
                              Урок в 7 класі                     23.03.2016 р.                                          

Тема:         Виконання інтарсії, інкрустації.
Мета:

-  навчальна:  сформувати  в  учнів  поняття  про  техніку  інтарсія  та  маркетрі,
ознайомити з технологією виконання інтарсії та точкової інкрустації кольоровим металом,
навчити учнів виконувати нескладні декоративні композиції. 

-  розвиваюча :  розвивати  процес  зорового  сприймання,  чіткості,  окоміру,  уваги,
уявлення, пам'яті, логічного мислення, відчуття композиції,  координації рухів у процесі
виконання інтарсії - орнаменту в квадраті. 

-  виховна:  виховувати  в  дітей  зацікавленість  до  народних  ремесел,  популяризації
професії  різьбярів  ,  формувати в  учнів  художній смак та естетичний підхід до творчої
праці, національної культури; виховувати терплячість, охайність, старанність.

Основні поняття: мозаїка, інтарсія, маркетрі, інкрустація.

О б л а д н а н н я  та  м а т е р і а л и : лінійка, олівець, лобзик, столик для лобзика,
набір  свердл,  дріт  мідний,  молоток  металевий  (400-грамовий),  шило,  напилки,
дрібнозернистий наждачний папір, столярний верстат.

Міжпредметні  зв'язки: образотворче  мистецтво,   математика,   історія,
природознавство, фізика,  креслення.

Дидактичне забезпечення уроку: презентація  «Мозаїка по дереву», зразки робіт

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати навчальної діяльності: уміння характеризувати національні
та регіональні особливості оздоблення виробів; розпізнання технік оздоблення виробів із
деревини та металу; уміння переносити композицію на поверхню оздоблюваного виробу;
виконання  оздоблення  плоских  поверхонь деревини накладками з  деревини;  знання  та
дотримання правил безпеки праці при виконанні  оздоблювальних робіт.

Час проведення:  45 хв. 
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План уроку.

I.    Організаційний момент.

II.   Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

IV .  Вивчення нового матеріалу:

1. Способи оздоблення виробів мозаїкою.

2. Історична довідка. 

3. Технологічні особливості виконання мозаїки

4. Інструменти та пристрої, необхідні для виконання оздоблення

5.   Вклад українців у розвиток мозаїки.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

VІ.  Практична робота «Оздоблення плоских дерев'яних поверхонь дерев’яними 
накладками»

а) вступний інструктаж;
б) правила техніки безпеки;
в) виконання практичної роботи.

VІI. Підсумки уроку

VІIІ. Домашнє завдання

ХІД ЗАНЯТТЯ

I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Привітання, перевірка наявності учнів у класі, готовності їх од уроку, правильної організації
робочого місця.

II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ЗНАНЬ  ТА  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ

Фронтальна бесіда.

Всі ми неодноразово чули про оздоблення виробів, а хто мені поясне, що це таке і
навіщо воно застосовується

1)     З якою метою оздоблюють вироби?

2)     Яку технологічну операцію називають різьбленням?
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3)     Які відомі вам техніки різьблення?

4)      Що  є  спільного  й  відмінного  між  контурним  та  тригранно-виїмковим
різьбленням?

5)     Яких  правил безпечної праці необхідно дотримуватися під час різьблення?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

На  даному  занятті  ми  розглянемо  оздоблення  виробів  способом  інтарсії  та
інкрустації.  Це дасть вам можливість розрізняти їх і  вибирати більш доцільні  способи
оздоблення, зрозуміти технологічні  особливості  та дізнатись про технологію виконання
даних робіт.

IV .  Вивчення нового матеріалу

Технологія оздоблення виробів з деревини, металу, рогу та інших матеріалів відома
ще із часів скіфської культури. У Києві в Софійському соборі збереглися такі вироби, що є
історичними пам'ятниками ХІ ст. Їхні фрагменти оздоблювалися технологіями, які народні
умільці застосовують і нині. Однією з них є мозаїка.

Мозаїка     — це орнаментальне  або сюжетне  зображення,  виконане з  однорідних

або різних матеріалів (камінь, скло, керамічна плитка, деревина).

Залежно  від  матеріалів  які  використовуються,  прийомів  виконання  та  художніх
особливостей,  є  кілька  видів  мозаїки.  Найвідомішими  видами  мозаїки  по  деревині  є
інтарсія, маркетрі та інкрустація. 

Інкрустація   –  це  оздоблення  врізаними  в  поверхню  деревини  пластинками  з

металу, слонової кістки, бісеру, пластиків чи інших матеріалів, де вставки розташовані на
одному  рівні  з  оздоблюваною  поверхнею  і  відрізняються  від  неї  тільки  кольором  або
матеріалом.

Маркетрі   – накладний рисунок набраний з кусочків шпону деревини різних порід

на поверхню виробу, де послідовно врізають окремі елементи у фоновий шпон. 

Інтарсія   – зображення або узори, які виконують вклеюванням тонких пластинок

деревини інших порід у вирізані на поверхні виробу заглиблення. 

