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Вікіконференція 2017

1. Для мене найкориснішими виявилися такі сесії: 
38 відповідей

Рух Вікімедіа сьогодні і завтра : Стратегія руху 
Освітня програма: підсумки та перспективи

Метапедія та інтерфейс
Фотоконкурси

Вікімарафон: як зробити забіг 2018 кращим 
Презентація ВЕ «Етнографія Карпат» 

Вікіекспедиції
Конкурси статей

Вікіпедія та вікіпроекти у ЗМІ та соцмережах 
Співпраця Вікімедіа Україна з органами влади 

Бліц-доповіді 
Найкращі вікіпроекти року та новини з Вікіманії

Вільноліцензування творів 
(Не)свобода панорами

Подолання гендерного розриву у тематичному 
вмісті та складі редакторів

Розвиток вікіпроектів 
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2. Для мене найкориснішими виявилися такі воркшопи (практичні 
занятті):

19 відповідей

● Воркшоп: Як створювати шаблони  - 9 голосів
● Технічний воркшоп: Технічний воркшоп: створення зображень в 

форматі SVG - 5 голосів
● Воркшоп:Створення ботів на C# для вікіпроектів - 5 голосів
● Воркшоп:Створення ботів на Java - 1 голос



Вікіконференція 2017

3. У цих сесіях чи воркшопах для мене найкориснішим було: 26 відповідей

● корисною була можливість отримати корисний прикладний фідбек у результаті дискусій, чи корисні ідеї 
для втілення

● Нові знання, навички, натхнення від доповідачів. Тепер більш точно уяляю, що і як хочу робити
● Складно вибрати одну найкориснішу сесію чи одну найкориснішу ідею — тому що найкориснішим був 

синтез ідей з різних сесій ти виступів (власне, це те, заради чого варто проводити конференції на 
кшталт цієї). На одній сесії до тебе приходить якась нова ідея, на іншій ти отримуєш знання щодо 
практичної реалізації цієї ідеї — і виходить дуже корисна синергія.

● На жаль, не можу прокоментувати воркшопи, бо не відвідав жодного.
● Фотоконкурси. Додало сенсу роботи над ботозаливкою ПЗФ. Окреслено конкретні терміни. Задумався 

про ботозаливку ВЛП (але тільки задумався).
● Найкращі вікіпроекти року та інші новини з Вікіманії. Сподобався метод створення статей, про який 

розповідав Sergento (про який він в свою чергу почув на Вікіманії).
● Розвиток вікіпроектів. Почув як відбувається робота у Вікіцитатах та Вікіновинах та в малих проектах 

народів Росії. Додалося впевненості в роботі з Вікіджерелами.
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3. У цих сесіях чи воркшопах для мене найкориснішим було: 26 відповідей

● Створення зображень в форматі SVG. Сформувалася думка для проведення більш спланованого і 
конкретнішого воркшопа по Inkscape.

● Практичні навички роботи та обговорення важливих питань розвитку УкрВікі
● Найкориснішим було дізнатися про те, що чекає Вікіпедію в майбутньому та як допомогти їй розвиватися.
● Отримав нові знання щодо отримання ОТРС дозволів      дискусія
● Інформація про досвід роботи Вікістудії у Чернігові та форми успішного тренінгу, про різноманітні 

вікіпедійні проекти світу, про вільноліцензування творів (отримав відповіді на нагальні питання); почути 
різні позиції під час дискусії щодо подолання гендерного розриву у Вікіпедії.

● знайшов, чим можна зайнятися у вікіпедії, аби не влазити у чвари
● Поглибити розуміння специфіки функціонування Вікіпедії та її реального і потенційного впливу на розвиток 

науки і технологій в Україні та світі
● Інформація про те, як саме організовуються конкурси статей.
● Призначення шаблонів загалом та використання шаблонів за певних (конкретних) умов зокрема.
● Спыльна праця, обговорення, представлення википедистив.
● Отримав загальне бачення Проекту; зрозумів, куди і навіщо він рухається; поспілкувався з користувачами 

- "живими" людьми, отримав перцепцію своїх ідей, дізнався багато нового
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3. У цих сесіях чи воркшопах для мене найкориснішим було: 26 відповідей

● Інформація, яку можна використати для подальшого розвитку в цьому напрямі
● Дізналась статистику конкурсів, проблеми в гендерному питанні
● досвід спікерства та почуте про стратегію
● Створення бота і прості редагування ботом.                        нові знання
● Дізнатись про нові тенденції в освіті і персктиви розвитку вікіруху в навчальних закладах
● Уточнення інформації щодо Стратегії-2030, залучення археологів до Вікіекспедицій, поради щодо 

проведення конкурсів, майбутнє написання статей з карпатської етнографії різними мовами, тощо
● отримала 2 інструменти створення/перетворення зображення в якісне зображення, що не пікселюється
● Дістав уявлення про формат svg
● Образовательная программа и вообще сотрудничество с образовательными организациями - закладка на 

будущее вики-проектов, поэтому трудно переоценить замечательный опыт коллег из Украины. Буду еще 
перечитывать доклады и пересматривать презентации, а также свою видеосъемку, для использования 
украинского опыта у себя в республике.

