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Окремі механізми удосконалення української Вікіпедії та розвиток 

української тематики у вікіпросторі 
 

 

 

Оскільки україномовний розділ Вікіпедії сьогодні посідає одне з високих 

місць і постійно покращує позиції щодо багатьох іншомовних Вікіпедій, то 

потрібно подбати про його подальший ефективний розвиток та підняття 

престижності серед користувачів інтернету як в Україні так і за кордоном. 

Безперечно, цінність саме української Вікіпедії полягає в її наповненості 

статтями на українську тематику. Тому необхідно насамперед звернути увагу на 

кількість та якість вказаних статей. 

Сьогодні багато хто знає про вікіпедію, але використовують її лише як 

користувачі, тому що не знають як її редагувати. Щоб покращити цю ситуацію 

пропоную  звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 

пропозицію про запровадження в школах на уроках інформатики ознайомлення з 

Вікіпедією під час вивчення мережі Інтернет. Зокрема пропонується окреме 

заняття присвятити ознайомленню з основами вікі-розмітки та кожному учневі 

дати завдання написати статтю в українську Вікіпедію з виставленням оцінки. 

Таким чином, є ймовірність що більша кількість людей зацікавиться у редагуванні 

Вільної енциклопедії. 

Як заохочення для учнів може бути написання та доповнення статей про свій 

край (населений пункт, район чи область). Зокрема це передбачає доповнення 

текстовою інформацією, ілюстраціями, або навіть створення статей в іншомовних 

розділах. Таким чином заповниться простір краєзнавчою інформацією, якої 

сьогодні в мережі Інтернет досить мало, а по окремих регіонах практично 

відсутня. Зокрема, таку методику можна використовувати не лише у школах, але й 

у інших навчальних закладах.  

Безумовно, досягненням у Вікіпедії можна вважати проведення тематичних 

тижнів. Більшість з таких тижнів носять країнознавчий характер, що сприяє 

наповненості в укрвікі інформації про різні країни. Водночас важливим є 

здійснення укрвікі-експансії, тобто наповненості в іншомовних розділах 

інформації, що стосується безпосередньо України. Для цього пропоную в 

майбутньому домовлятися з іншомовними розділами про проведення взаємних 

вікі-тижнів (наприклад, Тиждень Словаччини в українській вікіпедії та Тиждень 

України в словацькій вікіпедії). 

Таким чином, використовуючи вказані механізми, вдасться підвищити 

популярність україномовного розділу та заповнити вікіпростір українською 

тематикою. 

 


