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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ONENOTE НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

«РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ» З АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ 

АНАЛІЗУ В 10-МУ КЛАСІ» 

Кожному педагогу по кілька разів на день доводиться записувати крейдою на дошці 

завдання для учнів, що зазвичай відбирає чимало часу й зусиль. Утім у сучасному світі 

інформаційних технологій є спосіб значно пришвидшити цей процес. Достатньо скористатися 

можливостями деяких онлайн-сервісів. Одним з них є OneNote. Він дає змогу забути про 

переписування завдань із підручників, посібників тощо, а натомість розміщувати їх у хмарі, до 

якої учні матимуть спільний доступ зі своїх гаджетів. Такий спосіб розміщення навчальних 

завдань зручний як для вчителя, так і для учнів. Скористайтеся пропонованим алгоритмом 

роботи з OneNote і переконайтеся в цьому на власному досвіді 

Створюємо навчальні диференційовані завдання у хмарному OneNote: крок за кроком 

Загальновідомо, що діти, з огляду на їхній темперамент та індивідуальні особливості, по-

різному сприймають та засвоюють нові знання. Одні розуміють нову інформацію з півслова, а 

другі — потребують, аби їм 3-4 рази повторили щойно сказане, показали картинку чи відео, і лише 

після цього вони роблять спробу самостійно виконати завдання та опрацювати навчальний 

матеріал. Саме тому в межах сучасної педагогіки одним із важливих підходів до навчання учнів є 

диференційований. Надійними помічниками та опорою педагога на шляху до його впровадження 

в навчальний процес можуть стати сучасні інформаційні технології, зокрема різноманітні онлайн-

сервіси. Адже вони дають змогу як учням, так і педагогам комфортно працювати в зручний для 

себе спосіб та в тому темпі, який відповідає їхнім індивідуальним можливостям. 

Сучасним інструментом реалізації диференційованого підходу до навчання учнів доцільно 

обрати хмарне середовище OneNote — цифровий блокнот, зручний для зберігання та 

впорядкування текстів, рисунків, аудіо- й відеозаписів та іншої інформації. Така програма дає 

змогу підвищити продуктивність праці учнів та заощадити час на уроці. 

Розглянемо алгоритм використання OneNote на прикладі вивчення теми «Розв’язування 

тригонометричних рівнянь» з алгебри та початків аналізу в 10-му класі. 

Крок 1. Реєструємо новий обліковий запис та/або заходимо у OneDrive 

Якщо ви використовуєте сервіси Outlook.com або Xbox Live і вже маєте обліковий запис 

Microsoft, можете одразу авторизуватися й увійти в хмарне середовище OneDrive.  

Якщо такого облікового запису у вас поки немає, то його слід зареєструвати. Для цього у 

браузері переходимо за посиланням onedrive.live.com/about/ua-ua та натискаємо кнопку 

«Зареєструватися безкоштовно» (рис. 1).  

https://onedrive.live.com/about/ua-ua/
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(рис. 1) Кнопка безкоштовної реєстрації на домашній сторінці OneDrive  

Відтак клікаємо на кнопку «Новий обліковий запис», заповнюємо відповідні поля (вводимо 

адресу електронної пошти й пароль) й натискаємо «Далі». Програма запропонує низку інструкцій 

(зокрема, увести отриманий на електронну пошту код безпеки). Виконуємо їх. 

УВАГА! Для ідентифікації можна використовувати також і номер телефону. Увівши 

його у відповідне поле, отримаємо на телефон код безпеки облікового запису. 

Після завершення реєстрації заходимо під своїми логіном та паролем у систему. Крок 2. 

Створюємо блокнот OneNote 

На сторінці, що відкрилася після реєстрації або авторизації, клікаємо на вкладку «Створити» та 

обираємо з контекстного меню піктограму «Записник OneNote» (рис. 2).  

(рис. 2) Шлях до створення блокноту 

У відповідному полі відкритого вікна вводимо ім’я створюваного файлу. Це може бути назва 

теми чи уроку (наприклад, «Тригонометричні рівняння») (рис. 3).  
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(рис. 3) Поле для введення назви файлу 

 

Після цього ще раз натискаємо «Створити». 

Відкривається вікно онлайн-редактора OneNote (Блокнот), який є електронною моделлю 

звичайного паперового записника, де можна створювати розділи зі сторінками (рис. 4). 

 

(рис. 4) Вікно онлайн-редактора OneNote 

 

Крок 3. Створюємо та перейменовуємо розділи 

 

За замовчуванням у новоствореному блокноті вже існує стандартний розділ без назви. 

Клікнувши на ньому правою кнопкою миші, обираємо з контекстного меню команду 

«Перейменувати» та вводимо у відповідне поле потрібну назву, наприклад  «Розв’язування 

рівняння cosX = a». Для створення інших розділів щоразу натискаємо на кнопку «+ Розділ» і вже 

відомим способом змінюємо його назву. Завершуємо створення кожного розділу натисканням 

кнопки «ОК» (рис. 5). 
 

  

Рис. 5 Поле для введення назви розділу 
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Крок 4. Створюємо та перейменовуємо сторінки 

 

Після розподілення блокноту на розділи, у кожному з них створюємо необхідну кількість 

сторінок. Для цього спочатку активуємо потрібний розділ, клікнувши на його назві (кожен 

активний розділ має різний кольоровий фон).  

Праворуч від назви розділу розміщена панель для створення сторінок. За замовчуванням на 

ній уже існує стандартна сторінка без заголовка. Клікаємо на ній. Курсор при цьому знаходиться 

справа в полі, у якому вводимо потрібний заголовок (наприклад, «Вивчаємо тему») і у такий спосіб 

змінюємо назву сторінки (рис. 6). Нові сторінки створюємо натисканням на кнопку «+ Сторінка». 

