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Спершу трохи правил: 
● Взаємна повага один до одного. Якщо Ви будете порушувати правила 

Політики дружнього простору — ми будемо вимушені Вас попросити із 
заходу. Політика є у Вас роздрукована, там є контакти відповідальних. Якщо 
почуваєте роздратування — одразу ж користуємося антистресом :) 
 

● Не прогулюйте сесії, не запізнюйтеся. Ми тут зібралися працювати, а не 
відпочивати 

 

● Організатори — сіра чи зелена стрічка. Якщо є питання  — ловіть когось із 
нас 

 

● Просимо записувати почуте та побачене й текстово теж в езерпади 
(посилання зі сторінок сесій) 

 



Формат заходу: 
1. Ця Вікіконференція побудована довкола розробки Стратегії руху Вікімедіа 

та українських вікіпроектів. Тому у нас буде багато обговорень 

 

1. Також важливою частиною є розвиток спроможностей спільноти: із 
запропонованих тренінгів ми обрали кілька, частина з них буде англійською 
мовою без перекладу 

 

1. Зовсім без презентацій не обійтися, тож у нас буде кілька сесій, де будуть 
саме презентації, не обговорення: про авторитетність джерел, бліц-

доповіді, про Вікіманію та міжнародний досвід. Їх ми будемо записувати на 
відео і транслювати у фейсбуці 
 

1. Усі сесії, і частину тренінгів, ми будем записувати на диктофони. Ці записи 
буде опубліковано на Вікісховищі 

 



З особливого: 
1. Протягом усього заходу триває гра Бінго. Переможців чекають приємні 

сувеніри :) 
 

1. Протягом усього заходу можна ставити технічні запитання (про шаблони, 
ботів, інструменти тощо) та записувати свої ідеї на сторінці: 
https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікіконференція_2018/Програма/Задай_техніч
не_запитання_або_запропонуй_ідею  

 

1. Під час бліц-доповідей у Вас буде можливість почути короткі виступи на 
велику кількість тем. Якщо якась із цих тем Вас особливо зацікавить, 
відмітьте це на сторінці сесії (або скажіть оргам) і ми постараємося 
організувати цю коротку тему як окрему сесію під час заходу 

 

1. У Вас у бейджах мають бути універсальні візитівки для того, щоб мати 
можливість зафіксувати про що і з ким Ви говорили, обмінятися 
контактами :) 
 

 

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_2018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B9_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%8E
https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_2018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B9_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%8E


Стратегія руху 
Вікімедіа та 
українських 
вікіпроектів 

частина 1 



Яка ко́ристь люди́ні в усім її тру́ді, який 
вона робить під сонцем? 

ְתרֹון ַמה ַיֲעֹמל ֲעָמלֹו ְבָכל ָלָאָדם יִּ ש ַתַחת שֶׁ ַהָשמֶׁ  

Книга Екклезіястова (українською 
переклад Огієнка) 



Важливі питання: 
1. Авторитетність джерел 

 

1. Авторське право та плагіат 

 

1. Розвиток вікіспільнот у регіонах 

 

1. Системна робота над окремими тематичними 
секторами української Вікіпедії 
 

1. Сестринські проекти  
 

 



Проекти до обговорення: 
1. БоГеМА (співпраця з бібліотеками, галереями, 

музеями та архівами) 
2. Вікіекспедиції 
3. Конкурси статей 

4. Освітня програма 

5. Вікімарафон (Вікіпедії 15 років у січні!) 
6. Тематичні тижні та місячники 

7. Фотоконкурси 

 

 



Перш, ніж говорити про 
майбутнє, згадаємо 

історію... 



● 30.01.2004 Вікіпедія українською 

● 18.08.2004 Вікіцитати українською 

● 07.09.2004 Вікісховище 

● 14.09.2004 Віківиди 

● 25.10.2004 Вікіпідручник українською 

● 19.03.2005 Вікіновини українською 

● 23.02.2006 Вікісловник українською 

● 02.06.2006 Вікіджерела українською 

● 20.10.2007 Віківерситет українською (бета) 
● 29.10.2012 Вікідані 
● 28.03.2013 Вікімандри українською 



30 січня 2004 року... 



Так виглядала головна сторінка Вікіпедії 30 січня 2004 року… 
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Головна_сторінка&oldid=22  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&oldid=22


Так виглядала перша стаття «Атом» 30 січня 2004 року… 
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Атом&oldid=13  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC&oldid=13


Учора ж... 



