
Як редагувати 
Вікіпедію

#Вікімарафон



Що таке Вікіпедія і як вона 
працює?



Вікіпедія — це вільна онлайн-
енциклопедія

(мабуть, найбільша енциклопедія в історії 
людства)



Вікіпедія — це сайт, який 
щодня відвідують мільйони людей: 

190 мільярдів переглядів у 2018 
році



707,6 млн переглядів 
Вікіпедії українською у 

2019 році, тобто майже 60 
млн переглядів щомісяця



У розділі українською —

● понад 980 000 статей,
● кількість дописувачів:

○ понад 2900 зробили якусь активність за 
останній місяць,

○ кілька сотень — регулярно активні.





● Вікіпедію пишуть волонтери
(немає оплачуваних редакторів; це хобі, захоплення)

● Вікіпедію редагують аматори 
(професори теж, але вони в меншості)

● Вікіпедію редагувати можуть всі

Хто створює Вікіпедію



● Вікіпедія наповнюється без 
централізованого плану
(волонтери пишуть про те, що їм цікаво і важливо)

● У Вікіпедії немає офісу
(керує Вікіпедією також спільнота волонтерів-редакторів)

Хто створює Вікіпедію



Вікіпедія працює 
завдяки відданості 

читачів і дописувачів,
які пишуть статті і виправляють 

помічені похибки



Чи можна довіряти Вікіпедії?



Чи може будь-хто виправити 
статтю про Лесю Українку чи Івана 

Франка й написати там щось 
неправдиве? 

Так, може.

То чи можна довіряти Вікіпедії? 



Вікіпедії можна довіряти, 
бо:
● очевидний вандалізм 

не проходить 
автоматично;

● є команда патрульних 
та адміністраторів — 
таких же волонтерів, 
які постійно 
перевіряють внесок 
інших користувачів;



Що треба знати, перш ніж 
доповнювати чи додавати 

статті?



● Вікіпедія — це перш за все 
енциклопедія.

● Статті мають бути на 
енциклопедичні теми, не 
реферати, монографії чи 
блог-дописи.



«Вплив науково-технічної революції 
на будову традиційних музичних 

інструментів на Наддніпрянщині у 
30-х роках XVIII ст.»

vs
«Науково-технічна революція», 

«Українські народні музичні 
інструменти», «Наддніпрянщина»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


Правила Вікіпедії:

Нейтральна точка зору;
Надійні джерела;

Перевірність;
Значимість



Значимість:
Якщо тему істотно висвітлено в незалежних 

надійних (авторитетних) джерелах, слід 
вважати, що вона задовольняє критеріям 

для окремої статті

Вікіпедія:Критерії значимості



Нейтральність:
Потрібно чесно представити всі існуючі 

точки зору і стаття не повинна декларувати, 
мати на увазі або натякати на те, що яка-

небудь із представлених точок зору є єдино 
правильною

Вікіпедія:Нейтральна точка зору



Дуже складно бути 
нейтральними (об’єктивними), 

якщо писати про те, що 
близьке:

про себе, про рідних, про 
суперників, про викладачів, 

про керівників, про свою 
установу...



Надійні джерела:
інформація без посилання на надійне 

(авторитетне) джерело може бути надалі 
вилучена зі статті. Відповідальність за пошук 

і додавання посилань лежить на тому, хто 
вносить матеріал у статтю: завжди слід 

приводити при цьому джерело, якщо це є 
можливим й доцільним

Вікіпедія:Авторитетні джерела



Перевірність:
● Слід використовувати факти, твердження, 

ідеї, припущення, теорії, точки зору, 
гіпотези та аргументи, опубліковані 
поважними джерелами.

● Критерієм для включення у Вікіпедію є 
саме перевірність (тобто, можливість 
перевірки за наведеним джерелом), а не 
істинність

Вікіпедія:Перевірність



Авторські права:
- якщо перекладаєте з іншої мовної статті 

Вікіпедії, треба вказати звідки було 
перекладено;

- в іншому випадку: це має бути текст, 
переказаний своїми словами з 
посиланнями на джерела

Вікіпедія:Авторські права



Я хочу завантажити світлину

Це складно. Ділимо на файли, 
що ви зробили самі (=вам 

належать авторські права) і ті, 
автором яких є інші люди



Ваші власні файли вантажте 
на Вікісховище



якщо відповідають критеріям 
добропорядного використання (лого; 

обкладинки книг; фото людей, що померли 
тощо)

Твори інших людей:

вантажити через 

Вікіпедія:Майстер 
завантаження файлів 



Чи може бути, що статтю 
змінять або вилучать?

Може. Але у Вікіпедії ніколи 
нічого не пропадає, і завжди 

видно, хто вніс зміни.



Реєстрація і створення статті



Як зареєструватися?



Як назвати свій обліковий запис?
Як хочете. Не обов’язково своє справжнє ім’я. 
Заборонено:

● Провокаційні, образливі імена;
● Імена, які вводять в оману;
● Рекламні імена; імена що збігаються з назвами установ, 

компаній, організацій.

Використання одного облікового запису організацією, групою людей 
заборонене: до облікового запису повинна мати доступ тільки одна 
людина. «Спільні» облікові записи негайно блокуються безстроково

Вікіпедія:Імена користувачів



Як створити статтю у 
Вікіпедії?

Ввести бажану назву у 
внутрішньому пошуку Вікіпедії; 

якщо її ще немає, система 
підкаже, що її можна створити





Вікіпедія:Стиль





Запитання?



Дякую за увагу!

звертайтеся:
info@wikimedia.org.ua

і в соцмережах
facebook.com/Wikimedia.Ukraina

Над презентацією працювали: Ата, antanana, Антон Процюк


