
 

Центральна міська публічна бібліотека 

 

 

 

 

 

 

Web-покажчик 

 

 

 

 

Краматорськ, 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:                                  Лісіченко О.М. 

 

Комп’ютерний набір:              Лісіченко О.М. 

Відповідальний за випуск:     Труш Н.В. 

 

 

 

«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся у пунктах 

європейської інформації в бібліотеках» [Текст]: веб-

покажчик/укладач: Лісіченко О.М.-2016. – 12 с. 

 
 



Список основних установ ЄС та їхні веб-адреси 

1. Європейський Союз (European Union) - загальна 

інформація про ЄС; корисними для бібліотекарів будуть 

розділи, призначені для дітей і вчителів. 

http://europa.eu/index_en.htm 

2. Рада Європейського Союзу (The Council of the 

European Union) - вся інформація про Раду ЄС; актуальна 

інформація про головування та теми засідань. 

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/ 

3. Європейський парламент (The European Parliament) 

- актуальна інформація про склад, комітети та діяльність 

Європейського парламенту, що обирається громадянами-

членами ЄС; корисними для бібліотекарів може бути розділ 

відео та можливість підписатися на новини. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en 

4. Рада Європи (The European Council) - інформація про 

Раду Європи; цікавими для користувачів бібліотек будуть 

політика, теми і процедури засідань, прийняті рішення і 

документи. 

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/ 

5. Європейська комісія (The European Commission) - 
європейська комісія є виконавчим органом ЄС; корисними 

для бібліотекарів є відомості про діяльність інформаційних 

пунктів і можливості отримати консультації та інформаційні 

послуги. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm 

http://europa.eu/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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6. Європейська служба зовнішньополітичної діяльності 

– служба відповідає за зовнішню політику і політику 

безпеки ЄС; для бібліотекарів цінними є ресурси 

розділу «ЄС і громадяни» та дискусійна сторінка. 

http://eeas.europa.eu/ 

7. Суд Європейського Союзу (The Court of Justice of the 

European Union) – дієвий інформаційний ресурс про 

дотримання права при тлумаченні застосування 

договорів у межах ЄС; корисними є бібліотека повних 

текстів документів та пошукова база судових справ, що 

розглядаються, а також публікацій та мультимедійних 

ресурсів. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

8. Європейський центральний банк (The European 

Central Bank) – банк відповідає за грошову політику та 

валютні операції в ЄС; для бібліотекарів корисним є 

розділ «Дослідження і публікації». 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html 

9. Суд аудиторів (The European Court of Auditors) – суд 

аудиторів є «охоронцем» фінансів ЄС; радимо звернути 

увагу на поточну інформацію щодо порядків та 

процедур фінансової діяльності у межах ЄС, а також 

публікації аналітичного змісту. 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx 

10. Європейський комітет з економічних і соціальних 

питань (The European Economic and Social 

Committee) – комітет відповідальний за суспільну думку з 

економічних та соціальних питань; для бібліотекарів 

корисними будуть документи, інформація про події та з 

актуальних тем, а також розділ «Візьми участь!» з анонсами 

заходів, акцій, проектів, вакансій і стажувань. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home 

11. Комітет регіонів (The Committee of the Regions) – 

комітет регіонів опікується питаннями регіональної 

http://eeas.europa.eu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home


політики, навколишнього середовища та освіти на 

регіональному і місцевому рівнях; рекомендуємо 

використовувати інформацію з розділу «Європа у моєму 

регіоні». 

http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

12. Європейський Інвестиційний Банк (The European 

Investment Bank) – європейський Інвестиційний Банк 

фінансує державні та приватні довгострокові інвестиції. 

http://www.eib.europa.eu/?lang=en 

13. Європейський омбудсмен (The European 

Ombudsman) - європейський омбудсмен провадить 

слідство за скаргами щодо неправомірних дій в роботі 

адміністрацій та інституцій ЄС; для користувачів 

бібліотек корисно дізнаватися про стратегію і етику 

діяльності захисних структур в ЄС. 

http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm 

14. Офіс офіційних публікацій ЄС (The Publications 

Office of the European Union) - містить новини, 

інформацію про установи, публікації про політику ЄС у 

різних сферах; для користувачів та ІТ фахівців радимо 

звернути увагу також на розділ з програмними 

додатками «EU apps». 

http://publications.europa.eu/en/home 

15. Представництво Європейського Союзу в Україні 

(Delegation of the European Union to Ukraine) – 

представництво ЄС в Україні має статус дипломатичної 

місії та офіційно представляє ЄС в нашій країні. Воно 

сприяє політичним та економічним зв’язкам між 

Україною та ЄС шляхом підтримання ефективного 

діалогу з урядовими установами та підвищення 

поінформованості про ЄС, його установи та програми; 

відстежує впровадження Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та ЄС; інформує 

http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.eib.europa.eu/?lang=en
http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm
http://publications.europa.eu/en/home


громадськість щодо розвитку ЄС, роз’яснює окремі 

аспекти політики ЄС; бере участь у впровадженні 

програм зовнішньої допомоги ЄС. 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 

 
Віртуальні подорожі та екскурсії містами і музеями 

Європи, знайомство з історичними і культурними 

пам’ятками, спостереження за життям, побутом, умовами 

навчання, лікування, вирішенням екологічних проблем, 

іншими питаннями життя у спільному європейському домі 

можна здійснювати корстуючись наступними сайтами: 

