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 ІННОВАЦІЇ   

Створення статті до Вікіпедії 
Вікі-технологія – потужний 

інструмент для швидкого створення та 
редагування гіпертексту, тобто тексту 
для перегляду на моніторі комп’ю-
тера, який містить зв’язки з іншими 
документами, у результаті чого 
користувач має змогу перейти до 
пов’язаних документів безпосередньо 

з вихідного (первинного) тексту, активізувавши посилання. 
Основна мета вікі – організувати середовище, у якому можна 

створювати документи та спільно працювати з ними, підтримувати 
навчальну та дослідницьку мережеву діяльність.  

Вікі-сайт дає можливість своїм 
відвідувачам редагувати матеріали, що вже  
розміщені на ньому, створювати власні 
сторінки (на вікі-сайтах вони називаються 
статтями), обговорювати цікаві статті тощо. 
При цьому html-кодування та встановлення 
зв’язків між різними частинами тексту 
забезпечує спеціальна програма, що 
дозволяє користувачам, які не мають 
спеціальних знань ІТ-технологій, створювати та редагувати тексти. 

Взаємозв’язок між сторінками та колективні зусилля – риси, 
які виділяють вікі серед інших соціальних сервісів. Його учасники 
з різних куточків світу й областей знань можуть, незалежно один 
від одного, працювати над створенням статей. Співпраця між ними 
налагоджується через взаємодію між статтями, яка встановлюється 
автоматично, відповідно до правила «Назва статті є потенційним 
посиланням на неї в тексті інших статей».  

Важливою рисою вікі є контроль над версіями статей. Усі 
виправлення користувачів фіксуються та супроводжуються 
інформацією про час, дату й автора правки. Будь-яка версія статті 
може бути відновлена.  

Також кожна тематична стаття на вікі-сайті має свою сторінку 
обговорення.  

Найбільш поширеними серед вікі-сайтів є вікі-енциклопедії  – 

сайти довідкового характеру, наповнення яких здійснюється 
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спільними зусиллями великої кількості учасників. Вони можуть 
поєднувати матеріали з кількох довідкових та енциклопедичних 
видань в одній статті. Трактування одного й того ж поняття 
зв’язуються гіпертекстовими посиланнями. Ці зіставлення 
доповнюють одне одного, поглиблюють розуміння понять тощо. 
Завдяки гіпертексту можна швидко отримати тлумачення 
незрозумілих понять або термінів у статті. Для цього встановлю-
ються гіперпосилання між усіма логічно пов’язаними поняттями 
й термінами. Поняття, що розглядається користувачем, зв’язується 
з тими, на які воно спирається або в яких конкретизується. Крім 
того, кожна стаття супроводжується гіперпосиланнями на інші, 
схожі, статті вікі-енциклопедії або веб-ресурси мережі Інтернет, що 
дає можливість знайти більше інформації. 

Найбільший та найвідоміший вікі-сайт – 
Вікіпедія – багатомовна загальнодоступна 
енциклопедія, що публікується в Інтернеті. Її 
засновано 2001 року як англомовний проект 
онлайн-енциклопедії за вікі-технологією. З часом 
з’явилися розділи Вікіпедії іншими мовами, у тому 
числі й українською.  

Метою проекту є створення повної, нейтральної, відкритої, 
вільної від авторських прав енциклопедії всіма мовами світу. При 
цьому йдеться про відмову не від авторського права в його 
юридичному розумінні – прізвище автора зберігається, а від права 
на тиражування (copyright), оскільки розповсюдження продукту 
відбувається за умови вільного використання всіма бажаючими та 
можливості довільно змінювати його. 

Вікіпедія містить понад 13 мільйонів 
статей 260 мовами (для порівняння – 
у «Великій радянській енциклопедії» 
було 95 279 статей, у «Британіці» їх поки 
що близько 65 тис.).  

Вікіпедія – це відкрита онлайнова 
енциклопедія. Вікі-технологія дозволяє 
кожному користувачеві Інтернету вносити 
свої зміни до змісту будь-якої сторінки 
(за винятком певної кількості статичних 
веб-сторінок) або створювати нові статті (наприклад, для понять, 
які ще не визначені). 
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Вікіпедія є дуже динамічним проектом. Щодня мільйони 
користувачів по всьому світу редагують тисячі статей, забезпечуючи 
виключну актуальність інформаційного змісту цієї енциклопедії. 

Ви також можете зробити внесок у цю величезну базу знань. 
Для цього потрібно мати:  

1. Комп’ютер із виходом в Інтернет.  
2. Бажання створити  статтю для Вікіпедії.  
За наявності цих «обов’язкових умов» можемо розпочинати 

роботу. 

���� Реєстрація користувача 

Передусім заходимо на головну сторінку україномовного 
розділу Вікіпедії (http://uk.wikipedia.org) та реєструємось.  

