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1. Про сайт WikiBoyarka (ВікіБоярка)
1.1.

WikiBoyarka (ВікіБоярка, або Боярська Вікіпедія)
http://www.wikiboyarka.org.ua/ – це громадський проект, ініційований
борячанами для боярчан.

1.2.

ВікіБоярка побудована аналогічно до Вікіпедії – багатомовного,
міжнародного Інтернет-проекту зі створення онлайнової вільної
енциклопедії.

1.3.

ВікіБоярка дотримується загальних правил та філософії Вікіпедії: кожен
охочий може додавати до неї статті або вносити корективи до вже
існуючих.

1.4.

ВікіБоярка тісно пов’язана з Українською Вікіпедією (Вікі),
використовує розміщені в ній статті, щоб адаптувати їх до боярської
тематики, дає на неї посилання, популяризує, навчає створювати та
редагувати статті за загальноприйнятими у Вікі правилами, розширює та
доповнює статті в «великій» Вікі щодо боярської тематики.

1.5.

У ВікіБоярка є своя специфіка: її зміст має бути пов'язаний виключно з
Бояркою, її історією та сучасністю, боярчанами та людьми, що будьяким чином пов’язані з нашим містом (народженням, роботою,
відпочинком, громадською або спонсорською діяльністю тощо).

1.6.

Користувачам ВікіБоярка рекомендується реєструватися під своїми
справжніми іменами.

2. Поради щодо роботи з посібником
2.1.

Даний посібник є короткою узагальненою інструкцією з роботи за
проектом ВікіБоярка.

2.2.

Тим, хто вперше працює за wiki-проектами, рекомендуємо створити
першу статтю з використанням рекомендованої послідовності. Надалі
можна робити це у вільному режимі, дотримуючись разом із тим
вказаних стандартів.

2.3.

У розділі 6 надається шаблон статті, який можна скопіювати, щоб
редагувати під свої потреби.

2.4.

Інструкція розрахована на початківців і не є вичерпною, використання
інших інструментів Вікіпедії вітається.
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3. Реєстрація на сайті ВікіБоярка
Для того, щоб мати можливість створювати чи редагувати статті на сайті ВікіБоярка,
учасник проекту повинен зареєструватись на сайті.
1) Зайдіть на головну сторінку ВікіБоярка за адресою http://wikiboyarka.org.ua/
2) Натисніть на «Створити обліковий запис» у правому верхньому куту сторінки.

3) Заповніть всі поля реєстраційної форми,
(бажано) у графі «Ім’я користувача».

зазначивши своє справжнє ім’я

4) Натисніть на кнопку «Створіть ваш обліковий запис».
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5) Пройдіть активацію через свою поштову скриньку: відкрийте надісланого на
ваш е-мейл листа та натисніть на пропоноване посилання.
6) Переконайтеся, що ваша реєстрація відбулася успішно: знайдіть своє
7) ім’я у правому верхньому куті.

4. Створення статей
4.1.

Резервування назви майбутньої статті

8) Резервування (вибір та збереження в Вікі) назви статті – це важливий момент, з
якого починається робота.
9) Ретельно продумайте, як правильно сформулювати назву статті. Для цього
подивіться, як називають аналогічні статті в українській Вікіпедії
(uk.wikipedia.org).
10)
Перевірте, чи в ВікіБоярка вже є така (або подібна) стаття. Для цього
введіть у пошукове віконечко у верхньому правому куті сторінки повну і
точну назву статті.

1) Якщо зазначена (або схожа за назвою) стаття вже існує, долучайтесь до її
редагування, натиснувши на її назву (про редагування див. розділ 5).

2) Якщо

статті

ще

не

існує,

натисніть

на

пункт

«що

містять…».

3) На наступній сторінці, що відкриється, натисніть на назву статті, виділену
червоним кольором.
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4) Напишіть на запропонованій сторінці декілька слів (або вставте заздалегідь
підготовлений текст) і натисніть «Зберегти сторінку».

