
Збірник тез IІ Української конференції молодих науковців • 28–29 травня 2015 р. • м. Київ 167

Задачі:
— з’ясування основних функцій сервісу OneDrive, переваг/недо-

ліків та методів роботи з ним;
— використання програми в  рекламному просторі при  створенні 

ін формаційних повідомлень різного типу, спільна робота з файлами;
— додаткові можливості у користуванні програмою.
Це хмарне середовище чудово підходить для  користування 

людей з  різними потребами. Якщо розглядати окремі професії, 
то для «рекламщиків» це найзручніший засіб зберігання інформації, 
ескізів та рекламних роликів.

У програмі OneDrive ви маєте можливість встановити пароль 
для  ваших файлів, і  ніхто, крім вас, не  матиме до  них доступу, 
що  є  дуже зручним, аби ваші доробки не  опинилися у  чужих 
руках. Програма дає змогу впорядковувати файли, робити архіви 
для швидкого доступу до потрібного документу. Також цей хмарний 
сервіс володіє неабиякою перевагою — це користування не будучи 
в мережі за допомогою спеціальних розширень.

Отже, програма OneDrive зручна, якісна, корисна для  вашої 
роботи та відпочинку. Доступ до неї ви можете мати з будь-якого 
пристрою. OneDrive сьогодні називають першим кроком до розвит ку 
інтелектуальних комп’ютерних ЗМІ. Цей хмарний сервіс зараз 
активно розвивають і вдосконалюють, аби через кілька років замі-
нити ним матеріальні носії інформації.
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OneDrive  — це  безкоштовне інтернет-сховище, 
що надається разом з обліковим записом Microsoft. Це наче додатко-
вий жорсткий диск, доступний з  усіх використовуваних вами при-
строїв. Більше не потрібно відправляти собі файли по електронній по-
шті або носити з собою USB флеш-пам’яті, ризикуючи його втратити. 
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Працюючи над презентацією на  ноутбуці, переглядаючи фотогра-
фії із сімейної відпустки на планшеті або складаючи список покупок 
на телефоні, ви зможете використовувати свої файли з OneDrive.

У роботі розглянуто:
1) переваги сервісу OneDrive;
2) особливості OneDrive;
3) OneDrive у сучасному освітньому процесі.
Перевага сервісу OneDrive у тому, що він відразу інтегрований 

з  Microsoft Office, тому безпосередньо у  програмі можна створю-
вати, редагувати, зберігати файли Excel, OneNote, PowerPoint і Word 
у службі Windows Live OneDrive.

Сервіс OneDrive дозволяє зберігати спочатку безкоштовно 
15 Гбайт інформації у впорядкованому за допомогою стандартних 
папок вигляді. Для зображень передбачений попередній у  вигляді 
ескізів, а також можливість їх перегляду у вигляді слайдів.

З’явилося кілька нових можливостей, таких як: автоматичне 
резервне копіювання камери для  Android, можливість спільного 
використання та перегляду відео, так само, як і фотографій.

Існує підтримка Office Online в OneDrive. Це дозволяє користу-
вачам завантажувати, створювати, редагувати і обмінюватися доку-
ментами Microsoft Office безпосередньо у веб-браузері. Користувачі 
можуть створювати, переглядати і  редагувати документи Word, 
Excel, PowerPoint і OneNote прямо у браузері.

Безсумнівним достоїнством сервісу є  можливість запису фай-
лів шляхом простого перетягування або  ж із  використанням веб-
додатків. Присутній і віддалений доступ до комп’ютера, що працює 
під управлінням Windows.

За допомогою OneDrive можна отримувати доступ до докумен-
тів Office із будь-якого комп’ютера на платформі Windows або Mac, 
а також планшета або телефону. Службу OneDrive можна викорис-
товувати для  зберігання різноманітних документів, відеофрагмен-
тів, фотографій та інших файлів у хмарі, надавати до них спільний 
доступ колегам, однокласникам і навіть співпрацювати над вмістом 
з іншими користувачами.

Таким чином, OneDrive покликаний полегшити вам життя 
і  більше не  залежати від переносних накопичувачів інформації. 
Компанія Microsoft при цьому стверджує, що всі ваші особисті дані 
захищені від злому.