● Послушать о развитии украинских Викицитаты и Вики-источника (Викитека) также было очень интересно, 
поскольку нашему сообществу нужно вдохнуть новое дыхание в СахаВикитеку и, возможно, поискать 
людей, способных открыть Викицитаты на языке саха.

● краще розібрався з вільними ліцензіями та дізнався новини про свободу панорами
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4. На мою думку, ці сесії чи воркшопи могли б бути ще кращими, якби... 
25 відповідей

● якби була можливість розділяти учасників за рівнями підготовленості у питаннях
● Якби проблемні дискусії виносились на окремий час, а не переривали основну сесію.
● Правильний розподіл часу. Якшо на виступ конкретного користувача виділено 15 хв. — 15 хв. і 

повинно бути. А краще 14, бо потім поки один закриє презентацію, інший відкриє, в результаті 
затягується час. І для інших виступів залишається менше часу + пізніше починається перерва, чим 
затягується початок наступної сесії чи воркшопу.

● Воркшопи мають трансформуватись у окремі вікі-тренінги (Хакатон)
● Кожен з доповідачів був жвавішим, привертав до себе увагу.
● був запис відео!
● Більше часу (певний резерв) на запитання/відповіді
● ... більше часу було виділено на обговорення та дискусії. Майже після кожного заходу в аудиторії 

було бажання обговорити почуте й побачене, але надто жорсткі рамки регламенту не давали їм це 
зробити.
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4. На мою думку, ці сесії чи воркшопи могли б бути ще кращими, 
якби... 

25 відповідей

● ...було більше прив'язки до практики
● Я не знаю, транслировались ли они в сети, похоже что нет. Видеотрансляция увеличила бы 

аудиторию при должном предварительном оповещении.
● Возможно, наличие синхронного перевода с украинского на другой язык еще более увеличило 

аудиторию и улучшило обратную связь для докладчиков.
● Ну я не знаю, не хочеться критикувати. Але іноді не вистачало часу на обговорення. На сесії про 

освітню програму, наприклад, було забагато зайвого (зокрема у доповідях про «покоління z» та про 
ліцей «Політ»), при цьому я так і не знайшов можливості поставити питання, яке мене цікавило — чи 
хтось намагався підрахувати загалом результати освітніх програм та віківишколів? Ну, тобто, те що 
завдяки якійсь програмі/конкурсу/тощо було створено стільки-то статтей, це часто пишуть. Мене 
цікавить, яку кількість постійних дописувачів Вікіпедії вдалося залучити таким чином. Бо ті мої 
знайомі, які отак долучалися до Вікіпедії, через певний час кидали це. Ну і від того, що вони встигли 
зробити за час своєї активності звісно є користь, іноді внесок був досить позитивним і оригінальним. 
Але непорівнюваним із постійними користувачами.
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4. На мою думку, ці сесії чи воркшопи могли б бути ще кращими, 
якби... 

25 відповідей

● Якби доповіді були більш структурованими, з більш чіткими планами доповіді, тезами, прикладами.
● Для воркшопів було б заздалегідь повідомлено яке програмне забезпечення треба мати і де його 

можна взяти
● Було більше часу
● якби готувались заздалегідь
● Краще підготуватися... Ну, якби були заготовки вже готових ботів, що працюють. Це про ботів була 

сесія.
● варто записувати на відео, щоб потім переглянути, бо паралельно 2-3 сесії
● не говорю про більшення кількості днів. але однозначно про надання більшої кількості часу! Були 

цікаві доповіді, але їм обмежували час, і навпаки цінна інформація. але подана нудно...
● більше часу виділялось на питання-відповіді
● У певних випадках було б краще окреслити і обговорити більш практичні питання та точніше 

визначити майбутні плани
● Спікер краще враховував непідготовленість (мови знань з програмування) слухачів
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4. На мою думку, ці сесії чи воркшопи могли б бути ще кращими, якби... 
25 відповідей

● На прикладі воркшопу зі створення шаблонів на мою думку виклад матеріалу мав би бути 
відображений наступним чином: 1) Пролог (загальна інформація); 2) Зміст (тезиси); 3) 
Безпосередньо виклад матеріалу покроково з конкретними прикладами ( прив`язка до практики); 4) 
Епілог (Короткий підсумок)