Так вона виглядала вчора — 23 серпня 2018 року… 
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Головна_сторінка&oldid=22352556  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&oldid=22352556


Так вона виглядала вчора — 23 серпня 2018 року… 
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Атом&oldid=22730395   

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC&oldid=22730395


Кажуть, що редактори 
вікіпроектів 

співпрацюють над 
чимось одним... 



Помісячно: статті, де найбільше редакторів протягом місяця працювали 
 

https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaUK.htm#editdistribution  

https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaUK.htm


І трохи статистики... 



Статистика за читачами 
 

https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikipedia.org  

https://stats.wikimedia.org/v2/


Статистика за редагуваннями та редакторами 
 

https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikipedia.org  

https://stats.wikimedia.org/v2/


Статистика за редакторами 
https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikipedia.org/contributing/editors/normal|line|All~1980010100~201808

2300|editor_type~anonymous*group-bot*name-bot*user  

https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/


Статистика за редагуваннями 
https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikipedia.org/contributing/edits/normal|bar|All~1980010100~20180823

00|editor_type~anonymous*group-bot*name-bot*user  

https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/


Статистика за новими сторінками 
https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikipedia.org/contributing/new-

pages/normal|bar|All~1980010100~2018082300|editor_type~anonymous*group-bot*name-bot*user  

https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/
https://stats.wikimedia.org/v2/




● 30 січня 2004 було написано 1-у статтю 

● 28 березня 2008 було написано 100 000-ну статтю 

● 7 квітня 2010 було написано 200 000-ну статтю 

● 7 липня 2011 було написано 300 000-ну статтю 

● 20 вересня 2012 було написано 400 000-ну статтю 

● 12 травня 2014 року була написана 500 000-на стаття 

● 13 листопада 2015 було написано 600 000-ну статтю 

● 4 червня 2017 було написано 700 000-ну статтю 

● У ніч з 10 на 11 липня 2018 було написано 800 000-ну 
статтю 

 

● 2030 — 2 мільйони статей?.. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83_1987,_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83_1987,_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83_1987,_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83_1987,_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F


 

https://stats.wikimedia.org/EN/SummaryUK.htm  

https://stats.wikimedia.org/EN/SummaryUK.htm


 

https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm  

https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm


https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікіконференція_2018/Програма/Стратегія_руху_Вікімедіа_та_українських_вікіпроектів  

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_2018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2


День другий 



Повні тру́ду всі ре́чі, — люди́на сказати 
всього́ не потра́пить! Не наси́титься 
ба́ченням око, і не напо́вниться 
слу́ханням ухо 

ִרים כָּל בָּ ֵגִעים ַהדְּ ַדֵבר ִאיׁש יּוַכל לֹא יְּ  לֹא לְּ
ַבע אֹות ַעִין ִתשְּ לֹא ִלרְּ ֵלא וְּ ֹמעַַ ֹאֶזן ִתמָּ ִמשְּ  

Книга Екклезіястова (українською 
переклад Огієнка) 



За оптимістичними 
підрахунками до 2030 року в 
Українській Вікіпедії може 

бути 2 мільйони статей 
 



Про що? 
 



Щоб спробувати 
відповісти на це, треба 

оцінити — 
 а що є зараз? 

 



19% статей Української Вікіпедії 
про… людей 

 
Це 155 000 біографій із 809 000 

статей 



28% статей Вікіпедії англійською 
(1575 тис) 

 
26% статей Вікіпедії російською 

(394 тис) 
 

31% статей Вікіпедії івритом (71 тис) 
 

Для порівняння: 



4% статей Української Вікіпедії 
про… комуни Франції 

 
Це 36 тис статей 



3% статей Української Вікіпедії 
про… села України 

 
Це 26 тис статей 



2,8% статей Української Вікіпедії 
про… таксони 

 
Це 23 тис статей 



6% статей Вікіпедії англійською 
(368 тис) 

 
2,7% статей Вікіпедії російською 

(40 тис) 
 

3% статей Вікіпедії івритом (7 тис) 
 

Для порівняння: 



2% статей Української Вікіпедії 
про… гени 

 
Це 18 тис статей 



0,2% статей Вікіпедії англійською 
(12 тис) 

