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Вікідидактика: контент-аналіз просування 
нових складників медіаосвіти  
в соціальній мережі Фейсбук

Вступ. Вікіпедія – глобальна, вільна та багатомовна інтер-
нет-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Ві-
кімедіа – найпопулярніший довідник в Інтернеті. 15 січня 2001 
році Джиммі Уельс і Ларрі Сенгер запустили онлайн енцикло-
педію – Вікіпедія. Назву Wikipedia придумав Ларрі Сенгер, 
об’єднуючи слова wiki (від гавайського «швидкий») і pedia (від 
енциклопедія). Спочатку «Вікіпедію» створили як доповнення 
до вільної енциклопедії «Nupedia», якою користувалися виключ-
но вчені. Але вільна «Вікіпедія» швидко обійшла попередника і 
стала масштабним міжнародним проектом. Інтенсивний процес 
її розвитку триває в усьому світі. Це призводить до появи нових 
понять, термінів. Ми вже представляли освітні можливості Вікі-
педії через сторінку «Вікідидактика» в мережі Фейсбук, звертали 
увагу на основні потреби користувачів сторінки. 

МЕТА цієї статті – через контент-аналіз простежити роль і 
місце ФБ сторінки «Вікідидактика» в сучасному освітньому-ін-
формаційному просторі ; – проаналізувати географію користува-
чів фахової ФБ сторінки «Вікідидактика», параметри їх активнос-
ті; – проаналізувати часові виміри запиту інформації, активність 
користувачів за віковими категоріями; – спрогнозувати розвиток 
вікідидактики у контексті розвитку медіаосвіти з опертям на 
фахову зацікавленість педагогів ресурсом Фейсбук «Вікідидак-
тика». 

Методи. Для досягнення поставленої мети використовували-
ся такі методи, як спостереження, узагальнення, комп’ютерний 
контент-аналіз тощо. Вище ми назвали кілька форм освітніх за-
нять з написання і редагування статей до Вікіпедії. На сьогодні 
маємо кількох дописувачів до вільної енциклопедії, котрі уважно 
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стежать за процесами «навколо», узагальнюють їх, порівнюють. 
Серед таких авторів – Ю. Пероганич, В. Білецький, А. Бондарен-
ко, Є. Букет, А.Луцюк [4, 7, 8]. Наприклад, від них, зокрема, ми 
дізнаємося про те, що «Відкрита 15 січня 2001 року англомовна 
Вікіпедія була першою вільною енциклопедією в Інтернеті й до-
нині залишається найбільшим мовним розділом Вікіпедії у світі. 
Цьому сприяє як велика кількість людей, для яких англійська є 
рідною, так і те, що англійська де-факто є мовою міжнаціонально-
го спілкування. За статистикою, 39,3% редагувань англійського 
мовного розділу здійснюється з території США, 16,2% – Великої 
Британії, 6,2% – Канади, 5,1 % – Індії, 4,1% – Австралії. Тоді як, 
наприклад, 90,9% редагувань української Вікіпедії здійснюється 
з території України» (Є. Букет). Або: «Ми порахували статисти-
ку і побачили ось так найкращу українську десятку (йдеться про 
статті в українській Вікіпедії за рейтингом): Україна, Тарас Гри-
горович Шевченко, Київ, Іван Франко, Леся Українка, Друга сві-
това війна, Київська Русь, Львів, Перша світова війна, Німеччи-
на. Деякі статті є популярними постійно. А. Бондаренко зазначає, 
що у кращій сотні статей стабільно перебувають 22 статті – про 
Україну та населення України, Київську Русь і Галицько-Волин-
ське князівство, про міста Київ і Львів, про видатних діячів мину-
лого – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку та Богда-
на Хмельницького, про країни світу – Німеччину, Європейський 
Союз і Велику Британію, Польщу та Францію, про історичні по-
дії – Першу та Другу світові війни й Чорнобильську катастрофу, 
а також статті “Білки”, “Бароко”, “Інтернет”, і, звичайно, “Укра-
їнська мова”. Деякі статті навпаки з’являються в топі, а потім від-
ходять. Починаючи з 2014-го, популярними є статті про війну на 
сході України, а з 2019-го несподівано на 3 місце вийшла стаття 
про перехід церковних громад до ПЦУ [7 ,8]. 