З  історії.  Вперше  інтарсія  з’явилася  в  Давньому  Єгипті.  Розвиток  даного  виду
прикраси  обумовлено  відсутністю  рясних  лісових  насаджень,  як  наслідок,  деревина
ввозилася з інших країн і коштувала дорого. Предмети з деревини, виготовлені ще близько
2000 років до нашої ери у Стародавньому Єгипті, вже були прикрашені різьбленням та
інкрустацією.  У  ту  епоху  для  оздоблення  застосовували  лаки  і  фарби,  причому
виготовляли їх з яєчного білка, воску, природних смол. Такі лаки «консервували» вироби,
завдяки чому вони й дійшли до наших часів.
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Дерев’яні  вироби  -  знахідки  археологів  засвідчують  давнє  походження  оздоблювальних
технік і їх художню цінність: а - дерев’яні статуетки вельмож; б - футляр для люстерка з гробниці

Тутанхамона; в - крісло цариці Сіт-Амон.

Тому деревина стала використовуватися поряд з дорогоцінним та напівдорогоцінним
камінням, слонової кістки. За рахунок легкості обробки, багатства декоративних ефектів,
міцності  з’єднання  з  основою  і  органічному  злиттю  з  поверхнею  виробу  деревина
поступово стала переважати над іншими матеріалами, використовуваними майстрами при
оздобленні виробів з дерева. 

Для контрасту в якості фону застосовувалися темні породи деревини, а для малюнка
—  світлі,  або  навпаки. Особливість  інтарсії  —  в  якості  фону  для  прикрас  з  мозаїки
виступає деревина виробу. Через складність і трудомісткості інкрустаційно - інтарсійної
техніки її використовували суто для прикраси дорогих виробів, які виконувалися з цінних
порід деревини. Обробці всіх поверхонь та елементів приділялася особлива увага.

Фон  ніколи  не  поступався  за  красою  обробки  центральній  композиції.  Вироби,
прикрашені інтарсією, могли придбати тільки найбагатші люди

Виконання  техніки  інтарсії вимагає  щільної  підгонки  окремих  дерев’яних
пластинок,  що  становлять  візерунок  по  краях.  Потім  їх  склеюють  і  вкладають  в
підготовлену заздалегідь виїмку в поверхні виробу, рівну товщині набору. Лицьова сторона
пластинок ретельно згладжується і полірується, а нижня частина залишається шорсткою з

метою кращого зчеплення з основою.                                                       (3)

Українські  майстри  меблярі  перейняли  в  XVI-XVII ст.  інтарсію  від  зарубіжних
майстрів  та  почали  використовувати  її  для  оздоблення  меблів  та  інтер’єрів,  предметів
вжитку. На території України здавна застосовувались різноманітні техніки оздоблення, які
не лише прикрашали виріб, а й робили його довговічним . Наприклад, щоб дерев’яний
посуд не розтріскався і краще утримував рідину, його проварювали у натуральній лляній
олії.                                                                                                                            

У  творчості  українських  майстрів  інтарсія  дістала  великого  розквіту  на  початку  
ХХ  ст..  Відомими  виробами  є  декоративний  таріль  з  портретом  Б.Хмельницького
винницького майстра І.Хорюка. Цікаві портретні композиції робили буковинські майстри
М.Бойчук, А.Дуленко, В.Явдошняк та інші.
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В 60-х роках техніці інтарсії почали навчатись учні у Яворівській школі художніх
ремесел.

Естетичний вигляд готового виробу з деревини має велике значення, адже така річ є
привабливішою  і  конкурентоспроможнішою  на  ринку.  Тому,  перш  ніж  виготовити
дерев’яні вироби, добре обмірковують не лише їх форму і конструкцію, а й колір та спосіб
оздоблення.

 

В оздобленні дерев’яних речей збереглись художні традиції українських майстрів:  
а - скриня; б - різьблена ложка; в - булава гетьмана

З  розвитком  торгівлі  між  Західними  землями  України  та  Європою  збільшувався
попит  на  оригінальні  витвори  декоративно-ужиткового  мистецтва  самобутніх  майстрів
Гуцульщини. Ділки та спекулянти для збільшення обсягів збуту пропонували, а нерідко і
диктували умови, модного на той час в Європі оздоблення бісером. Вставки із каменю
використовувалися  ще  в  епоху  дохристиянської  Київської  Русі  для  оздоблення  ідолів.
Часто виконували очі з пів дорогоцінного каміння тож для нас це не було дивиною, але
інколи такі дії суперечили здоровому глузду. З'являлися вироби які були повністю всипані
бісером. Однак з часом майстри Гуцульщини вдало поєднують гуцульське різьблення із

вставками з бісеру (пацьорки), дроту, перламутру.                                                      (4)

