулі та бібліотеки

ітератор
функція генератор
вираз генератор
співпрограми (coroutines)

модулі
циклічні імпорти
пакети
віртуальне оточення

#ТИЖДЕНЬ_3

#ТИЖДЕНЬ_4



9 Основи ООП. Частина 1

10 Основи ООП. Частина 2

класи, об'єкти
інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
MRO, лінеаризація класів
класи старого типу, slots, ABCMeta

класи, об'єкти
інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
MRO, лінеаризація класів
класи старого типу, slots, ABCMeta

11 Стандартна бібліотека

12 N.B. Видача технічного завдання на фінальний проект по курсу

модуль itertools
модулі os, sys
модулі subprocess, threading
модуль re

файли
модуль io
серіалізація (модулі pickle, shelve, json)
менеджери контексту

#ТИЖДЕНЬ_5

#ТИЖДЕНЬ_6



Тестування

14 Вступ до баз даних

види тестування
модуль unittest
модулі doctest, pytest
code coverage

основи РСУБД
INSERT, SELECT, JOIN, UPDATE
ORM: sqlalchemy
NoSQL

15 Django. Частина 1 

16 Django. Частина 2 

встановлення
файл settings
urls.py
міграції
django admin

встановлення
файл settings
urls.py
міграції
django admin

13 #ТИЖДЕНЬ_7

#ТИЖДЕНЬ_8



Вибір теми на запит групи

18 Захист фінального проекту курсу

17

Результат навчання

Увага: щоб отримати сертифікат Web Academy,
потрібно захистити фінальний проект.

Готовий додаток, створений для Python. У фінальному проекті Ви застосуєте всі
базові елементи, які потрібно знати розробнику-початківцю.

Сертифікат

#ТИЖДЕНЬ_9



WEB
ACADEMY
CLUB
ОСОБЛИВІ КАР'ЄРНІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАС



ZOOM+
Telegram+
Web Academy LMS
Заняття двічі на тиждень у форматі
онлайн-занять в Zoom з тренером та
групою. Постійна підтримка ментора.



ЩО КАЖУТЬ ВИПУСКНИКИ?



ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА,
ЗВ'ЯЗОК І ДОПОМОГА

ОКРІМ ТРЕНЕРА, З ВАМИ ЗАВЖДИ НА ЗВ'ЯЗКУ НАША КОМАНДА CLIENT SERVICE 



CREATE YOUR
IT FUTURE

WITH WEB ACADEMY