● були направлені на людей з певним рівнем знань
● Якби проходили в Ялти ))
● щоразу/щодня проголошувались головні ідеї/думки/посили окремих доповідей; вони були б більше 

пов'язані (і "прив'язані" до головної мети Проекту і власне до реальності)
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5. Найменш корисною для мене стала сесія чи воркшоп: 38 відповідей
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6. Вона була для мене марною, бо... 37 відповідей

...мені було вже відомо все, що там обговорювалось

...вона була незрозумілою для мене

...вона була нудною/низької якості

...заважали інші учасники

Інші відповіді:
Вважаю, що ґендерних проблем у Вікіпедії немає
Виступ був більше присвячений історії, географії, аніж Вікіпедії.
Мало цікавлюсь цією темою
Мене більше цікавлять інші теми.
не було оргкому ВЛП, є питання до них
Не вважаю цю проблематику принциповою
не те, що б я все знав, але нічого корисного для себе не почерпнув
ну. цікавого було мало
Просто інші були кориснішими і цікавішими
Тема очень актуальна для Украины, но не слишком актуальна для РФ.
Якщо я не помиляюсь, і це саме та сесія, на якій обговорювали, 
     які категорії користувачів мають право редагувати вікіпедію, 
то була не зрозуміла позиція деяких учасників, що вікіпедію
    мають право редагувати лише спеціалісти у данній області.
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7. На мою думку, вона могла б вдатися значно кращою, якби... 24 відповідей

Свобода панорами:
● була б кращою, якби обговорювалися конкретні проблеми і шляхи їх вирішення (відсутність координат на фото ВЛЗ, наприклад)
● Були окремі дискусії, присвячені проблемним питанням
● були б представлені і інші проекти ОПВ

Бліц-доповіді:
● «Освітня програма» також була доволі корисною (хоч і не без недоліків на кшталт обговорення внутрішніх проблем під час сесії — 

або певної хаотичності у порядку спікерів). Але якщо вже треба вибрати одну найменш корисну, то тоді виберу цю. Повторюся, 
суть не в тому, що ця сесія була цілком марною — а в тому, що з інших мені вдалося винести більше, ніж з цієї.

● Для мене сесія була б кориснішою, якби було більше конкретики. Конкретних порад. І не в тому, з ким краще працювати (вважаю 
що краще працювати з різними категоріями потенційних дописувачів), а в тому як працювати з конкретною аудиторією.

● Якби було менше "води" і більше конкретики
Вікіекспедиції:

● Кожен з доповідачів чіткіше, але простіше висловлював свою думку.
● у доповідачів було більше вікіпедійного або вікімедійного досвіду.

Освітня програма:
● Якби кожна сторона на конкретних прикладах та цифрах пояснила вірність своїх тверджень.
● я її відвідав)
● Тема неактуальна
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7. На мою думку, вона могла б вдатися значно кращою, якби... 24 відповідей
Подолання гендерного розриву:

● важко сказати... Я ще кілька (з не залежних від мене причин) не відвідав, то ж....
● депутати проголосували :)
● Доповідачу просто треба готуватися. емоційно проживати все, про що вона говорить! Говорити про такі круті речі, але....сумно

Презентація ВЕ «Етнографія Карпат» та попередній звіт української частини
● ... детальніше обговорили пропозиції та плани на майбутнє (разом з оргкомом)

Розвиток вікіпроектів:
● призери були не ловителі призів, а писали якісний контент

Співпраця Вікімедіа Україна з органами влади 
● Если бы в аудитории присутствовали практикующие юристы, которые специализируются на авторском праве или депутаты-

законотворцы, сессия была бы более предметной, и люди хотя бы поняли позицию властей и примерные сроки решения вопроса.
Фотоконкурси:

● не знаю. я так розумію, що туди скинули ті доповіді, які було важко згрупувати і які були невеликими. В принципі підхід нормальний, 
мені здається

● матеріал для викладу був "забарвлений", тобто містив пункти з емоційною складовою та більш прив`язаний до конкретного 
використання в реальних умовах.

● я краще розуміла всю систему
● Якщо б був ще один день (робочий) на ыншый локации
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7. На мою думку, вона могла б вдатися значно кращою, якби... 24 відповідей

● не знаю. я так розумію, що туди скинули ті доповіді, які було важко згрупувати і які були 
невеликими. В принципі підхід нормальний, мені здається

● матеріал для викладу був "забарвлений", тобто містив пункти з емоційною складовою та більш 
прив`язаний до конкретного використання в реальних умовах.

