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Щ одо розвитку
україномовного розділу
«Вікіпедії»

На виконання доручення П рем ’єр-міністра У країни В. Гройсм ана від
14.01.2017 року № 817/1/1-17 до листа громадської організації «В ікім едіа
Україна» від 10.01.2017 року № 01-3/100117, а також листа М іністерства освіти і
науки № 1/9-83 від 17.02.2017 року стосовно вжиття заходів, спрямованих на
підвищ ення якості україномовного сегменту відкритої багатом овної мереж евої
енциклопедії ^В ікіпедія» та з метою популяризації і ш ирокого використання
української мови в Інтернет-ресурсах,
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ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
■V-

1. Завідувачів кафедр У ніверситету забезпечити:
1.1. Написання науково-педагогічними працівниками та аспірантами, у
позаробочий час, статей україномовного розділу «Вікіпедії» відповідно до
профілю кафедри;
1.2. Подання двічі на рік (до 1 червня

та до 1 ж овтня), за підписом

завідую чого кафедри, статей україномовного розділу «Вікіпедії» відповідно до
профілю

кафедри

університету

Робочій

«О деська

групі

з

ю ридична

завантаж ення

академія»

до

статей

Н аціонального

україном овного

розділу

«Вікіпедії».
2. Декана факультету ж урналістики К узнецову Тетяну Василівну:
2.1. Сформувати Робочу групу з завантаж ення статей Н аціонального
університету

«О деська

ю ридична

академія»

до

україномовного

розділу

«Вікіпедії» з числа студентів та науково-педагогічних працівників;
2.1. Здійсню вати постійний контроль та координацію за діяльністю
Робочої групи з завантаження статей Н аціонального університету «О деська
ю ридична академія» до україномовного розділу «Вікіпедії».
3. Робочу групу з завантаж ення статей Н аціонального університету
«О деська ю ридична академія» до україномовного розділу «Вікіпедії»:
3.1.

Здійсню вати

збір,

ведення

обліку

та

належне

оф ормлення

затвердж ених завідую чими кафедрами статей;
3.2.

Здійсню вати

завантаж ення

належ но

оф ормлених

статей

до

україномовного розділу «Вікіпедії».
4. Віце-президента, проректора з наукової роботи У льянову Галину
О лексіївну:
4.1.

Здійсню вати

написанню

та

постійну

редагуванню

координацію

статей

аспірантами, ' науково-педагогічними

зі

здійснення

україномовного
працівниками

роботи

розділу
та

по

«В ікіпедії»

співробітниками

науково-дослідної частини Університету;
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4.2. У місячний термін після оприлю днення даного розпорядж ення
підготувати

звіт

про

виконану

роботу

та

подати

на

розгляд

перш ому

віце-президенту, ректору Завальню ку В олодим иру Васильовичу.
5.

Н ачальнику

відділу

організаційно-докум ентального

забезпечення

В олош иній Світлані М ихайлівні довести зміст даного розпорядж ення до усіх
вищ езазначених осіб та структурних підрозділів У ніверситету.
6.

Контроль

за

виконанням

цього

розпорядж ення

покладаю

на

віце-президента, проректора з наукової роботи Ульянову Галину О лексіївну.
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