
 



 



 

   

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Web-технології» 

1. Опис дисципліни «Web-технології» 

 

 
Дисципліна - Web-

аналітика  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS 

5  

Галузь знань – 12 

«Інформаційні технології» 
 

Дисципліна циклу професійної 

підготовки - вибіркова 

Мова  навчання -  українська 

Кількість залікових 

модулів - 3 

 

Спеціальність – 124 

«Системний аналіз» 

Освітньо-професійна 

програма -   

«Системний аналіз» 
 

Рік підготовки: 1 

Семестр –1 

Кількість змістових 

модулів - 2 

 

Ступінь вищої освіти  

– бакалавр 

Лекції: 

 лекції – 30  год.;  

практ.- 30 год 

Загальна кількість годин -     

- 150 

 Самостійна робота: 86 год., 

(тренінг – 4 год.). 

Індивідуальна робота :  4  год. 

Тижневих годин: 

10 год., з них 

аудиторних – 4 год 
 

 Вид підсумкового контролю – 

Залік 

 

 



 

   

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Web-технології» 

         2.1. Мета вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Web-технології» є нормативною навчальною 

дисципліною освітнього ступеню «бакалавр» самостійно.  

Навчальна дисципліна орієнтована на студентів, яких цікавить можливості 

простого і швидкого створення ресурсів для мережі Інтернет та їх розміщення в 

мережі.  

Передбачено вивчення базових технологій створення сайтів. Вивчається 

HTML, CSS, JavaScript і сучасні засоби, що прискорюють розробку, такі як, 

візуалізовані редактори, бібліотеки, фреймворки.  

На практичних заняттях з допомогою цих засобів створюються реальні 

ресурси. Передбачена і самостійна робота зі створення та розміщення в мережі 

власного сайту.  

Отримані знання та вміння необхідні не тільки тим, хто хоче створювати 

WEB-сайти сам, але і тим, хто для виконання цих робіт вважає за краще 

звернутися до професіоналів. Знання предмета стане для них запорукою 

ефективної та якісної взаємодії з розробником.  

У рамках навчальної дисципліни розглянуто сучасні технологи WEB-

дизайну, засоби створення сайтів та їх розміщення в мережі Інтернет. На 

заняттях розглядається багато практичних прикладів, які вирішують типові 

проблеми розробки. Це служить хорошою ілюстрацією технологічних процесів 

створення ресурсів для мережі Інтернет.  

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань про технологічні компоненти сервісу WWW, їх місце серед 

інших комп'ютерних технологій і комплекс умінь по створенню документів для 

сервісу WWW та їх розміщенню в мережі Інтернет.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

сформувати понятійний апарат і розуміння взаємозв'язку між основними 

технологічними компонентами WEB;  

отримати базові знання щодо основних компонент WEB-технологій;  

отримати практичні навики щодо створення та розміщування WEB-сайтів 

у мережі Інтернет.  

Об'єктом навчальної дисципліни є процеси створення документів для 

сервісу WWW.  

Предметом навчальної дисципліни є документи та технологічні засоби 

сервісу WWW.  

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу «Web-технології» студенти повинні: 

 знати: 

 основні принципи функціонування сервісу WWW, особливості 

розміщення і пересилки документів по мережі Інтернет;  

 вимоги до дизайну документів для сервісу WWW;  

 програми і методи створення документів для сервісу WWW;  



 

   

 склад елементів, що розміщуються на документах сервісу WWW, і засоби 

їх створення, особливості форматів використовуваних файлів;  

 мову розмітки гіпертексту і засоби форматування, які використовуються 

при створенні документів для сервісу WWW;  

 засоби створення ефектів та динамічних елементів на WEB-сторінках;  

вміти:  

 вибирати засоби, методи і технології для створення| Web-сторінок і Web-

сайтів;  

 створювати Web-сторінки з використанням мов розмітки гіпертексту;  

 виконувати форматування Web-сторінок з використанням таблиць стилів;  

 створювати динамічні сторінки, використовуючи засоби програмування 

на стороні клієнта WWW;  

 створювати Web-сайти в середовищі сучасних візуалізованих засобів;  

 розміщувати створені документи в мережі Інтернет.  

