
«Вікімедіа Україна» 
— 10 років



Наша історія



● 2008 — перші обговорення щодо створення 
організації представників української 
вікіспільноти

● 31 травня 2009 — засновано громадську 
організацію «Вікімедіа Україна»

● 2010 — перший публічний захід; перший 
отриманий грант, перше представництво на 
міжнародних заходах

Спочатку трохи історії
list of firsts: що коли було вперше



● 2011 — перші конкурси статей, створено блог, 
провели першу Вікіконференцію і перші 
вікіекспедиції

● 2012 — започатковано фотоконкурс Вікі любить 
пам’ятки і Освітню програму, видали перші 
друковані матеріали про Вікіпедію

● 2013 — започатковано фотоконкурс Вікі любить 
Землю, провели першу фотовиставку

І ще трохи історії



● 2014 — започатковано Вікіфлешмоб (згодом — 
Вікімарафон), Вікі любить Землю став 
міжнародним, провели міжнародний CEE Meeting 
у Києві

● 2015 — вперше провели CEE Spring, конкурс 
наукових фотографій

● 2016 — провели перші великі віківишколи для 
педагогів, запустили мандрівну фотовиставку в 
регіонах

І ще трохи



● 2017 — перша офіційна підтримка української 
Вікіпедії від керівництва держави

● 2018 — провели перший конкурс статей для 
бібліотекарів та перші конкурси для сестринських 
проектів (Вікімандри, Вікіджерела), організували 
міжнародний CEE Meeting у Львові

● 2019 — почали розробку стратегічного плану.

Завершуємо з історією



Перша Вікіконференція: Львів, 2011 (Елвіс, CC BY-SA 3.0)
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Наші досягнення



2 щорічні фотоконкурси в Україні і 1 
міжнародний
● 250 тисяч фото пам'яток культури 

України
● 80 тисяч фото пам'яток природи України
● 585 тисяч фото пам'яток природи світу

3 конкурси наукових фотографій

Наші досягнення в цифрах:



27 конкурсів статей
● Понад 15 тисяч статей створено і 

доповнено (і ця цифра зростає, поки ми 
говоримо).

● Це близько 1,5 відсотка статей 
Української Вікіпедії

Наші досягнення в цифрах:



● Меморандуми з 16 навчальними 
закладами (і співпраця з багатьма 
іншими)

● Співпраця з десятками закладів 
БоГеМА
○ 45 залучено до конкурсу «Культурна 

спадщина та видатні постаті краю»

Наші досягнення в цифрах:



● Сотні віківишколів
○ Вікімарафон 2019: майже 60 вишколів 

у 38 містах і селах
● 8 Вікіконференцій
● Близько 30 вікіекспедицій

Наші досягнення в цифрах:



Ці досягнення стали 
можливими завдяки нам 
усім.

Дякуємо собі:)
Презентація була підготовлена для другої стратегічної 
сесії ГО «Вікімедіа Україна» у червні 2019 року. 

Автори: Антон Процюк, Віра Моторко.


