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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
 

Вільного вибору студента  

              

Загальна кількість  

годин –  90 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

13 год. 4 год. 

Практичні/семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні 

26 год. 4 год. 

Самостійна робота 

51 год. 82 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання узагальнених знань про квіти та квітковий бізнес,  які 

відбуваються  в квітах і організацію збереження товару.  

Завдання: оволодіння навичками оцінювання якості квітів, засвоєння 

знань про процеси, які відбуваються в квітах. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: класифікацію квітів, фактори, що формують споживні властивості 

квітів та декоративної зелені, вимоги до якості та умов зберігання зрізаних і 

горщикових квітів  

вміти: орієнтуватись в груповому асортименті квітів та супутніх товарів, 

визначати якість квітів за органолептичними показниками. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



3. Структура  дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

усього  

у тому числі  

усьо

го  

у тому числі 

л п/с лаб. сам. 

робо

та 

 

л п/с лаб. са

м. 

ро

бо 

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1.  Життєвий цикл квітково-декоративних рослин 
Тема 1 Класифікація 

квітково-декоративних 

рослин. 

 

12 

 

2 

  

4 

 

6 

 

14 

 

1 

  

1 

 

12 

Тема 2. Фактори, що 

формують споживчі 

властивості квітково-

декоративних рослин. 

 

16 

 

4 

  

4 

 

   8 

 

16 

    

16 

Тема 3 Способи 

розмноження квітково-

декоративних рослин. 

 

13 

 

2 

  

4 

 

7 

 

14 

 

1 

  

1 

 

12 

Разом за змістовим 
модулем 1 

41 8  12 21 44 2  2 40 

Змістовий модуль 2. Споживні властивості квітково-декоративних рослин та  фактори 
їх зберігання 
Тема 4. Споживчі 

властивості квітково-

декоративних рослин 

 

18 

 

2 

  

6 

 

  10 

 

  17 

 

1 

  

1 

 

15 

Тема 5. Принципи і способи 

зберігання зрізаних квітів 

 

14 

 

2 

  

4 

 

   8 

 

 17 

 

1 

  

1 

 

15 

Тема 6. Супутні товари   17 1  4 12 12    12 

Разом за змістовим 
модулем 2 

49 5  14 30 46 2  2 42 

Усього годин  90 13  26 51 90 4  4 82 
 

4. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 
Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1  Вивчення морфології основних органів квітів.     3 

2 Вивчення якості насіння у відповідності до вимог стандартів. 3 

3 Вивчення хвороб та шкідників квітів. 3 

4 Вивчення методів розмноження  квітково-декоративних рослин. 3 

5  Вивчення торгового асортименту зрізаних квітів (на прикладі 

торгових фірм міста. 

3 

6 Вивчення структури стандартів на квіти, норм якості квітів, 

правил приймання квітів у торговельній мережі. 

3 

7  Вивчення асортименту пакувальних матеріалів, горщиків, 

ґрунтів. 

2,5 

8 Визначення якості штучних квітів і горщиків. 2,5 

9 Виїзне заняття до ботанічному саду. 3 

 Разом 26 



5. Індивідуальні завдання 
 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації щодо товарознавства квітів. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,     

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

 Вид та тема 

занять  

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики 

Змістовий модуль 1. Життєвий цикл квітково-декоративних рослин 

Лабораторне 

заняття       

Тема1  

Класифікація 

квітково-

декоративних 

рослин. 

 

    

 

 

 

 

     6 

1.Значення квітів для людини, екології 

середовища і економіки України. Стан 

ринку квітів в Україні і за її межами. 

Класифікація квітів .  

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 

Тестування,  та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей. 

Лабораторне 

заняття  

      Тема 2. 

Фактори, що 

формують 

споживчі 

властивості 

квітково-

декоративних 

рослин. 

 

 

 

 

 

8 

1.Основні вегетативні органи рослин: 

 Морфології призначення, 

декоративність. Середовище життя 

рослин і управління ним. 

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 

Тестування,  та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 3. 

Способи 

розмноження 

квітково-

декоративних 

рослин. 

 

 

 

     7 

1.Способи розмноження квітково-

декоративних рослин. Селекція та 

насінництво. Хвороби та шкідники 

квітів.  

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до виконання модульної 

роботи. 

 

Тестування,  та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей. 