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Web-технології»: 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- Здатність до креативного та критичного мислення; 

- Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

- Здатність створювати сайти за допомогою сучасних технологічних засобів та 

розміщувати їх у мережі Інтернет; 

2.5. Результати навчання 

- Обирати технологію створення WEB-сайту; 

- Створювати дизайн сторінок WEB-сайту; 

- Розробляти документи, які визначають хід розробки; 

- Використовувати мову розмітки тексту для створення WEB-сторінок; 

- Виконувати розміщення на сторінках різноманітні елементи; 

- Здійснювати форматування сторінок за допомогою CSS; 

- Виконувати верстку сторінок сайту; 

- Створювати динамічні сторінки та ефекти за допомогою CSS; 

- Створювати динамічні сторінки та ефекти за допомогою скриптів; 

- Виконувати створення документів у різних середовищах; 

- Виконувати розміщення документів у мережі Інтернет. 

 



 

   

2.6. Завдання лекційних занять 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями курсу «Web-технології». 

Завдання проведення лекцій полягає у: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань курсу «Web-технології»; 

- сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу «Web-

технології».  

 

2.7. Завдання проведення практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

студентів практичні навички використання теоретичного матеріалу. Завдання 

проведення практичних занять у глибшому засвоєнні та закріпленні 

теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

Зміст вміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, – 

освоєння суті та вироблення навиків використання основних методів лінійної 

алгебри та аналітичної геометрії і математичного аналізу. 

 

3. Програма дисципліни 

«Web-технології» 

Змістовий модуль 1 - Створення WEB-документів 
 

Тема 1. Проектування WEB-сайту. Постановка завдання на розробку. 

З'ясування цілей та задач Web-публікації. Оцінка аудиторії (круга 

користувачів), її специфічних особливостей. Створення концепції. Відбір 

матеріалу, вибір структури сайту і особливостей розміщення матеріалів. 

Вимоги до інтерфейсу. Вимоги до оформлення Web-сторінок. Вибір дизайну 

публікації в цілому. Розробка дизайну сторінок. Взаємодія основних 

технологічних компонент Web-сервісу. Огляд інструментальних засобів Web-

дизайну.  

Тема 2. Розмітка тексту з використанням HTML  
2.1. Розмітка тексту  

Поняття розмітки тексту. Мови розмітки тексту. Синтаксис мови HTML.  

Структура HTML-документа. Заголовок документа, мета-теги. Тіло 

документа. Документи з фреймами. Склад елементів. Поняття контейнера. 

Основні тегі. Прийоми розробки документів в різних середовищах.  

2.2. Створення WEB-сторінок  

Елементи навігації. Базування. Посилання і якорі. Карти посилань. 

Вбудовування об'єктів (аплети, Flash, звук і т.п.). Форми, призначення, 

створення, використання. Поняття та засоби семантичної розмітки.  

Тема 3. Використання стильових специфікацій  
3.1. Таблиці стилів  

Включення таблиць стилів, ієрархія таблиць. Завдання стилів. Селектори.  

3.2. Форматування WEB-сторінок  



 

   

Синтаксис правил таблиць стилів. Модель форматування CSS. Властивості 

елементів, керованих за допомогою CSS. Форматування Web-документів з 

використанням таблиць стилів.  

Тема 4. Верстка сторінок  
4.1. Основні етапи прийняття рішень  

Поняття верстки. Засоби CSS, що забезпечують верстку. Верстка смугами. 

Верстка колонками.  

Змістовий модуль 2. – Засоби створення WEB-сайтів 

Тема 5. Створення динамічних елементів та ефектів  
5.1. Створення динамічних елементів  

Створення динамічних елементів за допомогою CSS. Трансформації. 

Анімація.  

5.2. Використання скриптів  

Приєднання скриптів до Web-документу. Особливості мови JavaScript. 

DOM, об'єктна модель документа. Модель подій, обробка подій. Розробка 

сценаріїв для HTML-документів. Використання бібліотек.  

Тема 6. Засоби та прийоми створення Web-документів. Адаптивна 

верстка. Робота з трансформаціями 
6.1.Огляд засобів створення Web-документів.  

Візуалізовані засоби. Використання шаблонів. Фреймворки. Системи 

керування контентом. Публікація Web-документів. Тестування і супровід сайту. 

Оцінка якості і ефективності публікації.  

6.2. Основні етапи прийняття рішень  

Адаптивний дизайн. Адаптивна верстка. Верстка за допомогою 

фреймворків. 

 

 



 

   

Структура залікового кредиту дисципліни «Web-технології» 

Денна форма навчання 
 Кількість годин 

 Лекції Практичні 

заняття 

Самостій

на робота 

Індивід 

робота 

Контроль 

заходи 

Змістовий модуль 1. Створення WEB-документів 

Тема 1. Проектування WEB-сайту 5 5 14 1 поточне 

опит. 

Тема 2. Розмітка тексту з 

використанням HTML 

5 5 14 1 поточне 

опит. 

