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Основнi правила Вiкiпедiї

I Вiкiпедiя є енциклопедiєю, що поєднує елементи загальних
i спецiалiзованих енциклопедiй, довiдникiв. Окрiм того, у
Вiкiпедiї забороненi оригiнальнi дослiдження, а тому кожна
стаття мусить мати набiр посилань на авторитетнi
джерела.

I Вiкiпедiя, як i будь-яка iнша енциклопедiя, повинна
дотримуватись нейтральної точки зору. Це вимагає
вiдтворення у статтi усiх основних точок зору на проблему,
яка розглядається у статтi, до того ж iз наданням
посилань на джерела.

I Матерiали Вiкiпедiї є вiльними для використання, але при
тому Вiкiпедiя дотримується авторського права. На
Вiкiпедiю не можна просто скопiювати текст iз книжки чи
будь-якого сайту без дозволу на те автора тексту. Те саме
стосується й мультимедiйних даних.



Основнi правила Вiкiпедiї

I Вiкiпедiя забезпечує можливiсть спiлкування мiж
учасниками. Потрiбно виявляти повагу до учасникiв
дискусiї, не допускати «вiйн редагувань» чи образ
стосовно опонентiв у дискусiї. Припускайте добрi намiри з
боку iнших.

I Вiкiпедiя не має незмiнних правил, за винятком поданих
п’яти. Бiльшiсть правил пiдлягають обговоренню й
можливому перегляду, при достатнiй iнiцiативi спiльноти.



Заборона оригiнальних дослiджень

Оригiнальнi дослiдження — матерiали, повiдомлення про
факти, думки чи iдеї, якi не були ранiше опублiкованi у
надiйних виданнях.
Заборона оригiнальних дослiджень означає, що на Вiкiпедiю не
можна писати «вiд себе» — мусимо завжди опиратись на вже
наявну де-iнде iнформацiю, до якої можна легко звернутись
задля перевiрки.



Редагування Вiкiпедiї
Кожна стаття на Вiкiпедiї має вкладку «Редагувати»:

Кнопка «Редагувати» є також бiля початку кожного роздiлу:



Вiкiтекст

Вiкiтекст (або вiкiсинтаксис, вiкiмаркування) — простий
текстовий формат, яким легко задавати структуру й вигляд
iнформацiйних документiв.



Базове форматування

Створення заголовкiв та роздiлiв:

== Роздiл ==
=== Пiд-роздiл ===
==== Нижчий роздiл ====
===== Найдрiбнiший пiдродзiл =====



Базове форматування

Створення посилань мiж статтями:

Микола Лисенко народився у селi [[Гриньки]].
...
Ще пiдлiтком Лисенко виконував твори [[Моцарт]]а.
...
У композиторськiй спадщинi Лисенка особливо
важливе мiсце займають твори на тексти
[[Тарас Шевченко|Тараса Шевченка]].



Базове форматування

Нахилений, жирний та нахилений жирний шрифти:

''Нахилений'', '''жирний''' та
'''''нахилений жирний''''' шрифти.



Створення посилань на дрежела

Твердження, яке потрiбно пiдтвердити
джерелом<ref>Посилання</ref>.

наприклад:

<ref>Дзюба I. Україна i свiт // Україна. Наука
i культура. — Вип. 25. — Київ, 1991.</ref>



Створення посилань на джерела

А в кiнцi статтi:

== Примiтки ==
{{Примiтки}}



Перелiки

Ненумерований перелiк:

* Симфонiя in C
* Соната для скрипки й фортепiано
* Концерт для фортепiано з окрестром

Та нумерований:

# Експозицiя
# Розробкова частина
# Реприза



Додаткова iнформацiя

I Довiдка про Вiкiпедiю: стаття «Вiкiпедiя:Довiдка», кнопка
«Довiдка» злiва у меню;

I «Вiкiпедiя:Кнайпа» — тут можна задати питання;
I Можна також звернутись до користувачiв на їхнiх сторiнках

обговорення.


