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Кількість редагувань: >50.000 

Створених сторінок: >1300 
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Amakuha  (адміністратор) 

  

 

Член ГО «Вікімедіа Україна» з 2009 року. 
Голова правління. 



Щоб статтю не 
вилучили (коротко): 

 
 
•  Значимість предмету 
•  Посилання на першоджерела 
•  Не порушувати авторські права 
•  Енциклопедичний стиль 
•  Гарне оформлення 
•  Бажано: реєстрація 
 

 

 



1. Необов’язкова передмова 

 
• Що таке Вікіпедія? 
• П’ять основ 

• Чому це працює? 
• Чому писати у 

Вікіпедію? 



Як виникла Вікіпедія? 

 
     Заснована у 2001 році  
     американським   
     інтернет-підприємцем  
     Джиммі Вейлзом 

 
 

• Починалася як братній проект до Нупедії, що 
була заснована у 2000 році 
 

• У 2003 році Нупедія була витіснена Вікіпедією 
 
 



Сприйняття Вікіпедії 

 
 
«Якщо цього нема у Вікіпедії,  
про це не варто знати» 
 

- знайомий із США, 2007 
 



Структура спільноти  
 

Читачі, 

 ~60% інтернету 

ВІКІ 
 

Орієнтовні кількості наведено для УкрВікі на місяць. 



На чому тримається спільнота 
ентузіастів-вікіпедистів? 



На п’яти основних правилах 

Вікіпедія:П'ять основ 



Перша основа 

1. Вікіпедія — це 
енциклопедія 



Друга основа 

2. Вікіпедія 
дотримується 
нейтральної 
точки зору 



Третя основа 

3. Матеріали 
Вікіпедії є 
вільними для 
використання 
(ліцензія  
CC-BY-SA-3.0) 



Четверта основа 

4. Вікіпедія має 
правила 
поведінки та 
етикет 



П’ята основа 

5. Вікіпедія не 
має незмінних 
правил, крім 
цих п’яти 



Чому Вікіпедія працює? 

 
• Вікіпедія зберігає повну історію версій кожної 

сторінки  
 

• Адміністратори, патрульні та зацікавлені 
користувачі скасовують вандальні редагування 
 
 
Наслідок:  
 поступове покращення якості та збільшення 
 чисельності статей 

 

 



Українська Вікіпедія 

• Існує вже 10 років 
• Найбільша праця українською мовою! 

 
• 2008 рік — 100 тис. статей, 2010 — 200 тис. 
• Зараз — понад 480 тис. статей. 
 
 



Українська VS Російська 

• Українську пишуть 54%, російську – 40% в Україні 
• Українську читають ~19%, російську – 69% 
• Обсяг: російська – 7 Гб, українська – 2,2 Гб 

 
Чому?  
 Більша кількість дописувачів 
 
 
 Більша кількість статей: 
  >1 млн проти >480 тис. 
 
 (і в середньому більший обсяг статей) 



Мотивація дописувачів 

  

1)  Увіковічнення 
 

2)  «Всі побачать» 
 

3)  Самореалізація 
 

4)  Альтруїзм 
 

5)  Любов до своєї мови 
 

 





Діяльність у Вікіпедії – пам’ятник 
собі 

  

• Повна база даних Вікіпедії є суспільним 
надбанням 
 
• Діяльність кожного учасника є цілком    
задокументованою 
 
• База даних Вікіпедії практично вічна 
 
Отже: 
   Ваші правнуки побачать кожну вашу правку 
 
 



2. Головне 

 
• Як започаткувати 

статтю? 
• Значимість предмета 
• Посилання на джерела 
• Авторське право 



Як започаткувати статтю? 

 
 

• Введіть назву статті у пошук у Вікіпедії 
• За відсутності статті з такою назвою пошук 

видасть червоне посилання 
• Натисніть на нього 
• Уведіть текст статті 
• Натисніть «Зберегти» 



Значимість предмету - 1 

 
 
 

 Не всі теми є значимими! 
 
 
 
 
 
Статті про незначимі предмети вилучаються. 
 



Значимість предмету - 2 

 
Основний критерій значимості: 
• Наявність кількох нетривіальних публікацій про 

предмет у авторитетних вторинних джерелах 
(ЗМІ, книги, телепередачі, наукові публікації). 