Основна частина. З перших років існування «Вікіпедія» була 
виключно англомовною. Наразі вона нараховує понад 300 мов-
них розділів. 31 травня 2009 року група ентузіастів (Vasyl Babyč, 
Олекса Правдич, Анатолій Гончаров) відгукнулась на ініціативу 
Юрія Пероганича і зібрались на Софійській площі, щоб провести 
установчі збори ВМУА. Вони повірили, що ідея перспективна і 
не пошкодували свій час провести День Києва в такий екстра-
ординарний спосіб. Так зародилась ГО «Вікімедіа Україна». Всі 
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ці люди й досі редагують Вікіпедію. Започатковані ними упро-
довж 2009-2012 років ініціативи, зокрема конкурси «Вікі любить 
пам’ятки», «Вікі любить Землю», конкурси вікістатей і проєкт 
«Світова класика українською» живуть і досі.

Аналітика Юрія Пероганича прикращає не тільки інтер-
нет-сторніки ГО «Вікімедіа Україна», а й сторінку « Вікідидакти-
ка». Матеріали Ю.Пероганича, яік і аналітичні дописи А.Бонда-
ренка, Є.Букета та ін. охоче використовують вікіпедагоги, котра 
досить продуктивно використовують Вікіпедію у навчальному 
процесі. Найбільший внесок у розвиток Освітньої програми укра-
їнського сектора Вікіпедії здійснили шкільні вчителі, які провели 
кілька вікітренінгів і вебінарів для українських педагогів, запо-
чаткували цілий напрямок, означений проф. Г.В.Онкович термі-
ном «вікідидактика» [2]. Ці процеси відстежуються на сторінках 
вікіспільнот у мережі Фейсбук. Ідеї вікіуроків буквально носили-
ся в освітньому просторі, адже з’ява такого корисного майданчи-
ка, як Вікіпедія, не могла пройти непоміченою і не наштовхнути 
педагогів на творчий пошук. З опертям на їхній досвід і для його 
поширення в соціальній мережі Фейсбук було створено сторінки 
«Вікідидактика». «Вікіпедія в школі», «Вікістудія». На той час 
уже користувалися популярністю такі заходи, як вікітренінги, 
вікімуштри, вікімарафони, під час яких у різних установах про-
водились уроки творення Вікіпедії з метою залучити науковий 
загал до написання й редагування статей у вільній енциклопедії. 
Такі вікіуроки стали вже традиційними, їх об’єднує парасолько-
ве поняття «вікідидактика» – використання Вікіпедії з освітньою 
метою [18, 20, 21]. Вікіуроки з’явилися в інформаційному про-
сторі завдяки відеозаписам педагогів Валентини Кодоли й Ан-
дрія Гриценка. Приклади вікіуроків і вікіпроєктів із низки шкіль-
них дисциплін у 2017/18 рр. були опубліковані в «Інформаційно-
му збірнику для директора школи та завідувача дитячого садка», 
інших виданнях, а приклади використання Вікіпедії на заняттях 
із конкретної навчальної дисципліни у вищій школі були пред-
ставлені на низці наукових конференцій і науково-методичних 
семінарів [21, 22, 23]. Пізніше на допомогу освітянам прийшли 
вебінари, котрі проводять різні освітні майданчики. І вікіпедаго-
ги А.Гриценко, О.Кущ, В.Кодола, Г.Качуровська стали навчати 
охочих писати і редагувати статті до Вікіпедії через вебінари.
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 21–22 серпня 2021 року в Києві проходив форум «20 років 
Вікіпедії: успіхи та перспективи», організований ГО «Вікімедіа 
Україна». У ньому взяли участь 45 учасників та учасниць з усієї 
України. Вони зібралися у Києві з метою проаналізувати минулі 
здобутки, зафіксувати теперішній стан розвитку вікіруху й обго-
ворити плани на майбутнє. Форум став продовженням міжнарод-
ної Вікіманії для української вікіспільноти. 

