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Шановні кияни та гості міста! 

Ми раді привітати Вас із нагоди проведення четвертої вікіконференції, 

що відбудеться в приміщенні Київського університету імені Бориса 

Грінченка за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б. 

Приміщення університету розташоване за 400 метрів (п’ять хвилин ходу 

пішки) від станції метро «Мінська» Куренівсько-Червоноармійської 

(синьої / другої) лінії Київського метрополітену. При виході зі станції йти 

в напрямку руху поїзда, опісля повертати наліво. Необхідно пройти один 

квартал, не переходячи дорогу при виході з метро. Університет 

розташований навпроти, слід лише перейти вул. Зої Гайдай (з  

трамвайними коліями). 



З готелю «Козацький» або Майдану Незалежності до Київського 

університету імені Бориса Грінченка можна дістатися прямою гілкою 

метрополітену, проїхавши 6 зупинок зі станції метро «Майдан 

Незалежності» у напрямку станції метро «Героїв Дніпра». Пересадок 

здійснювати не потрібно. Весь час в дорозі займе менше 30 хвилин. 

Якщо їхати з залізничного вокзалу, Вам слід сісти на станції метро 

«Вокзальна» Святошинсько-Броварської лінії (червона / перша) та 

проїхати три зупинки в напрямку станції «Лісова» до станції «Хрещатик», 

де слід зробити пересадку на станцію «Майдан Незалежності» 

Куренівсько-Червоноармійської лінії (синя / друга). 

 

Для проведення конференції, на другому поверсі нам надано одну 

велику аудиторію, а на четвертому поверсі – три середні та одну 

резервну аудиторії, які будуть позначені як: 

Room 0 – велика аудиторія (№227); 

Room 1 – середня аудиторія, перший потік (№403); 

Room 2 – середня аудиторія, другий потік (№404); 

Room 3 – середня аудиторія, третій потік (№405); 

Room 9 – резервна аудиторія, організаційний комітет (№409).



РОЗКЛАД 

Субота, 26 липня 2014 р. 

Час Потік 1 Потік 2 Потік 3 

10:00-10:30 Реєстрація 

10:30-12:00 С10 «Конфлікт інтересів» 

12:00-12:15 Кава-брейк 

12:15-13:45 С21 «Зміни до статуту 
ГО «Вікімедіа Україна» 

С22 
«Вікіекспедиції» 

С23 «Малі 
вікіпроекти» 

13:45-14:45 Обід 

14:45-16:15 С31 «Ліцензування 
файлів, Вікісховище» 

C32 «Освітня 
програма» 

C33 «Алхімія 
Вікіпедії» 

16:15-16:30 Кава-брейк 

16:30-18:00 С41 «Свобода 
панорами» 

C42 «БоГеМА» C43 
«Вікідані» 

Після 18:00 Неофіційна частина 
 

Неділя, 27 липня 2014 р. 

Час Потік 1 Потік 2 Потік 3 

10:00-10:30 Реєстрація 

10:30-12:00 H11 
«Кримськотатарська 

Вікіпедія» 

Н12 «Гранти, 
фінансові питання» 

Н13 
«Шаблони» 

12:00-12:15 Кава-брейк 

12:15-13:45 Н21 «Прес-служба 
ГО «Вікімедіа 

Україна» 

Н22 «Боти» Н23 «ЦСЄЗ-
2014» (CEEM) 

13:45-14:45 Обід 

14:45-16:15 Н31 «Музичні 
проекти» 

Н32 «Вікі Любить 
Землю / Пам’ятки» 

Н33 «Техніка 
безпеки у 
Вікіпедії» 

Після 16:15 Неофіційна частина 

КОНЦЕПЦІЯ 

Цьогорічна вікіконференція матиме концептуальні відмінності від 

попередніх вікіконференцій, що відбулися у Львові (2011), Харкові (2012) 

та Вінниці (2013). В якості експерименту запроваджено іншу концепцію 

вікіконференції: замість лекцій, які складалися з одного потоку 

запропоновані тренінги-семінари-обговорення, які складаються з трьох 

одночасних потоків. Перевагою такої концепції є те, що більш вузьке 

коло людей, яке зібралося за інтересами зможе детальніше обговорити 

певні теми. Сесія складатиметься з презентації/доповіді, яка буде 

переходити в обговорення з усіма присутніми (досвід минулого, 

проблеми, сучасний стан, перспективи, плани на майбутнє). Така 

концепція дозволяє людині не брати участі в нецікавих для неї заходах. 

