
Як додавати джерела до 
Вікіпедії: вебінар до акції 

#1Lib1Ref

     



1) Розповідь: як працює Вікіпедія, суть акції 
#1Lib1Ref, основні правила Вікіпедії.

2) Демонстрація: як додати джерело до статті, 
взявши участь у акції.

3) Додаткові можливості та контакти
+Ваші питання — кілька блоків у процесі.
Не будемо говорити про те, як створити статтю чи додати фото
(але є багато матеріалів + інші події)

Структура вебінару



Що таке Вікіпедія?



Вікіпедія — це вільна онлайн-
енциклопедія

(мабуть, найбільша енциклопедія в історії 
людства)



Вікіпедія — це сайт, який 
щодня відвідують мільйони людей, 

сотні мільярдів разів щороку



У розділі українською —

● понад мільйон статей,
● кількість дописувачів:

○ майже 3400 зробили якусь активність за 
останній місяць,

○ кілька сотень — регулярно активні.



● Вікіпедію пишуть волонтери
(немає оплачуваних редакторів; це хобі, захоплення)

● Вікіпедію редагують аматори 
(професори теж, але вони в меншості)

● Вікіпедію редагувати можуть всі

Хто створює Вікіпедію





● Вікіпедія наповнюється без 
централізованого плану
(волонтери пишуть про те, що їм цікаво і важливо)

● У Вікіпедії немає офісу
(керує Вікіпедією також спільнота волонтерів-редакторів)

Хто створює Вікіпедію



● Понад 300 автономних мовних 
розділів — спільні правила, але 
різний вміст.

● Поділ саме за мовами, не за 
країнами

Структура Вікіпедії



#1Lib1Ref: 
що це таке і навіщо долучатися





Вікіпедія нічого не вигадує, вона спирається на 
дані із авторитетних джерел. Чим більше 
посилань на джерела — тим надійніший цей 
популярний ресурс, на який спираються 
мільйони людей.

#1Lib1Ref: Ідея



Найпростіший спосіб покращувати 
україномовну (та й будь-яку іншу) Вікіпедію — 
додавати посилання на джерела. Тисячам 
статей потрібно більше посилань: зараз в 
українській Вікіпедії понад 17 тисяч статей без 
джерел та ще багато тисяч статей, де є не 
підтверджені джерелами факти.

#1Lib1Ref: Ідея



Додавати посилання до Вікіпедії — це чудовий 
спосіб віддячити їй за надання вільного 
доступу до знань, покращити статті, які читають 
тисячі людей, і зробити свій внесок у суму всіх 
знань людства.

#1Lib1Ref: Ідея



Фокус на додаванні джерел, але можна також 
поліпшувати статті загалом — додавати нові 
факти, вичитувати тощо.

#1Lib1Ref: Ідея



● Міжнародна акція — можна долучатися 
будь-якою мовою; багато подій в Азії та 
Африці

● Однак зараз ми з вами фокусуємося саме на 
україномовному розділі Вікіпедії.

● Проходить двічі на рік. Поточний раунд — із 
15 травня до 5 червня.

#1Lib1Ref: Формат



● Долучіться до акції у період до 5 червня 2021
● Додайте принаймні п’ять джерел за всіма 

правилами
● Заповніть форму: 

forms.gle/uSj3N8QGX27LwTZe6

Як отримати сертифікат

https://forms.gle/uSj3N8QGX27LwTZe6


Деталі, текстова 
інструкція — 

uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=4223358
(= w.wiki/3Ld6)

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=4223358
https://w.wiki/3Ld6


Правила Вікіпедії: що 
варто мати на увазі



● Надійні джерела — ресурси, яким можна 
довіряти (висока якість, відсутність 
упереджень та маніпуляцій).

● Надійність залежить від контексту, але є 
якісь загальні принципи.

(Не)авторитетність джерел



● Як загальне правило, авторитетними є 
енциклопедії, книги від визнаних експертів у 
галузі, рецензовані наукові статті, офіційні 
джерела (наприклад, урядові матеріали), 
статті надійних ЗМІ.

● Натомість персональні сайти і блоги та 
соцмережі авторитетними не є. 

(Не)авторитетність джерел



https://uk.wikipedia.org/wiki/Депортація_кримських_татар#Джерела 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80#%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0


● Джерела не повинні бути упередженими, 
бажано уникати конфлікту інтересів.

