
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“КВІТНИКАРСТВО” 
 

 

1. Поняття  про квітникарство. Міжпредметні зв язки, мета. 

2. Історія розвитку квітникарства. 

3. Морфологічні особливості квіткових культур( корінь пагін, 

листя,кореневище, клубнелуковиця, квітка, суцвіття, брунька, цибулина). 

4. Вода та її значення  для квіткових культур 

5. Світло та його значення для квіткових культур. 

6. Повітряна середа та її значення для квіткових  культур. 

7. Штучні субстрати. Їх характеристика  

8. Грунтові суміші під декоративно-квіткові рослини. 

9.  Використання органічних добрив у вирощуванні квіткових рослин у 

відкритому грунті. 

10. Живлення рослин. Добрива ( комбіновані) для квіткових рослин. 

11. Живлення рослин. Добрива (бактеріальні, мінеральні) для квіткових 

рослин. 

12. Умови вирощування рослин у відкритому грунті. 

13.Споруди закритого грунту. 

14. Температурний режим, його значення для квіткових культур. 

15. Дати характеристику декоративно-квітучим рослинам – на прикладі 

сальвії . 

16.Дати характеристику  родині складноквіткових - маргаритка . 

17. Безросадний спосіб вирощування квіткових  рослин. 

18. Розмноження рослин щепленням, діленням кущів (навести приклади). 

Методами  черенкування, клональне мікророзмноження.  

19. Загальна характеристика  однорічних культур. 

20.  Загальна характеристика  дворічних культур 

21. Однорічні яскравоквітучі рослини. Айстра однорічна. 

22. Розсадний спосіб вирощування квіткових рослин. 

23. Декоративно-квітучі вічнозелені рослини - Антуріум. 

24. Догляд за квітковими рослинами протягом вегетації. 

25.  Характеристика сукулентних рослин. 

26. Дати характеристику вирощуванню гвоздики в оранжереях. 

27.Хвороби квіткових рослин. Методи боротьби з ними. 

28.Шкідники  квіткових рослин. Методи боротьби з ними. 

30.Дати характеристику родині сложноквіткові. Приклад – бархатці. 

31.Дайте  характеристику в юнковим однорічникам ( навести приклад).  

32.Дати характеристику  однорічним рослинам. Приклад – календула. 

33. Дати характеристику  родині Пальмові. 

34. Дати характеристику декоративно-квітучим рослинам.  



35.Дати характеристику багаторічним рослинам (загальна характеристика) 

36. Гідропонний метод  вирощування рослин. 

37. Декоративно-квітучі вічнозелені рослини ( загальна характеристика). 

38. Рослини для внутрішнього озеленення. 

39. Рослини для вертикального озеленення. 

40. Характеристика коврових рослин. 

41.  Значення зелених рослин у житті людини. 

42. Малі архітектурні форми  в озелененні. 

43. Дати характеристику сухоцвітам.( навести приклади). 

44. Використання регуляторів росту при вирощуванні квіткових культур. 

45. Дайте  характеристику в юнковим однорічникам ( навести приклад).  

46. Дати характеристику   декоративно-квітучим однорічникам (на прикладі 

агератуму). 

47. Значення дисципліни квітникраство, у житті людини. Навести приклади. 

48. Дати характеристику  сортам троянд. 

49. Види квіткового оформлення ( солітер, партер, рабатка, клумба, квіти в 

контейнерах, рокарій, міксбордер). 

50.Дати характеристику листяно-декоративним однорічникам на прикладі 

кохії. 

51. Альпінарії. Типи, види, використання. 

52. Дати характеристику  цибулинним рослинам . навести приклади. 

53. Озеленення жилих кімнат. 

54. Дати характеристику водним рослинам. Їх використання в озелененні. 

55.Особливості  озеленення офісів та робочих місць.  

56. Дати характеристику кохії. 

57. Багаторічні культури не зимуючі у відкритому грунті.  

58.   Дати характеристику петунії садової та ампельної. 

59. Багаторічні культури зимуючі у відкритому грунті. 

60. Дати характеристику ви гоночним культурам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


