
Світ Вікіпедії 

Уявіть собі світ, в якому кожна людина може вільно 
ділитись знаннями всього людства. Це те, що ми й робимо. 

Джиммі Вейлз 



5 
бюрократів. 

41 
адміністратор. 

 

Більше 400 патрульних. 

Близько 3 тис. активних 
дописувачів. 

Близько 100 тис. зареєстрованих 
дописувачів. 

Більше 400 тис. зареєстрованих користувачів. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна:Статистика  
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Контроль за дотриманням правил 
• Патрулювання 
• Списки спостереження 
• Списки нових сторінок та редагувань 
• Боротьба з вандалізмом 

• Захист сторінок 
• Швидкий відкіт 
• Блокування та персональне обмеження користувачів 

• Вилучення сторінок 



Яким чином приймаються рішення? 

Схема пошуку консенсусу у Вікіпедії  
© grant horwood  

o Консенсус  
o Голосування 



Рух Вікімедіа — глобальна спільнота 

дописувачів проектів фонду Вікімедіа. 

Вікіманія-2012: групова світлина ©  Helpameout 



«Фонд Вікімедіа» (Wikimedia Foundation Inc.) — 

американська неприбуткова організація, яка забезпечує 

матеріальне підґрунтя для численних Інтернет-спільнот, що 
створюють вміст, який вільно розповсюджується. 

Регіональні відділення Фонду «Вікімедіа» © Cary Bass 



Громадська організація «Вікімедіа Україна» 

(засн. 2009 року) — громадська організація, регіональне 
відділення «Фонду Вікімедіа» в Україні. Займається 
популяризацією та підтримкою проектів Вікімедіа через 
проведення різноманітних заходів: віківишколів, конференцій, 
конкурсів статей і фотографій тощо. 

Вікітренінг для педагогів України (квітень 2016) © Ilya 



Проекти «Фонду Вікімедіа» (Wikimedia Foundation, Inc) 
• Вікіпедія — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія 
• Вікісловник — універсальний та багатомовний словник 
• Вікіцитати — збірник цитат 
• Вікіджерела — бібліотека оригінальних текстів 
• Вікіпідручник — навчальна література 
• Вікіновини — відкрита інформаційна агенція 
• Вікісховище — загальне сховище файлів мультимедіа 
• Вікімандри — інтернет-портал, присвячений туризм 
• Віківерситет — форма інтерактивної освіти і ведення відкритих наукових 

проектів 
• Віківиди — довідник з таксономії біологічних видів 
• Мета-вікі — Вікі про проекти Вікімедії 



o Презентацію готував: Oleh Kushch 
o Логотип Вікіпедії: Nohat, Paullusmagnus, Wikimedia Foundation, cc by-sa 3.0 
o Логотипи інших проектів «Фонду Вікімедіа»: Bertrand Grondin, Rei-artur, 

Nicholas Moreau, Bastique, Ramac, David Vasquez, Simon, LivingShadow, Pumbaa, 
AleXXw, Snorky, -xfi-, Artur Jan Fijałkowski, White Cat, cc by-sa 3.0 

o Іконка Wikipedia Reviewer: Angelus, cc by-sa 3.0 
o Логотип Руху Вікімедіа: Artur Jan Fijałkowski, суспільне надбання 
o Логотип Фонду Вікімедіа: Neolux, Zscout370, Dbenbenn, суспільне надбання 
 
 

Дякую! 

 
Імейл для контактів: 

wm-ua@wikimedia.org 
 