Наприклад, комусь нецікаві юридичні / гуманітарні / технічні тематики. 

Недоліком такої концепції є те, що доведеться 

обирати одну тему з трьох, що проходять 

одночасно. Також, на виступі буде присутня лише 

частина слухачів з загальної кількості, але з іншого 

боку, це надає можливість спілкуватися та 

обговорювати тему саме з тими учасниками, які 

найбільше зацікавлені в цій тематиці. У будь-

якому випадку, за наслідками запровадження цієї 

концепції будуть зроблені висновки щодо її 

ефективності та порівняння зі старою концепцією. 

Для мінімізації недоліків, запропоновано, щоб за 

наслідками кожного заходу були підготовлені  та 

розміщені у загальнодоступних джерелах 

презентації/доповіді та результати обговорень.

Розклад-навігатор 
 

С10 

С21 С22 С23 

С31 С32 С33 

С41 С42 С43 

Н11 Н12 Н13 

Н21 Н22 Н23 

Н31 Н32 Н33 

С/Н = 
субота/неділя, 
перша цифра = 

номер секції, друга 
цифра = номер 

аудиторії 



Сторінка пам’яті Ігоря Костенка aka Користувач:Ig2000 

20 лютого 2014 року під час протистояння у 

Києві трагічно загинув Ігор Костенко —

користувач української Вікіпедії, журналіст, 

студент-географ. 

Ігор був дописувачем української Вікіпедії, 

писав під ім’ям Ig2000. Ігор зареєструвався у 

2011 році, написав понад 280 статей, зробив 

понад 1600 редагувань. Мав широке коло 

енциклопедичних інтересів — писав статті 

спортивної тематики, з географії, економіки та 

про історію українського війська. Його стаття 

про есмінець «Незаможник» українського та 

радянського флоту початку XX століття 

отримала статус «доброї статті».  

Ігор також активно займався просуванням української Вікіпедії в 

соціальних мережах, через які намагався залучати нових дописувачів. 

Адміністрував групу дописувачів Української Вікіпедії у Фейсбуку, де 

постійно розміщував цікавинки про Вікіпедію. У серпні 2013 року 

запропонував провести Вікіфлешмоб — запросити в певний святковий 

день якомога більшу кількість українців написати нові статті до Вікіпедії. 

Вікіфлешмоб пропонувалося провести 30 січня 2014 року до 10-річчя 

української Вікіпедії, проте через трагічні події в країні його довелося 

скасувати. Ігор вірив, що флешмоб допоможе поповнити Вікіпедію 

тисячами нових статей за день та запропонував стратегію його реалізації, 

однак до його проведення, на жаль, він не дожив… Вікіфлешмоб було 

проведено 27 квітня 2014 року і названо його іменем Ігоря Костенка. 

Редактори української Вікіпедії та ГО «Вікімедіа Україна» висловлюють 

співчуття рідним та близьким загиблого Ігоря Костенка. Вічна пам’ять…

Сторінка пам’яті Олега Ковалишина aka Користувач:Raider 

23 травня 2014 року у бою з сепаратистами 

трагічно загинув активний дописувач 

української Вікіпедії Raider (справжнє ім’я —

 Олег) — доброволець батальйону «Донбас». 

Олег працював програмістом та аналітиком.  

Він зареєструвався у Вікіпедії в 2007 році. Був 

одним з найактивніших вікіпедистів, зробив 

близько 20 тисяч редагувань та започаткував 

майже тисячу нових статей. Raider певний 

час працював над проектом статей, які 

потребували поліпшення. Олег також брав 

активну участь в обговореннях правил та політик Вікіпедії, а також 

відвідав кілька «вікізустрічей» — зустрічей користувачів Вікіпедії в 

реальному житті. 

Найбільше статей Raider написав з історичної тематики — передусім 

історії Стародавнього світу та середньовіччя, а також з економіки, 

зоології та про аніме. Стаття «Народи моря» отримала статус «доброї 

статті» — для написання цієї статті Raider спеціально їздив до бібліотеки 

Вернадського та зібрав найповнішу інформацію українською мовою. 

У квітні 2014 р. Олег записався добровольцем до батальйону «Донбас». 

