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У статті показано важливість формування творчої особистості. Виокремлено проблему формування 
творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Акцентовано увагу 
на діяльність бібліотеки у контексті освітянських вимог сьогодення. Висвітлено досвід університетської 
книгозбірні, яка сприяє розвитку творчої особистості майбутнього вчителя. Відображено основні форми 
бібліотечної роботи на допомогу ефективності виконання даного завдання.
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Постановка проблеми. Глобалізація світу, 
входження до європейського простору 

зумовлюють оновлення підходів та докорінних 
змін у системі сучасної освіти, що позначається 
на трансформації педагогічних ідей та теорій 
щодо головної рушійної сили освіти – педагога 
як професіонала та особистості. У державних 
документах, що регулюють процес навчання, 
проблемі розвитку особистості приділяється 
чимало уваги, зокрема наголошено на необхід-
ності створення умов для розвитку і творчої 
самореалізації. Саме тому однією з найактуаль-
ніших проблем сьогодення є формування твор-
чої, всебічно розвиненої особистості педагога. 
Актуальність проблеми аргументована її важ-
ливістю в нових умовах компетентнісної освіти. 
У розрізі проблеми головне завдання вбачаєть-
ся у підготовці конкурентоспроможного, компе-
тентного спеціаліста в галузі освіти відповідно 
до потреб сучасного суспільства, що передбачає 
розвиток їхніх творчих можливостей [9, с. 29]. 
Особлива увага приділяється проблемі форму-
вання творчої особистості педагога в контексті 
наступності дошкільної та початкової освіти, на 
якого покладено важливе завдання. Саме ними 
закладається фундамент підготовки до життя, 
забезпечується інтелектуальне, духовне й фі-
зичне становлення особистості [11, с. 232], май-
бутнього нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою формування особистості педагога, 
цілісності його професійно-педагогічної під-
готовки, вивченням специфіки розвитку його 
творчості та творчо-креативних якостей пе-
реймалися провідні вчені О. Антонова, І. Бех, 
В. Бондар, С. Вітвицька, О. Дубасенюк І. Зя-
зюн, В. Моляко, Н. Ничкало, О. Пєхота,О. По-
метун, В. Семиченко, С. Сисоєва, В. Сластьонін, 
Т. Поніманська та інші. Актуальність пробле-
ми дошкільної та початкової освіти в контексті 
європейських освітніх стратегій, становлення 
й розвитку творчого потенціалу майбутнього 
педагога, формування професійної компетент-
ності фахівців дошкільної та початкової освіти 
займають важливе місце у наукових дослід-
женнях А. Богуш, О. Голюк, В. Захарченко, 
К. Крутій, Н. Лазаренко, І. Луценко, О. Павлик 
та інших. Питання формування мовної осо-
бистості молодших школярів з використанням 
інформаційних технологій у процесі літера-
турно-творчої діяльності, технології творчого 
розвитку дошкільнят та молодших школярів 
висвітлюють у наукових публікаціях та впро-
ваджують у навчальний процес Н. Родюк 
та І. Лапшина [7]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Якість вирішення по-
ставлених перед системою освіти стратегіч-
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них і тактичних завдань залежить від про-
фесійної компетентності педагога. Майбутні 
педагоги повинні уміти творчо мислити, само-
стійно поповнювати свої знання, орієнтувати-
ся у бурхливому потоці наукової інформації; 
мають володіти професійною майстерністю; 
бути здатними забезпечити науковий підхід до 
сучасного навчального процесу, обирати най-
більш оптимальні форми, методи, засоби на-
вчання і виховання особистості у вищій школі 
з орієнтацією на людинотворчу функцію; го-
товими до самостійності, швидкого прийняття 
рішення, особистої відповідальності, творчо-
го підходу до вирішення виробничих завдань 
[5, с. 438]. У модернізації освіти, у реформу-
ванні освітнього процесу центральною фігурою 
є вчитель-дослідник, вчитель-лідер як учитель 
нової формації – духовно розвинена, соціально 
зріла, творча особистість, компетентний фахі-
вець, який професійно володіє всім арсеналом 
педагогічних засобів, прагне до постійного са-
мовдосконалення. Він несе відповідальність за 
формування та розвиток високоосвіченої твор-
чої особистості [8, с. 36]. 