● Наприклад, ресурси створені організаціями 
чи компаніями, про які йдеться у статті, 
можуть використовуватися, але повинні 
сприйматися критично і не бути єдиними 
джерелами у статті.

(Не)авторитетність джерел



● Джерело повинне бути опублікованим.
○ Скажімо, особисте інтерв'ю чи 

неопублікований сімейний архів не 
можуть бути джерелами для Вікіпедії.

(Не)авторитетність джерел



● За можливості краще використовувати 
джерела у вільному доступі, але це не є 
обов'язково; можна й використовувати 
джерела із обмеженим доступом.

● За можливості краще використовувати 
україномовні джерела, але можна 
використовувати й джерела іншими мовами.

(Не)авторитетність джерел



● Нейтральна точка зору: потрібно 
представити усі точки зору і не займати 
якусь позицію

● Енциклопедичний стиль: не блог, не 
наукова робота, не публіцистична стаття, а 
саме енциклопедія

Інші базові правила



● Перевірність: якщо цього немає у зовнішніх 
авторитетних джерелах, цього не існує у 
Вікіпедії, навіть якщо це чиста істина.

● Неприпустимість оригінальних 
досліджень: оригінальні теорії та не 
опубліковані раніше дані — це чудово, але 
не для Вікіпедії.

Інші базові правила



Randall Munroe (адаптація: Deimos), CC BY 3.0 



● Авторські права: текст має бути написаний 
вами власноруч (не скопійований, навіть 
якщо це підбірка з різних джерел)

● Можна перекладати з інших мовних розділів 
Вікіпедії (але не з інших джерел), якщо 
вказати джерело

Інші базові правила



● Така, яку ви б очікували побачити в 
енциклопедії — інформація, чітко 
структурована за темами.

● Окремі розділи для посилань і джерел.

Структура статей





● Примітки (виноски) — розділ, де 
автоматично збираються джерела, на які є 
виноски у тексті статті.

● Джерела — список основних джерел, на які 
спирається стаття.

● Посилання — дотичні до теми ресурси.

Структура: види посилань на джерела



То як власне поліпшити 
Вікіпедію джерелами? 

Час практичної демонстрації
(у презентації не представлена, 

запис дивіться тут: 
https://youtu.be/gBOJlWqTtK4?t=1581) 

https://youtu.be/gBOJlWqTtK4?t=1581


Додаткові можливості



● Окрім того, щоб долучатися самостійно, можете 
запропонувати цю можливість своїм читачам.

● Програма-мінімум: поширити анонс на своїх 
ресурсах.

● Програма-максимум: можемо провести окремий 
вебінар для вашої бібліотеки, якщо буде великий 
запит.

● Можемо придумати щось ще. Напишіть нам!

Долучення читачів до #1Lib1Ref



● На осінь плануємо повноцінний конкурс (із 
призами!) для бібліотек.

● Конкурс включатиме у себе не лише поліпшення 
статей, а й створення нових.

● Тематика — культурні пам’ятки та видатні постаті 
краю.

● Стежте за ресурсами «Вікімедіа Україна», щоб не 
пропустити деталі.  

Конкурс для бібліотек



● БоГеМА («бібліотеки, галереї, музеї, архіви») — 
ініціатива, покликана спонукати заклади, що 
зберігають культурну та історичну спадщину, 
ділитися своїми ресурсами зі світом.

● Оцифрування видань та ілюстрація для 
завантаження до Вікіпедії, спільна робота над 
наповненням Вікіпедії тощо.

glam.wikimedia.org.ua 

Культурні проєкти Вікімедіа Україна

http://glam.wikimedia.org.ua/


● Будь-хто може долучатися до наших конкурсів, 
тренінгів та інших проєктів.

● Наприклад:
○ у червні — великий фотоконкурс Вікі любить 

Землю, присвячений пам’яткам природи.
○ постійно — вікіекспедиції (стипендії на поїздки 

для наповнення вікіпроєктів).
● Стежте за нашими ресурсами.

Інші проєкти Вікімедіа Україна





● Не можете з чимось розібратися і хочете уточнити? 
Маєте пропозицію? Напишіть нам — 
glam@wikimedia.org.ua

● Соцмережі: шукайте «Вікімедіа Україна» у Фейсбуці, 
Твіттері, Інстаграмі, Телеграмі

Посилання надішлемо листом

Контакти

mailto:glam@wikimedia.org.ua


Дякую!

Автор презентації: Антон Процюк
Використані матеріали Сергія Петрова

Автори світлин указані на відповідних слайдах


