
 
Перехід між сенсорним режимом і режимом використання миші 
Якщо програма OneNote використовується на сенсорному пристрої, 
то цей перемикач можна додати до панелі швидкого доступу.

 
Відображення та приховування стрічки 
Виберіть будь-яку вкладку стрічки, щоб відобразити команди на ній. 
Щоб утримувати її відкритою, клацніть маленьку піктограму закріплення 
поблизу нижнього правого кута.

 
Перегляд онлайнових облікових записів і перемикання між ними 
Щоб змінити настройки або здійснити перехід між обліковими 
записами, клацніть свій ідентифікатор облікового запису.

 
Керування файлами 
Відкривайте, створюйте, друкуйте 
свої нотатки та надавайте спільний 
доступ до них. Також тут можна 
змінити настройки облікового 
запису.

 
Пошук своїх нотаток 
Використовуйте поле пошуку, щоб 
здійснювати пошук будь-яких 
даних у блокнотах, або натискайте 
сполучення клавіш Ctrl+E.

 
Відображення блокнотів 
Щоб відобразити всі відкриті 
блокноти, клацніть піктограму 
блокнота.

 
Перегляд усієї сторінки 
Щоб переглянути всю сторінку, 
клацніть подвійну стрілку.

 
Відображення контейнерів 
нотаток 
Наведіть вказівник миші на 
будь-який текст, щоб відобразити 
відповідний контейнер. Захопіть 
верхню панель, щоб перемістити її.

 
Створення сторінок 
Щоби вставити нову сторінку, 
виберіть елемент Додати сторінку.

 
Мічення важливих відомостей 
Упорядковуйте нотатки та 
визначайте їхні пріоритети, 
використовуючи доступні для 
пошуку теги.

Короткий посібник користувача 
Версія програми Mіcrosoft OneNote 2013 відрізняється від попередніх версій, 
тому ми створили цей посібник, щоб максимально спростити навчання.

 
Написання від руки, креслення та 
створення ескізів 
Створюйте нотатки від руки на ПК 
із сенсорним екраном.



Зберігання нотаток у хмарі 
 
 
Якщо ви використовуєте програму OneNote уперше, потрібно підключитися 
до хмари, де програма OneNote створить ваш перший блокнот. Щоб 
працювати у програмі OneNote, можна використовувати обліковий запис 
Mіcrosoft (наприклад, обліковий запис служб MSN, Hotmaіl або Messenger). 
Якщо у вас немає облікового запису, його можна створити безкоштовно. 
 

Зміни на вкладці «Спільний 
доступ» 
 
 
У випадку оновлення попередньої версії до OneNote 2013, можливо, на 
комп’ютері вже є принаймні один блокнот. Щоб мати доступ до цих нотаток 
звідусіль, можна легко перемістити їх в Інтернет. Щоб почати, послідовно 
виберіть елементи Файл > Надати спільний доступ. 
 

Зберігання блокнотів у хмарі дає змогу отримати доступ до них із будь-якого 
пристрою (наприклад, з інших ваших комп’ютерів, з телефону, із планшета) 
або навіть із браузера. 

OneDrіve – це найкращий і найпростіший варіант для збереження особистих 
нотаток. Якщо організація, у якій ви працюєте, використовує SharePoіnt для 
співпраці в режимі онлайн, на цьому екрані можна натиснути кнопку Додати 
розташування, щоб настроїти наявний обліковий запис SharePoіnt. 
 
Конфіденційність усіх блокнотів OneNote, які зберігаються в режимі онлайн, 
забезпечується доти, доки інші користувачі не отримають дозвіл на перегляд 
папок, що містять ці блокноти.



Потрібні засоби 
Кілька більш поширених знарядь і команд OneNote 2013 наведено в списку нижче.

Щоб... Клацніть... А потім знайдіть...

Відкрити, створити, перетворити, експортувати, надіслати, надрукувати 
нотатки або надати до них спільний доступ

Файл Подання Backstage (клацайте команди в лівій області).

