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Юна та обдарована художниця Софія Боклан народилася першого лютневого дня 1999
року в місті Києві. У дитинстві мріяла стати дизайнером. Тому вже у 11 років почала
професійно займатися малюванням у студії образотворчого мистецтва «Палітра» Центру
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва.
Зрозумівши, що мольберт і палітра – це її покликання, Софія під керівництвом
досвідченого майстра Ольги Войтенко створила десятки талановитих полотен у різних
стилях і техніках. Однак більшість робіт дівчини написана у реалістичній художній манері
із застосуванням широкої гами яскравих кольорів.
За п’ять років занять у студії Софія взяла участь у багатьох міських, районних і
всеукраїнських виставках і конкурсах, стала переможцем у номінації «Історична тематика»
від «Шоколадного будинку», отримала численні грамоти від Центральної бібліотеки ім.
Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва. Також, мала свою першу авторську виставку 28 квітня
2014 року у Центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва. І в подальшому,
Софія закінчила навчання у студії та отримала свідоцтво про позашкільну освіту
(оволодіння програмою курсу "Образотворче мистецтво основного рівня").
У 2016 році юна художниця вступила до Київського університету імені Бориса Грінченко
за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». За
роки навчання, Софія проявила себе як чудова староста, активно брала участь у
різноманітних виставках та із радісттю долучалась до волонтерства і соціальної діяльності.
З 2017-го року дівчина успішно розпочала педагогічну діяльність за спеціальністю.
Зимою 2017 року почала працювати репетитором з образотворчого мистецтва. Влітку 2018
року працювала у дитячій студії "Адавійа". З вересня 2018 року проводила творчі заняття у
дитячому клубі "Наша Умничка". І у вересні 2019 року продовжила свою педагогічну
діяльність у стінах рідного Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва.
У 2020 році закінчила навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка та
здобула ступінь бакалавра.
Наразі, молодий педагог спрямовує свої зусилля на використання у роботі новітніх
технологій, креативний підхід до занять та розвиток творчих здібностей дітей через
індивідуальний підхід.
План-максимум на наступні роки – вийти на якісно новий рівень педагогічної
майстерності.

Есе на тему «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка,
фантазії, творчості.» В.С. Сухомлинський

Ми вчителі маємо справу із самим ніжним, самим чуттєвим, що є у природі − із
дітьми. Це немов квіточки, які ще не розпустилися. Надзвичайна ніжність та
обережність потрібна для того, щоб не зламати цю квітку та дати їй можливість
розкритись у всій своїй красі та неповторності.
Оскільки зовнішній світ має великий вплив на внутрішній світ наших квіточок.
Необхідно наповнити їх оточуючий світ сонцем, теплом та яскравими фарбами життя,
навчити дітей бачити прекрасне, а в подальшому − створювати це прекрасне своїми
руками. Як писав Бертольд Брехт, «Все прекрасне, існуюче в навколишньому світі і
створене людиною для інших людей, повинне доторкнутись до серця дитини та
облагородити її».
Як вчитель образотворчого мистецтва, я ставлю головною своєю задачею − творчий
розвиток дитини, звертаючи особливу увагу на розвиток уяви та фантазії. У кожному
завданні, на кожному заняті вихованцям дається можливість для простору фантазії,
підтримується відхід від шаблону, привнесення у роботу власних образів. Важливо
розкрити потенціал дітей, вивільнити їх творчу енергію, запалити промінчик творчості
та не дати йому згаснути у майбутньому.
На мою думку, малювання − це простий, а головне приємний спосіб для розвитку
дитини. Цей процес стає яскравим, захоплюючим, наповненим живими образами, грою
та творчістю. Діти одразу потрапляють у казковий світ мистецтва і діляться своїми
почуттями у картинах, вчаться не тільки зображати красу, а й відчувати її.
Образотворче мистецтво є чудовим способом пізнання та сприйняття
навколишнього світу. Це дуже розповсюджений вид дитячої творчості. Він близький та
зрозумілий дитині, глибоко лежить у її природі, адже є найпершим та найбільш
емоційним видом дитячої творчості і знаходить своє відображення у дитячих малюнках.
Юні творці у своїх роботах відкривають віконце до свого особливого світу.
Добре відомо, що світ дитини яскравий та сповнений незвіданого. В дитячому віці ми
мислимо творчо та оригінально, без шаблонів. Дитина весь час прагне дізнатися щось
нове: робить відкриття, бачить незвичайне у звичайному, пропонує нестандартні шляхи
вирішення проблем, задає несподівані питання. Я вважаю, що мені дуже пощастило,
адже в мене є можливість мандрувати цією чудовою та загадковою країною дитинства,
мешканці якої багато знають, багато розуміють, але в них ще замало досвіду і цей досвід
вони отримують від нас – дорослих.
Від усієї виконаної роботи отримуєш велике задоволення і виникає бажання, як
можна довше знаходитись у дитячому світі. Але ж, ми теж діти, просто дорослі і з
великим багажем знань, які передаємо нашим квіточкам – дітям. Із трепетом піклуємось
про них, підливаємо до них «водичку знань», освічуємо «промінчиками добра та краси» і
просто не заважаємо їм розкриватися та розпускатися. Даємо можливість пізнавати
оточуючий світ через красу, гру, музику, малюнок, фантазію та творчість, аби в
подальшому, ставши дорослими, вони забрали із собою у життя чудові якості та
залишали почесне місце для дива.

Вихованці ТО «Фантазія» навчаються живопису, графіці,
кольорознавству, скульптурі та різноманітним декоративним
технікам. Вихованці малюють гуашшю, аквареллю, пастеллю,
кольоровими олівцями, володіють багатьма графічними
матеріалами, працюють з пластиліном та створюють цікаві
художні поробки своїми руками.

Вихованці із задоволенням беруть участь у виставковій діяльності гуртка
та представляють картини високого рівня майстерності.

Мої творчі роботи
Живопис

Картина «Цвіт сакури»
Полотно 50 × 60 см
Акрил 2018 р.

Картина «На хвилях»
Полотно 40 × 50 см
Олійні фарби 2020 р.

\

Живопис

Картина «Натюрморт»
Папір 30 × 42 см
Гуаш 2017 р.

Картина «Чаювання»
Папір 42 × 60 см
Акварель 2016 р.

Графіка

Картина «Соняшники»
Папір 35 × 50 см
Пастель 2018 р.

Картина «Прялка»
Папір 70 × 50 см
Вугілля 2017 р.

Картина «Фотограф»
Папір 30 × 42 см
Прості олівці 2019 р.

Картина «Троянди»
Папір 21 × 15 см
Кольорові олівці 2021 р.

Графіка
Картина «Гілки дерев»
Папір 30 × 42 см
Туш 2018 р.

Картина «Замок Річарда»
Папір 42 × 30 см
Гризайль (акварель) 2018 р.

