
Освітня програма 
Вікіпедії: досвід, уроки 

та розвиток 

Ганна Осадчук 
координаторка освітніх  
та культурних проєктів 



Освітяни, учні та студенти в усьому 
світі дописують до Вікіпедії та 

інших проектів Вікімедіа в рамках 
навчального процесу. 

 
Рівні співпраці 

- індивідуальний 
- інституційний 

- системний 

 
 



Досвід 
впровадження 

 
Уроки 

 
Бачення розвитку 



Ресурси ОПВ 
● Освітяни, що впроваджують 
● Освітяни, що впроваджували 
● Освітяни, що редагують та поки не 

впроваджують 
 
● Волонтери проєктів програми 
● Менеджер  
● Бюджет 

 



Завдання на 2021 



Короткострокові 
• Вікіпедія для школи 2021/2022 
• Партнерські проєкти із Київською МАН, 

проєктом Teach for Ukraine 
 
Довгострокові 
• Вдосконалення сторінки ОПВ у Вікіпедії 
• Напрацювання Стратегії розвитку 

програми 
• Синхронізація з міжнародним 

контекстом 
 



Reading Wikipedia in 
Classrooms 



Through a localized set of tools and 

professional training opportunities, this project 

helps both educators and students to develop 

vital media and information literacy skills for the 

21st century: understanding how information is 

produced, how to access and evaluate content 

online, and how to understand biases and 

knowledge gaps in the information they consume. 

Зі сторінки 
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/About/Education_Team/Reading_Wikipedia_in_the_Cl
assroom#Benefit_to_education  
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Запрошуємо подавати заявки на Тренінг для 
тренерів, якщо Ви: 
 
• Зацікавлені у розвитку Освітньої програми та маєте щире 

бажання розробляти навчальні матеріали для освітян, 
налагоджувати та розбудовувати партнерства у системі 
середньої школи на навчань для вчителів. 

• Зацікавлені у впровадженні проєкту в Україні 
• Готові приділяти по 6 годин впродовж 8 тижнів (з 27 вересня 

по 22 листопада) онлайн навчанню та на виконання 
домашніх завдань 
 

Дедлайн – 31 серпня. 
Навчання проходитиме англійською мовою.  
Буде відібрано 25 учасників та учасниць. 



https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/
About/Education_Team/Reading_Wikipedia_in_
the_Classroom  - про проєкт 
 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Education/Rea
ding_Wikipedia_in_the_Classroom/ToT  - 
реєстрація на тренінг для тренерів 
 
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Reading_W
ikipedia_Final_Report.pdf  - звіт про перші 
результати у Болівії, Марокко та Філіппінах 
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Де я є? 
Доєднуюсь до команди зі Львова 
 
Онлайн-зустрічі щосереди о 17 
Пошта – 
hanna.osadchuk@wikimedia.org.ua   

mailto:hanna.osadchuk@wikimedia.org.ua


Підтримка 
спільноти  

Освітньої програми 


