Інструкція з написання статті в україномовній Вікіпедії
(версія 1.0)
Писати і редагувати статті можна анонімно або зі свого аккаунту (облікового запису).

1) Реєстрація на Вікіпедії (створення аккаунту - облікового запису)
- Заходимо на сайт https://uk.wikipedia.org/
- У правій верхній частині сторінки клікаємо по "Створити обліковий запис"
- Заповнюємо поля (приклад імені користувача: Abc567).
- По завершенню клікаємо по "Створіть ваш обліковий запис".

2) Створення статті
- Загальная інформація:
При створенні статті автоматично створюється 2 веб-сторінки: "сторінка статті" (приклад
назви: "Київ") та "сторінка обговорення статті" (приклад назви: "Обговорення:Київ").
Сторінка обговорення статті - це службова сторінка для обговорення з іншими учасниками
Вікіпедії різних аспектів і питань щодо написання і редагування статті.
Для створення статті вводимо її назву у поле пошуку (наприклад "Аполоній Молон") на
сторінці Вікіпедії і натискаємо [Enter].
Якщо такої статті (на українській Вікіпедії) немає, то ви побачите надпис "Ви можете
створити сторінку «Аполоній Молон» у Вікіпедії або подати на неї запит", де фраза
"створити сторінку «Аполоній Молон»" буде інтерактивною (клікабельною). Клікаємо по
ній - відкриється сторінка "Створення Аполоній Молон".
У поле для введення тексту потрібно вставити текст статті (заздалегідь підготовлений) і
вікіфікувати, тобто проставити вікі-розмітку (див. далі).
Стаття повинна мати наступні обов’язкові компоненти: картка, преамбула, розділ 1, розділ 2,
розділ 3, розділ «Примітки», розділ «Література».
Схема статті:
Заповнений шаблон картки статті
Текст преамбули
== Назва першого розділу ==
Текст
== Назва другого розділу ==
Текст
== Назва третього розділу ==
Текст
== Примітки ==

{{Reflist}}
== Література ==
Текст

Детальний опис оформлення кожного компонента:
1. Картка статті
Кожна стаття про персоналію повинна мати картку. Картка – це коротке зведення
найважливіших відомостей про персоналію.

Для картки використовуються відповідні шаблони. Для таких категорій персоналій, як
«правитель», «військовий», «святий» та «філософ» у Вікіпедії є відповідні шаблони карток:
 Шаблон:Правитель
 Шаблон:Військовик
 Шаблон:Святий
 Шаблон:Філософ
Якщо, обрана вами персоналія не входить ні в яку із цих категорій, тоді можна
використовувати загальний шаблон для персоналії:
 Шаблон:Особа
- Для використання шаблону потрібно перейти на його сторінку. Для цього можна перейти за
потрібним гіперпосиланням, що вказане вище. Або у поле пошуку на сторінці Вікіпедії
ввести назву шаблону (наприклад: «Шаблон:Особа»).
- На сторінці шаблону буде наведено його текст для копіювання у вашу статтю. Окрім цього
на сторінці шаблону є пояснення для заповнення усіх полів. Заповнювати усі поля не є
обов’язковим. Після збереження сторінки вашої статті, картка буде розміщена по правому
краю (в картці будуть відображатися лише заповнені поля).
2. Преамбула
Одразу після заповненого шаблону картки статті повинна йти преамбула. Приклад
оформлення преамбули можна подивитися на сторінках Вікіпедії «Гай Юлій Цезар», «Гай
Марій», «Веспасіан».

4. Розділи статті
Стаття повинна мати не менше 3-х розділів, які мають відображати біографію персоналії, її
роль та місце в історії, основні здобутки (перемоги, реформи, праці тощо).
5. Примітки
Стаття передбачає обов’язкові посилання на наукову літературу (не менше 10 позицій
літератури).
- Для створення однократного посилання на позицію літератури використовується тег
<ref>Позиція літератури</ref>
- Для створення багатократного посилання на одну і ту ж позицію літератури
використовуються два теги:
1) для першого посилання застосовуємо тег
<ref name="Ключове слово">Позиція літератури</ref>
де у лапках в якості ключового слова вказуємо довільне слово;
2) для другого та всіх наступних посилань застосовуємо тег
<ref name="Ключове слово" />
де у лапках вказуємо те саме ключове слово, що й для попереднього тегу (для їх прив’язки
один до одного).
Після останнього розділу про персоналію потрібно створити ще один технічний розділ з
назвою «Примітки». І в нього помістити лише один шаблон – {{Reflist}}. Таким чином
назва розділу і сам розділ буде займати 2 рядки:
== Примітки ==
{{Reflist}}
Приклад використання посилань:

