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Тема уроку: техніка виконання композиції в лінійно-графічному 

стилі 
 

                                                                         Зимою, коли земля вкрита снігом,         

                                                       а дерева гнуться від поривів холодного вітру,  

                                                   радує око ніжна, зелена гілочка або квітка,  

                        що розпустилася в кімнаті. 

                                                                                            В. Чеканова, Т.Якимова 

Мета: узагальнити знання учнів про значення і використання квіткових 

композицій в житті людини; виховувати спостережливість, 

дисциплінованість, увагу, формувати навички спілкування, розвивати логічне 

мислення і творчі здібності учнів; формувати вміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці. 

Наочність: книги «Повний курс флористики», ескізи композицій, 

інструкційні карти, зразки. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

План-схема уроку 

 

Етап уроку Час 

(хв.) 

Форма і методи 

діяльності викладача 
Результат 

1 2 3 4 

І. Розминка 3 Вправа «Мікрофон» Зв’язок уроку з попереднім 

матеріалом, створення 

сприятливого 

психоемоційного клімату 

ІІ. Актуалізація 

опорних знань 

5 Особистісно 

орієнтоване навчання-

використання 

індивідуальних завдань 

Перевірка знань, 

удосконалення вмінь 

ІІІ. Мотивація 

навчальної 

діяльності 

2 Бесіда Налаштування на 

сприйняття теми 

ІV. Сприйняття та 

засвоєння нового 

матеріалу 

20 Розповідь викладача, 

самостійна робота з 

літературою 

Засвоєння нових знань 

V. Рефлексія 10 Виконання ескізу 

композиції 

Формування практичних 

умінь та навичок 

VІ. Корекція і 

контроль знань 

3 Робота з літературою Виявлення і корекція 

хибних уявлень 

VІІ. Підсумки 

уроку 

1 Аналіз епіграфа уроку Підбиття підсумків 

VІІІ. Домашнє 

завдання 

1 Репродуктивного й 

творчого характеру 

Ефективне засвоєння знань, 

підготовка до наступного 

уроку 



 

Хід уроку 

І. Розминка 
Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

- На попередньому уроці ми вивчили… 

- Види рослинного матеріалу… 

- Стилі композицій… 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 
1) Індивідуальна перевірка знань 

Біля дошки працюють двоє учнів за індивідуальними завданнями 

 

Завдання №1 

Техніка виконання композиції «Симетричний трикутник» 

Дано: висота ємкості дорівнює 30 см. 

 

Завдання №2 

Техніка виконання композиції «Асиметричний трикутник» 

Дано: діаметр ємкості дорівнює 20 см. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

В другій половині XVIII століття англійський художник, актор, теоретик 

мистецтва Уільям Хогарт запропонував нові ідеї та пропорції при створенні 

композицій. Вважається, що аранжувальник, який виконав бездоганно цю 

композицію, може вважати себе професіоналом. Тому що він прекрасно 

розуміє рослинний матеріал та вміє досягти успіху. 

 Отже тема уроку: «Техніка виконання композиції « Лінія Хогарта» 

 

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 

   Композиція отримала назву на честь Уільяма Хогарта-«Лінія Хогарта», 

або «Лінія краси». Це дуже ефектна, вишукана композиція , яка має вигляд 

витягнутої латинської літери S. На перший погляд композиція не дуже 

складна, але, щоб створити таку композицію, необхідно суворо 

дотримуватись правил і пропорцій.  

   Таку композицію встановлюють в тих місцях, де мало вільного місця 

(ніша). Композиція однобічна. 

 

 

 

Компоненти: 

 

1. Висока ємкість 

Висота ємкості має бути не менше 25см. Це може бути свічник, 

 або цікава пляшка, декорована різними матеріалами. 

 



 

 

 

 

 

2. Флористична губка 

Оазис зеленого кольору для живих квітів.   

 

 

 

 

 

 

3. Зігнутий контурний матеріал.  

Для контурного матеріалу краще брати гілки з квітами та 

листям.  

 

 

 

4.Маскувальний матеріал. 

Листя плюща, барвінку, 

герані.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Фокусний матеріал. 

Троянди високої якості. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Матеріал-наповнювач.   

Дрібні квіти. 

 

 

 



 

Техніка виконання 
1. Розраховуємо довжину стебла а 

Довжина стебла а  повинна бути у півтора рази більша від висоти ємкості. 

Якщо висота ємкості дорівнює 30 см., то стебло а дорівнює 45 см. 

 

а  = 1 ½ * h (ємк.) 

 

 

Стебло а закріплюємо вертикально та трішки відхиляємо назад (додаток №1). 

YZ- вісь, яка перетинає точку х. Верхівка стебла а торкається вісі YZ, але не 

перетинає її. 

 

2. Знаходимо довжину стебла б. 

Стебло б дорівнює половині довжини стебла а, тобто 22, 5см (23см) 

 

б =  ½ * а  

 

Стебло б закріплюємо знизу флористична губка, трішки відхиляючи його 

вперед. Отже, стебла а і б необхідно розташувати таким чином, щоб було 

враження, що ці стебла – одна суцільна гілка. Верхівка стебла б торкається , 

але не перетинає умовну вісь YZ. 
 

3. Маскувальним матеріалом закриваємо частину флористичної губки.  

 

4. Фокусний матеріал розміщуємо ближче до флористичної губки на 

коротших по довжині стеблах. Цим створюється ефект об’ємності композиції 

(додаток №2). 

 

5. Всі стебла розташовують таким чином, щоб вони здавались вихідними  з 

однієї точки (х). 

 

6.При необхідності використовуємо матеріал-наповнювач (додаток №3). 

 

 

V. Рефлексія 

Виконання ескізу композиції (додаток №1 і №2) 

 

VІ. Корекція і контроль знань 

Виявлення і корекція хибних уявлень 

 

VІІ. Підсумки уроку  

Аналіз епіграфа уроку. 

 

VІІІ. Домашнє завдання 

Вивчити новий матеріал



Додаток №1



Додаток №2



Додаток №3 


