
 
 



  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту  

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь Магістр 

Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство 

Освітня програма Садівництво та виноградарство 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова 

Загальна кількість годин  180 

Кількість кредитів ECTS  6 

Кількість змістових модулів 2 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 1 1 

Семестр 2 2 

Лекційні заняття 30 год. 10 год. 

Практичні заняття 30 год. 6 год. 

Самостійна робота 120 год. 164 год. 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання: 
4 год. 

 

 

 

2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

 

Мета. Підготовка висококваліфікованих фахівців з квітникарства базується 

на сучасних досягненнях агрономічної науки і передової світової та вітчизняної 

виробничої практики. З цією метою фахівець повинен мати глибокі знання з 

біології, технології вирощування та розмноження квіткових рослин. У системі 

підготовки фахівців з садівництва та виноградарства квітникарство є їхньою 

складовою дисципліною. 

Бурхливе сучасне садово-паркове, офісне, дачне, житлове приватне та 

промислове будівництво, всезростаючий інтелектуальний, естетичний рівень 

населення України потребують висококваліфікованих фахівців з квітникарства.  



  

Квітникарство дає можливість задовольнити зростаючі естетичні потреби 

людей, виховує у зростаючого покоління любов до рідної природи, а також 

бережне відношення до їх багатств. 

 
Завдання. Завданням вивчення дисципліни «Квітникарство відкритого і 

закритого грунту» на агробіологічному факультеті є якісна підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів. У зв’язку з цим основними завданнями курсу 

квітникарства в сучасних умовах є такі: 

- ознайомлення і вивчення студентами сучасних світових досягнень у 

галузі квітникарства; 

- вивчення біологічних особливостей, агротехніки вирощування квіткових 

рослин в умовах відкритого і закритого грунту; 

- вивчення способів розмноження та технологій вирощування садивного 

матеріалу (розсади) квіткових рослин; 

- вивчення сортового складу основних квіткових рослин, які вирощуються 

в промислових умовах; 

- вивчення заходів щодо догляду за квітковими рослинами, керування 

цвітінням, правилами зрізу та зберігання квітів.  

- ознайомлення з квітникарським дизайном, що застосовується в 

сучасному оформленні й зеленому будівництві; 

- вивчення сучасних світових і вітчизняних наукових досягнень, щодо 

подовження періоду зберігання квітникарської продукції, вирощеної на 

зріз; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

- знати:  

- роль вітчизняних квіткових господарств у забезпеченні квіткового 

різноманіття; 

- напрями діяльності зарубіжних селекційних фірм, які широко проводять 

селекційну роботу з квітковими культурами; 

- знати будову, біологічні особливості, способи розмноження і сортовий 

склад основних квіткових рослин; 

- способи вирощування квітів в умовах керованої культури; 

- розрізняти особливості сортів в межах виду.  

 

- вміти:  

- проводити аналіз і оцінку сучасного стану квітникарства закритого і 

відкритого ґрунту; 

- володіти технологіями розмноження та вирощування квіткових культур; 

- визначати ураження і пошкодження хворобами і шкідниками квіткових 

рослин візуально та вміти підбирати систему захисту для рослин; 

- підбирати добрива для квіткових рослин для найповнішого вираження 

потенціалу сорту; 

- складати і оцінювати грунтосуміші з підбором компонентів для них. 

 
 



  

Набуття компетентностей:  

Загальні компетентності (ЗК): 

- знання та розуміння основних біологічних і агротехнічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських 

культур;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

необхідної для професійної діяльності; 

- здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної 

науки; 

- здатність використовувати факти і досвід сучасних досягнень у 

квітникарстві відкритого і закритого ґрунту; 

- здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну 

інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі 

квітникарства; 

- здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих завдань; 

- здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування 

складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення 

проблем у професійній діяльності. 

