
Навчився сам, навчи своїх колег та учнів! 

Сесія 3 



СТОРЕННЯ ТА 

РЕДАГУВАННЯ 

СТАТЕЙ У 

ВІКІПЕДІЇ  



Що треба знати перед 

створенням статті? 



 

 

Доречність — відповідність назви статті її вмісту; при пошуку 

за ключовим словом — відповідність того, що шукали 

загальному вмісту статті. При виборі назви слід керуватись 

таким: 

1) Назва має бути за можливості найкоротшою, але достатньою 

для однозначної ідентифікації теми статті; 

2) Чимало користувачів використовують академічні джерела 
 

                                                   ВП:ІС 

 

 Іменування статей 



 Іменування статей 



 Іменування статей 



 Іменування статей 



 Іменування статей 



 Зміст у Вікіпедії 



 Зв’язність у Вікіпедії 



Основи Вікірозмітки 



 

 

 

 

 

 

 

На кожній сторінці у верхньому правому куті розміщене 

посилання Редагувати код. 

 

Натисність на нього і відкриється вікно, яке дозволить 

редагувати текст. 

 Редагування 



 Панелі редагування 



 Панелі редагування 



 Редагування розділу 



 Редагування розділу 

Два знаки = з кожного боку фрази створюють розділ,  

три – підрозділ 



 Форматування тексту 



Для виділення тексту курсивом необхідно з кожного боку цього 

тексту поставити по два апострофи ('), а для виділення тексту 

жирним – по три. 

 Форматування тексту 



 Внутрішні посилання 



 Внутрішні посилання 

Слова (статті), до яких Ви хочете зробити посилання необхідно писати у 

подвійних квадратних дужках (напр., [[експеримент]]) 

Якщо слово у тексті має інший відмінок, ніж назва статті, то слід 

використовувати таку вікірозмітку: [[вимірювальний 

прилад|вимірювальних приладів]].  



Для створення зовнішнього посилання на інтернет-сторінку 

необхідно в квадратних дужках подати її адресу, а після пробілу – 

опис сторінки (назву, яка висвічується на верхній панелі браузера): 

є [http://адреса_сторінки пробіл опис посилання]. 

 

 Зовнішні посилання 



 Примітки 



 Примітки 



 Примітки 

Після тексту, який необхідно підтвердити посиланням необхідно 

вставити між знаками (тегами) <ref> та </ref> текст посилання на 

джерело (примітки).  

У разі кількаразового використання одного джерела в тексті слід 

один раз повністю навести джерело між тегами <ref name "">  та 

</ref> (у "" слід вказати кодове слово, напр., "ІМСУ"), а інші рази 

використання – вказувати лише теги з кодовим словом у лапках. 

 

В кінці статті необхідно вставити. 

== Примітки == 

{{reflist}} 



 Марковані та нумеровані 

списки 



Для того, аби створити маркований список необхідно на 

початку рядка поставити знак *. А для нумерованого списку 

треба використати знак # на початку нового рядка. 

 Марковані та нумеровані 

списки 



Категоризація – це система упорядкування статей за певними темами чи 

характеристиками, до яких належить чи якими володіє об’єкт або предмет 

статті.  

Одна стаття може належати до великої кількості категорій. 

Категоризація не є ієрархічною. 

 Категоризація 

 

ВП:Категоризація 

 



 Категоризація 

 

ВП:Категоризація 

 



 

 

 Категоризація 



Створення статті 



 

Для початку оберіть правильну назву для статті. 

 

Оскільки існує стаття Ордівка (про село), то при створенні статті про 

залізничну станцію Ордівка потрібно зробити уточнення після назви. 

 

Після цього натисніть Enter 

 Створити статтю 



Якщо Ви ввели все правильно, то натисніть на червоне посилання 

(створити сторінку «Ордівка (станція)») для створення статті. 

 Створити статтю 



 Створити статтю 



 Створити статтю 

Не забудьте 

про 

структуру 

статті! 



 Створити статтю 



 

 

 

А тепер натисніть Зберегти сторінку. 

 

Також можете подивитись чи все у Вас вийшло правильно, зробивши 

попередній перегляд 

 Створити статтю 



 Створити статтю 



Ілюстрування статей 



 Вставити зображення 

Для вставки будь-якого медіа-файлу треба вставити у подвійних квадратних 

дужках текст вікірозмітки: назва файлу та його розширення, пояснення, що 

файл буде з підписом (thumb), розташування (праворуч), розмір у пікселях та 

сам підпис під медіа-файлом. 

 



 Вставити зображення 



 Вставити галерею 

зображень 



 Вставити галерею 

зображень 

Для вставки галереї зображень треба між тегами <gallery> </gallery> вставити 

назви файлів їх розширення з нового рядка кожний та підпис під кожним 

файлом. 

 



 Переклад статей 



 

 

 

 

http://ua.wikimedia.org 

 

Посібники з редагування 



Дякуємо! 

Презентацію готували: Kharkivian, Antanana, cc by-sa 3.0. 

Логотип Фонду Вікімедіа: Neolux, Zscout370, Dbenbenn, суспільне надбання 

Логотип Вікіекспедицій — Андрій Макуха, cc by-sa 3.0 

Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, cc by-sa 3.0 

Логотип Вікімандрів: AleXXw, Helixitta, cc by-sa 3.0 

Логотип «Вікі любить пам'ятки»: Lusitana, Cirdan, cc by-sa 3.0 

Логотип «Вікі любить Землю»: AleXXw, Zlir'a, cc by-sa 3.0 

 

 

Імейл для контактів: 

wm-ua@wikimedia.org 