 
 
 

Для порівняння: 



1,8% статей Української Вікіпедії 
про… астероїди 

 
Це 15 тис статей 



1,7% статей Української Вікіпедії 
про… фільми 

 
Це 14 тис статей 



0,4% статей Української Вікіпедії 
про… футбольні клуби 

 
Це 3,5 тис статей 



2% статей Вікіпедії англійською 
(123 тис) 

 
1,7% статей Вікіпедії російською  

(25 тис) 
 

1,8% статей Вікіпедії івритом  
(4 тис) 

 

Для порівняння: 



Населені пункти доволі 
відсутно представлені в 

Українській Вікіпедії — як 
результат ботозаливок (чи 

інших більш-менш 
автоматизованих способів 

створення статей) 
 



комуна Франції 36678 4.53% 

село України 26385 3.26% 

громада Німеччини 10779 1.33% 

комуна Італії 8088 1.00% 

місто Іспанії 6960 0.86% 

село в Болгарії 4576 0.57% 

комуни Румунії 2861 0.35% 

місто США зі статусом "сіті" 2507 0.31% 

село в Естонії 2383 0.29% 

громада Словаччини 1688 0.21% 

село в Польщі 1628 0.20% 

сільське поселення Росії 1332 0.16% 

громада Хорватії 894 0.11% 

громади Австрії 810 0.10% 



Для порівняння — спільнота 
Вікіпедії івритом була проти 

автоматичного створення 
статей 

 



населений пункт 1711 0.75% 

містечко 422 0.18% 

місто США зі статусом "сіті" 416 0.18% 

село 379 0.17% 



Але вернемось до біографій 
 



19% статей Української Вікіпедії 
про… людей 

 
Це 155 тис біографій із 809 000 

статей 



Назва професії к-ть заг. % біографії % 

футболіст 18493 2,3 11,9 

політик 17601 2,2 11,4 

письменник 11325 1,4 7,3 

військовослужбовець 9968 1,3 6,5 

актор 8813 1,1 5,7 

кіноактор 5171 0,7 3,4 

художник 5063 0,7 3,3 

журналіст 5019 0,7 3,3 

поет 4976 0,7 3,3 

хокеїст 4592 0,6 3 

співак 4066 0,6 2,7 

викладач університету 4015 0,5 2,6 

композитор 3661 0,5 2,4 

футбольний тренер 3564 0,5 2,3 

сценарист 3317 0,5 2,2 



Звісно, потрібно врахувати, 
що не всі професії людей 

будуть зазначені у статтях. І 
люди можуть бути одночасно 

у кількох категоріях: 
наприклад, боксер і 

державний діяч 
 



Поговоримо про спортсменів 
 



Назва професії к-ть заг. % біографії % 

футболіст 18493 2,3 11,9 

хокеїст 4592 0,6 3 

футбольний 
тренер 

3564 0,5 2,3 

шахіст 1349 0,2 0,9 

легкоатлет 1047 0,2 0,7 

борець 1012 0,2 0,7 



Відео від Артура Валерка. Скрин із сторінки YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww  

https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww
https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww
https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww
https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww
https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww
https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww
https://www.youtube.com/watch?v=s59i4j0mCww


Скрин із фейсбук сторінки Вікімедіа Україна: 
https://www.facebook.com/Wikimedia.Ukraina/posts/1959606064060471  

https://www.facebook.com/Wikimedia.Ukraina/posts/1959606064060471
https://www.facebook.com/Wikimedia.Ukraina/posts/1959606064060471


Спершу — погані новини: 
Вікімедіа Україна таки 

намагалася мотивувати 
спільноту на написання 

статей про спорт... 
 



У 2013 році Вікімедіа Україна 
отримала акредитацію для 4 
українців на поїздку до Сочі 

під час Паралімпіади 2014 
року як редакторів Вікіновин 

 



https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/WM_UA/Wikimedians_to_the_Games/Report  

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/WM_UA/Wikimedians_to_the_Games/Report




Віталій Лук'яненко приніс Україні першу золоту 
медаль в перший день змагань на зимових 
Паралімпійських іграх 2014. Фото: Ілля Корнійко, cc 
by-sa 3.0 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Україна_на_зимових_Паралімпійських_іграх_2014  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014


https://uk.wikipedia.org/wiki/Максимов_Дмитро_Вячеславович  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Кнайпа_(допомога)/Архів_9#потрібен_фотограф_на_зустріч_із_па
ралімпійцями  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0)/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0)/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_9


https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ukraine_national_Paralympic_team_accompanying_ceremo

ny_to_2018_Winter_Paralympic_Games  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ukraine_national_Paralympic_team_accompanying_ceremony_to_2018_Winter_Paralympic_Games
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ukraine_national_Paralympic_team_accompanying_ceremony_to_2018_Winter_Paralympic_Games


https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Чи дійсно не варто сприяти 
створенню статей про 

спортсментів? 
 



