
Бліц-доповіді 



Основи роботи з векторною 
графікою в редакторі 

Inkscape 
 Atoly 



Що таке векторна ілюстрація? 

 



Як це робиться? 

  

 



Шрифти. Що з ними робити? 

 



Що потрібно для участі? 

 • Inkscape                   • Notepad++ 

 



Дрібні технічні лайфхаки 
 

Tohaomg 



Автозаміна (Ctrl+H) 



Автозаміна в Notepad+ 
(на прикладі всі слова із великої літери прибираються) 



В Notepad+ можна, наприклад, відсортувати рядки за 
абетковим порядком 



Сортування в Excel 



Пошук спільних пунктів двох списків в Excel 



за допомогою комбінації клавіш 
моментально перетворюється на  



Найцікавіше з Вікіманії 2018 

Aced 



● 18-22 липня у Кейптауні (ПАР). 
● Близько 700 учасників, 12 з України. 
● Головна тема — “Bridging knowledge gaps—the 

ubuntu way forward”: усунення прогалин у знаннях 
(гендер, Африка) з акцентом на співпрацю. 

● Більше про цікаві ідеї з Вікіманії розкажемо на 
завтрашній сесії 

 

Вікіманія: Загальна інформація 



● Кожного року під час Вікіманії голосують за 
“найкрутіший проект року”. 

● Найкрутішим проектом року визнали WikiGap. 
● Пройшов у 2018 році в понад 50 країнах, включно з 

Україною. 

 

Вікіманія: “Найкрутіший проект року” 



© Олександр Котляр ( OleksandrKotliar (WMUA) ), CC-BY-SA-4.0  

    https://commons.wikimedia.org/?curid=67580323  



● Вибирається кожного року Джимбо Вейлзом 

● Вікімедист року — Фархад Фаткуллін. Розвиток 
Татарської Вікіпедії + інші малі мови Росії. 

● Окремі подяки — Нахід Султан (Бангладеш) + Джесс 
Вейд (Британія) 

● Відображає загальну тенденцію у вікі-руху. 

Вікіманія: Вікімедисти року 



Вікідані 

Tohaomg 



Використання Масових 
повідомлень 

Base 



Що? 



Що? 



Base 

Замість чого? 

Або навіть… 



Хто? 

Адміністратори, або охочі допомагати регулярно. 
 

Як? 

Не на бліц-доповіді. 

RTFM? 
[[mw:Help:Extension:MassMessage]] 

* RTFM - Read The Fucking Manual! 



Добрі статті: геніальність чи 
конгеніальність? 

Friend 



ЯКА РІЗНИЦЯ 

● ГЕНІАЛЬНІСТЬ (за словником) - “найвищий 
ступінь обдарованості людини, винятковий 
талант”; 

● КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ (за словником) - 
“спорідненість”, “близькість за духом”. 
В англійській - “the quality of being friendly and 
pleasant”. 



СТАТТЯ 
ПОПЕРЕДНЯ 

ОЦІНКА 

ДООПРАЦЮ- 

ВАННЯ 

ПОГАНО 

ДОБРЕ 

НОМІНУВАННЯ 

+1 НА ВП:КДС 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ 

ДИСКУСІЯ / 
ВИПРАВЛЕННЯ ВМІСТУ 



ЩО МОЖНА ЗМІНИТИ 

● Чіткіше прописати процес номінування 

● Зробити обов'язковим повідомлення 
зацікавлених 

● Пов'язати із спорідненими 
сторінками/проектами - ВП:Запити на 
рецензію, ВП:Проект:Чи ви знаєте і т.п. 

● Збільшити тривалість обговорення 

● Ваші пропозиції 



Централізовані сповіщення 
(Central Notice) 

Base 



Що? 



Замість чого? 

Або навіть… 



Чому? 



Кудою? 

Мета-вікі 

Як? 

Не на бліц-доповіді. 

RTFM? 
[[m:CentralNotice]] 

* RTFM - Read The Fucking Manual! 



Досвід залучення 
волонтерів для створення 
великих масивів сторінок 

Василюк 
Олексій 



Open-source Ticket Request 

System (OTRS) 

Tohaomg 



OTRS — система відстеження 
запитів клієнтів, призначена для 
вирішення таких завдань, як 
забезпечення роботи служби 
технічної підтримки та управління 
відповідями на запити клієнтів. 



