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 Молодіжні портали України: вебліографічний список / укладач 

Л.Лєбєдєва; ред.: В.Білявська; КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для 

молоді ім. М.Свєтлова». – Дніпропетровськ, 2013. – 16с. 
 
 

  

Вебліографічний список «Молодіжні портали України» розрахований 

на працівників установ та організацій, що займаються реалізацією 

державної молодіжної політики, викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів, бібліотечних і соціальних працівників, молоді. 
Матеріал розташовано за таким принципом: спочатку портали областей, 

потім – молодіжних об’єднань та груп. 
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Молодіжний центр 

Дніпропетровщини 

[Електронний ресурс] : 

портал. – Електронні дані. 

– Режим доступу: 

http://molodcentr.org. – 

Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 

12.06.2013. 

 

Сайт допоможе молоді Дніпропетровської області вирішити 

питання власного працевлаштування, урізноманітнити проведення 

вільного часу, відвідати цікаві заняття чи тренінги та залучати 

талановиту й цілеспрямовану молодь до розвитку 

Дніпропетровщини. 

 

«Інтернет-портал Молодіжного центру – це новий 

об’єднуючий майданчик для молоді всього регіону» 

Дмитро Колєсніков, 

 голова Дніпропетровської облдержадміністрації 
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Молодіжний портал 

Волині [Електронний 

ресурс] : портал. – 

Електронні дані. – Режим 

доступу: http:// molod.in.ua/.  

– Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 

12.06.2013.  

Цікаві опитування, 

інтерв`ю, новини, а також 

інформація про Волинські 

молодіжні організації, 

навчальні заклади, заклади відпочинку та інше на молодіжному 

порталі Волині. 

 

 

Ковельський 

молодіжний портал 

[Електронний ресурс] : 

портал. – Електронні дані. – 

Режим доступу: 

http://kovel.org.ua/. – Загол. з 

титулу екрану. – Мова: укр. 

– Перевірено: 12.06.2013.  

 

Головне завдання 

порталу – дати молодим та 

талановитим ковельчанам 

можливість представити свої таланти та напрацювання:                                                      

відео, фото чи просто текстову інформацію, художні чи музичні 

твори.  

Також на порталі ви можете розмістити оголошення і продати 

не потрібну для Вас річ, яку можливо хтось вже давно шукає, чи 

навпаки купити її. На форумі порталу можна задати питання, чи 

просто поспілкуватись на будь-які теми.  
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Николаевский 

молодёжный портал 

МОЛОДЬ [Електронний 

ресурс] : портал. – 

Електронні дані. – Режим 

доступу: 

http://www.molod.mk.ua//. – 

Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос., укр. – 

Перевірено: 12.06.2013.  

 

 

Здесь каждый может найти то, что ему нужно: новости 

общественной жизни, конкурсы, объявления, гранты, участие в 

семинарах, конференция, а также здесь есть информация, как 

выиграть стипендию и стажировку по разными программам 

Украины и мира. 

Читай то, что делает молодѐжь современной! 

MOLOD даст тебе возможность уехать за границу, выступить 

на конференции, написать статью, поучаствовать в конкурсе и 

просто ознакомиться с другими возможностями и молодѐжными 

новостями из сферы общественной и научной жизни. 

 

 

Портал Франківської 

молоді [Електронний 

ресурс] : портал. – 

Електронні дані. – Режим 

доступу: 

http://www.molod.if.ua/about. 

– Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 

12.06.2013.  

 «Молодіжний 

портал» має на меті вирішення цілого комплексу проблем 

інформаційного характеру, пов’язаних з відсутністю постійних 

свіжих даних про молодіжне життя міста й області, а також 

впорядкованої та оперативної інформації про діяльність органів 

http://www.molod.mk.ua/
http://www.molod.if.ua/about
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шкільного та студентського самоврядування, роботу молодіжних 

громадських організацій тощо. 

