
ЯК ПИСАТИ СТАТТІ



У цій презентації:

1. Як читати вільну енциклопедію
2. Вигляд та інструменти Вікіпедії
3. П’ять основ Вікіпедії
4. Критерії значимості статей
5. Вимоги до стилю
6. Зображення і їх оформлення
7. Співпраця зі спільнотою редакторів
8. Практичні приклади



1. Як читати вільну енциклопедію

● зазвичай, чим акуратніше оформлена стаття, 
тим більше користувачів над нею працювали

● якщо у статті немає посилань на джерела, 
обережно ставтесь до її вмісту 

● дані у статтях про поточні події швидко 
змінються



Посилання на статтю, 
якої ще немає 

Шаблон-картка
з основною 
інформацією

Шаблон-повідомлення про 
недолік статті





2. Вигляд та інструменти Вікіпедії



Бічна панель

Кнайпа — місце, де можна 
ставити запитання

Довідка — збірка правил і 
рекомендацій



● Вікіпедія складається зі сторінок
● Кожна сторінка має свою 

сторінку обговорення

Сторінка обговорення



Меню користувача

Меню сторінки



Історія редагувань



«Редагувати» — візуальний редактор



«Редагувати код» — вікірозмітка



3. 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



4. 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



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 подібне

ВП:БІО
ВП:КЗП



Критерії значимості організацій

● діють в загальнонаціональному або 
міжнародному масштабі

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

ВП:КЗО



Що робити, якщо предмет недостатньо 
значимий для окремої статті?

Внести інформацію у загальнішу статтю 

(наприклад, 
відомості про людину — у статтю про 
населений пункт, 
відомості про школу — у статтю 
«Освіта в Рівному»)



Якщо Ви не впевнені…

— створіть статтю в особистому просторі



5. Вимоги до стилю

● українська мова
● відповідність правопису
● енциклопедичність
● нейтральність

ВП:СТИЛЬ



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



6. Зображення і їх оформлення

1. Власні фото — вільна ліцензія

2. Суспільне надбання — 
70 років після смерті автора

3. Чужі фото — письмовий дозвіл



7. Співпраця зі спільнотою

● кнайпа
● сторінки обговорення 

користувачів
● адміністратори   (ВП:ЗА)

● патрульні   (ВП:ЗДП)



● тематичні тижні
● конкурси статей
● конкурси фотографій



Інші вікіпроекти:

● Вікіпедія
● Вікісховище
● Вікіджерела
● Вікісловник
● Вікіпідручник
● Вікіновини
● Вікіцитати
● Вікімандри
та інші
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