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У статті наведені аналітичні та практичні завдання, що необхідно вирішити для здійснення процесу 
створення мультимедійного навчального видання. Розкриті специфічні особливості, притаманні проце-
су розробки мультимедійних видань на прикладі мультимедійного навчального видання «Графічний ди-
зайн». Обґрунтована доцільність розробки брифа. На базі його змістовної основи досліджена специфіка 
виділення структурних елементів, які доцільно використовувати для навчання студентів графічному 
дизайну. Вирішення завдання з вибору структурних елементів реалізується за допомогою використан-
ня математичного інструментарію. Також, в статті показано, як доцільно підходити до вибору програм-
не забезпечення для створення мультимедійного видання. Акцентовано увагу на необхідності розробки 
технологічної схеми, як основи грамотної побудови та вірної практичної реалізації процесу розробки 
мультимедійного видання. Обґрунтовано вибір дизайнерського рішення для створення інтерфейсу видан-
ня та його компонентів. Для підвищення наочності, процес розробки демонструється на прикладі конкрет-
ного мультимедійного навчального видання «Графічний дизайн».
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Постановка проблеми. Одним з найбільш 
пріоритетних напрямів підтримки процесу 

розвитку системи освіти як в рамках очної, так 
і дистанційної форм навчання та саморозвитку 
людини є використання сучасних інформаційних 
та мультимедійних технологій, які створюють умо-
ви для підвищення наочності та доступності освіти, 
інтенсифікації самостійної роботи користувачів.

Впровадження мультимедійної технології 
в навчальний процес надає можливість ство-
рити в мультимедійних навчальних виданнях 
(МНВ) додатковий матеріал у вигляді практич-
них інтерактивних завдань, прикладів, пасивних 
та активних відеосимуляцій, аудіо-підказок, ін-
терактивних тестів різного ступеня складнос-
ті, що містять текст, графіку, анімацію, аудіо 
та відео-елементи. МНВ активізують усі види ді-
яльності користувача, що навчається: розумову, 
мовленнєву, фізичну тощо, прискорюючи процес 
розуміння навчального матеріалу та сприяючи 
підвищенню ефективності його засвоєння. Вико-
ристання МНВ сприяє формуванню компетент-
нісної бази майбутнього фахівця.

Саме тому на сьогодні актуального значен-
ня набуває процес створення МНВ, особливо, 
що підтримують професійне навчання користу-
вачів з можливістю вибору найбільш приємної 
траєкторії роботи з виданням. Однак створення 
ефективних мультимедійних засобів навчання 
у вигляді цілісних електронних мультимедійних 
багатокомпонентних видань є досить складним 
процесом, що потребує врахування різних аспек-
тів з їх специфікою та особливостями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх досліджень, присвячених питан-
ню розробки МНВ конкретного спрямування, дав 
змогу з’ясувати, що автори [1-3] торкалися лише 

питань необхідності розробки й використання 
МНВ у вигляді цілісних багатокомпонентних 
комплексів, надавали короткий опис їх переваг 
та основних можливостей. В цих роботах не було 
розкрито специфіку структурної побудови ви-
дань та не відбувалось активізації творчої скла-
дової користувачів.

Досить цікавими з позиції технічної реалі-
зації структурної цілісності та повноти компо-
нентної складової навчального матеріалу є такі 
МНВ [4-7], що відносяться до інтерактивних на-
вчальних середовищ мережевого та настільного 
спрямування, забезпечуючи електронне навчан-
ня користувачів на основі використання мульти-
медіа. Однак, дані мультимедійні видання мають 
жорстку орієнтацію (структурну та змістовну) на 
конкретні дисципліни або напрям саморозвитку 
користувача: теорію кольору, інформатику, ма-
лювання в стилі Anime. Якщо їх брати за осно-
ву для наповнення контентом під вивчення гра-
фічного дизайну, процес адаптації даних МНВ 
буде вимагати великих технічних, технологіч-
них, функціональних, дизайнерських й ін. змін 
та, в цілому, буде нерентабельним з фінансової 
позиції. Що стосується окремих наявних елек-
тронних видань з вивчення окремих аспектів 
графічного дизайну [8-10], треба зауважити, що 
дані видання хоч і надають якісну теоретичну 
інформацію про веб-дизайн, основи графічного 
дизайну, однак не містять інтерактивної скла-
дової, блоку контроля отриманих знань, майстер 
класів, вбудованого редактора й ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Таким чином, певне коло за-
вдань, що необхідно вирішити для створення ці-
лісного багатокомпонентного якісно побудованого 
з позиції структурного та змістовного наповне-
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ння інтерактивного мультимедійного навчально-
го видання не знайшло належного відображення 
в пропонованих авторами дослідженнях.