Тема 3. Використання стильових 

специфікацій 

5 5 13  поточне 

опит. 

Тема 4. Верстка сторінок  5 5 13 1 модульний 

контроль. 

Змістовий модуль 2. Засоби створення WEB-сайтів  

Тема 5. Створення динамічних 

елементів та ефектів 

5 5 14 1 поточне 

опит. 

Тема 6. Засоби та прийоми створення 

Web-документів. Адаптивна верстка. 

Робота з трансформаціями 

 

5 5 14  поточне 

опит. 

Тренінг    4   

Разом 30 30 86 4  



 

   

5. Тематика практичних занять 

І семестр 

Практичне заняття 1. «Знайомство з тегами мови HTML: списки та 

таблиці». 

Теоретичні відомості: 

https://html5book.ru/html-lists/ 

https://html5book.ru/html-table/ 

1. Створити файл lists.html і в ньому розмістити списки 

 

Практичне  заняття 2. «Робота з посиланнями, якірні посилання. 

Зображення в мові HTML». 

Теоретичні відомості: 

https://html5book.ru/images-in-html/ 

https://html5book.ru/html-attributes/ 

https://html5book.ru/hyperlinks-in-html/ 

Завдання: 

1. Знайдіть в мережі Інтернет карту України. Створіть файл map.html і 

розмістіть у ньому зображення карти України.  

2. Реалізувати HTML сторінку, яка буде складатися з наступних 

елементів: 

- Заголовок 1-го типу, що містить назву вашого варіанту; 

- Зміст вашої сторінки відповідно до вашого варіанту, що складається 

мімнімум з 5 елементів  

 

Практичне  заняття 3. «Знайомство з тегами мови HTML: форми». 

Теоретичні відомості:  

https://webref.ru/course/html-content/forms  

http://htmlbook.ru/html/type/form  

https://html5book.ru/html5-forms/ 

1. Створити файл form1.html і реалізувати 2 варіанти форми реєстрації 

користувача 

2. Вивчити тег output.  

Розробити розрахункову форму наступного виду:  

1. Ваша вага; 2. Калькулятор додавання двох чисел 3. Поточне значення 

тегу rang; 4. Фінансовий калькулятор, який збільшує кількість годин на годину 

ставку і додає податок (0.30) для отримання кінцевого результату.  

 

Практичне  заняття 4. «Додаткові можливості форм. Програвання 

аудіо та відео. SVG».  

1. Опрацювати теоретичні відомості по формам html:  

https://htmlacademy.ru/courses/ 

https://html5book.ru/html5-forms/  

https://ruseller.com/lessons.php?rub=43&id=2051  

http://htmlbook.ru/html5/forms  

https://html5book.ru/html-lists/
https://html5book.ru/html-table/
https://html5book.ru/images-in-html/
https://html5book.ru/html-attributes/
https://html5book.ru/hyperlinks-in-html/
https://webref.ru/course/html-content/forms
http://htmlbook.ru/html/type/form
https://html5book.ru/html5-forms/
https://htmlacademy.ru/courses/
https://html5book.ru/html5-forms/
https://ruseller.com/lessons.php?rub=43&id=2051
http://htmlbook.ru/html5/forms


 

   

Створити файл index.html і реалізувати форму анкети відвідувача 

ресторану (або іншу на власний розсуд). 

2. Опрацювати теоретичні відомості:  

https://html5book.ru/html5-semantic-elements/ 

https://html5book.ru/html5-audio/ 

 https://html5book.ru/html5-video/ 

 https://html5book.ru/kontentnaya-model-html5/ 

 http://serganbus.github.io/d3tutorials/svg_primer.html 

1. Створити файл video.html і реалізувати відеоплеєр.  

2. Створити файл audio.html і реалізувати програвання декількох треків.  

3. Пройти курси по SVG на HTMLAcademy: https://htmlacademy.ru/courses/ 

 https://htmlacademy.ru/courses/ 

4. Створити файл svg.html і SVG-зображення 

 

Практичне заняття 5 «Знайомство з CSS. Знайомство із селекторами». 

1. Опрацювати теоретичні відомості: 

https://html5book.ru/osnovy-css/ 

https://webref.ru/course/css-basics/color 

https://webref.ru/course/css-basics/size 

https://html5book.ru/block-inline-elements/ 

2. Пройти курси по CSS на HTML Academy: 

https://htmlacademy.ru/courses/41 

https://htmlacademy.ru/courses/42 

3. Створити файл стилів style.css. Створити HTML-документ task1.html та 

підключити у ньому style.css. 

