
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ  

«ВІКІХАРКІВЩИНА 2020» 

 

 

Матеріали до ознайомлення 

Уважно ознайомтесь із Положенням про конкурс, яке надіслано у додатку до 

цього листа. 

 

Перегляньте інформацію про умови участі у конкурсі, розміщену на головній 

сторінці конкурсу, а також на сторінці «Умови конкурсу». 

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

 

Уважно ознайомтесь із матеріалами, наданими для ознайомлення із правилами 

та настановами Вікіпедії: «Вікіпедія: швидкий старт для новачків», посібники 

«Редагуємо Вікіпедію», «Як редагувати Вікіпедію», «Ілюструємо Вікіпедію». 

Також перегляньте вебінари «Як редагувати Вікіпедію та презентація 

конкурсу “ВікіХарківщина 2020”» (проведений 30 жовтня 2020 року, 

https://youtu.be/tRzHjV3ci-k) та «Як правильно завантажувати фотографії на 

Вікісховище» (проведений 10 липня 2020 року, https://youtu.be/0bCv2716a2Y) 

 

Також можете переглянути інші матеріалами (презентації у форматі pdf та 

відео-файли, що можна переглядати у Вікіпедії безпосередньо або завантажити на 

власний комп’ютер), які можуть допомогти розібратись із правилами та засадами 

Вікіпедії. 

Ці матеріали розміщені на сторінці конкурсу «Поради щодо статей», до яких 

Ви можете перейти за цим посиланням: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:ВікіХарківщина_2020/Поради_щодо_

статей 

 

 

Просимо уважно ознайомитись із такими правилами та настановами 

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  

http://wikikharkiv.wikipedia.org.ua/
https://youtu.be/tRzHjV3ci-k
https://youtu.be/0bCv2716a2Y
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:ВікіХарківщина_2020/Поради_щодо_статей
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:ВікіХарківщина_2020/Поради_щодо_статей
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Довідка
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Правила_і_настанови
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:П'ять_основ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Критерії_значимості
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Посилання_на_джерела
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Авторитетні_джерела
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Перевірність
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Авторські права: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Авторські_права  

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, структура та оформлення статті): 

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  

 

 

Для того, аби взяти участь у конкурсі необхідно мати власний обліковий запис. 

Зареєструйтесь в українській Вікіпедії (якщо Ви до цього часу не маєте в ній 

облікового запису), перейшовши за цим посиланням: 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Спеціальна:Створити_обліковий_запис 

Якщо Ви вже маєте обліковий запис в українській Вікіпедії – увійдіть у нього. 

Пам’ятайте, що ім’я Вашого облікового запису не має бути тотожнім назві 

Вашої бібліотеки, оскільки це суперечить правилам Вікіпедії та умовам конкурсу. 

Обліковий запис має бути особистим (індивідуальним), в якому можуть бути 

вказані, напр., Ваше ім’я та прізвище або інший нікнейм (прізвисько), яке Вам до 

вподоби. 

Під час реєстрації вкажіть Вашу особисту електронну пошту, а також запишіть 

собі ім’я облікового запису та його пароль, щоби не забути. 

 

Якщо Ви плануєте створити нову статтю перевірте її наявність в українській 

Вікіпедії. У разі, якщо така стаття вже існує, то не можна створювати ще одну: 

дублікат цієї статті буде вилучено. У цьому випадку рекомендуємо доповнити та 

розширити вже наявну статтю. 

 

Нагадуємо, що умовами конкурсу суворо заборонено редагувати статті інших 

учасників конкурсу. 

 

Під час створення статей перевірте правильність назви статті: 

Для осіб ім’я в імені статті необхідно вказати прізвище ім’я та по батькові саме 

у такому порядку (напр., Багалій Дмитро Іванович). 

Для установ та підприємств слід вказати скорочену офіційну назву, яка не має 

містити абревіатур (напр., «Ізюмська міська центральна бібліотека»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Авторські_права
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Жодних_оригінальних_досліджень
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Нейтральна_точка_зору
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Стиль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Іменування_статей
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Категоризація
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Як_редагувати_статтю
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Чим_не_є_Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Спеціальна:Створити_обліковий_запис
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Для культових споруд та пам’ятників під час найменування статті слід вказати 

їх назву та додати уточнення у дужках (напр., «Пам’ятник Тарасу Шевченку 

(Харків)»). 

Більш детально ознайомтесь із правилом «Іменування статей» за цим 

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

 

 

Значимість 

У разі, якщо Ви працюєте над створенням нової статті просимо уважно 

ознайомитись із окремими критеріями значимості (осіб, організацій, географічних 

об’єктів, залізниць тощо). Ці критерії розташовані на сторінці «Критерії 

значимості» та на під сторінках зі списку у стовпці справа. 