● я краще розуміла всю систему
● Якщо б був ще один день (робочий) на ыншый локации
● На жаль (починаю шкодувати), не відвідав захід - вочевидь, упустил якусь інформацію
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8. Доповідачі
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9. Мені хотілося б почути доповідь на таку тему: 
● Верифікація змісту вікіпедії, вирішення проблем субʼєктивного внеску у вміст
● Я б хотів більше послухати про конфлікти та шляхи їхнього вирішення. Як в Українській Вікіпедії конкретно, так і у вікі-

проектах загалом.
● Ліцензування файлів, термін дії АП
● Я почув доповіді на теми, про які просив
● Використання Вікіпедії у судових рішеннях.
● Взаємодія вікімедійного руху із науковою та енциклопедичною спільнотою
● "Паперові та електронні енциклопедії у Вікіпроекті: стан і перспективи"
● Підвищення наукового рівня викладеного у Вікіпедії матеріалу
● Про всі заходи, які влаштовує спільнота Вікімедіа у різних країнах та що треба для участі в них.
● Про посібник "Вікіпедія в освітньому просторі України"
● Критерії, за якими вилучаються статті, наскільки вони чіткі і чи завжди видалена стаття відповідає цим критеріям.
● про майбутне Вікімедії
● Ще не придумав... Але б запросити до нас Ілона Маска - це було б круто!
● Статистичні дослідження в Україні та в укрвікі, Спорт у Вікіпедії
● Відповідальність за написання матеріалів, що порушують правила вікіпедії
● Взаємодія програміста з науковцями для ботозаливки статей про дрібні населені пункти
● Якісний переклад статей з інших мовних розділів зі збереженням форматування та посилань
● О работе Вики за рубежом, о становлении в Украине.
● Верифікація даних у/з Вікіпедії

18 відповідей
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10. Мені хотілося б зробити доповідь на таку тему: 
● Мене давно цікавить проблема системних відхилень в Українській Вікіпедії; хоча я не впевнений, що наразі 

готовий про це компетентно виступати.
● Створення та редагування векторної графіки у графічному редакторі Inkskape
● SQL для вікіпроектів
● Перспективні напрямки розвитку контенту української Вікіпедії в контексті програм Вікімедіа
● Є певні ідеї, про які можна буде говорити ближче до наступної конференції.
● Українські педагоги-новатори - вікідидакти
● Я робив доповідь
● Вікіекспедиції
● Про писання статей за гроші. Я просто пізно подав заявку, тому до організаторів питань немає. Довго взагалі 

вагався, чи подавати. Наступного року, якщо нічого не зміниться, то таки подам. :-)
● Принципи збалансованого розвитку у Вікіпедії
● Провести обговорення тематичних тижнів в укрвікі та як їх зробити кращими, провести воркшопи з окремих 

проектів та інструментів
● Гендерно-чутливі теми в матеріалах вікіпедії: на що звернути увагу
● Знання книжне і знання електронне - взаємозв'язок і/або конкуренція

15 відповідей
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11.На Конференції я дізнався(-лася) про... 

проекти, до яких хочу приєднатись

нові ідеї для реалізації

способи покращення існуючих проектів

керування проектами
 

Фонд чи Вікімедіа Україна (ВМУА)
 

взаємодію у спільноті
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12.Завдяки моїй участі, я планую спробувати або дізнатись 
більше про такі дві речі: 

Дізнатися про спірні моменти щодо тексту свободу 
панорами; налагодити співпрацю з держорганами, тренінг 
у могилянці, тиждень леді ін ред
Створення шаблонів, категоризацію
— Гострота проблеми gender gap в Українській Вікіпедії 
(наскільки вона є серйозною) і шляхи її вирішення.
— Практична сторона реалізації оффлайн-проектів, 
зокрема вікі-конкурсів.
1. Створення статей по шаблону.
2. Обдумати можливість автоматичної заливки статей про 
об'єкти ВЛП.
Вікіпідручник та вільні ліцензії
1) викласти рекомендації щодо підвищення наукового 
рівня вікіпедійного матеріалу;
2) спробувати підвищити науковий рівень вікістаттей з 
прикладної лінгвістики

SVG, C#
фотоконкурси
проект Етнографія Карпат
хочу залучити учнів до фотоконкурсів, сприяти їх 
активності брати участь у різних конкурсах Вікімедіа, і як 
варіант зробити "забіг Чернігівщиною" (статті, фото)
Шляхи розширення контенту про Україну різними мовами; 
як залучити до редагування Вікіпроектів малопредставлені 
або непредставлені категорії людей
1) вікіпедія для вчителів
2) Конкурси для вікепедистів
Викицитаты и проекты по образованию
Про український контекст Сходу країни; головне - про 
реальних людей - редагувальників Проекту
Про розвиток інших розділів Вікіпедії та про міжнародні 
вікімедійні заходи.
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13.На Конференції я дізнався(-лася) про...