Wikimedia OTRS — служба, що 
відповідає на листи, що 
приходять на адресу фонду 
Вікімедіа і його окремих 
проектів. У зв'язку з 
конфіденційністю листування, 
доступ до системи має лише 
невелика кількість користувачів. 



Черги OTRS: 
 

1. info 
  info-uk (info-uk@wikimedia.org) 

1. permissions 
  permissions-uk (permissions-

uk@wikimedia.org) 

1. photosubmissions 

2. chapters 
  chapters::wm-ua (wm-ua@wikimedia.org) 

mailto:info-uk@wikimedia.org
mailto:info-uk@wikimedia.org
mailto:info-uk@wikimedia.org
mailto:permissions-uk@wikimedia.org
mailto:permissions-uk@wikimedia.org
mailto:permissions-uk@wikimedia.org
mailto:wm-ua@wikimedia.org
mailto:wm-ua@wikimedia.org
mailto:wm-ua@wikimedia.org


Шаблон {{OTRS pending}} 



Лист на permissions-uk@wikimedia.org : 
 

Я, Іванов Іван Батькович, цим заявляю, що я є автором та єдиним власником виняткових 
авторських прав на фотографію, яка була завантажена до Вікісховища за адресою 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Приклад.jpg для подальшого використання проектах 
Вікімедіа. 
 

Я згоден опублікувати цей твір на умовах вільної ліцензії CC-BY-SA-4.0, з умовами якої 
ознайомлений. 
 

Я розумію, що тим самим надаю право будь-якій особі поширювати, змінювати й 
використовувати твір у будь-яких цілях, що не порушують законодавства (у тому числі 
пов'язаними з отриманням комерційної вигоди) за умови дотримання зазначеної ліцензії... 

mailto:permissions-uk@wikimedia.org
mailto:permissions-uk@wikimedia.org
mailto:permissions-uk@wikimedia.org


Дозвіл отримано: 



Доступ до черг info-uk та 
permissions-uk мають: 
❏Tohaomg 

❏Krassotkin 

❏Ahonc 

❏Максим Підліснюк 



Запис музичних нот у 
вікірозмітці 

Base 



Що? 



І? 



Хто? 
Ви 

Як? 
Не на бліц-доповіді. 

RTFM? 

[[s:en:Help:Sheet music]] 
[http://lilypond.org lilypond.org] 

* RTFM - Read The Fucking Manual! 



Використання Вікіпедії у 
рішеннях українських судів 

Доповідач: Анатолій Луцюк 

Автор ідеї: Юрій Батан 



Вікіпедію згадано у понад двадцяти судових рішеннях апеляційних судів 
(зокрема, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у декількох 

судових рішеннях використовує статтю Вікіпедії «Застосування» при 
тлумаченні ст. 250 Господарського кодексу України; Київський та Львівський 
апеляційний адміністративний суди використали інформацію щодо операції 

«Дунай» тощо) та понад двохстах рішеннях судів першої інстанції. 

 Батан Юрій. Вікіпедія та навчальний процес у вищих навчальних закладах: стан взаємодії // Інформаційне 

суспільство: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 
травня 2016). — Одеса: Фенікс, 2016. — С. 12 — 14. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Тут мала бути фотографія з 
довідника «Право України», 
але вона не є вільною 

(© О. Культенко, 2016) 



На вікіконференції у Польщі було озвучено що у 
сотнях судових рішень є посилання на Вікіпедію. 

Тут мала бути фотографія з 
довідника «Право України», 
але вона не є вільною 

(© О. Культенко, 2016) 





Приклади судових рішень, в яких згадана 
Вікіпедія 















Переклад інтерфейсу 

Base 



Що? 



Хто? 
Ви 

Як? 
Не на бліц-доповіді. 

RTFM? 
[[translatewiki:FAQ]] 

* RTFM - Read The Fucking Manual! 



Авторське право в УРСР та 
Україні (короткі нотатки) 

Доповідач: Луцюк А.Ф. 



