
ВІКІПЕДІЯ:
Швидкий старт 

для новачків



Що таке Вікіпедія
і як вона працює



❑

❑

❑

❑

❑

ЩО ТАКЕ ВІКІПЕДІЯ



❑

❑

❑

ЩО ТАКЕ ВІКІПЕДІЯ



❑

❑

❑

❑

ХТО ПИШЕ ВІКІПЕДІЮ



ХТО ПИШЕ ВІКІПЕДІЮ



❑

❑

ХТО ВІДПОВІДАЄ
ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ У ВІКІПЕДІЇ



ПЕРЕВІРКА КОНТЕНТУ



ПЕРЕВІРКА КОНТЕНТУ



❑

❑

❑

ПІДВАЛИНИ ВІКІПЕДІЇ



❑

❑

❑

ПІДВАЛИНИ ВІКІПЕДІЇ



ВІКІПЕДІЯ ТА СПІЛЬНОТА



❑

❑

❑

❑

❑

❑

СЕСТРИНСЬКІ ПРОЄКТИ



СЕСТРИНСЬКІ ПРОЄКТИ
❑

❑

❑

❑

❑



Вікіпедія та Ви:
про що писати



❑

❑

❑

❑

ЧОМУ ВАМ ВАЖЛИВО ВМІТИ 
РЕДАГУВАТИ ВІКІПЕДІЮ



❑

❑

❑

❑

ЧОМУ ВАМ ВАЖЛИВО ВМІТИ 
РЕДАГУВАТИ ВІКІПЕДІЮ



❑

❑

ЧОМУ ВАМ ВАЖЛИВО ВМІТИ 
РЕДАГУВАТИ ВІКІПЕДІЮ



❑

❑

ЧОМУ ВАМ ВАЖЛИВО ВМІТИ 
РЕДАГУВАТИ ВІКІПЕДІЮ



❑

❑

❑

❑

ПРО ЩО МОЖНА ПИСАТИ



❑

❑

❑

ПРО ЩО МОЖНА ПИСАТИ



ВІКІПЕДІЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ГРОМАДИ

blog.wikimedia.org.ua/2020/09/22/
wikipedia-matters

https://blog.wikimedia.org.ua/2020/09/22/wikipedia-matters/


Основні засади та 
правила Вікіпедії





5 ОСНОВ



❑

❑

❑

❑

5 ОСНОВ



❑

❑

❑

❑

❑

❑

5 ОСНОВ



.

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА



❑

❑

❑

❑

❑

❑

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА



❑

❑

❑

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА



ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА

Детальніше:

Вікіпедія:ПД



АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА

Детальніше:

Вікіпедія:АД
Вікіпедія:В



❑

❑

❑

АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



❑

АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



❑

❑

❑

❑

АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



❑

❑

❑

❑

❑

АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



❑

❑

АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



❑

АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



АВТОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА



ПЕРЕВІРНІСТЬ



❑

❑

ПЕРЕВІРНІСТЬ



❑

❑

ПЕРЕВІРНІСТЬ



❑

❑

❑

ПЕРЕВІРНІСТЬ



❑

❑

❑

ПЕРЕВІРНІСТЬ



ПЕРЕВІРНІСТЬ

Детальніше:

Вікіпедія:В
Вікіпедія:АД
Вікіпедія:ПД
Вікіпедія:ОД



ПЕРЕВІРНІСТЬ

Детальніше:

Вікіпедія:В
Вікіпедія:АД
Вікіпедія:ПД
Вікіпедія:ОД



Детальніше:    Вікіпедія:КЗ

КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



❑

КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



❑

❑

КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



❑

❑

❑

КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



❑

❑

❑

❑

КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



❑

❑

КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ



АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Детальніше:

Вікіпедія:АП
Статті у Вікіпедії – «Авторське право» та «Плагіат»



АВТОРСЬКЕ ПРАВО



ЩО ТАКЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО



ЩО ТАКЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО



❑

❑

❑

❑

❑

ЩО ТАКЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО



❑

❑

❑

ВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ



❑

❑

ВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ



❑

❑

❑

АВТОРСЬКЕ ПРАВО



❑

❑

АВТОРСЬКЕ ПРАВО



❑

❑

АВТОРСЬКЕ ПРАВО



АВТОРСЬКЕ ПРАВО



АВТОРСЬКЕ ПРАВО



ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



❑

❑

ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



❑

❑

ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



❑

❑

ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Детальніше:

