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ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
З УКРАЇНСЬКОЮ ПЛАХТОЮ 

Наші часи позначені небувалим зростанням інтересу до проблем 
вітчизняної історії, непересічних досягнень минулого, витоків традиційної 
народної культури. 

Народний одяг – одна із важливих галузей матеріально-духовної, 
художньої культури народу. Він виник у процесі трудової діяльності людини 
і нерозривно пов’язаний з її життям і побутом [1]. 

Український народний костюм - справжній шедевр народної культури, 
який синтетично акумулює в собі різні види народного декоративного 
мистецтва: тканини, вишивку, вибійку, вироби із шкіри, ювелірні прикраси 
[1, 6, 7, 9]. 

Широке прилучення учнів молодшого шкільного віку до вивчення 
окремих компонентів українського національного вбрання є необхідною 
умовою культурно-виховної корекції навчально-виховного процесу з 
художніх дисциплін у початковій школі. 

Соціальна і педагогічна значущість реалізації виховного потенціалу 
українського національного вбрання, актуальність і недостатня розробленість 
цієї проблеми не тільки в науковій, але й у практичній діяльності, зумовили 
вибір теми нашого дослідження: “Ознайомлення молодших школярів з 
компонентами українського національного вбрання”. 

Зупинимося на одному із компонентів українського національного 
костюма – плахті. 

Найбільш поширеним і дуже давнім видом поясного жіночого одягу на 
Україні була плахта (характерний елемент святкового костюма) [4, 7, 8, 
9,10]. З усіх слов’янських народів плахту мають ще тільки болгари. 

Плахта - кусок узорчастої вовняної тканини у клітинку з різними 
орнаментальними мотивами. 

Плахти були найбільш поширені за козацьких часів, коли український 
національний одяг досягнув найбільшої краси і багатства (Олекса Воропай). 
У той час в Україні були цілі села, що займалися спеціально виготовленням 
плахт. Над Дніпром, недалеко Запоріжжя, є село Успенське. Колись воно 
називалося Плахтівка. Народний переказ каже, що заснував Плахтівку козак-
запорожець Головко, який жив ще у кінці XVII ст.. Він був великим 
майстром ткати плахти. Саме від Головка навчилися мистецтву виготовлення 
плахт інші. Так за Плахтівкою встановилася традиція виготовлення плахт. 

Павло Чубинський пише, що в його час (сімдесяті роки XIX ст.) запаска і 
плахта були у великому вжитку у Полтавській та Чернігівській губерніях, 
частково на Поліссі, місцями на Київщині й у Подільській губерніях, де 
старші жінки, йдучи до церкви, обов’язково одягали плахту [3]. 



У деяких народних прислів’ях згадується про плахту: “Не було в куми 
запаски, аж гульк: кума у плахті походжає!”; “Шовкова плахта не к будню, а 
к святу годиться”; “Скочила з пенька плахта рябенька”. 

Тканину для плахт виробляли з сировини вищої якості, складними 
ткацькими техніками. На неї йшло більше саморобного сукна, ніж на будь-
які види незшитого поясного одягу (близько 4м) [9]. 

Плахти виготовлялися в основному човниковою технікою (на 
Чернігівщині) і перебором (на Полтавщині та Київщині). В обох випадках 
орнаментацію виконували способом “під дошку” за допомогою додаткового 
різнокольорового перебору. Перебірна (а іноді й човникова) плахта часто 
виготовлялася як двостороння [7, 8,9,10]. 

Для переборної плахти пітканний узор набирався на пруток або 
нав’язувався на пута (півремізку). При утворенні дошкою візерункового зіва 
переборне піткання різного для кожної карти кольору закладалося від руки 
тільки у межах однієї карти. 

Після кожної переборної нитки прокидалося ґрунтове піткання у 
полотняному переплетенні. Однакові кольори перебору у дальшому ряді карт 
звичайно пересувалися по діагоналі. 

Плахти ткалися у дві поздовжні пілки, які узорчатим швом зв’язувалися 
пруг з пругом вовняною або шовковою ниткою. Як правило, узором 
оформляли тільки частину карт, що припадали на передні ріжки плахти і 
спідній клин, який було видно через розпір. 

Переборна, а іноді човникова плахти часто виготовлялися як 
двостороння тканина, тобто мали лице і виворіт. 

Пілки зшивали приблизно на дві третини і згинали вдвоє так, щоб зшита 
частина була знизу - спідню називали “станком”, а незшита, верхня, 
перекидалася через плече і утворювала “крила”. Створену таким чином 
незшиту подвійну спідницю підв’язували навколо талії поясом так, що 
розхили плахти спереду і ззаду по центру створювали вільні спадаючі 
частини. 

Іноді одну з пілок плахти відгортали переднім кутом догори, підтикали 
його під пояс ззаду, на зразок того, як підбирали обгортки. Плахту обгортали 
навколо стану, закріплюючи крайкою. Спереду залишався невеликий розріз, 
який прикривався фартухом, пошитим в одну пілку; у заможних – переважно 
шовковим і оздобленим внизу китицями. 