 

Рис. 1. Головна сторінка україномовного розділу Вікіпедії 

Для реєстрації потрібно активізувати посилання 
«Вхід/реєстрація» у верхньому правому куті сторінки (рис. 1).  

Після цього ви потрапите на спеціальну сторінку 
«Вхід/реєстрація», на якій потрібно активізувати посилання 
«Зареєструвати користувача» (рис. 2).  
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Рис. 2. Діалогове вікно «Вхід/реєстрація» 

У вікні «Створити» (рис. 3) потрібно заповнити реєстраційну 
форму, вказавши  ім’я користувача, пароль та адресу електронної 
пошти. Після цього натиснути на кнопку «Створити».  

 

Рис. 3. Реєстраційна форма 

Якщо все заповнено правильно, система видасть повідомлення 
про успішну реєстрацію (рис. 4).  

 
Увага! Логін та пароль доцільно відразу записати у свій блокнот, 
щоб його, при потребі, завжди можна було знайти. ���� 
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Рис. 4. Повідомлення про успішну реєстрацію 

Після реєстрації автоматично створюється власна сторінка 
користувача (рис. 5). Власна сторінка – один із способів 
ефективної організації роботи в проекті та допомога іншим 
зрозуміти, з ким вони працюють. 

 

Рис. 5. Власна сторінка користувача 

Реєстрація здійснюється один раз на початку роботи в середо-
вищі. Надалі перед кожним сеансом потрібно виконувати 
авторизацію. Для цього необхідно:  

1. Активізувати посилання «Вхід/реєстрація» (рис. 1).  
2. На сторінці «Вхід/реєстрація» (рис. 2) ввести ім’я користу-

вача, пароль та натиснути кнопку «Вхід до системи».  
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���� Початок роботи над статтею 

Тепер можна починати працювати над новою статтею. 

Увага! Починаючи роботу над статтею, пам’ятайте, що: 

���� Вікіпедія – це енциклопедія, тому її статті повинні розпо-
відати про значимі об’єкти. Важливість передбачає наявність 
достатньої кількості джерел для написання статті з можливістю 
перевірки. Окрім того, предмет, про який йтиме мова, має бути 
енциклопедичний сам по собі. Неенциклопедичними є: про-
ходження комп’ютерних та відеоігор, інструкції, каталоги 
посилань, словникові визначення тощо; 

���� не варто писати статті про себе, власні веб-сайт і компанію 
тощо. Це порушує етичні правила, прийняті спільнотою, і, 
швидше за все, такі статті вилучать; 

���� не можна порушувати авторські права, копіювати й вставляти 
текст з інших сайтів, крім випадків, коли це правильно 
оформлена цитата. Статті, які порушують авторські права, 
обов’язково будуть видалені. Пам’ятати про авторські права слід 
й при завантаженні зображень. 

���� стаття повинна відображати нейтральну точку зору на об’єкт або 
описувати всі значимі погляди на нього справедливо та пропор-
ційно. Статті, які повністю критикують або вихваляють об’єкт, 
можуть бути видалені або повністю переписані іншими авторами. 
 

Перед початком роботи потрібно переконатися, що статті 
з такою назвою у Вікіпедії ще немає. Для цього слід ввести 
заголовок майбутньої статті в поле пошуку у верхній правій частині 
екрана. Якщо така стаття вже існує, ви автоматично перейдете на 
цю сторінку. Якщо ж ні – Вікіпедія запропонує її створити (рис. 6). 

 
Рис. 6. Початок роботи над створенням статті 

���� 
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Наприклад, ви хочете створити статтю про Плебанівську 
сільську бібліотеку-філіал Теребовлянської централізованої 
бібліотечної системи. Починаючи роботу, введіть у поле пошуку 
назву «Плебанівська сільська бібліотека-філіал». У результаті 
пошуку система повідомляє, що «Не знайдено результатів, що 
відповідають запиту», та пропонує «створити сторінку 
«Плебанівська сільська бібліотека-філіал» (рис. 6). 

 
Увага! Перш ніж створювати нову статтю, переконайтеся в то-
му, що немає статті з подібною назвою (наприклад, «бегемот» – 
«гіпопотам»). А також перегляньте суміжні статті – можливо 
котрась уже містить ті відомості, які ви хотіли подати. 

 
Перейшовши за червоним гіперпосиланням (рис. 6), ви 

потрапите на сторінку з формою для створення статті, у яку й слід 
вписувати текст (рис. 7). 

 

Рис. 7. Форма для створення статті 

Назва (заголовок) статті генерується автоматично. Вона буде 
ідентичною слову чи словосполученню, яке ви вводили в пошук.  

