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Вебінари — це чудово, хіба ні?
● Під час пандемії проведення вебінарів 

замість офлайн-тренінгів — очевидний 
шлях.
Дописування Вікіпедії — це онлайн-діяльність, чому б не 
навчати її онлайн?

● Однак це не так просто, як може 
здаватися



Проблеми з онлайн-подіями
● Люди перевантажені

кількістю чудового (і безкоштовного!) контенту в мережі

● Дехто просто занадто зайнятий
щоб вивчити нову тему без чітких професійних переваг

● Складніше концентрувати увагу
більшість людей не будуть сидіти три години перед 
монітором без перерви, залишаючись при цьому 
сфокусованими



Наше рішення: заходи з партнерами

● Ми отримуємо доступ до конкретної, 
мотивованої аудиторії => простіше 
рекламувати заходи.

● Приклади: Creative Commons Ukraine, 
МЗС України, інституції БоГеМА.



Приклад: заходи для 
журналістів і про 

журналістику



Журналістські заходи
● Ми запартнерилися з відомою 

українською організацією «Детектор медіа»
● 5 спільних подій — 3 воркшопи/дискусії 

для вікімедійців від журналістів, 2 події для 
журналістів від вікімедійців 

● Плюс спільно організований тематичний 
тиждень в УкрВікі



Журналістські заходи

● Заходи проходили в Zoom & 
транслювалися на YouTube чи Facebook

● Понад 1 тис. переглядів на YT, 3k на FB* 
Десятки людей* брали участь в 
прямому ефірі

● Конспекти опубліковані як статті у блозі 
ВМУА та на сайті «Детектор медіа»



Приклад: заходи для 
БоГеМА на Харківщині 

та «Вікіпедія для 
школи» 



Заходи для БоГеМА на Харківщині
● Серія вебінарів на запит Харківської 

державної наукової бібліотеки імені 
Короленка

● 2 онлайн-вебінари і 3 практичних 
тренінги офлайн

● Теми: редагування Вікіпедії, 
завантаження світлин на Вікісховище



Тренінги в бібліотеці 
імені Короленка
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Заходи в рамках проєкту та 
конкурсу «ВікіХарківщина»

● Серія вебінарів на запит Харківської 
обласної універсальної наукової бібліотеки

● Тема: редагування Вікіпедії та 
завантаження світлин на Вікісховище, 
ілюстрування ними Вікіпедії

● Фокус на фотоконкурсі «Вікі любить пам’
ятки» 



● Заходи пройшли в Zoom & 
транслювалися на YouTube

● Близько 100 учасників, здебільшого 
бібліотекарі

● 3 відео 
● > 850 переглядів на YouTube

Заходи в рамках проєкту та 
конкурсу «ВікіХарківщина»





● 2 вебінари Google Meet для СумДУ 
(понад 30 учасників)

● 2 вебінари на платформі Zoom із 
записом в рамках конкурсу «Вікіпедія 
для школи» (близько 50 учасників)

Вебінари Освітньої програми та 
конкурсу «Вікіпедія для школи»



Висновки
● Детальні презентації (методички для 

початківців) із покроковими інструкціями
Методички дуже корисні для конкурсу «ВікіХарківщина» для 
бібліотекарів Харківської області

● Ефективно проводити практичні тренінги 
для новачків онлайн — складно

● Відсутність фідбеку та звичка «не задавати 
зайвих питань»



Дякуємо! 

anton.protsiuk@wikimedia.org.ua

kharkivian@wikimedia.org.ua


