
Графік роботи 

бібліотеки: 

Ми працюємо для Вас 

щодня крім неділі 

- З понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 

17.00 без перерви 

- Субота з 9.00 до 

16.00, перерва з 

12.00 до 13.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Якщо Ви хочете більш детально 
ознайомитися з навчальними 
закладами України, звертайтеся до 
читального залу нашої бібліотеки. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Сватівська Центральна районна 
бібліотека ім. Полякова 

вул. Леніна, 20 місто Сватове  
Луганська область 92600 
Тел: (факс) 32749 – директор 
33458 – відділ обслуговування. 
ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  
сайт: http://knigosvit.narod.ru  

Відділ культури і туризму 

Сватівської райдержадміністрації 

 

Сватівська центральна районна 

бібліотека ім.Т.Полякова 

 
 
 

 
(Вебліографічна закладка) 

 

 
 

Сватове, 2011 

 

При Сватівській районній 

бібліотеці діє Інтернет-центр. 

Кожен бажаючий може в будь-

який зручний час прийти в наш 

центр, аби попрацювати за 

комп’ютером, переглянути 

сторінки Інтернету, завантажити 

улюблені фільми, музику чи 

фото, пограти в ігри. 

ЛАСКАВО ПРОСИМО! 

mailto:svt_bibl@rambler.ru
http://knigosvit.narod.ru/


 
«Оберіть собі роботу по душі і вам не 
доведеться працювати жодного дня у 
своєму житті» 
                                                 Конфуцій 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
 

Дорогі друзі! 
 

Ви закінчили школу. Перед Вами 
стоїть нелегке завдання вибору 
професії по душі, визначення 
професійного життєвого шляху. 
Вас хвилює питання: ким бути? 
Як знайти головну справу свого 
життя, щоб приносити користь 
людям, країні, відчувати себе 
потрібним і задоволеним своєю 
працею?  

В цьому Вам допоможе наша 
вебліографічна закладка. 

 

 

 

Для того, щоб правильно обрати 
професію, Ви повинні зорієнтуватись 

усього в трьох речах. 

 
Вищі навчальні заклади Луганської області: 
 Луганський національний університет ім. 

Тараса Шевченка http://luguniv.edu.ua/  
 Луганський національний аграрний 

університет http://www.lnau.lg.ua/  
 Державний заклад «Луганський державний 

медичний університет» 
http://www.lsmu.edu.ua/  

 Луганський державний інститут культури і 
мистецтв http://lgiki.com.ua/uk/  

 

Страницы в Internet по теме  
"Выбор профессии": 

 
h.ua/story/33827/ Наиболее востребованные 

профессии в Украине 
 

zarplata.ru/n-id-11024 Самые доходные профессии в 
Украине 
 

voprosnik.com/forum/20/ Топ-20 популярных 
специальностей: выбор 
абитуриентов 2010 года 
 

dyrakov.net/2009/01/02/ Самые востребованные 
профессии в период кризиса 
 

find-job.ru/profession/ Как выбрать профессию 
 

tiger-news.info/world/7091 Самые нужные профессии 
будущего 
 

korrdon.info/events/9827 Самые востребованные 
профессии в Украине 
 

donbass.ua/news/jobs-and-
education/2010/07/13/  

Рейтинги востребованных 
профессий и заработных плат 
в Украине 

 

 

По-третє, довідатися, які професії 

мають і матимуть попит у роботодавців 

на ринку праці, за якими професіями 

можна знайти роботу. Інакше кажучи, яке 

сьогодні «треба» і які його перспективи 

в майбутньому. 

По-друге, оцінити Ваші професійно 

важливі якості: здоров’я, здібності що 

визначають, в остаточному підсумку, 

професійну придатність. Простіше 

кажучи це – «можу» 

По-перше, визначити, які у Вас 

професійні зацікавлення і схильності. 

Коротко це називається «хочу». 

http://luguniv.edu.ua/
http://www.lnau.lg.ua/
http://www.lsmu.edu.ua/
http://lgiki.com.ua/uk/
http://h.ua/story/33827/
http://www.zarplata.ru/n-id-11024.html
http://www.voprosnik.com/forum/20/Самые_востребованные_профессии
http://dyrakov.net/2009/01/02/samue-vostrebovanue-profesii/
http://www.find-job.ru/profession/
http://tiger-news.info/world/7091-samye-nuzhnye-professii-budushhego.html
http://korrdon.info/events/9827-samye-vostrebovannye-professii-v-ukraine.html
http://donbass.ua/news/jobs-and-education/2010/07/13/reitingi-vostrebovannyh-professii-i-zarabotnyh-plat-v-ukraine.html
http://donbass.ua/news/jobs-and-education/2010/07/13/reitingi-vostrebovannyh-professii-i-zarabotnyh-plat-v-ukraine.html

