


 User:Aced
 ■ uk.wikipedia.org/wiki/User:Aced
 ■ Редактор Вікіпедії з 2011 року
 ■ Адміністратор з 2013 року
 ■ Створив понад 270 нових 
статей
 ■ Член ГО «Вікімедіа Україна» з 
2017 року

Про мене

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Aced


У цьому вебінарі:

“Теоретична” частина:
1. Основні факти про (Українську) Вікіпедію
2. Гендерний дисбаланс і жінки у Вікіпедії
3. Жінки-підприємниці у Вікіпедії
“Практична” частина:
4. П’ять основ Вікіпедії + авторські права
5. Критерії значимості, нейтральність і конфлікт інтересів
6. Як створити статтю
7. Стиль статей
8. Куди звертатися за порадою



 
 
 
Фонд Вікімедіа — некомерційна 
організація, що підтримує низку вікіпроектів 
з вільною та відкритою для 
розповсюдження та змінення інформацією

У країнах можуть існувати місцеві 
організації. В Україні це — Вікімедіа 
Україна.

Вікімедіа Україна не керує Вікіпедією, а 
лише займається її розвитком.

  



Понад 775 тисяч 
статей

Понад 47 млн 
переглядів на 

місяць



Хто пише Вікіпедію?

● Вікіпедію пишуть волонтери
● Будь-хто може редагувати Вікіпедію, будь-

хто може долучитися до її створення (і до 
управління нею)

● ∽90% редакторів — чоловіки



● «Не неповноцінність жінок спричинила їхню історичну незначущість, а їхня 
історична незначущість прирекла їх на неповноцінність» (Симона де Бовуар, 
“Друга стать”).

● «Уявіть світ, в якому кожна людина на планеті має доступ до суми всіх знань 
людства. Саме цим ми й займаємося» (Джиммі Вейлз, співзасновник Вікіпедії).



Чому нерівність у складі редакторів негативно 
впливає на Вікіпедію?

● розкриття тем, що цікавлять чоловіків;
● чоловічий погляд на низку питань;
● брак статей про видатних жінок (=брак 

рольових моделей, які надихають жінок).
● Із усіх біографічних статей в Українській 

Вікіпедії тільки 13,78% про жінок (17,38 in 
EngWiki).



Енциклопедія 
Британніка

2017 2017

Менш всеохопна, 
більш гендерно 
збалансована

17.38%
Англійська 
Вікіпедія

13.78%
Українська 
Вікіпедія

Відсоток статей про жінок



Для порівняння: в Англійській Вікіпедії є статті про 
жінок у бізнесі з понад 90 країн

Жінки-підприємниці 



Україна в Англійській Вікіпеді представлена 
чотирма жінками у бізнесі

Жінки-підприємниці 



В Українській Вікіпедії 19 статей у категорії про 
жінок-підприємниць з України

Жінки-підприємниці 

Не забудьте додати новостворену статтю до цієї 
категорії:)



Як змінити ситуацію?

By WS ReNu  CC BY-SA 4.0

● Привертати увагу 
до проблеми 
(raising awareness)

● Проводити 
тематичні заходи 
(WikiGap)

● Закочувати руки і 
писати статті



П’ять основ
1. Вікіпедія — це енциклопедія
2. Вікіпедія дотримується 

нейтральної точки зору
3. Матеріали Вікіпедії є вільними 

для використання, при цьому 
будь-хто може вносити до них 
зміни

4. У Вікіпедії існують зведені 
правила поведінки

5. Вікіпедія не має незмінних правил 
—  за винятком цих п'яти загальних 
принципів. Сміливо правте, 
перейменовуйте, змінюйте статті!

Пам’ятник Вікіпедії, м.Слубіце, Польща
Автор фото — Awersowy . 

Ліцензія CC-BY-SA-3.0, з Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/


Авторські права
1. Власні фото і текст — вільна ліцензія 

(наприклад, CC BY-SA 4.0 тощо)

2. Суспільне надбання — 
70 років після смерті автора

3. Фото і текст створені не Вами — 
письмовий дозвіл

Вікіпедія:Дозволи



Критерії значимості
● Енциклопедично значимими вважаються особи, 

діяльність яких визнана у відповідній області 
релевантною (значимою, суттєвою, актуальною) і 
висвітлена у незалежних надійних (авторитетних) 
джерелах.