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК): 

- знати та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти квітникарства 

відкритого і закритого ґрунту як напряму науки і виробничої галузі; 

- здатність застосовувати різноманітні методологічні підходи до 

моделювання і проектування квітникарських об’єктів у відкритому та 

закритому ґрунті; 

- здатність вирощувати квіткову продукцію без ґрунту на гідропонних 

субстратах при забезпеченні її якісних показників;  

- застосовувати різноманітні науково-методологічні заходи, інноваційні 

процеси при проектуванні та реалізації ефективних технологій квіткової 

продукції; 

- інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та /або 

практичних задач і проблем квітникарства закритого ґрунту; 

- демонструвати здатність до реалізації комплексних виробничих проектів 

з врахуванням наявних ресурсів та часових обмежень під час професійної 

діяльності з квітникарства відкритого і закритого ґрунту; 

- вибирати оптимальну стратегію господарювання в галузі з квітникарства 

закритого ґрунту залежно від комплексу умов; 

- здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

квіткових рослин для розв’язання виробничих технологічних завдань; 

- здатність використовувати на практиці основні біологічні і 

агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з квітковими 

рослинами. 

 



  

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни: 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Квітникарство відкритого ґрунту 

Тема 1. Історія, 

сучасний стан та 

перспективи 

квітникарства в 

Україні і світі 

21 2 4   15 22 1  1  20 

Тема 2. Класифікація 

та базовий 

асортимент квіткових 

культур відкритого 

грунту 

24 5 4   15 23 1  1  21 

Тема 3. Розмноження 

квіткових культур. 

Основні технології 

вирощування 

садивного матеріалу 

24 5 4   15 23 1  1  21 

Тема 4. Основи 

квіткової композиції 

та дизайну. Види 

квітників і  принципи 

підбору рослин для 

них 

21 3 3   15 22 1  1  20 

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 15 15   60 90 4  4  82 

Змістовий модуль 2. Квітникарство закритого ґрунту 

Тема 1. Стан 

квітникарства 

закритого грунту в 

Україні і у світі 

20 2 3   15 22 1  1  20 

Тема 2. Вирощування 

квіткової продукції в 

умовах керованої 

культури 

23 4 4   15 23 1  1  21 

Тема 3. Технології 

вирощування 

квіткових культур на 

зріз 

24 5 4   15 23 1  1  21 

Тема 4. Вирощування 23 4 4   15 22 1  1  20 



  

горщечкових 

квіткових рослин 

Разом за змістовим 

модулем 2 

90 15 15   60 90 4  4  82 

Усього годин  180 30 30   120 180 10  6  164 

 

 

4.Теми семінарських занять 

 

Не передбачені 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Насіння квіткових культур. Опис морфологічних ознак, 

визначення показників якості 

2 

2 Вегетативне розмноження квіткових культур 

(партикуляція, живцювання, щеплення) 

2 

3 Вирощування розсади квіткових рослин із насіння та 

зелених живців 

2 

4 Підготовка ділянки для закладання квітників розсадним і 

безрозсадним способом 

2 

5 Підбір культур та посів насіння на клумбах та рабатках 2 

6 Садіння розсади на клумбах, рабатках, міксбодерах 2 

7 Операції з догляду за рослинами, використання 

регуляторів росту та захисту рослин 

3 

8 Класифікація квітково-декоративних рослин закритого 

грунту. Визначення декоративності 

2 

9 Насіння квітково-декоративних культур. Визначення 

схожості насіння 

2 

10 Вегетативне і насіннєве розмноження кімнатних рослин 2 

11 Цибулинні рослини 2 

12 Порівняльна характеристика якості вітчизняних та 

імпортних живих зрізаних квітів у процесі зберігання 

2 

13 Методи подовження життя зрізаних рослин. Букети і 

композиції із зрізаних і сухих квітів 

1 

14 Основи аранжування. Складання букетів і композицій. 

Оформлення інтер'єру 

2 

15 Методи захисту квіткових рослин від шкідників та 

хвороб 

2 

 Разом 30 

 



  

6. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачені 

 

 

7. Контрольні питання, комплект тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами 

 

Контрольні питання 

 

1. Класифікація квітково-декоративних рослин закритого ґрунту. Поняття декоративності 

2. Особливості вирощування півонії у відкритому ґрунті 

3. Перелічіть не зимуючі багаторічники відкритого ґрунту 
4. Що включає в себе декоративність квітки? 

5. Перелічіть способи природного вегетативного розмноження квіткових культур відкритого 

ґрунту, наведіть  приклади 

6. Стан квітникарства закритого ґрунту в Україні і у світі. 