 

Увага! Назва статті повинна бути доречною, тобто відповідати її 
вмісту, а також, по можливості, найкоротшою, але достатньою 
для однозначної ідентифікації теми статті. 

���� Заголовок пишеться в називному відмінку однини, крім 
випадків, коли поняття в однині не вживається («Ножиці») та 

поняття в однині і множині має різний сенс («Вода)» і «Во )ди). 

���� 

���� 
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���� Слова в назві пишуться як у звичайному реченні (перша літера 
першого слова назви статті – велика, решта – малі). Якщо 
абревіатура, то всі букви великі. 

���� У разі потреби заголовок можна змінити. Для цього слід 
скористатися посиланням «Перейменувати» у верхній частині 
сторінки.   

���� Написання та редагування статті 

Тепер можна приступати до написання самої статті. Спочатку 
працюємо як у звичайному текстовому редакторі – вписуємо 
основну інформацію, структуруємо її, розбиваємо на логічні 
частини (рис. 8).  

 

Рис. 8. Введення тексту 

Кожну статтю у Вікіпедії слід починати з визначення поняття, 
явища, особи, про які йдеться. Подальшу логіку викладу обирайте 
на власний розсуд. Наприклад, стаття про бібліотеку може 
складатись із таких розділів: «Історія бібліотеки», «Структура», 
«Інформаційні ресурси», «Довідково-бібліографічний апарат», 
«Додаткові послуги користувачам», «Література» (перелік 
друкованих джерел, у яких можна прочитати про установу), 
«Посилання» (перелік посилань на ресурси мережі, де можна 
отримати додаткову інформацію про установу). 
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Увага! Не забувайте давати посилання на джерела, з яких було 
взято ту чи іншу інформацію.   

 
Далі беремося за форматування тексту: розставляємо абзаци, 

виділяємо жирним або курсивом потрібні слова чи речення, робимо 
марковані чи нумеровані списки, розбиваємо текст на розділи 
й підрозділи. Для цього використовуємо систему вікі-розмітки 
(табл. 1), яка є спрощеним варіантом html-розмітки для сайтів. 
Її можна вносити як вручну, так і використовуючи кнопки 
форматування, розміщені зверху та знизу на панелі редагування. 
Там же можна знайти підказки щодо оформлення статей. 

 
Увага! Можна форматувати текст відразу в процесі написання, 
а не повертатися до цього після завершення роботи.  

 
Таблиця 1 

Основні теги форматування 

Дія/ 

результат 
Приклад Знак Інструкція 

Створити 
абзац 

…збереглося багато 
цікавих фактів. 
 
З 2001 року… 

 
Вставити пустий рядок 
(двічі натиснути   
клавішу Enter). 

Виділити 
жирним 

'''Плеба)нівська 
сільська 
бібліотека'''  

''' 

Спереду й ззаду 
потрібного слова, 
словосполучення, 
речення поставити знак 
''' або натиснути на 

кнопку на панелі 
інструментів. 

Виділити 
курсивом 

''Плебанівська 
сільська 
бібліотека''  

'' 

Спереду й ззаду 
потрібного слова, 
словосполучення, 
речення поставити знак 
'' або натиснути на 

кнопку на панелі 
інструментів. 

���� 

���� 
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Виділити 
жирним 
курсивом 

'''''Плебанівська 
сільська 
бібліотека'''''  

''''' 

Спереду й ззаду потріб-
ного слова, словосполу-
чення, речення 
поставити знак ''''' або 
двічі натиснути на 

кнопку на панелі 
інструментів. 

Створити 
нумеровани
й список 

Додаткові послуги 
користувачам: 
#сканування 
текстів 
#ксерокопіювання  
#друк 

# 

Спереду рядків, які 
мають нумеруватися, 
поставити знак #. 
Цифри після знаку 
додавати не потрібно. 
Якщо рядки йдуть один 
за одним, то система 
автоматично додасть 
нумерацію. Або, 
виділивши потрібну 
ділянку тексту, 

натиснути кнопку на 
панелі інструментів. 

Створити 
маркований 
список 

Додаткові послуги 
користувачам: 
*сканування 
текстів 
*ксерокопіювання 
*друк 

* 

Спереду рядків, які 
мають маркуватися, 
поставити знак * або, 
виділивши потрібну 
ділянку тексту, 

натиснути кнопку на 
панелі інструментів. 

Створити 
підрозділ 
(заголовок 
2-го рівня) 

= = Історія 
бібліотеки = = 

= = 

Спереду й ззаду назви 
підрозділу поставити 
знак = = або натиснути 

кнопку  та 
обрати пункт «2 рівень» 
у випадаючому списку. 

Створити 
підпідрозділ 
(заголовок 
3-го рівня) 

= = = Додаткові 
послуги 
користувачам = = 
= 

= = = 

Спереду й ззаду назви 
підрозділу поставити 
знак = = = або 
натиснути кнопку 
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 та обрати 
пункт «3 рівень» 
у випадаючому списку. 