Перша велика офлайн-зустріч цього року тривала два дні, 
його програма передбачала заздалегідь підготовлені доповіді й 
бліц-промови. Саме 20-річчя Вікіпедії стало «фокусною темою» 
зібрання: Зокрема, досвіду впровадження та майбутньому Освіт-
ньої програми Вікіпедії присвячувались виступи Ганни Осадчук, 
Наталії Ластовець, Олега Куща, Марини Чалої, Галина Качуров-
ської. Матеріали (вони є у відкритому доступі). 

Форум спонукав ще раз звернутися до деяких аспектів вікіме-
дійного руху. Мета даної статті – «підказати» шлях до них вікі-
педагогам». 

Зокрема, 15 серпня на щорічній конференції Вікіманія було 
оголошено нового «вікімедійця року». У дописі «Вікімедієць 2021 
року» – хто це?» vitaliipetrushko [] докладно розповідає про від-
значених цього року вікімедійців. Щорічна номінація «Вікімедієць 
року» бере свій початок з 2011 року. Нею традиційно відзначають 
редакторів та редакторок Вікіпедії й інших сестринських вікіпро-
єктів, які продемонстрували значний внесок у розвиток вікімедій-
ного руху. Переможцями номінації стають представники різних 
мовних розділів Вікіпедії, незалежно від походження та національ-
ної приналежності. У 2014 році, наприклад, переможцем цієї номі-
нації посмертно став користувач української Вікіпедії – Герой Не-
бесної сотні Ігор Костенко. Він був активним дописувачем та по-
пуляризатором української Вікіпедії. Загинув 20 лютого 2014 року 
під час подій Революції Гідності. Цього року «вікіпедійцем року» 
став Алаа Найджар з Леванту, лікар, який за останній рік зробив 
великий внесок у розширення арабського розділу Вікіпедії, Вікіда-
них та інших сестринських проєктів. Він, зокрема, є засновником 
проєкту, який забезпечує об’єктивне висвітлення в арабській Вікі-
педії пандемії COVID-19. Своєю працею він допомагає боротися з 
медичною дезінформацією та протистояти пандемії за допомогою 
перевіреної інформації. «Я роблю свій внесок у Вікімедіа через 
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[те, що це дає] можливість ділитися знаннями з усіма людьми, без 
будь-яких бар’єрів, таких як мова» – розповів Алаа Найджар в ін-
терв’ю для Фонду Вікі медіа.  

«Впродовж глобальної пандемії, Вікіпедія змогла захистити-
ся від дезінформації завдяки роботі таких волонтерів, як Алаа. 
Його значний внесок до арабської Вікіпедії демонструє увагу та 
відданість до нейтральності та точності, які забезпечили високий 
рівень якості інформації у Вікіпедії. Ця нагорода відзначає лідер-
ські якості, визначну роль у підтримці та розвитку його спільно-
ти, та, перш за все, його пристрасть до забезпечення знань для 
всього світу» – зазначив Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії.

Почесними нагородами також було нагороджено шість учас-
ників та учасниць вікімедійного руху. Почесні відзнаки – це 
унікальні номінації для популярних серед власної спільноти ві-
кімедійників та вікімедійниць. Цього року почесну відзнаку от-
римали Кармен Алькасар з Мексики (користувачка Wotancito) та 
Нетха Хусейн з Індії (користувачка Netha_Hussain).

Новачком року стала Карма Чітраваті (користувачка Carma_
citrawati) за свій внесок у балійську Вікіпедію та каталогізацію 
понад 600 балійських рукописів, написаних на пальмовому листі.

Спеціальною нагородою «20-річна честь» відзначено Лоде-
війка Гелауффа (користувач Effeietsanders), який є частиною ві-
кіруху з перших років його існування. Лодевійк також є одним 
із засновників міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ят-
ки» та працює над координацією цього проєкту вже понад деся-
тиліття.

У номінації «технологічний новатор» переміг Джей Пракаш 
(користувач Jayprakash12345). Своєю роботою Джей надавав тех-
нічну підтримку індійській вікіспільноті та вдосконалював техні-
чуї інфраструктуру, яка забезпечує вільний доступ до знань.

