
 

Для нотаток 
Вікіпедія - це: 
 Понад 250 розділів різними мовами світу 

 Більше 19 млн. статей різними мовами 

 До 14 млрд. відвідувань на місяць 

 Близько 90 тисяч учасників 

 

Українська Вікіпедія: 
 Займає 14-е місце за кількістю статей 

 Понад 300 тисяч статей різної тематики 

 Більше 30 млн. відвідувань в місяць 

 Більше 5 тисяч учасників 

 

 

Розділ Вікіпедії Українською мовою – 

http://uk.wikipedia.org 
Громадська організація «Вікімедіа Україна» 

http://ua.wikimedia.org 

Вікіпедія – 
відкрита багатомовна енциклопедія 

в мережі Інтернет 

 

 
 

 

«Уявіть собі світ, де кожний має віль-

ний доступ до всіх накопичених людст-

вом знань. Ось чого ми прагнемо!» - 
Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії 



Вікітекст: 
''курсив'' 
'''жирний''' 
==Заголовок== 
===другий рівень=== 
====третій рівень==== 
[[Українська музика]] 
[[Ведель Артем Лук’янович|Артем Ведель]] 
http:mon.gov.ua 
[http:mon.gov.ua Міністерство освіти] 
(пустий рядок) 

[[en:Ukraine]] 
[[ru:Украина]] 

[[Категорія:Українські письменники]] 
*Яблуко 
*Груша 
*Слива 
# перший 
# другий 
# третій 
[[Файл:Redunivbilding.JPG|thumb|КНУ]] 
 [[Файл:Леонтович - Щедрик.ogg|thumb|Щедрик]] 
 {{Назва}} 
 --~~~~ 
 #REDIRECT [[Синонім]] 

 Текст<ref>Примітка</ref> 
<references/> або {{Виноски}} 

 

Вигляд та функція: 
курсив 
жирний 

Заголовки розділів статей  
різних рівнів 

Посилання на інші статті Вікіпедії 
 
Посилання на зовнішні сайти 
 
Створює новий параграф 
Інтервікі-посилання на відповідні статті в 
Інших мовних розділах (тут – англійському 
і російському) 
Включення до певної категорії 

Ненумерований список 
 

Нумерований список 

Зображення з підписом (тут – Червоний корпус КНУ) 
Звуковий файл з назвою (тут – «Щедрик») 

 Вставка шаблону «Назва» 
 Ваш підпис на сторінках обговорення 
  Перенаправлення на статтю «Синонім» 
Виноска Виноска  
 Перелік всіх виносок у кінці статті 
 

«Вікімедіа Україна» - партнер 

«Wikimedia Fondation Inc.» в Україні. Наша 

діяльність - це:  
Популяризація Вікіпедії – розсилка прес-

релізів, організація майстер-класів та тренін-

гів, прес-конференцій та конференцій, тема-

тика яких – наповнення, розвиток і досяг-

нення Вікіпедії. 

Сприяння наповненню Вікіпедії –

підтримка проектів по залученню вільних 

матеріалів у проект, проведення вікіекспеди-

цій і конкурсів. 

Збір добровільних пожертвувань –  

Вікіпедія функціонує за рахунок добровіль-

них пожертвувань від її прихильників з усьо-

го світу. Гроші витрачаються на технічну 

підтримку і проведення заходів для популя-

ризації проекту. 

Детальніше на сайтах: 

Фонд «Wikimedia Foundation Inc.» 

http://wikimediafoundation.org 
Громадська організація «Вікімедіа Україна» 

http://ua.wikimedia.org 