Він не боявся війни, бо вважав, що він дорослий і ще не змучений 

життям, а тому має боротися за свою долю і долю наступного 

покоління… У батальйоні Олег узяв таке ж псевдо, як і у Вікіпедії — 

«Рейдер». 23 травня батальйон «Донбас» потрапив у засідку терористів з 

«Батальйону Восток» поблизу села Карлівки на Донеччині. Під час бою 

він знищив одного терориста, був важко поранений, проте відмовився 

здаватися. Він був розстріляний з підствольних гранатометів… 

Редактори української Вікіпедії та ГО «Вікімедіа Україна» висловлюють 

співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять… 



Співпраця з Київським університетом імені Бориса Грінченка 

Київський університет імені Бориса Грінченка вже тривалий час 

використовує сайти з вікі-розміткою. Зокрема, «Словник Бориса 

Грінченка», який створено в електронній версії за допомогою вікі-

розмітки містить понад 60 000 визначень. 

Ми маємо великий потенціал 

для взаємовигідної співпраці з 

метою поширення вільних 

знань, особливо по освітній 

програмі Вікіпедії. 

Перед початком офіційної 

частини конференції планується 

підписання меморандуму про 

співпрацю між Київським 

університетом імені Бориса 

Грінченка та Громадської організацією «Вікімедіа Україна». Зокрема, 

співпраця між Університетом та ГО «Вікімедіа Україна» полягатиме у 

 інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальний процес; 

 розширенні практичних навичок, які отримують студенти в процесі 

навчання; 

 наданні публічної значущості навчальній діяльності студента.  

 розширенню вільного доступу до сучасних наукових знань.  

 зростанню українського сегменту вільної енциклопедії «Вікіпедія».  

 популяризації Вікі-порталу Київського університету імені Бориса 

Грінченка у рамках освітньої програми Вікіпедії». 

До основних положень меморандуму можливі доповнення стосовно 

музичних проектів. Сподіваємося, що даний меморандум матиме 

реалізацію не лише на папері, але й і на практиці!

С10 «Конфлікт інтересів» (Conflict of Interest) 

Модератор та доповідач: Асаф Бартов (Asaf Bartov) aka 

Користувач:Ijon 

Мова виступу: американська англійська (з перекладом) 

Асаф Бартов не володіє 

українською чи російською 

мовами, тому просимо 

звертатися до нього 

англійською мовою, або ж 

скористатися допомогою 

перекладача. 

У темі «Конфлікт інтересів» (“Conflict of Interest”) мова йтиме 

про власне визначення терміну «Конфлікт інтересів», буде 

пояснюватися, чому погано, коли конфлікт інтересів має місце, 

випадки, коли наявність конфлікту інтересів не грає ролі.  

Встановлення наявності конфлікту інтересів складається з двох 

складових: вигоди (benefit) та відношення, зв’язку (relation). 

Після теоретичної частини присутнім буде надана можливість 

перевірити засвоєні знання на практиці, де в умовних ситуаціях 

потрібно буде визначити потенційний конфлікт інтересів та 

пріоритетний шлях з вирішення ситуації. Відвідавши цей захід, 

Ви зможете усвідомлювати, в яких ситуаціях має місце конфлікт 

інтересів, і як його уникати. Ця тематика є дуже важливою для 

нас, особливо в умовах боротьби з корупцією.



С21 «Зміни до статуту громадської організації                         

«Вікімедіа Україна» 

Модератор: Дмитро Говор aka Користувач:Dghooo 

Робоча мова: українська 

На Загальних зборах №4 ГО «Вікімедіа Україна» 15 грудня 2012 

р. було створено Ініціативну групу з питань внесення змін до 

статуту. Протягом року ініціативна група збиралася 8 разів, але 

запропоновані зміни до статуту ГО «Вікімедіа Україна» не 

набрали необхідної кількості голосів на Загальних зборах №5 15 

грудня 2013 року в зв’язку з недостатньою проінформованістю 

членів Організації із пропонованими змінами. 

Дмитро Говор є фаховим юристом та адвокатом, він допомагав 

Ініціативній групі вирішувати спірні питання. 

Наразі Дмитро Говор запропонував власну версію змін до 

статуту ГО «Вікімедіа Україна», яку пропонується обговорити 

поміж Загальними зборами. Важливість участі в цьому заході 

полягає в тому, щоб члени Організації розуміли, які зміни 

пропонується внести і для уникнення ситуації, коли значна 

частина членів залишається не проінформованою щодо 

запропонованих змін. Нинішній статут містить велику кількість 

колізій та не відповідає новому Закону України «Про громадські 

об’єднання». Вирішення багатьох проблемних питань, що 

містяться в чинному статуті, покращить діяльність Організації.