Коментар юриста з авторського права 

У коментарі «Хмарочосу» юрист Клим Братківський, який 
спеціалізується на авторському праві, зауважив, що в різні історичні 
періоди терміни дії авторського права на зображення були різними. 
Так, із 1974 року його збільшили до 25 років, в 1994 – до 50, а в 2001 
– до 70. 

Єрмілов помер 1968 року, і термін дії авторського права, за тодішнім 
законодавством, сплив 1992 року і не подовжився, адже Закон 

України «Про авторське прав і суміжні права» набув чинності лише 
1994 року. 



1. Термін захисту — 25 років після смерті автора на всі твори, крім фотографій. 

2. На фотографії авторське право поширюється якщо це явно зазначено. На 
зворотній стороні фото має бути вказаний автор і дата (уточнити). Якщо це 
вказано, то діє  термін захисту 10 років (уточнити). 

3. Цей закон діяв до прийняття Україною Закону про авторське право від 1993 
року, за яким термін захисту був продовжений до 50 років. 

4. Закон про АП 1993 року не мав положення про зворотну дію. Тобто, якщо на 
момент прийняття цього закону твір був у суспільному надбанні, то він таким  і 
залишився. 

5. Таким чином, на момент прийняття цього закону всі твори видані в Україні і 
автори яких померли до 1968 (уточнити) року знаходяться у суспільному 
надбанні. 

 



2001 року в Україні приймають новий Закон про авторське право, який розширює дію до 70 
років. Дехто вважає, що у цьому законі є норма про зворотну дію. Проте на думку юриста 
Клима Братковського це суперечить нормам Конституції. 

У той же час, відповідно до Закону США 17 USC 104A та ін. (див.шаблон), якщо робота була у 
суспільному надбанні в Україні до 1996 року, то вона залишається у суспільному надбанні у 
США. Таким чином, дата у цьому шаблоні має бути зміщена до 1 січня 1969 року. Плюс всі 
фото, створені до 1993 року і в який явно не було вказано про захист авторських прав є у 
суспільному надбанні. 



Template:PD-Polish 

Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania 

To zdjęcie należy do domeny publicznej, ponieważ zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. oraz art. 

2 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim fotografie polskich autorów (lub fotografie, które ukazały 
się po raz pierwszy w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą) opublikowane bez wyraźnego 
zastrzeżenia praw autorskich przed uchwaleniem ustawy z dnia 23 maja 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych nie podlegają ochronie – należy domniemywać, że są własnością publiczną. 

Ten wizerunek należy do domeny publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ponieważ spełnia 
jednocześnie trzy warunki: 

1. zostało ono opublikowane po raz pierwszy poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (i nie zostało 
opublikowane w Stanach Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty pierwotnej publikacji); 

2. zostało po raz pierwszy opublikowane przed 1 marca 1989 roku bez zastrzeżenia praw autorskich, lub 
przed 1964 bez przedłużenia praw autorskich, lub przed nawiązaniem stosunków prawnych w zakresie 

prawa autorskiego miedzy krajem ojczystym a Stanami Zjednoczonymi, 

3. nie podlegało ochronie prawnoautorskiej w kraju ojczystym (Polska) w dniu przywrócenia praw 

autorskich zgodnie z ustawą URAA (1 stycznia 1996). 

Uwaga: w opisie grafiki należy podać źródło i datę publikacji. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Polish?uselang=pl#column-one
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Polish?uselang=pl#searchInput
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Polish?uselang=pl#searchInput
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:domena_publiczna
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:domena_publiczna
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa_z_29_marca_1926_r.)
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa_z_29_marca_1926_r.)
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa_z_10_lipca_1952_r.)
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa_z_10_lipca_1952_r.)
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa)
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa)
https://en.wikisource.org/wiki/pl:Prawo_autorskie_(ustawa)
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:domena_publiczna
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:domena_publiczna
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:domena_publiczna
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:domena_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Publication
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Publication
https://www.copyright.gov/circs/circ38a.pdf
https://www.copyright.gov/circs/circ38a.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:Polska
https://en.wikipedia.org/wiki/URAA
https://en.wikipedia.org/wiki/URAA