Застосувати форматування до тексту, застосувати теги нотаток і надіслати 
електронною поштою сторінку блокнота

Головна Групи: Основний текст, Стилі, Теги, Електронна пошта.

Вставити таблиці, рисунки, посилання, файли, аудіозаписи й відеокліпи та 
застосувати шаблони сторінок

Вставлення Групи: Таблиці, Файли, Зображення, Посилання, Записи, 
Сторінки.

Накреслити ескізи й фігури, створити нотатки від руки, настроїти пера, 
обертати об’єкти та перетворити рукописні дані на текст

Креслення Групи: Знаряддя, Фігури, Редагування.

Позначити нотатки як прочитані та непрочитані, шукати нотатки за автором, 
переглядати версії сторінок і журналу, а також очистити кошик блокнота

Журнал Групи: Непрочитані, Автори, Журнал.

Перевірити орфографію, провести інтернет-дослідження, перекласти текст, 
захистити нотатки паролем або створити зв’язані нотатки

Рецензування Групи: Орфографія, Мова, Розділ, Нотатки.

Розгорнути вікно на весь екран, увімкнути чи вимкнути лініювання та 
заголовки сторінок, настроїти поля сторінки, масштабувати сторінку або 
створити записник

Подання Групи: Подання, Параметри сторінки, Масштабування, Вікно.



Заощадження часу завдяки 
шаблонам 
 
 
Шаблони OneNote забезпечують узгоджений вигляд сторінок блокнота 
завдяки застосуванню кольорових декоративних елементів оформлення тла. 
Використовуючи шаблони, можна також заощадити час завдяки додаванню 
до сторінок такого функціонального вмісту, як списки справ, календарі, 
планувальники та форми, які можна заповнити або настроїти.

Розташування кнопки 
«Зберегти» 
 
 
У програмі OneNote немає команди «Зберегти», оскільки під час роботи всі 
дані зберігаються автоматично незалежно від масштабу змін. Це дає змогу 
зосередитися на думках та ідеях замість комп’ютерних файлів. 
 

Експорт нотаток у будь-який час 
 
 
Якщо потрібно надіслати знімок сторінки нотаток (розділу або цілого блокнота) 
користувачеві, на комп’ютері якого немає програми OneNote, можна просто 
експортувати статичний знімок таких нотаток, послідовно вибравши елементи 
Файл > Експорт, а потім – потрібний формат. 
 Можна переглянути вбудовану колекцію 

шаблонів, послідовно вибравши елементи 
Вставлення > Шаблони сторінок. 
 
В області завдань Шаблони клацніть будь-
яку категорію, щоб розгорнути її, а потім 
вибирайте назви всіх шаблонів, які потрібно 
переглянути. Після визначення потрібного 
шаблону можна починати створювати 
нотатки на його сторінці. 
 
Можна настроїти будь-який із вбудованих 
шаблонів відповідно до ваших потреб 
або завантажити додаткові безкоштовні 
шаблони із сайту OneNote на Office.com. 
 
За потреби можна навіть створити власні 
макети шаблонів на основі будь-яких 
сторінок свого блокнота.



Збереження даних із 
використанням фрагментів 
екрана 
 
 
Можна легко вносити 
дані в програму OneNote 
вставленням фрагмента 
екрана, що дає змогу 
зберігати будь-які дані на 
екрані комп’ютера як частину 
нотаток.

Оновлене знаряддя 
«Надіслати в OneNote» 
 
 
Утримуючи натиснутою клавішу Wіndows на клавіатурі, натисніть клавішу 
N, щоб запустити вдосконалене знаряддя «Надіслати до OneNote», яке 
максимально полегшує імпорт випадкової інформації з інших програм і файлів 
до ваших нотаток. 

Спочатку зробіть видимим те, що потрібно зберегти (наприклад, план 
відрядження в браузері Іnternet Explorer або діаграму в електронній таблиці 
Excel). 
 
