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Про 
мене:

● викладач закладу вищої освіти
● учитель історії
● кандидат педагогічних наук
● адміністратор Української Вікіпедії 
● член правління «Вікімедіа Україна»

= волонтер; входжу до світового 
руху за вільні знання; хочу, щоб 
знання були доступні всім і 
кожному, і щоб ці знання були 
максимально точними 



Що таке Вікіпедія?*
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Вікіпедія відображає 
цікавість та потребу 

читачів
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Вікіпедія має майже три 
сотні мовних розділів

Трохи про Вікіпедію 
українською:
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Українська Вікіпедія 
— найбільша 
енциклопедія 

українською мовою 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UkWiki2018Infographics-cut-3.jpg 

Вікіпедія доступна кожному 
і всюди:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UkWiki2018Infographics-cut-3.jpg


Це все робить участь у 
Вікіпедії і поліпшення 

його контенту дуже 
дуже важливим...



...і потребує 
залучення освітян



Освітня програма Вікіпедії 
— міжнародна програма, у 

рамках якої освітяни й 
студенти долучаються до 

поліпшення Вікіпедії у 
рамках навчального 

процесу



Використання 
Вікіпедії в освіті — 

корисно для всіх



Мотивація для викладачів 
— суспільна користь

Вікіпедія дає можливість 
урізноманітнити навчальний 

процес і надати роботі студентів 
суспільної значущості



Мотивація для студентів — 
суспільна користь

Написання статті у Вікіпедії замість традиційного 
реферату дає студентам можливість не просто виконати 
роботу «на оцінку», а й одночасно залишити після себе 
щось корисне для суспільства. Адже текст, який вони 
напишуть, бачитиме уже не тільки викладач, а значно 

ширше коло людей. Окрім того, ім'я або псевдонім 
кожного з авторів статті фіксується у її історії редагувань, 

що забезпечує студентам можливість позитивно 
зарекомендувати себе у майбутньому 



● поширення знань;
● дотримання авторських прав;
● тренування навичок письма і роботи у 

великій спільноті;
● унікальний вміст;
● можливість повторного використання;
● покращення україномовного 

інфопростору;
● та інше

Отже, підсумуємо:



Написання статей у Вікіпедії як 
форма роботи студента має свою 

специфіку:



Якість досягається не обсягом тексту, а 
обсягом і детальністю інформації, її 
структурованістю та аргументованістю на 
основі авторитетних джерел

У Вікіпедії не пишуть розділи з 
висновками

Також немає потреби обґрунтовувати 
наукову потрібність тексту — текст статті і 
список літератури скажуть самі за себе

https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%90%D0%94


Кожне ключове твердження повинно бути 
підтверджене посиланням на конкретні 
джерела

Оскільки Вікіпедію може редагувати кожен, 
тут не допускається висловлювання власних 
думок, не підтверджених авторитетними 
джерелами

Натомість основна цінність статті — в 
ґрунтовному аналізі та узагальненні наявних 
досліджень та джерел
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Тема статті повинна відповідати критеріям 
значимості статей Вікіпедії

Наприклад, перш ніж писати про викладачів 
чи кафедри треба перевірити їх на 
відповідність критеріям значимості

https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97
https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97


Текст статті повинен зберігати нейтральну 
точку зору на проблему і висвітлювати всі 
основні погляди чи аргументи щодо 
проблеми, наявні в опрацьованій літературі

https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%9D%D0%A2%D0%97
https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%9D%D0%A2%D0%97


Як і в будь-якій науковій роботі, текст, який 
пише студент, не повинен містити 
запозичених шматків тексту з книжок і т.п., а 
цитати повинні бути оформлені як такі

https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%90%D0%9F
https://en.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%92%D0%9F:%D0%90%D0%9F


Як це можна втілити на практиці?



➢ класично писати статтю
➢ писати розділ / дописувати
➢ ілюструвати статті
➢ проставляти посилання там, де є {{джерело}}
➢ писати Вікісловник / Вікімандри / Вікіцитати
➢ робити фото / аудіо / відео лабораторних робіт
➢ начитувати вголос слова / імена / власні назви / 

статті
     і т.д.

Види роботи:



Акценти програми:

на новий
контент 

на нових
користувачів ↤ ↦



Для цього ми проводимо 
навчання для викладачів 

та студентів

І запрошуємо долучатися 
до нашої роботи



Дякуємо!

Презентацію готували: Андрій Гриценко, Анна Хроболова, antanana

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

Використані фото: https://commons.wikimedia.org/?curid=32920416 

Використані матеріали: https://ua.wikimedia.org/wiki/Освітня_програма_Вікіпедії, https://goo.gl/o3UPEk 
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https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://goo.gl/o3UPEk


Запитання?

Практичне заняття із редагування 
Вікіпедії буде о 14:00


