
Пероганич Юрій 
Громадська організація “ВікімедіаУкраїна”

Вікіпедія – місце для реалізації творчого 
потенціалу обдарованої молоді



Вікіпедія – вільна екциклопедія, 
яку може редагувати кожен!



 Українська Вікіпедія - предмет гордості 
нашого народу на світовому рівні

 Перебувати у вікіспільноті, – серед тих, хто 
вносять правки і створюють нові статті – 
цікаво і корисно

 Ми можемо і мусимо утримувати Вікіпедію 
на належному рівні, а для цього треба ще 
більше світлих голів і роботящих рук! 3

План виступу



Число статей в uk.wikipedia.org

4



Українська Вікіпедія - Найбільша 
енциклопедія українською мовою

• Українська Радянська Енциклопедія х 4
• Універсальний словник-енциклопедія х 8
• далеко неповна і недосконала, Вікіпедія, проте, залишила 

далеко позаду усі інші загальні енциклопедії українською 
мовою.

• 202 000 статей
• 16-е місце у світі за кількістю статей (з-поміж 272 вікіпедій)
• Є кілька сотень статей, якими можна пишатися – у жодній 

енциклопедії чи довіднику ви не знайдете таких якісних 
статей.

• Більша частина сторінок ще потребує покращення. Багатьом 
статтям бракує інформації, ілюстрацій, авторитетних джерел, 
нейтральної точки зору, оновлення даних. 

• Роботи - непочатий край. 
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Вікіпедія – мірило потенціалу нації

Масштаб і якість кожного національного сектора Вікіпедії є 
мірилом потенціалу нації творити новий культурний продукт. 

Сукупність мовних розділів Вікіпедій є майданчиком змагань 
світових культур, показником їх потенцій.

Стан кожної національної Вікіпедії співвимірний місцю тієї чи 
іншої культури у сучасному світовому культурному 
просторі. 

Динаміка розвитку Вікіпедій, кількісні і якісні їх характеристики 
корелюють з майбутнім національних культур і мов. 6



 Спілкуватися віртуально і знайомитися реально з 
цікавими людьми, однодумцями

 Зробити суттєвий внесок в українську культуру, 
залишити свій слід на землі, творити україномовний 
контент

 Розвинути і систематизувати свої знання
 Розвинути свої здібності до аналізу інформації з газет, 

журналів, відсіювання несуттєвого
 Навчитися дискутувати, поважати інші точки зору, 

аргументовано захищати свою

Перебування у спільноті 
Вікіпедистів дає можливості:
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 Українська Вікіпедія – предмет гордості і 
мірило потенціалу нашого народу 

 Редагувати Вікіпедію – цікаво і корисно

 Ми можемо і повинні утримувати Вікіпедію 
на належному рівні

До праці ! 11

Підсумок:



 Дякую за увагу!

http://uk.wikipedia.org/wiki/Користувач:Perohanych 

director@wikimediaukraine.org.ua 

+38 067 505 1201
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