   
 

 
Детальніше:  
    ВП:КЗ   =  Вікіпедія:Критерії значимості 



…Інші вікіпроекти  
- інші принципи значимості 

 
• Wikileaks 

– анонімна публікація «витоків інформації»  
 

 

• Луркоморье 
– відсутні формальні критерії значимості 

– статті мають бути корисними та смішними  
 

• Інциклопедія (Uncyclopedia) 
– пародія на Вікіпедію; створена для сміху 
 

 



Посилання на джерела 

 
• Вікіпедія не публікує «оригінального» контенту  

 
• Кожне твердження у Вікіпедії має бути 

підтверджене джерелом  
 

• Читаючи Вікіпедію слід перевіряти 
першоджерела 

 



Авторське право - 1 

 

   Тексти Вікіпедії мусять бути «новими» 
 

             …але всі факти — з інших джерел 
 

             ? 



Авторське право - 2 

 
Дотримання авторського права: 
 
• Обов’язкові посилання на першоджерела 
• Переписати текст своїми словами 
• Допускають невеличкі цитати з першоджерел 

 
 

Порушення: 
 
• Розлогі цитати (скопійовані параграфи) 



3. Візуальне знайомство 

 
 
• Основні елементи сайту 
• Вигляд статті 
• Пошук у Вікіпедії 



Українська Вікіпедія 



Бічна панель – 1 

Логотип Вікіпедії  
(захищений авторським правом) 
 
 

Участь 
 

• Кнайпа (= форум) — місце де 

можна щось запитати 

• Портал спільноти 

• Довідка 

• Пожертви 
 
 



Бічна панель - 2 

 
 

• Нові редагування /  

Нові сторінки 

 
• Випадкова стаття 

 
 
Панель інструментів 
 

• Посилання сюди — які 

сторінки посилаються на цю. 

 
 



Випадкова стаття 



Шаблон у статті 



Сторінка обговорення 

• Вікіпедія складається зі сторінок 
• Кожна сторінка має свою сторінку обговорення 
 
(але сторінки обговорення не мають своїх сторінок 
обговорення) 



Меню входу на сайт 

         Меню статті 
• Читати 
• Редагувати  
• Перегляд історії — хто і які зміни вносив до 
статті (сторінки) 

Стрічка пошуку 



Історія статті 

 



Пошук у Вікіпедії - 1 

Пошук в основному просторі 



Пошук у Вікіпедії - 2 

Пошук серед назв в просторі користувачів 



4. Енциклопедичний стиль 

 
 
 
• Як відредагувати текст 

до вимог Вікіпедії? 



Початковий текст 

План «мінімум»:  
– скопіювати текст з авторитетного джерела 

    – краще скомпонувати з кількох 

– переформулювати «своїми словами» 

– відформатувати вікірозміткою (Вікітекст) 
 

Тему статті слід виділити жирним. 
  
Після теми слід поставити довге тире.  
 



Стаття покроково: крок 1 

Перше та найкраще у своїй тематиці видавництво 
МорДрук веде свою героїчну діяльність з далекого 
2004 року. Ми пишаємося тим, що й досі ми чи не 
єдине видавництво в Україні, яке стабільно радує 
вітчизняного читача якісними книжками з 
мореністики, рибальства та акваріумістики. 
Засновником, натхненником та неодмінним 
керівником видавництва є заслужений працівник 
культури України та просто прекрасна людина 
Сергій Боцман. 

Початковий текст: 



Стаття покроково: крок 2 

МорДрук — перше та найкраще у своїй тематиці 
видавництво, що веде свою героїчну діяльність з 
далекого 2004 року. Ми пишаємося тим, що й досі 
ми чи не єдине видавництво в Україні, яке 
стабільно радує вітчизняного читача якісними 
книжками з мореністики, рибальства та 
акваріумістики. Засновником, натхненником та 
неодмінним керівником видавництва є 
заслужений працівник культури України та просто 
прекрасна людина Сергій Боцман. 

Стаття має починатися з назви статті: 



Стаття покроково: крок 3 

МорДрук — перше та найкраще у своїй тематиці 
видавництво, що веде свою героїчну діяльність з 
далекого 2004 року. Ми пишаємося тим, що й досі 
ми чи не єдине видавництво в Україні, яке 
стабільно радує вітчизняного читача якісними 
книжками з мореністики, рибальства та 
акваріумістики. Засновником, натхненником та 
неодмінним керівником видавництва є 
заслужений працівник культури України та просто 
прекрасна людина Сергій Боцман. 