Лауреаткою у сфері «мультимедіа» стала Ананья Мондал (ко-
ристувачка Atudu). Ананья – дописувачка з Індії, яка започаткува-
ла кампанію «Вікі любить метеликів». Завдяки цьому було заван-
тажено понад 2600 високоякісних зображень метеликів 428 різних 
видів та підвидів. [https://blog.wikimedia.org.ua/2021/08/18/wikime-
dian-of-the-year-2021/?fbclid=IwAR1RpmTadUruOD77ZycQHXn-
oZKq3hb_QWWz8QQIt3AHamPTdmVfjZZmi4s? Дата звернення 
04.08.2021]
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Як «Вікімедіа Україна» організовує конкурси у вікіпроєктах – 
тема виступу на Форумі Віталія Петрушка (vitaliipetrushko). Він, 
зокрема, розповів, що 16 серпня на щорічній міжнародній кон-
ференції Вікіманія 2021 команда «Вікімедіа Україна» ділилася 
досвідом організації кампаній для подолання прогалин у вікіпро-
єктах. Йшлося про міжнародний конкурс «Вікі любить Землю» 
та марафон WikiGap. Принагідно зазначимо, що на ФБ-сторінці 
«Вікідидактика» постійно вміщується інформація про ті та інші 
конкурси. Вікіпедагоги охоче долучають до них своїх учнів. 

Сесію на Вікіманії провели координатор програм ВМУА Ан-
тон Процюк, проєктна менеджерка конкурсу «Вікі любить Зем-
лю» Анастасія Петрова та заступник голови Правління «Вікіме-
діа Україна» Микола Козленко. Під час виступу вони поділилися 
своїм досвідом організації, досягненнями та майбутніми планами 
щодо проєктів «Вікі любить Землю» та «WikiGap». Скористає-
мос їхніми напрацюваннями.

«Вікі любить Землю» – щорічний фотоконкурс, присвячений 
природній спадщині. Метою проєкту є привернути увагу гро-
мадськості до природного середовища та створити базу вільних 
фотографій заповідних територій. Цей конкурс було засновано в 
Україні у 2013 році. Під час першої кампанії було зроблено 11 736 
світлин 1104 пам’яток природи. З 2014 року конкурс став між-
народним: до нього долучилися 14 країн, а у 2019 році конкурс 
одночасно проводився вже у 37 країнах. За весь час проведення 
«Вікі любить Землю» було завантажено понад 700 000 фото, що 
робить цей фотоконкурс другим за розмірами, після «Вікі любить 
пам’ятки».

Цей фотоконкурс допомагає відстежувати нинішній стан при-
родного середовища та документувати його зміни впродовж ро-
ків. До участі у міжнародному проекті щороку долучаються міс-
цеві волонтери. Це мотивує їх досліджувати місцеву природу та 
підвищує обізнаність суспільства про значення природозахисних 
територій. 

Завдяки конкурсу створено велику базу фотографій природ-
ної спадщини, що дозволяє ілюструвати тисячі статей у Вікіпедії, 
роблять їх більш інформативними та привабливими для читачів.

Інший конкурс – WikiGap. WikiGap – всесвітня кампанія з по-
долання гендерного дисбалансу у Вікіпедії. Вона була започат-
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кована некомерційним об’єднанням «Вікімедіа Швеція» та Мі-
ністерством закордонних справ Швеції у 2018 році. В Україні ця 
кампанія теж вперше була проведена 2018 року. За чотири роки 
у ній взяли участь понад 300 учасників та учасниць, які створили 
близько 3000 статей у Вікіпедії та Вікіцитатах. Цього року учас-
никами тематичного вікімарафону було створено понад 900 ста-
тей. Партнерами кампанії WikiGap в Україні є Посольство Швеції 
в Україні, представництво Фонду ООН у галузі народонаселення 
в Україні та Національний демократичний інститут.

Окрім WikiGap, «Вікімедіа Україна» реалізовує й інші про-
єкти боротьби із гендерним дисбалансом – наприклад, марафон 
«Це зробила вона» чи конкурс статей «Жінки у STEM».

