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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Протягом історії свого розвитку людина намагалась прикрасити життя, 

зробити привабливими необхідні речі. В цьому їй допомагали квіти. Без 

квітів не обходиться жодна визначна подія у нашому житті: вони незмінно 

супроводжують свята, цікаві зустрічі, дають можливість виразити наші 

почуття і відношення до близьких людей. Квіти роблять наше життя не 

тільки яскравішим, а ще й сприяють очищенню і оздоровленню повітря 

навколо нас, наповнюючи його киснем, тонким і ніжним ароматом.  

Програма «Квіткові барви» спрямована на підвищення інтересу 

учнівської молоді до квітникарства та ландшафтного дизайну, яка дає змогу 

не тільки озеленити та прикрасити оточуюче нас середовище, дарує 

естетичну та душевну насолоду, а й сприяє вихованню шанобливого 

ставлення до природи, розвитку творчої особистості, формуванню почуття 

прекрасного. 

Особливість програми «Квіткові барви» полягає в поєднанні в собі 

декілька напрямків, а саме  ландшафтного оформлення, фітодизайну та 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Навчальна програма «Квіткові барви» спрямована на еколого-

натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується на гуртках, 

творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. розрахована на 

вихованців віком від 11 до 15 років. Кількісний склад вихованців – 10-12 

осіб.  

Програма гуртка «Квіткові барви»  складена  для подальшого вивчення 

ландшафтного дизайну, флористики, фітодизайну, оскільки гуртківці 

протягом двох навчальних років працювали за програмою «Юні квітникарі» 

(рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства 

освіти і науки України №1/11–6201від 11. 06. 2018)) і передбачає 1 рік 

навчання – основний рівень – 144 год на рік, 4 год на тиждень.  

Мета програми - формування ключових компетентностей вихованців 

у процесі вивчення основ квітникарства, фітодизайну та флористики, та 

створення умов для творчої самореалізації гуртківців під час виготовлення 

різноманітних композицій та виробів. 

Основні завдання: 

- формувати знання вихованців про квітково-декоративні рослини; 



- навчити вихованців сприймати рослини як унікальні живі системи, 

тісно пов'язані з навколишнім середовищем; 

- розвивати практичні навички з вирощування та догляду за квітами; 

- надати загальні знання з основ композиції, флористики; 

- формувати та розвивати естетико-екологічний смак, почуття 

відповідальності; 

- розвивати творчі здібності вихованців; 

- виховувати шанобливе ставлення до природи. 

Під час засвоєння навчальної програми вихованці набувають 

ґрунтовних знань з основ загального квітництва, вивчають навколишню 

природу, втілюють свої творчі задуми в композиціях з живих рослин, 

сухоцвітів, різноманітних матеріалів. Програмою передбачено вивчення 

основних груп рослин, що використовуються в зовнішньому озелененні й 

оформленні інтер'єру. 

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: 

словесні (лекції, бесіди), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, зразків 

виробів, екскурсії), практичні (вирощування та догляд за квітами, розробка 

ескізів, виготовлення виробів). Основна частина програми відведена на 

практичні заняття, для кращого засвоєння вихованцями знань, необхідних 

навичок та вмінь.  

Програмою передбачено активна участь вихованців у масових 

натуралістичних заходах, тематичних святах, організації виставок квітів, 

систематична робота з вирощування розсади квітів, догляд за рослинами на 

квітниках, на навчально-дослідній ділянці, що виховує в них трудові 

навички, екологічну свідомість. 

Форми контролю: результати участі в тематичних конкурсах, 

виставках, трудових акція: «Галерея кімнатних рослин», «Парад квітів біля 

школи», «Новорічна композиція»; активність вихованців на заняттях гуртка. 

 

 

 

 

 

 



Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 2 4 

2 Історичний розвиток 

квітникарства 
2 2 4 

3 Квітково-декоративна 

різноманітність 
8 10 18 

4 Складання букетів і квіткових 

композицій з квітів та іншого 

природного матеріалу 

4 8 12 

5 Моделювання квітів з тіста 6 14 20 

6 Квітковий «hand made» 4 26 30 

7 Кімнатні рослини 10 14 24 

8 Великодня флористика 4 8 12 

9 Озеленення території навчального 

закладу 
8 10 18 

10 Підсумок 2 - 2 

 Разом 50 94 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (4 год). 

Теоретична частина. Значення рослин у житті людини. 

Різноманітність квіткових рослин. Професія квітникаря та її значення для 

оточуючих.   

Практична частина. Ознайомлення із квітковими рослинами на 

шкільній клумбі. Екскурсія в ботанічний сад. 

2. Історичний розвиток квітникарства (4год.) 

Теоретична частина. Квіти глибокої давнини. Використання квітів в 

традиціях та обрядах українського народу. Легенди про квіти. Квіти та 

сучасність. Використання квітів в дизайні та озелененні. 

