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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 5. Техніки виконання рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів,    

                  настінних панно. 

УРОК: 61 

Тема: Прийоми створення флористичних композицій 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям розпис, історія виникнення розписів, декоративні 

розписи предметів, техніки виконання розписів. 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Як дізнатися, що квіти свіжі. Щоб купити максимально свіжі квіти, потрібно звертати 

увагу на їх маркери свіжості.  

Форми букетів можуть бути різні, але новачкам краще використовувати 2 техніки збору 

композиції: паралельну або спіральну. Обов'язково попередньо очищаємо нижню 

частину стебел від листя і шпильок. 

1. Паралельний букет 

Це найпростіший спосіб складання букета, проте є простір для 

творчості. техніка: стебла рослин укладаємо паралельно один одному, щільно. Часто 

зв'язує стрічка виступає і в якості декору. 

Такий букет можна зібрати, щоб він вийшов круглим, асиметричним або одностороннім.  

Кругла форма збирається з 1-4 видів квітів приблизно однакового розміру і доповнень. 

У центрі - головний квітка, навколо нього по колу маємо інші, так щоб вони знаходилися 

приблизно на одній висоті. Композицію можна пов'язувати кілька разів для зручності. 

В асиметричному букеті також розміщуємо квіти по колу, але висота квітів буде 

різною. 

Односторонній букет. У такому букеті буде найвища точка - квітка або квіти на 

найдовших стеблах, а інші рослини маємо поступово, поступово спускаючись вниз. 

2. Спіральний букет 

Така техніка підійде для пишних букетів, що складаються з великої кількості різних 

рослин або квітів одного виду. Форма букета виходить круглої, а розташування стебел 

допомагає презентувати велику кількість квітів у вигідному світлі. 

техніка: найпростіший спосіб - це збірка такого букета на столі. 

Перша квітка - основа. Другий укладаємо стеблом на перший з нахилом вправо. Третій - 

за першим, з нахилом вліво. І далі в такому ж порядку. 

Якщо ви складаєте букет з однакових квітів, перевіряти його постійно не потрібно. Якщо 

ж в композиції будуть різні квіти, Періодично акуратно піднімайте букет, притримуючи за 

точку перетину стебел, щоб перевірити і поправити розташування елементів. 

гармонія композиції 

Щоб букет був вдалим і прожив довго, важливо дотримати два правила: 

 сполучуваність рослин; 
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 сполучуваність відтінків. 

Букети можуть бути однотонними, аналогічними, райдужними або контрастними. Якщо 

здається, що поєднувати кольори важко, можна скористатися колірним кругом. Поруч 

знаходяться аналогічні кольору, а навпроти один одного - найяскравіші контрасти. 

Європейський стиль букетів дозволяє поєднувати різні квіти, проте деякі рослини краще 

використовувати в монобукетах, так як вони сильно скорочують життя своїх сусідів. Серед 

таких шкідливих «егоїстів»: 

 нарцис (особливо для тюльпанів); 

 гвоздика (особливо для троянд); 

 конвалії; 

 черемха; 

 резеда. 

Але є і рослини- «доктора», вони продовжать життя квітам: 

 кипарис; 

 ялівець; 

 лілія (для троянд); 

 жасмин (для конвалії). 

секрети дизайну. об'єктивно красивий букет - це завжди невеликі флористичні секрети, 

які і роблять композицію гармонійною. Деякі з них: 

 в композиції з безлічі квітів повинен бути головний «акцент», фокусна точка, 

яка притягує увагу. Наші очі підсвідомо шукають «акцент», і такі букети здаються 

гармонійними; 

 не переборщіть з зеленню, і вона не повинна бути вище квітів; 

 використання кольорів різного ступеня розкритості і бутонів продовжує життя 

букету; 

 важливий ритм букета: квіти, форми, кольору повинні чергуватися, тоді 

створюється певний «рух» композиції, який подобається очам. 

Упаковка як частина композиції 

Серед стильних і модних упаковок останніх років перше місце займає однотонний або 

крафтовий папір. Додадуть шарму букету тканина і мереживо, щільний необроблений льон - 

рогожка, атласні стрічки і мотузки крупного плетення. 

Здають позиції великі і дрібні сітки. 

Небажано - поліетилен, його можна використовувати тільки як технічну упаковку. 

Інструменти флориста 

На інструментах для флориста не слід економити: 

 Секатор. До вибору секатора підходити рекомендується з максимальною 

педантичністю. Не зайвим буде перед покупкою потримати, подивитися і спробувати 

інструмент в справі, якщо це можливо. 

 Ножиці. Флориста ножиці потрібні часто і для різних цілей. Тому оптимально 

мати 2 пари ножиць, одну для побутових потреб, а другу безпосередньо для 

флористики. 

 Флористичний ніж. Необхідно тримати ніж добре заточеним. Структура стебла 

може зіпсуватися, коли робиться його зріз за допомогою тупого ножа. Зручно мати 2 
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ножа, один для роботи безпосередньо з композиціями за столом, а інший - для зрізання 

рослин в саду. 

 Клейовий пістолет. Для флористичних цілей буде досить пістолета потужністю 

100 - 150 Ватт. 

 Плоскогубці. Флориста цей інструмент потрібен для скручування дроту, 

створення на ній загинів. Додатково можуть стати в нагоді тонкогубци, які підходять 

для роботи з тонким дротом. 

 Кусачки для обрізання дроту. 

 Колірний круг. Функціональна шпаргалка, завдяки якій зручно підбирати 

кольори елементів при створенні букетів і композицій. 

 Степлер. Це пристрій в роботі флориста використовується з метою прикріплення 

деталей, які не можна приклеїти або поєднати з іншими елементами композиції 

якимось іншим способом. 

Матеріали для флористики 

Вирішивши займатися флористикою, варто отримати необхідні для створення композицій 

матеріали. Для складання композицій може бути використано все що завгодно. Тут 

представлені матеріали, які флориста потрібні максимально часто. 

 

матеріал призначення Особливості 

   флористична  

губка 

основа для 

 композиції 

Зазвичай, кладеться на дно ємності, і в неї 

встромляються рослини або  

інші елементи композиції. 

тонка 

проволока 

обв'язувальний 

матеріал 

Може застосовуватися для різних цілей, в тому 

числі, для виготовлення деталей композиції. 

атласна 

стрічка 

декорування 

композиції 

Оптимально мати атласні стрічки різних 

кольорів. 

тейп-

стрічка 

тейпірування 

зрізів 
Може використовуватися для різних цілей. 

стрейч-

плівка 
як обгортки 

Не слід застосовувати в якості декорує елемента, 

тільки як технічну обгортку. 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net  
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