 

 

Хмельницький 

молодіжний портал 
[Електронний ресурс] : портал. 

– Електронні дані. – Режим 

доступу:  http://mol.km.ua.– 

Загол. з титулу екрану. – Мова: 

укр. – Перевірено: 12.06.2013.  

  

 Хмельницький 

молодіжний портал створений 

на громадських засадах. 

 Авторами матеріалів (редакційна колегія) порталу є 

представники молодіжних організацій, учнівського і студентського 

самоврядування, журналісти та інші представники суспільно-

активної молоді.  

 Даний проект покликаний висвітлювати інформацію про 

молодіжне життя Хмельницького й області, надати доступ молоді 

до важливої інформації, пропагувати соціальний оптимізм, 

здоровий спосіб життя, заняття спортом, організацію якісного 

дозвілля, інтелектуальний розвиток молоді тощо. 

 

 

Вільний молодіжний 

портал [Електронний ресурс] 

/«Фундація регіональних 

ініціатив». – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://fri.net.ua/. 

– Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 

12.06.2013. 

        Портал Фундації 

регіональних ініціатив (ФРІ) – 

Всеукраїнської молодіжної 

http://mol.km.ua.–/
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громадської організації (ВМГО), що є потужним центром 

підтримки молодіжного руху, молодіжних організацій та 

підготовки молодих лідерів в Україні.  

 Портал створено з метою інституційного зміцнення 

молодіжного руху, навчання і забезпечення активних учасників 

об’єднань молоді, розвитку студентських та загалом молодіжних 

ініціатив. 

 

 

Інформаційний портал 

ММГО «Європейський 

молодіжний парламент –

Україна» [Електронний 

ресурс] : портал. – Електронні 

дані. – Режим доступу:   

www.eyp-ua.org.– Загол.                  

з титулу екрану. – Мова: укр. 

– Перевірено: 21.06.2013.  

 

Портал Міжнародної 

молодіжної неурядової 

громадської організації “Європейський молодіжний парламент – 

Україна” – аполітичної, неприбуткової організації, що представляє 

національний комітет Європейського молодіжного парламенту в 

Україні. 

Основні цілі та сфера діяльності організації: 

– сприяння інтеграції України до Європейського Союзу шляхом 

виховання української молоді на демократичних цінностях та 

ідеалах, розбудови громадянського суспільства, налагодження 

співпраці з європейськими неурядовими організаціями, формування 

позитивного іміджу України на міжнародній арені;  

– розвиток партнерства з міжнародними громадськими та 

міждержавними організаціями;  

– налагодження співпраці між українськими молодіжними 

громадськими організаціями  у напрямку досягнення Цілей 

тисячоліття, затверджених ООН у вересні 2000 року;  

– формування конструктивного і прагматичного ставлення молоді 

до європейської інтеграції України;  
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– формування позитивного іміджу України  за кордоном шляхом 

адекватного представництва країни під час міжнародних заходів. 

 

 

Інформаційно-

пізнавальний портал 

"Студентська республіка" 

[Електронний ресурс] : 

портал. – Електронні дані. – 

Режим доступу:  

http://www.studrespublika.com/ 

.– Загол.  з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 

21.06.2013.  

 

Портал Всеукраїнської молодіжної громадської організації. 

Основними напрямами діяльності ВМГО «Студентська республіка» 

є проведення Міжнародної програми «Студентська республіка», що 

має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, 

реалізується в кожному регіоні від рівня вишу до фінального етапу, 

розвиток студентського самоврядування та активності; 

налагодження ефективної співпраці з студентством України і світу. 

До найбільш резонансних проектів відносяться: циклічна 

щорічна програма "Студентська республіка", "Новий старт", 

"Кращий студент України" (раніше "Студент року"), "Зимова 

Студреспубліка", "Антикорупційний молодіжний театр" та ін.  