Практична частина. Виготовлення традиційного українського  

віночка. Екскурсії по місту, до ботанічних садів для ознайомлення з різними 

видами квітково-декоративних рослин. 

3. Квітково-декоративна різноманітність (18 год.) 



Теоретична частина. Однорічні квітково-декоративні рослини. 

Загальна характеристика однорічних рослин. Календула, чорнобривці, айстри 

- однорічні квіткові рослини. Традиційні українські однорічники. 

Розмноження однорічників. Правила збору насіння. Просушування і 

зберігання насіння однорічників. Дворічні квіткові рослини.  Загальна 

характеристика дворічників. Розмноження дворічників. Багаторічні квіткові 

рослини. Загальна характеристика. Вегетативне розмноження багаторічників. 

Вигонка цибулевих. 

Практична частина. Ознайомлення із зовнішнім виглядом однорічних 

квіткових рослин на шкільній клумбі. Ознайомлення із зовнішнім виглядом 

насіння однорічників. Збір насіння однорічників. Виготовлення паперових 

пакетів для зберігання насіння. Суспільно корисна праця на шкільній клумбі. 

Створення колекції дворічних квітів. Перегляд відеоматеріалів про квіти. 

Осіннє розмноження багаторічників на шкільній клумбі. Вигонка гіацинтів. 

Участь в трудових акціях: «Галерея кімнатних рослин», «Парад квітів біля 

школи» та ін. 

4. Складання букетів і квіткових композицій з квітів та іншого 

природного матеріалу (12 год.) 

Теоретична частина. Історія появи букета, композицій з живих квітів. 

Символіка квітів у букеті. Ікебана. Загальні правила складання живих букетів 

та композицій із природного матеріалу. Площинне засушування квітів. 

Об’ємне засушування квітів. Композиції з сухих квітів та природного 

матеріалу. 

Практична частина. Перегляд відеоматеріал про мистецтво складання 

букетів. Заготівля природного матеріалу для букетів. Складання букетів з 

живих квітів та природного матеріалу. Збір та засушування квітів 

площинними методами. Об’ємне засушування квітів. Сушка квітів на повітрі, 

у піску та ваті. Створення композицій з сухих квітів. Виставка робіт 

гуртківців. 

5. Моделювання квітів з тіста (20 год.) 

Теоретична частина. Мистецтво ліплення з солоного тіста. Сушка 

виробів та фарбування виробів з тіста. Послідовність виготовлення квітки, 

стебел, листя. Техніка виробів з «холодного фарфору». Рецепти виготовлення 

тіста «холодний фарфор». 



Практична частина. Ознайомлення з технологією виготовлення 

солоного тіста.  Виготовлення простих деталей: кулька, капля, джгут. 

Виготовлення нарцису, фіалки. Виготовлення ромашки, волошки. 

Оформлення квітів на картину. Виготовлення «холодного фарфору». 

Виготовлення гвоздики,  троянди з «холодного фарфору». Виготовлення 

новорічних композицій з квітковими елементами. Оформлення роботи на 

конкурс «Новорічна композиція». Виставка робіт гуртківців. Участь в 

конкурсі «Новорічна композиція». 

6. Квітковий «hand-made» (30 год.) 

Теоретична частина. Штучні квіти, їх різноманітність та робота з 

ними. Методи і принципи виготовлення штучних квітів із різноманітного 

матеріалу (стрічки, органза, кольоровий папір, креп-папір, квілінг, фоаміран, 

бісер). Використання підручних матеріалів для створення квіткових 

композицій. Основні правила створення квітів з пластикових пляшок. 

Картини з круп. Фарбування крупи. Квіткові композиції з паперу. Поняття 

про композицію: симетрична, асиметрична. Поняття «квілінг». Історія 

виникнення техніки квілінг. Матеріали для квілінгу. Квіти із стрічок. 

Матеріали для виготовлення квітів. Органза. Техніка виготовлення квіток з 

органзи. Інструменти та приладдя. Фоаміран. Види фоамірану. 

Бісероплетіння. Види бісеру. Інструменти та матеріали для бісероплетіння. 

Креп- та гофро-папір. Їх види. Бутоньєрки. Види та призначення бутоньєрок. 

Топіарій – декоративне дерево в інтер’єрі. 

Практична частина. Малюнок «Фантастична квітка». Ознайомлення з 

різними видами матеріалів та інструментів. Перегляд відеоматеріалів про 

квіти. Виготовлення квітів з пластикових пляшок. Виготовлення аплікації 

«Квіти» з крупи та насіння. Створення об’ємної квіткової композиції. 