Це говорить про актуальність та своєчасність 
дослідження даної теми в розрізі розкриття спе-
цифіки реалізації завдань з розробки мультиме-
дійного видання для вивчення графічного дизай-
ну з його особливостями, потрібним конкретним 
структурним (відеосимуляціями, інтерактивними 
тестами, релаксаційними блоками тощо) та зміс-
товним навантаженням, поданням технологічної 
основи та демонстрацією результатів практичної 
реалізації даного видання.

Формулювання мети статті. Мета статті по-
лягає у розкритті специфіки та особливостей про-
цесу розробки МНВ на прикладі процесу створен-
ня мультимедійного видання «Графічний дизайн» 
для студентів, що вивчають основи художньої 
композиції та графічного дизайну в сфері розроб-
ки поліграфічної та мультимедійної продукції.

Гіпотеза: розробка та впровадження муль-
тимедійного видання навчального спрямування 
з графічного дизайну підвищить ступінь сприй-
няття інформації, активізує й інтенсифікує ко-
ристувачів до самонавчання та саморозвитку за 
рахунок можливості побудови власної траєкторії 
навчання, цілісності представлення тематичного 
контенту різних видів, наявності інтерактивнос-
ті, мультимедійності та реалізації навчання на 
основі симуляцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для реалізації наведеної мети необхідно роз-
крити специфіку, притаманну кожному з аналі-
тичних та прикладних завдань процесу розробки 
мультимедійного видання «Графічний дизайн». 
В якості завдань виділено такі:

1) створити бриф на розробку мультимедій-
ного навчального видання з графічного дизайну 
для початківців;

2) визначити структурні елементи, які доціль-
но реалізувати у мультимедійному виданні для 
підвищення якості здійснення процесу навчання 
студентів графічному дизайну;

3) проаналізувати та обрати найбільш доціль-
не програмне забезпечення для створення МНВ;

4) розробити технологічну схему створення МНВ;
5) обґрунтувати вибір дизайнерського рішення;
6) розробити мультимедійне видання та його 

інтерактивну складову (інтерактивні вправи 
у вигляді відеоуроків, блок контроля знань у ви-
гляді інтерактивного тесту, релаксаційний тема-
тичний блок тощо).

Розглянемо специфіку реалізації наведених 
завдань, кожне з яких привносить структурні, 
змістовні, технологічні й ін. особливості в процес 
розробки мультимедійного видання «Графічний 
дизайн».

1. Створення брифу
Для розробки МНВ доцільно створити бриф, 

структурований за такими складовими: загаль-
на інформація; контактна інформація; мета, за-
вдання і уточнення до МНВ; портрет цільово-
го споживача; функціональність МНВ; дизайн 
та стилістика; структура; конкурентне оточення; 
бюджет; додаткові умови.

Розробка брифу допомагає визначити струк-
турні, змістовні та дизайнерські особливості тех-
нології розробки МНВ.

Фрагмент брифу на розробку мультимедійно-
го навчального видання з графічного дизайну на-
ведено на рис. 1.

…

 Рис. 1. Фрагмент брифу на розробку МНВ 
«Графічний дизайн»

Зміст брифу є основою для ведення огля-
ду і аналізу доцільних структурних елементів, 
що повинні бути реалізовані у складі МНВ, як 
його розділи. Визначення останніх є основою для 
сформування структурної схеми МНВ.

2. Визначення структурних елементів
Вибір найбільш важливих структурних еле-

ментів для МНВ пропонується здійснювати в два 
етапи. Розглянемо кожен з них.

Етап 1: аналіз потенційних структурних еле-
ментів, які доцільно використовувати для навчан-
ня графічному дизайну. Для цього визначаються 
елементи, які можливо включити до структури 
видання. Такими елементами стали (Bi): електро-
нний підручник, інтерактівна галерея, симуля-
ційні відеокомпоненти, інтерактівні тести, квест, 
релаксаціоний простір, інструкція користувача, 
довідка, посилання на літературу, словник тер-
мінів, панель керування та імітації, презентації, 
міні-ігри для відпочинку, практичні завдання.