Olympic_Canoe_&_Kayak_Finals_Eton_Dorney.jpg: Nick Wsn derivative work: Ahonc 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inna_Radomska_portrait.jpg), „Inna Radomska portrait“, 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode  

Інна Осипенко-
Радомська 
 
Веслування на 
байдарках і каное 
 
Олімпійські ігри, 
Лондон 2012 



Спортивні досягнення теж 
повинні бути представлені. 

Наявність статей про 
спортсменів не означає, що 

не має бути статей про 
представників інших видів 

діяльності 
 



Все ж, спортсмени доволі 
добре представлені. 

Статистично. І відносно. Хто 
ще? 

 



Все ж, спортсмени доволі 
добре представлені. 

Статистично. І відносно. Хто 
ще? 

 



Творці слів :) 
 



Назва професії к-ть заг. % біографії % 

письменник 11325 1,4 7,3 

поет 4976 0,7 3,3 

сценарист 3317 0,5 2,2 

романіст 1429 0,2 1 

драматург 1107 0,2 0,8 



Хто ще? 
 



Назва професії к-ть заг. % біографії % 

актор 8813 1,1 5,7 

кіноактор 5171 0,7 3,4 

телеактор 2183 0,3 1,5 

актор театру 2123 0,3 1,4 



Як не дивно… музиканти :) 
 



Назва професії к-ть заг. % біографії % 

співак 4066 0,6 2,7 

композитор 3661 0,5 2,4 

музикант 2485 0,4 1,6 

піаніст 1118 0,2 0,8 

автор-виконавець 880 0,2 0,6 



Чи не найгірша 
представленість в 

Українській Вікіпедії означає, 
що не треба підтримувати 

створення статей про 
музикантів? 

 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Loves_Music_2018_banner_4x3.png Юрій Булка, cc by-sa 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Loves_Music_2018_banner_4x3.png


Ще категорія занять? 
 



Назва професії к-ть заг. % біографії % 

історик 2685 0,4 1,8 

економіст 1755 0,3 1,2 

філософ 1621 0,3 1,1 

математик 1476 0,2 1 

фізик 1468 0,2 1 

інженер 1466 0,2 1 

науковець 1115 0,2 0,8 

хімік 940 0,2 0,7 



https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:WikiBioContest-2013  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:WikiBioContest-2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:WikiBioContest-2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:WikiBioContest-2013


https://ua.wikimedia.org/wiki/WikiBioContest  

https://ua.wikimedia.org/wiki/WikiBioContest


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physcontestresults_CC.pdf  

WikiPhysContest-2016 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physcontestresults_CC.pdf


https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2017_in_Ukraine  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2017_in_Ukraine
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2017_in_Ukraine
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2017_in_Ukraine


І згадаємо про частину 
людства, яка традиційно 

менше представлена - жінок 
 



http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html  

http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html


http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html  

Станом на 16 жовтня 2017 року із 132314 біографічних 
статей, тільки 18120 було про жінок (13,69 %) 

 

Станом на 19 серпня 2018 року — 22058 (14,36 %). 

Майже 4 тис статей 

http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html
http://whgi.wmflabs.org/gender-by-language.html


Що нам хотілося б мати 
представленим українською 
більше? Про що мають бути 

статті? 
 



Що для цього потрібно 
зробити? 

 



Чи нам щось заважає? 
 



День третій 



Зміни у програмі 
 Лекційна зала Музейна зала Масонська ложа 

10:45-12:15 Тематичні тижні та 
місячники (обговорення) 

Вікідані. SPARQL 
(практика, 
продовження). 
Асаф Бартов 

Фотоконкурси 
(обговорення) 

12:30-14:00 Освітня програма 
(продовження 
обговорення) 

Технічні 
інструменти (Асаф 
Бартов) 

Сестринські 
проекти 
(обговорення) 



Політика дружнього 
простору 

 



Хто вважає на вітер, не буде той сія́ти, а 
хто споглядає на хмари, не буде той 
жати... 

