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Монографія є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми Webдизайну мультимедійної книги. У монографії представлено теоретичні основи
створення мультимедійної книги, проаналізовано історичні відомості та
особливості функціонування мультимедійної книги для молодших школярів в
умовах сьогодення, здійснено контент-аналіз базових понять дослідження,
теоретичний екскурс створення мультимедійної книги за матеріалами досвіду
українських та зарубіжних вчених. Автором представлено дидактичне моделювання
створення мультимедійної книги для освітнього процесу молодших школярів,
здійснено методичний аналіз можливостей онлайн-сервісів й виконано
порівняльний
аналіз
можливостей
програмних
редакторів
створення
мультимедійної книги; представлено змістову характеристику компіляторів
мультимедійних книг для освітнього процесу учнів 1-4 класів. У монографії
розкрито особливості поетапної технології створення мультимедійної книги на
онлайн сервісі MbookEditor та представлено дизайн-концепцію мультимедійної
книги «Зимова казка» для дітей молодшого шкільного віку
Монографія адресується викладачам закладів вищої освіти І-ІV рівня
акредитації, викладачам дизайну закладів професійної (професійно-технічної
освіти), дизайнерам, здобувачам вищої освіти спеціальностей 015 Професійна
освіта, 022 Дизайн, вчителям та учням гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл .
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