
Схвалено NIX JS experts

HTML/CSS

1. З основами HTML/CSS можна ознайомитись на ресурсах:

a. " HTML and CSS” tutorial з детально описаною теорією, прикладами та
завданнями з кожної теми

b. HTML/CSS tutorials

2. Онлайн курси для вивчення HTML/CSS

a. freecodecamp

b. codecademy

3. Відеокурс з вивчення HTML/CSS на YouTube

4. Відеокурси та лекції з HTML (HTML5) та CSS на udemy

5. Flexbox Froggy гра допоможе краще розібратися у flexbox model

6. Sass – препроцесор для спрощення написання CSS (офіційна документація)

7. Для забезпечення респонсивної поведінки будуть корисними такі посилання:

a. Viewport

b. використання медіа-запитів

c. MobileFirst approach

d. офіційна документація з bootstrap

РЕСУРСИ ДЛЯ  ВИВЧЕННЯ/СКІЛАПА
ДЛЯ JS РОЗРОБНИКІВ

http://www.w3schools.com
https://developer.mozilla.org/en-US/
http://webref.ru/
https://www.freecodecamp.org/
https://www.codecademy.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G
https://www.udemy.com/topic/html/
https://www.udemy.com/topic/html5/
https://www.udemy.com/topic/css/
https://flexboxfroggy.com/#uk
https://www.w3schools.com/sass/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Viewport
http://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS/Media_Queries/Using_media_queries
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Responsive/Mobile_first
https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/
https://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Media_Queries/Using_media_queries


БАЗОВИЙ JS ПОЧАТКІВЦІВ

REACT/REDUX/MOBX

1.  Переклад офіційної документації з React

2.  React/Redux Links - туторіал з безліччю корисних посилань на тему

3.  Відеокурс з React/Redux від Egghead

4.  Офіційна документація з Redux та Mobx

5.  React Enlightment - гайд по React у стилі кухонної книги

6.  Туторіал для новачків у React/Redux

ANGULAR

1. Офіційна документація

2.  Відеокурс на udemy

3.  Офіційна документація щодо ngrx

4.  Серія відеоуроків з rxjs на Egghead (за авторством Анре Штальца)

5.  Плейлист по rjxs на youtube від Academind

6.  Список навчальних ресурсів на github

7.  Список корисних ресурсів на github (документація, статті, люди, аддони і т.д.)

8.  Офіційний туторіал за TypeScript

9.  Книга TypeScript Deep Dive

1.  Серія книг You Don't Know JS. В книгах розбираються та пояснюються практично всі 
особливості JS.

2.   Книга “Eloquent JavaScript: Modern Introduction to Programming” by Marijn Haverbeke.

3.  Сайт із завданнями для відточування навичок залежно від мови програмування. Цікаві 
вправи для початку, часом трапляються завдання і не для початківців. Не забудьте вибрати 
JS :)

4.  Непоганий відеокурс базового JS на Udemy (зверніть увагу, він платний)

5.  Довідник з Web від Mozilla. Детальний розбір можливостей JS/HTML/CSS та інших 
технологій

6.  Книга "JavaScript: The Definitive Guide" by David Flanagan

7.  Офіційна документація з webpack

https://www.codewars.com/
https://www.udemy.com/course/beginning-javascript/?persist_locale=&locale=en_US
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
https://webpack.js.org/
https://uk.reactjs.org/
https://github.com/markerikson/react-redux-links
http://egghead.io/
https://redux.js.org/
http://mobx.js.org/README.html
http://www.reactenlightenment.com/
https://daveceddia.com/redux-tutorial/
http://angular.io/docs
https://www.udemy.com/course/the-complete-guide-to-angular-2/
http://ngrx.io/
https://egghead.io/instructors/andre-staltz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL55RiY5tL51pHpagYcrN9ubNLVXF8rGVi
http://github.com/avatsaev/angular-learning-resources
https://github.com/PatrickJS/awesome-angular
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html
https://basarat.gitbooks.io/typescript/
https://egghead.io/
https://angular.io/docs
https://github.com/avatsaev/angular-learning-resources
https://mobx.js.org/README.html


BACKEND STACK

ХОЧЕШ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?

• Дивись доповіді минулих ThinkJS

• Приєднуйся до  JS-ком'юніті Харкова та бери участь (а можливо
навіть виступай) на наступній ThinkJS

• Підписуйся на наш Telegram-канал  і завжди залишайся в курсі
нових JS-вакансій та старту програми навчання JS у NIX

Будемо раді зустрічі!
jobs@nixsolutions.com  
+38 (067) 579-06-02,

+38 (067) 575-23-26

1. Офіційна документація nodejs

2. Postgres: перше знайомство
3. REST
4. Курс на Udemy про nginx

5. The Node.js Handbook

www.nixsolutions.com

http://www.nixsolutions.com
https://www.udemy.com/course/nginx-fundamentals/
nixsolutions.com
nixsolutions.com
http://bit.ly/339TYkS
http://www.meetup.com/thinkjs/
http://t.me/nix_community
https://nodejs.dev/learn
https://postgrespro.com/education/books/introbook
https://docs.microsoft.com/uk-ua/azure/architecture/best-practices/api-design
https://thevalleyofcode.com/node/