С22 «Вікіекспедиції» 

Модератори: Віктор Семенюк aka 

Користувач:Visem та Євген Букет aka 

Користувач:Jbuket 

Робоча мова: українська 

Вікіекспедиції – це проект, в якому вікіпедисти збираються у 

заздалегідь анонсовані поїздки, під час яких роблять фотографії 

та завантажують їх на Вікісховище під вільними ліцензіями. 

Про здобутки і перспективи одного з провідних проектів 

ГО «Вікімедіа Україна», особливості організації та проведення 

експедицій, чотирирічний досвід учасників проекту розкажуть 

Віктор Семенюк та Євген Букет. 

Микола Приходько aka Користувач:Nickispeaki розповість про 

досвід проведення вікіекспедицій Чернігівською областю. 

Микола подорожував автомобілем Чернігівщиною. 

Сергій Петров aka Користувач:Kharkivian розповість про 

методологію вікіекспедицій. Сергій подорожував приміськими 

поїздами Харківщиною та Полтавщиною. 

Андрій Макуха aka Користувач:Amakuha розповість про досвід 

велоекспедицій. Андрій подорожував велосипедом Київщиною. 

У ГО «Вікімедіа Україна» утворено Комітет з вікіекспедицій, ця 

зустріч є чудовою нагодою для обговорення планів на рік.



С23 «Малі проекти» 

Модератор-доповідач: Користувач:Friend, доповідачі: 

Користувач:Antanana, Олександр Желіба aka 

Користувач:Krutyvuss та Дмитро Дзюма aka Користувач:DixonD 

Робоча мова: українська 

Для більшості з нас основним вікіпроектом є власне Вікіпедія, 

але нам відомо про існування менших вікіпроектів. Зокрема, до 

них відносять: Вікісловник, Вікіпідручник, Вікіцитати, 

Вікіджерела, Віківиди, Вікіновини, Віківеристет та Вікімандри. У 

цій темі ви познайомитися з деякими проектами ближче. 

Користувач:Friend розповість про Вікіцитати. Доповідач 

адмініструє Вікіцитати з 2007 року та є одним з найактивніших в 

цьому проекті, де зібрані цитати, афоризми, приказки тощо. 

Користувач:Antanana розповість про Вікіновини – проект, 

спрямований на поширення вільних новин, проект українською 

мовою доволі рідко оновлюється, натомість Вікіновини 

англійською мовою вражають регулярністю оновлень. 

Олександр Желіба aka Користувач:Krutyvuss розповість про 

Вікіпідручник. Концепція Вікіпідручника полягає у створенні 

вільної навчальної літератури: посібників, рецептів тощо. 

Дмитро Дзюма aka Користувач:DixonD адмініструє Вікіджерела 

(бібліотека з вільним вмістом), про що розповість детальніше. 

С31 «Ліцензування файлів, Вікісховище» 

Модератори: Користувач:Antanana та Анатолій Гончаров 

Робоча мова: українська 

Мова буде йти про вільні ліцензії, роботу 

із файлами, правильне ліцензування, 

щоб не було порушення авторських 

прав, а також про роботу із невільними 

файлами та обмеження їх використання 

у проектах, спрямованих на поширення 

вільних знань. 

Окремо буде розмова про дозволи на публікацію матеріалів, які 

надсилаються через систему OTRS. 

Приклади невдалих дозволів, пояснення 

найбільш поширених помилок, щоб уникнути 

цього. 

Також буде згадано про таку норму в авторському праві як 

«свобода панорами», відсутність якої накладає певні 

обмеження на поширення вільних знань. 

Ця тема більше спрямована на практику. 



С32 «Освітня програма» 

Модератори: Користувач:Юрій Булка та Користувач:Ата 

Робоча мова: українська 

У 2010 році Фонд Вікімедіа започаткував Освітню програму 

Вікіпедії, завдяки якій в США і Канаді уже майже 8 тис. студентів 

з понад 50-ти університетів здобули практику редагування 

Вікіпедії і створили у вільній енциклопедії понад 4 тис. статей. 

Ідея Освітньої програми полягає в тому, щоб допомагати 

викладачам і студентам використовувати можливість 

створювати/редагувати статті у Вікіпедії як альтернативу до 

традиційних паперових рефератів чи курсових робіт. 