 

Практичне заняття 6.  «Робота з CSS-градієнтами, CSS-кольорами, 

оформлення тексту в CSS3». 

1.Опрацювати теоретичний матеріал:  

https://html5book.ru/css3-ten-bloka/#box-shadow  

https://html5book.ru/css-colors/  

https://html5book.ru/css3-gradient/  

https://html5book.ru/css3-oformlenie-teksta/  

https://html5book.ru/css3-borders/  

2. Реалізувати HTML сторінку за прикладом. Використовуючи CSS 

властивості для роботи з градієнтом, тінню, прозорістю. 

 

Практичне заняття 7.  «Адаптивна верстка. Робота з 

трансформаціями». 

1. Опрацювати теоретичні відомості: 

https://html5book.ru/html5-semantic-elements/ 

https://html5book.ru/horizontal-vertical-alignment/ 

https://learn.javascript.ru/css-center 

https://html5book.ru/css-position/ 

https://html5book.ru/css-border/ 

https://html5book.ru/html5-semantic-elements/
https://html5book.ru/html5-audio/
https://html5book.ru/html5-video/
https://html5book.ru/kontentnaya-model-html5/
http://serganbus.github.io/d3tutorials/svg_primer.html
https://htmlacademy.ru/courses/
https://htmlacademy.ru/courses/
https://html5book.ru/osnovy-css/
https://webref.ru/course/css-basics/color
https://webref.ru/course/css-basics/size
https://html5book.ru/block-inline-elements/
https://htmlacademy.ru/courses/41
https://htmlacademy.ru/courses/42
https://html5book.ru/css3-ten-bloka/#box-shadow
https://html5book.ru/css-colors/
https://html5book.ru/css3-gradient/
https://html5book.ru/css3-oformlenie-teksta/
https://html5book.ru/css3-borders/
https://html5book.ru/html5-semantic-elements/
https://html5book.ru/horizontal-vertical-alignment/
https://learn.javascript.ru/css-center
https://html5book.ru/css-position/
https://html5book.ru/css-border/


 

   

https://html5book.ru/css3-borders/ 

https://html5book.ru/css3-ten-teksta/ 

https://html5book.ru/css3-ten-bloka/ 

https://webref.ru/css/type/pseudoelement 

https://html5book.ru/css3-transform/ 

http://tods-blog.com.ua/web-development/verstka/css-grid/ 

https://proglib.io/p/css-grid/ 

2. Реалізувати сторінку за даним шаблоном, використовуючи довільні 

зображення та довільний контент: 

 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання. 

Виконання індивідуального завдання полягає в самостійній розробці сайту 

відповідно до обраної теми.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується 

самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни у 

відповідності до графіка навчального процесу.  

ІЗ виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, та придбання практичних навичок їх 

застосування при розробці. При розробці студент повинен використовувати 

знання та вміння, набуті на заняттях і в ході самостійної роботи. Прийняті 

технічні та технологічні рішення повинні бути обґрунтовані.  

Для досягнення мети студент повинен виконати всі передбачені 

технологією етапи для кожного виду робіт.  

 

 

 

https://html5book.ru/css3-borders/
https://html5book.ru/css3-ten-teksta/
https://html5book.ru/css3-ten-bloka/
https://webref.ru/css/type/pseudoelement
https://html5book.ru/css3-transform/
http://tods-blog.com.ua/web-development/verstka/css-grid/
https://proglib.io/p/css-grid/


 

   

7. Самостійна робота 

Тематика 
К-сть 

годин 

Тема 1. Проектування WEB-сайту  

Вивчення лекційного матеріалу. Створення концепції сайту для 

індивідуального завдання.  

14 

Тема 2. Розмітка тексту з використанням HTML  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне поглиблено вивчення питань "Нові можливості мови HTML". 

Виконання індивідуального завдання "Створення сайту за власним 

задумом"  

13 

Тема 3. Використання стильових специфікацій 

Вивчення лекційного мате-ріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне поглиблено вивчення питань "Нові можливості стандарту 

CSS" Виконання індивідуального завдання "Створення сайту за власним 

задумом"   

14 

Тема 4. Верстка сторінок  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Виконання індивідуального завдання "Створення сайту за власним 

задумом"  

14 

Тема 5. Створення динамічних елементів та ефектів  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторного заняття. 

Самостійне вивчення питань: використання бібліотек.  

Виконання індивідуального завдання "Створення сайту за власним 

задумом"  

13 

Тема 6. Засоби та прийоми створення WEB-документів. Адаптивна 

верстка сторінок 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Використання систем керування 

контентом", Самостійне вивчення питань "Адаптивна верстка сторінок".  