Виділити предмет статті жирним: 



Стаття покроково: крок 4 

МорДрук — перше та найкраще у своїй тематиці 
видавництво, що веде свою героїчну діяльність з 
далекого 2004 року. Ми пишаємося тим, що й досі 
ми чи не єдине видавництво в Україні, яке 
стабільно радує вітчизняного читача якісними 
книжками з мореністики, рибальства та 
акваріумістики. Засновником, натхненником та 
неодмінним керівником видавництва є 
заслужений працівник культури України та просто 
прекрасна людина Сергій Боцман. 

Визначити неенциклопедичні та сумнівні твердження: 



Стаття покроково: крок 5 

МорДрук — перше у своїй тематиці видавництво, 
що веде діяльність з 2004 року. Досі це чи не 
єдине видавництво в Україні, яке стабільно радує 
вітчизняного читача якісними книжками з 
мореністики, рибальства та акваріумістики. 
Засновником, натхненником та керівником 
видавництва є заслужений працівник культури 
України Сергій Боцман. 

Вилучити неенциклопедичні твердження: 



Стаття покроково: крок 6.а) 

МорДрук — перше у своїй тематиці видавництво, 
що веде діяльність з 2004 року. Видавництво 
стабільно радує вітчизняного читача якісними 
книжками з мореністики, рибальства та 
акваріумістики. Засновником, натхненником та 
керівником видавництва є заслужений працівник 
культури України Сергій Боцман. 
 
Іншим видавництвом в Україні, що працює у 
подібній тематиці є «OceanPrint». 

Вилучити, переформулювати чи підтвердити сумнівні  

твердження — «чи не єдине»: 



Стаття покроково: крок 6.б) 

МорДрук — перше у своїй тематиці видавництво, що веде 
діяльність з 2004 року. Видавництво спеціалізуться на 
книжках з мореністики, рибальства та акваріумістики. 
Засновником, натхненником та керівником видавництва є 
заслужений працівник культури України Сергій Боцман. 
 
Видавництво неодноразово було відзначене українськими 
та міжнародними професійними дипломами та 
нагородами. 
 
Іншим видавництвом в Україні, що працює у подібній 
тематиці є «OceanPrint». 

Вилучити, переформулювати чи підтвердити сумнівні  

твердження — «стабільно радує», «якісними»: 



Стаття покроково: крок 6.в) 

МорДрук — веде діяльність з 2004 року. Видавництво 
спеціалізуться на книжках з мореністики, рибальства та 
акваріумістики. Засновником та керівником видавництва 
є заслужений працівник культури України Сергій Боцман. 
 
Видавництво неодноразово було відзначене українськими 
та міжнародними професійними дипломами та 
нагородами. 
 
Іншим видавництвом в Україні, що працює у подібній 
тематиці є «OceanPrint». 

Вилучити, переформулювати чи підтвердити сумнівні  

твердження — «перше», «натхненником»: 



Стаття покроково: крок 7 

МорДрук — українське видавництво, що спеціалізуться на 
книжках з мореністики, рибальства та акваріумістики. 
Засноване у 2004 році, воно стало першим видавництвом в 
Україні своєї тематики. Засновником та керівником 
видавництва є заслужений працівник культури України 
Сергій Боцман. 
 
Видавництво неодноразово було відзначене українськими 
та міжнародними професійними дипломами та нагородами. 
 
Іншим видавництвом в Україні, що працює у подібній 
тематиці є «OceanPrint». 

Відредагувати: 



Стаття покроково: крок 8 

МорДрук — українське видавництво, що спеціалізуться на 
книжках з мореністики, рибальства та акваріумістики. 
Засноване у 2004 році, воно стало першим видавництвом в 
Україні своєї тематики. Засновником та керівником 
видавництва є заслужений працівник культури України 
Сергій Боцман. 
 
Видавництво неодноразово було відзначене українськими 
та міжнародними професійними дипломами та нагородами. 
 
Іншим видавництвом в Україні, що працює у подібній 
тематиці є «OceanPrint». 

Додати посилання на інші статті: 



5. Оформлення 

• Жирний текст 
• Розбиття на параграфи 
• Розбиття на розділи 
• Список 
• Посилання 
• Категорії 
• Примітки (виноски) 

 
 
 



Основи вікірозмітки – 1/8 

 
 

Як зробити жирним? 
 
 

  '''жирний текст''' 
 



Основи вікірозмітки – 2/8 

 
 

Як зробити новий параграф? 
 
 

  пустий  
  рядок  
   
  між  
  текстом 



Основи вікірозмітки – 3/8 

 
 

Як зробити новий розділ? 
 
 

  == Розіл 1 == 
 
  === Підрозділ === 
  
  == Розділ 2 === 



Основи вікірозмітки – 4/8 

 
 

Як зробити список? 
 
