
АЛГОРИТМ ДІЙ 

 

 

1. Скачайте з наведених посилань матеріали з інтернету. Ознайомтесь з 

цими матеріалами. 

Презентація «Вікіпедія: швидкий старт для новачків»: 

https://drive.google.com/drive/folders/12i00RNorVw29Mos-

msB0QUyLEkHmH7EH?usp=sharing 

Посібник «Редагуємо Вікіпедію»: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Editing_Wikipedia_broc

hure_UK.pdf 

Посібник «Як редагувати Вікіпедію»: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/How_To_Edit_Wikipedi

a._Guide_For_Beginners._Ukrainian_Edition.pdf  

Посібник «Ілюструємо Вікіпедію»: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Illustrating_Wikipedia_b

rochure_uk.pdf 

 

 

2. Ознайомтесь із матеріалами у додатках цього листа: 

 Положення про конкурс 

 Об’єкти для фотографування під час конкурсу «ВікіХарківщина 2019» 

 Заявки на подані статті і фотографії. 

 

 

3. Уважно ознайомтесь із матеріалами, розміщеними на сайті конкурсу. 

Сайт конкурсу: http://wikikharkiv.wikipedia.org.ua/  

 

 

4. Перегляньте текст правил та настанов української Вікіпедії: 

Перелік всіх правил: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Довідка  

Правила і настанови: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Правила_і_настанови  

П’ять основ: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:П'ять_основ  

Критерії значимості: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Критерії_значимості  

Посилання на джерела: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Посилання_на_джерела  

Авторитетні джерела: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Авторитетні_джерела  

Перевірність: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Перевірність  

Авторські права: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Авторські_права  
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Жодних оригінальних досліджень: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Жодних_оригінальних_досліджень  

Нейтральна точка зору: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Нейтральна_точка_зору  

Стиль (енциклопедичний стиль): 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Стиль  

Іменування статей: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Іменування_статей  

Категоризація: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Категоризація  

Як редагувати статтю: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Як_редагувати_статтю  

Чим не є Вікіпедія:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Чим_не_є_Вікіпедія  

 

 

5. Пам’ятки культурної спадщини та пам’ятки природи 

Для фотографування використайте списки пам’яток культурної спадщини 

та пам’яток природно-заповідного фонду України. Ознайомтесь із списком 

пам’яток свого району (міста), а також Харківської області (для ознайомлення зі 

списком пам’яток певної адміністративної одиниці необхідно перейти на 

відповідну сторінку): 

Пам’ятки культурної спадщини Харківської області: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Вікі_любить_пам'ятки/Харківська_область  

Пам’ятки природно-заповідного фонду України: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Вікі_любить_Землю/Харківська_область  

 

 

6. Публікування матеріалів на сторінках бібліотеки у соціальних 

мережах 

Під час публікування інформації про конкурс на сторінках бібліотеки у 

соціальних мережах слід використовувати хештег #ВікіХарківщина2019. 

Такі пости у соціальних мережах мають бути проілюстровані фотографією. 

 

 

7. Контакти Організаційного комітету конкурсу: 

У разі, якщо у Вас виникають будь-які сумніви або питання щодо участі у 

конкурсі, розуміння окремих норм конкурсу, правил української Вікіпедії, 

технічних аспектів започаткування (створення) і поліпшення статей, 

завантаження фотографій, вимог та критеріїв для перемоги у номінації 

«Найактивніша бібліотека» тощо, просимо звертатись до Організаційного 

комітету конкурсу. 

 

E-mail Організаційного комітету: wikikharkiv@wikimedia.org.ua. 
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Контакти членів Організаційного комітету та досвідчених вікіпедистів, до 

яких слід звертатись у разі виникнення запитань та труднощів: 

 

Петров Сергій Дмитрович: 

Тел: +38-067-532-1473, +38-095-439-7437 

Facebook: https://facebook.com/kharkivian  

Skype: kharkivian 

 

Ластовець Наталія Олександрівна: 

Тел.: +38-063-277-8083 

https://www.facebook.com/TashaLast 

 

Мамон Вячеслав Євгенович 

Тел: + 38-068-338-1211 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026343191170 
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