
Вікіекспедиції 



Вікіекспедиції — це краєзнавчі 
подорожі, що відбуваються за 
сприяння громадської організації 
«Вікімедіа Україна» 

https://ua.wikimedia.org/wiki/Вікіекспедиції 

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97




Мета — проілюструвати фото-, аудіо- та відео статті у 
Вікіпедії та інших вікіпроектах. Створити нові чи покращити 
наявні статті 

Результати (фото-, аудіо, відеоматеріали тощо) — 

повинні бути завантажені учасниками під вільною 
ліцензією на Вікісховище чи Вікіпедію 



https://ua.wikimedia.org/wiki/Загальні_збори_№11/Звіт_Правління#Вікіекспедиції  

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%E2%84%9611/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F


2016 2017 

● ~34 заявки та 20 експедицій (з них 2 велоекспедиції) 

● 14 вікіекспедицій, за які отримали звіти згідно 

заявлених вимог 

● за 6 експедицій звітів не подано або виконано 

частково 

● 80 створено статей (включно зі статтями 

англійською ~10%) 

● 75 покращено статей (без урахування просто 

проілюстрованих) 

● 4855 завантажено зображень 

● 141 завантажено відео 

●  2025 використано зображень 

●   публікації у медіа 

● 10+ дописів на блозі ВМУА 

 

● ~10 заявок та 6 експедицій 

● 5 вікіекспедицій, за які отримали звіти згідно заявлених 

вимог 

● за 1 експедицію звіт виконано частково 

● 1132 вільних зображень, 1 відео 

● 940 зображень використано у вікіпроектах 

● 114 нових чи покращених статей 

● 15 учасників; три учасники провели по дві експедиції і не 

мали досвіду редагування вікіпроектів до участі у проекті, 

учасники ВЕ «Давньоруські городища по річці Стугна» 

взяли участь у проекті вдруге. 

● 6 дописів на блозі ВМУА 

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


https://ua.wikimedia.org/wiki/Заявки_на_вікіекспедиції/Церкви_Буковини  

IgorPunda, cc by-sa 4.0 

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:IgorPunda&action=edit&redlink=1


https://ua.wikimedia.org/wiki/Обговорення:Вікіекспедиції  

https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97


Питання до обговорення: 

1) Цілі: ми лише підтримуємо ідеї користувачів чи самі 
ініціюємо? 

 

2) Які наші вимоги до експедицій? Як саме ми можемо 
доопрацювати проект експедиції перед затвердженням? 

 

3) Рівень експедицій: лише професіонали чи просто 
вікіпедисти-аматори? вимагаємо місцевих партнерів чи 
ні? 



Питання до обговорення: 

4) Якщо ми самі ініціюємо (в стилі Wiki Takes), як ми 
визначаємо ціль експедиції? Як залучаємо учасників 
до експедиції? 

 

5) Використання фото у Вікіпедії та інших проектах, 
категоризація фото на Сховищі, інтеграція до списків 
ВЛП/ВЛЗ — чи це роблять самі учасники або ж хтось 
інший? Якщо учасники, як ми їх учимо цьому? 

 



Чи ми взагалі хочемо займатися цим 
проектом?.. 