Для виявлення найбільш вагомих структурних 
елементів для побудови цікавої і, водночас, ціліс-
ної структури МНВ з графічного дизайну, необ-
хідно провести анкетування експертів, які визна-
чать найбільш важливі розділи. В якості експертів 
було обрано 10 фахівців (Ej), яким були запропо-
новані анкети для визначення вподобань стосов-
но структурних елементів. За шкалою від 1 до 
14 балів експерти оцінювали доцільність включен-
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ня потенційних структурних елементів до МНВ. 
Отримані оцінки від експертів подані в табл. 1.

Однак, групова оцінка вважається надійною 
тільки за умови гарної узгодженості відповідей 
експертів. Для визначення ступеня узгодженос-
ті необхідно розрахувати значення коефіцієнта 
конкордації (К), що змінюється в діапазоні від 
«0» до «1». Чим ближче отримане значення до 
«1», тим більшим є рівень узгодженості дімок 
експертів (1):
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де Si – сума рангів, отриманих i-ми потенцій-
ними структурними елементами від j-х експертів;

Ssred – середнє значення рангів структурних 
елементів, визначених експертами;

n – кількість оцінюваних елементів, при 
і = 1,14;

m – кількість експертів, при j = 1,10.
Значення для Si та Ssred розраховуються за та-

кими формулами (2):
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де xij – ранги, отримані i-ми структурними 
елементами від j-х експертів.

Розраховані суми Si за Bi мають такі значен-
ня: B1 = 119, B2 = 71, B3 = 127, B4 = 87, B5 = 109, 
B6 = 97, B7 = 49, B8 = 48, B9 = 24, B10 = 66, B11 = 33, 
B12 = 85, B13 = 46, B14 = 89. Значення Ssred = 75, а 
розрахований за формулою (1) коефіцієнт кон-
кордації К = 0,6. Це свідчить про прийняту узго-
дженість думок експертів.

Етап 2: виділення найбільш важливих струк-
турних елементів для їх включення до МНВ 
«Графічний дизайн». Процес визначення здій-

снюється на основі розрахунку вагових коефіці-
єнтів (Vi) за кожним з потенційних структурних 
елементів за формулою (3):
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де Vi – ваговий коефіцієнт потенційного 
структурного елемента;

xij – елемент на перетинанні i-рядка та j-го 
стовпця матриці оцінювання.

Результати розрахунків вагових коефіцієнтів 
наведені в табл. 2.

Отримані значення вагових коефіцієнтів (Vi) 
надають можливість виключити з розгляду най-
менш значущі елементи для структурної побу-
дови МНК з графічного дизайну. Таким чином, 
найбільш значущими, що доцільно реалізувати, 
є наступні елементи: електронний підручник 
(V1), симуляційні відеокомпоненти (V3), інтерак-
тівні тести (V4), квест (V5), релаксаціоний простір 
(V6), презентації (V12), практичні завдання (V14).

3. Вибір програмного забезпечення
Для практичної реалізації виділених струк-

турних елементів МНВ необхідно застосовувати 
певні програмні засоби, що дозволять створити 
та відредагувати текстовий контент, здійснити 
опрацювання зображень, створити елементи на-
вігації та управління, розробити відеосимуляції 
та інтерактивні тестові вправи. Також необхід-
но обрати найбільш доцільне програмне серед-
овище для створення оболонки і всіх елементів 
МНВ, його монтування, реалізації інтерактивної 
складової та декількох педагогічних траєкторій 
для роботи користувачів різного рівня підготов-
ки. Це складний та багатоаспектний процес, що 
потребує ґрунтовного аналізу функціоналу ін-

Таблиця 1
Матриця оцінок експертів

Експер-
ти, Ej

Номер потенційного структурного елемента МНВ, Bi

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

E1 14 6 13 9 11 12 3 4 2 7 1 10 5 8
E2 13 3 14 8 7 1 9 4 2 5 10 11 6 12
E3 4 10 11 9 12 2 3 13 7 6 14 5 1 8
E4 14 7 13 10 12 11 3 4 2 6 1 9 5 8
E5 14 6 13 8 11 12 7 3 2 9 1 10 4 5
E6 6 11 10 9 13 12 4 5 1 8 2 7 3 14
E7 13 6 14 8 10 11 3 4 2 5 1 9 7 12
E8 14 6 13 9 12 11 4 3 2 7 1 10 5 8
E9 13 10 14 9 11 12 8 4 2 6 1 3 7 5
E10 14 6 12 8 10 13 5 4 2 7 1 11 3 9

