
Межі творчої свободи дитини в 
системі державної та 

приватної освіти. 
Порівняльний аналіз досвіду викладання образотворчого 

мистецтва в Україні та Каліфорнії (США)



Про себе
- 1992-1997 навчалась в Львівському коледжі декортивно-

прикладного мистецтва ім. І. Труша за спеціальністю 
художній текстиль

- 1997-2003 навання у Львівській національній академії 
мистецтв за спеціальністю історія і теорія мистецтва

- 2001-2011 викладач образотворчого мистетва у Львівській 
художній школі ім. О. Новаківського

- 2011-2017 занування власної творчої Студії у Львові
- 2018-2020 викладач в творчій студії Imaginook (Фрімонт, 

Каліфорнія)
- 2020-2021 викладач творчості в українській школі ім. Св. 

Княгині Ольги (Сан Францско)



Чому настільки важливим є вховання творчої свободи? 

- Розвиток особистої креативності, 
яка зможе знайти застосуваня у 
безлічі галузей

- Зовнішнє розкриття багатого 
внутрішнього світу окремої 
особистості

- Маргіналізація плагіату (посилання на 
новину в BBC News Україна від 14 травня 2021 року 
щодо плагіату роботи білоруської художниці 
Єлизавети Червонцевої)



Молодша, середня та старші школи тут гранично розмежовано. 
Молодша школа. 

- Категорична прив’язка до місця проживання (фінансування школи 
напряму залежить від опадткування нерухомості того чи іншого району)

- Відсутність уніфікованої програми
- Відсутнє порівняння з іншими учнями
- Демократична система оцінювання робіт

Програма ART Vistas
Наголос на вивченні історії мистецтва через знайомство з мистецькими творами 
та техніками їх створення.
Мета: розвивати у дітей творчу впевеність.

Програма за відеоканалом Art for Kids Hub
Переваги: зручний формат для віддаленого навчання, паралельно з дорослим малює 
завдання дитина, постійна похвала дитини з акцентуванням на позитивні моменти, 
гасло “Most important to have fun and practice”
Недоліки: практично відсутня творча свобода.













Отримання задоволення від творчого процесу 
vs 

робота на результат

- Відсутність наголосу на 
завершенні творчої роботи 
(чимало незавершених робіт)

- Знеціннення власного 
результату

- Отримання задоволення від 
процесу та розширення меж 
внутрішньої свободи.

- Доведення роботи до 
завершеного вигляду

- Можливість впевненіше 
почувати себе на різномантіних 
виставках, конкурсах, 
презентаіях талантів 

- Ретроспектива власного 
творчого росту
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Творче навчання в старшій школі
- Обов’язково необхідно завершити як мінімум 1 рік з напрямку 

мистецтво.
- Можливість вибору!
- За вибором можуть бути предмети: хор, драма, оркестр, кераміка, 

мистецький спектр (знайомство з матеіалами та засобами), 
малярство та рисунок, графічний дизайн, 3Д моделювання.

- Існує чітка програма з дуже демократичним оцінюванням (не 
завершений проєкт = немає оцінки).

- Програма навчання повністю на відповідальності викладача 
(творча свобода викладача)

- Безкоштовні індивідуальні консультації для учнів за потреби.
- Максимальна творча свобода в межах запропонованого завдання.
- Виконані творчі роботи в старшій школі - повноцінне портфоліо 

для поступлення на творчі спеціальності.





















Приватна творча освіта

- Найбільша відмінність полягає в орієнтації на процес, аніж 
результат

- Максимальна творча свобода.



















Особисті творчі напрацювання в Каліфорнії

- Правило “Дуже добре”
- Проведення регулярних виставок творчих робіт учнів
- Пошуки підтримування максимальної творчої свободи в межах 

запропонованої теми.












































