Виділити 
цитату 

{{початок 
цитати}}"...на 
кінець 1950 року в 
бібліотеці було 90 
читачів…{{кінець 
цитати}} 

{{поча-
ток ци-
тати}}, 
{{кінець 
цита-
ти}} 

Спереду речення-цитати 
поставити {{початок 
цитати}}, у кінці – 
{{кінець цитати}}. 

 

 

Рис. 9. Відформатований текст 

���� Додавання ілюстрацій 

До тексту статті можна додавати ілюстрації (фотографії, 
малюнки, схеми), таблиці тощо. 

Фотографії можна додавати через 4 дні після реєстрації. 
Якщо вам потрібно зображення будь-якого реального об’єкта 

або явища, сфотографуйте його або відскануйте вже готову 
фотографію та збережіть на робочому столі комп’ютера. Схему чи 
діаграму можна намалювати, використовуючи будь-яку спеціальну 
програму (Excel тощо). 

Брати зображення з Інтернету й сканувати ілюстрації з книг 
можна лише з дозволу власників авторських прав.  
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Увага! Не підлягають вимогам авторського права: матеріали, 
опубліковані в СРСР до 1972 року та на яких не проставлено 
знак копірайту ©, репродукції тих картин та ілюстрацій, які 
вже перейшли в суспільне надбання.  

 
Зображення, яке ви хочете помістити у свою статтю, повинно 

відповідати ряду вимог, зокрема формат має бути jpeg (для 
фотографій) або png (для малюнків та схем). Якщо ж вони мають 
інші формати, то конвертуйте їх у ті, що рекомендуються. Розмір 
фотографій не повинен перевищувати 800 на 600 пікселів (точок). 
Розмір зменшеної копії зображення не повинен перевищувати 
50 Кбайт. 

Для того, щоб вставити фотографію в статтю, потрібно спочатку 
завантажити її на сервер Вікіпедії. Для цього обираємо посилання 
«Завантажити файл» з лівої сторони сторінки (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Завантаження зображення 

За цим лінком переходимо на форму для завантаження 
зображень. Натискаємо на кнопку «Обзор» та обираємо зі списку 
потрібну фотографію (рис. 11). Бажано завантажувати зображення 
без підпису. Він вставляється потім за допомогою вікі-розмітки.  

Для завантажуваного зображення потрібно заповнити сторінку, 
на якій вказати назву файлу, короткий опис зображення, його 

���� 
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автора, джерело, час створення та інформацію про ліцензію 
(рис. 11). Якщо це ваше власне фото, то в графі «Ліцензування» 
оберіть «бажаю подарувати зображення без додаткових умов».   

 

Рис. 11. Заповнення сторінки з описом зображення 

Після того, як усе необхідне внесено, натисніть на кнопку 
«Завантажити файл» (рис. 12). 

 

Рис. 12. Завантаження зображення 
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Після цього файл буде завантажено у Вікі-сховище, звідки його 
можна буде вставити на свою сторінку.  

 

Рис. 13. Сторінка завантаженого у Вікі-сховище зображення 

 
Для вставлення зображення використовуються такі рядки: 

[[Файл:Назва.jpeg ]] – для повної версії; 
[[Файл:Назва.jpeg|thumb|розташування у тексті|розмір|підпис під 

зображенням]] – для зменшеної версії. 
Замість слів «Назва.jpg» вставити скопійоване ім’я зображення, 

яке необхідно завантажити на сторінку (рис. 13), вказати де 
(ліворуч чи праворуч) його розташувати. Замість слів «підпис під 
зображенням» вказати, що саме зображено на фотографії. 

Наприклад: 

[[Файл:Інтернет-центр.jpeg |thumb|ліворуч|200px|Відкриття 
інтернет-центру в Плебанівській сільській бібліотеці-філії]]. 

 
Увага! Не перевантажуйте статті зображеннями.  

 

���� Додавання таблиць 

Створення таблиці у вікі-стилі розпочинається з відкриваючої 
фігурної дужки, за якою йде вертикальна риска {|, а закінчується 

���� 
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вертикальною рискою, за якою йде закриваюча фігурна дужка |}. 
Кожна комірка рядка розпочинається з вертикальної риски, після 
якої пишеться її зміст.  

При створенні наступних рядків після вертикальної риски 
ставиться | штрих «-».  

Для встановлення рамок відразу після {| через проміжок 
вказується атрибут border=n, де n – товщина лінії.  

Наприклад, для створення в тексті таблиці з двох рядків 
і трьох комірок із рамкою потрібно набрати:  

{| border=1  
|зміст комірки  
|зміст комірки  
|зміст комірки   
|-  
|зміст комірки   
|зміст комірки   
|зміст комірки  
|}  
На сторінці статті це виглядатиме так:  

 
Замість слів «зміст комірки» вноситься потрібна інформація. 

