
«Вікімедіа Україна» у 2021 році
Чого досягли і що плануємо



Чим загалом займається 
«Вікімедіа Україна»?



1) Збагачення 
контенту



Проєкти із залучення нового вмісту до 
Вікіпедії, Вікісховища, інших вікіпроєктів 
— наприклад, конкурси статей та 
фотоконкурси, тематичні тижні й 
марафони, БоГеМА тощо.

Збагачення контенту 



Фокус на:
● масштабних, амбітних завданнях (ВЛП, 

ВЛЗ);
● важливих, недовисвітлених темах 

(WikiGap);
● підтримці ініціатив спільноти (тематичні 

тижні);
● побудові партнерств (БоГеМА). 

Збагачення контенту 



Фото:
Antanana, CC0



2) Підвищення 
участі



Проєкти із залучення нових людей до 
наповнення Вікіпедії та вікіпроєктів; 
навчання й допомоги — наприклад, 
Освітня програма чи Вікімарафон.

Підвищення участі



Фокус на:
● залученні широкого кола нових людей 

(Вікімарафон);
● роботі із довгострокової побудови вмінь та 

навичок (Освітня програма);
● розробці системних рішень (онлайн-курс);
● залученні недопредставлених груп 

(марафон у кримськотатарській Вікіпедії).

Підвищення участі





3) Підтримка та 
розвиток 

вікіспільноти



«Проєкти Вікімедіа наповнюються та 
підтримуються самоорганізованою 
спільнотою волонтерів, однак для цієї 
спільноти корисною є організаційна 
підтримка, яку може надати “Вікімедіа 
Україна”»

Підтримка спільноти



Фокус на:
● розвитку спроможностей (проведення 

тренінгів, стипендії);
● створенню простору познайомитися і 

поділитися досвідом (як сьогодні);
● інформуванні про корисні можливості 

(анонси, дайджести);
● мотивуванні людей (Вікізгущівка).

Підтримка спільноти



Фото:
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4) Обізнаність про 
Вікімедіа



Про Вікіпедію знають всі, але ми хочемо 
розповідати, як вона працює, як нею 
правильно користуватися — і що можна 
долучатися до її наповнення (і що у неї є 
сестринські проєкти, до яких теж можна і варто 
долучатися🙂)

Обізнаність про Вікімедіа



● Інформаційні ресурси — блог, розсилки, 
соцмережі 

● Робота з медіа — прес-релізи, відповіді на 
запити, проактивні пропозиції

● Розробка інформаційних матеріалів: 
онлайн і на папері

Обізнаність про Вікімедіа



Анна Хроболова, 
CC0



5) Адвокація



«адвокація змін, котрі необхідні для 
розвитку вільних знань, на 
державному рівні»

«Ціль 5. Україна має “свободу 
панорами”»

Адвокація



● Участь у законотворчому процесі (робота із 
парламентом і Кабінетом міністрів, 
комунікація з авторами законопроєктів)

● Поширення обізнаності (розповідаємо 
усім, що таке «свобода панорами» і чому це 
важливо)

Адвокація



Дещо із досягнутого за 
перше півріччя 2021



Провели перший в історії 
Вікімарафон із фокусом 

на онлайн-участь



MeOlya, CC0



Зробили акцію із 
висвітлення української 

культури різними мовами



Провели кілька великих 
конкурсів у оновленому 

форматі





Уперше організовано 
долучилися до 

міжнародної акції 
#1Lib1Ref



Завершили великий 
конкурс для педагогів 
«Вікіпедія для школи»





Організували перший в 
історії марафон у 

кримськотатарській 
Вікіпедії





Провели перший форум 
адміністраторів 

українських вікіпроєктів



Нагородили 44 
користувачів, зокрема 27 

новачків, «згущівкою 
поштою»





Учетверте провели акцію 
WikiGap, уперше у 

Вікіцитатах



Колаж: Анастасія 
Івашина
Оригінальні фото: 
w.wiki/3A8o



Продовжували 
боротися за 

введення 
«свободи 

панорами»



Надали підтримку трьом 
вікіекспедиціям, два 

фотогранти, п'ять 
стипендій на тренінги



Читайте більше
wmua:Звіти/2021/Піврічний звіт

w.wiki/3vVK

https://w.wiki/3vVK


Плани на осінь та 
грудень



«Вікі любить пам’ятки» — 
десятий, ювілейний 

конкурс





БоГеМА, Освітня 
програма — збір досвіду, 
напрацювання стратегії



БоГеМА, Освітня 
програма — конкурс для 
бібліотекарів + конкурс 

для вчителів



Вікіконференція 
2021:

гібридний
формат



Конкурс 
наукових 

фотографій



Усі постійні програми: 
тематичні тижні, 

підтримка ініціатив 
спільноти, промоція 
Вікіпедії та все інше



Проєкти, які ще рано 
анонсовувати — або й які 

ще не придумані :)



Фіналізація конкурсів та 
інших проєктів, початих у 

першому півріччі



Долучайтеся до того, 
що вам цікаво — або 
пропонуйте свої ідеї!



info@wikimedia.org.ua

subscribe.wikimedia.org.ua 

mailto:info@wikimedia.org.ua
http://subscribe.wikimedia.org.ua/


Питання до обговорення



На чому варто 
сфокусуватися більше?



Що слід врахувати у 
плануванні 2022 року?



На що не варто витрачати 
сили?



Дякую!

● Автор презентації — Антон Процюк
● Автори фото на відповідних слайдах


