
Дисципліна Декоративна флористика 

Рівень ВО «Бакалавр» 

Курс 3 

Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Ботаніка», «Образотворче мистецтво», «Основи аранжування», 

«Квітникарство» та багатьох інших.  

Що буде вивчатися В основу курсу "Декоративна флористика" покладено теоретичний та 

практичний матеріал для розвитку творчої майстерності студентів. Цей 

курс допоможе студентам розкрити для себе привабливість мистецтва 

декоративної флористики, оволодіти організаційною технікою професії 

флориста, набути навички з техніки компонування і декорування, 

набути знання з вивчення законів і принципів побудови композиційних 

рішень, навчить основам форми,кольору, стилю композицій, створення  

авторських робіт 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

– історію розвитку декоративної флористики; 

– українські народні флористичні традиції; 

– стилі сучасної декоративної флористики; 

– види флористичних композицій та їх призначення; 

– основні естетичні принципи складання флористичних композицій;  

вміти: 

– виконувати флористичні композиції у різних стилях; 

– виготовляти флористичні композиції до народних свят та обрядів; 

– готувати рослини для використання у композиціях як у свіжому 

вигляді, так і в засушеному; 

– добирати посуд та аксесуари для виготовлення композицій; 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 7. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, 

отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну 

сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і 

закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів 

садово-паркового господарства. 

ПРН 9. Проектувати та організовувати заходи із вирощування 

садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і 

закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства 

відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника. 

ПРН 10. Проектувати та організовувати заходи з вирощування 

садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин 

відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового 

господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог 

замовника. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

СК 1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів 

науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та 

селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, 

агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, 

формування та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, 

захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації 

садово-паркових робіт тощо). 

СК 3. Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти 

садово-паркового господарства. 

СК 7. Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти 



рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства. 

СК 9. Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-

паркового господарства 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


