


«Уявіть собі світ,
де кожен має вільний доступ

до всіх накопичених людством знань.
Ось чого ми прагнемо!»

Джиммі Вейлз,
засновник Вікіпедії



Вікіпедія — це
● 6-й за популярністю сайт у світі
● 290 мовних розділів
● 35,5 млн статей (4,9  млн статей англійською)

● 580 324 статті українською (на сьогоднішній 

ранок)

Українська Вікіпедія: 3 редагування / хвилину



Вікіпедія — це спільнота

● понад 2 тисячі редакторів / місяць
● 43 адміністратори
● своя фауна

вікігном вікілінивець вікікачконіс







Меню користувача

Меню сторінки





Бічна панель

Кнайпа — місце, де можна 
ставити запитання

Довідка — збірка правил і 
рекомендацій

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A


● Вікіпедія складається зі сторінок
● Кожна сторінка має свою 

сторінку обговорення

Сторінка обговорення



Посилання на статтю, 
якої ще немає 

Шаблон-картка
з основною 
інформацією

Шаблон-повідомлення про 
недолік статті







Редагування



Візуальний редактор



вікірозмітка





1.

2.

3.

1-2-3 — помилки нема!



Чому б вам не виправити дещо прямо зараз?

1. Trivium, преамбула — закінчення
2. Козова, третій розділ — «па постій», 

«населений Козови»
3. Буськ, розділ про новітню історію — стиль
4. Ендрю_Карнеґі, хронологія життя — 1.000.000 

дол.
5. Спрингфілд_(Сімпсони), ХIХ століття 

6. Сомельє, преамбула
7. Русанівка_(Липоводолинський_район), 

географічне положення — населення
8. Никанорівка, заснування — «мальовнича»

9. Равенсбрюк, четвертий абзац — «навіть аж», 

«безсумнівно»

10. Киргизька_мова, другий розділ
11. Карликові_галактики, преамбула 

12. Деніел_Канеман, преамбула
13. Гарум

1. Тулон, розділ історії — розбити на абзаци
2. Давньоримська_кухня, преамбула
3. Браян_Малруні, політична кар’єра
4. Сарраценія, історія
5. Жанна_Сове
6. Циганський_джаз — здається → вірогідно
7. Поля_(річка), преамбула
8. Яснопольський_Микола_Петрович — 

скорочення
9. Замок_Манта

10. Юліус_Торма
11. Джон_Колтер
12. Азовські_татари
13. Кшиштоф_Конецпольський

https://uk.wikipedia.org/wiki/Trivium
https://uk.wikipedia.org/wiki/Trivium
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D2%91%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4_%28%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4_%28%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


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

нейтральної точки зору
3. Матеріали Вікіпедії є вільними для 

використання
4. У Вікіпедії існують зведені 

правила поведінки
5. Вікіпедія не має незмінних правил —  

за винятком цих п'яти загальних 
принципів.
Сміливо редагуйте, перейменовуйте, 
змінюйте статті!

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

BY-SA-3.0, з Wikimedia Commons

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=5%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=5%D0%9E
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


● тематичні тижні
● конкурси статей
● конкурси фотографій



Критерії значимості статей

Якщо тему істотно[1] висвітлено в 
незалежних[2] надійних (авторитетних)
[3] джерелах[4], слід вважати[5], що вона 
задовольняє критеріям значимості для 

окремої статті.

ВП:КЗ

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97


Критерії значимості осіб 

● чи має особа відомість / відзнаки / 
нагороди / вшанування?

● чи можна інформацію перевірити?
● чи можна статтю доповнити?
● чи через сто років це буде корисно?
● чи великий вплив / спадок цієї особи?

і подібнеВП:БІО
ВП:КЗП

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%91%D0%86%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%91%D0%86%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97%D0%9F


Критерії значимості організацій

● діють в загальнонаціональному або 
міжнародному масштабі

● інформація про організації та їх діяльність 
може бути перевірена у незалежних джерелах

ВП:КЗО

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%9A%D0%97%D0%9E


Що робити, якщо предмет недостатньо 
значимий для окремої статті?

Внести інформацію у загальнішу статтю 

(відомості про людину — у статтю про населений пункт, 
відомості про школу — у статтю «Освіта в Києві»
персонажа — у статтю про аніме)



Якщо Ви не впевнені…

…то створіть собі чернетку







Вимоги до стилю

● українська мова
● відповідність правопису
● енциклопедичність
● нейтральність

ВП:СТИЛЬ

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9F:%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AC


Слова, яких треба уникати



Жодних оригінальних досліджень

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



Автори: Kasuga, Юрій Булка (CC-BY-SA)



= авторитетні джерела 
    → але не плагіат 
    → але не власні думки



Зображення і їх оформлення

1. Власні фото — вільна ліцензія 
(наприклад, CC BY-SA 4.0 тощо)

2. Суспільне надбання — 
70 років після смерті автора

3. Чужі фото — письмовий дозвіл





Автори зображення — Kasuga, Дядько Ігор

Дякуємо!

Завтра ми створюватимемо 
статті =)

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AlphaZeta

