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Вікіпедія

Багатомовна безкоштовна енциклопедія, 

основана на моделі відкритого редагування. Це 

найбільший і найпопулярніший довідковий 

сайт в Інтернеті. Він належить і підтримується 

некомерційним Фондом "Вікімедіа"

Вікіпедія була запущена 15 січня 2001 року 

Джиммі Вейлзом та Ларі Сенгером. 

Із 5,7 млн статей англійська Вікіпедія є 

найбільшою з 301 мовних версій, які загалом 

містять 48,2 мільйона статей на 301 різних 

мовах
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Українська Вікіпедія

807 тис. статей,

 за число статей — 16-а в світі

 за розміром — 13-а в світі

Щодня додається:

 +200 нових статей

 +5000 редагувань

Відвідуваність: 

 32,7 млн сторінок за травень

 1.1 млн на день

 45 тис на годину, 

 13 сторінки щосекунди
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Вікіпедійна пасіонарність 

4

Нр Вікіпедія Мовців (млн) Вікіпасіонарність Пасіонаріїв

1. German 110 50 5518

2. Japanese 125 35 4409

3. Italian 70 35 2482

4. Polish 43 30 1279

5. Ukrainian 45 23 1019

6. English 1500 20 30308

7. French 274 18 4927

8. Russian 260 13 3337

9. Persian 110 9 1037

10. Korean 78 9 735

Вікіпедійна пасіонарність — число активних зареєстрованих редакторів

(5+ редагувань за місяць) на мільйон носіїв мови.



Вікіпедійна пасіонарність, слайд 2 
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Вікіпедія Prim.+Sec. мовців Вікіпасіонарність

Estonian 1 M
227 акт. Редакторів

на млн мовців

Hebrew 8 M 112

Finnish 6 M 84

Norwegian 5 M 78

Swedish 10 M 66

Catalan 9 M 53

Slovene 2 M 50

Latvian 2 M 50

Czech 12 M 49

Українська 45 М 23



 Українська Вікіпедія - предмет гордості 

нашого народу на світовому рівні

 Перебувати у вікіспільноті, – серед тих, хто 

вносять правки і створюють нові статті –

цікаво і корисно

 Ми можемо і мусимо утримувати Вікіпедію 

на належному рівні, а для цього треба ще 

більше світлих голів і роботящих рук! 3

План виступу
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Вікіпедія – мірило потенціалу нації

Масштаб і якість кожного національного сектора Вікіпедії є 

мірилом потенціалу нації творити новий культурний продукт. 

Сукупність мовних розділів Вікіпедій є майданчиком змагань 

світових культур, показником їх потенцій.

Стан кожної національної Вікіпедії співвимірний місцю тієї чи 

іншої культури у сучасному світовому культурному 

просторі. 

Динаміка розвитку Вікіпедій, кількісні і якісні їх характеристики 

корелюють з майбутнім національних культур і мов. 6



 Спілкуватися віртуально і знайомитися реально з 

цікавими людьми, однодумцями

 Зробити суттєвий внесок в українську культуру, залишити 

свій слід на землі, творити україномовний контент

 Розвинути і систематизувати свої знання

 Розвинути свої здібності до аналізу інформації з 

інтернету, телебачення, газет, журналів, відсіювання 

несуттєвого

 Навчитися дискутувати, поважати іншу точку зору, 

аргументовано захищати свою

Перебування у спільноті 

Вікіпедистів дає можливості:
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 Українська Вікіпедія - предмет гордості 

нашого народу на світовому рівні

 Перебувати у вікіспільноті, – серед тих, хто 

вносять правки і створюють нові статті –

цікаво і корисно

 Ми можемо і мусимо утримувати Вікіпедію 

на належному рівні, тому – до праці !
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Підсумок:









067 505 1201

perohanych@gmail.com

fb.com/perohanych

Звертайтеся без вагань!
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