7. Класифікуйте квітникарські господарства, залежно від розміру закритого грунту 

8. Вирощування гвоздики у культиваційних спорудах 

9. Вегетативне і насіннєве розмноження кімнатних рослин 

10. Насіння квіткових культур. Морфологічних ознаки, показники якості 

11. Вегетативне розмноження квіткових культур (партикуляція, живцювання, щеплення) 

12. Способи вирощування розсади квіткових рослин із насіння та зелених живців 

13. Підбір і підготовка ділянки для закладання квітників розсадним і безрозсадним способом 

14. Підбір культур та посів насіння на клумбах та рабатках 

15. Особливості садіння розсади на клумбах, рабатках, міксбодерах 

16. Особливості операцій з догляду за рослинами, використання регуляторів росту та 

захисту рослин. 

17. Історія, сучасний стан та перспективи квітникарства в Україні і світі 

18. У яких випадках однорічники розмножуються зеленими живцями? Навести приклади. 

19. Використання субстратів для квіткових рослин у закритому ґрунті 

20. Вирощування квіткової продукції в умовах керованої культури. 

21. Технологія вирощування альстремерії у культиваційних спорудах. 

22. Вирощування горщечкових квіткових рослин. 

23. Основні агротехнічні заходи вирощування троянди. 

24. Методи подовження життя зрізаних рослин.  

25. Якими способами розмножуються троянди? 
26. Способи прищипування гвоздики 

27. Методи захисту квіткових рослин від шкідників та хвороб 

28. Класифікація та базовий асортимент квіткових культур відкритого ґрунту. 

29. Розмноження квіткових культур. Основні технології вирощування садивного матеріалу. 

30. Основи квіткової композиції та дизайну. Види квітників і принципи підбору рослин для 

них 

31. Класифікація промислових квіткових господарств. 

32. Регулятори росту, які використовуються в квітникарстві, механізм дії та вплив на 

вазостійкість і декоративність. 

33. Які однорічники належать до групи красивоквітучих? 

34. Особливості зрізування квітів та підготовка до транспортування 

35. Фактори мікроклімату для квіткових культур закритого ґрунту. 

36. Особливості вирощування півонії у відкритому ґрунті 



  

37. Вирощування гвоздики у культиваційних спорудах 

38. Роль вуглекислого газу для квіткових культур. 

39. Країни-імпортери квіткової продукції в Україну. 

40. Перевалка горщечкових квітів. Її роль та призначення. 

41. Групи троянд, які вирощують у закритому грунті. Їх походження та опис. 

42. Значення вологи повітря і субстрату для квіткових рослин. 

43. Способи продовження життя зрізаних квітів. 

44. Метод приломування пагонів троянди. Розкрийте суть.  

45. Субстрати для вирощування розсади квітів. 

46. Наведіть приклади, коли однорічники розмножують зеленими живцями.  

47. Значення освітлення для квіткових рослин. 

48. Технологія вирощування кали у закритому ґрунті. 

49. Вимоги горщечкових декоративних рослин до умов мікроклімату. 

50. Особливості вирощування лілій у відкритому ґрунті. 

 

Тестові завдання 

 

1. Одним з основних агротехнічних заходів вирощування троянди є: 

1 Підгортання 

2 Обрізування і заломи 

3 Щеплення 

4 Пікірування 

 

2. До «середніх» промислових квіткових господарств відносяться господарства площею: 

1 1 тис. м2 

2 1-5 тис. м2 

3 10 тис. м2 

4 15 тис. м2 

 

3. Які групи троянд вирощують у закритому ґрунті ? 

1 садаво-паркові, сланкі 

2 поліантові 

3 напіввиткі, виткі 

4 чайно-гібридні, грандіфлора, флорибунда 

 

4. Оптимальний рівень вуглекислого газу в повітрі для квіткових рослин в оранжереї становить 

…  

 

 

5. Речовини, які сповільнюють і обмежують ріст пагонів називаються: 

1 Гібереліни 

2 Ауксини 

3 Інгібітори 

4 Фітогормони 

 

6. Яким способом розмножується гладіолус? 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

7. Який субстрат використовують для вирощування троянди у закритому ґрунті?  