 

Нижче наведено список значимих і не значимих осіб та інших об’єктів. Цей 

перелік не є вичерпним і визначає значимість лише за наявністю одного з 

формальних критеріїв. 

Значимими є 

 міністри УРСР та України, депутати Верховної Ради УРСР та України, 

перші секретарі обкомів КПРС, голови обласної державної адміністрації, 

,голови обласної ради 

 голови районних державних адміністрацій, районних рад, мери та 

секретарі міст (або територій міських рад для міст обласного значення), 

почесних громадян таких районів та міст, населення яких станом на 

01.01.2009 року становило понад 50 тис. осіб 

 голови, секретарі рад, почесні громадяни ОТГ з населенням понад 50 тис. 

осіб на момент утворення ОТГ 

 голови та секретарі міських рад об’єднаних територіальних громад за 

умови, якщо населення громади становить понад 50 тис. осіб 

 особи, нагороджені всіма орденами зі списку Державних нагород України 

 народні артисти, художники, архітектори та вчителі 

 заслужені артисти, художники, архітектори, діячі мистецтв, науки і 

техніки. 

 особи, нагороджені у часи Радянського союзу такими нагородами: Герой 

Радянського союзу, Герой соціалістичної праці, Орденом Леніна, Орденом 

Жовтневої революції. 

 усі доктори наук 

 науковці, які протягом свого життя підготували не менше 4-х монографій 

(у т.ч. у співавторстві). 

 письменники, які протягом свого життя підготували не менше авторських 

4-х збірок віршів, оповідей чи романів. 

 промислові підприємства, на яких у часи Радянського союзу працювало не 

менше кількох сот працівників. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Іменування_статей
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 промислові та сільськогосподарські підприємства, продукція яких відома 

в області (напр., Зміївський чи Чугуївський молокозаводи). 

 

Не значимими є: 

 заступники міністрів, помічники депутатів Верховної ради, заступники 

керівників центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

державної адміністрації, обласної ради, керівники департаментів та 

управлінь обласної державної адміністрації, заступники голів районних 

державних адміністрацій, районних рад, міських голів 

 голови районних державних адміністрацій, районних рад, мери та 

секретарі міст (або територій міських рад для міст обласного значення), 

почесних громадян таких районів та міст, населення яких станом на 

01.01.2009 року становило менше 50 тис. осіб 

 Голови та секретарі міських, селищних та сільських рад об’єднаних 

територіальних громад, якщо населення громади становить менше 50 тис. осіб 

 невеликі фермерські підприємства 

 

У разі, якщо у Вас виникають сумніви або питання щодо значимості осіб, 

установ, організацій, інших об’єктів або Ви хочете проконсультуватись щодо 

можливості створити статтю, просимо звертатись до Організаційного комітету 

конкурсу. 

 

 
Джерела 

Вся інформація, яка наведена у статті, повинна міститись у використаних 

Вашми опублікованих джерелах до статті. Це необхідно для можливості перевірки 

інформації. Не допускається використання інформації, якої немає в опублікованих 

джерелах. 

Такими опублікованими джерелами є друковані публікації (книжки, збірки, 

статті з газет, журналів, збірок матеріалів), а також матеріали з інтернету (інтернет-

ЗМІ, сайти органів влади, сайти центральних районних (міських) бібліотек, музеїв, 

місцеві інформаційні портали, краєзнавчі сайти, інші сторінки в інтернеті, 

інформація на яких є надійною). 

Книжкові видання та збірки мають мати ISBN, але допускається використання 

видань без нього, якщо загальна кількість сторінок перевищує 100, а таке видання 

має вихідні дані (місто, назва видавництва чи типографії, рік видання або як 

мінімум місто та рік видання). 

У разі, якщо плануєте використати матеріали, які видані Вашою бібліотекою, 

але не підходять під ці умови, радимо електронний варіант таких видань розмістити 

на сайті центральної районної (міської) бібліотеки. 
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Заборонено використовувати у статтях інформації із соціальних мереж 

(Facebook, Youtube), оскільки матеріали соціальних мереж складно піддаються 

перевірці інформації. 

Заборонено використовувати інформацію, яка відсутня у будь-яких 

опублікованих джерелах. Ця інформація вважається такою, що вигадана автором 

(навіть, якщо теоретично це є правою у дійсності), оскільки її не можливо жодним 

чином підтвердити (верифікувати) через перевірку в опублікованих матеріалах. 

У разі, якщо Ви плануєте використати для написання статті про особу, 

установу, організацію, інший об’єкт чи явище матеріал, який не опублікований досі 

у друкованих виданнях, статтях у газетах та журналах, на інтернет-сторінках, або 

він опублікований у соціальних мережах (Facebook), то створіть публікацію про 

оцю особу, установу, організацію, підприємство, об’єкт чи явище з досі 

неопублікованої інформації на сайті центральної районної (міської) бібліотеки, у 

місцевих друкованих чи електронних ЗМІ, у проєкті «Харківщина» на сайті 

ХОУНБ. 