Бібліотека, як територія формування інте-
лектуально-творчої особистості, є такий ін-
формаційно-бібліотечний простір, який різно-
манітними формами і методами бібліотечної 
роботи сприяє становленню та вихованню май-
бутнього педагога, мислячого й творчого вчи-
теля нової формації. Освітянська книгозбірня 
по-новому усвідомлює свою роль та приділяє 
важливу увагу формуванню творчої особис-
тості майбутнього вчителя, забезпечує твор-
чий простір для проведення цікавого дозвіл-
ля, створюючи умови для духовно-естетичного 
спілкування та самореалізації студентів. 

Мета статті – показати важливість форму-
вання творчої особистості, роль та значення 
художньо-естетичного та мистецького вихо-
вання в контексті вимог сучасності. Особли-
ву увагу акцентовано на діяльність універси-
тетської бібліотеки щодо формування творчої 
особистості, сприяння становленню педагогіч-
ній творчості, професійному мисленню май-
бутнього вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука 
дає таке визначення творчості: діяльність, яка 
породжує щось якісно нове, що відрізняється 
неповторністю, оригінальністю та суспільно-іс-
торичною унікальністю. Творчий педагог – це 
особистість, яка під впливом зовнішніх чинни-
ків набула потрібних для актуалізації творчо-
го потенціалу додаткових мотивів, особистісних 
утворень, здібностей, які допомагають досягти 
творчих результатів [10, с. 4]. Вищим рівнем пе-
дагогічної творчості постає педагогічна майстер-
ність, яка є сплавом науки і мистецтва, за свої-
ми компонентами завжди передбачає творчість, 
відображає процес особистісно-професійної 
реалізації, самореалізації, самовдосконалення 
педагога у професійно-педагогічній діяльності, 

спрямована на формування творчої особистос-
ті та виявляє певні ознаки педагогічної креа-
тивності: високий рівень соціальної і мораль-
ної свідомості; пошуково-перетворюючий стиль 
мислення; розвинені інтелектуально-логічні 
здібності; проблемне бачення; творча фантазія, 
розвинута уява; специфічні мотиви (необхідність 
самореалізації, захопленість творчим процесом, 
прагнення досягти найбільшої результативності 
у педагогічній праці). Творча креативна діяль-
ність реалізується у таких ознаках, як оригі-
нальність, евристичність, фантазія, активність, 
сконцентрованість, чесність, чуттєвість [4].

Бібліотека Вінницького педуніверситету –  
це інформаційна основа науково-освітнього 
та виховного процесів університету, якій на-
лежить помітна роль у формуванні творчої 
особистості майбутнього вчителя. Освітян-
ська книгозбірня виступає популяризатором 
кращих зразків світової педагогічної думки, 
впроваджує новітні освітні стандарти, різними 
формами і методами бібліотечної роботи за-
безпечує цю діяльність, що включає комплек-
тування та організацію бібліотечного фонду, 
відображення в довідково-бібліографічному 
апараті, бібліографічне інформування, куль-
турно-просвітницьку роботу. Творча взаємодія 
«студент-викладач-бібліотека» створює умови 
для впровадження інноваційних методик на-
вчально-виховного процесу, формування твор-
чої особистості педагога. Бібліотека здійснює не 
лише інформаційне забезпечення навчально-
виховного процесу, але й сприяє виробленню 
ціннісних орієнтацій, впливає на формування 
у стінах закладу інтелектуального та культур-
ного середовища – того особливого ґрунту, на 
якому спільні зусилля викладачів, студентів 
та бібліотекарів приносять життєстверджуючі 
плоди. Особливо продуктивна співпраця нала-
годжена з факультетом дошкільної, початко-
вої освіти та мистецтв. Саме фахівці дошкіль-
них установ та початкової школи мають бути 
творчими особистостями, щоб зуміти зрозумі-
ти та зацікавити дитину. Адже творчу особис-
тість може виховати тільки творча людина. 