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 



  

8. Оптимальна вологість повітря в умовах закритого грунту при вирощуванні основних 

квіткових культур повинна становити: 

1 40-45% 

2 55-70% 

3 85-95% 

4 35-40% 

 

9. Сортимент троянди в основному поповнюється завдяки роботі селекціонерів країн … : 

1 Італії, Франції 

2 Німеччини, Нідерландів 

3 України 

4 Нігерії, Ефіопії 

 

10. Найбільша за розміром квітка планети це: 

1 Альстремерія 

2 Вольфія безчерешкова 

3 Рафлезія Арнольда 

4 Гербера 

 

11. Яке визначення включає в себе такі поняття як: розмір квітки, забарвлення, форма, запах, 

махровість? 

 

 

12. Сітку при вирощуванні гвоздики використовують для … . 

 

 

13. Введення рослин троянди у стан спокою використовують на … субстратах?: 

 

 

14. Мета приломування пагонів троянди: 

1 Інтенсивніше поглинання світла 

2 Створення асиміляційної поверхні рослин для 

круглорічного отримання квітів 

3 Більш активне формування кореневої системи 

4 Зміщення природного ритму розвитку і отримання 

квітів на 2 міс. пізніше 

 

15. Оптимальна вологість повітря в умовах закритого грунту при вирощуванні основних 

квіткових культур повинна становити: 

1 40-45% 

2 55-70% 

3 85-95% 

4 35-40% 

 

16. Для запобігання викривлення стебла у закритому ґрунті сітку … для культур … :  

А. Використовують 

Б. Не використовують 

1. троянда 

2. кала 

3. гвоздика 

4. гербера 

5. стреліція 

6. альстремерія 



  

 

17. Вкажіть оптимальний рівень вуглекислого газу в теплиці для квіткових культур. 

1 0,03 % 

2 0,03-0,07 % 

3 0,1-0,3 % 

4 0,3-0,5 % 

 

18. Приведіть у відповідність:  

А. Троянда 

Б.  Кала 

В. Антуріум 

1. Чайно-гібридна 

2. Шерцера 

3. Ефіопська 

4. Ремані 

5. Флорібунда 

6. Грандіфлора 

7. Елліота 

 

19. Основні країни-імпортери зрізаних квітів в Україну: 

1 Кенія, Колумбія 

2 Еквадор, Нідерланди 

3 Ізраїль, Росія 

4 Італія, Великобританія 

 

20. Одинарне, півторакратне, подвійне прищипування використовують при вирощуванні …? 

 

 

21. Формулу Р = 0,014*F використовують при розрахунку потреби в теплиці …?  

 

 

22. Над яким міжвузлям проводять одинарне прищипування рослин гвоздики:  

 

 

23. Перетворення квіткових тичинок, а іноді і маточок в пелюстки це: 

1 Індукція 

2 Інтродукція 

3 Махровість 

4 Запозичення 

 

24. Провідна роль у створенні тепличних гвоздик належить:  

1 Гвоздиці американській 

2 Гвоздиці італійській 

3 Гвоздиці голландській 

4 Гвоздиці польській 

 

25. Оптимальна температура у зимові місяці для групи рослин помірних оранжерей становить:  

 

 

26. Група рослин, яка потребує найбільшої кількості води називається:  

1 Ксерофіти 

2 Гідрофіти 

3 Гігрофіти 

4 Мезофіти 



  

 

27. Суцвіття кошик у: 

1 Хризантеми 

2 Гербери 

3 Гвоздики 

4 Кали 

 

28. Яким способом розмножують хризантему? 

1 Насінням 

2 Живцями 

3 Корінням 

4 Усіма вищенаведеними способами 

 

29. Гербера відноситься до родини  …  

 

 

30. Які із зазначених груп хризантеми мають куполоподібне квітколоже? 

1 Павукоподібні 

2 Голчасті 

3 Анемоновидні 

4 Помпонні 

 

31. Серед зазначених найбільш екологічно пластичною є: 

1 Хризантема 

2 Кала 

3 Гербера 

4 Фрезія 

 

32. У культурі використовують сорти і форми гербери …: 

1 Вільсона 

2 Раси Сім 

3 Джемсона 

4 Френсіса 

 

33. Яка із зазначених рослин може цвісти за освітлення від 0,5 до 15 тис. лк? 