5) Продовжуйте наповнення статті через функцію редагування. Для цього
потрібно натиснути відповідній пункт у верхньому правому кутку сторінки.
Докладніше про це можна прочитати у розділі 5 даного посібника.
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4.2.

Побудова структури статті (вступ, розділи та підрозділи)

1) Розпочніть статтю з короткого опису в один абзац, що має містити
визначення предмету статті та основні факти.

Предмет статті виділіть жирним шрифтом, натиснувши на літеру «Ж» (як у Ворді).
Назва при цьому автоматично виділиться «потрійними» лапками, які при збереженні
статті не відображатимуться.

2) Розбийте текст на розділи і підрозділи
Щоб побачити, які зазвичай бувають розділи та підрозділи, пошукайте схожі статті
на ВікіБоярка чи зазирніть на Українську Вікіпедію (uk.wikipedia.org). Аналогічним
чином побудуйте власну статтю.
Щоб позначити в статті розділи та підрозділи, виділіть їх за допомогою знаку
«дорівнює»:
Назва розділу – по два знаки «дорівнює» до і після назви розділу:
= = Назва розділу = =
Назва підрозділу – по три знаки «дорівнює» до і після назви:
= = = Назва підрозділу = = =

У коді це виглядає наступним чином:
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3) Між розділами надрукуйте або вставте текст.

4) Натисніть «Зберегти статтю». Після збереження вона виглядатиме
наступним чином:

5) Окремо винесений в рамку зміст статті робити не потрібно – він буде

згенеровано автоматично відповідно то визначених вами розділів та підрозділів.
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4.3.

Розділ «Джерела»

6) У Вікіпедії прийнято підтверджувати ту інформацію, яку ви викладаєте у
статті, посиланням на джерела. Якщо під час написання статті ви
використовуєте інформацію, на яку можливо дати посилання, – її
обов’язково необхідно вказати. За це відповідає розділ «Джерела». Виглядає
він наступним чином:

7) А ось так це виглядає в коді:
== Джерела ==
* [http://www.day.kiev.ua/146734/ «Не одцвіте моє кохання…» Доля Володимира Самійленка.
До 80 річчя від дня смерті]
* [http://www.simya.com.ua/articles/71/18553/ Біографія. АВТОБІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ І
СПОГАДИ. З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В КИЄВІ В 80-х РОКАХ XIX СТ.]
* Попадюк Г. Володимир Самійленко та Покуття // Голос Покуття.&nbsp;— 2014.&nbsp;—
31 січня
1) Створіть новий розділ:
== Джерела ==
2) Додайте посилання у форматі:
 Для тексту без посилання:
*Текст
 Для тексту з посиланням:
* [Посилання(у форматі http://www.посилання.com.ua) Текст]
Докладно: зірочка, а потім у квадратних дужках
вигляді тексту.

посилання з Інтернету та назва джерела у

У статті у даному випадку відображатиметься лише текстова частина, при натисканні на яку
відкриється гіперпосилання.

4.4.

Внутрішні посилання

Вікі статті – це не просто зібрання окремих текстів, це тісно пов’язана між собою
мережа статей.
1) При створенні статті, пов’яжіть її тими статтями, що вже є у ВікіБоярка.
2) Для цього виділіть текст, який співпадає з назвою відповідної статті в
ВікіБоярка, подвійними квадратними дужками.
Наприклад, ми маємо статтю про Самійленка, який помер у місті Боярка.
І у нас є стаття, що називається "Боярка"
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Щоб повязати між собою ці статті, потрібно слово "Боярка" у тексті статті
виділити подвійтими квадратники скобками [[Боярка]]
3) Якщо текст не співпадає з назвою статті, на яку йде посилання, необхідно
спочатку розмістити назву, як вона звучить у ВікіБоярка, поставити
вертикальну рисочку, а потім написати ті слова, що мають відображатися у
тексті.
Наприклад, ми вжити скорочену назву. Тоді це виглядатиме так:
[[Боярська міська рада|міська рада]]
Тобто спочатку «Боярська міська рада» (точна повна назва статті), вертикальна
рисочка, а потім «міська рада» (скорочена назва, яка відобразиться у тексті).
Аналогічно робиться, якщо посилання на статтю потрібно поставити в іншому
відмінку. В коді це виглядатиме так:
За рішенням [[Боярська міська рада | Боярської міської ради]] закладу було
присвоєно звання…..
Для зручності можна скопіювати код, а потім вставити туди текст [[ | ]]
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4.5.