Одним  із  відомих  майстрів  є  різьбяр  з  Косівщини  Івано-Франківської  області
 Марко Мегединюк (1842–1912).  Він активно розвивав техніку інкрустації  (викладки)
кольоровим бісером і вважається батьком бісерної техніки. Бісер завозили з Чехії, Боснії
та  інших  країн. Різьблення  на  виробах  із  дерева  збагачувалася  інкрустацією  металом
(металеві цітки — цвяшки, штифти). Цей спосіб інкрустації назвали «жированєм». Сини
Юрія Шкрібляка ввели у металеву орнаментику інкрустацію мідним дротом, пластинками
мосяжної  бляхи  та  декоративними  цвяхами.  Технікою  інкрустації  металом  захопилися
Юрій та  Семен Корпанюки.  Вони поряд з  уже  відомими способами (мосяжні  «цітки»,

цвяшки, пластинки) вводять кручений дріт (крученка)                                               (5)

Технологічні прийоми виконання мозаїки
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Маркетрі  (франц.  слово—маркутеріє)  –  це  вид  мозаїки  з  фігурних  пластинок
шпону  (різних  по  кольору  і  текстурі) Техніку  маркетрі  винайшов  німецький  столяр  
ГЕОРГ РЕНЕ із Азбурга. Він винайшов пристрій для різання шпону товщиною 1 мм.

У цій техніці був відомий французький мебляр АНДРЕ ШАРЛЬ, який разом з синами
виготовляв художні меблі для королівського двору. З середини XVIII ст. в техніці маркетрі
оздоблюють  Мемель,  декорують  стіни  та  двері.  Високого  художнього  рівня  досягає
набірний паркет. Малюнок може складатися з геометричних і рослинних мотивів. Тобто
складалось таке враження, що це – «килимовий твір». В кінці першої половини ХІХ ст..
мозаїка має занепад, поступається місцем іншим видам декорування (різьбі та прикрасами
з металу). Тільки на початку ХХ ст.. йде відродження мозаїки.  На Україні відродження
розпочалось в 60-х роках. Вивчаючи досвід попередніх майстрів художників, зберігаючи
їхні традиції, в техніці маркетрі починає займатись багато майстрів і до теперішнього часу.
Більш  удосконалювалась  технологія  оздоблення.  Спочатку  маркетрі  наклеювали  на
дощечку  за  контуром  малюнка.  З  60-х  р.  вже  почали  застосовувати  клейову  стрічку.
Відомими майстрами були  львівські художники М.Смірнов, І.Юклівський, які робили в
техніці маркетрі сюжетні композиції. Василь Цимбала в цій техніці виготовляв оригінальні
браслети,  кулони,  брошки,  пояси  та  намиста.  Успішними  були  майстри  –  художники
М.Курилич, А.Карпенко, А.Пономарчук. В 70-хр. техніку маркетрі вводять в програму у
спеціальних  навчальних  закладах.  В  цій  техніці  почали  виконувати  орнаментальні
композиції,  емблеми,  стенди,  натюрморти  та  пейзажі.  Перевага  маркетрі  порівняно  з
іншими видами художньої  обробки деревини по перше – це порівняно легке освоєння
технічних прийомів виконання; а по друге – це техніка недорога, для неї використовуються
переважно  відходи,  де  знаходиться  цікавий  матеріал  (синюватість,  завихрення,
сучкуватість,  завилькуватість).  Важливе  також  нескладне  обладнання  та  інструменти.
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Техніка маркетрі дає змогу виконувати композиції будь-якої складності – від найпростіших
до  складних  сюжетних  композицій.  Маркетрі  довго  і  добре  зберігається.  Його  можна
відновити за допомогою шліфування.

Закріплення вивченого матеріалу

Таким  чином  ви  ознайомилися  з  основними  видами  мозаїки,але  ви  повинні
пам’ятати, що робота над подібними виробами починається з задуму, роботи над ескізами,
підбору матеріалу і великої наполегливості.  Давайте перевіримо, чи запам’ятали ви новий
матеріал?  Назвіть види мозаїки на  даних слайдах.

V.  Практична  робота  «Оздоблення  плоских  дерев'яних  поверхонь
дерев’яними накладками»

а)  Вступний інструктаж

1. Оголосити тему практичної роботи «Колективна робота над композицією»

2. Пояснити завдання на дане заняття (вирізати лобзиком заготовки та розпочати
обробку кромок)

 б)  Правила техніки безпеки

1. Користуватися тільки справним інструментом.

2. Перевірити надійність і правильність закріплення пилочки.

3. Надійно закріпіть столик для випилювання до верстака.

4. При пилянні не можна: нахиляти пилку в сторони; 
робити різкі рухи пилкою;
працювати «через силу»,сильно тиснучи;
повертати полотно нерухомого лобзика.

5. Не нахилятися низько над заготовкою.

6. Не тримати руку прямо перед полотном.

7. Не відволікайтеся під час роботи, стежте за правилами техніки безпеки.

 в)  Практична робота

Учні  виконують  практичну  роботу  під  контролем  учителя.  На  початку  роботи
проводиться додатковий індивідуальний інструктаж по конкретному виробу для кожного
учня.

VІ. Підсумки уроку
Перевірка робіт, виставлення оцінок, аналіз виконаної роботи та активності учнів.

VІI. Домашнє завдання
Розробити індивідуальну композицію для інкрустації мідним дротом.
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