1 Кала 

2 Гербера 

3 Хризантема 

4 Троянда 

 

34. Методику розмноження кали спочиваючими цибулинами розробив: 

1 І.Дмитренко 

2 Д.Бонд 

3 О.Бласс 

4 Н.Котовщикова 

 

35. Яка відносна вологість повітря оптимальна при живцюванні гербери? 

 

 

36. За розміром суцвіть хризантеми поділяються на 3 класи. Внесіть відповідність (см). 

дрібноквіткові  



  

середньоквіткові  

великоквіткові  

 

37. Більш загущене садіння рослин гербери за одно- чи двохрічної культури? 

 

 

38. Чи проводять пасинкування і формування сіянців кали?  

 

 

39. Насіннєвим, вегетативним способом та методом культури тканин розмножують: 

1 Кали 

2 Гербери 

3 Хризантеми 

4 Троянди 

 

40. При живцюванні гербери відносна вологість повітря повинна становити…%.  

 

 

41. Квітка кали зберігає декоративність … днів? 

 

 

42. Найменша за розміром квітка гербери у: 

1 Вузькопелюсткових дрібноквіткових 

2 Вузькопелюсткових великоквіткових 

3 Середньопелюсткових великоквіткових 

4 Широкопелюсткових великоквіткових 

5 Вузькопелюсткових напівмахрових і махрових 

6 Широкопелюсткових напівмахрових і махрових 

 

43. У якої квітки квітконос краще не зрізувати, а викручувати під кутом? 

1 Гвоздика 

2 Хризантема 

3 Гербера 

4 Кала 

 

44. Зантедесхія – друга назва … . 

 

 

45. За вирощування якої культури використовують упродовж місяця температурні графіки з 

чергуванням холодних, помірних та теплих діб?  

1 Хризантема 

2 Кала 

3 1-річна культура гербери 

4 2-річна культура гербери 

 

46.Суцвіття гербери складається із … і … квіток:  

 

 

47. Квітки альстремерії зрізують, коли: 

1 У фазі бутонів 

2 Розкриваються перші пуп'янки 



  

3 Половина квіток на квітконосі розкрилася 

 

48. Опорні рами із сіткою для підтримки і вирівнювання стебла застосовують при вирощуванні: 

1 Альстремерії 

2 Фрезії 

3 Стреліції 

 

49. Які країни є лідерами із продукування сортів альстремерії: 

1 Італія, Україна 

2 Німеччина, Ізраїль 

3 Англія, Нідерланди 

4 Америка, Франція 

 

50. При якому способі розмноження фрезії швидше отримуємо урожай: 

1 Насінням 

2 Вегетативно 

 

51. Скільки часу зберігається квітка альстремерії у зрізі? 

 

 

52. Тверда оболонка, з якої появляється квітка стреліції називається:  

 

 

53. Назвіть серед перелічених однорічників холодостійку культуру 

1 агератум мексиканський 

2 сальвія блискуча 

3 петунія гібридна 

4 жоржина однорічна 

 

54.  Співставте культуру і родину? 

А. Айстрові 

В. Капуцинові 

С. Ірисові 

D. Бобові 

Е. Пасльонові 

1. айстра китайська 

2. чорнобривець прямостоячий 

3. ірис бородатий 

5. настурція звичайна 

6. петунія гібридна. 

7. квасоля декоративна 

8. горошок духмяний 

 

55. Оптимальна відносна вологість повітря при вирощуванні альстремерії: 

1 30-40 % 

2 45-55 % 

3 60-70 % 

4 70-80 % 

 

56. В темноті краще проростає насіння: 

1 Альстремерії  

2 Фрезії 

3 Стреліції 

 

57. Вегетативні і генеративні пагони є у:  

1 Фрезії 



  

2 Стреліції 

3 Альстремерії 

4 Хризантеми 

 

58. Райською пташкою називають квітку … . 

 

 

59. Який із видів стреліції вирощують в Україні:  

1 Ніколая 

2 Каудата 

3 Королівська 

4 Альба 

5 Юнка 

 

60. Дуже крихкі і вразливі корені у: 

1 Альстремерії 

2 Фрезії 

3 Стреліції 

 

61. Розставте квіткові рослини відкритого ґрунту відповідно до груп 

А. Однорічники 

В. Дворічники 

С. Багаторічники 

1. Ірис бородатий 

2. Айстра китайська 

3. Сальвія блискуча 

4. Півонія лікарська 

5. Мальва (Ружа) 

6. Незабудка звичайна 

 

62. Яким природнім вегетативним способом розмножується лілія? 