 

  * Елемент списку 1 
  * Елемент списку 2 



Основи вікірозмітки – 5/8 

Як зробити посилання на інші статті? 
 
 

 [[2004]] 
 
 [[Україна|українське]] 
 
 [[Карл Маркс|марксівський]] 
 
 «[[органіцизм]]» 
 



Основи вікірозмітки – 6/8 

 
 
Як послатися на інші сайти? 
 

 
  [http://sum.in.ua/ Академічний словник] 
 
 
 
          



Основи вікірозмітки – 7/8 

 
 
Як включити статтю до категорії? 
 
 

 [[Категорія:Соціологія]] 
 
 [[Категорія:Соціолінгвістика]] 
 



Основи вікірозмітки – 8/8 

 
 

  Як зробити примітку? 
 

 <ref> Текст примітки </ref> 
 

 

В кінці статті написати: 
 
 == Примітки == 

   {{Примітки}} 

 



Приклад: текст та вигляд 

Приклад тексту статті Вигляд статті 

'''Стефа і її Чакалка''' — повість-

казка [[Україна|українського]] 

письменника [[Андрусяк Іван 

Михайлович|Івана Андрусяка]], 

опублікована в [[2007]] році 

видавництвом «[[Грані-Т]]» 

([[Київ]]). 

Книжку проілюстрував художник 

Ярослав Коломійчук. 

  

== Видання == 

* [[Іван Андрусяк]], Стефа і її 

Чакалка: дівчача повістина. – К.: 

Грані-Т, 2007. 

* [[Іван Андрусяк]], Стефа і її 

Чакалка: дівчача повістина. Видання 

друге, ще капосніше. – К.: Грані-Т, 

2011. 

  

[[Категорія:Книги 2007]] 

Стефа і її Чакалка — повість-казка 

українського письменника Івана 

Андрусяка, опублікована в 2007 році 

видавництвом «Грані-Т» (Київ). 

Книжку проілюстрував художник 

Ярослав Коломійчук. 

  

Видання 
  

Іван Андрусяк, Стефа і її Чакалка: 

дівчача повістина. – К.: Грані-Т, 2007. 

Іван Андрусяк, Стефа і її Чакалка: 

дівчача повістина. Видання друге, ще 

капосніше. – К.: Грані-Т, 2011. 



Посилання на джерела 

Два варіанти оформлення посилань на джерела: 
  
• Простіший 

o Перелічити всі джерела у розділі «Джерела» 
 

• Правильніший 

o Після кожного твердження поставити: 
  <ref> Посилання на джерело </ref> 

o В кінці статті в розділі «Примітки» написати: 
  {{Примітки}} 



6. Долучення до спільноти 

 
 

• Реєстрація користувача 
• Створення сторінки 
• Спілкування з іншими 



Реєстрація користувача 

• надає вам початкову «вагу» та «авторитет» 

• дозволяє мати «список спостереження» 

• дозволяє редагувати деякі захищені сторінки 
• дозволяє отримувати повідомлення від інших 

  
 

Достатній початковий текст сторінки користувача: 
  
    {{Babel|uk|ru|en-2}} 

 
 
 



                  Реєстрація             



Меню користувача 

Зірочка (лише для 
зареєстрованих 
користувачів) 



Переглянути свій список 
спостереження 

Додати до списку 
спостереження 



Ім’я користувача та ваша сторінка 

Ваша сторінка 
обговорення 



Типова сторінка користувача 

 



Сторінка обговорення користувача 

• Якщо треба до когось звернутися – треба 
створити нову тему на його сторінці 
обговорення 
 

• Для цього треба її знайти і натиснути зверху + 
 

• Після того, як напишете повідомлення, треба 
написати: 

  --~~~~ 
— це сформує підпис із датою та часом. 
 
Потім зберегти. 
 

 



Кнайпа = Форум 

 
 
 
 

 
 

• Кнайпа — місце де можна 

щось запитати чи запропонувати 
 



7. Отже, головне 

 
1. Зареєструйтесь 
2. Пам’ятайте про значимість 
3. Посилайтесь на першоджерела 
4. Передавайте зміст своїми словами 
5. Пишіть в енциклопедичному стилі 
6. Не забувайте гарно оформити 

 

 

 

 

        - І  вашу статті ніколи не вилучать ;) 



8. Контакти 

  

 andriy.makukha@gmail.com 

 board@wikimedia.in.ua 

 
 Skype:     andriy.makukha 
 
 (097) 367-99-78 
 (093) 547-98-77 



9. Запитання / Відповіді 

  


