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Д И Т Я Ч И Й
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ВИВЧАЄМО ТАКІ  Т Е Х НОЛОГІЇ

HTML5 CSS JavaScript jQuery

ПРОГРАМА К УРСУ

1. Знайомство з робочим процесом

2. Надійна верстка

3. Знайомство з CSS

4. Бібліотеки мови розмітки HTML

1 4 - 1 7  Л Е Т

Що таке верстка та як їй користуватися

Основні теги в HTML

Налаштування робочого середовища верстальника

Теги в HTML — блокові та малі

SVG та IMG — картки та їх переваги

Типи позиціонування: absolute, relative, fixed, sticky

Особливості деяких браузерів

Стилізація верстки

Класи та ID — вага селекторів

Принципи та правила в CSS

Інлайнові стилі і навіщо вони потрібні

Bootstrap та його переваги



5. Beб шрифти

6. Методологія БЕМ

7. Побудова сайту. Практика

8. Робота з формами

9. Занурення в автоматизацію

10. Figma та інші онлайн редактори

11. Верстка. Практика

Флекси та позиціонування

Гриди

Що таке шрифти у верстці

Способи підключення шрифтів

Font-Face: що таке і як з ним працювати

Що таке БЕМ

Як працювати з БЕМ та переваги

Практикуємось на БЕМ

Основи побудови сітки

Як робити проект сайту

Стилізація сайту

Основні завдання форми

Теги Select, input, submit

Респонсивна форма

Аналіз даних форми

Перевірка форми на валідність

Ознайомлення з CSS препроцесорами. SASS vs LESS

Розуміння взаємодії процесорів

GIT

GULP

Що таке онлайн редактори і яку роль вони грають у верстці

Розбір редакторів та як з ними працювати: Photoshop, Figma, Zeplin, Adobe XD

Як працювати з макетами та піксель перфект верстка



12. Основи JavaScript

13. JavaScript, робота з об'єктною моделлю документа

14. JavaScript, Події

15. Візуальні ефекти

16. Верстання макета реального сайту

17. JavaScript. jQuery

18. Фінальний проект

В кінці курсу виконується дипломний проект.
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Верстаємо макет

Працюємо над помилками

Базові принципи програмування на прикладі JavaScript

Вчимося за допомогою JavaScript керувати сторінкою: приховувати та показувати елементи,

пересувати їх та змінювати

Вчимося реагувати на поведінку та дії користувача

Як робити сторінки будь-якої складності, з будь-якою кількістю колонок, реагувати на дії

користувача, робити меню, що випадають, і елементи, що ховаються.

Тіні

Заокруглення

Трансформації

jQuery — найпопулярніша бібліотека, яка дозволяє спрощувати і покращувати код

Визначаємо і опрацьовуємо ідею для фінального проекту

Розбираємо, як програми можуть працювати без інтерфейсу, навіщо це потрібно і як цим

користуватися

Сервер, командний рядок

Викладаємо результат у мережу


