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Найбільший виклик для втілення освітньої 
програми — авторське право. Ні середня 
школа, ні вища не вчать поважати 
авторські права

Педагоги традиційно використовують матеріали, які 
знаходять у книгах чи онлайн без вказівки джерела, 
відповідно, так роблять їхні учні та студенти



Що про авторське 
право каже 

законодавство?



Закон України «Про освіту» передбачає:

Скриншот: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print1509813894211138 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print1509813894211138


Закон України «Про авторське право і суміжні права». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print1509813894211138 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print1509813894211138


Закон України «Про авторське право і суміжні права». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print1509813894211138 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print1509813894211138


Отже, з освітньою метою вчителі 
мають право використовувати 

уривки, цитати, ілюстрації у тому 
обсязі, який виправдано, і за умови 

згадки автора і джерела 
запозичення



Не можна просто взяти якесь 
зображення з інтернету й вставити до 

презентації, потрібно, принаймні, 
вказати звідки зображення

Така сама вимога має бути до робіт учнів: 
текст має бути своїми словами, 

зі згадкою автора чи джерела



Що ще потрібно 
знати?



Більшість країн (як і Україна) захищають роботи 
протягом життя авторів і 70 років після їхньої 
смерті



Тож роботи Тараса Шевченка, Лесі 
Українки, Івана Франка — уже 

у суспільному надбанні. 
Будь-хто може їх використовувати з 

комерційною метою, наприклад, видаючи 
збірки. Чи альбоми картин…

Але вказувати, що текст написаний ними, все 
одно потрібно — не можна приписати собі 

авторство їхніх слів



Є винятки:
 ● геометричні фігури, відсутня творча складова

● добропорядне використання (освітня мета, 
некомерційне)

● De minimis
○ Чи цей захищений матеріал суттєво змінює 

роботу?
○ Чи буде робота іншою, якщо забрати цей 

захищений матеріал?
● Свобода панорами



Також є особливі «угоди» — ліцензії



Creative Commons — це 
організація, яка розробила ліцензії, 

якими ми користуємося. Одна з 
найголовніших рис — автори 

можуть обрати ліцензію, й інші 
можуть використовувати роботу на 

певних умовах
без контактування з авторами



Для вікіпроектів тільки три 
ліцензії (вільні ліцензії) 

мають значення:

CC0, CC-by, CC-by-sa



Але ми ліцензії розглянемо 
детальніше трохи згодом, що 

важливо запам’яти:



Не можна просто взяти твір, 
опублікований під вільною 

ліцензією, і використовувати



Різні обмеження і правила будуть 
залежати від характеру твору:

- текст;
- фото;
- відео;
- аудіо...



Текст можна переписати 
своїми словами :)

Навести цитати



- не можна просто копіювати шматки 
тексту, вставляючи його у свій текст;

- не можна дослівно перекласти 
шматок тексту іншого автора, і просто 
вставити його у свій текст

 

ОДНАК:



авторські права будуть не тільки у того, 
хто виступає, а й у того, хто знімає саме 
відео, хто записує звук, чий твір 
виконується, чия музика, чий переклад, 
чия обробка...

 

Відео, аудіо:



Фото переписати не вийде… 
Авторські права на них 
належать комусь, навіть якщо 
ви знайшли їх в інтернеті



Не можна взяти фото зі статті у Вікіпедії 
та вказати: 

З Вікіпедії
 

Авторські права належать авторам, вони 
можуть обрати потрібну ліцензію, тож 

потрібно дивитися, що саме вказано в описі 
роботи (файлу)

 



Як можна зрозуміти 
авторство та 

ліцензію у Вікіпедії?



Перейдімо:



● Воно збільшиться;
● Буде видно автора фото (і джерело)
● Також ліцензію (=умови 

використання)

Якщо клікнути на зображенні, то:





Як же його 
використати, 
наприклад, у 
презентації?





Фото: http://pyriatyn.osp-ua.info/ [Attribution]

Національний природний парк «Пирятинський»



Важливо! Якщо ви клікнули на 
фото у Вікіпедії, але вам і далі 

показує Вікіпедію

(у верхньому лівому кутку)





Прокрутіть нижче:

І клікніть на: Відомості про цей 
файл



Тепер кожен візьме світлину зі 
списку й отримає її атрибуцію — 

формулювання, як згадувати 
автора та умови використання 

світлини



Чи можна змінити 
ліцензію?



Так, власники авторських 
прав можуть надати дозвіл на 
публікацію своєї роботи під 
іншою ліцензією. Наприклад, 
вільною

 
ВП:Дозволи



Як висновки:
● Це все складне й заплутане, але для роботи у вікіпроектах 

це важливо зрозуміти

також...
● Ніхто не народився експертом із авторського права

● Це набір правил: цьому можна навчитися, практика 
важлива

● Ви будете помилятися. Зазвичай досить перепросити, 
відмінити дію (вилучити, перемістити чи змінити вказівку) і 
краще діяти наступного разу



Ваші запитання:



Дякую за увагу!

звертайтеся:

Наталія Тимків
ntymkiv@wikimedia.org.ua

і в соцмережах


