
«Чарівні квіти у вашій оселі» 



Квіти постійні супутники людини. Це чудовий символ спілкування людей. 

Дарувати квіти – означає передавати за допомогою квітів свої почуття, 

встановлюючи духовну близькість. Світ квітів прекрасний і різноманітний. 

Квітковими рослинами прикрашають парки, сквери, присадибні ділянки. Кімнатні 

види озеленюють робочі і житлові приміщення. 

 



Золотницький М. Ф. Квіти в легендах та переказах /                              
М. Ф. Золотницький. – Київ : Фірма «Довіра»,1992. –                   

207 с. : іл. 

Щоб засвідчити вірність 
своєму коханому, Клеопатра 

прикрасила себе вінком з 
отруєних троянд, пелюстки 

яких Марк Антоній, 
наслідуючи звичай, опустив у 

чашу з вином… Що сталося 
потім? Про це, а також про 
безліч інших цікавих подій, 

пов’язаних з квітами в історії 
людства, йдеться у рідкісній 
книзі М. Ф. Золотницького. 



  
Калініченко О. А. Декоративна дендрологія : навч. посіб. 
для студентів вищ. навч. закл. / О. А. Калініченко. - Київ : 

Вища шк., 2003. - 198, [1] с. : мал., табл.  

Викладено загальні відомості про 
деревні декоративні рослини, їхні 

біологічні й екологічні 
особливості. Наведено схему 

дендродекоративного 
районування, описано 195 

найдекоративніших місцевих та 
інтродукованих деревних видів: 

якість, район природного 
зростання, вплив факторів 
зовнішнього середовища. 

 



 

 
Сорти квіткових та декоративних культур /                     

Н. Назарова, А. Пількевич, Р. Польщак [та ін.]. – Київ : 
Урожай, 1986. – 144 с. – іл.  

У довіднику наведено 
відомості про районовані в 
ґрунтово-кліматичних зонах 

України сорти основних 
квіткових та декоративних 

культур, описано їх якості та 
біологічні властивості. 
Ілюстрації на окремих 

листах.  



Михайловська М. Сад на підвіконні / М. Михайловська,       
С. Приходько. – Київ : Урожай, 1990. – 318 с. 

Викладено способи 
розмноження і вирощування в 

квартирах та інших закритих 
приміщеннях лимона, персика, 

ананаса, хурми, мушмули, 
граната,банана, повстяної 

вишні, деяких сортів яблуні та 
інших культур. Наведено їх 

вимоги до світла, температури, 
вологи та живлення. Дано 

поради по захисту рослин від 
шкідників і хвороб, 

розміщенню їх у сучасних 
інтер'єрах.  



     Прахов М. М. Квітництво в школі : довід. вид. / 
М.М. Прахов. - Київ : Рад. школа, 1971. - 174 с.  

Вирощування квітів – 
невід’ємна частина 

навчальної роботи в 
школі. Видання 
рекомендовано 

вчителям при 
організації науково-
дослідної роботи з 

квітництва.  



Лемпицький Л. П. Рози / Л. П. Лемпицький. – Київ : 
Урожай, 1972. – 96 с. – мал. 

В книзі у популярній формі 
викладено біологічні та 

сортові особливості роз, а 
також агротехніка їх 

вирощування у відкритому 
і закритому ґрунті. 

Рекомендовано 
квітникарям-любителям. 



Гіль Л. С. Гладіолуси, жоржини, канни (багаторічники, які не 
зимують у відкритому грунті) / Л. С. Гіль, Т. О. Зикова,                       
С. М. Каплан. – Київ : Урожай, 1972. – 96 с. : мал., табл. 

У книзі описано квіткові 
культури – багаторічники, 

які не зимують в ґрунті, 
подано їх кращі сорти та 

агротехніка вирощування. 
Рекомендовано фахівцям 
і любителям-квітникарям. 



Ковалевська М. Ф. Дворічні квіти / М. Ф. Ковалевська,            
І. О. Мікульська. – Київ : Урожай, 1972. – 76 с. – мал., табл. 

Стисло висвітлюються 
питання вирощування 

дворічних квіткових 
рослин: строки посіву 
та підготовка розсади, 
догляд за рослинами. 

Рекомендовано 
любителям-
квітникарям. 



Приходько С. М. Кактуси : наук.-попул. посіб. /                             
С. М. Приходько. – Київ : Наук. думка, 1974. – 208 с. : рис., 

кольор. фот. 

Вирощуванням кактусів 
захоплюються численні 
квітникарі-аніматори. Їх 

приваблює різноманітність 
форм та декоративний ефект 
цих прихідців із заокеанських 

земель, невибагливість стосовно 
догляду. Про кактуси, їхню 
історію, пов’язані з ними 

легенди розповідається в цій 
книзі. Автор подає чимало 

корисних порад щодо 
культивування кактусів у 

домашніх умовах. 



Віртуальну виставку підготувала бібліотекар 

природничого факультету Бурчинська А. В.                        

Кількість джерел: 9. 