У цьому році конкурс «Вікі любить Землю» впродовж травня 
– серпня проводився у 35 країнах та регіонах світу. Серед ново-
введень 2021 року – поділ основних переможців на дві категорії, 
«пейзаж» та «макрофото», а також введення спеціальної номіна-
ції «Права людини та навколишнє середовище».

На майбутнє організатори планують проаналізувати попе-
редній досвід запровадження нових категорій та дослідити шля-
хи для їх вдосконалення; популяризувати конкурс для залучення 
нових країн-учасниць; шукати нових партнерів та працювати над 
збільшенням ілюстрованих статей у Вікіпедії.

Інформація про сестринські проекти. «Вікі любить Землю» 
– це щорічний міжнародний фотоконкурс, який присвячений 
пам’яткам природи. Перелік пам’яток, які можна фотографувати 
для конкурсу, нараховує понад 8 тисяч 600 об’єктів. Цей перелік 
постійно оновлюється, і ми будемо раді допомозі з його допов-
ненням. Метою проєкту є формування якомога ширшої бази фо-
тографій пам’яток природи, наповнення Вікіпедії та інших вікі-
проєктів, а також сприяння охороні довкілля і захисту природи.

«Вікі любить Землю» – це частина міжнародного конкурсу 
Wiki Loves Earth, який був започаткований в Україні 2013 року; 
у 2020 році в ньому взяли участь 34 країни. Усього за всю іс-
торію конкурсу учасники української частини конкурсу сфото-
графували понад чотири тисячі об’єктів та територій природ-
но-заповідного фонду України, загалом зібрано понад 110 тисяч 
фотографій. В Україні конкурс проводить громадська організація 
«Вікімедіа Україна».



108 Вікідидактика: контент-аналіз просування нових складників ...

Щороку журі конкурсу визначають найбільш якісні фотогра-
фії у кожній області та по всій Україні; їхні автори стають при-
зерами конкурсу. Призи отримують також учасники, які сфото-
графують найбільшу кількість пам’яток природи (як у кожній 
області, так і по Україні загалом) – і переможці спецномінацій. 
Щоб взяти участь, учасники мають завантажити фотографію на 
Вікісховище протягом конкурсного періоду. 

Протягом червня всі охочі можуть завантажувати архівні й 
новостворені світлини пам’яток природи України – та змагатися 
за призи. Про результати кампанії «Місяць історії української не-
залежності» розповів vitaliipetrushko. Ця акція мала на меті ство-
рити нові статті чи покращити якість наявних про знакові події, 
явища та значущих осіб сучасної історії України. Взяти участь у 
марафоні могли усі охочі. 

Впродовж проведення кампанії учасники займалися створен-
ням та покращенням статей Вікіпедії про ключові події з історії 
незалежної України, історію державних інституцій та реформ за 
цей період, історію громадянського суспільства та національних 
меншин та на інші важливі теми. Цей марафон був присвячений 
30-річчю Незалежності України.

ФБ-сторінка «Вікідидактика» постійно інформує про заходи 
ГО Вікімедіа України, адже педагогам, котрі використовують 
Вікпедію у навчальному процесі, доцільно знати і попляризу-
вати ініціативи громадської організації. На сторінці вміщується 
інформація про нові публікації щодо використання Вікіпедії у на-
вчальному процесі в різних країнах, статті у наукових і популяр-
них виданнях, авторами яких є українські дослідники, педагоги, 
автори статей. 

Вікідидактика – один із новітніх складників медіадидактики, 
частина педагогіки, що роз гля дає Вікіпедію як актуальний на-
вчальний посібник. «Вікідидактика» у ФБ стали відомі фахівці з 
пе да гогіки і автори багатьох статей у Вікіпедії. Станом на вере-
сень 2021 року група нараховувала 742 учасники. Мова матеріа-
лів сторінки переважно українська, окремі матеріали подаються 
англійською. Статус групи: Загальнодоступна (будь-хто може 
переглядати учасників групи та їхні дописи), Видима (будь-хто 
може знайти цю групу), Загальна (що передбачає універсалізацію 
користувачів за аспектами проблеми). Це повністю відповідає 
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принципам участі у Вікіпедії – загальнодоступній вільній бага-
томовній онлайн-енциклопедії. 

