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Цього року 
проводимо 

конференцію 
дванадцятий рік 

поспіль



Це п’ята 
«вікіконференційна» 
зустріч у Києві



Де ми були вісім 
років тому
(фото: Nickispeaki, 
CC BY-SA 4.0)



П’ять років тому ми були у 
Херсоні. І ми ще туди 
повернемось!
(фото: Star61, CC BY-SA 4.0)



В 2019 році ми були 
у Харкові.
(фото: Star61, CC 
BY-SA 4.0)



Вікіспільнота не зупиняла 
свою роботу для розвитку 
вільних знань під час 
великої війни



Ми раді можливості зустрітися: 
обговорити актуальні проблеми 
(наприклад, російські джерела в 
українській Вікіпедії), поговорити про 
вічнозелені теми (стратегія 
міжнародного вікіруху, сестринські 
проєкти) — і просто побачитися вживу і 
провести разом час



Кілька 
організаційних 
питань



Формат конференції: 
онлайн + Львів + Київ



Онлайн-день пройшов 
тиждень тому; запис вже 
доступний до перегляду

wmua:Вікіконференція 2022/Програма
w.wiki/5kw9

https://w.wiki/5kw9


Програма сьогодні







Технічне довідкове бюро
Подумайте що ви би хотіли спитати на 
останній сесії у користувачів Tohaomg 
та Base



Запис і трансляція 
сесій



Політика дружнього 
простору

Повний текст: w.wiki/5kwA 
Відповідальні: Антон Обожин, Наталія Ластовець

https://w.wiki/5kwA


Соцмережі
#wmuacon22



Групове фото



Завантажуйте фото
до Вікісховища!

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiConference_2022_in_Kyiv

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiConference_2022_in_Kyiv


Харчування: кава + 
обід + вечеря



План на випадок 
повітряної тривоги



Команда організаторів на місці

● Антон Обожин, Наталія Ластовець — загальна 
організація, політика дружнього простору

● Антон Процюк — загальна організація, 
модерування

● Віталій Петрушко — комунікаційне висвітлення
● Олександр Котляр, Анна Корбут — логістика, 

реєстрація



Компенсація витрат на проїзд

● Компенсація — не сьогодні; після завершення 
заходу та заповнення форми зворотного 
відгуку

● Квитки — events@wikimedia.org.ua (якщо 
електронні) або Новою поштою (якщо не 
електронні)

mailto:events@wikimedia.org.ua
https://ua.wikimedia.org/w/index.php?curid=7301


Почнімо!



Знайомство



Вікібінго
● Ви отримали свою картку при реєстрації (якщо ні, підійдіть і 

візьміть!)
● Заповнюйте (підпишіть своїм іменем + ставте галочки / 

обводьте) 
● Хваліться своїм результатом в соцмережах чи під час 

кавабрейків :) Розповідайте, що з невиконаного хотіли б 
встигнути до наступної Вікіконференції 

● Якщо хочете взяти участь у змаганні, надішліть Антону 
Процюку свою кількість балів — переможців відзначимо :) 