 

«Мандруємо Європою» 

https://www.youtube.com/watch?v=KqsIKUweI1Q  

«Подорож столицями Європи» 

https://www.youtube.com/watch?v=MWHIkCJ48VM  

«Брюсель – столиця Європи» 

https://www.youtube.com/watch?v=rFQJ6N2XxDI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KqsIKUweI1Q
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Сайти органів державної влади в Україні, де 
можна шукати інформацію про ЄС та 

євроінтеграцію 
 

Урядовий портал 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24639

6130&cat_id=223223535 

Міститься Урядовий офіс з питань ЄС, тексти 

офіційних документів, відображаються процеси 

наближення законодавства України до права ЄС, візового 

діалогу, зони вільної торгівлі, східного партнерства, 

співробітництва з Радою Європи. 

Комітет з питань Європейської інтеграції 

Верховної ради України 

http://comeuroint.rada.gov.ua/ 

Тут ви знайдете інформацію з питань, що 

перебувають у віданні комітету: участь України в 

міжнародних інтеграційних процесах з ЄС; оцінка 

відповідності законопроектів міжнародно-правовим 

зобов’язанням України; забезпечення міжпарламентських 

зв’язків Україна-ЄС, координація програм технічної 

допомоги та спеціальних навчальних програм; надання 

згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з 

ЄС та його державами-членами (ратифікація, приєднання 

до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного 

договору), денонсація зазначених міжнародних договорів 

України; питання транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246396130&cat_id=223223535
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246396130&cat_id=223223535
http://comeuroint.rada.gov.ua/


Міністерство закордонних справ 

http://mfa.gov.ua/ua 

Міністерство охорони здоров’я України  

http://moz.gov.ua/ua/portal/PU.html 

Міністерство культури України  

http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=2449

62256&cat_id=244962252 

http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=2449

77044&cat_id=244913751 

Міністерство інфраструктури України 

http://www.mtu.gov.ua/timeline/Evrointegraciya.html 

Вінницька обласна державна адміністрація  

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/GrPAKQH

?OpenDocument&count=5&RestrictToCategory=GrPAKQH 

Кіровоградська обласна державна адміністрація  

http://www.kr-admin.gov.ua 
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Ресурси від науково-дослідних установ, інститутів 
громадянського суспільства та медіа 

 

1. Аррата: український національний портал  

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?division=80 

2. Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» 

http://novisa.org.ua/ 

3. Інформаційна кампанія «Сильніші разом!» (Stronger 

Together) - про переваги посиленої співпраці з 

Європейським Союзом. 

http://www.strongertogether.org.ua/dorozhnya-karta-

yevrointegratsijnyh-reform-2015-gromadskist-ta-eksperty-

zaklykayut-deputativ-do-cpivpratsi/ 

4. Європейська Україна 

http://eukraina.com/load/eurointegration/4 

5. Євроінтеграція : Портал «Громадський простір»  

http://www.prostir.ua/news_topics/evrointehratsiya/ 

6. Європейський вибір України  

http://pidruchniki.com/1032061736532/politologiya/yevropeysk

iy_vibir_ukrayini  

7. Європейська та євроатлатнтична інтеграція / Фонд 

Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва  

http://dif.org.ua/ua/topics/euro_integration/   

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?division=80
http://novisa.org.ua/
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8. Європейська правда: Міжнародна безпека та 

інтеграція України  

http://www.eurointegration.com.ua/  

9. Канал «Еuronews» - українською мовою з онлайн-

трансляціями та архівними матеріалами. 

https://www.youtube.com/user/euronewsukr 

10. Медіапортал  

http://espreso.tv/tag/yevrointegraciya   

11. Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у 

Брюсселі «Сусіди поруч»  

https://ukraine-office.eu/  

12. Портал «Європейський вибір»  

http://eu4ukr.wix.com/europeanchoice  

13. Тема: Евроинтеграция: Портал новостей  

http://lb.ua/tags/1120_evrointegratsiya.html  

14. Онлайн-трансляція української версії Euronews 

http://ua.euronews.com/news/streaming-live/ 
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Урядовий портал. Європейська інтеграція: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24639

6130&cat_id=223223535  

Комітет з питань Європейської інтеграції Верховної ради 

України: 

http://comeuroint.rada.gov.ua/  

Група в Facebook «Все про Європу в бібліотеках: читай, 

слухай, дізнавайся» 

https://www.facebook.com/about.eu.in.library/ 

Мережа центрів європейської інформації 

http://ukrcei.org/?category=news&altname=splanovana_kampa

niya_vidznachennya_dniv_evropi_v_ukraini_-2016_re-

formuyus_evropeicem 

Інформаційна площадка «Все про Європу в бібліотеках : 

читай, слухай, дізнавайся» 

http://eulib.ula.org.ua/ 

Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів»: 

http://novisa.org.ua/ 

Сайт Краматорської ЦМПБ. Розділ “Пункт європейської 

інформації”: 

http://lib-krm.org/programs_projects/пункт-европейской-

информации/  

Громадський рух на підтримку європейської інтеграції 

України «Ми Європейці»: 

http://ukraine-europe.eu/ 
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