У рамках цієї секції поговоримо про досвід інших країн у цьому 

напрямку, а також про деякі здобутки в Україні. Окрім того, 

спробуємо накреслити пріоритетні завдання в рамках Освітньої 

програми, які допоможуть розвивати її в нашій державі. 

Викладач кафедри інформаційних технологій та математичних 

дисциплін Київського університету ім. Б. Грінченка Лілія 

Варченко-Троценко розповість про словник Бориса Грінченка, 

який функціонує в електронному режимі у вікі-розмітці. Цей 

словник містить тлумачення понад 60 тисяч слів. 

С33 «Алхімія» Вікіпедії: від «вольтових дуг» до трансформації 

енергії зла на добро. Чи отримає Вікіпедія Нобелівську премію 

миру?» 

Модератор-доповідач: Юрій Дзядик aka Користувач:Dzyadyk 

Робоча мова: українська 

 

Енциклопедія «не лише дає інформацію, але і нав'язує думку» 

(Британіка, 1911). Відповідальність перед суспільством. Роль 

етичних норм. Вікіпедія як революція та каталізатор революцій. 

Етичні вади Енциклопедії Дідро. Аналогії з алхімією та 

магнетизмом: від містики до технологій. Ментальна алхімія: 

трансформатори енергії зла на добро. Вимірювання напруги. 

Громовідводи. Ментальна «динамомашина». Визначення 

об'єму душі учасника Вікіпедії. 

Мозковий штурм: інформаційні технології для миро-творчості. 

Чи отримає Вікіпедія Нобелівську премію миру? 



С41 «Свобода панорами» 

Модератори-доповідачі: Левон Азізян aka Користувач:Ліонкінг, 

Користувач:Antanana та Анатолій Гончаров 

Робоча мова: українська 

На мапі Європи залишилося 

лише шість держав, в яких 

законодавчо не закріплена 

свобода панорами. В 

державах-членах СНД свобода 

панорами діє в Молдові та у 

Вірменії, найближчим часом 

зміни набудуть чинності і в 

Росії. На жаль, Україна не 

поспішає із запровадженням свободи панорами. 

Не всім відомо, що в нашій державі не дозволено 

фотографувати та публікувати фотографії багатьох пам’яток. 

Свобода панорами дозволяє робити зйомки або створювати 

інші зображення будівель та скульптур, які постійно знаходяться 

в громадському місці та публікувати ці зображення. При цьому, 

авторські права архітектора чи скульптора не вважатимуться 

порушеними. 

Метою є початок підготовки проекту змін до законодавства 

стосовно запровадження свободи панорами в Україні.

С42 «БоГеМА» 

Модератори: Користувач:Юрій Булка та Користувач:Ата 

Робочі мови: українська та польська (з перекладом) 

«БоГеМА», або ж англійською «GLAM», присвячена співпраці з 

бібліотеками, галереями, музеями та архівами. 

13–14 червня 2014 року «Бібліоміст» (IREX) спільно із 

представниками ГО «Вікімедіа Україна» організували Вікідень в 

муніципальних бібліотеках в більшості регіонів України. 

ГО «Вікімедіа Україна» змогла частково забезпечити під час 

заходу досвідченими вікіпедистами бібліотеки у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Тернопільській, 

Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Леся 

Харченко та Анна Тараненко від «Бібліомоста» висловлять свої 

думки з приводу заходу, а також відзначать успіхи та недоліки. 

Анатолій Ротт aka Користувач:Atoly розповість про діяльність 

вікігуртка, сформованого в одній з районних муніципальних 

бібліотек Дніпропетровщини. 

Гість з Польщі, Користувач:Julo поділиться польським досвідом 

GLAM та діяльністю Wikimedia Polska в цьому напрямку. З 

перекладом презентації з польської та обговоренням 

допомагатиме Користувач:Friend. 



С43 «Шаблони» 

Модератор-доповідач: Ілля Корнійко aka Користувач:Ilya 

Робоча мова: українська 

Шаблони (Templates) — функціональність MediaWiki, яка 

дозволяє гнучке повторне використання тексту і розмітки, а 

також дозволяє забезпечувати семантичну розмітку. 

Прикладами використання шаблонів є інформаційні картки та 

навігаційні шаблони. 