Новий зміст освіти, освоєння навчальних 
програм, підручників, введення нових на-
вчальних дисциплін, пошук оригінальних ме-
тодик викладання – все це поставило педа-
гога на шлях творчої, дослідницької роботи. 
Бібліотека, перебудовуючи власну діяльність 
на розвиток сервісів із підтримки наукових 
публікацій, прагне бути активним партнером 
на всіх стадіях життєвого циклу наукових до-
сліджень вчених університету. Завдання за-
безпечення вчених необхідними вітчизняними 
та світовими інформаційними ресурсами, інте-
грації наукових публікацій і підвищення рівня 
представництва університетської науки у між-
народному інформаційний просторі становить 
стратегічно важливий напрям діяльності біблі-
отеки закладу вищої освіти [2, с. 22].
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Доступ до значних інформаційних ресур-
сів вимагає високого рівня інтелекту та наяв-
ності творчих здібностей, володіння основами 
науково-інформаційної діяльності. В інфор-
маційній культурі особистості виокремлює-
мо інтелектуально-творчий компонент, який 
включає питання розвитку в студентів пізна-
вальних, інтелектуальних якостей, здібностей 
самостійної організації навчальної діяльності, 
здібностей критичного мислення. Саме у про-
фесійному критичному мисленні педагога ре-
алізується його творча діяльність як майстра, 
який володіє творчим мисленням, здатністю до 
оригінального розв’язання педагогічних задач, 
створення принципово нового, нестандартного 
[6, с. 21]. 

З метою формування інформаційної куль-
тури провідні фахівці бібліотеки систематично 
знайомлять користувачів з основами інформа-
ційних та бібліотечно-бібліографічних знань. 
Надзвичайно ефективними та корисними є «Дні 
кафедри», «Дні інформації», «День фахівця». 
На черговому засіданні кафедри дошкільної 
та початкової освіти працівники було піднято 
актуальні питання, які цікаві і викладачам і бі-
бліотекарям. Бібліотека забезпечує майбутнім 
педагогам ефективну інформаційну підтримку 
щодо професійної самоосвіти, самовиховання 
та саморозвитку, що відбувається на тере-
нах книгозбірні та сприяє розвитку загальної 
і професійної педагогічної культури, компе-
тентності, виступає передумовою ефективної 
майбутньої професійної діяльності вчителя. 
Персонал бібліотеки прагне розширювати зна-
ння користувачів щодо професійної майстер-
ності сучасного педагога, викликає бажання 
дискутувати, спонукає до творчості у прак-
тичній роботі. Цикл заходів «Освіта ХХІ сто-
ліття» включає книжкові виставки («Розвиток 
педагогічної науки», «Світоглядна культура 
сучасного вчителя», «Публікації випускників 
університету», «Вчитель – спеціаліст європей-
ського рівня», «На крилах знань», «Всебічне 
виховання особистості дошкільника», «Вам, 
першокурсники»), що розкривають сутність 
нової освіти, яка забезпечує розвиток люди-
ни, передбачає виховання особистості, яка вміє 
критично мислити, опрацьовувати різноманіт-
ну інформацію, використовувати набуті знання 
і вміння творчого розв`язання проблем. Бібліо-
тека проводить огляди та перегляди літерату-
ри на Всеукраїнських та Міжнародних науко-
во-практичних конференціях, традиційно бере 
участь у регіональних педагогічних читань, 
присвячених В.О. Сухомлинському, які прово-
дить кафедра дошкільної та початкової освіти. 
Бажаними завжди є працівники бібліотеки на 
конференціях з педагогічної практики, на яких 
знайомлять студентів з навчально-методич-
ною літературою для підготовки та успішного 
проведення практики у навчальних установах, 
організовують тематичні виставки «Майбутнім 

педагогам», проводять тематичні перегляди 
«В країні цікавих уроків» тощо. 