Таблиця 2
Вага елементів оцінювання

Потенційний структур-
ний елемент

Поріг для прийняття рі-
шення про включення еле-
мента до структури МНВ 
(Vi > 1/n, тобто Vi > 0,071)

Потенційний структур-
ний елемент

Поріг для прийняття рішен-
ня про включення елемента 

до структури МНВ  
(Vi > 1/n, тобто Vi > 0,071)

позначення 
елемента вага (Vi)

позначення 
елемента вага (Vi)

V1 0,113 включити V8 0,045 виключити
V2 0,067 виключити V9 0,022 виключити
V3 0,12 включити V10 0,062 виключити
V4 0,082 включити V11 0,031 виключити
V5 0,103 включити V12 0,08 включити
V6 0,092 включити V13 0,043 виключити
V7 0,046 виключити V14 0,084 включити
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струментальних засобів-аналогів, призначених 
для підготовки різного виду контенту та безпо-
середнього створення мультимедійного видання.

Для підвищення рівня обґрунтованості рішен-
ня відносно вибору програмних засобів розробки 
в процесі аналізу функціоналу програм-аналогів 
необхідно виходити з переліку того, що розроб-
нику може знадобитися в процесі опрацювання 
та підготовки до включення в МНВ «Графічний 
дизайн» певного виду контенту та практичної 
реалізації проекту в середовищі розробки, як 
цілісного повнофункціонального електронно-
го навчального продукту. Приклад порівняль-
ної характеристик альтернативних середовищ 
розробки для реалізації структурного елемента 
«електронний підручник (V1)» наведено в табл. 3. 
В таблицю внесені можливості (як критерії ви-

бору), що потрібні для створення якісного елек-
тронного підручника з інтерактивною складовою.

Для створення електронного підручника, як 
елемента МНК було обрано програмне забезпечен-
ня Adobe Captivate, що має потрібний функціонал.

Підхід через призму аналізу функціоналу 
аналогів доцільно застосувати для вибору про-
грамних засобів під кожен елемент мультимедій-
ного видання.
4. Розроблення технологічної схеми створення 

МНВ з графічного дизайну
Для розкриття технологічних особливостей про-

цесу розробки необхідно чітко окреслити викорис-
товувані ресурси (інформаційні, людські, апарат-
но-програмні тощо). Для цього доцільно побудувати 
дві технологічні схеми. Перша – для відображення 
базової технологічної операції (рис. 2), друга – для 

Таблиця 3
Порівняльна характеристика потенційних середовищ розробки МНВ 

Середовища
Критерії вибору

AutoPlay 
Media Studio

Adobe 
Director

Adobe 
InDesign

Adobe 
Captivate

Наявність шаблонів + + - +
Наявність вбудованих скриптів дій + + - +
Можливість написання скриптів дій + + + +
Створення інтерактивних елементів + + - +
Наявність редактору кнопок + - - -
Можливість імпорту інших програм + - - -
Імпорт відео в проект + + + +
Можливість роботи з аудіо + + + +
Редагування видання + + + +
Малий розмір вихідного файлу - - + +
Контроль програмного забезпечення + - - +
Керування реалізацією педагогічної траєкторії - - - +
Велика кількість інтерактивних елементів + + + +
Можливість використання маски для оболонки комплексу + - - -
Застосування ефектів анімації та руху тексту - + - +
Взаємодія з іншими програмами + + + +
Адаптивності проекту під різні пристрої - - + +
Зручний інтерфейс + + + +

 
Рис. 2. Структурна схема опису базової операції технологічного процесу
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Рис. 3. Технологічна схема створення МНВ «Графічний дизайн»
 

 Рис. 4. Прототипи базових сторінок МНВ «Графічний дизайн»
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відображення цілісної та взаємопов’язаної тех-
нологічної схеми усього процесу розробки МНВ 
«Графічний дизайн» (рис. 3).

На рис. 2 запропонована схема опису базової 
операції технології розробки МНВ «Графічний 
дизайн» на якій наведено субстрати і продукти 
для технологічної операції з позначенням мето-
дів, моделей та ресурсів, які необхідні для досяг-
нення результату.