Мотиваційні плакати для 
залучення нових 

користувачів 

Alex 
Blokha 









Проект 
«Вікіпедія:Переклад» 

Alex 
Blokha 



Проект 
«Вікіпедія:Переклад» 

URL: https://www.facebook.com/UkWikiPereklad/ 

 

Цікаві статті для перекладу в укрвікі.  
Цільова аудиторія вікіпедисти та перекладачі. 
Скорочення перекладачам шляху до внеску в Вікі. 

https://www.facebook.com/UkWikiPereklad/


Переклад вікістатей 

Alsheva 



10wikidays4k 

Alex Blokha 



Вікіпедія:Проект:10wikidays4k 

● 10 днів 

● кожного дня 1 стаття 

● > 4К 

 

10 спроб. 7 фіналістів. 650 статей. 
 



Вікіпедія:Проект:10wikidays4k 

● Андрій Гриценко - 213 днів, 528 статей 

● Brunei - 47 днів, 47 статей  
 



До питання “кількості 
проти якості” 

Alex 
Blokha 



Скільки товарів 
представлено в Вашому 

супермаркеті?  

В супермаркеті вже давно 
відповіли на це питання. 

Уявіть, що у супермаркеті 
номінально огірки є, але там лежить 

5 половинок огірків.  
 





Лексикографічні дані на 
Вікіданих 

Base 



Що? 



Хто? 

Ви 

Як? 

Не на бліц-доповіді. 

RTFM? 

[[d:Wikidata:Lexicographical data/uk]] 

* RTFM - Read The Fucking Manual! 



До проблеми оцінки 
важливості статей 

вікіпроектів 
(на прикладі україномовного та 
англомовного розділів Вікіпедії) 

Kharkivian 



«Важливість» 

є сталим та 
постійним 
явищем і не 
змінюється з 
часом та не 
залежить від 
«рівня якості» 
статті. 



Критерії оцінки важливості статей 
 

● Використання стандартної шкали важливостей статей 

(варіантивність без прикладів, зі стандартними прикладами, 
прикладами конкретного вікіпроекту) 

● Створення власної класифікації важливості із загальними 

характеристиками на основі шаблону  або створення більш 

докладного опису (критерій, характеристики для читача та 

рекдактора, приклади). 
● Створення багатокомпонентної класифікації статей за 

важливістю за окремими темами в середині вікіпроекту 

(властивість групи статей, критерій, характеристики, приклади). 
 

 



Wikipedia:WikiProject Trains 

 



Вікіпедія:Проект:Відеоігри 



Недоліки критеріїв важливості статей 

● Відсутність шкали оцінювання (здебільшого, в українській Вікіпедії) 
● Використання стандартної шкали важливості статей без 

доопрацювання для потреб конкретного вікіпроекту 

● Мала кількість прикладів віднесення статті до певного рівня 

важливості 
● Відсутність механізму вирішення спірних питань щодо рівня 

важливості тої чи іншої статті учасниками вікіпроекту 

● Критерії не враховують можливого широкої варіації тем статей 

вікіпроекту 

● В українській Вікіпедії є лише 1 приклад створення класифікації 
оцінки важливості статей для населених пунктів, областей, 
історико-географічних регіонів та країн 

(вікіпроект Тернопільщина) 
 



Перелік деяких вікіпроектів з власними критеріями 
оцінки важливості статей 

 

● Wikipedia:WikiProject Astronomy 

● Wikipedia:WikiProject Physics 

● Wikipedia:WikiProject Medicine 

● Wikipedia:WikiProject Rivers 

 

● Wikipedia:WikiProject Football 

● Wikipedia:WikiProject Ice Hockey 

 

● Wikipedia:WikiProject Trains 

● Wikipedia:WikiProject Video games 

● Wikipedia:WikiProject Anime and manga 

 



Перелік деяких вікіпроектів з власними критеріями 
оцінки важливості статей 

 ● Wikipedia:WikiProject Ukraine 

● Wikipedia:WikiProject Canada 

● Wikipedia:WikiProject Japan 

 

● Wikipedia:WikiProject New York (state) 

● Wikipedia:WikiProject Massachusetts 

● Wikipedia:WikiProject Nevada 

● Wikipedia:WikiProject Texas 

 