Разом змістовий 
модуль 1 

 

      21 
  

 
Змістовий модуль 2. Споживні властивості квітково-декоративних рослин та  фактори 

їх зберігання. 
Лабораторне 

заняття 

Тема 4. 

 

 

 

1. Споживчі властивості квітково-

декоративних рослин. Способи 

подовження термінів декоративності 

Тестування,  та 

індивідуальне 

опитування, 



Споживчі 

властивості 

квітково-

декоративних 

рослин. 
 

 

 

    10 

квітів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей. 

 Лабораторне 

заняття        

Тема 5. 

Принципи і 

способи 

зберігання 

зрізаних квітів. 

 

 

 

 

     10 

1.Вивчення торгового асортименту 

зрізаних та горщикових квітів в 

умовах роздрібної торгівлі. 

Вивчення вимог до якості квітів за 

стандартами. Ознайомлення в умовах 

роздрібних торговельних підприємств 

із  способами зберігання квітів і 

способами подовження термінів їх 

життя. 

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до виконання модульної 

роботи. 

Тестування,  та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 6.  

Супутні товари. 
 

 

 

     10 

1. Вивчення асортименту пакувальних 

матеріалів, горщиків, ґрунтів. 

 Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді 

 

 

Тестування,  та 

індивідуальне 

опитування 

Разом змістовий 
модуль 2 

 
30 

  

Разом 51   

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.Знання класифікації квітково-

декоративних рослин. 
        +      

2 Знання факторів, що формують 

споживчі властивості квітково-

декоративних рослин. 

         +     

3.Знання способів розмноження 

квітково-декоративних рослин. 
        +      

4. Знання споживчих 

властивостей квітково-

декоративних рослин.. 

           +   

5. Знання принципів і способів 

зберігання зрізаних квітів. 

 

        +      

6. Знання супутніх товарів і 

уміння реалізувати їх 

споживачам. 

          +    

 
 



8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

    
  Письмовий екзамен 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються: 

1) у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при 

проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  
 

№ теми 

лабораторного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 2  2  4 8 

Тема 2 2  2  4 8 

Тема 3 2  2  5 9 

Разом змістовий 

модуль1 
6  6  13 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 4 2  2  5 9 

Тема 5 2  2  5 9 

Тема 6 1  1  5 7 

Разом змістовий 

модуль 2 
5  5  15 25 

Разом                                   11                                          11                                          28 50 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 

 комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів – теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 



Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 

один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини  (1 ситуаційне 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 
Шкала оцінювання практичної частини 

 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 



 
1.Закони України стосовно якості, безпечності квітів, правил перетинання  

кордону України,   фіто-санітарного контролю. 

2.Стандарти на квіти 

3. Опорний конспект лекцій (електронний варіант) 

4. Візуальне супроводження лекцій (презентації) 

5. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

6. Комплекти індивідуальних завдань. 
7. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова 
 

1. Бунін В.О. Квітникарство /В.О. Бунін – Львів: Світ, 2004.-158 с. 

2. Бунин В.А. Цветоводство /В.А. Бунин. – Львов: Высшая школа, 1986.- 

          284 с. 

3. Громов А.Н. Книга цветовода.Изд. 3-е / А.Н. Громов – М.: Колос, 2003.-

310 с. 

4. Гордиенко А.С. Товароведение цветов. Уч.пособ..изд. 2-е /А.С.Гордиенко 

– Донецк: Ноулидж, 2010. - 244 с. 

5. Декоративное цветоводство. Учебник /Н.В.Агафонов и др. – М.: Колос, 

2000.-320 с. 

6. Товароведение цветов. Методические указания по выполнению 

практических работ  / Гордиенко А.С – Донецк, ДонНУЄТ, 2010.-56 с.  

7.  Рекомендації з самостійного вивчення дисципліни “Товарознавство 

квітів”/ Кудінова Л.В. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2005-28 с. 

8. Сорокина С.В. Товарознавство квітів.Навч.пос./ С.В.Сорокіна – Харків: 

Освіта, 2008.- 240 с. 

 

Додаткова   

9. Игумнов М.А. Сохранение срезанных цветов.Изд.2-е / М.А. Игумнов – М.: 

Аргопромиздат,  2000.- 52 с. 

10. Смычников Ю.И. Нормирование качества в цветоводстве /  Ю.И.  
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