Виконання індивідуального завдання "Створення сайту за власним 

задумом"  

14 

Тренінг 4 

Разом: 86 

 

8 . Тренінг з дисципліни (4 год.) 

Виконання Комплексного практичного індивідуального завдання 

«Створення сайту за власним задумом».  

 Створити HTML-сторінку з інформацією про себе (інформацію обрати на 

власний розсуд) Оформити сторінку, використовуючи градієнти, стилізований 

текст, роботу з тінями та трансформацією в CSS. 

 Реалізувати HTML сторінку за прикладом. Вдосконалити сторінку, 

додавши до неї меню, в якому кнопки мають різний вигляд при наведенні та в 

неактивному стані. Додати блок контенту з короткою інформацією про себе. 

 

 

 

 



 

   

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 У процесі вивчення дисципліни «Web-технології» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

  - поточне опитування; 

  - залікове модульне тестування та опитування; 

       - оцінювання результатів КПІЗ; 

       - ректорська контрольна робота; 

  - екзамен; 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни " Web-технології 

" визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 

модуль 3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 (екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час заняття  

(3 теми по 10 

балів  

= 30 балів)  

2. Письмова 

робота  

= 70  

балів  

 

1. Усне опитування під 

час заняття  

(3 тем по 15 балів =  

45 балів)  

2.Письмова робота = 55 

балів  

 

1. Написання та 

захист КПІЗ =  

80 балів.  

2. Виконання завдань 

під час тренінгу = 20  

балів  

 

1. Тестові завдання 

(10  

тестів по 5 бали за 

тест) – макс. 50 балів  

2. Завдання. 1 – макс. 

50 балів  

 

 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою ЗУНУ  

 

За  

національною шкалою  

За шкалою ECTS  

 

90–100  відмінно А (відмінно)  

85-89 добре В (дуже добре)  

75-84 С (добре)  

65-74 задовільно D (задовільно)  

60-64 E (достатньо)  

35-59 незадовільно FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання)  

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом)  

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 



 

   

 
№ Найменування Номер теми 

1. Персональний комп’ютер 1-6 

2. Електронний варіант презентацій 1-6 

4. Викорисння редакторів  

Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/ 

- максимально швидкий редактор 

Brackets http://brackets.io/ 

 

3 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-6 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Молчанов В.П. Основи проектування WEB-видань. Конспект лекцій. – Харків: Вид. 

ХНЕУ, 2018. – 168 с.  

2. Молчанов В. П. Технології WEB-дизайну : конспект лекцій / В. П. Молчанов. – Харків : 

Вид. ХНЕУ, 2019. – 212 с.  

3. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Основи проектування WEB-видань» для студентів спеціалізації "Комп'ютеризовані 

технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" усіх форм навчання . Укл. В. П. 

Молчанов, Т.Ю. Андрющенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2019. -84 с.  

4. Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб.: Символ-Плюс, 2017, - 376 с.  

5. Нильсен Я., Тахир М. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов. - Пер. с англ. -М.: Издательский дом "Вильяме", 2018. - 336 с.  

6. https://html5book.ru/html-lists/ 

7.https://html5book.ru/html-table/ 

8. https://html5book.ru/images-in-html/ 

9. https://html5book.ru/html-attributes/ 

10. https://html5book.ru/hyperlinks-in-html/ 

11. https://webref.ru/course/html-content/forms  

12. http://htmlbook.ru/html/type/form  

13. https://html5book.ru/html5-forms/ 

14. https://htmlacademy.ru/courses/ 

15. https://html5book.ru/html5-forms/  

16. https://ruseller.com/lessons.php?rub=43&id=2051  

17. https://html5book.ru/html5-semantic-elements/ 

18. https://html5book.ru/html5-audio/ 

19. https://html5book.ru/html5-video/ 

20. https://html5book.ru/kontentnaya-model-html5/ 

21. http://serganbus.github.io/d3tutorials/svg_primer.html 

22. https://html5book.ru/osnovy-css/ 

23. https://webref.ru/course/css-basics/color 

24. https://webref.ru/course/css-basics/size 

25. https://html5book.ru/block-inline-elements/ 

26. https://html5book.ru/css3-ten-bloka/#box-shadow  

27. https://html5book.ru/css-colors/  

28. https://html5book.ru/css3-gradient/  

29. https://html5book.ru/css3-oformlenie-teksta/  

30. https://html5book.ru/css3-borders/ 

31. http://htmlbook.ru/html5/forms 
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