
 

Опис дисципліни 

«Фітодизайн» є вибірковою освітньою компонентою циклу загальної підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Психологія, метою якого є 

формування гармонійно розвиненої особистості сучасного суспільства, сприяння 

особистісному естетичному розвитку здобувачів, формування ціннісних орієнтацій та 

потреби в творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. Предметом вивчення є 

основні прийоми флористичної роботи, ландшафтного дизайну та фітодизайну інтер’єру. 

Навчальний контент 

Теми лекцій Теми практичних занять Методи 

контролю 

К-ть  

балів 

Фітодизайн як вид 

мистецтва, його напрями  

Рослинний матеріал для 

фітодизайну. Збір фітоматеріалу 

Усне та 

письмове 

опитування, 

оцінювання 

практичних 

робіт  

45 

Принципи квіткового 

дизайну 

Підгтовка рослинного матеріалу для 

фітокомпозицій. Виготовленння 

контейнерів для фітокомпозицій 

Флористика. Західне 

аранжування квітів 

Створення фітокомпозицій з живих 

квітів (західне аранжування) 

Флористика. Східне 

аранжування квітів. 

Створення фітокомпозицій з живих 

квітів (східне аранжування) 

Бонсай, стилі бонсай. 

Історія використання квітів. 

Символіка та «мова» квітів 

Створення фітокомпозицій з сухих 

квітів 

Ландшафтний дизайн. 

Прийоми квіткового 

оформлення території. 

Фітодизайн ландшафтних парків 

Ландшафтний дизайн: 

газони, рокарії, декоративні 

басейни, вертикальне 

озеленення. 

Фітодизайн саду 

Фітодизайн інтер’єру Фітодекорування інтер’єрів 

приміщень 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 25 

Тестовий контроль 30 

Загальна кількість 100 

Підсилення програмних компетентностей та результатів навчання  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т. ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 Політика оцінювання   

 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 Засоби діагностики успішності навчання: завдання для  практичних занять (усне та 

письмове опитування, виконання практичних завдань, розв’язування творчих завдань), 

індивідуальні завдання (реферат, презентаційна доповідь, практичні завдання), підсумкове 

тестування. 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем / модулів відбувається 

під час  проведення консультацій керівника курсу.   

 Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час поточного та тестового 

контролю заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час підготовки практичних завдань в процесі 

заняття.   

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 
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