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1. Сторони 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – 

«Університет») в особі проректора з наукової роботи Григорука Валерія 

Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Громадська 

організація «Вікімедіа Україна» (далі – «Вікімедіа Україна») в особі 

виконавчого директора Юрія Йосиповича Пероганича, який діє на підставі 

Статуту, з другої сторони (далі – «Сторони») уклали цей меморандум про таке: 

2. Основні положення 

 

2.1  Метою цього меморандуму є встановлення співпраці між Сторонами    

в галузі науково-освітньої та проектної діяльності через: 

2.1.1 Інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальний процес.  

2.1.2 Розширення практичних навичок, які отримують студенти в процесі 

навчання. 

2.1.3 Надання публічної значущості навчальній діяльності студента.  

2.1.4 Розширення вільного доступу до сучасних наукових знань. 

2.1.5 Зростання українського сегменту вільної енциклопедії «Вікіпедія», 

(далі – Вікіпедія). 

 

3. Обов’язки сторін 

3.1  Університет зобов’язується: 

3.1.1 Сприяти поширенню серед викладачів Університету написання 

статей в українському сегменті Вікіпедії як формі самостійної 

роботи студентів відповідно до правил Вікіпедії. 

3.1.2 Сприяти проведенню тренінгів щодо технічних прийомів та правил 

створення й редагування статей у Вікіпедії (передбачених п. 3.2.2.1) 

шляхом забезпечення учасників аудиторіями з необхідним 

оснащенням (проектором, комп’ютерами). 



3.1.3 Проводити інформаційну підтримку проектів «Вікімедіа Україна» в 

газеті «Київський університет» та на офіційному веб-сайті 

Університету. 

3.2  «Вікімедіа Україна» зобов’язується: 

3.2.1 Створити спеціальну сторінку у Вікіпедії для координації взаємодії 

студентів та викладачів Університету зі спільнотою дописувачів 

Вікіпедії. 

3.2.2 Надавати експертну та консультаційну допомогу студентам та 

викладачам Університету щодо технічних прийомів та правил 

створення й редагування статей у Вікіпедії. 

3.2.2.1 На запити студентів та викладачів Університету проводити 

тренінги щодо технічних прийомів і правил створення та 

редагуванні статей у Вікіпедії. 

3.2.2.2 Надавати консультації викладачам та студентам Університету в 

режимі листування електронною поштою. 

3.2.2.3 Створити адресу електронної пошти для надання консультацій 

відповідно до пункту 3.2.2.2. 

3.2.2.4 Надавати Університету інформацію про проекти, що проводить 

«Вікімедіа Україна». 

 

 

4. Порядок співпраці Сторін 

4.1. Довідкова інформація про співпрацю  в рамках цього меморандуму 

розміщується на сторінці українського сегменту Вікіпедії 

«Вікіпедія:Проект:КНУ»  за веб-адресою:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:КНУ 

4.2. Запити студентів та викладачів на проведення тренінгів щодо 

технічних прийомів та правил Вікіпедії слід надсилати за адресою:  

board wikimediaukraine.org.ua 

4.3. Контактна інформація для проведення консультацій в режимі 

листування електронною поштою: 

4.3.1 З приводу технічних прийомів та правил Вікіпедії: *** 

4.3.2 З приводу інших питань: board wikimediaukraine.org.ua 

 

5. Строки дії меморандуму 

5.1 Цей меморандум набирає чинності з моменту підписання і діє 

протягом п’яти років з подальшим подовженням на той самий строк і на 

тих самих умовах за відсутності заперечень Сторін. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:КНУ


5.2  Дострокове денонсування цього меморандуму можливе за 

письмової пропозиції будь-якої Сторони, однак не пізніше ніж за шість 

місяців до передбаченого припинення меморандуму. 

 

6. Інші умови меморандуму 

6.1 Цей меморандум набуває чинності з моменту його підписання 

Сторонами. 

6.2 Зміни (чи доповнення) меморандуму здійснюється за згодою Сторін у 

письмовій формі. 

6.3 Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення цілей 

цього меморандуму та погодилися обмінюватися необхідними 

документами у разі необхідності для досягнення вказаних цілей. 

6.4  Цей меморандум укладено в двох примірниках, по екземпляру для 

кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.  

 

7. Реквізити та підписи Сторін 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

01601 м. Київ, 

вул. Володимирська, 60 

Тел.: +380-44-239-32-40 

Р/р № 35224012004143, 

35212002004143 

в ГУ ДКУ м. Києва, 

Код банку 820019, 

ЄДРПОУ 02070944, ІПН 

020709426654, 

Свідоцтво № 100020300. 

Проректор з наукової роботи 

______________________ 

С.А. Вижва 

Громадська організація 

«Вікімедіа Україна» 

04655 м. Київ 

вул. Старокиївська, 10-Г 

Тел.: +380-44-236-4859 / +380-

67-505-1201 

Email:  

board WikimediaUkraine.org.ua 

Код ЄДРПОУ 36628786 

Рахунок № 26004274482200 

UAH 

АТ «Укрсиббанк», 

код банку (МФО) 351005 

 

Виконавчий директор 

_______________________ 

Ю.Й. Пероганич 

 

 