● Wikipedia:WikiProject London 

● Wikipedia:WikiProject Cardif 

● Wikipedia:WikiProject Cleveland 

● Wikipedia:WikiProject Chicago 

● Wikipedia:WikiProject California/San Francisco Bay Area task force 

● Wikipedia:WikiProject Hong Kong 

 



Перелік вікіпроектів з власними критеріями оцінки 
важливості статей 

 
● Вікіпедія:Проект:Біологія 

● Вікіпедія:Проект:Ентомологія 

● Вікіпедія:Проект:Молекулярна біологія 

● Вікіпедія:Проект:Риби 

 

● Вікіпедія:Проект:Військова техніка 

● Вікіпедія:Проект:Українські національно-визвольні змагання 20 
століття 

● Вікіпедія:Проект:Відеоігри 

 

● Вікіпедія:Проект:Фемінізм 

● Вікіпедія:Проект:Фантастика (частково) 
 

● Вікіпедія:Проект:Тернопільщина 



Оцінювання важливості для вікіпроекту Харків 
 



Оцінювання важливості для вікіпроекту Харків 
 



Для чого потрібна «Важливість» 
 

● Доопрацювання запитуваних статей вікіпроекта у значному 

часовому просторі 
● Доопрацювання найважливіших статей вікіпроекта 

● Створення ТОП-100 та ТОП-1000 статей вікіпроекта 

● Конкуренція між вікіпроектами у кількох номінаціях (наука, 
явища та засоби, географія) за якісними показниками ТОП-100 

та ТОП-1000 статей (напр., Змагання Вікіпедій за списком 

статей, які мають бути в усіх вікіпедіях 

(Вікіпедія:Проект:1000+500+) 



Проект «Світова класика 
українською» 

 
A1 



● Естетичне пізнання 

● Подолання наслідків 
русифікації 

● Розвіртуалізація 



Віківісник. Яким йому 
бути? Perohanych 



 
 

 
 
 

Щомісячник, публікується п’ятий рік поспіль 



Структура і вміст Віківісника 
 

Активність 
Число редагувань (всього і за місцяць) 
Активних користувачів (всього, 10+, 100+, 1000+)  
Активність адміністраторів, зміни списку адміністраторів, активність патрульних 

Подяки (хто, кому, скільки) 
Вікіпедійна пасіонарність (число активних 5+ на мільйон мовців, місце серед 
інших мовних версій) 

Статті, що отримали статус вибраних і добрих 

Розмір 
Всього статей, новостворених за місяць, місце, середньодобові показники  

Відвідуваність 
Переглянуто сторінок, місце, середньодобові показники  
Найвідвідуваніші статті 
Рейтинг редакторів за внеском у відвідуваність 

Різне 
Вікітижні, вікіконкурси, вікізустрічі  
 

Більшість даних за місячний період.  
Є порівняння з аналогічним періодом минулого року. 
Зберігаються дані за минулі періоди для майбутньої аналітики. 



Майбутнє Віківісника 
 

Більше показників 
Відсоток редагувань ботами в минулому місяці 
Число активних редакторів з моменту створення  
Які ще? 
 

Більше інфографіки 
Наприклад, представленої у вчорашній презентації Антанани 
 

Підписка для масової розсилки  
Через е-мейл або на сторінки підписаних користувачів 

 

Автоматизація формування 
Збереження значень показників у Вікіданих  
Генерація Віківісника через запит до Вікіданих 
 

Що ще?  

 
 



 
 

 
 
 

Вікі «Енциклопедія громадянського 
суспільства в Україні» 

uk.prostir.wikia.com 

 

perohanych 
 



Чому не Вікіпедія? 
 

 

В українській Вікіпедії:  
 

Близько 600 статей про Інститути громадянського суспільства 
(ГО, ГС, Асоціації, Благодійні фонди…) 
 
Близько 1800 статей про громадських діячів 
 

В Україні:  
 

Понад 10 000 активних Інститутів громадянського суспільства 
 
Понад 100 000 активних громадських діячів 
 

Ідея: спеціалізована вікі-енциклопедія з 
нижчими критеріями значимості  

 
 








