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Abstract. This article describes the place of eencyclopedia in society, how people use Wikipedia
to find the data they need. The main positive and
negative aspects of using this publicly available
resource are also given.
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• П’ятим за відвідуваннями сайтом у світі
і навіть 107-й у Китаї, де він офіційно
заборонений.
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ВСТУП
Кожного
дня
все
більше
осіб
використовують
мережу
Інтернет
для
різноманітних цілей. Головна з таких цілей –
пошук необхідної інформації у всесвітній
павутині для задоволення власних інтересів.
Після пошукової стрічки Google, першим
сайтом для перевірки даних зазвичай є
Вікіпедія. Остання є важливою, адже дає
вільний доступ до багатьох ресурсів знань.
Актуальність теми полягає у висвітленні
головних можливостей Вікіпедії під час
використання останньої для пошуку необхідної
інформації.

СТАТИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ
ВІКІПЕДІЇ
Вікіпедія, як відомо – це вільний простір,
безкоштовна,
електронна,
багатомовна
енциклопедія, заснована викладачами з
Америки для легкого та структурованого
пошуку необхідних даних у мережі Інтернет.
Сьогодні у Вікіпедії можливо знайти дуже
багато даних. Сайт постійно розвивається і
поповнюється новою інформацією.
Відповідно до даних, які опубліковані на
сайті tns-ua.com [1], Вікіпедія є:
• Четвертим за відвідуваннями сайтом в
Україні (рис. 1);

Рис.1 Список найбільш відвідуваних сайтів України
за липень 2019 року

Відповідно до досліджень які були здійснені
у січні 2019 [2] у компанії Opera Software “State
of the Mobile Web”, сайт Wikipedia.org зайняв 9те місце в Україні, серед сайтів, які мали
найбільшу кількість унікальних відвідувачів
через застосунок Opera Mini.
Згідно даних, опублікованих на сайті
Організації зі збору статистики Alexa Internet у
черговому рейтингу найбільш популярних
сайтів, лідерами по відвідуваності є, як і
декілька років поспіль, Google.com та
YouTube.com. Wikipedia. Org посідає шосте
місце серед запитів на Українському
просторі [3].

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ
ВИКОРИРИСТАННЯ ВІКІПЕДІЇ
До
основних
позитивних
сторін
використання
багатомовної
електронноїенциклопедії можна віднести:
• безкоштовність ресурсу;
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• можливість створювати та додавати
власні статті, які можуть бути корисними
для інших користувачів;
• велика кількість інформації;
• постійна
доступність
інформації
(звичайно, якщо ви маєте інтернетз’єднання);
• можливість виправлення даних, які ввела
інша особа, якщо була виявлена
недостовірна чи помилкова інформація;
• легкість використання;
• можливість
перегляду
інформації
декількома мовами;
• можливість
вільно
ділитися
та
переглядати знання всього людства;
• необмежений розмір енциклопедії;
• є одночасно інтернет-спільнотою і
соціальною мережею.
• Попри
настільки
великий
список
позитивних аспектів наявні також і
негативні:
• стрімкий розвиток і велика кількість
статей не забезпечують їх достовірності;
• наявність однотипних статей, які не
несуть доповнення, але лише повторяють
одна одну;
• статті можуть містити помилки та
безпідставні твердження;
• статті можуть бути незавершеними;
• через відкритість до змін, статті можуть
піддаватися навмисному спаплюженню
інформації.
Звичайно кожен ресурс має свої переваги та
недоліки. Відповідно до приведеного вище
переліку можна сказати, що світова електроннаенциклопедія
має
свої
недоліки,
які
перекриваються
позитивними
сторонами.
Найкраща з позитивних сторін – відкритість
редагування і долучення нової інформації, на
жаль найбільше підпадає під дію тих, хто
усвідомлено хоче спаплюжити достовірні дані.
За статистикою, після декількох редагувань
статті у Вікіпедії загалом досягають хороших
стандартів. Негативні редагування більшості
статей зазвичай встановлюються і швидко
корегуються за невеликий відрізок часу.

ВИСНОВКИ
Починаючи від створення і до тепер
Вікіпедія займає лідируючі позиції у списках
найбільш відвідуваних сайтів світу. Особливо в
останні роки, багато осіб надають перевагу і
довіру саме до цього ресурсу. Елекроннаенциклопедія містить у собі величезну кількість
статей, які поєднують матеріали з усього світу.
Вона легка у використанні і часто забезпечує
доступ до даних, які можуть бути недостатньо
документовані.
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