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Керівникам загальноосвітніх 

та професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

У рамках святкування дня міста у період з 12 по 17 вересня 2016 року 

Черкаський міський методичний кабінет установ освіти разом із ГО 

«Вікімедіа-Україна» (Київ) організовують Вікімарафон до 730-річчя міста 

Черкаси. Він відбудеться у вигляді Тематичного вікітижня, 

загальноприйнятого способу залучення до написання нових та поліпшення 

вже створених статей з певної тематики. 

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у Вікімарафоні, який буде 

проходити протягом тижня з 12 по 16 вересня на сторінках Вікіпедії в 

онлайн-режимі. 17 вересня з 10-00 на базі Черкаської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка пройде лекція на тему «Що таке 

Вікіпедія?» та майстер-клас зі створення статей за участі представників ГО 

«Вікімедіа-Україна» (Київ). В кінці заходу пройде практична частина, де усі 

бажаючі можуть створити власну статтю. Найбільш активним учасникам 

буде вручено призи, усім іншим, хто створив чи покращив хоча б одну 

статтю, буде вручено сертифікат учасника. Також усі учасники отримають 

пам’ятні сувеніри. 

Просимо дану інформацію довести до відома вчителів, батьків та учнів. 

 

Додаток: Оголошення та інструкція з реєстрації додається. 

 

 

Зав.міськметодкабінетом     І.А.Косенкова 
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Додаток 

 

Черкасам – 730 років. Черкаси - це місто з 

давньою і багатою історією. Черкаси сьогодні – 

це процвітаюче місто в самому центрі нашої 

держави. Жителі  міста – це справжні патріоти і 

України, і своєї малої батьківщини, які рухаються 

вперед у розвитку сучасного світу. 

Найголовнішим на сьогодні є інформація та 

вільний доступ до неї. Де ми беремо усю 

інформацію? У бібліотеках та в Інтернеті. Який 

ресурс у мережі ми найбільше використовуємо 

шукаючи інформацію, яка, окрім всього, є вільно 

доступною? Насамперед у Вікіпедії, яка на 

сьогодні є найбільшим джерелом знань та 

інформації усього людства. А де ж береться інформація у Вікіпедії, хто її 

пише? Дописати до неї може будь-хто, чи то студент або учень, чи 

професор або вчитель. 

То ж долучись і ти до Вікімарафону, приуроченого до 730-річчя нашого 

рідного міста! Напиши статтю, пов’язану з Черкасами, або покращ вже 

існуючу! Не будь осторонь, зроби і свій внесок до історії рідного міста! 

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у Вікімарафоні, який буде 

проходити протягом тижня з 12 по 16 вересня на сторінках Вікіпедії в 

онлайн-режимі. 17 вересня з 10-00 на базі Черкаської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка пройде лекція на тему «Що таке 

Вікіпедія?» та майстер-клас зі створення статей за участі представників 

ГО «Вікімедіа-Україна» (Київ). В кінці заходу пройде практична частина, де 

усі бажаючі можуть створити власну статтю. 

 

Інструкція з реєстрації 

Вікімарафон проводиться в рамках святкування 730-річчя міста 

Черкаси і відбудеться у вигляді Тематичного вікітижня, загальноприйнятого 

способу залучення до написання нових та поліпшення вже створених статей з 

певної тематики. Захід буде проходити на базі Черкаської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка, яка має змогу 

надати певну інформацію для створення нових статей та покращення вже 

існуючих. Будь-хто, чи то черкасець, чи житель інших населених пунктів та 

навіть країн, може взяти участь у вікімарафоні. Найбільш активним 

учасникам буде вручено призи, усім іншим, хто створив чи покращив хоча б 

одну статтю, буде вручено сертифікат учасника. Також усі учасники 

отримають пам’ятні сувеніри. 

Для того, щоб стати учасником вікімарафону потрібно спочатку 

зареєструватись у Вікіпедії 

(https://uk.wikipedia.org/w/Спеціальна:Створити_обліковий_запис), потім 

стати учасником заходу, відмітивши себе на сторінці Тематичного тижня 

https://uk.wikipedia.org/w/Спеціальна:Створити_обліковий_запис


(https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Черкаськ

ий_тиждень). Учасники можуть додавати інформацію до Вікіпедії і вдома, 

або ж можуть відвідати бібліотеку, яка має комп’ютери з виходом до 

Інтернету та, що найголовніше, доступ до потрібної інформації. Якщо хтось 

має ноутбук, то з ним також можна прийти до бібліотеки, адже саме там 

можна віднайти бажану та недоступну в Інтернеті інформацію. 

Вікімарафон буде висвітлюватись як Подія у Фейсбуці 

(https://www.facebook.com/events/900013293436145/) та місцевих ЗМІ. Якщо 

учасник бажає взяти участь у заході і отримати сертифікат, сувенір чи навіть 

приз, йому потрібно окрім реєстрації у Вікіпедії та на сторінці Тематичного 

тижня, вказати власні контакти задля встановлення особи для вручення їй 

подарунків. Для цього учасник може надіслати свої прізвище та ім’я на 

електронну адресу організатора (volodimir50@ukr.net) або ж написати їх на 

відповідній сторінці Події у Фейсбуці. 
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