
«Вікімедіа Україна»:
хто ми, що робимо 

і як долучитися



ГО «Вікімедіа Україна» 
існує з 2009 року і має 
статус регіонального 
відділення (chapter) Фонду 
Вікімедіа в Україні.

«Вікімедіа Україна» не займається написанням статей до 
Вікіпедії та не має впливу на вміст Вікіпедії. Це робить 
спільнота волонтерів і волонтерок. 

Ми організовуємо акції та проєкти, спрямовані на 
розвиток спільноти Вікіпедії та вікіпроєктів.

Вона об’єднує понад 
70 членів та сотні 
волонтерів в Україні та 
за її межами.
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«До розвитку Вікіпедії та вікіпроєктів можуть долучитися 
всі охочі. Для цього не потрібно запитувати дозволу чи 
бути частиною формальної організації. Проте цінність 
“Вікімедіа Україна” у тому, що ми можемо об’єднати сили і 
спільно здобувати таких результатів, яких неможливо 
досягти індивідуально»

Ілля Корнійко,
Голова Правління ГО «Вікімедіа Україна»
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проводить віківишколи і пояснює всім охочим, як 
долучитися до наповнення Вікіпедії та інших 
вікіпроєктів;

допомагає інтегрувати Вікіпедію, 
Вікідані та інші вікіпроєкти в освітній 
процес;

співпрацює із закладами БоГеМА (бібліотеки, 
галереї, архіви, музеї) для залучення нового та 
покращення наявного у вікіпроєктах контенту;

організовує конкурси з написання статей та 
завантаження фотографій, які стимулюють 
створення матеріалів на важливі теми;

проводить офлайн- та онлайн-події для 
вікіспільноти: наприклад, тренінги та щорічні 
Вікіконференції;

підтримує волонтерів вікіспільноти грантами та 
стипендіями: наприклад, на придбання матеріалів 
для поліпшення Вікіпедії чи відвідання тренінгів;

бореться за внесення змін у законодавство 
України, що допоможуть поширенню вільних 
знань.

І це ще не все! Читайте більше 
на нашому сайті: ua.wikimedia.org

3

Що ми робимо

Команда «Вікімедіа Україна»:



Чим «Вікімедіа Україна» може бути корисною:

Для всіх охочих

Проводимо конкурси статей та фотографій. Це 
сприяє розвитку вільних знань, збагачує та 
урізноманітнює контент вікіпроєктів.

Організовуємо тренінги і вебінари, де навчаємо 
як створювати та редагувати статті у Вікіпедії, 
пояснюємо різні аспекти роботи вікіпроєктів. 
Ці події безкоштовні та вільні до участі.
Можемо провести лекцію чи тренінг за вашим 
запитом для організованої групи людей — наприклад, 
студентської групи чи волонтерської спільноти.
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«Участь у конкурсі статей “Вікіпедія для школи”, як і 
редагування Вікіпедії взагалі, є певним викликом собі, 
можливістю здобувати нові знання у незвичний, однак 
такий нетривіальний спосіб. Отримую величезне 
задоволення від самого процесу “звільнення знань”, 
проте тішуся і результатом, появою якісного контенту»

Марина Чала,
Вчитель, педагог
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Для вікіспільноти

Організувати тренінг чи іншу подію для вікіспільноти. 
Наприклад, ми проводили тренінги із вирішення 
конфліктів та форум адміністраторів вікіпроєктів, 
а щороку проводимо всеукраїнську 
Вікіконференцію.

Ми можемо:

Надати грант на купівлю книжок чи матеріалів, 
корисних для наповнення вікіпроєктів; оплатити 
квитки на подію, де ви зможете зробити світлини для 
Вікіпедії; надати стипендію на відвідування тренінгу 
чи конференції.

Підтримати фінансово вашу вікіекспедицію — тобто
поїздку на території України до місцевості, яка не є 
достатньо висвітлена у Вікіпедії, щоб ви могли 
зробити фото і покращити представлення цієї 
теми (додати знімки, написати чи покращити статті).

Допомогти в організації ваших ініціатив у 
вікіпроєктах — наприклад, тематичних тижнів. 
Можемо надати інформаційну підтримку, 
забезпечити сувенірами й іншими 
матеріалами.
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Журналіст(к)ам:
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Якщо ви готуєте матеріал про Вікіпедію та інші проєкти, 
вам потрібна статистика, коментар представника(ці) 
вікіспільноти, маєте запитання і прагнете розібратися у 
різних аспектах вікіпроєктів — звертайтесь, ми можемо 
допомогти і надати необхідну інформацію.

Адреса для звернень і запитів:
info@wikimedia.org.ua

Контакти пресслужби
press-secretary@wikimedia.org.ua

CC0

Про ці та інші можливості від «Вікімедіа Україна» 
читайте на сторінці w.wiki/pCE 
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Найкращий спосіб допомогти нам — долучитися своїм 
часом та досвідом як волонтер(ка) до наших проєктів. 

Поле нашої діяльності широке. Ви можете допомагати 
висвітленню вікіпроєктів у соцмережах, організовувати 
заходи, перевіряти статті новачків у Вікіпедії у межах на-
ших конкурсів — і це лише кілька прикладів.

ЯК ДОЛУЧИТИСЯ І ЧИМ ДОПОМОГТИ

Активні волонтери вікіспільноти також можуть вступити 
до лав членів ГО «Вікімедіа Україна». Членство в 
організації не є вимогою для переважної більшості 
можливостей, які надає «Вікімедіа Україна» (наприклад, 
стипендій чи грантів), але є цінною можливістю 
познайомитися з новими людьми. 

Детальніше про те, як вступити до організації: 
w.wiki/3tcf
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Також ви можете допомогти нам фінансово. Ваш внесок 
допоможе нам розвивати україномовний сегмент 
Вікіпедії та презентувати Україну в інших мовних 
розділах. 
 Детальніше про те, як пожертвувати: 

donate.wikimedia.org.ua 

«Членство у “Вікімедіа Україна” дозволяє мені як 
долучатися до розвитку самої організації, так і 
використовувати її як платформу для розвитку руху 
вільних знань назовні».

Юрій Булка,
Вікіпедист, музикант, програміст
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Вступ до «Вікімедіа Україна» також відкриє вам додаткові 
інструменти впливу на розвиток організації: наприклад, 
дозволить голосувати на виборах Правління і Ревізійної 
комісії.
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Текст — Антон Процюк
Дизайн — Віталій Петрушко

ua.wikimedia.org

blog.wikimedia.org.ua

info@wikimedia.org.ua

Громадська організація 
«Вікімедіа Україна»

Вміст буклету поширюється на умовах вільної ліцензії
CC BY-SA 4.0
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СТЕЖТЕ ЗА НОВИНАМИ



ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК
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