
Мандруйте Україною та робіть гарні 
світлини для Вікіпедії одночасно!



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

Фото: Євген Бритавський
Вздовжкарпатська експедиція 2013

с. Присліп, Турківський район, Львівська 
область



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

Жовтець карпатський (Ranunculus 
carpaticus)

Фото: BioDasha, cc-by-sa-4.0



Ідею, маршрут, транспорт (пішки, велосипедом, 
автомобілем тощо) — учасники обирають і продумують самі

Лиса гора, Канівський район, Черкаська область. Фото: Мокрицький Павло, cc-by-sa-3.0 



Обґрунтування — відсутність 
матеріалів, статей. Низька якість 
тощо

Маяк, спроектований Ейфелем
Острів Джарилгач, Україна

Фото: Bogomaz Mykhailo, cc-by-sa-4.0



Результати (фото-, аудіо, відеоматеріали тощо) — 
повинні бути завантажені учасниками під вільною 
ліцензією на Вікісховище чи Вікіпедію

Фото: Bogomaz Mykhailo, BioDasha, cc-by-sa-4.0



Звіт (описовий та 
фінансовий) — 
передбачатиме лінки на 
створені, поліпшені, 
перекладені статті; 
завантажені матеріали 
тощо. Також потрібні 
будуть чеки, квитанції, 
якщо витрати були 
готівкові — розписки :)Схематичне зображення туристичного маршруту 

проходження Мармароського хребта (вздовж 
прикордонної роздільної смуги радянських часів)
BioDasha, OpenStreetMap, cc-by-sa-4.0



Як організувати?
❖ Подати ЗАЯВКУ на сайті ua.wikimedia.org:

1. Назва вікіекспедиції 

2. Мета експедиції

3. Актуальність 

експедиції 

4. Стан проблеми 

5. Задачі експедиції 

6.  Методи польових 

досліджень

7. Маршрути (окремо по кожному 

експедиційному дню) 

8. Учасники та їх обов'язки (окремо 

по кожному учаснику)  

9. Тривалість експедиції 

10. Аванс (до 20%)* 

11. Попередній кошторис 

*залежить від ситуації, але не може становити 100%



Бюджет

 Мінігрант може покривати витрати на: 

• Транспорт: доїзд учасників до місця початку експедиції; 

витрати на паливно-мастильні матеріали,оплату водіїв 

• Витрати на оформлення транспортних засобів символікою 

Фонду Вікімедіа (логотипи Вікіпедії) 

• Харчування*, проживання учасників

• Дрібні сувеніри для осіб, з якими передбачено зустрічі

• Інші потреби

Максимально 

ощадливий!

*витрати на алкогольні напої не покриваються :)



Отже:
❖ Описовий звіт за днями

❖ Створені статті у Вікіпедії*

❖ Поліпшені статті у Вікіпедії

❖ Створені статті у Вікімандрах

❖ Поліпшені статті у Вікімандрах 

❖ Вікіновини та інших вікіпроектах

❖ Проілюстровані статті у Вікіпедії 

❖ Статті, до яких додано відео

❖ Галерея медіафайлів тощо 

Скарабей священний на о. Джарилгач
Фото: Bogomaz Mykhailo, cc-by-sa-4.0

*йдеться не тільки про розділ українською мовою



Корисні посилання:
Основна сторінка проекту на сайті ВМУА

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

Сторінка проекту у Вікіпедії

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

Категорія на сховищі файлів, в якій зібрано всі фото з вікіекспедицій-ua

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ukrainian_Wikiexpeditions

Написати мені якщо залишилися ще запитання: 

antanana.org :)

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
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%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%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%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%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ukrainian_Wikiexpeditions
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ukrainian_Wikiexpeditions
http://antanana.org
http://antanana.org


Дякую!

Презентацію готували: Anntinomy, antanana

Логотип Фонду Вікімедіа: Neolux, Zscout370, Dbenbenn, суспільне надбання

Логотип Вікіекспедицій — Андрій Макуха, cc by-sa 3.0

Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, cc by-sa 3.0

Логотип Вікімандрів: AleXXw, Helixitta, cc by-sa 3.0

Логотип «Вікі любить пам'ятки»: Lusitana, Cirdan, cc by-sa 3.0

Логотип «Вікі любить Землю»: AleXXw, Zlir'a, cc by-sa 3.0

Імейл для заявок:

wm-ua@wikimedia.org


