
Редагування та створення статей



«Уявіть собі світ,
де кожен має вільний доступ

до всіх накопичених людством знань.
Ось чого ми прагнемо!»

Джиммі Вейлз,
засновник Вікіпедії



Але спочатку...



Реєстрація користувача
Нік — латинкою або кирилицею

           Приклад: OlgaNPBU
                               ОльгаНПБУ

        Створення сторінки користувача
Увійти ---> клікнути на свій нікнейм ---> 

підтвердити бажання створити сторінку --->  
надрукувати в новому полі “Привіт!” --->  

Зберегти

        



Меню користувача

Меню сторінки



Вікі — веб-сайт, що дозволяє користувачам 
змінювати самостійно вміст сторінок через браузер

  
Вікіпедія — онлайн енциклопедія, яку 

кожен може редагувати.

Основні принципи: 
нейтральність, достовірність, 
дотримання авторського права



Wikipedia
 
6-й за популярністю сайт у 
світі
 
287 мовних розділів
 
33 млн статей (4,5  млн статей 
англійською)
 
710 серверів

Українська Вікіпедія
 

6-7-й за охопленням сайт 
уанету

 
500 тис. статей досягли у 2014 

р.
= 16 місце

 
1 редагування на 21 сек.

 
86,5 млн переглядів

(на грудень 2014)



 Вигляд та інструменти Вікіпедії



Посилання на статтю, 
якої ще немає 

Шаблон-картка
з основною 
інформацією





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



Історія редагувань



«Редагувати код» — вікірозмітка



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. Сміливо правте, 
перейменовуйте, змінюйте статті!

Пам’ятник Вікіпедії, м.Слубіце, Польща
Автор фото — Awersowy . Ліцензія CC-BY-SA-3.0, з Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Awersowy
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/


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 Києві»)



Вимоги до стилю

● українська мова
● відповідність правопису
● енциклопедичність
● нейтральність

ВП:СТИЛЬ



Слова-паразити



Жодних 
оригінальних 
досліджень

Автори: Deimos, Randall Munroe (CC-BY-SA)



= авторитетні джерела 
    → але не плагіат 
    → але не власні думки



Зображення і їх оформлення

1. Власні фото — вільна ліцензія 
(наприклад, CC BY-SA 4.0 тощо)

2. Суспільне надбання — 
70 років після смерті автора

3. Чужі фото — письмовий дозвіл



   Вікісховище (англ. Wikimedia Commons) 

 25 млн файлів

загальне централізоване сховище для зображень,

 звукозаписів, відео та інших файлів, 

які надаються на умовах вільних ліцензій

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Інші вікіпроекти:

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



Ініціатива Фонду Вікімедіа, спрямована на залучення працівників науково-
культурних установ до редагування або допомоги з наповнення Вікіпедії.

Проекти GLAM-WIKI підтримують GLAM-установи, що готові співпрацювати з рухом 
Вікімедіа щодо створення контенту, який можна вільно використовувати та до якого 

є вільний доступ

Galleries
Libraries
Archives
Museums

Бібліотеки
о
Галереї
е
Музеї
Архіви

= БоГеМА



Бібліотеки світу популяризують свої 
ресурси у Вікіпедії

Як?

● завантажують на Вікісховище зображення з оцифрованих 

стародруків 

● додають посилання на свої оцифровані колекції та окремі 

видання у дотичних до теми видання статтях

● намагаються аби статті про унікальні видання ставали “добрими” 

та “вибраними” 

● завантажують книжки, що є в суспільному надбанні не тільки у 

свої репозитарії, а й на Вікісховище

● започатковують розпізнавання оцифрованих текстів “всім 

миром” на Вікіджерелах  та ін.



Автор зображення — AlphaZeta

Дякуємо!

Із запитаннями та пропозиціями 
звертайтесь на 

wm-ua@wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AlphaZeta
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AlphaZeta
mailto:wm-ua@wikimedia.org
mailto:wm-ua@wikimedia.org