...проекти, до яких хочу приєднатись

...нові ідеї для реалізації

...способи покращення існуючих проектів

...керування проектами 

...Фонд чи Вікімедіа Україна (ВМУА) ...

взаємодію у спільноті 
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14.Завдяки моїй участі, я планую спробувати або дізнатись більше про такі дві речі

Дізнатися про спірні моменти щодо тексту свободу панорами; 
налагодити співпрацю з держорганами, тренінг у могилянці, тиждень 
леді ін ред

Створення шаблонів, категоризацію

— Гострота проблеми gender gap в Українській Вікіпедії (наскільки вона 
є серйозною) і шляхи її вирішення.
— Практична сторона реалізації оффлайн-проектів, зокрема вікі-
конкурсів.

1. Створення статей по шаблону.
2. Обдумати можливість автоматичної заливки статей про об'єкти ВЛП.

Вікіпідручник та вільні ліцензії

хочу залучити учнів до фотоконкурсів, сприяти їх активності брати 
участь у різних конкурсах Вікімедіа, і як варіант зробити "забіг 
Чернігівщиною" (статті, фото)

1) викласти рекомендації щодо підвищення наукового рівня 
вікіпедійного матеріалу;
2) спробувати підвищити науковий рівень вікістаттей з 
прикладної лінгвістики
Про розвиток інших розділів Вікіпедії та про міжнародні 
вікімедійні заходи.
SVG, C#
фотоконкурси
проект Етнографія Карпат

Шляхи розширення контенту про Україну різними мовами; як 
залучити до редагування Вікіпроектів малопредставлені або 
непредставлені категорії людей

1) вікіпедія для вчителів
2) Конкурси для вікепедистів
Викицитаты и проекты по образованию

Про український контекст Сходу країни; головне - про реальних 
людей - редагувальників Проекту
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15. Я погоджуюсь з тим, що Конференція... 

...була корисною для 
мене, з урахуванням 
мого досвіду та 
обставин

...надала корисну 
для мене 
інформацію 

...посприяла 
моєму 
розумінню 
майбутнього 
вікіруху 

...надала 
можливість 
обмінятися 
ідеями з 
однодумцями 

...
окреслила 
для мене 
чіткі кроки 
для 
подальшої 
діяльності
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16. 
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17. 
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18. 
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19. Які саме це були проекти (ініціативи)? (будь ласка, розпишіть детальніше)

● подальші кроки щодо свободи панорами, проекти ВМУА
● ВЛЗ, частково - створення статей про обʼєкти ПЗФ, категоризація фото на вікісховищі
● Працюю над ботозаливкою ПЗФ
● Продовжую працювати над розвитком Вікіджерел та накопиченням вільних сканів для вичитування.
● Розвиток Освітньої програми, створення ботів для написання нових статей
● Вікіекспедіції та Вікідані
● Співпраця із фотографами аматорами щодо розміщення світлин у Вікісховище. Участь у роботі літньої школи цифрових компетенцій, 

зокрема доповідь щодо вікімедійних проектів
● вікіконкурси
● Ініціативна Вікіекспедиція на Кінбурн
● Я стала координатором Вікімарафону у Хмельницькому, провела захід для бібліотекарів "Бібліотекарі ілюструють Вікіпедію", а також 

фотографувала Євробачення.
● проведення вікітренінгу в Миколаєві, участь у вікісемінарах Валентини Кодоли, укладання вікіглосарію, підготовка статей про 

Вікідидактику, створення і наповнення сторінки "Вікідидактика" на ФБ, поширення досвіду вікіпедистів і вікідидактів у навчальному 
процесі МОІППО, представлдення досвіду українских вікідидактів на міжнародних конфренціях

● освітній проект Вікістудія
● волонтерство у Вікістудії в м. Чернігів
● Продовжив Вікістудію
● Вікіпроекти у соцмережах, Тематичні місяці та тижні, Сестринські проекти і їх підтримка і популяризація
● Долучився до Черкаського марафону, використовував нові інструменти, проводив Wikidojo :)
● 100 Вікіднів
● обставини не дозволили. але хотів
● Вікімарафон 2017

18 відповідей
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20. Я задоволений(-на) організацією та забезпеченням...