На даній схемі субстратом виступає обґрун-
тована, зібрана на основі аналізу та синтезу ін-
формація, а продуктом – носій з готовим мульти-
медійним навчальним виданням. Використаними 
ресурсами є різного виду та типу структурова-
ний контент. Конкретні фахівці (контент мене-
джер, дизайнер, мультимедійний редактор та ін.) 
використовують апаратний комплекс, перифе-
рійні пристрої та спеціалізоване програмне за-
безпечення для створення унікального контенту 
МНВ (тобто, інтерактивних тестів, вправ, підка-
зок, релаксаційного тематичного блоку тощо).

Особливістю даної технології є формалізація 
і деталізація процесів проектування мультиме-
дійного видання, представлення кожного етапу 
його створення та отримання інформації про ін-
струменти та ресурси, які необхідні для прак-
тичної реалізації особливостей, притаманних 
всім технологічним операціям процесу розробки 
МНВ «Графічний дизайн».

Наведені технологічні особливості впли-
вають на структурні, змістовні, дизайнерські 
та прикладні аспекти реалізації МНВ «Графіч-
ний дизайн».

5. Обґрунтування вибору  
дизайнерського рішення

Для оформлення оболонки мультимедійного 
видання «Графічний дизайн» та його елемен-
тів доцільно використовувати приглушені, пас-
тельні, спокійні тони з впровадженням яскравих 
фарб. Шрифтове оформлення – Arial для осно-
вного тексту та один шрифт для виділення глав. 
Інтерактивні елементи в проекті повинні мати 
можливість для зміни кольорів елементів керу-
вання при натисканні і відпусканні, також по-
трібно передбачити можливість зміни кольору 
або розміру при наведення на певний об’єкт (та-
блицю, рисунок тощо). Приклад базових прото-
типів сторінок проекту мультимедійного видання 
подано на рис. 4.

 
Рис. 5. Ескіз сторінки вибору глави

Дизайнерські рішення відносно типових сторі-
нок та вигляду кнопок мультимедійного навчаль-
ного видання зображені на рис. 5-7. Для назви 
видання обрано шрифт a_Bremen (рис. 8).

 
Рис. 6. Типова сторінка підручника

 
Рис. 7. Дизайн кнопок

 
Рис. 8. Шрифтове рішення для глав видання

Для розробки оболонки МНВ «Графічний ди-
зайн» раціонально використовувати, як базову, 
кольорову схему на основі взаємодоповнюючих 
кольорів.

6. Розроблення мультимедійного видання 
та його інтерактивної складової

Практична реалізація МНВ «Графічний ди-
зайн» була здійснена за допомогою використан-
ня функціоналу програмного продукту Adobe 
Captivate. На рис. 9-12 показані деякі з основних 
сторінок розробленого МНВ.

Інтерактивна складова МНВ містить інтер-
активні вправи у вигляді відеоуроків, інтер-
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активний тест та тематичний релаксаційний 
компонент у вигляді графічного редактора для 
дизайнера. Для створення інтерактивних вправ 
у вигляді відеоуроків було обрано два режими: 
режим демонстрації – для створення пасивних 
симуляцій та режим моделювання – для ство-
рення активних симуляцій. При цьому, в обох 
режимах було реалізовано однакові вправи, щоб 
користувач мав змогу навчитися на пасивній си-
муляції та самостійно виконати інтерактивні дії 
на активній симуляції.

 
Рис. 9. Сторінка вибору траєкторії роботи з МНВ

 

Рис. 10. Сторінка головного меню

 
Рис. 11. Сторінка вибору відеоуроку

 
Рис. 12. Сторінка активної симуляції

Зворотною ланкою процесу навчання 
є відслідковування його результатів. Для  цього 
в МНВ було передбачено можливість визначен-
ня рівня отриманих користувачем знань та вмінь 
на основі тестування користувача. При цьому 
було визначено властивості тестів, сформовано 
базу (пул) тестових питань та визначено вигляд 
форми візуалізації результатів тестування. При-
клад сторінки тесту наведено на рис. 13. Ство-
рення тематичного релаксаційного компоненту 
у вигляді графічного редактора та вбудовування 
його в МНВ дозволяє здійснити імітацію процесу 
малювання на звичайному папері звичними ін-
струментами. У розпорядженні користувача кис-
ті та геометричні примітиви (рис. 14), він може 
імпортувати і експортувати зображення.