ְזָרע לֹא רּוחַַ ֹשֵמר ה יִּ ים ְוֹראֶׁ ָעבִּ ְקצֹור לֹא בֶׁ יִּ  

Книга Екклезіястова (українською 
переклад Огієнка) 



Трохи про людей 
 



Яка вона — спільнота 
редакторів? 

 



Опитування спільноти 
редакторів вікіпроектів 

українською мовою 
 

(5—25 лютого 2018 року) 



https://meta.wikimedia.org/wiki/CentralNotice/Request/WMUA_Community_Survey_2017  

https://meta.wikimedia.org/wiki/CentralNotice/Request/WMUA_Community_Survey_2017
https://meta.wikimedia.org/wiki/CentralNotice/Request/WMUA_Community_Survey_2017


Нас цікавили: 

- демографічні показники (стать, вік, освіта, 
зайнятість, мова у побуті) 
 

- запитання щодо проектів Вікімедіа (скільки часу 
всього, скільки годин на тиждень, основна 
мотивація, які саме вікіпроекти) 

 

- запитання про атмосферу вікіпроектів 
(конфлікти) 



А також: 

- ставлення до проектів спрямованих на 
збільшення частки редакторок у вікіпроектах 

 

- і знання та оцінка діяльності Вікімедіа Україна 
(чи чули про таку організацію, про які саме 
проекти, чи брали участь у проектах, чи 
Вікімедіа Україна надає суттєву підтримку 
вікіпроектам, що потрібно удосконалити у нашій 
роботі) 



Повний аналіз плануємо представити 
до кінця 2018 року, але вже є чим 

поділитися 



Отже, опитування тривало двадцять 
днів. Як гадаєте, скільки людей його 

заповнило? 



Понад 4 тисячі 



1. Демографічні 
показники 



Стать: 

- 39.26% жінки 

- 53.45% чоловіки 

- 1.62% інша стать 

- 5.67% воліли б не вказувати 

3706 респондентів 



Вік: 

- 37.69% до 18 

- 19.61% від  до 25 років 

- 12.03% від 26 до 34 років 

- 17.70% від 35 до 54 років 

- 7.53% понад  55 років 

- 5.45% воліли не відповідати 

3707 респондентів 



Освіта: 

- 33.36% вища освіта 

- 23.96% середня 

- 15.24% незакінчена вища 

- 27.45% інше 

3669 респондентів 



Зайнятість: 

- 32.78% школярі 
- 16.00% студенти 

- 5.78% сезонна/тимчасова зайнятість 

- 28.33% постійна зайнятість 

- 5.32% на пенсії 
- 5.27% безробітні 
- 6.52% інше 

3682 респондентів 



Мова спілкування: 

- 76.23% спілкуються українською 

- 20.68% спілкуються російською 

- 3.09% спілкуються іншою мовою 

3690 респондентів 



2. Редагування 
вікіпроектів 



Скільки років редагування: 

● 70.48% рік чи менше 

● 17.14% 2—5 років 

● 12.37% понад 5 років 

2683 респондентів 



Скільки часу на тиждень: 
● 53.69% редагують 0—2 години 

● 12.13% редагують 3—4 години 

● 3.92% редагують 5—6 годин 

● 2.11% редагують 7—8 годин 

● 1.31% редагують 9—12 годин 

● 0.98% редагують 3—15 годин 

● 3.41% редагують 16 і більше годин 

● 22.45% не можуть оцінити 

2753 респондентів 



Основні причини редагування: 
● 28.38% — бажання ділитися знаннями та інформацією 

● 8.95% —  це весело / хобі 
● 15.34% —  як спосіб самоосвіти 

● 15.12% —  прагнення збільшити вільних знань для всіх 

● 15.64% — бажання зробити внесок як подяку за отримання 
потрібної інформації 

● 6.35% — спільна праця 

● 10.21% — інші причини 

4034 респондентів, максимально дві відповіді 



Які вікіпроекти: 
● 53.17% Вікіпедія 

● 5.34% Вікіджерела 

● 5.07% Вікіцитати 

● 3.70% Вікіновини 

● 3.53% Вікімандри 

● 5.19% Вікісховище 

● 5.04% Вікідані 
● 6.43% Вікісловник 

● 3.78% Вікіпідручник 

● 2.14% Віківиди 

● 2.07% Віківерситет 

● 2.31% Медіавікі 
● 2.22% Мета-вікі 

4104 респондентів 



3. Щодо атмосфери у 
Вікіпедії 

Запитували тільки тих, які редагують Вікіпедію 



Чи задоволені Ви 
загалом робочою 

атмосферою у 
Вікіпедії українською? 



