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Про 
мене:

● учитель історії
● викладач закладу вищої освіти
● кандидат педагогічних наук
● адміністратор Української Вікіпедії 
● член правління «Вікімедіа Україна»

= волонтер; входжу до світового 
руху за вільні знання; хочу, щоб 
знання були доступні всім і 
кожному, і щоб ці знання були 
максимально точними 



Участь у 
Вікіпедії 

передбачає 
дотримання 

певних правил

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/
https://commons.wikimedia.org/


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!



Вимоги до статей



Критерії значимості

Енциклопедично значимим вважаються особи, 
діяльність котрого/котрої визнана у відповідній 

області релевантною (значимою, суттєвою, 
актуальною)

і висвітлена у незалежних надійних 
(авторитетних) джерелах



Посилання на джерела

Завжди посилайтесь на джерела!

● Примітки (виноски)
● Список джерел та літератури
● Посилання (посилання на дотичні електронні 

ресурси)



Джерела інформації:

1. Вікіпедія (якщо обираєте переклад)
2. Google (краще з операторами пошуку)
3. Е-ресурси відкритого доступу (е-бібліотеки, 

репозитарії). Напр. Енциклопедія сучасної України
4. Друковані джерела 
5. Архівні джерела  
6. Родинний архів персони



Нейтральна точка зору
Забороняється тенденційний (однобічний) виклад 
інформації, що стосується суперечливих тем та нині живих 
людей або вже померлих осіб, діяльність яких 
характеризується неоднозначно.

Уникайте використання емоційно забарвлених слів, які 
можуть бути розцінені іншими користувачами як сумнівні 
(напр., відомий, найкращий, широко знаний тощо)



Зображення і авторські права

● Власні фото і текст — вільна ліцензія 
(наприклад, CC BY-SA 4.0 тощо)

● Суспільне надбання — 
70 років після смерті автора

● Чужі фото і текст — письмовий дозвіл



Стиль статті
● ВП:Стиль
● Шпаргалка
● Брошура
● Вживання фемінітивів (common 

sense)
● а також тримайте під рукою добрі чи 

вибрані статті на схожу тематику 
(Вікіпедія:Добрі статті)



З чого складається біографічна стаття:
1. прізвище, ім'я, по батькові (+ оригінальне написання прізвища)
2. дата і місце народження та смерті
3. дефініція: державна належність або національність; у якій області 

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

4. профільна освіта
5. основні етапи творчого шляху, наукової діяльності, провідні посади, 

головні конструкції, винаходи
6. чи є творцем чогось нового (школи, напряму)
7. членство у професійних/наукових товариствах, участь у конгресах. 

конференціях значимих
8. нагороди і премії
9. бібліографія: 1) праці діяча, 2)праці про нього

10. портрет
11. ілюстрації



Переклад статті



Переклад статті українською з іншого 
мовного розділу Вікіпедії можна 
зробити самостійно або з інструментом 
перекладу

Якщо переклад здійснюється не через 
інструмент, на сторінці обговорення 
статті потрібно буде поставити шаблон 
про переклад



Хто вже 
зареєструвався у 

Вікіпедії — залогіньтеся

Хто ще не реєструвався — 
підніміть руку*



Вибираємо статтю для 
перекладу



Вікіпедія:Освітня 
програма 

Вікіпедії/Переклади

В Українській Вікіпедії переходимо на сторінку:



Залогінитися  Бета Переклад вмісту 



Внесок Переклад 











Важливо вичитати автопереклад! 



Переклад можна опублікувати і відредагувати пізніше



Дякуємо!

Презентацію готували: Андрій Гриценко, Анна Хроболова, antanana

Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, cc by-sa 3.0

Використані матеріали: https://ua.wikimedia.org/wiki/Освітня_програма_Вікіпедії, презентація WikiGap
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