
Роль адміністраторів 
вікіпроєктів

обов’язки, вимоги, права



Концепція цієї сесії — задати 
багато питань і отримати трохи 
відповідей



Хто такі 
адміністратори?



● Додаткові технічні права
● Додатковий авторитет у спільноті?
● Додатковий неформальний вплив?
● Додатковий авторитет для зовнішньої 

аудиторії? 



Дихотомія: урядовці vs. 
прибиральники

 



Обов’язки



Правило про адміністраторів 
визначає певний набір обов’язків. 
Але поняття обов’язків доволі 
розмите — ми всі тут волонтери. 
Кожен і кожна відчувають ці обов’
язки по-різному.



«Адміністратори Вікіпедії зобов'язані:
● дотримуватися загальноприйнятих правил і настанов, 

шанувати консенсус спільноти;
● відстоювати та пояснювати правила і настанови 

Вікіпедії у разі необхідності;
● допомагати іншим користувачам у роботі над 

проєктом;
● не допускати дій інших користувачів, які суперечать 

основним правилам Вікіпедії, заважають нормальній 
роботі над статтями». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Адміністратори 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8


● Як особисто ви сприймаєте обов’язки 
адміністратора?

● Якщо є адміністратором — наскільки 
робите адмінроботу із почуття обов’
язку vs. іншу мотивацію?

● Якими мають бути обов’язки 
конкретного адміністратора? А 
адмінкорпусу як «інституції»? 



Чи мають адміністратори сестринських 
проєктів якісь унікальні обов’язки, пов’
язані із розміром проєкту та кількістю 
адміністраторів?



Вимоги



«Адміністратори мають бути безсторонніми, повинні 
відстоювати та пояснювати принципи нейтрального погляду 
та інші правила і засади Вікіпедії. Для того, аби бути 
адміністратором, не досить мати довіру та підтримку, 
потрібно також мати бажання та можливості добре 
виконувати роботу адміністратора».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Адміністратори 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8


Наскільки ви погоджуєтеся із цими 
вимогами і наскільки їх можна 
загалом виміряти?



Зверніть увагу на слово «можливості».

Статус адміністратора доволі специфічний — він 
вимагає вкладати вільний час у заняття, яке не тільки 
не оплачується, а й (у більшості випадків) не приносить 
прямого творчого задоволення.

Як це впливає на те, у кого є можливість бути 
адміністратором? Чи не з цим частково пов’язаний 
гендерний дисбаланс?



Активність



● Мінімальні вимоги — (віднедавна) одна 
адміндія на рік і/або певний (не значно 
вищий) мінімум, при відсутності якого 
прав позбавить спільнота.

● Очевидно, їхня мета не в тому, що 
мотивувати адміністраторів бути 
повноцінно активними — більше захист 
від втрати акаунту.



Для адміністраторів — чи є якісь 
осяжні речі, які могли б вас 
мотивувати бути активнішими?
Щось на кшталт «менш конфліктна спільнота», мабуть, 
не дуже осяжна річ.
Краща координація роботи? Спільний простір для 
співпраці? Система (віртуальних чи реальних) нагород?





● Наскільки адміністратори повинні 
стежити за змінами — у нових 
технічних можливостях, нових 
правилах, змінах у звичаях?

● Як стежите конкретно ви, зокрема в 
менш активні періоди?

● Що могло б допомогти?



Права 
адміністраторів



Очевидно, є певний набір 
технічних прав — доволі потужних
(про частину із них далеко не всі адміністратори знають 
самі — тому приходьте на останню сесію сьогодні)



Імовірно, прапорець 
адміністратора надає додаткові 
неформальні права. Чи справді це 
так? Які саме права?



Залучення нових 
адміністраторів



Популярність Вікіпедії зростає 
швидше, ніж кількість 
адміністраторів



Які *осяжні* дії могли б допомогти 
ефективніше залучати нових 
людей до адміністрування?



Як можна покращити процес 
онбордингу нових 
адміністраторів? Чого вам не 
вистачало, коли ви лише отримали 
права?



Що ще варто 
обговорити?