Важливою етнічною, соціальною, естетичною ознакою плахт був колір [7, 8, 
9]. 

Кольорова гама залежала від призначення плахти, а також віку жінки. 
Різноманітність плахт за кольором відображена у назвах: напільна 

(основа з червоних і синіх ниток), синятка (синя основа, іноді з білою 
ниткою), червонятка (нитки основи червоні, переткані жовтим і білим). 
Плахту, в якій був відсутній червоний колір, називали пісною (стримана 
композиція білих і жовтих кольорів на темному полі). 

Святкові плахти ткали червоними й малиновими нитками, носили їх 
здебільшого дівчата. Напільні плахти вважалися вбранням молодиць, і тому 



у них переважали стримані кольори. Синятку носили літні та старі жінки, 
іноді дівчата й молодиці (зокрема, у піст). 

За малюнками узору і їх будовою розрізняли плахти з великими 
клітинами, в одному кольорі (картаті) та плахти у смужку (стовпаті) [3, 5, 7, 
8, 9]. Клітини плахти відокремлювалися одна від одної смугами у два ряди, 
якими і встановлювалася регулярність композиційної побудови. У клітинці 
розміщувався візерунок, який займав рівно половину всього поля. Елементи 
візерунка - прямокутники, зірочки або інші дрібні фігури. Вони були 
розташовані так, що саме поле читалося як візерунок. Візерунок перебору в 
одній клітинці плахти часто повторювався у сусідньому візерунку самого 
поля. 

Художнє рішення тканини визначається чіткістю геометричної побудови 
композиції і характером зв’язку її елементів між собою. 

Узорів переборних плахт надзвичайно багато. Всі вони найчастіше 
геометричні, і кожний узор має свою назву: “стовпата”, “мудра”, “коропова 
луска”. Узор “недогони” відзначається тим, що колір перебору однієї карти 
частково посувається на сусідню. 

Карти переборних плахт мають вигляд горизонтальних прямокутників і 
відділені одна від одної двома – трьома яскравими смужками, у дві нитки 
кожна. Елементи мотиву мають тільки три напрями контура: 
перпендикулярний, горизонтальний і косий - під одним певним кутом у 
даному мотиві. Площа поля-грунту і площа, виповнена перебором, 
рівновеликі. Елементи мотиву – прямокутники, трикутники, ромбики, 
діагональні смужки, зірочки – укладені так, що перебор-узор і поле-грунт 
обидва можуть читатися як мотив (орнамент без поля). Часто сусідні карти 
орнаментуються навпаки: ділянки поля закладаються перебором, а те, що 
було узором, стає полем. Лицева і зворотна сторони читаються як рівномірно 
заповнені “позитив” і “негатив”. 

Інакше орнаментувалися і виготовлялися човникові плахти. Це тканини 
човникового ефекту, лансовані по основі і деякою мірою подвійні. Вони 
мають дві основи – ґрунтову і узорчату, а також фунтове і узорчате піткання. 

Ґрунтові основи і піткання мають яскраві пересновки і перекидки, що 
виділяють межі карт однакового кольору по всій плахті. Відповідно до 
кольору ґрунту, човникові плахти називалися “чорнятка”, “синятка”, 
“червонятка”. 

Узорчаті основа і піткання здебільшого мають кілька кольорів. Узорчата 
основа снується нитка за ниткою з ґрунтовою окремими смугами з перервою. 
Таким самим є порядок кидання узорчатого піткання. На полі плахти, таким 
чином, утворюються квадрати чистого фунту, які в обрамленні узорних 
ниток можуть створити орнаментальні форми у вигляді великих зірок і 
восьмикутників. Узори розміщуються поздовжніми та поперечними смугами. 
Перші утворюються основою, другі – узорчатим пітканням. 

Узор утворюється переходом узорчатих основ або піткання з лиця на 
виворіт і комбінацією коротших (від двох ниток) і довших (від шести і 
більше) перекриттів ниток. Ґрунт тчеться з допомогою ремізок, які 



виробляють полотно. Для утворення узорів основою узорчата основа 
набирається на прутки або в півремізки (пута). Для утворення пітканних 
ефектів у півремізки набирається фунтова основа. Візерунковий зів 
утворюється дошкою. 

Як у переборних, так і в човникових плахтах місце з’єднання двох полок 
не маскується, а навпаки, підкреслюється зміною узору на більш спрощений. 

Будучи попервах лише локальним типом убрання, плахта з часом 
поширилася по всій території України і стала одним із невід’ємних 
компонентів національного жіночого костюма [7, 8, 9,10]. 

Для Подніпров’я характерні орнаментовані багатоколірні плахти. На 
Полтавщині ткали кольорові картаті плахти. На Лівобережжі (Полісся, 

Чернігівщина) - одноколірні або строкаті плахти; хрещаті, клітчасті, 
синятки та інші. 

На Слобожанщині плахти ткалися у клітини жовтогарячої гами з 
вкрапленнями червоної і чорної барв. 

Для українського Причорномор’я та Приазов’я характерними є 
клітчаті плахти. 

Художня своєрідність, естетична і функціональна довершеність 
української плахти підтверджує можливість використання її як ефективного 
засобу національного виховання підростаючого покоління. 