 

Якщо твердження у статті взяті з друкованих матеріалів (книжкові видання, 

збірки, статті з газет та журналів) або у статті використано три та більше джерела 

інформації, слід після кожного твердження з одного джерела інформації 

підтверджувати їх примітками (виносками). 

Бібліографічний опис джерел та літератури робиться за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Бібліографичний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання.  

Ознайомтесь із правилами його оформлення в українській Вікіпедії за цим 

посиланням:  

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

 

У разі, якщо у Вас виникають сумніви або питання щодо можливості 

використання певних джерел під час написання або доповнення статті просимо 

звертатись до Організаційного комітету конкурсу. 

 

 
Авторське право. 

Текст статті не має бути дослівно скопійованим (переписаним) з будь-якої 

книги, статті в газеті, журналі чи будь-якому інтернет-ресурсі, навіть якщо це Ваша 

стаття (публікація), надрукована у місцевій газеті або розміщена на сайті 

центральної районної (міської) бібліотеки. Всі тексти статей будуть перевірятись 

через антиплагіатні програми. У разі виявлення порушення, тести із ними  

вилучатимуться. 

Під час роботи над текстом слід перефразувати (переказати) факти, наведені у 

ньому іншими словами (з використанням інших конструкцій, відмінків, синонімів). 

Зауважимо, що назви посад та установ, організацій чи підприємств не потрібно 

https://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html
https://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Посилання_на_джерела
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змінювати. Для подібної переробки тексту використайте приклади, наведені у 

презентації. 

 

У разі, якщо у Вас виникають сумніви або питання щодо питань пов’язаних 

авторським правом просимо звертатись до Організаційного комітету конкурсу. 

 

 
Нейтральна точка зору 

Текст статей слід писати в енциклопедичному стилі, але не «канцелярською» 

мовою. Більш детально про стиль написання статей дивіться за цим посиланням: 

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

Заборонено вживати емоційно забарвлені слова (напр., «видатний», 

«відомий», «широко знаний» тощо), оскільки це може бути лише Вашою точкою 

зору. 

Заборонено писати текст статті з метою рекламування або просування установ 

та організацій з використанням тверджень та слів про їх першість та кращість, 

оскільки це суперечить правилам української Вікіпедії та умовам конкурсу. 

Наводячи твердження про першість чи кращість установ, організацій та 

підприємств, Ви маєте підтвердити їх посиланням (примітками, виносками) на 

публікації у ЗМІ (статті в газетах, журналах, інтернет-ЗМІ). 

 

У разі, якщо у Вас виникають сумніви або питання щодо поняття 

«енциклопедичний стиль» та «нейтральної точки зору», просимо звертатись до 

Організаційного комітету конкурсу. 

 

 
Фотографії 

Для завантаження фотографій у Вікісховищі увійдіть у свій власний обліковий 

запис, створений в українській Вікіпедії, оскільки він є універсальним для всіх 

вікіпроєктів. 

Заборонено завантажувати як конкурсні фотографії з інтернету. Фотографії 

проходять перевірку на збіги з іншими зображеннями в мережі Інтернет 

Всі фотографії мають бути зроблені учасниками конкурсу особисто. При 

цьому не вимагається, щоби це були фотографії, час створення яких збігався би з 

часовими рамками проведення конкурсу (це можуть бути фотографії, які зроблені 

Вами цього літа чи кілька та більше років тому). 

Але вимагається, щоби такі фотографії не були опубліковані в мережі Інтернет 

(на сайті бібліотеки, інших сайтах) загалом. 

Ознайомтесь зі списком об’єктів для фотографування під час конкурсу 

«ВікіХарківщина 2020», який знаходиться у додатку до листа.  

Це не вичерпний список того, що можна фотографування і стосується об’єктів 

у населених пунктах та поза ними та осіб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Стиль
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Рекомендуємо ознайомитись із рекомендаціями та порадами з  

фотографування та, зокрема, порадами щодо зйомки пейзажів. 

Також рекомендуємо ознайомитись і з деякими рекомендаціями щодо зйомки 

ознайомтесь за цим посиланням:  

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

 

У разі, якщо у Вас виникають сумніви або питання щодо того що можна 

сфотографувати чи як процедури завантаження фотографій, просимо звертатись до 

Організаційного комітету конкурсу. 

http://www.64bita.ru/basicshot.html
http://www.64bita.ru/basicshot.html
http://www.64bita.ru/landscape.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Вікі_любить_пам'ятки/Якість_фотографій