Освітянська книгозбірня є не тільки засобом 
забезпечення доступу студентів до інформації, 
але й просвітницьким осередком, який сприяє 
формуванню гармонійної, морально доскона-
лої особистості, відкритої до інтелектуального 
та творчого розвитку. Творча особистість роз-
вивається у творчій діяльності та спілкуванні. 
Бібліотекар сьогодні – це творча людина, яка 
цікавиться питаннями науки, культури, мис-
тецтва, постійно навчається, здобуває знання 
з педагогіки та психології, вивчає та впрова-
джує інноваційні бібліотечні технології. Век-
тором розвитку університетської бібліотеки 
є креативність, неординарність рішень, нова 
інтерпретація традиційного. Як важливий 
культурно-інформаційний підрозділ універси-
тету, бібліотека значну увагу приділяє набут-
тю культурних, духовних, моральних ціннос-
тей майбутніх педагогів. Через художнє слово, 
музику і живопис, через постійне спілкування 
з літературою книгозбірня сприяє підвищен-
ню загальної культури студентської молоді, 
формуванню гармонійної, морально доскона-
лої особистості, відкритої до інтелектуаль-
ного та творчого розвитку. Головною метою 
культурно-просвітницької роботи є виховання 
у студентської молоді кращих людських і гро-
мадянських якостей, формування педагогічної 
майстерності та компетентності. Бібліотека 
розширює сферу своєї діяльності з питань по-
пуляризації документів мистецької, худож-
ньо-естетичної тематики та організації ціка-
вого дозвілля користувачів. Використовуючи 
різноманітні форми і методи роботи бібліоте-
ка проводить перегляди та огляди нових над-
ходжень, презентує фонд, залучає студента 
до читання та споглядання альбомів живопи-
су, до світу прекрасного. В основу інформа-
ційно-бібліотечної та культурно-просвітниць-
кої діяльності бібліотеки покладено творчий 
підхід, адже творчий студент – це творчий 
та компетентний вчитель. Метою книгозбірні 
є виявлення талановитої молоді та презента-
ція їхньої творчості. Студентська творчість – 
яскрава, наповнена неповторною фантазією, 
натхненням та світлою мрією – велике багат-
ство, яке ми, бібліотекарі, постійно шукаємо, 
відкриваємо і зберігаємо. Мистецька освіта – 
педагогічна діяльність, покликана формуван-
ню творчої особистості, збагаченню художньо-
естетичного досвіду, уявленню про різні види 
мистецтва, розвитку естетичних інтересів, 
смаків, потреб, морально-естетичних ідеалів, 
естетичного сприйняття людини та навколиш-
нього світу, здатності сприймати і перетворю-
вати дійсність за законами краси [3, с. 17]. 

Бібліотека є активним учасником загально 
університетських заходів, які позитивно впли-
вають на становлення особистості студентів, 
сприяють формуванню якісно нових ціннісних 
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орієнтирів і пріоритетів. Працівники бібліоте-
ки беруть участь у культурно-просвітницько-
му житті університету (Дні відкритих дверей, 
Дні народознавства, Дні працівників освіти). 
До Міжнародного дня студента у бібліотеці 
розташовується локація студентських квестів 
(«Birthday’s – квест», «Про профспілку»). Ра-
зом з колективом університету бібліотека до-
лучається до загально міських урочистостей 
(День міста, День Європи), організовує книж-
кові виставки («Вінниця – місто моє рідне», 
«Вінницький педагогічний плекає мудре, до-
бре, вічне…»), проводить майстер-класи, пре-
зентують творчі доробки бібліотекарів.

