Флорист
–
майстер,
який
допомагає обрати потрібний букет
до свята, виготовляє різноманітні
квіткові
композиції
для
прикрашення свят та інтер’єрів,
враховуючи індивідуальні вимоги і
уподобання клієнтів.
З історії професії
Виготовлення
флористичних
композицій — одне з найдавніших
ремесел.
У документальних і літературних
джерелах,
серед
археологічних
знахідок ми зустрічаємо безліч прикладів застосування в побуті квіткових
композицій багатьма народами в різні історичні періоди. Розвиток культури
кольорів залежав від закономірностей економічного і соціального розвитку
суспільства. Окремі прийоми квіткових оформлень, що розвинулися в Стародавній
Греції і Римі, поширилися по всій Європі і багато традицій в мистецтві видалися
довговічнішими, ніж життя деяких народів.
Перші букети з'явилися в Європі в 16 ст. Спочатку вони служили тільки
джерелом пахощів, адже в середньовічних палацах найчастіше не було каналізації,
та й з особистою гігієною було складно. Тому живі квіти були покликані перебити
неприємні запахи, будучи природними освіжувачем повітря. І підбирали рослини з
найбільш сильним запахом. Ще через пару століть у Європі з'явилися букети, які
стали виконувати вже інші функції. Ними виражали радість, дарували як подарунки,
підносили на свята. Тоді ж, у 18 столітті з квітів стали робити вишукані композиції,
якими прикрашали приміщення.
Характер роботи
Флорист повинен володіти точним окоміром (лінійним, об'ємним), доброю
зорово-руховою
координацією,
розвиненою просторовою уявою,
доброю
довгостроковою
і
оперативною пам'яттю, умінням
розподіляти увагу і концентрувати її
в умовах перешкод, а також
толерантністю
до
численних
контактів,
володіти
навичками
ділового спілкування і здатністю
конструктивно сприймати критику
на
свою
адресу.
Мистецтво
складання букету потребує тонкого
художнього смаку та майстерності.

Флорист повинен знати:
- основи флористики і декору; технології виготовлення букетів, композицій,
кошиків з живих квітів та іншого рослинного матеріалу;
- призначення та властивості матеріалів, що використовуються;
- особливості сучасних технологій флористики в Україні та за кордоном;
- кращий досвід роботи за професією;
- правила охорони праці.
Основними
завданнями
флориста є:
догляд
за
рослинами
використання
їх
краси
для
виконання неповторних квіткових
композицій;
- вивчити докладно особливості
весільної флористики, виконувати
композиції до різноманітних свят:
новорічні, різдвяні композиції,
букети і композиції до дня Святого
Валентина, до жіночого свята 8 Березня, а також великодні та ритуальні композиції.
Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:
 схильність до творчої діяльності, постійний інтерес до нового;
 здатність легко відмовлятися від стереотипів, звичного способу мислення,
шукати нові варіанти, нові шляхи вирішення задач;
 високий рівень переключення і розподілу уваги;
 емоційна стійкість, постійна змобілізованість;
 готовність до соціальних контактів, привітність, доброзичливість.
Перспективи діяльності
Досвідчені флористи можуть займатися індивідуальною трудовою діяльністю,
очолювати приватне мале підприємство.
Споріднені професії:
 квітникар
 фітодизайнер
 ландшафтний
дизайнер

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,
І музику палку, що ніжно серце тисне.
У щастя людського два рівних є крила:
Троянди й виноград, красиве і корисне.

Споконвіку квіти є супутниками людини, протягом усього її життя .Вони всюди
супроводжують нас: вдома і в парку, на лісовій галявині, в заводському цеху, у свята
і будень.
В процесі навчання з спеціальності ви ознайомитесь з можливостями сучасного
кімнатного квітникарства, особливостями розмноженнями та догляду за величезним
асортиментом квітникових та декоративних рослин; дізнаєтесь про можливості
використання різноманітних ґрунтів, хімічних та органічних добрив, навчитесь
боротися з шкідниками та хворобами рослин; досконало вивчите тонкощі
ландшафтного дизайну з використанням таких надсучасних прийомів: влаштування
альпійських горок, басейнів, звичайних, спортивних та мавританських газонів,
навчитеся самостійно проектувати озеленення присадибних територій , клумб ,
рабаток, теплиць та парників.
Наші випускники можуть створювати за допомогою сучасних дизайнерських
прийомів зимові сади, працювати в теплицях, квіткових магазинах.

Пориньте у красу і творчість!
Обирайте професію флориста!
Зробіть світ кращим!

