
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 
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Якщо Ви маєте бажання провести 
свій вільний час не дарма, переступайте 
наш поріг і наповнюйте себе мудрістю. 

 

 

 
 

 
 
 

Бібліотека – гарант Вашого успіху,  
Ваш інформаційний партнер! 
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Тел: (факс) 32749 – директор 
33458 – відділ обслуговування. 
ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  
сайт: http://knigosvit.narod.ru  
 

Комунальний заклад 
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У що ти віриш,  того і досягаєш. 
Норман Піл. 

 
В усі часи люди прагнули досягти 

успіху. Що таке успіх – кожен визначає 
сам для себе, залежно від власних 
цінностей, виховання, виду діяльності 
тощо. Якщо на твою думку, ти не 
володієш якостями, що ведуть до 
успіху, можна виробити їх у собі, за 
бажанням розвинути більш потрібні 
якості, почуття та здібності. Для цього 
необхідно працювати над собою, 
зосередити свої думки на успіхові. 

Доречно буде сказати, що 
працедавців цікавлять такі якості як 
креативність, ініціативність, здатність 
діяти в середовищі, що змінюється. 

У наш час вважається, що для 
успішної самореалізації людини 
потрібний розумний баланс трьох 
компонентів: знань, практичних 
навичок і набору специфічних 
особистих якостей. 

Психологи стверджують, що корінь 
поведінки людини лежить в її уявленні 
про саму себе. Тому основна умова 
успіху – прийняти себе. 

Щоб гармонійно взаємодіяти з 
навколишнім світом, успішна людина 
багато займається саморозвитком, 
самовдосконаленням.  

Люди, що досягли високих посад і 
громадського визнання, стверджують, 
що вони постійно вчаться: не лише по 
книжках, на тренінгах, курсах 
підвищення, але й беруть корисні 
уроки з успіхів та помилок інших 
людей, зі спілкування з людьми різних 
соціальних статусів і навіть із власних 
помилок. 

Формула успішної людини. 

 

1. Живи у згоді із сучасністю. Живи 

за сучасними правилами 

сьогодні, зараз. Цей день не 

повернеться. 

2. Щоб мати –  треба хотіти, а щоб 

забажати – треба знати. Чого не 

знаєш – того не бажаєш. Знання – 

дороговказ до успіху. 

3. Багато працювати – умова успіху.  

Шлях до слави лежить через 

важку працю. 

4. Вірь у свої сили. Успіх 

приходить до того, хто в нього 

вірить.  

5. Дій відповідно до обставин. 

6. Вибираючи, зпирайся на знання, 

розум, досвід. Вдалий вибір – 

шлях до успіху. 

7. Учись в успішних, у 

профессіоналів. Учись постійно. 

8. Якщо робота заважає 

самореалізації – її можна змінити 

на улюблену. 

9. Одні прагнуть до перемоги, інші 

уникають поразки. 

10. Раціонально розпоряджайся 

своїм часом, зміни своє 

ставлення до невдач. 

 

Ресурси Інтернет 

http://dtc-academy.ru/ - «Академия 

успеха». 

http://www.uspeshnye.ru/ - Сайт 

успешных людей. 

http://www.uspishni.com.ua/ - Клуб 

успішних людей. 

http://professionali.ru/ - Социальная 

сеть «Профессионалы.Ру» 
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