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Тема № 1. Декоративне оздоблення 

УРОК: 17-18 

Тема: Види художньої обробки матеріалів  

Мета: 

 Ознайомлення з поняттями декоративного оздоблення, його видами. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
Сучасний художник декоративно-прикладного мистецтва, вибираючи ту чи 

іншу технологію для втілення свого художнього задуму, повинен крім 

економічної ефективності враховувати особливості різних способів обробки, що 

впливають і на сам процес формоутворення виробів, на його естетичну сторону. 

Художній виріб, виконаний в тій чи іншій технології, неминуче набуває 

властиві їй певні риси і характерні особливості. Наприклад, деталі, виточені 

на токарному верстаті, відрізняються точністю, чіткістю і геометричною форми, 

а ковані або діфованні, навпаки, м'якістю і пластичністю. Обробка різанням 

дозволяє отримувати гострі кути і чіткі межі, а, наприклад, листове 

штампування постійно пов'язана з необхідністю застосовувати згинання тільки 

по радіусах, хоча і мінімальним. Тому вже при проектуванні художніх виробів 

автор-художник повинен враховувати специфічні особливості матеріалу і 

способів його обробки. 

Існує певна взаємозалежність між матеріалом і способом його обробки. 

Деякі метали і сплави добре обробляються багатьма способами. Наприклад, 

дорогоцінні метали (золото, срібло) можна і відливати, і кувати, вони добре 

ріжуться і обробляються тиском. Але, наприклад, чавун, який добре 

відливається і ріжеться, в силу своєї крихкості не обробляється тиском 

(куванням, штампуванням і ін.). Навпаки, червона мідь погано відливається і 

ріжеться, але легко обробляється куванням, штампуванням і карбуванням. 

Художня обробка деревини. Худо́жня обро́бка деревини́ — найдавніший вид 

декоративно-прикладного мистецтва, виготовлення оригінальних виробів з 

дерева різноманітного функціонального призначення. За формотворчими 

техніками художнє деревообробництво поділяється на відповідні галузі: - 

бондарство; - деревообробне токарство; - теслярство-столярство - декоративне 

різьблення.  

Історія художньої обробки. Загалом художня обробка дерева була вже добре 

розвинена за часів Русі. Відомо, що вже у І тис. н. е. дерево широко 

використовувалося в будівництві міст і сіл, князівських палаців і фортець. 



Серед ремісничих професій існували теслярі, ложкарі, бондарі, різьбярі та ін. 

Техніка обробки дерева була доволі різноманітна: видовбування, вирізування, 

розпис, випалювання тощо. Одна з найдавніших технік — видовбування — 

використовувалася для виготовлення побутових речей: посуду, корит, човнів. 

Обробка деревини різанням. Обробка деревини, за допомогою якої змінюють 

її розміри, форму і зовнішній вигляд без зміни хімічного складу, називається 

механічною. Механічну обробку деревини можна проводити різанням, гнуттям, 

пресуванням, розколюванням. Переважаючим видом механічної обробки є 

різання. Розрізняють різання із зняттям стружки і без зняття стружки. У 

столярному виробництві деревину обробляють переважно різанням із зняттям 

стружки способами піленія, стругання, долбленія, свердлення, шліфування. 

Різання без зняття стружки відбувається, наприклад, при розрізанні на ножицях 

шпони і тонрой фанери, при висіканні з шпони сучків. 

Мистецтво прикрашати тканини відоме з давніх часів. Спочатку з”явився 

ткацький малюнок, який створювали особливим переплетенням ниток в процесі 

виготовлення тканин. Пізніше малюнок стали наносити ручним способом. Ще 

пізніше були винайдені друкарські дерев”яні дошки. 

В 17 столітті для друку почали використовувати металеві вибивні дошки. 

Наступним кроком стало винайдення друкарських машин. Малюнок 

майстра-гравера вирізали на металевих валях, вали занурювали у фарбу, 

прокочували по тканині, наносячи візерунок. Якщо малюнок був кольоровим, 

підготовлювали декілька таких валів – для кожного кольору фарби. 

Іноді при оформленні тканини використовували одночасно два способи 

прикрашення – переплетення ниток і розпис (або вибійка). Такими були 

китайські тканини “кесе”, в яких ткацький візерунок доповнювали розписом 

пензля. 

Найдавнішим із відомих розписів (біля двох тисяч років) є китайський 

розпис із давнього поховання. Тканина на диво добре збереглася. Вона 

покрита темними фігурами, розфарбованими мінеральними барвниками. 

Батьківщина гарячого батику вважається Індонезія. Класичний гарячий батик – 

дуже трудомісткий вид розпису. Тільки підготовка тканини займала декілька 

днів. Спочатку тканину тримали у воді 1-2 дні для пом”якшення, потім прали. 

Сушили. Після цього кип”ятили в рисовому крохмалі 15 хвилин. Після 

повторного висушували тканину відбивали до м”якості дерев”яним валиком. 

Розпис робили з допомогою винайденого в 17 столітті інструменту 

“чантингу”. Це маленька мідна посудина з одним або кількома зігнутими 

носиками і бамбуковою або дерев”яною ручкою. Тканину з нанесеним воском 

малюнком на кілька годин занурювали в розчин барвника. Під час фарбування 

тканину обережно перевертали, стараючись щоб шар воску не потріскав. Потім 

тканину висушували і знову наносили інші елементи малюнка. Фарбування 

починали від найсвітлішого кольору до темного. Операція повторювалась 



стільки разів, скільки кольорів в малюнку. Після закінчення фарбування 

тканину знову висушували. Остання операція – знімання воску. 

З часом техніка ручного батику використовувалась все рідше. Штамп із 

тонких металевих дротиків значно прискорили процес. Такий штамп 

занурювали в розтоплений віск, потім прикладали до полотна. Одержані 

контури малюнка заливали фарбою. Якщо раніше на розпис одного куска 

тканини йшло від півтора-двох тижнів до двох років, то з допомогою штампів 

можна було зробити в один день до двадцять кусків. 

 

 

  Питання для самоперевірки: 

 1. Які види обробки матеріалів тобі відомі? 

 2. У чому полягає обробка матеріалів? 

 3. Для чого проводять обробку матеріалів? 

 4. Як правильно доглядати за виробами? 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