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

● Приклади для жінок у бізнесі:
○ Профайл BBC і The Guardian — авторитетні 

джерела, роблять підприємницю значимою.
○ Профіль у Фейсбук та інформація на сайті компанії 

— не є авторитетними джерелами, не забезпечують 
значимості.

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


Нейтральна точка зору

● Критично важливо дотримуватися нейтральності:
○ Без власних суджень
○ Без емоційно забарвленої лексики (“видатна”, 

“значима”)
○ Перевірена інформація
○ Згадувати критику, якщо вона є

● Правило “біографій живих людей” — з огляду на 
чутливість теми, будь-яка інформація в статті про 
живу людину має бути особливо гарно перевіреною 
і надійною



Конфлікт інтересів
● Дуже небажано (хоч і не заборонено) писати про 

себе.

● Якщо предмет статті Вам близький, потрібно 
робити все можливо, щоб дотримуватися 
нейтральності. Особиста інформація не є 
авторитетним джерелом.

● Якщо редагування статей здійснюється на 
оплатній основі (наприклад, працівник, прес-
секретар), потрібно відверто зазначити 
інформацію про це (кілька способів).



Жодних 
оригінальних 
досліджень

Автори: Deimos, Randall Munroe (CC-BY-SA)



Створення статей

● Реєстрація користувача
● Початковий текст
● Вказання джерел
● Категоризація
● Зв’язність
● Перенаправлення
● Інтервікі
● Ілюстрації
● Шаблони 



З чого складається біографічна стаття:

● прізвище, ім'я, по батькові (+ оригінальне написання прізвища)
● дата і місце народження та смерті
● дефініція: державна належність або національність; у якій 

області працює, основна спеціальність, почесні звання, вчений 
ступінь або звання

● профільна освіта
● основні етапи кар’єри і бізнес-діяльності, провідні посади
● членство у професійних/наукових товариствах, участь у 

конгресах. конференціях значимих
● нагороди і премії
● бібліографія: 1) праці особи (якщо є), 2) праці про неї
● портрет
● ілюстрації



Способи створити статтю

Є два головних способи створити статтю:

1. Написати власноруч, прочитавши кілька 
авторитетних джерел (в жодному разі не 
можна копіювати, навіть одне речення!)

2. Перекласти з іншого мовного розділу Вікіпедії 
(бажано не з російського :)  



Як перекласти статтю
● Вибрати статтю в іншому мовному розділі, якої 

немає української.
● Відкрити її на https://uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна:

Переклад_вмісту

● Перекладати абзац за абзацом або вставити 
автопереклад.

● Якщо вставили автопереклад — дуже ретельно 
вичитати.

● Профіт!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83


Як створити статтю з нуля
https://uk.wikipedia.org/wiki/Довідка:
Створення_нової_статті

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96


Фемінітиви
● Вживання фемінітивів важливе там, де вони 

точно закріплені в мові (або майже закріплені): 
“підприємниця”, “діячка”, “директорка”.

● При цьому не варто вживати слова, яких явно не 
існує в мові (“командирка”, “президентка”).

● Використовуйте словник і common sense.
● Шукайте замінники (“лідерка” — не ок, але 

“очільниця” — ок).



Енциклопедичний стиль

CC BY-SA 3.0. User:Kharkivian, змінено



Енциклопедичний стиль

CC BY-SA 3.0. User:Kharkivian, зі змінами



Джерела інформації:
● Вікіпедія (якщо обираєте переклад)
● Е-ресурси відкритого доступу (е-бібліотеки, 

репозитарії). Напр. Енциклопедія сучасної України
● Надійні онлайн-ЗМІ (і лише надійні)
● Друковані джерела
● Офіційні сайти і сторінки в соцмережах (не 

авторитетні джерела, але можуть використовуватися 
як додаткові)

Завжди посилайтеся на джерела!



Куди звертатися за допомогою

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:
Користувачі,_що_допоможуть_новачкам

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:
Кнайпа_(допомога)

3. До мене особисто :)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96,_%D1%89%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96,_%D1%89%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC
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%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%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%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0)


Дякую за увагу!

● Презентацію готували: Аced, Анна Хроболова, antanana
● Використані матеріали: https://ua.wikimedia.org/wiki/Освітня_програма_Вікіпедії
● Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, cc by-sa 3.0

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