Специфіка сучасної бібліотеки полягає в ін-
новаційному характері її діяльності. Серед нових 
форм діяльності бібліотеки: проектна та музей-
на діяльність; книжкова інсталяція – просто-
рові композиції; віртуальні книжкові виставки; 
віртуальне інформування та ін. У рамках про-
екту «Бібліотека ВДПУ імені Михайла Коцю-
бинського – модель сучасної бібліотеки ЗВО» 
діють міні-проекти, організовується робота клу-
бів, студій, гуртків, які допомагають розкрити 
творчий потенціал обдарованої молоді. У рамках 
яких книжкового клубу «Автограф», творчо-
го клубу «Креативне рукоділля», літературно-
мистецької студії «Гармонія» організовуються 
цікаві зустрічі, створюються сприятливі умови 
для спілкування та організації дозвілля. Питан-
ня естетичного виховання засобами художньої 
літератури видається важливим і актуальним 
особливо у наш час, коли молодь перебувають 
у тривалому процесі так званої «переоцінки цін-
ностей». Бібліотека популяризує новинки літе-
ратури, знайомить студентів з творчістю відо-
мих поетів та письменників. Започатковані такі 
форми роботи як творчі зустрічі, літературно-
розважальні програми, конкурси, мультимедій-
ні презентації, краєзнавчі мандрівки.

Займаючись творчістю, ми вертаємося до 
своїх джерел, відроджуємо традиції, надихає-
мось відчуттям єдності з родиною. У бібліотеці 
проводяться народознавчі заходи, що сприя-
ють розвитку національних традицій («Немає 
переводу добрим звичаям народу», «Україн-
ська родина»). Улюблені свята нашого народу 
(Катерини, Андрія, Миколая, Різдво Христо-
ве, Василя, Водохреща, Стрітення, Великдень) 
відмічені у заходах бібліотеки. 

Яскравою подією є проведення у книго-
збірні Всеукраїнського тижня дитячого читан-
ня та відзначення Міжнародного дня дитячої 
книги. На свято запрошують учнів шкіл та до-
шкільних установ. Бібліотекарі спільно зі сту-
дентами проводять вікторини, фест-лотереї 
«Казкові персонажі», флеш-моби, організову-
ють книжкові виставки («Казка + пригода, чи-
таю з насолодою» та ін.). На згадку маленькі 
гості отримують подарунки – книги.

Традиційно щорічно проводиться інформа-
ційний перегляд «Фестиваль виставок», який 

за своїм різноманіттям привертає увагу студен-
тів та викладачів, сприяє формуванню творчої 
особистості («Магія старих книг», «Скарбниці 
історії людства: до року охорони культурної 
спадщини України», «Великодні свята україн-
ців», «Скарби сакральної архітектури», «Оселі 
муз», «Театр – це життя: до міжнародного дня 
театру», «Танець – це вічний рух: до дня тан-
цю» та інші). Популярними є така форма робо-
ти, як книжкові інсталяції, мета яких привер-
нути увагу до друкованого слова, максимально 
розкрити зміст книжкових ресурсів, створити 
привабливу експозицію для користувачів. Ба-
гато інсталяцій активно використовуються чи-
тачами як фотозони для «селфі». 

Пропаганда та популяризація читання про-
водиться також за межами бібліотеки – Бібліо-
time (заходи під час перерви), на яких бібліоте-
карі спілкуються зі студентами та знайомлять 
їх з літературою за темами: «Профорієнтація», 
«Новинки бібліотеки», «Світове мистецтво», 
«З перлин народної творчості», «Профілакти-
ка девіантної поведінки підлітків», «Дитячі со-
ціальні мережі: безпека та он-лайн загрози», 
«Робота з обдарованою молоддю» та інші. Під 
час проведення Оpen-air (заходи на відкрито-
му повітрі) студентам була представлена літе-
ратура конкретної тематики: «Інновації в сві-
ті», «Виховання обдарованої молоді», «Світове 
мистецтво», «Поезія та проза бабиного літа». 
Буккросинг – ще одна форма роботи із залу-
чення до друкованого слова, це постійно діюча 
виставка-обмін «Від серця до серця. 

