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Освітня програма Вікіпедії 
— міжнародна програма, у 

рамках якої освітяни й 
студенти долучаються до 

поліпшення Вікіпедії у 
рамках навчального 

процесу



Навіщо 
використовувати 

Вікіпедію у 
навчанні?



Мотивація для педагогів — 
суспільна користь

Вікіпедія дає можливість 
урізноманітнити навчальний 
процес і надати роботі учнів 

суспільної значущості



Мотивація для учнів — 
суспільна користь

Робота не тільки «на оцінку», а й 
можливість написати щось, 

корисне іншим



Загалом:

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

спільноті;
● унікальний вміст;
● можливість повторного використання;
● покращення україномовного інфопростору;
● та інше



Що саме можна 
робити у Вікіпедії у 
рамках навчального 

процесу?



● Як правильно читати Вікіпедію

● Як дописувати до Вікіпедії

Є два основні типи завдань:



● Критичне ставлення до будь-
яких джерел;

● Грамотне споживання 
інформації

Читання Вікіпедії дає:



Джерела у самій статті 
(чи відсутність джерел)

Використано: https://uk.wikipedia.org/wiki/Чеченський_конфлікт 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82


Історія редагувань



Перші повідомлення про вбивство було о 00:38, але стаття у 
Вікіпедії російською була створена… раніше?



Скриншот: https://www.mk.ru/politics/2015/02/28/vikipediya-zaranee-otchitalas-ob-ubiystve-nemcova-zapis-poyavilas-v-2140.html 

https://www.mk.ru/politics/2015/02/28/vikipediya-zaranee-otchitalas-ob-ubiystve-nemcova-zapis-poyavilas-v-2140.html


Якщо незалогіненим зайти до Вікіпедії, 
то показує годину за Всесвітнім 

координованим часом

Дуже легко створити «новину», 
якщо просто не розібратися у ситуації 

або не розуміти, як це працює



Помилятися можуть усі: вчителі, 
батьки, авторитетні видання

Тому завжди потрібно перевіряти 
інформацію до поширення



У Вікіпедії помилка 
виправляється доволі просто

У реальному житті помилка може 
коштувати дорожче



Скриншот: https://eduard-456.livejournal.com/424975.html 

https://eduard-456.livejournal.com/424975.html


Дописування статті до Вікіпедії дає:

1) запам'ятовування даних від 
переписування своїми словами;

2) навички реферування;

3) звичку користуватися джерелами



➢ виправляти одруки
➢ 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:



Коротка історія



● Приватні ініціативи вчителів — відколи 
Вікіпедія з’явилася і почала набувати 
популярності.

● 2010 рік — пілотний проект «Ініціатива у сфері 
державної політики» (Public Policy Initiative) у 
США.
○ Створення допоміжних матеріалів для 

навчання, знаходження тренерів, створення 
онлайн-спільноти волонтерів.



● У 2012 році запущений 
повномасштабний міжнародний 
проект, який отримав назву Освітня 
програма Вікіпедії.

● З цього часу — близько 100 країн і 
більше 10 тисяч студентів, зараз активні 
понад 80 освітніх ініціатив.



Освітня програма в Україні:
● З’явилася у 2012 році (хоча приватні 

ініціативи були й раніше).
● Меморандуми з вишами: близько 20 

інституцій.
● Українська особливість: сильне 

представництво середньої школи.



Освітня програма в 
українській Вікіпедії — 

частинка загального руху



Вікіпроекти для 
маленьких дітей



Ідея

1) Енциклопедії корисні для дітей.
2) Енциклопедії для дітей мають 

відрізнятися від стандартних.
3) Діти і дорослі не мають працювати в 

одній вікі.
4) Дуже важливо, щоб енциклопедія була 

адаптована для дітей.
5) Вікі для дітей має бути простою, 

акуратною, корисною і без зайвого.

Ziko van Dijk, CC BY-SA 4.0



Vikidia

Найстаріший проект такого типу.
● Спрямований на дітей 8-13 років.
● Окремий сайт. 
● 9 мовних розділів

французький, італійський, іспанський, англійський, 
російський, каталонський, баскський, вірменський, 
сицилійський





Klexikon

Klexikon (Kinder + Lexikon) — німецька 
енциклопедія для дітей.
● Окремий сайт.
● 2500 статей.
● Майже мільйон переглядів щомісяця.
● Фінансування Вікімедіа Німеччина, 

інфопідтримка уряду





Txikipedia

Баскський вікіпроект для дітей.
● Спрямований на дітей 8-13 років.
● Технічна організація — простір імен у 

Вікіпедії мовою басків.
● Частина ширшого проекту з 

популяризації баскської культури через 
Вікіпедію.





Вікіпедія у школах



Франція: щорічний конкурс у школах

● Кожного року з 2012 у партнерстві з 
Міністерством освіти.

● Кілька десятків шкіл.
● Триває цілий рік: від реєстрації у вересні 

до визначення переможців і 
нагородження у квітні/травні.

● Регулярні тренінги у школах.



Вірменія: вікіклуби і вікітабори

● Клуби при школах по всій країні.
● Вдається охопити сільські спільноти.
● Для активних учасників — щорічний 

вікітабір.



Դավիթ Սարոյան, CC BY-SA 4.0



Вікіпедія в 
університеті



Wiki Education Foundation

Найбільша програма у сфері вікі-освіти. 
● Близько 14 тисяч студентів щороку (США, 

Канада).
● ⅕ всіх нових редакторів англійської 

Вікіпедії.
● Повністю автоматизована система: робота 

через dashboard, онлайн-курси, технічна 
підтримка.



Києво-Могилянська академія

Скриншот: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Києво-Могилянська_академія/Вступ_до_гендерних_студій 

https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B9


Ваші запитання:



Дякую за увагу!

звертайтеся:

Наталія Тимків
ntymkiv@wikimedia.org.ua

і в соцмережах

Презентацію готував Антон Процюк