Код

…
Повернувшись до своїх військ, Цезар очолив наступ на
повсталих галлів. Гай і Сабін захопили всі поселення
повстанців, а Децім Брут знищив їх флот у
битві<ref>Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976.
— С. 129—138.</ref>.
…
З 2005 р. ВВП у розмірі 94376 млн € (US $ 121,5
млрд)<ref name="еко">Пупкін Т.Т. Історія Риму. – К.:
Наукова думка, 2010. – С. 77—80.</ref>, місто виробляє
6,7% від національного ВВП (більше, ніж будь-яке інше
місто в Італії), а рівень безробіття знизився з 11,1%
до 6,5% в період між 2001 і 2005 роками. Сьогодні він є
одним з найнижчих з усіх європейських столиць Союзу<ref
name="еко"/>.
…
== Примітки ==
{{Reflist}}

Відображення
тексту після
зберігання
сторінки

…
Повернувшись до своїх військ, Цезар очолив наступ на повсталих галлів. Гай і
Сабін захопили всі поселення повстанців, а Децім Брут знищив їх флот у
битві[5].
…
З 2005 р. ВВП у розмірі 94376 млн € (US $ 121,5 млрд)[6], місто виробляє 6,7%
від національного ВВП (більше, ніж будь-яке інше місто в Італії), а рівень
безробіття знизився з 11,1% до 6,5% в період між 2001 і 2005 роками.
Сьогодні він є одним з найнижчих з усіх європейських столиць Союзу[6].
…
Примітки
…
5. ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 129—138.
6. ↑ а б Пупкін Т.Т. Історія Риму. – К.: Наукова думка, 2010. – С. 77—80.
…

6. Література

Приклад:
Код

== Література ==
* Шмурло Е. Россия и Италия, IV. П. 1927;
* Гординський Я. Україна й Італія;
* Ковалів С. Вічне Місто. Жовква 1937.
Відображення Література
тексту після
• Шмурло Е. Россия и Италия, IV. П. 1927;

зберігання
сторінки

• Гординський Я. Україна й Італія;
• Ковалів С. Вічне Місто. Жовква 1937.

3) Редагування статті
– Для редагування усієї статті клікаємо по «Редагувати код» (а не просто «Редагувати») у
верхньому меню сторінки.
– Для редагування конкретного розділу статті клякаємо по «ред. код» (а не «ред.») справа від
назви розділу.
Перед збереженням статті (або розділу) потрібно натиснути на клавішу [Попередній
перегляд], яка розміщена внизу сторінки. Якщо все виглядає як ви й планували, то можна
натискати клавішу [Зберегти сторінку].

4) Перегляд історії
Кожна правка зберігається в історії статті. Для перегляду історії статті потрібно клікнути по
«Переглянути історію» у верхньому меню сторінки. Таким чином, можна переглядати будьяку правку статті. Також якщо якась правка була некоректною, то її можна скасувати. При
цьому стаття повернеться до попередньої правки.

Додаток 1
Список тегів для вікіфікації
''Курсивний текст''
'''Жирний текст'''
<u>Підкреслений текст</u>
«Кутові лапки»
* – «зірочка» використовується для створення списку/переліку чого-небудь; відображається
у тексті як маркер «•»
[[Фраза у тексті]] – внутрішнє посилання на іншу сторінку Вікіпедії, коли фраза
співпадає із назвою статті, на яку посилаються
[[Назва статті|Фраза у тексті]] – внутрішнє посилання на іншу сторінку
Вікіпедії, коли фраза не співпадає із назвою статті, на яку посилаються
[http://www.history.univ.kiev.ua/uk/ Фраза у тексті] – зовнішнє
посилання на інший сайт
<blockquote>Цитата</blockquote> – цитата з джерела (наукової літератури)
== Розділ ==
=== Підрозділ ===
<ref>Позиція літератури</ref> – тег для однократного посилання на позицію
літератури
<ref name="Ключове слово">Позиція літератури</ref> – перший тег для
багатократного посилання на одну і ту ж позицію літератури
<ref name="Ключове слово" /> – тег для другого та всіх наступних посилань на одну
і ту ж позицію літератури
{{Reflist}} – цим тегом позначається місце у тексті статті, де буде відображатись весь
список посилань на літературу, які позначені тегами <ref></ref>, <ref
name=""></ref>, <ref name="" />