Вікіпедія:ОД
Вікіпедія:АД
Вікіпедія:В
Вікіпедія:ПД



ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



ЖОДНИХ ОРИГІНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ



❑

❑

❑

НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ



❑

❑

НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ



❑

❑

НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ



❑

❑

❑

НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ



НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ

Детальніше:

Вікіпедія:НТЗ
Вікіпедія:АД
Вікіпедія:В
Вікіпедія:ОД



НЕЙТРАЛЬНА ТОЧКА ЗОРУ



КАТЕГОРИЗАЦІЯ

Детальніше:

Вікіпедія:КАТ



❑

❑

❑

КАТЕГОРИЗАЦІЯ



КАТЕГОРИЗАЦІЯ



КАТЕГОРИЗАЦІЯ



ЧИМ НЕ Є ВІКІПЕДІЯ

Детальніше:

Вікіпедія:ЧНЄВ
Вікіпедія:В



❑

❑

ЧИМ НЕ Є ВІКІПЕДІЯ



❑

❑

❑

ЧИМ НЕ Є ВІКІПЕДІЯ



ГОЛОВНІ ПРАВИЛА ТА НАСТАНОВИ



Написання 
енциклопедичної 

статті



ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СТИЛЬ

Детальніше:

Вікіпедія:Стиль
Статті у Вікіпедії – «Енциклопедія» та «Енциклопедичний стиль»



❑

❑

❑

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СТИЛЬ



❑

❑

❑

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СТИЛЬ



❑

❑

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СТИЛЬ



❑

❑

❖

❖

❖

ІМЕНУВАННЯ СТАТЕЙ



❑

❑

ІМЕНУВАННЯ СТАТЕЙ

Детальніше: Вікіпедія:IC



Вступ (означення предмета статті).

== Розділ ==

Текст розділу.

== Розділ ==

=== Підрозділ ===

Текст підрозділу.

=== Підрозділ ===

Текст підрозділу.

==Див. також==

Список статей.

== Примітки ==

Список приміток.

== Джерела ==

Список джерел.

== Посилання ==

Список посилань.

Категорії

СТРУКТУРА СТАТТІ



Детальніше:

Вікіпедія:Стиль
Вікіпедія:Стиль/Структура 
статті

СТРУКТУРА СТАТТІ



Видавництво «Пульсари» (початковий текст – із сайту видавництва)

Видавництво засноване 1999 року. З маленької друкарні ми перетворилися на сучасне
європейське видавництво. За ці роки ми здобули друзів, якими дорожиш, смаку яких
довіряєш, люди-взірці, які формують інтелектуальне середовище. Основне
призначення видавництва, власне, й полягає в тому, щоб тиражувати здобутки
людського розуму й таланту. Усвідомлення причетності до створення національного
багатства, скарбниці, якою послуговуватимуться майбутні покоління — це найбільша
радість видавця. Ніша, якою ми пишаємся – Custom Publishing.

Наші видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга року» та
отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди, заснованої Посольством
Франції в Україні.

Наше видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 1: Початковий текст



Видавництво «Пульсари» — засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на сучасне європейське видавництво. За ці роки ми здобули друзів,
якими дорожиш, смаку яких довіряєш, люди-взірці, які формують інтелектуальне
середовище. Основне призначення видавництва, власне, й полягає в тому, щоб
тиражувати здобутки людського розуму й таланту. Усвідомлення причетності до
створення національного багатства, скарбниці, якою послуговуватимуться майбутні
покоління — це найбільша радість видавця. Ніша, якою ми пишаємся – Custom
Publishing.

Наші видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга року» та
отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди, заснованої Посольством
Франції в Україні.

Наше видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 2a: Заголовок статті



Видавництво «Пульсари» — засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на сучасне європейське видавництво. За ці роки ми здобули друзів,
якими дорожиш, смаку яких довіряєш, люди-взірці, які формують інтелектуальне
середовище. Основне призначення видавництва, власне, й полягає в тому, щоб
тиражувати здобутки людського розуму й таланту. Усвідомлення причетності до
створення національного багатства, скарбниці, якою послуговуватимуться майбутні
покоління — це найбільша радість видавця. Ніша, якою ми пишаємся – Custom
Publishing.

Наші видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга року» та
отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди, заснованої Посольством
Франції в Україні.