Додавання фотографій

Щоб додати до статті фотографію:
1) Увійдіть до свого облікового запису.
2) Завантажте фотографію на сервер. Для цього у лівій частині екрану натисніть
надпис "Завантажити файл" (цю команду бачать лише зареєстровані користувачі,
що зайшли до свого акаунту). Зручніше відкрити сторінку завантаження файлу в
новій вкладці чи новому вікні.

3) Натисніть на "Оберіть файл" та у запропонованому меню виберіть потрібний
файл на комп’ютері.
Після чого ми отримаємо наступне вікно

4) В першому віконечку автоматично висвітиться назва файлу. Зауважте, що
вона обов’язково має бути латинськими літерами.
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5) В друге віконечко введіть опис файлу – той текст, що відображатиметься під
фотографією.
Докладно:
Volodimir Samiylenko.jpg - це назва файлу
Портрет 1905 г. – це опис.
5) Натисніть на кнопку "Завантажити файл".
Сторінка, що відкриється, виглядатиме наступним чином

6) Поверніться до статті, що редагується (створюється). Розмістіть посилання на
фотографію у статті на початку необхідного розділу таким чином:
 Щоб фотографія була праворуч (right):
[[Файл:Volodimir Samiylenko.jpg|thumb|right|220px|Портрет 1905 г.]]
 Щоб фотографія була ліворуч (left):
[[Файл:Volodimir Samiylenko.jpg|thumb|left|220px|Портрет 1905 г.]]

Для цього просто копіюйте з таблички дані, що в ній відображаються, за
виключенням розміру файлу. Для портретів рекомендуємо встановити розмір
220px.
Детально:
Volodimir Samiylenko.jpg - назва файлу
right чи left – розміщення праворуч чи ліворуч
220px - розмір відображення файлу
Портрет 1905 г. - опис фотографії
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Після збереження фотографія матиме наступний вигляд:

4.6.

Створення фотогалерей

Щоб розмістити багато фотогафій, пропишіть код наступним чином:
<center><gallery>
Файл:Boyarka1.jpg|Боярка. Будинок урочистих подій
Файл: Boyarka2.JPG|Боярка. Лінійна, 28, 30
Файл: Boyarka3.jpg|Багатоповерхівки на вулиці
</gallery></center>

Детально:
Boyarka1.jpg - назва файлу
Вертикальна риска
Боярка. Будинок урочистих подій - опис фотографії

Виглядатиме це наступним чином:
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4.7.

Категоризація статей

Для зручності навігації, кожна зі статей має бути віднесена до однієї або
декількох категорій.
1) Оберіть відповідну категорію в списку основних категорій на головній
сторінці сайту

2) У кінці статті пропишіть наступний код:
[[Категорія:Персоналії]]

Докладно:
В подвійних квадратних дужках слово «Категорія», двокрапка, назва категорії
(в нашому випадку це «Персоналії»).
3) Категорій може бути декілька.
4) Ви можете також додавати і власні категорії на свій розсуд.