Робоча атмосфера загалом: 

● 11.17% дуже незадоволені 
● 5.86% незадоволені 
● 15.07% ні задоволені, ні незадоволені 
● 52.35% задоволені 
● 15.56% дуже задоволені 

1639 респондентів 



Чи почували себе незахищеними, 
піддавалися цькуванням, нападам: 

● 11.82% вважають, що так 

● 70.27% вважають, що ні 
● 17.91% не пригадують 

1608 респондентів, протягом останніх 12 місяців 



Чи поводилися з іншим користувачем у 
таки спосіб, що пізніше не вважали 
прийнятним: 

● 7.37% так 

● 76.33% ні 
● 16.30% не пригадують 

1601 респондентів 



Чи конфлікти в 
українській Вікіпедії є 

регулярними? 



Конфлікти трапляються регулярно: 

● 207 повністю погоджуються 

● 285 частково погоджуються 

● 262 частково не погоджуюся 

● 434 повністю не погоджуюся 

● 229 складно сказати 

1417 респондентів 



Чи конфлікти вирішуються правильно: 

● 645 повністю погоджуються 

● 425 частково погоджуються 

● 207 частково не погоджуюся 

● 119 повністю не погоджуюся 

● 265 складно сказати 

1661 респондент 



Основні причини: 

● 5.61% погана комунікація 

● 27.34% розбіжність думок 

● 6.60% зміст статей 

● 16.68% брак знань/компетенції  
● 4.67% брак правил/настанов 

● 9.70% негативна налаштованість користувачів 

● 13.70% навмисні провокації 
● 12.50% упертість користувачів 

● 3.21% інше 

3424 респондентів 



Шляхи вирішення: 

● 366 за зміни в програмному забезпеченні, які 
зроблять спілкування простішим 

● 557 за навчання користувачів онлайн-

комунікації 
● 431 за навчання модераторів дискусій, членів 

Арбітражного комітету навичкам посередництва 

● 920 за інші способи 

2274 респондентів 



Чи були учасниками конфліктів: 

● 15.23% вважають, що так 

● 84.77% вважають, що ні 

1569 респондентів, протягом останніх 12 місяців 



4. Чи потрібно 
заохочувати жінок до 

редагування? 



● 32.39% повністю погоджуються 

● 26.77% частково погоджуються 

● 6.03% частково не погоджуються 

● 6.44% зовсім не погоджуються 

● 28.37% важко відповісти 

3424 респондентів 

Чи потрібно: 



5. Вікімедіа Україна 



● 32.80% (711) так, чули назву 

● 14.71% (319) так, знають про діяльність 

● 52.49% (1138) ні 

2168 респондентів 

Чи відомо про Вікімедіа Україна: 



● 36.91% так, чули 

● 63.09% не чули про жоден 

829 респондентів 

Чи чули про проекти Вікімедіа Україна: 



● 54.71% (151) так 

● 45.29% (125) ні 

276 респондентів 

Чи брали участь у проектах Вікімедіа 
Україна: 



● 55.85% (167) так 

● 29.77% (89) частково так 

● 3.68% (11) частково ні 
● 1.67% (5) ні 
● 9.03% (27) важко сказати 

299 респондентів 

Чи вважаєте, що Вікімедіа Україна 
надає суттєву допомогу вікіпроектам: 



На цьому все :) 



Наступні кроки 



Наші розмови продовжаться:  
- ще тут, на Вікіконференції (Освітня 

програма, Фотоконкурси, Сестринські 
проекти, Тематичні тижні та місячники) 
 

- онлайново, у вікіпроектах 
 

- офлайново на заходах 



Підпишіться на розсилку: 

wikimedia-ua-announce@lists.wikimedia.org 

https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-ua-announce  
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