
Уявіть собі світ, де кожний має вільний доступ до всі 

накопичених людством знань. 

Ось чого ми прагнемо! 

Джиммі Вейлз 

WIKIPEDIA EDUCATION PROGRAM 
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВІКІПЕДІЇ 
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«Освітня програма Вікіпедії» – освітня ініціатива Фонду Вікімедіа, 

спрямована на залучення студентів до редагування Вікіпедії та її 

сестринських проектів в рамках університетських курсів (дисциплін). 

 Програма реалізовується у 21-й країні світу. 

 Більше 100 курсів, які вже реалізовано або реалізовуються на 

даний момент. 

 Практичне засвоєння студентами здобутих ними навичок, вмінь та 

знань 

 Розвиток Вікіпедії своєю національною мовою. 

 Внесок у розвиток вільних знань 

Освітня програма Вікіпедії 
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 Інтерактивність. 

 Дистанційне навчання 

 Сучасні інформаційні технології (оволодіння вікірозміткою – 
мовою програмування MediaWiki) 

 Самостійна робота студента 

 Практичне засвоєння студентами здобутих навичок, вмінь та 
знань 

 Мотивація (результати роботи студента/аспіранта будуть 
збережені та доступні для інших користувачів Вікіпедії) 

 Нові навички, вміння та знання 

 Розуміння функціонування інформації у світі 

 

Вікіпедія як інноваційний інструмент в освіті 
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Вікіпрограма для вишів України – проект ГО «Вікімедіа Україна» в 

рамках «Освітньої програми Вікіпедії», спрямований на створення 

додаткової альтернативи для студентів, аспірантів та викладачів у вигляді 

написання та поліпшення статей в українській Вікіпедії в рамках 

самостійної роботи студентів та аспірантів. 

 Елементи проекту до старту в Україні реалізовувались кількома 

викладачами  (проф. В. Білецький (м. Донецьк), доц. О. Желіба  

(м. Ніжин) тощо) 

 Укладено угоди з 2-ма університетами (СумДУ  та ХНУ імені В. Н. 

Каразіна) 

 Готуються до підписання угоди з низкою вишів (КНУ імені Тараса 

Шевченка, НТУ «ХПІ», НДУ імені Миколи Гоголя, Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди) 

 Реалізація в СумДУ, ХНУ імені В. Н. Каразіна, НТУ «ХПІ»  

Вікіпрограма для вишів України 

CC BY-SA 3.0. User:Kharkivian 



 Участь студента/аспіранта у міжнародному проекті 

 Практичне застосування здобутих під час навчання навичок, 
вмінь та знань. 

 Самостійне написання енциклопедичних текстів (у Вікіпедії 
існує заборона на плагіат) 

 Розвиток критичного мислення 

 Навички роботи з інформацією (пошук, опрацювання, 
осмислення, важливість посилання на джерела, сумлінність) 

 Виховання поваги до авторського права 

 Додаткові мотиваційні чинники (результати роботи будуть 
збережені і доступні всьому світу) 

 Соціалізація студента/аспіранта у вікі-спільноті 

 Розвиток українського енциклопедичного продукту 

 

 

 

 

 

Вікіпедія та студент/аспірант 
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 Участь у міжнародному проекті, результати якого будуть 
висвітлюватись у ЗМІ 

 Використання при роботі над статтями результатів 
досліджень науковців університету 

 Збільшення індексу цитованості університету та його 
викладачів в Інтернеті 

 Розширення представництва університету у Вікіпедії 

 Можливість розширення представництва Сум та області у 
Вікіпедії 

 Реалізація університетом однієї з найважливіших функцій – 
просвітницької. 

 Розвиток українського енциклопедичного продукту 

 

 

 

 

Вікіпедія та університет 
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 Програма функціонує у просторі української Вікіпедії 

 Критерії відбору студентів 

 Пропозиція з боку викладача або ініціатива 

студента/аспіранта 

 Узгодження студентом/аспірантом та викладачем назви 

статті, її структури, інформаційного наповнення 

 Самостійна робота студента у Вікіпедії або премодерація 

 Індивідуальна або групова (3—4 особи) форма роботи 

 Можливість відслідковування викладачем темпів роботи 

студента в режимі реального часу 

 

 

 

 

 

 

Механізм реалізації програми 
Базові моменти 
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 Підтримка та координація роботи програми 

 Навчання всіх учасників програми основам з редагування 
Вікіпедії 

 Консультування учасників програми щодо правил, технічних 
особливостей Вікіпедії 

 Запровадження університетських координаторів 

 Запровадження онлайн-координаторів 

 Відкритість для консультації у будь-який час та з будь-якого 
приводу 

 Створення та технічна підтримка сторінок для кожного 
курсу (дисципліни) 

 

 

 

 

 

 

Механізм реалізації програми 
Підтримка та координація роботу програми 

CC BY-SA 3.0. User:Kharkivian 



 Інформаційна кампанія в університеті 

 Створення груп студентів, які працюють у програмі 

 Навчання студентів та викладачів принципам роботи Вікіпедії 
(протягом всього часу) 

 Створення та технічна підтримка сторінок для кожного 
окремого курсу (протягом всього часу) 

 Консультування учасників програми щодо правил, технічних 
особливостей Вікіпедії (протягом всього часу) 

 Узгодження завдань між студентами та викладачами за 
консультації координаторів 

 Реєстрація студентів та викладачів у Вікіпедії 

 Написання студентами статей 

 Перевірка результатів роботи студентів викладачами 

 

 

Механізм реалізації програми 
Послідовність реалізації програми 
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 Проведення кампанії щодо роз’яснення ідеї проекту серед студентів, 

аспірантів, викладачів 

 Проведення навчальних майстер-класів з основ редагування Вікіпедії 

 Залучення до кампанії студентського наукового товариства та 

організацій молодих учених 

 Створення університетських, факультетських гуртків для студентів та 

аспірантів, які беруть участь у реалізації проекту 

 Робота над проектом з розширення інформації про університет у 

Вікіпедії 

 Розвиток інформації про Сумський регіон в українській Вікіпедії 

 Співпраця між СумДУ та ГО «Вікімедіа Україна» з реалізації інших 

проектів у сфері освіти, науки та культури 

Особливості реалізації програми в 
Сумському державному університеті 
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Сергій Петров 

член Правління громадської організації «Вікімедіа Україна» 

 

E-mail: kharkivian@wikimediaukraine.org.ua 

Тел: +38-067-532 1473 

Skype: kharkivian 

Дякую за увагу! 
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