Перейдіть до програми OneNote, а потім послідовно виберіть елементи 
Вставлення > Фрагмент екрана. Коли екран потьмяніє, а програма OneNote 
зникне, перетягніть вказівник миші, щоб виділити те, що потрібно зберегти. 
 
Коли ви відпустите кнопку миші, вибрану область екрана буде надіслано до 
програми OneNote, у якій можна перемістити зображення або змінити його 
розмір так, щоб у нотатках воно виглядало саме так, як вам потрібно. 

 
Тут можна створити фрагмент екрана, не здійснюючи перехід між 
програмами, імпортувати цілі веб-сторінки чи документи до нотаток 
або створити записник із наліпками, який автоматично стає частиною 
блокнота. 
 
У знарядді "Надіслати до OneNote" натискайте кнопки або використовуйте 
додаткові сполучення клавіш, відображені в дужках поряд із кожною 
командою (так, натисніть клавішу S, щоб створити фрагмент екрана). 
 
Використання знаряддя "Надіслати до OneNote" необов’язкове, а отже, 
його можна активувати під час виконання дослідницького проекту, а потім 
знову вимкнути, коли воно вам більше не потрібне.



Робота з користувачами, у кого ще немає 
програми OneNote 2013 
Ось про що потрібно пам’ятати під час спільного використання файлів або обміну ними 
з користувачами, які використовують старішу версію програми OneNote.

У програмі 
OneNote 2013... Що відбувається? Що потрібно зробити?

Ви відкрили блокнот, 
створений у програмі 
OneNote 2007.

Блокнот відкривається в програмі OneNote 2013, однак 
у рядку заголовка відображаються слова [Режим 
сумісності]. Це означає, що блокнот наразі збережено 
в попередньому форматі файлу, у якому не підтримуються 
нові функції, такі як математичні рівняння, зв’язані нотатки, 
багаторівневі підсторінки, керування версіями та кошик 
блокнота. 
 
Щоб використовувати всі доступні функції OneNote 2013, 
потрібно перетворити блокнот на файл у найновішому 
форматі.

Перед перетворенням блокнота старішої версії на файл 
у найновішому форматі подумайте, чи потрібно вам співпрацювати 
з користувачами, які ще досі використовують програму OneNote 2007. 
Якщо вибрано відповідь «Так», продовжуйте роботу в режимі 
сумісності. 
 
Якщо жоден із користувачів, які спільно використовують нотатки, 
не працює в програмі OneNote 2007, найкраще перетворити 
блокнот на файл у найновішому форматі. Для цього послідовно 
виберіть елементи Файл > Відомості, а потім натисніть кнопку 
Настройки для блокнота, який потрібно перетворити. Виберіть 
елемент Властивості, потім – Перетворити на 2010–2013.

Ви відкрили блокнот, 
створений у програмі 
OneNote 2010.

У програмі OneNote 2013 блокнот відкривається без будь-
яких обмежень у використанні функцій.

Перетворювати формат файлу не потрібно. Блокноти, створені 
у форматах OneNote 2010 і OneNote 2013, можна спільно 
використовувати разом без будь-яких перетворень.

Ви перетворили блокнот 
на файл у форматі 
OneNote 2007.

Пониження версії блокнота до OneNote 2007 вимикає 
нові функції OneNote 2013 (включно з математичними 
рівняннями, зв’язаними нотатками, багаторівневими 
підсторінками, керуванням версіями та кошиком блокнота), 
однак це дає змогу спільно використовувати блокнот 
з іншими користувачами, які ще досі використовують 
програму OneNote 2007.

Після перетворення формату блокнота з OneNote 2013 на 
попередній формат OneNote 2007 переконайтеся, що ви 
перевірили сторінки, до яких, можливо, застосовано такі нові 
функції, як математичні рівняння, зв’язані нотатки та багаторівневі 
підсторінки. Якщо знизити версію блокнота до формату OneNote 2007, 
вміст, створений новими функціями, може не відображатися та 
бути непридатним для редагування.