1 цибулинками–дітками 

2 бульбоцибулинками дітками 

3 живцями 

4 повітряними коренями 

 

63. Скільки хвиль цвітіння проходить у альстремерії? 

 

 

64. Через скільки років зацвітає стреліція після посіву?  

1 2-3 

2 3-4 

3 4-5 

4 5-6 

 

65. У якої культур листки повернені нижньою частиною вгору? 

1 Альстремерія 

2 Фрезія 

3 Стреліція 

 

66. Гібридна, відігнута та Армстронга – це види:  

1 Альстремерії 

2 Кали 

3 Стреліції 



  

4 Фрезії 
 

67. Сходи яких сортів фрезії з’являються найпізніше? 

 
 

68. Чи нормують пагони альстремерії перед першим цвітінням? 

 
 

69. На пелюстках альстремерії усіх сортів і гібридів є: 

 
 

70. Лілія інків – друга назва … . 

 

 

Зразок екзаменаційного білету 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

ОС «Магістр» 

Спеціальність 

203 Садівництво 

та виноградарство 

Денна форма 

навчання 

Кафедри 

садівництва ім. 

В.Л. Симиренка, 

овочівництва і 

закритого ґрунту,  

2019-2020 навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ № 1 

з дисципліни 

Квітникарство 

відкритого і закритого 

ґрунту 

Затверджую 

зав. кафедри 

__________ 

 

Федосій І.О. 

«___» _____ 2020р. 

Екзаменаційні запитання 

1. Особливості вирощування півонії у відкритому ґрунті 

2. Вирощування гвоздики у культиваційних спорудах 

 

Тестові завдання різних типів 
 

1. Розставте квіткові рослини відкритого ґрунту відповідно до груп 

А. Однорічники 

В. Дворічники 

С. Багаторічники 

1. Ірис бородатий 

2. Айстра китайська 

3. Сальвія блискуча 

4. Півонія лікарська 

5. Мальва (Ружа) 
 

2. Яким природнім вегетативним способом розмножується лілія? 

1 цибулинками–дітками 

2 бульбоцибулинками дітками 

3 живцями 

4 повітряними коренями 
 

3. Назвіть серед перелічених однорічників холодостійку культуру 

1 агератум мексиканський 

2 сальвія блискуча 

3 петунія гібридна 

4 жоржина однорічна 
 

4.  Співставте культуру і родину? 

А. Айстрові 

В. Капуцинові 

С. Ірисові 

D. Бобові 

Е. Пасльонові 

1. айстра китайська 

2. чорнобривець прямостоячий 

3. ірис бородатий 

4. настурція звичайна 

5. петунія гібридна. 



  

 

5. Яким способом розмножується гладіолус? 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

6. Який субстрат використовують для вирощування троянди у закритому ґрунті?  

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

 

7. Оптимальна вологість повітря в умовах закритого грунту при вирощуванні основних 

квіткових культур повинна становити: 

1 40-45% 

2 55-70% 

3 85-95% 

4 35-40% 

 

8. Для запобігання викривлення стебла у закритому ґрунті сітку … для культур … :  

А. Використовують 

Б. Не використовують 

1. троянда 

2. кала 

3. гвоздика 

4. гербера 

5. стреліція 

6. альстремерія 

 

9. Вкажіть оптимальний рівень вуглекислого газу в теплиці для квіткових культур. 

1 0,03 % 

2 0,03-0,07 % 

3 0,1-0,3 % 

4 0,3-0,5 % 

 

10. Приведіть у відповідність:  

А. Троянда 

Б.  Кала 

В. Антуріум 

1. Чайно-гібридна 

2. Шерцера 

3. Ефіопська 

4. Ремані 

5. Флорібунда 
 

8. Методи навчання 
 

Під час викладання предмету реалізуються поточний, тематичний, 

модульний види педагогічного контролю. Метод усної співбесіди 

використовується у процесі після опрацювання студентом пропущеної лекції, на 

індивідуальних заняттях, а також після складання письмової частини іспиту. 