 

 

 

Рис. 6 Поле для введення заголовка теми 

Крок 5. Розміщуємо навчальний контент 

Завдяки онлайн-сервісу OneDrive в розділі уроку педагог може підготувати для учнів 

різнорівневі завдання (кожен рівень на окремій сторінці) або створити для них індивідуальні 

сторінки. Туди учні завантажуватимуть фото виконаних завдань або посилання на файли зі своїми 

розв’язками. 

Аби зробити такий формат співпраці педагога з учнями реальним, у робочій області під 

заголовком теми розміщуємо весь потрібний навчальний контент. Наприклад, на сторінці 

«Вивчаємо тему» задля активізації знань учнів проводимо опитування шляхом розміщення анкети, 

створеної засобами онлайнового сервісу Excel (рис. 7). 
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Рис. 7 Зразок анкети, створеної засобами онлайнового сервісу Excel 
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УВАГА! Навчальний контент має містити посилання на мультимедійні цікаві навчальні 

матеріали й бути інтерактивним. Окрім того, під час наповнення сторінки потрібно 

подбати про її привабливість для учнівського ока, зокрема дібрати відповідні до теми уроку 

чи виду виконуваних учнями робіт зображення, відео тощо (Рис. 8) 

 

 

Рис. 8 Приклад наповнення мультимедійним контентом сторінки із завданнями 

 

Після того, як учні заповнили анкету, переглядаємо отримані результати в Excel-таблиці. 

Вони свідчать про теоретичний рівень підготовки класу (рис. 9). 
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Рис. 9 Відповіді учнів на завдання, подані у форматі Excel-таблиці 

Крок 6. Готуємо інструкцію для учнів 

 

Перш ніж учні розпочнуть виконувати завдання, завантажені у OneDrive, важливо ознайомити їх 

з інструкцією щодо роботи в ньому. Розміщуємо її на сторінці «Вивчаємо тему» (Рис. 10) 

 

 

Рис. 10 Сторінка з інструкцією щодо роботи із завданнями у OneDrive 

 

Інструкція для учнів орієнтовно може мати такий вигляд:  
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 під час входу в документ, натисніть на кнопку «Змінити в браузері», яка розміщена в 

правому верхньому куті сторінки (рис. 11); 

 

 

Рис. 11 Кнопка «Змінити в браузері» 

 

 оберіть рівень завдання, який вам до снаги виконати, або виконайте усі завдання — 

від початкового до високого рівня; 

 обравши рівень, змініть напис «Учень» (1, 2, 3, 4…) на своє прізвище й ім’я;  

на сторінці обраного рівня (рис. 12-15)  
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Рис. 12-15 Приклади різнорівневих завдань 

 

 скопіюйте завдання і вставте його на свою індивідуальну сторінку в кожному рівні (та, 

яка названа вашим іменем);  

 виконайте запропоноване завдання й запишіть відповідь. Зауважте, що розв’язок 

завдання можна занотувати в зошиті, а потім сфотографувати й завантажити на свою 

сторінку. Для цього виконайте таку послідовність дій: Вставка → Рисунок → Оберіть 

файл. Утім ця функція доступна лише для тих користувачів, які зареєстровані в 

хмарному середовищі OneDrive. 

Крок 7. Створюємо посилання на урок у OneNote та надаємо учням доступ до нього  

 

Аби надати учням доступ до уроку, потрібно створити посилання на нього. Для цього 

натискаємо на кнопку «Загальний доступ», яка знаходиться в правому верхньому куті блокнота 

(рис. 16), 

 

Рис. 16  Кнопка «Загальний доступ» 

 

і копіюємо надане посилання (рис. 17).  
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Рис. 17 Посилання на створений документ 

 

Оскільки воно є доволі довгим, а тому незручним для переписування з дошки, скорочуємо або 

стискаємо його за допомогою сервісу TinyURL (http://tinyurl.com/). 

 

ПРИКЛАД За допомогою різноманітних онлайн-сервісів довге посилання на 

кшталт: https://1drv.ms/o/s!AqnuBKgHYkHsi1nYWaS8844roPdA, можна скороти до 

прийнятних розмірів, як-от http://tinyurl.com/10trygon. Таке посилання зручно 

продиктувати учням або записати на дошці.  

 

Зазначимо, що значно зручніше та швидше надіслати посилання (без скорочень) кожному 

учневі електронною поштою або поділитися ним в соціальних мережах. Завдяки цьому учні 

отримають доступ до редагування хмарного OneNote і зможуть завантажити на свою сторінку 

завдання. 

http://tinyurl.com/
https://1drv.ms/o/s!AqnuBKgHYkHsi1nYWaS8844roPdA
http://tinyurl.com/10trygon
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Отже, ані підготовка, ані безпосереднє здійснення диференційованого навчання з 

використанням програми Microsoft OneNote не передбачає жодних складнощів. Хоча робота в 

OneNote й потребує певного технічного оснащення, зокрема наявності в учнів та педагога 

персонального комп’ютера, ноутбука, нетбука, планшета чи смартфона з операційною системою 

Windows Phone (будь-що, аби відповідало технічним вимогам). Зауважимо, що прийнятним є 

використання мобільних гаджетів з операційною системою Android. У такому разі учням потрібно 

мати обліковий запис з підпискою на Office 365 для доступу до документів у OneDrive чи на сайтах 

SharePoint. Утім для сучасних учнів це не стане значною перешкодою, а технологічно грамотний 

вчитель зуміє дібрати найефективніший варіант роботи.  
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https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-OneNote-

2010-5a22bc7e-144c-406d-8a17-b45230961f55 
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