Задачами вікідидактики, зокрема, є: 
• розробка і апробація нових дидактичних матеріалів з ви-

користанням вікіпедійних джерел; 
• розробка і впровадження різновидів уроків (вікіуроки, 

предметні (з літератури, географії, історії тощо), виховних уро-
ків, «людина з Вікіпедії», «людина до Вікіпедії», уроки-подо-
рожі, уроки за матеріалами вікіпроектів, уроки за матеріалами 
Фотоконкурсів тощо); вікітренінги; розробляння і впровадження 
різновидів лекцій для студентів: вікілекції, предметні заняття;

• створення вікістудій і вікішкіл у вишах; написання рефе-
ратів, оглядових статей тощо. Останнім часом можливості Вікі-
дидактики значно розширилися за рахунок активного «вторгнен-
ня» в освітній простір вебінарів. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Нещодавно вперше було проведено комп’ю-
терний контент–аналіз ФБ сторінки «ВІКІДИДАКТИКА» в ча-
сових рамках «весна-літо 2021 року» на основі ряду динамічних 
кривих та гістограм (рис.1). Аналіз засвідчив очевидну зацікавле-
ність до проекту за показниками: кількість учасників (всього 742, 
при цьому 362 активних учасників; публікації за 60 днів весни 
2021 р. – 35; водночас коментарі і реакції на публікації – 110). Пу-
блікації, коментарі та реакції нерівномірно розподілені по днях 
тижня (рис.1). (Принагідно зазначимо, що перед тим аналогічне 
дослідження – комп’ютерний контент–аналіз – було зроблено і 
на матеріалах сторінки з нафтогазової освіти [6]).

Найбільш популярний день відвідин сайту – неділя. Популяр-
ні ранкові години – в околиці 10.00 (рис. 2).

Аналіз учасників сторінки за віком і статтю (рис. 3) показує, 
що більшість учасників (74%) – жінки, 26% – чоловіки. 

Інтерес до матеріалів сторінки найбільше виявляють вікові 
категорії 45-54-34 роки (до 30% всіх учасників) та 55-64 роки 
(близько 17 % учасників). Інтерес фахівців вікової категорії 35-44 
років дещо нижчий – до 14%, а 18-24 роки – незначний – близько 
2% учасників блогу. Цікаво що категорія 65+ теж зберігає інтерес 
до тематики блогу і складає до 10% учасників. 
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Рисунок 1. Завантажені дані (дописи, коментарі, реакції)  
та активні учасники сторінки-блогу «ВІКІДИДАКТИКА»  

за період 8 травня 2021 р. – 6 липня 2021 р.

Рисунок 2. Популярні дні і години відвідин сайту «ВІКІДИДАКТИКА»
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Рисунок 3. Аналіз учасників сторінки-блогу за віком і статтю.

Географія учасників блогу: Україна – 671 учасник, Росія і 
Білорусь – по 10-11, Італія – 9, Сполучені Штати Америки – 7, 
Польща – 3, Мексика, Швейцарія, Ліван, Індія – по 2. 

Популярні міста (по Україні): Київ – 250, Миколаїв – 63 (тут 
проводилося ряд заходів з популяризації Вікідидактики), Львів – 
27, Запоріжжя та Івано-Франківськ – по 13, Одеса і Харків – по 
11, Дніпро, Херсон і Луцьк – по 9. 

Висновки. Медіаосвітні технології, об’єднані поняттям «ві-
кідидактика», розробляють й узагальнюють теоретико-методичні 
засади застосування Вікіпедії в освітньому процесі, зокрема, роз-
робляють і впроваджують нові дидактичні матеріали з опертям 
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на вікіджерела. Цк й відображає аналізована сторінка в мережі 
Фейсбук, котра є посередником між Вільною енциклопедією й 
сучасним освітнім процесом. 