Місія організації – виховання поколінь здатних вільно 

мислити, свідомих лідерів для України як повністю суверенної 

держави.  

Стратегічна мета – входження України у ТОП 20 розвинутих 

країн світу, через втілення Стратегії-2050 для України.  

Мета діяльності організації полягає у покращенні життя 

українського студентства та інших категорій українського народу, 

розвитку молодого покоління та захисту прав та інтересів молоді 

України.  

 

 

 

http://www.studrespublika.com/
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Інформаційний портал 

для підприємців 

[Електронний ресурс] : портал. 

– Електронні дані. – Режим 

доступу:   www.ampu.org.ua.– 

Загол. з титулу екрану. – 

Мова: рос. – Перевірено: 

21.06.2013.  

 

Засновник – 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Асоціація 

молодих підприємців України». 

Целью деятельности Ассоциации является поддержка 

предпринимателей-физических лиц и предприятий-юридических 

лиц различных форм собственности, направлений деятельности и 

систем налогообложения, а именно: 

– представительство в государственных и общественных 

учреждениях; 

– содействие установлению постоянного диалога 

предпринимателей с органами государственной власти Украины; 

– установление контактов с иностранными и международными 

организациями; 

– образовательная и разъяснительная работа с налогового 

законодательства, бухгалтерского учета и аудита; 

– предоставление услуг специалистов, а именно: экономистов, 

финансистов, юристов, специалисты в области бухгалтерского 

учета и аудита; 

– проведение семинаров, конференций; 

– предоставление других услуг. 
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Портал gurt.org.ua 

[Електронний ресурс] : 

портал. – Електронні дані. 

– Режим доступу:  

http://www.gurt.org.ua/.– 

Загол.  з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 

21.06.2013.  

 

Портал gurt.org.ua є 

визнаним лідером у 

створенні та поширенні суспільно важливої інформації в Україні. 

Протягом більш, ніж 10-річного свого існування, портал ГУРТ став 

щоденним інструментом інформування та використання лідерами 

громад, менеджерами громадських, благодійних організацій, 

донорських структур, представниками органів державної влади та 

журналістами. 

На порталі ГУРТ відбуваються веб-конференції, онлайн-

трансляції суспільно важливих подій, публікуються інтерв’ю з 

лідерами громад, соціальними інноваторами, підприємцями та 

експертами. 

Щороку портал ГУРТ надає інформаційну підтримку для 

більш, ніж 2000 суспільних ініціатив та проектів. 

 

 

Молодіжний 

соціально-

психологічний центр 
Psi-Polis [Електронний 

ресурс] : портал. – 

Електронні дані. – Режим 

доступу:  http://psi-

polis.civicua.org/.– Загол.  

з титулу екрану. – Мова: 

укр. – Перевірено: 

21.06.2013. Інтернет-

портал особистісного 

розвитку молоді.  

 

http://psi-polis.civicua.org/
http://psi-polis.civicua.org/
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Портал молодіжного соціально-психологічного центру Psi-

Polis – молодіжної громадської організація. 

 

МІСІЯ центру:  

Сприяння особистісному розвитку та благополуччю молодих 

людей.  

Допомога молодим у їх самовизначенні.  

Формування психологічної культури молодого покоління.  

Сприяння зміцненню психосоматичного, психічного, 

соціального та духовного здоров'я молоді.  

Молодіжний соціально-психологічний центр Psi-Polis 

займається розробкою і реалізацією розвиваючих та навчальних 

програм і проектів для молоді соціального, соціально-

психологічного та особистісно-психологічного спрямування. 

Проводить семінари, тренінги, дебати та дискусії, молодіжне 

психологічне консультування та молодіжний коучінг. 

Організовує психологічні групи особистісного розвитку, 

клуби, табори, бібліотеки.  
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Науково-виробниче видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодіжні портали України 

 
Вебліографічний список 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач Лілія Миколаївна Лєбєдєва 
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