���� Створення карток із ключовою інформацією 

Для створення картки з ключовою інформацією є спеціальні 
шаблони. Можна використовувати вже існуючі шаблони або 
додавати свої при необхідності. Перелік шаблонів подано в розділі 
«Категорія: Шаблони». Найпростіше його знайти через поле 
пошуку Вікіпедії. 

Із переліку існуючих шаблонів потрібно вибрати «Шаблони: 
Картки», а з них – потрібну картку, скопіювати її, вставити перед 
текстом статті й заповнити потрібні поля. 

Наприклад, шаблон «Картка: Бібліотека» виглядає так: 
{{Картка:Бібліотека 

| назва_бібліотеки = Плебанівська сільська бібліотека 

| зображення  = [[Файл:Плебанівська_бібліотека.jpeg |300px]] 
| зображення_підпис  = 
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| тип_бібліотеки = сільська бібліотека-філіал 
| адреса = [[Тернопільська область|Тернопільська обл.]], 
[[Теребовлянський район]], с. [[Плебанівка]] 
| дата_заснування = [[1945]] 
| обсяг_фондів = 7038 
| річний_обіг =  
| кількість_читачів = 740 
| бюджет = 
| директор =  
| кількість_співробітників =  
| веб-сайт = http://www.pleb-bibl.blogspot.com/ 

}} 
 
Увага! Якщо у вас не виходить додати зображення, таблицю, 
картку з ключовою інформацією чи щось іще, зайдіть на 
сторінку редагування будь-якої статті, яка вже містить 
потрібний елемент, скопіюйте його у власну статтю й змініть 
відомості, які він містить, на потрібні вам.  
 

���� Вікіфікація 
Після завершення роботи над текстом потрібно вікіфікувати 

статтю, тобто оформити її відповідно до правил Вікіпедії. До обов’яз-
кового мінімуму вікіфікації належать: проставлення внутрішніх та 
зовнішніх посилань, категорій, створення списку приміток. 

Внутрішні посилання – це лінки на інші статті Вікіпедії. Їх 
проставляють відповідно до ключових слів, які зустрічаються 
в матеріалі. Наприклад, у реченні: «У бібліотеку передали 
4 комп’ютери, принтер, сканер, веб-камери та навушники для 
програми «Скайп» – внутрішні посилання мають бути на словах 
«бібліотека», «комп’ютер», «принтер», «сканер», «веб-камера», 
«навушники» та «програма «Скайп». Це робиться для того, щоб 
користувач, який не знає, наприклад, що таке програма «Скайп», 
міг швидко перейти на певну сторінку й отримати потрібну 
інформацію. Якщо у Вікіпедії поки що немає сторінки, що 
відповідає поняттю, внутрішнє посилання буде червоного кольору. 
Натиснувши на нього, ви потрапите в режим редагування/ство-
рення статті. 

Для створення внутрішнього посилання потрібно виділити 

ключове слово,  натиснути кнопку  й у діалоговому вікні, що 

���� 
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відкрилося, обрати «на сторінку Вікі». У випадку, коли форма 
ключового слова не збігається з назвою статті, яка його стосується, 
у полі «Заголовок статті» його необхідно поставити в називному 
відмінку однини (комп’ютери/комп’ютер). А якщо написання 
ключового слова або словосполучення вживається в іншому 
формулюванні, аніж назва статті, яка його стосується, у полі 
«Заголовок статті» слід вписати назву статті (українське 
законодавство/Законодавство України). Після цього натиснути 
кнопку «Вставити посилання» (рис. 14).  

 

Рис. 14. Вставлення внутрішніх посилань 

 

Увага! Внутрішні посилання обов’язково проставляються на 
власних назвах (назви країн, міст, творів, прізвища тощо), 
датах (днях і роках). Натиснувши на перше, можна побачити всі 
події в історії, які відбулися цього дня, на друге – події, що 
мали місце цього року. 

  
Зовнішнє посилання – це посилання на інші ресурси мережі 

Інтернет. Для його створення назву сторінки, на яку веде 
посилання, слід взяти в одинарні квадратні дужки або натиснути 

кнопку , обрати в діалоговому вікні «На зовнішню веб-сторінку», 
вставити в поле «Заголовок сторінки» веб-адресу сторінки, на яку 
робиться посилання, і натиснути «Вставити посилання» (рис. 15). 

���� 
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Рис. 15. Вставлення зовнішніх посилань 

Категорії визначають галузь або тему, до якої належить стаття. 
Їх використовують для сортування матеріалів і полегшення 
пошуку. Категорії вписуються в кінці статті. Для цього потрібно 

натиснути кнопку на панелі інструментів й у форму 
[[Категорія:]], що з’явилася в тексті, вписати назву категорії 
(рис. 16). Пробілів між словами та знаками не повинно бути. 
Наприклад, [[Категорія:Бібліотеки Тернопільської області]].  