Наше видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 2b: Заголовок статті



Видавництво «Пульсари» – засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на сучасне європейське видавництво. За ці роки ми здобули
друзів, якими дорожиш, смаку яких довіряєш, люди-взірці, які формують
інтелектуальне середовище. Основне призначення видавництва, власне, й
полягає в тому, щоб тиражувати здобутки людського розуму й таланту.
Усвідомлення причетності до створення національного багатства, скарбниці,
якою послуговуватимуться майбутні покоління — це найбільша радість видавця.
Ніша, якою ми пишаємся – Custom Publishing.

Наші видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга року» та
отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди, заснованої Посольством
Франції в Україні.

Наше видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 3: Визначення сумнівних тверджень



Видавництво «Пульсари» – засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на сучасне європейське видавництво. За ці роки ми.
Основне призначення видавництва, власне, й полягає в тому, щоб
тиражувати здобутки людського розуму й таланту. Ніша, – Custom
Publishing.

видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга
року» та отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди,
заснованої Посольством Франції в Україні.

видавництво є членом Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 4: Залишити енциклопедичний текст



Вилучити, переформулювати чи підтвердити сумнівні твердження

Видавництво «Пульсари» – засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на сучасне європейське видавництво. За ці роки ми.
Основне призначення видавництва, власне, й полягає в тому, щоб
тиражувати здобутки людського розуму й таланту. Ніша, – Custom
Publishing.

видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга
року» та отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди,
заснованої Посольством Франції в Україні.

видавництво є членом Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 5: Підтвердження сумнівних тверджень



Видавництво «Пульсари» – засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на сучасне європейське видавництво. За ці роки ми. Основне
призначення видавництва, власне, й полягає в тому, щоб тиражувати
здобутки людського розуму й таланту. Ніша, – Custom Publishing.

видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга року»
та отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди, заснованої
Посольством Франції в Україні.

видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 5a: Підтвердження сумнівних тверджень



Видавництво «Пульсари» – засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на. За ці роки ми. Місією видавництва є тиражування
здобутків людського розуму й таланту.. Ніша, – Custom Publishing.

видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові,
Державного комітету телебаченні радіомовлення, здобували премії «Книга року» та
отримували спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди, заснованої Посольством
Франції в Україні.

видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 5b: Підтвердження сумнівних тверджень



Видавництво «Пульсари» – засноване 1999 року. З маленької друкарні ми
перетворилися на. Місією видавництва є тиражування здобутків людського
розуму й таланту. За ці роки ми. Ніша, – Custom Publishing.

видання неодноразово отримували нагороди Форумів видавців у Львові[1][2],

Державного комітету телебаченні радіомовлення[3], здобували премії «Книга

року»[4][5] та отримували спеціальні відзнаки Премії імені

Г. Сковороди, заснованої Посольством Франції в Україні[6].

видавництво є членом Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 5c: Підтвердження сумнівних тверджень



Видавництво «Пульсари» – українське видавництво з м. Києва, яке було засноване

1999 року як невелика друкарня. Місією видавництва є тиражування здобутків людського

розуму й таланту. Одна з головних ніш на ринку видавництва – Custom Publishing.

Видання видавництва «Пульсари» отримали численні нагороди на Форумах видавців у

Львові[1][2], від Державного комітету телебачення і радіомовлення[3], здобули премії

«Книга року»[4][5] , а також були отримали спеціальні відзнаки Премії імені Г. Сковороди,

що заснована Посольством Франції в Україні[6].

Видавництво «Пульсари» входить до Української асоціації видавців та

книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 6: Редагування тексту



Видавництво «Пульсари» – українське видавництво з м. Києва, яке було

засноване 1999 року як невелика друкарня. Місією видавництва є тиражування

здобутків людського розуму й таланту. Одна з головних ніш на ринку

видавництва – Custom Publishing.

Видання видавництва «Пульсари» отримали численні нагороди на Форумах

видавців у Львові[1][2], від Державного комітету телебачення і радіомовлення[3],

здобули премії «Книга року»[4][5], а також отримали спеціальні відзнаки Премії

імені Г. Сковороди, що заснована Посольством Франції в Україні[6].

Видавництво «Пульсари» входить до Української асоціації видавців та

книгорозповсюджувачів.

НАПИСАННЯ СТАТТІ
Крок 7: Оформлення
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