Поточний контроль та практична перевірка знань студентів здійснюється у ході 

практичних занять. Тематичний (модульний) контроль, метод оцінювання 

результатів засвоєння змістових модулів здійснюється методом виконання 

кожним студентом індивідуального тестового завдання. Підсумковий контроль 

проводиться у формі екзамену.  

Для глибшого ознайомлення з досягненнями у квітникарстві закритого 

грунту плануються виїзні екскурсії у тепличні комбінати, де вирощують квіткові 

культури.  
 



  

9. Форми контролю 
 

Перевірка готовності до виконання практичних робіт шляхом опитування, 

тестові питання, модульні контрольні роботи. Підсумковий контроль у вигляді 

екзамену. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 

заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371) 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка національна                                        

за результатами складання 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Балабак А.Ф., Шлапак В.П., Варлащенко Л.Г. Декоративні рослини і 

раціональне розміщення їх на території. / Методичні рекомендації для 

вивчення навчальної дисципліни «Квітникарство» для підготовки фахівців у 

аграрних вищих закладах освіти ІІ ІV рівнів акредитації - Умань, 2002. – 38 

ст. 

2. Гаврись І.Л. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної 

роботи з дисципліни «Квітникарство відкритого і закритого грунту» для 

студентів магістратури за спеціальністю 203 – Садівництво та 

виноградарство / І.Л. Гаврись. – К.: НУБіП. – 2018. - 120 с. 

3. Гаврись І.Л. Квітникарство закритого грунту. Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни «Квітникарство закритого грунту». – К.: НУБіП 

України, 2009. - 20 с. 

4. Гаврись І.Л. Квітникарство закритого грунту. Методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни «Квітникарство закритого грунту» для 

студентів магістратури 1-го року навчання за спеціальністю 8.09010104 – 

Плодоовочівництво і виноградарство. – К.: НУБіП України, 2014. - 50 с. 



  

5. Гаврись І.Л. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

«Квітникарство закритого грунту» для студентів магістратури 1-го року 

навчання за спеціальністю 8.09010104 – Плодоовочівництво і 

виноградарство. – К.: НУБіП України, 2014. - 52 с. 

6. Сиворакша О.А., Цизь О.М. Квітникарство закритого грунту. Методичні 

вказівки для контрольної роботи студентам заочної форми навчання. – К.: 

НАУ, 2004. – 12 с. 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Білорусець Є.Ш., Гиль Л.С. та ін. Квітникарство захищеного ґрунту. – К.: 

Урожай, 1994. – 198 с. 

2. Бунін В.О. Квітникарство. – Л.: Світ, 1994. – 152 с. 

3. Алиев Э.А., Гиль Л.С. Овощеводство и цветоводство защищенного грунта. – 

К.: Урожай, 1990. – 253 с. 

4. Висящева Л.В., Соколова Т.А. Промышленное цветоводство. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 368 с. 

5. Іщук Л.П. Квітникарство: методичні вказівки до виконання лабораторно-

практичних занять з дисципліни (за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу) / Л.П. Іщук. – Біла Церква, 2011. – 166 с. 

6. Слєпцов Ю.В. Квітникарство закритого грунту: навчальний посібник  / 

Ю.В. Слєпцов, Б.Є. Якубенко, В.Д. Богданова та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-

ЛТД», 2014. – 300 с. 

7. Черевченко Т.М. Вигонка цветочных растений в закрытом грунте. – К.: 

Наукова думка, 1997. – 46 с. 

 

Допоміжна 

1. Гродзинский А.М. Декоративные растения открытого и закрытого грунта. – 

К.: Наукова думка, 1985. 

2. Черевченко Т.М. Довідник квітникаря-любителя. – К.: Урожай, 1994. 

3. Мензатюк З. Український квітник: науково-популярна проза / Зірка 

Мензатюк. – К.: Грані-Т, 2010. – 64 с. 

4. Писарев А.Е. Розы: энциклопедия / А.Е.Писарев. – М.: Эксмо, 2009. – 288 с. 

5. Сироватская Л.С. и др. Азбука цветовода. – К.: Урожай, 1993. 

6. Державні стандарти на квітникарську продукцію. – М. Видавництво 

стандартів. 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Журнали «Цветы», «Цветоводство». 

2. Журнал «Квіти України». 

 3. http://www.websad.ru 

http://www.websad.ru/archdis.php?code=452947