Одна стаття може належати одночасно до кількох категорій. 
Наприклад, статтю про Плебанівську сільську бібліотеку-філіал 
можна віднести до категорій: «Бібліотеки за алфавітом», 
«Бібліотеки України», «Бібліотеки Тернопільської області». Для 
цього їх усіх слід написати одна під одною. 

У Вікіпедії існує досить розгалужена система категоризації. 
Звичайно, нові категорії створювати ніхто не забороняє, але 
спочатку слід пересвідчитися в доцільності цього: переглянути 
дерево категорій певної теми й переконатися, що потрібної в ньому 
немає. Для цього використовують пошуковик по вікі-категоріях. 
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Рис. 16. Вставлення категорій 

Список приміток (використаних при написанні джерел) 
є обов’язковим елементом статті. Для його створення на панелі реда-
гування внизу слід натиснути кнопку = = Примітки = = {{reflist}}. 
Вона натискається лише один раз і створює список посилань на 
необмежену кількість джерел. Щоб додати посилання на джерело, 
інформацію з якого ви використовуєте лише в одному реченні чи 

абзаці, потрібно натиснути кнопку  та в діалоговому вікні в поле 
«Текст примітки» вписати інформацію про джерело (рис. 17). 

 

Рис. 17. Створення списку джерел 
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Основні теги для вікіфікації представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Основні теги для вікіфікації 

Дія/ре-
зультат 

Знак Приклад оформлення 

1. [[ ]] 
  

Якщо текст та назва статті 
співпадають, то у квадратних дужках 
пишеться лише заголовок. Наприклад, 
[[Бібліотека]], тобто ключове слово 
«бібліотека»  посилається на статтю з 
назвою «Бібліотека».   

2. [[ ]] 
  

Якщо форма ключового слова в статті 
не збігається з назвою статті, яка його 
стосується, слід поставити квадратні 
дужки так, щоб взята в них його 
частина писалася аналогічно до 
заголовку відповідної статті. 
Наприклад, [[Тернопіль]]ський, тобто 
ключове слово «Тернопільський» 
посилається на статтю з назвою 
«Тернопіль».   

Внутрішні 
посилання 

3. [[ Ơ ]] 

Якщо написання ключового слова 
(словосполучення) вживається в 
іншому формулюванні, аніж назва 
статті, яка його стосується, потрібно: 
взяти слово (словосполучення) в 
подвійні квадратні дужки; перед 
словом поставити вертикальну риску; 
зліва від риски вписати назву статті, 
яка стосується ключового слова. 
Наприклад, [[Законодавство 
України|українському законодавстві]], 
тобто: ключове словосполучення 
«українському законодавстві» 
посилається на статтю «Законодавство 
України». 

Зовнішні 
посилання 

[ ] 
 

Першою у квадратних дужках завжди 
йде адреса сторінки, після неї – назва 
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статті, її автор, будь-які інші 
відомості. Лінк від заголовку слід 
відокремити пробілом. 
Наприклад, 
[http://nter.net.ua/main/10144.html 
Двадцять шість книгозбірень краю 
отримають комп’ютерне устаткування 
в рамках програми «Бібліоміст»]. 

Категорії 
[[Категорія:Наз
ва категорії]] 

Для категоризації статті слід в її кінці 
вписати слово «Категорія» в 
подвійних квадратних дужках, 
поставити після нього двокрапку та 
написати назву категорії. 
Наприклад,[[Категорія:Бібліотеки за 
алфавітом]]. 

1. <ref> </ref> 
  

Щоб додати посилання на джерело, 
інформація з якого використовується 
лише один раз, потрібно: на панелі 
редагування внизу натиснути кнопку 
= = Примітки = = {{reflist}}; 
наприкінці  речення чи абзацу, 
запозиченого з певного джерела, слід 
вставити тег <ref> </ref> ; між <ref> 
і </ref> в одинарних квадратних 
дужках вписати лінк на джерело. 

Посиланн
я на 
джерела 
(списки 
приміток) 

2. 
<ref name=""> 
</ref> 

Щоб додати посилання на джерело, 
інформація з якого використовується 
кілька разів, потрібно: на панелі 
редагування внизу натиснути кнопку 
= = Примітки = = {{reflist}} (лише у 
випадку, якщо ви не робили цього 
раніше); наприкінці речення чи 
абзацу,  запозиченого з певного 
джерела, поставити тег <ref name=""> 
</ref>; між лапками вписати адресу 
сайту джерела; між <ref name=""> 
і </ref> поставити одинарні квадратні 
дужки, усередині яких вставити лінк 
на джерело та його автора, назву; 
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після всіх наступних речень чи 
абзаців, узятих із цього ж джерела, 
достатньо вставити тег <ref name="">, 
де між лапками вписано адресу сайту 
джерела. 

