
ВІКІПЕДІЯ
у парадигмі ВІДКРИТОГО 

ДОСТУПУ

або відкрита 
енциклопедія у не завжди 
відкритому світі наукової 

інформації

25 жовтня 2018, Наукова бібліотека НаУКМА
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Хроболова Анна



Звідки ми отримуємо знання про 
наукові поняття, закони природи і 

суспільства?



Звідки починаємо вивчати нову тему, 
шукати інформацію?

Garrison, J. (2015). Getting a “quick fix”: First-year college students’ use of 
Wikipedia. First Monday, 20(10). doi:https://doi.org/10.5210/fm.v20i10.5401

https://doi.org/10.5210/fm.v20i10.5401


 
 
 
 

Вікі — веб-сайт, що дозволяє користувачам змінювати 
самостійно вміст сторінок через браузер

  
Вікіпедія — онлайн енциклопедія, яку кожен може 

редагувати.

Мета: зібрати всі знання людства та 

зробити їх доступними кожному!  
Пам’ятник Вікіпедії, м.Слубіце, Польща
Автор фото — Awersowy . Ліцензія CC-BY-SA-3.0 

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


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UkWiki2018Infographics-cut-1-upd.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UkWiki2018Infographics-cut-1-upd.png


Дані Kantar TNS CMeter

https://tns-ua.com/


“cтатті у Вікіпедії ґрунтуються на 
опублікованих авторитетних джерелах”. 

Серед вимог також — можливість перевірки 
(верифікації)

Редактор обов'язково має вказувати джерела 
інформації на всі суперечливі твердження, тези, 
що можуть викликати сумніви чи різні точки 
зору[1].
Вікіпедія:Авторитетні джерела

Офіційне правило української Вікіпедії:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=165371#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0


Чи у всіх статтях є посилання?
У категорії 

«Статті з твердженнями 
без джерел»
7306 сторінки

В цю категорію поміщають статті шаблони: {{Потрібне 

джерело}}, {{Fact}}, {{Fact2}}, {{Немає АД}}, {{Немає АД 2}}.

У категорії 

«Статті без джерел» 

14 931 сторінок

Шаблон {{Без джерел}}

Приклад 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Fact
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Fact2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94_%D0%90%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94_%D0%90%D0%94_2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Чи завжди 
посилання 
ведуть на 
відкриті 

ресурси?

Miriam Redi, Dario Taraborelli and Jake Orlowitz: How many Wikipedia references are available to read? 
We measured the proportion of open access sources across languages and topics. 
https://wikimediafoundation.org/2018/08/20/how-many-wikipedia-references-are-available-to-read/

450,000 scholarly publications 
cited across 300 Wikipedia 
languages=
29 % - OA + 10% available

https://wikimediafoundation.org/2018/08/20/how-many-wikipedia-references-are-available-to-read/


Amplifying the Impact of Open Access: Wikipedia and the Diffusion of Science. Misha Teplitskiy, 
Grace Lu, Eamon Duede  arXiv:1506.07608 

Вибірка 250 журналів, аналіз цитувань 300 000 статей у Вікіпедії

Дослідження 2015 року:
 відкриті журнали мають на 47% більше 
шансів бути процитованими у Вікіпедії 

ніж закриті

https://arxiv.org/find/cs/1/au:+Teplitskiy_M/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/cs/1/au:+Lu_G/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/cs/1/au:+Duede_E/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/abs/1506.07608


Скільки цитувань/посилань має 
публікація у Вікіпедії?

http://54.229.175.46:8080/


Чи треба і як посилатися власне на 
Вікіпедію?





Питання та пропозиції



Дякую!

використовуйте, 
редагуйте, 

посилайтесь,
але відповідально!
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