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Освітня програма Вікіпедії – це міжнародна освітня ініціатива 

Фонду Вікімедіа та його регіональних відділень, яка спрямована на 

залучення студентів/учнів до написання статей у Вікіпедії замість 

традиційних паперових рефератів 
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У 2010 – 2016 роках в Освітній програмі Вікіпедії взяли участь: 

понад 400 університетів зі всього світу, зокрема, Університеті 

Каліфорнії (Берклі), Єльському університеті, (США), Альбертському 

університеті, (Канада), Університетському коледжі Лондона 

(Великобританія), Університеті Масарика (Чехія). 

понад 10 тис. студентів 

створено 20 тис. статей 
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Старт осінній семестр 2010 року у США під назвою 

“Public Policy” 

 

Зима 2012 року – Wikipedia Education Program 

 

Осінь 2012 року – понад 35 країн світу 

 

Весна 2015 року – понад 70 країн світу 

 

Весна 2016 року – 89 країн світу 
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Березень 2012 року – підписано перший 

меморандум про реалізації програми з Сумським 

державним університетом (СумДУ) 

 

Травень 2012 року – меморандум про співпрацю з 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 

Осінь 2012 року – реалізація пілоту в НТУ «ХПІ» 

(23 студенти та 23 статті) 
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Весна 2013 року – практика для студентів-

журналістів на базі Вікіновин. 

 

Весна 2015 року – «ВікіСтудія» (Чернігів) та 

проект «ВікіФото» (Харків, ХНУРЕ) 

 

Осінь 2015 року – залучення учнів Шендерівської 

НВК (Черкаська область) до створення статей у 

Вікіпедії 
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Звернення міністра освіти і науки України 

Сергія Квіта до академічної спільноти 

 



Заклик Володимира Гройсмана до 

студентів і науковців долучатися до 

української Вікіпедії та таким чином 

популяризувати українську мову. 



 Вікіпедія в освіті 

 Інтерактивність. 

 Дистанційне навчання. 

 Сучасні інформаційні технології.  

 Самостійна робота студента та учня. 

 Практичне засвоєння студентами здобутих навичок, 

вмінь та знань. 

 Мотивація (результати роботи студента/аспіранта будуть 

збережені та доступні для інших користувачів Вікіпедії). 



 Вікіпедія в освіті 

 Нові навички, вміння та знання. 

 Навички роботи з інформацією (пошук, опрацювання, 

осмислення, важливість посилання на джерела, сумлінність) 

та розуміння її функціонування у світі. 

 Розвиток критичного мислення. 

 Виховання поваги до авторського права (самостійне 

написання енциклопедичних текстів – у Вікіпедії існує 

заборона на плагіат). 

 

 



Wikipedia Ranking of 

World Universities 



 Вікіпедія в освіті 
Студент / 

учень 

Координатор-
вікіпедист 

Викладач / 

Вчитель 

РЕЗУЛЬТАТ 



 Вікіпедія в освіті 

 Використання матеріалів з Вікіпедії для ілюстрації уроку. 

 Виконання різноманітних завдань з текстом статті. 

 Написання статей до української Вікіпедії  

(створення нових статей або доповнення вже існуючих). 

 Фотографування об’єктів у населених пунктах України. 

 Написання та поліпшення статей про університет 

 Можливість модифікації та пристосування програми до 

різних дисциплін. 



Дякуємо! 

Презентацію готували: Kharkivian 

Логотип Фонду Вікімедіа: Neolux, Zscout370, Dbenbenn, суспільне надбання 

Логотип Вікіекспедицій — Андрій Макуха, cc by-sa 3.0 

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

Логотип Вікімандрів: AleXXw, Helixitta, cc by-sa 3.0 

Логотип «Вікі любить пам'ятки»: Lusitana, Cirdan, cc by-sa 3.0 

Логотип «Вікі любить Землю»: AleXXw, Zlir'a, cc by-sa 3.0 

 

 