 

���� Публікація статті 

Після того, як роботу закінчено, натискаємо на кнопку 
«Попередній перегляд» і дивимося, як виглядатиме наша стаття 
(рис. 18). Якщо все правильно, зберігаємо сторінку.   

 

  

Рис. 18. Перегляд попереднього вигляду та публікація статті 

От і все. Наша перша стаття готова. Пізніше ви зможете її 
доповнити, виправити неточності, додати фотографії тощо.  

Увага! Якщо ви не маєте змоги завершити статтю зараз, проте 
збираєтеся це зробити в майбутньому, можна тимчасово на 
сторінку додати позначку «Ця стаття в процесі редагування». 
Для цього достатньо в першому рядку на сторінці редагування 
статті написати {{в роботі}}. На сторінці статті з’явиться 
відповідна позначка. Адже дописувачі Вікіпедії постійно 

���� 
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відслідковують нові редагування і, коли побачать, що 
новостворений матеріал містить лише кілька речень, не має 
вікіфікації, можуть зробити статтю кандидатом на вилучення, 
оскільки вони не знають, що ви збираєтеся її далі дописувати чи 
змінювати. 

Бажаю вам успіхів! 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації 

Тернопільської ОУНБ 
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 ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…    
Назва «вікі» походить від  гавайського «wiki-wiki», що означає 

«швидко-швидко». 
 
Першим вікі став Portland Pattern Repository, створений 

у 1995 році Вордом Канінгемом (Ward Cunningham), який вигадав 
і назву «вікі», і її концепцію. 

 
30 січня 2012 року виповнилося 8 років із часу створення 

першої статті в україномовному розділі Вікіпедії 
(http://www.wikipedia.org/). Тоді анонімний користувач написав 
одне слово – «Географя» (орфографію автора збережено). А вже за 
кілька днів було створено першу цілком змістовну статтю 
в українській Вікіпедії – «Атом». Її започаткував незареєстро-
ваний користувач із Японії. 

 
На сьогодні українська Вікіпедія нараховує більше 360 тисяч 

статей і займає 14 місце серед 282 мовних розділів Вікіпедії. У ній 
нараховується понад 1900 зареєстрованих користувачів, які 
щомісяця здійснюють принаймні одне редагування, а за всю історію 
її редагувало більше 20 тисяч користувачів. За популярністю вона 
є другою, після китайської, Вікіпедією у світі. У грудні 2011 року 
було переглянуто 49,2 млн її сторінок. 
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   
 

Козівський район 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності бібліотек 
є виконання соціальної та гуманістичної функцій, а саме: робота 
з користувачами похилого віку, самотніми громадянами, людьми 
з особливими потребами. 

Книгозбірні Козівської централізованої бібліотечної системи 
співпрацюють із Спілкою політичних в’язнів України, громадською 
організацією «Українська молодь – Христові», службою соціаль-
ного забезпечення та клубом інвалідів та приятелів «Силоам». 

Сьогодні інваліди стали нашими читачами. Більшість із них 
обслуговується вдома. Бібліотеки надають їм можливість здобувати 
знання, ознайомлюватися з новими книгами, журналами, газетами. 
Та й спілкування з бібліотекарем допомагає таким людям побороти 
почуття самотності, невпевненості в собі та своїх силах, повертаючи 
їм віру в себе. Для цього бібліотеками проводились бесіди «Повір у 
себе, зроби свій перший крок», години спілкування «Не роби 
іншим того, чого не хочеш аби зробили тобі», організовувались 
вечори-вшанування (до знаменних і пам’ятних дат). Клуб за 
інтересами «Стежинка», який діє при Плотичанській бібліотеці-
філії, провів день добрих справ «Зроби так, щоб тебе пам’ятали». 

 
Підволочиський район 

Уже кілька десятиліть у Підволочиській центральній бібліотеці 
діє літературно-мистецька вітальня «Елегія», гуртуючи користу-
вачів, прихильників художнього слова. 

У лютому відбулося чергове засідання «Тебе я втратити не 
хочу, хоч ти не мій», присвячене 140-річчю від дня народження 
Лесі Українки. Також було організовано тематичну виставку 
літератури та світлин. 

«Є люди, що як свічки згоряють і відходять в небуття. Є люди, 
як зірки – горять і світять все життя...» – такими словами ведучі 
Марія Матушів та Оксана Гайдамаха розпочали зібрання 
літературно-мистецької вітальні. 

