
Про розвиток 
руху Вікімедіа 
і зміни, які він 

означає

Віра Моторко,
[[користувачка:Ата]]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D1%82%D0%B0


Фото під CC-BY-SA 4.0, Mark Volkoff

Рух Вікімедіа =
усі вікі, 
усі дописувачі, 
усі організації і 
події, 
усі цінності, 
спільні для них

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07-101-0009_d.jpg


Фото від Andrea Schaffer, CC BY 2.0

Для мене рух Вікімедіа схожий на пташину колонію.
Більшість часу ми на землі в своєму гнізді,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angry_gannet_(7614093108).jpg


Фото від Andrea Schaffer, CC BY 2.0

нерідко піднімаємося в повітря, 
щоб поглянути на все згори,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_gannets_(7614095314).jpg


Фото від Ryan Sharpe, CC BY-SA 4.0

та зовсім мало хто бачить повну картину 
і погоду, яка на нас впливає.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_gannet_colony_%E2%80%93_%C3%8Ele_Bonaventure,_QC_%E2%80%93_(2018-07-19).jpg


Крім основного простору…

[[Strč prst skrz krk]]

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Str%C4%8D_prst_skrz_krk&oldid=31243346


…є простори проєктні

[[Вікіпедія:Кнайпа (технічні питання)]]

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%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_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&oldid=33524633


Крім контентових вікі…

[[Strč prst skrz krk]]

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Str%C4%8D_prst_skrz_krk&oldid=31243346


Крім контентових вікі…

[[Вікіджерела]]

https://uk.wikisource.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=377321


…існує Мета-вікі

[[meta:]]

https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Main_Page/uk&oldid=21901277
https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Main_Page/uk&oldid=21901277
https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Main_Page/uk&oldid=21901277


1. Вікі Вікімедіа 
змінюються 
на вигляд



Кілька років тому відбулась зміна 
вигляду інтерфейсу в напрямку до 
OOUI

https://phabricator.wikimedia.org/T162849

Було:

Стало:

https://phabricator.wikimedia.org/T162849


Ще один перехід:
кнопка Зберегти зміни → Опублікувати зміни



Але вона змінилась не скрізь. 
Один перекладач впливає на кнопки, які бачать тисячі редакторів.



Нинішні зміни стосуються стаціонарного 
вигляду сайту.

Основна ідея стаціонарних покращень — 
уподібнити досвід читачів і редакторів і 
зменшити захаращеність екрану 
кнопками. 

Бо кнопок так багато, що за ними всіма не 
видно найважливішої — «Редагувати».







[[Вікіпедія:Кнайпа_(пропозиції)#Чи_хотіли_б_ви_отримати_Стаціонарні_покращення?]]

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%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97)#%D0%A7%D0%B8_%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%B1_%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?




Саме зараз час 
впливати на те, як 

виглядатимуть 
вікіпроєкти у 
майбутньому. 



2. Вікі Вікімедіа 
змінюють 

свій інструментарій



Інструмент відповідей з'явився на 
сторінках обговорень

[[Вікіпедія:Кнайпа_(технічні_питання)/Архів_30]]

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_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_30


Пропоновані редагування у мобільному 
застосунку і домашня сторінка новачка 
на сайті пропонують новим 
користувачам якісь прості завдання



Досвідчені користувачі можуть записатися у наставники і 
відповідати на запитання новачків. Невдовзі у наставників 
з'явиться панель, де можна буде слідкувати за своїми підопічними

[[mw:Growth/Mentor_dashboard]]

https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Growth/Mentor_dashboard&oldid=4794098


Змінюється сприйняття анонімних редагувань з IP-адрес 
і зміниться їх реалізація. Колись пізніше IP-адрес видно не буде

[[meta:IP Editing: Privacy Enhancement and Abuse Mitigation]]

https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=IP_Editing:_Privacy_Enhancement_and_Abuse_Mitigation&oldid=22014248


Ви можете дати 
розробникам знати, 

які функції ви б 
хотіли бачити



3. У русі Вікімедіа 
змінюється 

розподіл сил, 
які приймають рішення



Визначено Стратегічний напрям руху 
Вікімедіа як цілості:
служба і справедливість

[[meta:Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction/uk]]

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction/uk


Визначено перелік рекомендацій, 
як треба працювати

[[meta:Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/uk]]

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/uk


На поточному етапі відбувається
впровадження двох ініціатив: 
створення Статуту руху та регіональних хабів

[[meta:Movement Strategy]]

https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy


Статут руху буде документом, у якому будуть 
прописані ролі й обов'язки усіх членів та 
елементів руху Вікімедіа

[[meta:Movement_Charter]]

https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter


Саме зараз, коли 
чернетку Статуту ще 

не почали писати, 
час впливати на те, 

хто саме це 
робитиме. 



Пишеться Універсальний кодекс поведінки
та правила його впровадження

[[meta:Universal_Code_of_Conduct/Discussions/uk]]

https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/Discussions/uk


УКП важливий, бо 
задасть однаковий 

закон його 
застосування у всіх вікі. 

І саме зараз той час, 
щоб повпливати на 

нього. 



Ви не зобов’язані знати англійську, 
щоб самостійно брати участь у 

міжнародному житті. Але коли вам є 
що сказати — не мовчіть.



Особисті подяки користувачам
NickK, Aced, Base, Рассилон, Mykola 

Swarnyk, Sthelen.aqua 
та багатьом іншим 

перекладачам українською 
на metawiki та mediawikiwiki


