
Робота в Class 
Notebook.



Для того, щоб відкрити Class Notebook, 
необхідно відкрити його з сайту
https://www.office.com/



Всі створені класи можливо знайти в Class Notebook в
«Управление записніми книжками» або за посиланням, яке Ви
отримали на корпоративну пошту, після того, як клас було створено
викладачем.



В системі викладач має можливість створити клас та окремий
кабінет для кожного студента групи автоматично, через який він
може спілкуватися зі студентами та задавати домашнє завдання. 
Рекомендується надалі працювати в OneNote, не онлайн версії, цей
офісний інструмент інсталюється за замовчуванням при інсталяції
Microsoft Office. Але можливо працювати і в онлайн версії:



Насправді інструмент дуже цікавий та потребує додаткового
вивчення, але якщо коротко то є «Библиотека содержимого», в
котрій викладач можете публікувати лекції, формули, малюнки, будь
що, набір інструментів дуже великий і всі ці матеріали побачать
студенти. Наприклад я просто опублікував файл з лабораторної
роботою для студентів всіх груп, створивши сторінку в розділі
«Библиотека содержимого»:



Є «Пространство для совместной работы», в
котрому можуть працювати і студенти і викладач, я
також створив сторінку для спільної роботи:



Є сторінки кожного студента окремо, та сторінка, яку
бачить лише викладач для своїх приміток. Через особисту
сторінку студент може надсилати домашнє завдання та
отримувати коментарі від викладача після його перевірки.
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