
Тренінг для 
тренерів 

Вікімарафону 
2020

25 січня 2020 року, Київ



Вступ



Вікімарафон 2020:
1) 7-денна онлайн-акція зі 

створення статей в українській 
Вікіпедії

2) вікізустрічі по всій Україні



Мета цього тренінгу
— разом удосконалити навички 

із проведення вікітренінгів
(прив’язка до Вікімарафону, але здебільшого 

говоритимемо про універсальні речі)



Програма
10:00-10:30 — вступ, знайомство
10:30-11:30 — план презентації для учасників Вікімарафону
11:30-12:00 — вибір теми та значимість
12:00-14:00 — тренінг з використання візуального редактора й 
інструменту перекладу

14:00-14:45 — обід

14:45-15:30 — Вікідані
15:30-16:00 — авторські права
16:00-16:30 — технічні лайфхаки (наприклад, виключення з IP-
блокування і створення облікових записів)
16:30-17:00 — вправа «відповіді на запитання новачків»
17:00-17:30 — обговорення організаційних моментів вашої вікізустрічі

18:00-19:00 — вечеря



Організаційні моменти



Знайомство

Розкажіть про себе та свій 
досвід навчання інших 

людей редагуванню 
Вікіпедії (якщо такий був)



Знайомство

Розкажіть про свій захід 
Вікімарафону (коли, для 

якої аудиторії)



1. План презентації 
стандартного 

тренінгу



Мета

● Підівчити те, чого не знаєте / 
призабули

● Звернути увагу на те, що важливо 
розповісти новачкам

● Відчути себе на місці новачків :)



План

● Я розповідаю презентацію
● За потреби заглиблюємося в 

деталі й обговорюємо



Де знайти типову 
презентацію?

● Перевірте електронну пошту :)
● Google Slides (з персоніфікацією) — 

http://bit.ly/2GjDJZK
● Вікісховище (без персоніфікації) — 

https://w.wiki/G3W

http://bit.ly/2GjDJZK
https://w.wiki/G3W


2. Вибір теми і 
значимість



Як вибрати тему для 
написання статті?

● Пропоновані організаторами теми: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:
Вікімарафон_2020/Пропоновані_теми 
(https://w.wiki/G6p)

● Ваш список пропонованих тем (особливо якщо 
захід має тематичну прив’язку чи конкретну 
аудиторію)

● За бажанням учасника/учасниці

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_2020/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_2020/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://w.wiki/G6p


Як визначити, чи тема 
значима?

● Ваш здоровий глузд — чи заслуговує ця тема бути 
представленою в енциклопедії

● Рівень представлення у джерелах (незалежних і 
авторитетних)
«Якщо тему істотно висвітлено в незалежних надійних 
(авторитетних) джерелах, вона відповідає критеріям 
для окремої статті»
Аргументи “ця людина багато зробила, а тому заслуговує на статтю” 
не є валідними



Як визначити, чи тема 
значима?

Конкретні правила — конкретніші критерії:
● https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:

Критерії_значимості
● https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:

Критерії_значимості/Особи
● https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:

Критерії_значимості/Організації
● та інші (веб-сайти, залізниці, книги, комп'ютерні 

програми, фільми, футбольні команди)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


Як визначити, чи тема 
значима?

Важливо розуміти, що не існує ідеальної 
формули значимості. Деякі питання 
залишаються і будуть залишатися 

дискусійними всередині спільноти.



Rules of thumb

● Якщо стаття існує в інших мовних розділах 
(особливо в кількох), тема з високою 
ймовірністю значима (але не гарантовано!)

● Якщо людина вже померла і про неї збереглись 
публічні джерела, вона з вищою ймовірністю 
значима



Що робити, якщо тема не 
значима?

● Делікатно пояснити це учаснику. До того, як він 
почав створювати статтю :)

● Якщо доречно, запропонувати не створювати 
окрему статтю, а доповнити вже наявну.



Вправа на 
визначення 
значимості



3. Візуальний 
редактор 



Що таке візуальний 
редактор?

● Вікі-розмітка vs. візуальний 
редактор

● Редактор формату WYSIWYG (“what 
you see is what you get”)

● Оптимальний варіант для новачків



Обмеження візуального 
редактора

● немає можливості змінювати деякі складні структури, 
наприклад, таблиці, формули

● підтримується не всіма веб-оглядачами 
(mw:VisualEditor/Target_browser_matrix)

● підтримує тільки простори назв статей і персональних сторінок
● завжди завантажує всю сторінку, тобто не можна редагувати 

окремі розділи

https://www.mediawiki.org/wiki/VisualEditor/Target_browser_matrix


Де почитати більше?

● Вікіпедія:Візуальний редактор/Посібник 
користувача

● Довідка:Посилання на джерела у 
Візуальному редакторі

● Буклети

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%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%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
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_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96/1
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_%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96/1


Вправа №1
Відтворити оформлення 
статті як на прикладі за 

допомогою ВР
у просторі своєї чернетки



Скопіюйте текст звідси 
bit.ly/wmua20

і вставте до чернетки

uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна:Моя_сторінка/Чернетка

Якщо не відкривається візуальний редактор:
uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна:Моя_сторінка/Чернетка?veaction=edit

http://bit.ly/wmua19?fbclid=IwAR3POyEpfGHTdI4fwKE6NMpZKyDCfc_a1Fw1-kLzp9sjjYJkULxapzuRFtU






Вправа №2
Оформити статтю у ВР

 



4. Переклад вмісту



● створення перекладів прямо поруч з оригінальною 
статтею 

● автоматизація нудних кроків: копіювання тексту між 
різними вкладками браузера, пошук відповідних 
посилань та категорій тощо. 