Термінологічна база напрямку «Вікідидактика» сьогодні 
включає такі поняття: 

• вікікористувач – послуговувач матеріалами Вікіпедії, 
• вікімедійник – розробник про¬-грам¬ного забезпечення, 
• вікіпедист – автор і редактор статей, • вікіпедагог – учи-

тель, котрий використовує Вікіпедію у навчанні і вихованні, 
• вікідидакт – той, хто навчає техніці напи¬сання й редагу-

вання статтей у Вікіпедії, а також створює відповідні навчаль-
но-методичні посібники тощо.
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Викидидактика: контент-анализ продвижения новых составляющих 
медиаобразования в социальной сети Фейсбук

Аннотация. В статье говорится о новом педагогическом ответвлении «ви-
кидидактика» и его представлении в сети Фейсбук. Викидидактика рассматри-
вается как часть педагогики, занимающейся вопросами использования Вики-
педии в учебном процессе, разработкой и апробацией новых дидактических 
материалов с опорой на викиисточники.

Терминологическая база направления «Викидидактика» сегодня включает 
следующие понятия: 

• википедист – пользователь материалами Википедии, викимедийщик – 
создатель программного обеспечения, 

• википедист – автор и редактор статей, 
• википедагог – учитель, использующий Википедию в обучении и воспи-

тании, 
• викидидакт – педагог, обучающий писать и редактировать статьи в Вики-

педии, а также создающий учебно-методические пособия и др.
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Материалы страницы в сети Facebook направлены на развитие медиаобра-
зовательной и социокультурной компетентностей ее пользователей. В стаье 
предлагаются результаты контент-анализа ФБ страницы «Викидидактика».

Ключевые слова: медиаобразование, медиадидактика, викидидактика, 
викиурок, интернет-ресурс, социальная сеть фейсбук, медиаобразовательная 
компетентность.

Вікідидактика: контент-аналіз просування нових складників медіао-
світи в соціальній мережі Фейсбук

Анотація. У статті йдеться про нове педагогічне відгалуження «вікідидак-
тика» та його представлення в мережі Фейсбук. Вікідидактика розглядається як 
частина педагогіки, котра займається питаннями використання Вікіпедії у на-
вчальному процесі, розроблянням й апробацією нових дидактичних матеріалів 
з опертям на вікіджерела. 

Термінологічна база напрямку «Вікідидактика» сьогодні включає такі по-
няття:

• вікікористувач – послуговувач матеріалами Вікіпедії, вікімедійник – 
створювач програмного забезпеченя, 

• вікіпедист – автор і редактор статей, 
• вікіпедагог – учитель, котрий використовує Вікіпедію у навчанні і вихо-

ванні, 
• вікідидакт – освітянин, котрий навчає писати й редагувати статті у Вікі-

педії, а також створює навчально-методичні посібники тощо. 
Матеріали сторінки в мережі Фейсбук спрямовані на розвиток медіаосвіт-

ньої і соціокультурної компетентностей її користувачів. Пропонуються резуль-
тати контент-аналізу ФБ сторінки «Вікідидактика». 

Ключові слова: медіаосвіта, медіадидактика, вікідидактика, вікіурок, ін-
тернет-ресурс, соціальна мережа фейсбук, медіаосвітня компетентність.

Biletsky V., Onkovych H., Onkovych А., Balabanova K.
Wikididactics: Content Analysis of Promotion of new Components of Media 

Education on the Social Network Facebook
Abstract: The article deals with a new pedagogical branch of «wikididactics» 

and its presentation on Facebook. Wikididactics is considered as a part of pedagogy, 
which deals with the use of Wikipedia in the educational process, development and 
testing of new didactic materials based on Wikipedia sources.

Terminological base of the direction «Wikididactics» today includes the 
following concepts: wiki user, wikimedian, wikipedian, wiki educator, wikididact.

Wikididactics is the newest branch of modern media didactics, presented on the 
social network Facebook.The materials of the Facebook page are aimed at developing 
the media educational and socio-cultural competencies of its users. The results of the 
content analysis of the FB page «Wikididactics» are offered.

Key words: media education, high school media didactics, wikididactics, wiki 
lesson,, Internet resource, social network.