 
Рис. 13. Приклад сторінки тесту

 
Рис. 14. Приклад вбудованого редактору

Показ сторінки МНВ з релаксаційним тема-
тичним компонентом є певним бонусом користу-
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вачу за докладне та продуктивне опрацювання 
матеріалу, наприклад, матеріалу першої глави 
навчального посібника. Однак, якщо користувач 
не опрацював матеріал першої глави та не прой-
шов тестування за матеріалом, релаксаційний 
компонент показаний не буде.

Таким чином, в рамках статті було визначе-
но специфічні особливості, притаманні реалізації 
кожного із аналітичних та прикладних завдань 
процесу розробки МНВ «Графічний дизайн».

Висновки. Основним результатом наведено-
го дослідження є розкриття специфіки процесу 
розробки мультимедійного навчального видання 
«Графічний дизайн», як типового представника 
настільних мультимедійних додатків для елек-
тронного навчання в вищій школі. Реалізація на-
ведених завдань з врахуванням їх особливостей 

надає можливість для прийняття аргументова-
ного рішення стосовно вибору структурно-ком-
понентного та змістовного навантаження МНВ, а 
також, підвищує рівень обґрунтованості рішень 
відносно вибору програмного забезпечення і фор-
мування технологічної основи побудови МНВ.

Використання в навчальному процесі МНВ 
«Графічний дизайн» сприяє підвищенню рівня 
наочності подання навчальної інформації, за-
безпечує високий рівень розуміння та засвоєн-
ня студентами навчального матеріалу, активізує 
саморозвиток та сприяє підвищенню самоактив-
ності студента, яка веде до формування студен-
том власної траєкторії навчання.

Надалі планується дослідити питання опти-
мізації мультимедійного навчального видання 
«Графічний дизайн» під мобільні пристрої.
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СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ИЗДАНИЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Аннотация
В статье приведены аналитические и практические задачи, которые необходимо решить для осущест-
вления процесса создания мультимедийного учебного издания. Раскрыты специфические особенности, 
присущие процессу разработки мультимедийных изданий на примере мультимедийного учебного из-
дания «Графический дизайн». Обоснована целесообразность разработки брифа. На базе его содержа-
тельной основы исследована специфика выделения структурных элементов, которые целесообразно 
использовать для обучения студентов графическому дизайну. Решение задачи по выбору структурных 
элементов реализуется посредством использования математического инструментария. Также, в статье 
показано, как целесообразно подходить к выбору программное обеспечение для создания мультиме-
дийного издания. Акцентировано внимание на необходимости разработки технологической схемы, как 
основы грамотного построения и правильной практической реализации процесса разработки мульти-
медийного издания. Обоснован выбор дизайнерского решения для создания интерфейса издания и его 
компонентов. Для повышения наглядности, процесс разработки демонстрируется на примере конкрет-
ного мультимедийного учебного издания «Графический дизайн».
Ключевые слова: мультимедийное издание, графический дизайн, бриф, структурные элементы, кри-
терии оценки, программное обеспечение, технологическая схема, дизайнерское решение, оболочка, 
интерактивность, тесты, видеоуроки.
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SPECIFICATION OF THE PROCESS OF MULTIMEDIA PRODUCTION PROCESS 
«GRAPHIC DESIGN»

Summary
The article presents analytical and practical tasks that must be solved for the process of creating 
a multimedia educational publication. The specific features inherent in the process of developing multimedia 
publications on the example of multimedia educational publication «Graphic Design» are revealed. The 
expediency of developing the brief is grounded. On the basis of its substantive basis, the specificity of the 
separation of structural elements that can be appropriately used for teaching students in graphic design 
is explored. The solution of the problem of selecting structural elements is realized through the use of 
mathematical tools. Also, the article shows how it is expedient to approach the selection of software for 
creating a multimedia publication. Attention is focused on the need to develop a technological scheme, as 
the basis for the competent construction and proper practical implementation of the process of developing 
a multimedia publication. The choice of the design solution for creation of the interface of the edition and 
its components are justified. To increase the visibility, the development process is demonstrated on the 
example of a specific multimedia educational publication «Graphic Design».
Keywords: multimedia edition, graphic design, brief, structural elements, evaluation criteria, software, 
technological scheme, design solution, shell, interactivity, tests, video lessons.