● можливість використати автопереклад (обов’язково 
його вичитувати!) 



Вправа 
Перекласти статтю за 

допомогою інструменту 
перекладу

Спеціальна:Переклад_вмісту 

 



5. Вікідані



Вікідані — це вільна, зв'язана 
база даних, яку можуть читати 
та редагувати як люди, так і 
машини.



● Зв’язок між статтями різними мовами
● Зв’язок з сестринськими проектами
● Характеристики суб’єктів статей та зв’

язок з пов’язаними статтями

Навіщо Вікідані?













6. Авторські права



Вікіпедія:П'ять основ



Тобто:
Дозволяється будь-кому
використовувати матеріали з будь-якою метою,
за умови збереження інформації про власника 
авторських прав

Допускається розповсюдження, 
створення похідних творів,
а також комерційне та будь-яке інше 
використання



Чи можна попросити дозвіл для 
використання матеріалів саме у 

Вікіпедії?



Отже:
● Не порушуйте авторських прав у самій презентації 

(вказуйте авторів/джерела використаних 
ілюстрацій)

● Не можна дослівно копіювати текст, який 
захищається авторськими правами

● Дослівний переклад матеріалу з іншої мови може 
порушувати авторські права (якщо не з іншої статті 
Вікіпедії)



● Якщо ви робите селфі, то ви є автором фото. Якщо 
вас фотографують, то автором фото є людина, яка 
зробила фото. Навіть якщо вона скористалася 
вашим телефоном

● Якщо ви сфотографували сторінку книги, але ви не 
є автором, вам не належать авторські права на цю 
книгу

● Якщо є можливість, варто спробувати попросити 
дозвіл у автора матеріалів для публікації під 
вільною ліцензією (ВП:Дозволи / https://w.wiki/G8C)

https://w.wiki/G8C


7. Технічні лайфхаки



Що робити, коли 
користувач не може 

зареєструватися?
 



● В ідеалі, учасники мають реєструватися самі. 
Однак деколи це неможливо через заборону на 
створення 6+ обліковок з однієї IP-адреси.

● Вихід з ситуації?
○ Попросити учасників зареєструватися 

заздалегідь (і не забути логін/пароль);
○ Попросити учасників зареєструватися з 

мобільного інтернету (зі смартфона або роздати 
інтернет);

○ Отримати прапорець “створювача облікових 
записів” і створити аккаунт самостійно.



“Створювач облікових записів”

● Подайте заявку на сторінці 
https://uk.wikipedia.org/wiki/ВП:ЗА 

● Укажіть, навіщо вам потрібен прапорець (для 
проведення заходу) & на який період (до 
завершення заходу — дата?)

● У термінових випадках зверніться до 
адміністратора особисто (наприклад, до мене)



uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна:Створити_обліковий_запис 
Не потрібно розлогінюватися
У полі “Причина” напишіть про Вікімарафон



Інші лайфхаки?
Давайте поділимося



7. Вправа 
«відповіді на 

запитання новачків»



Ви презентували правила і даєте 
можливість учасникам вікізустрічі 

поставити запитання…

Тягніть питання і готуйтесь 
презентувати :)

 



8. Організація 
вікізустрічі



Сесія 7

Організація вікізустрічі

Пам’ятка: 
https://ua.wikimedia.org/w/index.php?curid=6289 

https://ua.wikimedia.org/w/index.php?curid=6289


● Визначення місця, дати, тривалості 
проведення

● Інформування про захід та промоція
● Інтернет та техніка
● Презентація правил та настанов
● Написання статей
● Пригощання та сувеніри
● Звітування

Основні складові 

 



Місце

● Доступ до інтернету
● Доступ до розеток
● Бажано — комп’ютери
● Бажано — проектор



Тривалість
● Оптимально — три-чотири години
● 30-45 хвилин презентації Вікіпедії, 

все решта — практична частина
● Кава-брейк посередині або 

впродовж заходу



Промоція
● Фейсбук-подія (якщо ще не 

створили, можемо створити)
○ Запрошуйте туди друзів!

● Дописи в соцмережах
● Місцеві ЗМІ
● Друковані афіші



Презентація Вікіпедії
+ написання статей

Те, про що ми цілий день сьогодні 
говорили :)



Пригощання та сувеніри

● Кава-брейк
● Сувеніри — за створені статті!



Звітування

● Обов’язково — список нікнеймів учасників!
● Фотографії (завантажити на Сховище)
● Заповнити фідбек-форму (надішлемо)
● Бажано: тримати контакт з учасниками після 

заходу, простежити за їхніми статтями і 
давати фідбек за потреби



На цьому будемо завершувати.
Якщо є запитання, кажіть.

Наступні кроки:
1) Лист із матеріалами
2) Форма відгуку

 



Запитання пишіть на

wikimarathon@wikimedia.org.ua

Дякуємо!

 

Презентацію готували: Антон Процюк, Anntinomy, Antanana, Base 