5. Редагування статей
Ви можете не лише створювати, але й редагувати або доповнювати власні та чужі
статті. Для цього необхідно натиснути "Редагувати" у правому верхньому куті
сторінки

Далі ви побачите вже знайомий код статті, з яким ви вмієте працювати.
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6. Шаблон узагальненого вигляду статті
Ви можете скопіювати цей шаблон статті, щоб потім вставляти в нього свій текст
та інші параметри: посилання, опис фотографій, категорії, джерела тощо.
[[Файл:Volodimir Samiylenko.jpg|thumb|right|220px|Портрет 1905 г.]]
'''Самі́йленко Володи́мир Іванович''' (22 січня (3 лютого) 1864, с. Великі Сорочинці
Миргородського повіту на Полтавщині — 12 серпня 1925, [[Боярка]])— український поетлірик, сатирик, драматург і перекладач.
== Життєпис ==
Його батьком був поміщик Іван Лисевич, а мати — колишня кріпачка Олександра Самійленко.
Початкову освіту майбутній письменник здобув у дяка, згодом у Миргородській початковій
школі. У 1875 році Володимир вступив до Полтавської гімназії, яку закінчив 1884 року.
=== Навчання ===
=== Перші поезії ===
=== Українська Народна Республіка ===
== Творчість ==
== Увічнення пам'яті ==
== Джерела ==
* [http://www.day.kiev.ua/146734/ «Не одцвіте моє кохання…» Доля Володимира Самійленка.
До 80 річчя від дня смерті]
* Попадюк Г. Володимир Самійленко та Покуття // Голос Покуття.&nbsp;— 2014.&nbsp;—
31 січня
== Посилання ==
* [http://www.poezia.org/ua/personnels/222 Володимир Самійленко на сайті poezia.org]
[[Категорія:Персоналії]]
[[Категорія:Померли в Боярці]]
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7. Особливості роботи з сайтом Depo.WikiBoyarka (Депо. ВікіБоярка)
7.1.

Сайт Депо.ВікіБоярка (Depo.WikiBoyarka.org.ua) – це сховище первинних даних,
статей, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що можуть бути корисні для
боярської громади та істориків.

7.2.

Це окремий сайт. Для роботи на Депо потрібно здійснити окрему реєстрацію (можна
під тим самим логіном та паролем).

7.3.

На Депо діють ті ж правила розміщення статей, що і на ВікіБоярка, але статті не
мають бути написані в енциклопедичному стилі, розбиті на підрозділи тощо. Вони
можуть бути викладені у вільному стилі і навіть не редаговані. Разом із тим, дуже
важливо вказувати категорію, щоб їх легше було знайти.

7.4.

На Депо ви можете розмістити:






Одну фотографію чи карту (у вигляді окремої статті).
Групи карт, фотогалереї тощо.
Скановані тексти.
Первинні (нередаговані) статті чи записи спогадів боярчан.
Будь-які інші тексти і матеріали, що можуть мати цінність для історії Боярки та
боярської громади.

8. Сайт Боярка. Історія нашого міста.
Пов’язаним з ВікіБоярка та Депо.ВікіБоярка є також сайт «Боярка. Історія нашого міста»
(http://boyarka.kiev.ua/). Це звичайний сайт, на якому можна розміщувати серйозні, з професійною
редактурою історичні та публіцистичні статті з історії та сьогодення Боярки. Для того, щоб їх
розмістити, потрібно звернутися до редактора сайту.

9. Довідка, контакти
Створення всіх трьох Інтернет-ресурсів: ВікіБоярка, Депо. ВікіБоярка та «Боярка. Історія нашого
міста» відбулося в рамках проекту «Боярка історична» силами ГО «Контактер» у співпраці з ГО
«Центр розвитку громад» та Києво-Святошинським центром соціально-психологічної реабілітації
населення.
За консультаціями звертатися за телефонами чи в мережі Facebook (бажано).
Група Facebook:
https://www.facebook.com/groups/boyarka.history/
З питань техпідтримки:
Ратибор Девяткин:
Facebook: Ratibor Devyatkin
З питань розміщення матеріалів на сайтах ВікіБоярка та та Боярка.Історія.
Марія Кириленко: 099-343-08-38, 097-667-80-31, 063-619-40-31. Facebook: Mariya Kyrylenko
З питань розміщення матеріалів на сайті Депо. ВікіБоярка
Олег Лисенко:
Facebook: Лисенко Олег
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