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Освітня програма Вікіпедії (ОПВ)

Освітяни, учні та студенти в усьому світі 
дописують до Вікіпедії та інших проектів 
Вікімедіа в рамках навчального процесу.

 Рівні співпраці 
● індивідуальний 
● інституційний 
● системний



Найцінніший 
ресурс — 
людський!



Індивідуальний 

● Освітян(к)и, що впроваджують 
● Освітян(к)и, що впроваджували 
● Освітян(к)и, що редагують Вікіпедію та 

сестринські проєкти, та поки не 
впроваджують ОПВ

● Волонтер(к)и проєктів та програми
● Менеджерка



Інституційний

● Університети та школи
● Позакласні навчальні 

заклади
● Місцеві управління 

освіти
● Громадські організації та 

ініціативи з такою ж 
цільовою аудиторією

● Інститути підвищення 
кваліфікації
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Системний

Reading Wikipedia in 
Classrooms —

інструмент та спосіб 
співпраці зі середньою 
школою для покращення 
навичок інфо- та 
медіаграмотності з 
використанням Вікіпедії.



БоГеМА — Бібліотеки о 
Галереї е Музеї Архіви 

з англійської GLAM — Galleries 
Libraries Archives Museums

Ініціатива, що спрямована на 
залучення працівників 
наукових та культурних 
установ до редагування або 
допомоги наповнення 
Вікіпедії та вікіпроєктів.



Варіанти співпраці з культурними установами

● Допомога з оцифруванням фондів
● QRпедія, посилання на статті у Вікіпедії про 

експонати, твори мистецтва, книги
● Акції з редагування статей з певної тематики в 

стінах установи
● Спільні проєкти із залучення додаткового 

фінансування
● Навчання редагуванню Вікіпедії працівників 

установ
● Участь у конкурсах від ГО «Вікімедіа Україна»



Виклики програми

Для учасників — це відсутність
● привабливого порталу / сторінки у 

Вікіпедії та с/о
● зрозумілих інструкцій, щоб доєднатись

Для організаторів —це недостатній рівень
● інституційної пам’яті
● спільного бачення, стратегії розвитку 

БоГеМА



 
— комунікація з партнерами на зрозумілій їм мові, міст між 
установами культури та освіти та вікіпроєктами. 

Роль менеджерки освітніх, 
культурних проєктів ВМУА

Короткострокові завдання

● Тематичні конкурси для 
шкіл та бібліотек 
2021/2022 н.р.

● Точкові проєкти
● Роздаткові матеріали

Довгострокові завдання

● Системна робота з 
порталами програм

● Сприяння напрацюванню 
Стратегії розвитку 
програм спільнотою

● Синхронізація з 
міжнародним контекстом



Дякую за увагу!
Маєте запитання чи 
пропозиції?

Контакти:
Пошта – 
hanna.osadchuk@wikimedia.org.ua
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