У залі, де зібралась молодь, люди старшого віку, представники 
влади, під музичний супровід учасники розповідали про життєвий і 
творчий шлях Лесі Українки. У виконанні юних музикантів 
звучали пісні, декламувалися вірші поетеси. Глядачів приємно 
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зачарувала сценка про перше кохання Лесі Українки та Сергія 
Мержинського, яке принесло Лесі багато горя й страждань. Цю 
міні-виставу вдало зіграли працівники бібліотеки Віктор Поп’як та 
Людмила Литвинів. 

На завершення зустрічі гості вітальні звернулися із словами 
вдячності й побажаннями надалі доводити до людей, до їх душ такі 
прекрасні читання та композиції про талановитих, славетних 
українців. 

 
Заліщицький район 

Зустріч за круглим столом «Молодь і бізнес» провели в читаль-
ному залі районної бібліотеки напередодні Дня молоді. 

Про розвиток бізнесу та підприємництва в Україні та світі 
розповів Йосип Йосипович Деповський – завідувач лабораторії 
бізнесу та підприємництва, член Відділення економіки і земельних 
відносин Національної академії аграрних наук України, викладач 
Заліщицького агроколеджу. 

Досвідом підприємницької діяльності поділилась Леся Конет – 
молодий підприємець-менеджер. З інформацією на тему «Молодь 
і бізнес» присутніх ознайомила бібліотекар юнацького абонементу 
Лілія Вонс. 

Продовженням стала наступна зустріч за круглим столом із 
молодими підприємцями міста та району. Вони ділилися досвідом 
щодо започаткування власної справи, розповідали про те, з якими 
труднощами зустрічаються на шляху розвитку бізнесу, 
висловлювали свої пропозиції. Представники владних структур, які 
також були присутні в залі, вели мову про розвиток 
підприємництва в районі. Свою позицію висловило старше 
покоління, а також викладачі Заліщицького агроколеджу. 
Організатори зустрічі – працівники районної бібліотеки – 
напередодні заходу побували в багатьох молодих підприємців, 
підготували мультимедійну презентацію «Молоді підприємці краю», 
яку демонстрували під час заходу.  

На зустріч також завітали студенти агроколеджу разом із 
викладачами економічних спеціальностей. 

Працівники бібліотеки провели бліц-опитування учасників 
круглого столу. Інформаційну допомогу підприємцям щодо роз’яс-
нення законодавства, ознайомлення з інтернет-ресурсами про сучас-
не підприємництво надала провідний бібліограф районної бібліотеки. 
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Кременецький район 

Однією з важливих ділянок роботи наших книгозбірень 
є діяльність гуртків та клубів за інтересами. Адже, залучаючи своїх 
користувачів до занять, бібліотеки сприяють примноженню 
духовної культури суспільства, розвитку талантів, створенню 
атмосфери колективного пошуку у вирішенні повсякденних питань, 
умов для спілкування людей, які мають спільні уподобання. 

Право – це важливе досягнення людської цивілізації, яке 
виникло ще в давнину та протягом тривалого часу впливало на 
життя суспільства в цілому й кожної людини зокрема. Для того, 
щоб молодь не тільки опанувала знання про права людини, 
громадянина, але й розвинула багато корисних умінь і навичок, які 
знадобляться їй не лише в дорослому житті, але й сьогодні, діє 
клуб «Закон і ти» при Кременецькій центральній бібліотеці-філії 
для дорослих. Тематика засідань спрямована на підвищення рівня 
правових знань молоді, популяризацію загальноприйнятих 
у суспільстві норм поведінки, подолання у свідомості окремих учнів 
помилкових поглядів і переконань, негативних звичок. 

«Проблеми жорстокості у молодіжному середовищі» – на таку 
тему відбулося чергове засідання клубу. Викладач історії та 
правознавства професійно-технічного ліцею № 6 Н. А. Шпак 
звернула увагу на проблеми насильства. Учениця Н. Сипневич 
прочитала вірш Л. Костенко «Між іншим», який стосується даної 
тематики. Члени клубу Ж. Морозовська, Л. Морозовська, 
А. Кмитюк ознайомили присутніх із формами насильства: 
фізичною, психологічною, соціальною, розповіли про проблеми 
насильства в сім’ї, також з боку правоохоронних органів. Пані 
Наталя повідомила номери телефонів «гарячої лінії» для екстреного 
звертання всіх, кому потрібна допомога, процитувала вислови 
відомих людей про агресію та жорстокість. 

Провідний бібліотекар Т. Лябіхова ознайомила присутніх із 
книжковою виставкою «Дитяча агресія та жорстокість», дала 
визначення агресії та насильству, звернула увагу на статті, які 
захищають права дитини. 

Для вирішення проблем, які виникають у житті підлітка, на 
засіданнях клубу організовувалися зустрічі із психологами, 
наркологами, лікарями.  
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