проживанн
я у готелі 

...надала корисну 
для мене 
інформацію 

...посприяла 
моєму 
розумінню 
майбутнього 
вікіруху 

...надала 
можливість 
обмінятися 
ідеями з 
однодумцями 

приміщенн
ями 
Конферен
ції

харчування логістики

доступу до 
Інтернету

розкладу дотримання 
розкладу

інформацією 
протягом 
Конференції 

інформацією 
перед 
Конференцією 

соціальної 
(розважальної) 
частини

логістики
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21. 
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22. На мою думку, на наступній конференції слід зробити інакше
● Більш чітко регулювати перелік учасників доповіді на сесії, та розподіляти між ними час, тому що було декілька 

випадків, коли одні учасники розповідали щось, що не дуже відносилось до теми, у час, коли у розкладі вони не 
були записані. Жива дискусія - це добре, це цікаво, але більше фактів :)

● Більше столів і розеток для учасників з ноутбуками
● Інформувати наперед про результат надання степендії на поїздку
● Якісніший відбір учасників, більш цілеспрямоване запрошення спікерів, спікери не з вікіруху
● ну я вже писав і казав - щоб під час реєстрації (в анкеті) було написано - купувати квитки ПІСЛЯ підтвердження. А 

то 3 відмови за одну конференцію то багато. При тому, що квитки вже були куплені! А ще краще і обзвонити всіх - 
бо одному учаснику не прийшло повідомлення на емейл. Принаймні обзвонити тих, від яких не було відповіді.

● Більше практичних підходів (не маю на увазі ботів та шаблони), аби було конкретніше засвоєння та результат
● в проекті програмі доповідач щоб коротко (2 речення про свій воркшоп), бо під час заходу важко зорієнтуватись 

куди йти і що слухати. Наприклад, я пішла на один з воркшопів, а він абсолютно для мене виявився некорисним, бо 
не володію навіть базовими знаннями з цієї теми

● Розселити ближче до місця засідань
● Пригласить интересных лекторов невикимедистов (ученых, журналистов, писателей, блогеров, музыкантов, певцов 

и проч. популярных деятелей)
● Все хорошо: каждый раз в новом городе. Принцип выбран правильно.
● Початкове живе спілкування - хто чим займається (у Вікі)



Вікіконференція 2017

22. На мою думку, на наступній конференції слід зробити інакше
● скласти список, що потрібно змінити, і викласти це у формі пост мортему. також створити чорний список для 

гастролерів, відеозапис для технічних сесій тощо
● Зробити перерви для можливості потрапити до місця проживання між останньою сесією і вечірньою програмою
● Потрібно забезпечити, щоб в готелі був нормальний інтернет:)
● Розпочинати реєстрацію та підтвердження реєстрації раніше. Бо проблематично купувати квитки і купуєш 

практично останні.
● Всі сесії мають зніматися на відео.
● Більше залучення експертів-невікіпедистів
● Виділити більше часу на обговорення та дискусії.
● Сніданок у готелі складався з не дуже корисної або некорисної їжі. Можна було б обмежитися закусками на самій 

конференції.
● На обід давали копчену ковбасу "на любителя", яка є шкідливою для вживання. Варто було б вибрати менш 

специфічне меню.
● Харчування на конференції приємно здивувало, але є куди вдосконалюватися. Сезон фруктів і кавунів просто 

зобов'язує включати їх більшу кількість у меню. Також можна було б додати сир (солодкого типу), надто якщо 
відмовитися від готельних сніданків. Він добре йде до кави.
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23. ● ну і особливий імейл, на який треба було надсилати їх, був 
написаний у реєстраційній формі. після реєстрації у листах 
закликали надсилати квитки, але цього імейла не дублювали і 
не написали, що їх можна надсилати на адресу оргів. імхо, 
цей момент можна зробити зрозумілішим.

● Розглядалась можливість підбору та купівлі квитків 
організаторами (ВМУА)

● та нічого. але хотілося про інше додати — мені сподобалася 
ощадливість організаторів. чесно) ви молодці.

● відшкодування відбувається миттєво (протягом одного 
банківського дня), навіть через Приват24

● чомусь почало бентежити, що квитки просять переслати до 
того, як ними скористалися. ні, я не думаю, що ВМУА їх 
даватиме комусь лівому, але в цілому це прогалина у безпеці, 
адже при покупці електронного квитка лише унікальний ключ є 
гарантією того, що ти їхатимеш і якщо його комусь скажеш, 
ним можуть скористатися раніше за тебе (особливо якщо 
напрямок проблемний на квитки, як Херсон у кінці літа). я поки 
не знаю, що запропонувати натомість, але може в когось 
будуть ідеї на цей рахунок.

