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Вікі — веб-сайт, що дозволяє користувачам змінювати самостійно 
вміст сторінок через браузер

  
Вікіпедія — онлайн енциклопедія, яку кожен може редагувати.

Основні принципи: нейтральність, достовірність, 
дотримання авторського права

Мета:  зібрати всі знання людства та 

зробити їх доступними кожному!  



Printscreen from Watcher.com.ua

http://watcher.com.ua/2017/10/03/v-top-10-saytiv-yakymy-korystuvalys-ukrayintsi-u-veresni-zhodnoho-rosiyskoho/


Офіційне правило 
української Вікіпедії:

Статті у Вікіпедії ґрунтуються 
на опублікованих 
авторитетних джерелах.

Коли ви пишете статтю, 
намагайтеся посилатися на 
джерела[1].

Вікіпедія:Авторитетні джерела

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=165371#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0


Вікіпедія:Стиль

● Примітки

● Джерела та література

● Посилання

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


Примітки
Розділ для деталей, зайвих в основному тексті статті, або підтвердження 

неоднозначних тез з посиланням на джерело інформації.

Текст приміток вміщують у основному тексті статті (зазвичай там, де вони вперше згадуються) і 
при перегляді статті всі виноски автоматично збираються у відповідному розділі. Довідка:
виноски

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8


Джерела та література
Розділ має містити бібліографію (друковані наукові праці) з теми статті. 

Якщо наведено джерело іноземною мовою, то про це вказується після 

опису. Дивіться: Вікіпедія:Посилання на джерела.

== Джерела та література ==
* ...
* ...

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




Посилання
Розділ для адрес інтернет-ресурсів, що глибше висвітлюють та 

доповнюють статтю.



Чи є посилання на eKMAIR?

Пошук у Вікіпедії: 
insource:ekmair.ukma.edu.ua

=
жовтень 2016       53 сторінки :(

жовтень 2017    113 сторінок

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA&limit=20&offset=40&profile=default&search=insource%3Aekmair.ukma.edu.ua&searchToken=elgbweqetbj9ds8wlyn7cpg6g


Марафон 28 жовтня 2016 року. Здійснено редагування 
у 39 статтях:

Anarchy in the UKR

Білокінь Сергій Іванович
Божественна комедія
Бурбан Анатолій Флавіанович
Вальтер фон дер Фоґельвайде
Гаврилишин Богдан Дмитрович
Генріх фон Клейст
Губаржевський Ігор Володимирович
Едмунд Гуссерль
Жижко Сергій Андрійович
Зілинський Орест
Зуєвський Олег Йосипович
Іллєнко Юрій Герасимович
Квіт Сергій Миронович
Коновал Олексій Григорович
Кримський Агатангел Юхимович
Мандри Гуллівера
Мертві душі
Миколайчук Іван Васильович

20 .Мінаков Михайло Анатолійович

21. Моренець Володимир Пилипович
Огаркова Тетяна Анатоліївна
Костянтин Василь Острозький
Панченко Володимир Євгенович
Парфуми (роман)
Патрік Зюскінд
Ріхард Вагнер
Свідзінський Володимир Євтимович
Семенко Юрій Сергійович
Соціологія
Староакадемічний корпус НаУКМА
Тенета Борис Йосипович
Терещенко Валерій Іванович
Тичина Павло Григорович
Тіні забутих предків (фільм)
Український технічно-господарський інститут
Фауст (Гете)
Яновський Юрій Іванович
Ярема Яким Якимович



Чи зросла відвідуваність eKMAIR?



Але...





Яка мета?
● Наблизити матеріали відкритого доступу до 

користувачів
● Збільшити кількість переглядів
● Промоція могилянських науковців та 

результатів їх досліджень



Механізм роботи
1. Зареєструватися

2. Створити сторінку користувача

3. Вибрати наукову статтю/посібник/монографію з репозитарію 

4. Підібрати статтю для покращення, перейти в режим редагування

5. Цитувати джерело (Розділ «Примітки») або додати посилань на 

статтю, що може бути додатковим джерелом до статті (Розділ 

«Джерела»)

6. Додати шаблон {{відкритий доступ}} в кінці посилань



До справи!