Виготовлення панно з квітів в техніці «квілінг». Виготовлення троянди з 

атласної стрічки. Виготовлення квітки з органзи. Виготовлення квітів з 

фоамірану. Виготовлення квіток з бісеру. Виготовлення квітів з креп- чи 

гофро-паперу. Виготовлення бутоньєрки. Виготовлення топіарію. Виставка 

робіт гуртківців. 

7. Кімнатні рослини (24 год.) 

Теоретична частина. Значення кімнатних рослин у житті людини. 

Озеленення приміщень. Основні екологічні групи рослин (світлолюбові, 

тіньовитривалі, теплолюбні, холодостійкі). Життєві форми кімнатних рослин. 

Декоративно-листяні і декоративно-квіткові кімнатні рослини. Вимоги 



рослин до умов вирощування (температура повітря, вологість, освітлення). 

Розмноження кімнатних рослин. Розмноження рослин вусами та поділом 

куща. Пересаджування. Посуд для вирощування рослин. Захист кімнатних 

рослин. Профілактичні заходи для запобігання хвороб кімнатних рослин. 

Етикетування кімнатних рослин. Лікарські властивості кімнатних рослин. 

Флораріум — один із способів складання композицій із кімнатних рослин. 

Практична частина. Ознайомлення з кімнатними рослинами 

навчального закладу. Визначення груп кімнатних рослин за зображенням. 

Проведення догляду з рослинами (полив, обприскування). Проведення 

розмноження рослин листовими живцями. Розмноження рослин вусами. 

Пересаджування рослин. Ознайомлення з основними видами захворювань 

кімнатних рослин. Приготування настоїв для боротьби зі шкідниками. 

Виготовлення етикеток для кімнатних рослин навчального закладу. 

Приготування лікарської сировини. Створення композиції «флораріум». 

8. Великодня флористика (12 год.) 

Теоретична частина. Великодня флористика. Пасхальні композиції. 

Букет у великодньому кошику. Великодня композиція з квітів у вигляді 

паски. Пасхальний вінок. Великодня писанка. Пасхальний топіарій. 

Практична частина. Прикрашання кімнати для занять гуртка до 

Великодня. Виготовлення букету в кошику. Виготовлення великодньої  

композиції з квітів у вигляді паски. Виготовлення пасхального вінка. 

Виготовлення великодньої писанки. Виготовлення пасхального топіарію. 

9. Озеленення території навчального закладу (18 год.) 

Теоретична частина. Класифікація декоративних рослин відкритого 

ґрунту та їх та асортимент. Розмноження квіткових культур. Основні форми 

квіткових оформлень. Стилі ландшафтного оформлення. Гармонійні колірні 

поєднання. Колірний круг. Проектування квітників. правило золотої 

пропорції. Підготовка ділянки та підбір асортименту квітів для клумби. 

Агротехніка вирощування квітів у квітниках. 

Практична частина. Визначення показників якості насіння квіткових 

культур. Вирощування розсади. Екскурсія з метою ознайомлення квіткового 

оформлення міста. Перегляд відеоматеріалів. Екскурсія в ботанічний сад. 

Розроблення проекту квітника. Підготовка ділянки (розпушування грунту, 

внесення добрив). Висівання насіння однорічників та розсади на клумбу. 

Догляд за клумбою. 



10.  Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за навчальний рік. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:  

- про значення рослин у житті людини;  

- професію квітникаря; 

- про використання квітів в історії; 

- різноманітність квіткових рослин; 

- групи рослин, що використовуються в зовнішньому озелененні; 

- основні правила складання букетів та композицій; 

- поняття про композицію; 

- рецепти приготування солоного тіста та «холодного фарфору»; 

- назви матеріалів та інструментів, приладдя; 

- технічні властивості природних, пластичних матеріалів;  

- послідовність та прийоми роботи під час виконання творчого 

завдання; 

- значення та різноманітність кімнатних рослин; 

- способи розмноження, основні методи захисту кімнатних рослин; 

- поняття «великодня композиція»; 

- класифікацію та різноманітність рослин для ландшафтного 

оформлення; 

- агротехніку вирощування рослин відкритого грунту. 

Вихованці мають вміти: 

- розрізняти однорічні, дворічні та багаторічні квітково-декоративні 

рослини; 

- розмножувати квітково-декоративні рослини; 

- складати букети та композиції; 

- засушувати різними способами квіти та природній матеріал; 

- виготовляти квіти з тіста; 

- виготовляти квіти з різних матеріалів; 

- розрізняти, розмножувати кімнатні рослини; 

- доглядати за кімнатними рослинами; 

- створювати великодні композиції; 

- створювати проекти квітників; 

- доглядати за квітко-декоративними рослинами на квітниках. 



Вихованці мають набути досвід: 

- вирощування та проведення догляду за  квітково-декоративними 

рослинами для зовнішнього та внутрішнього озеленення; 

- виготовлення квітів та композицій з природнього та штучного 

матеріалу; 

- проектування квітників. 
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