Шаблони мають можливості із гнучкого керування вставленням 

їх до сторінок, можуть використовувати змінні, параметри та 

дані з Вікіданих, програмуватися за допомогою різних 

розширень, таких як парсерні функції та модулі Lua. Для 

представлення шаблонів на сторінці можуть використовуватися 

стилі CSS та код JavaScript. Є засоби для експорту/імпорту 

шаблонів, тестування змін до шаблонів у пісочниці, опису 

параметрів шаблонів. Вміст шаблонів може редагуватися 

Візуальним редактором та аналізуватися ботами.

Н11 «Кримськотатарська Вікіпедія» 

Модератор: Левон Азізян aka Користувач:Ліонкінг 

Робочі мови: українська, частково російська 

На жаль, кримськотатарська Вікіпедія має небагато статей, 

насамперед через відсутність дописувачів серед кримських 

татар. Основну кількість редагувань у кримськотатарській 

Вікіпедії здійснюють етнічні українці та росіяни. Існує проблема 

асиміляції кримських татар, де більша частина молодого 

покоління не вміє писати кримськотатарською мовою. У цій темі 

будуть обговорюватися шляхи підтримки, розвитку та залучення 

нових дописувачів до редагування кримськотатарської Вікіпедії. 

На заході буде гість з Автономної Республіки Крим. Він 

виступить з доповіддю на тему «Продвижение 

крымскотатарской Википедии в социальных сетях». 

Також буде присутній завідувач кафедри тюркології Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка Підвойний 

Володимир Миколайович. У липні 2014 року на кафедрі 

тюркології КНУ відкрито спеціальність «кримськотатарська мова 

і література та переклад». Матимемо можливість обговорити 

перспективу співпраці за освітньою програмою. 

Ще одними гостями будуть представники кримськотатарського 

земляцтва Києва. З ними ми зможемо обговорити співпрацю 

щодо проведення віківишколів та перекладу освітніх матеріалів. 



Н12 «Гранти, фінансові питання» 

Модератор-доповідач: Користувач:Antanana 

Робоча мова: українська 

В основному, мова йтиме про гранти, які можна отримати від 

«Фонду Вікімедіа» – некомерційної 

організації, яка функціонує за рахунок 

пожертв.  

Усі вікіпроекти, які підтримуються Фондом 

(Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, 

Вікіпідручник, Вікіновини, Вікімандри, 

Вікісховище тощо) є вільними від реклами і 

не орієнтовані на одержання прибутку. 

Читачі з усього світу жертвують гроші на підтримку цих проектів, 

а Фонд розподіляє їх через систему грантів. 

Звичайно, гранти для реалізації проектів, які можуть сприяти 

наповненню вікіпроектів вільними знаннями та їхньому 

поширенню, можна отримувати не тільки від «Фонду Вікімедіа», 

а й від інших організацій. Це вітається, однак, варто уникати 

ситуацій, які можуть бути пов’язані із «репутаційними 

ризиками», коли самі слова «Вікіпедія» та «Вікімедіа» можуть 

бути використані для піару якоїсь політичної сили чи позиції. 

Н13 «Вікідані» 

Модератор: Ілля Корнійко aka Користувач:Ilya 

Доповідачі: Ілля Корнійко aka Користувач:Ilya та 

Користувач:Movses 

Робоча мова: українська 

Вікідані (Wikidata) — це база 

знань, яка містить 

властивості сутностей. 

Властивості можуть мати 

контекстну інформацію, 

джерело, посилання на інші 

сутності. Властивості можна 

використовувати у вікіпроектах, зокрема у шаблонах, їх можна 

обробляти різними інструментами, одержуючи результати 

структурованих запитів і представляючи їх у вигляді списків, 

графів, дерев, графіків та карт. 

Упровадження Вікіданих складається із трьох фаз, перші дві - 

використання для міжмовних посилань та інфомаційних карток 

були впроваджені весною 2013 року. Третя фаза, що містить 

запити і списки є в процесі розробки. 

Користувач:Movses розповість про Wikidata Game – інструмент, 

який створив Магнус Манске.