24. На мою думку, процес отримання стипендії (відшкодування) 
може бути кращим, якщо (наведено лише зауваження): 

● Для вікіруху загалом - якщо він буде на конкурсній основі, яка 
визначатиметься за певний час і буде оприлюднена

● Я не зіткнувся з жодними проблемами в процесі відшкодування.
● Гадаю і так все чудово.
● Все чудово:)
● якщо б Нана не вимагала висилати оригінали квитків додому 

після конференції
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23. Я познайомився(-лась) із людьми, з якими маю намір співпрацювати надалі
● Людмила Сломінська - звертатися з питань пзф та роботи держструктур
● Олег Кущ, Андрій Гриценко, Максим (мова2016)
● радий знайомству з Ігорем Туржанським, Олею Нестеренко, Atoly, Aced, BioDasha...
● Формат такого роду зустрічей сприяє особистісному знайомству , це круто! У мене зявилися нові друзі у житті й фб)
● Багатьох знав раніше, багатьох не знав, цікаво було побачити офлайн IgorTurzh, можливо співпрацюватиму з іншими новачками 

Вікіконференцій
● з mova2016 - щодо вживання понятійних термінів при перекладі з інших мов, з nickyspeaky - щодо доцільності студій у себе у учбовому 

закладі, з організаторами вікітренінгу для вчителів, так як є викладачем і для мене це актуально
● Олег Кущ, Антоньяху
● Сергій Липко - советы по поиску участников и регистрации Вікіцитати на языке саха, Litvinkateryna - буду следить за развитием 

образовательных проектов, Visem - организация конкурсов в Саха Википедии на украинскую тему, Atoly - развитие Вікіджерелы на языке 
саха. IgorTurzh - опыт привлечения краеведов в вики-проекты.

● Так! Їх насправді багато,
● Это верно.
● Antanana і Leonst (вікі-поїздка на Луганщину), Олег Кущ (живе спілкування), Оля Нестеренко (статті про Херсон)
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23. Я познайомився(-лась) із людьми, з якими маю намір співпрацювати надалі
● так, уже запланована поїздка з вишколами до лисичанська (турж, левон, леонст); тиждень леді ін ред (сердженто, асед, звірі, люда); 

вікітабір (кущ); держоргани (людмила); шаблони для статей (сердженто); гендерні речі (людмила)
● Максим Ціж, Левон Азізян, Тарас Білоус, Аліна Возна. Сподіваюсь співпрацювати з цими людьми онлайн і офлайн
● Ігор Туржанський та Дар'я Ширяєва
● Поки ще не знаю напевне, але сподіваюся, що отримав декілька корисних нових знайомств
● Сергій Липко, хочу спробувати себе у Вікіцитатах.
● На конференції було багато нових людей, новачків, з якими я познайомився. Вони зможуть отримати від мене допомогу у редагуванні 

вікіпроектів.
● Познайомився і маю намір співпрацювати з деякими вікіпедистами (у сфері Освітньої програми і не тільки): Antonyahu, Nickispeaki, 

IgorTurzh, Slovolyub та ін.
● було багато нових людей. більше, ніж будь-коли. але не зміг скласти уявлення, чим вони займаються і, тому, у чому з ними можна 

співпрацювати (можливо тому що я пропустив перший день).
● Зокрема, буду брати участь у розвитку проектів Вікітренінгів на Донбасі.
● Наталія Тимків, Микола Приходько, Володимир Білецький
● Познайомилась особисто з людьми, з якими перетиналась на різних вікі-конкурсах, це було доволі цікаво, побачити, хто саме ховається за 

тим чи іншим ніком.
● Таких людей, на щастя, багато
● Так, спілкування було досить плідним, познойомився з цікавими людьми з Укріїни Польші та Росії.
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24. Я вважаю, що особисте спілкування допомогло мені зрозуміти підходи 
           до порозуміння з деякими людьми.

● турж, мова2016, людмила
● Nickispeaki, Білецький В.С. Зрозуміла аргументацію цих людей
● Нарешті вдалося завербувати користувачів до проведення вікізаходів на Луганщині, відтак моя особиста мета поїздки реалізована. 

Створено невеликий ресурс волонтерських резервів на найближчі три поїздки (кінець вересня, початок жовтня та кінець жовтня).
● Навряд чи двох днів достатньо (принаймні для мене) для того, щоб гарно вивчити певну людину
● На конференцію приїхали тільки люди, з якими у мене є порозуміння. Люди, з якими в мене є конфлікти або розбіжності в поглядах на 

редагування Вікіпедії, не приїхали.
● вкотре переконався, що деякими людьми неможливо порозумітися
● Контакти з 2-3 керівниками і координаторами проектів
● Питання поставлене дещо неоковирно і тому незрозуміле.
● Можу зазначити, що особисте спілкування значно сприяє порозумінню.
● Особисте спілкування завжди краще, ніж онлайн.
● Важко сказати. Скоріше зрозуміти, до кого можна звертатися з якими проханнями
● Не зовсім розумію питання....
● зрозуміти Base
● Не зовсім так, але корисно було зустрітись з тим кого ти знаєш та поділитись (обмінятись) корисною інформацією
● Зі всіма спілкувалася , з деякими більше, але конкретно важко відповісти по підходах спільного розуміння
● Совершенно верно.
● Вікі редагують дуже цікаві, багатопланові і інтелігентні люди, інтереси яких спрямовані у завтра
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25. Я зрозумів(-ла), комунікації з якими людьми мені краще уникати. 