В організації масових заходів бібліотека ак-
тивно використовує електронні форми робо-
ти, які дають можливість подати інформацію 
яскраво, динамічно, сучасно. Мультимедійні 
форми донесення інформації викликають за-
цікавленість, посилюють психологічне сприй-
няття і глибину засвоєння матеріалу, сприяють 
формуванню естетичних смаків. Оскільки мо-
лодь орієнтується на аудіовізуальну інформа-
цію, використовується буктрейлер: короткий 
відеоролик за мотивами книги, основне зав-
дання якого – яскраво і образно розповісти про 
книгу, зацікавити, заінтригувати читача, спо-
нукати до читання. Через сайт бібліотеки ве-
деться активна пропаганда читання, подається 
актуальна інформація, експонуються вірту-
альні виставки («Життя на кінчику пензля: до 
річниці з дня народження Рембрандта», «Світ 
театру», «Марія Заньковецька: знана й незна-
на», «Тарас Шевченко в українському вимірі: 
поет, художник, етнограф», «Припадаю до ру-
чаїв української культури»), презентації (усний 
журнал «Новатори ХІХ століття», присвячений 
творчості композиторів «Могучої кучки»), віде-
оролики («50 відтінків кохання», «Незвичайні 
театри», «Багатство театральних форм»), ство-
рюються блоги тощо. Бібліотека використовує 
популярну соціальну мережу Facebook як ще 
одне вікно бібліотеки у віртуальному світі. 
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Серед користувачів бібліотеки є студен-
ти з особливими потребами. Аби допомогти їм 
у навчанні, а також самоствердитися, повірити 
в себе, інтегрувати в соціум, бібліотека з особли-
вою увагою ставиться до такої категорії, сприяє 
включенню в життя університету та бібліотеки, 
дбає про організацію цікавих культурно-про-
світницьких заходів, проводить майстер-класи 
у клубі «Креативне рукоділля» [1, с. 32]. 

Висновки і пропозиції. На часі бібліотеки за-
кладів вищої освіти – це не тільки своєрідні на-
уково-інформаційні центри, а й центри розвитку 
інтелектуальних, професійних та творчих зді-
бностей молоді, центри спілкування та організа-

ції дозвілля. Як відомо, крім виконання основної 
інформаційної функції, освітянська бібліотека 
є важливою ланкою розвитку педагогічної твор-
чості, місцем духовності, спілкування, де панує 
слово і де шанують прекрасне і вічне, просвіт-
ницьким осередком, який сприяє формуванню 
гармонійної, морально досконалої особистості, 
відкритої до інтелектуального та творчого роз-
витку. Через художнє слово, музику і живопис, 
постійне спілкування з літературою книгозбір-
ня проводить значну роботу щодо професійної 
підготовки педагога, підвищення загальної куль-
тури студентської молоді, формування творчої 
особистості майбутнього вчителя. 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Аннотация 
В статье показано важность формирования творческой личности. Выделено проблему формирования 
творческой личности педагога в контексте преемственности дошкольного и начального образования. 
Акцентировано внимание на деятельность библиотеки в контексте образовательных требований насто-
ящего. Освещен опыт университетской библиотеки, которая способствует развитию творческой лич-
ности будущего учителя. Отражены основные формы библиотечной работы в помощь эффективности 
выполнения данной задачи.
Ключевые слова: творческая личность педагога, профессиональная компетентность, дошкольное 
и начальное образование, Винницкий педуниверситет, библиотека, информационно-библиотечное про-
странство, информационная культура, культурно-просветительская работа.
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INFORMATION AND LIBRARY SPACE FORMING 
THE CREATIVE PERSONALITY OF THE FUTURE PEDAGOGUE

Summary 
The article shows the importance of forming a creative personality. The problem of formation of a teach-
er's creative personality in the context of continuity of preschool and elementary education is singled out. 
The focus is on the library's activities in the context of today's educational requirements. The experience 
of the university bookstore, which contributes to the development of the creative personality of the future 
teacher, is described. The main forms of library work are shown to help with the effectiveness of this task.
Keywords: teacher's creative personality, professional competence, pre-school and primary education, 
Vinnytsia Pedagogical University, library, information and library space, information culture, cultural 
and educational work.