Н21 «Прес-служба Громадської організації «Вікімедіа Україна» 

Модератор: Сергій Петров aka Користувач:Kharkivian 

Робоча мова: українська 

Прес-служба є важливим підрозділом будь-якої громадської 

організації, оскільки від якості її роботи залежить престиж 

організації у суспільстві в цілому. Планується обговорити низку 

проблем, пов’язаних із функціонуванням прес-служби у 

сучасних реаліях інформаційного простору. Особлива увага 

приділятиметься підходам щодо принципів наповнення 

інформацією сайтів та блогу організації, сторінок організації та 

окремих проектів Фонду Вікімедіа українською мовою у 

соціальних медіа. Планується приділити час питанню 

використання медіа-файлів на сайті, у блозі та у соціальних 

медіа щодо їх відповідності правилам щодо авторського права у 

вікіпроектах. 

Сергій Петров aka Користувач:Kharkivian виступить із доповіддю 

на тему «Вікіпроекти та інформаційний простір: робота з 

інформацією та медіа у сучасних реаліях». 

Олена Захарян aka Користувач:Olena Zakharian розповість про 

проблеми, що виникають з особовою представленістю 

організації у засобах масової інформації, розподілом 

коментування для медіа та запропонує можливі шляхи для 

поліпшення ситуації. 

Н22 «Боти» 

Модератори-доповідачі: Користувач:Sergento та Ілля Корнійко 

aka Користувач:Ilya 

Робоча мова: українська 

Боти — це програми, які 

дозволяють 

(напів)автоматизовану обробку 

даних у вікіпроектах. Це може 

бути одержання інформації з 

масиву статей, масові 

редагування, автоматизоване 

створення статей. Боти можна 

використовувати з графічного 

інтерфейсу (AWB), запускаючи 

готові скрипти з командного 

рядка (Pywikibot), aбо пишучи 

власні боти використовучи клієнтські бібліотеки для різних мов 

програмування чи навіть самостійно використовуючи MediaWiki 

Web API. 



Н23 «Центрально-східноєвропейська зустріч. Перспективи 

проведення в Україні» 

Модератори: Віктор Семенюк aka Користувач:Visem та                  

Євген Букет aka Користувач:Jbuket 

Робоча мова: українська 

Співпраця між відділеннями, поглиблення транскордонного 

співробітництва між вікіпедійцями і вікімедійцями країн 

центральної і східної Європи є головними лейтмотивами 

конференції CEE Meeting. Організовуючи цю вікізустріч в нашій 

країні, ГО «Вікімедіа Україна» має всі шанси утвердити свій 

статус як одного з провідних східноєвропейських відділень 

Фонду Вікімедіа і… врятувати міжнародний проект 

східноєвропейських вікізустрічей. 

На цій зустрічі обговорюватимуться перспективи проведення 

СЕЕМ-2014 в Україні. Захід вже проводився двічі: у 2012 році в 

Белграді, Сербія та у 2013 р. в Модрі, Словаччина. 

Проведення заходу в цьому році – під питанням. Угорщина, яка 

з Україною заявляла намір провести цей захід, відмовилася його 

проводити в себе та висловила готовність підтримати заявку 

України, якщо захід відбуватиметься неподалік від Угорщини. 

Поляки висловили застереження щодо доцільності формату та 

зазначили, що варто провести більш вужчий захід за тематикою. 

Потрібно обговорити питання контенту, ресурсів та організації. 

Н31 (1) «QR-коди» та Н31 (2) «Музичні проекти» 

Робоча мова: українська 

Модератор-доповідач (1): Андрій Макуха 

З поширенням мобільного інтернету дедалі актуальнішим стає 

«вікіфікація» фізичних об'єктів, які слугують предметами статей 

Вікіпедії: пам'яток архітектури, історії, природи, творів 

мистецтва тощо. Ця стисла секція присвячена QR-кодам 

Вікіпедії, технології, що дозволяє знаходити інформацію про 

предмет у Вікіпедії через смартфон чи планшет, знаходячись у 

його фізичній близькості чи маючи його фотографію. Ми 

розглянемо успішне втілення в рамках проекту «Odessa2.Org» та 

подумаємо, як просувати цю ідею в інших містах України. 

Модератор-доповідач (2): Користувач:Юрій Булка 

Слово «Вікімедіа» підказує, що не лише візуальна чи текстова 

інформація належить до скарбниці знань людства. Українські 

вікімедійці працюють також над збереженням і публікацією на 

умовах вільних ліцензій нот, вокальних текстів та аудіозаписів 

музичних творів, які раніше були доступні зі значними 

обмеженнями поширення і використання. Користувач:Юрій 

Булка розповість про цілі і здобутки проекту «Світова класика 

українською», про створені студентами Львівської консерваторії 

аудіозаписи української і західноєвропейської класичної музики, 

та про оцифровані аудіозаписи кобзарів початку XX століття. 



