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ФЛОРИСТИКА ТА ФІТОДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

Діє на підставі рішення Загальних зборів студентів (тобто збори групи студентів всіх

спеціальностей коледжу, які виявили бажання створити гурток).

Робочу програму гуртка розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії природничих

дисциплін протокол №1 від 27.08.2020р.

Студентський гурток «Флористика та фітодизайн інтер’єру»

є об’єднанням студентів, які займаються виготовленням флористичних композицій в різних

стилях. Гурток керується у своїй діяльності чинним законодавством.

Гурток є незалежним від впливів політичних, релігійних та громадських об'єднань.



Мета діяльності гуртка

• Метою діяльності гуртка є засвоєння системи 

знань з флористики та фітодизайну, 

опанування практичними уміннями та 

навичками флористики та фітодизайну.



НАУКОВА СПРЯМОВАННІСТЬ 

ГУРТКА

• Набути техніки конструювання складних букетів та 

композицій з живих та засушених рослин, 

застосовувати елементи фітодизайну для оформлення 

інтер'єрів, набути умінь зовнішнього квіткового 

декоративного оформлення.



Заходи проведені гуртком:

1. Участь у фестивалі студентської науки.

2. Проведення засідання гуртка на тему «Виготовлення оберега «Підкова».

3. Засідання гуртка по виготовленню «Вази Кашпо».

4. Практичне заняття на тему «Тверді побутові відходи – вторинне 
використання в побуті та декоративній флористиці».

5. Участь у наукових пікніках. (Проводився майстер клас з виготовлення екібан, 
кашпо, букетів із зерен кави, газети, квітів та ін. природних матеріалів).

6. Відкрите засідання гурта на тему «Новорічні та різдвяні композиції».



Робота гуртка за 2020-2021 

навчальний рік



Проведення засідання гуртка на тему 

«Виготовлення оберега «Підкова»



Засідання гуртка по виготовленню

«Вази Кашпо».



Практичне заняття на тему «Тверді побутові 

відходи – вторинне використання в побуті та 

декоративній флористиці».



Участь у наукових пікніках. (Проводився майстер 

клас з виготовлення екібан, кашпо, букетів із зерен

кави, газети, квітів та ін. природних матеріалів).



Відкрите засідання гурта на тему

«Новорічні та різдвяні композиції».



Основними завданнями гуртка є:

1. Розвиток техніки створення флористичних об'єктів.

2. Формування ставлення студентів до природи рідного краю, історії та традиції 
українського народу.

3. Формування оцінних суджень про роль природи в житті людини.

4. Формування естетичних смаків та екологічної культури студентів.

5. Розвиток пізнавального інтересу, творчих здібностей.

6. Створення середовищ для саморозвитку, самореалізації, соціалізації  та 
професійного самовизначення студентів.

7. Здобуття професійної освіти.



ФОТОЗВІТ РОБІТ ГУРТКА



















ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


