
Ікебана, її історія. 
Основні школи Ікебани. 

Символіка рослин і їх 

поєднання в ікебані 

 
 

заняття з «Фітодизайну» 
 



Ікебана - (яп. 生け花, 活け花, いけばな, «живі 

квіти») — традиційне мистецтво 

аранжування квітів у Японії.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F




Мистецтво ікебани існує більше чим 600 років, розвивалося з 

ритуалів буддистів, що пов'язували квіти з духами мертвих. 

Першими викладачами і студентами були священники. Зараз в 

Японії ікебаною займаються переважно жінки. 



Основні школи ікебани  

 Ікенобо - перша школа розвитку ікебани, 
заснована в середині ХV ст. Ікенобо Сенеєм – 
священнослужителем буддійського храму 
Роккаку-до в місті Кіота 

 Охара – заснована в 1897 р., внесла в ікебану 

новий стиль - морібана  

 Согецу – сучасна школа, заснована в 1927 р. 
Особливістю цієї школи є  використання не 
тільки квітів і рослин, а й каміння, тканини, 
пластику, металу тощо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D1%8D%D1%86%D1%83


Школа Ікенобо (найстаріша школа)  



Школа Охара (перша з сучасних шкіл) 



Школа Согецу (авангардна ікебана) 



Три основних «гілки» в ікебані  

  «сін» — символ неба, керівне начало 

  «сое»  («шое») — символ людини  

 «хікае» — символ землі  



 

Якщо букет складають із зелені та квітів, то син і шоє - це 

зелень, а хікае - квіти. 

До кожного з трьох головних елементів додаються 

помічники( дзюсі ). 



Етапи виготовлення ікебани  
 Підібрати посуд. 

 Підібрати основні елементи букета (СІН, СОЕ, ХІКАЕ)  
 Визначитися з формою ікебани (прямостояча чи 

похила). 
 Виміряти висоту та виготовити перший елемент (СІН). 
 Виміряти висоту та виготовити другий елемент (СОЕ). 
 Виміряти висоту та виготовити третій елемент (ХІКАЕ). 

 Закріпити підготовлені елементи у посуді. 
 Додати до кожного елемента букета помічники (ДЗЮСІ). 

 



Інструктаж з техніки безпеки  
 

 користуватися інструментами тільки справними і за 

призначенням. 

 не допускати захаращеності робочого місця, вчасно 

викидаючи відходи в спеціальний контейнер. 

 не розмахувати інструментами під час роботи; 

 на робочому місці секатор повинен лежати з зімкнутими 

лезами справа; 

 в лівій руці тримати рослинний чи інший матеріал, а в 

правій (секатор); 

 не відволікати працюючого з  секатором; 

 передавайте секатор ручками вперед. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Практична частина 

 (самостійна робота вихованців) 
відео майстер-класу «Икебана в домашних условиях – Удачный 

проект – интер» за посиланням 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=IpyH1

ULnxaY 

https://www.youtube.com/watch?v=IpyH1ULnxaY
https://www.youtube.com/watch?v=IpyH1ULnxaY


Рефлексія заняття 

 Що нового ви дізнались та навчились на 

занятті? 

 Що вам сподобалось найбільше? 

 Де ви можете застосувати набуті знання 

та вміння? 

 



Заняття завершено  