Н32 «Вікі любить Землю. Вікі любить памʹятки» 

Модератори-доповідачі: Користувач:Alona Zubchenko (WMUA), 

Олена Захарян aka Користувач:Olena Zakharian, Ілля Корнійко 

aka Користувач:Ilya та Анатолій Гончаров (по ВЛП)  

Робоча мова: українська 

«Вікі любить Землю» — щорічний фотоконкурс, організований 

Фондом Вікімедіа, який має на меті фотографування пам’яток 

природи. У 2013 році започаткований українським регіональним 

відділенням ФВМ — «Вікімедіа Україна». У 2014 році став 

міжнародним, проводився в 16 країнах. 

У 2014 році було завантажено понад 12 тисяч фотографій 1329 

пам’яток природи. У конкурсі взяли участь понад 430 

фотографів. Іде робота у співпраці з Національним екологічним 

центром України із збирання даних і створення статей про 

пам’ятки природи. 

«Вікі любить пам’ятки» — аналогічний фотоконкурс пам’яток 

культурної спадщини. Започаткований голландцями в 2010 році. 

У 2013 році проводився в Україні вдруге, в світі — вчетверте. 

В Україні в 2013 році було завантажено 35610 фотографій 9473 

пам’яток. Участь у конкурсі взяли 604 фотографи. 

Н33 Техніка безпеки у Вікіпедії. Математичні засоби та 

технології виявлення КІ («Екзорцизм»). 

Модератор-доповідач: Юрій Дзядик aka Користувач:Dzyadyk 

Робоча мова: українська 

Техніка безпеки. Stratfor. Емпатія. Приклади. Російська Вікіпедія 

у пазурях Скілли. Домінування сил кривизни, офіційно (АК:800) 

діє крива логіка. Релятивне визначення факта, релятивна 

арифметика. Давньокитайська байка про оленя. Задзеркалля, 

чи світ Орвелла. Забруднення свідомості. Чорні діри. Прогноз 

(Dzyadyk, 2013): «ні миру, ні слави». Акселератор війни. Вікі-

технології віча. Приклади прогалин та викривлень в українській 

Вікіпедії. Математичні засоби та інформаційні технологіі 

виявлення КІ. Гармонія. Вікіпедія як інформаційний та етичний 

стрижень суспільства майбутнього. 

Мозковий штурм: проблема експериментального дослідження 

можливості зв'язків з паралельним світом. Перевірка гіпотези 

«Весь світ – театр». 



Інформація про громадську організацію «Вікімедіа Україна»  

Громадська організація «Вікімедіа Україна» має на меті 

промоцію і підтримку проектів Фонду Вікімедіа, забезпечує 

матеріальну основу для низки інтернет-спільнот, що створюють 

вільнопоширюваний вміст. Організація заснована в 2009 році, 

станом на 1 липня 2014 року налічує 64 члени. Основні зусилля 

ГО «Вікімедіа Україна» спрямовані на промоцію та підтримку 

проектів Фонду Вікімедіа українською мовою та мовами інших 

народів, які проживають на території України. Це стосується 

насамперед вільної енциклопедії Вікіпедії, а також таких 

проектів як: Вікісловник — вільний словник; Вікіновини — 

вільне джерело новин; Вікіпідручник — проект для розробки 

вільних навчальних матеріалів; Вікіцитати — вільна колекція 

цитат; Вікіджерела — сховище вільнопоширюваних текстів; 

Вікімандри — вільний путівник; Вікідані — централізоване 

сховище для різних типів даних (інтервікі, статистична 

інформація тощо); Вікісховище — багатомовне централізоване 

сховище файлів під вільними ліцензіями. 

Напрями діяльності: популяризація ідеї роботи у вільних 

проектах Фонду Вікімедіа, у тому числі залучення вчених і 

фахівців; вирішення правових питань, зокрема, пов’язаних з 

використанням в Україні вільних ліцензій Creative Commons та 

GNU FDL; допомога іншим організаціям у поширенні і 

використанні матеріалів проектів Вікімедіа; встановлення 

партнерських відносин з музеями, бібліотеками, архівами, 

середніми і вищими навчальними закладами, іншими 

організаціями, щоб підтримувати вікіпроекти. 

Глобальна мета організації — забезпечення вільного доступу до 

всіх накопичених людством знань. 
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