● З людьми, які впевнені у своїй думці настільки, що не бачать можливості наявності інших варіантів
● Є пару осіб :-)
● Не зіткнувся з таким
● Не те що комунікації в цілому, але зрозумів, що з деякими користувачами краще уникати певних тем.
● Не було таких людей, кожен з них унікальний і думка кожного є унікальною)
● ага. уникати чувака з ніком мова2016. настільки, щоб аж не знати, як правильно його нік пишеться
● людей яких мені краще уника по суті не бачу
● Це виглядає зловісно. Починаю перебирати в пам'яті всіх цих милих людей і гарячково думати, кого насправді слід боятися. Може, це все 

неспроста і тут заховалася мафія?
● такого не могло бути
● Нема відповіді
● Ті які займаються тролінгом та зневажливо ставляться до інших колег- користувачів.
● Не було такого розуміння
● Ні, під час конференції можна було вільно спілкуватись з усіма, шкода що не так багато часу було для цього :)
● всі дружелюбні
● Таких на конференції не було
● Да.
● Я не уникаю спілкування ні з ким
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26.
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29.

...долучитися до 
існуючого проекту 

...започаткувати 
нову ініціативу

...поділитися 
своїми знаннями з 
іншими 
учасниками 

...отримати знання 
від інших 
учасників 

...дізнатися про 
корисні 
інструменти 



Вікіконференція 2017
30. Я також хочу також додати: 

❖ Конференція була організована чудово! Дякую!
❖ багато питань, не вимагайте одразу відповіді, я у відпустці, краще статті писати, постити у соцмережах про 

Вікіпедію і малі проекти :)
❖ Хотілось би щоб наступна конференція пройшла у іншому місті, так як в Києві і так багато заходів (якщо в цілях 

економії коштів то також можна розглянути варіанти на Київщині). Вважаю що Вікізаходи треба популяризувати у 
різних місцях, у Києві їх і так занадто. Проте є сумніви, що хтось дослухається до моєї думки :( А ще хочу 
подякувати організаторам за цьогорічну конференцію, я залишився дуже задоволеним і досі під враженнями :) На 
жаль за браком часу не встиг попрацювати в бібліотеці та долучитися до KhersonChallenge (пропоную продовжити 
чи організувати щось подібне)

❖ дякую, за можливість детальніше дізнатися про "кухню" і перспективи руху вільної енциклопедії
❖ Дуже дякую! Спасибо!
❖ що більш за все люблю писати статті, а не теоретизувати
❖ Дякую!
❖ Вибачте за спізнення) і ще раз дякую
❖ що можу присвячувати деякий час на допомогу там, де буде потрібно!
❖ Ніщо не замінить живого спілкування, зокрема у позасесійний час
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30. Я також хочу також додати: 

❖ спасибі! :)
❖ Дуже дякую спільноті за діяльність і організацію заходу. Вважаю, що такі офлайнові зустрічі дуже надихають. 

Можливо, варто робити якісь регулярні зустрічі для вікіпедистів (вікі-пʼятниці чи якось так), з чаєм та можливістю 
поговорити про діяльність, запланувати щось, обдумати, долучити когось тощо.

❖ Дякую організаторам за велику роботу, окрема подяка Антанані за фактичне модерування усієї конференції. До 
нових зустрічей!

❖ Дякую за конференцію. Було класно:)
❖ Організатори молодці, вдячна за таку чудову можливість:)
❖ Оля молодчина!
❖ раніше ці фідбеки, здається, не вимагали юзернейму. якщо вже вимагаєте, імхо, доречніше, перенести це з 

розділу «спільнота» у розділ «особисті дані»
❖ Що брав участь у Вікітренінгу у Полтавській обласній бібліотеці в 2017 р. Вважаю це корисною практикою.
❖ Конкретні рекомендації щодо підвищення рівня публікацій у Вікіпедії пришлю електронною поштою.
❖ Для такої великої кількості людей не пограти в мафію - це кричущий недогляд. Пропоную на майбутнє виділити 

для цього час.
❖ No comments
❖ Велика подяка Херсону та організаторам!
❖ Треба більше уваги приділяти підготовці та призначенню модераторів. Не було жодних інструкцій для них.
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