
Навчився сам, навчи своїх 
колег та учнів!

Сесія 2

Основні політики



Офіційна інформація

ЗАБОРОНА ОРИГАНІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



Вікіпедія не є місцем, де можна вперше оприлюднювати інформацію
(проводити оригінальні дослідження)

факти, твердженя ідеї
Посилання на джерела та відсутність оригінальних досліджень є нерозривно пов'язаними між

собою: єдиний спосіб переконатись, що ви не займаєтесь новими дослідженнями — це цитування
джерел, що прямо стосуються обговорюваного матеріалу, та чітке дотримання викладеного в 

них. Тобто, щоб продемонструвати, що ви своїм редагуванням статті не додаєте до неї
оригінального дослідження, ви повинні мати змогу надати посилання на надійні авторитетні

джерела, в яких міститься та інформація, яку ви додаєте.
Відсутність оригінальних досліджень

нейтральною точкою зору
верифіковуваністю

є одним із трьох правил, що стосуються наповнення Вікіпедії. Ці три правила доповнюють одне
одного і спільно визначають тип та якість матеріалів, що є прийнятними для вікіпедійних статей. 

Таким чином, вони не повинні розглядатися у відриві одне від одного, й авторам слід

ознайомитися з ними.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A7%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B5_%D1%94_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Оригінальне дослідження стосується теорій, даних, тверджень, 
концепцій, аргументів та ідей, що не були досі опубліковані в 
поважному виданні, чи будь-яких нових (раніше не 
опублікованих) інтерпретацій, аналізу чи синтезу опублікованих
даних, тверджень, концепцій чи ідей.
Оригінальні дослідження дописувачам Вікіпедії заборонені, 
якщо вони не були опубліковані деінде. 
Ця заборона не стосується досліджень, що були опубліковані чи
доступні через інші джерела, однак таке дослідження може
бути відкинутим авторами на підставі неповажності видання чи
недоречності. 



Джерела
Первинні джерела публікують «сиру» інформацію, таку, як фотографії

розкопок, історичні документи, щоденники, транскрипти публічних
розслідувань чи інтерв'ю, записи польових досліджень. Первинні джерела

«розташовані» найближче до події, часто вони пишуться людьми, які беруть
безпосередню участь, пропонуючи, таким чином, свій погляд на подію

зсередини.
Вторинні джерела пропонують читачеві узагальнення, аналіз, синтез, 

інтерпретацію чи оцінку інформації та даних.
Третинні джерела — такі публікації, як енциклопедії та інші збірки, що

являють собою підсумок, узагальнене конспективне викладення вторинних
джерел. Сама Вікіпедія є таким третинним джерелом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE


Чому заборонені оригінальні дослідження?
Вікіпедія зобов'язується надавати своїм читачам тільки

надійну інформацію з надійних та поважних видань.
Надійні джерела надають читачеві список джерел, що
дозволяє самостійно дослідити питання. Звертання до 

енциклопедії є першим кроком у дослідженні питання, а не 
останнім.

Покладаючись на надійні джерела, авторам легше
роз'яснити, про які точки зору йдеться у статті, легше

дотримуватись нейтральності.
Використання надійних джерел викличе повагу в читача й 

може заохотити нових дописувачів.



Текст у Вікіпедії вважається оригінальним
дослідженням, якщо він пропонує ідеї, тобто:
- пропонується теорія або метод рішення;

- пропонуються оригінальні ідеї;
- дається визначення новим термінам;
- дається нове визначення старим термінам;
- пропонується аргумент без посилання на поважне видання, 

що підтримує чи відкидає іншу ідею, теорію, аргумент чи
точку зору;

- впроваджується неологізм.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC


Нейтральна точка зору
Заборона на публікацію оригінальних досліджень
обмежує можливість публікації автором власної

точки зору. Більше того, наголошуючи важливість
включення верифіковуваних праць інших авторів, 
ця політика пропагує включення у статтю різних

точок зору. Як наслідок, вона доповнює та посилює
політику дотримання нейтральної точки зору.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83


З листа Джиммі Вейлза, засновника Вікіпедії:
- Якщо точки зору дотримується більшість, тоді повинно бути 

достатньо поважних джерел для її підтвердження;
- Якщо точки зору дотримується значна меншість, тоді повинно 

бути можливим вказати її видатних прихильників;
- Якщо точки зору дотримується дуже маленька чи дуже

обмежена група людей, вона не повинна фігурувати у Вікіпедії
(за винятком, можливо, довідкових статей про цю

групу), незалежно від того, чи ця точка зору вірна, та 
незалежно від того, чи Ви можете її довести.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B7


Верифіковуваність
Якість енциклопедії визначається надійністю використаних
джерел. Політика нейтральної точки зору визнає, що люди 

можуть не погоджуватись щодо того, що є «правдою». Люди, 
однак, можуть досягнути згоди з приводу того, що на те чи інше

питання існують ті чи інші точки зору. Покладаючись на 
результати досліджень, проведених іншими людьми та 

опублікованими поважними виданнями, політика відсутності
оригінальних досліджень та політика верифіковуваності джерел

доповнюють і посилюють одна одну.



Посилання на джерела
Щоб читачі могли перевірити інформацію, надану в 

статті, вони повинні знати, звідки, окрім Вікіпедії, 
походить використана інформація, тобто мати список 

використаних джерел. Оскільки дана політика
заохочує авторів покладатися на попередньо

опубліковані праці, вона посилює політику посилань
на джерела.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0


Корисні посилання:

Основна сторінка освітнього проекту:

Вікіпедія:Освітня програма Вікіпедії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
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