
25.05.2022 

Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 63 

Тема: Сучасні способи оформлення вітрин флористичними композиціями  

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 

КОРПОРАТИВНА ФЛОРИСТИКА 

Квіти, зелені рослини – це не лише затишок, гармонійне завершення інтер’єрного 

дизайну, хороший настрій. Корпоративна флористика – це ще й статусність і значимість 

компанії в очах бізнес-партнерів та клієнтів. 

Залежно від корпоративних вимог компанії, напрямку її діяльності, приміщення, 

події, підбираються композиції із зрізаних чи вазонових рослин. Флористичне 

оформлення може стати частиною корпоративних стандартів компанії. 

Для бізнес-сегменту можливі різні варіанти обслуговування: 

- флористичне оформлення святкових подій (відкриття/дні народження 

компаній/торгових точок, сезонні свята, особливі події в готелі, ресторані, галереї; 

презентації та конференції); 
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- флористика для презентацій нових моделей; 

- оформлення вітрин та декор магазинів, салонів, бутіків; 

- відтворення логотипа компанії за допомогою квітів, моху та іншого 

флористичного матеріалу; 

- оформлення у корпоративному стилі стендів на виставках та презентаціях; 

- флористичне оформлення інтер’єру – зони рецепції, приймальні, холу... 

 
- оформлення корпоративних вечірок; 

- бізнес-букети для ділових партнерів чи працівників компанії. 

 
- виготовлення корпоративних сувенірів з дерева – логотипів, написів, подарунків 

для клієнтів та партнерів... 

Для кожного замовника у нас є індивідуальні ідеї, жодних каталогів та 

стандартних букетів, як для вашого партнера-сусіда. 

І коли мова про оформлення – це не обов’язково оформлення лише квітами, чи 

лише рослинним матеріалом. Працюємо з усім, що розкриває ідею, що естетично 

вписується у простір і подію, що гармонійно поєднається з оточенням. 
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 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net  
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