На основі аналізу й узагальнення літератури по темі дослідження було 
зроблено висновок про доцільність введення у програми з образотворчого 
мистецтва та художньої праці вивчення окремих компонентів українського 
національного вбрання. 

Педагогічне керівництво процесом ознайомлення молодших школярів з 
компонентом українського національного вбрання - плахтою буде 
ефективним за умов використання її у педагогічному процесі початкової 
школи на уроках образотворчого мистецтва та художньої праці як 
естетичного об’єкта, зразка матеріально-духовної та художньої культури 
народу України. 

Тематичний план з розділу “Плахта – компонент українського 
національного вбрання” включав наступні теми: 

1-й клас 
Тема уроку: Якого кольору плахта буває. 
Зміст завдання: скласти кольорову палітру, характерну для української 

плахти (з урахуванням вікових та регіональних особливостей). 
Матеріали: папір, гуашеві фарби, пензлі. 
Тема уроку: Складаємо плахту для матусі та бабусі або дівчини молодої. 
Зміст завдання: із запропонованих викрашених квадратиків скласти 

плахти для різних вікових категорій. 
Матеріали: кольорові квадратики (4х4), папір, клей (аплікація). 
Тема уроку: Як розміщувався орнамент на плахті. 
Зміст завдання: нанести на шаблон місця розташування узорів та 

орнаментів плахти. 
Матеріали: шаблони, кольорові олівці, фарби. 



Тема уроку: Які бувають елементи на плахті. 
Зміст завдання: малювання різних елементів української народної 

плахти. 
Матеріали: папір, гуашеві фарби, кольорові олівці. 
Тема уроку: Узор з бабусиної спідниці. 
Зміст завдання: замалювати узор із бабусиної спідниці. 
Матеріали: папір, олівці, гуашеві фарби. 
Тема уроку: Виготовимо одяг для ляльки. 
Зміст завдання: виготовлення компонентів українського національного 

вбрання для ляльки. 
Матеріали: клаптики тканини, нитки для вишивки. 

2-й клас 
Тема уроку: Які види жіночого поясного одягу можуть бути. 
Зміст завдання: замалювати різні види поясного жіночого одягу. 
Матеріали: папір, гуашеві фарби, кольорові фломастери. 
Тема уроку: Барвисте оздоблення. 
Зміст завдання: замалювати елементи та мотиви орнаментації різних 

видів поясного жіночого одягу. 
Матеріали: папір, кольорові олівці, фломастери, гуашеві фарби. 
Тема уроку: Створення орнаменту для "синятки". 
Зміст завдання: замалювати плахту "синятку", створити власний 

орнамент. 
Матеріали: папір, гуашеві фарби. 
Тема уроку: Які елементи можна використовувати для оздоблення 

плахти. 
Зміст завдання: по пам’яті відтворити елементи, які використовувалися в 

оздобленні плахти. 
Матеріали: папір, кольорові олівці. 
Тема уроку: Думаю-гадаю, плахту прикрашаю. 
Зміст завдання: придумати власний узор для плахти. 
Матеріали та техніка виконання: папір, гуашеві фарби, кольорові 

фломастери. 
Тема уроку: Оздоблюю плахту. 
Зміст завдання: замалювати узори української плахти. 
Матеріали: папір, кольорові олівці та фломастери. 

3-й клас 
Тема уроку: Бабусина розповідь. 
Зміст завдання: на основі бабусиної розповіді відтворити узори 

української національної плахти. 
Матеріали: папір, гуашеві фарби. 
Тема уроку: Ой, виходьте, дівчата, та у сей вечір на вулицю. 

Зміст завдання: створення ілюстрації до теми: “Українські вечорниці”. 
Матеріали: папір, гуашеві фарби, кольоровий папір. 

4-й клас 
Тема уроку: 3 яких ниток ткали плахту. 



Зміст завдання: оформити колекцію ниток, які використовувалися для 
виготовлення плахти. 

Матеріали: нитки, клей, ножиці, картон. 
Тема уроку: Плахта для Оксанки. 
Зміст завдання: виготовити і оздобити плахту для ляльки. 
Матеріали: тканина, нитки, голка. 
Тема уроку: Весела плахта. 
Зміст завдання: за власним задумом створити плахту для дівчини (творча 

інтерпретація). 
Матеріали та техніка виконання: тканина, нитки, картон, ножиці, клей. 
Тема уроку: Вчимося ткати. 
Зміст завдання: навчання технічним прийомам створення української 

національної плахти. 
Матеріали: нитки, ткацький станок. 
Орієнтовна тематика мистецтвознавчих розповідей учителя: Плахта 

- компонент українського національного вбрання. Походження плахти. 
Навіщо потрібні візерунки. Технологічні прийоми створення плахти. 
Оздоблення плахти. Використання народних традицій у сучасному костюмі. 

Орієнтовна тематика уроків: Костюм – частка народної душі. Скочила 
з пенька плахта рябенька. Читаємо орнаменти. Складу візерунок для плахти. 
Україночка. Українські вечорниці. Шовкова плахта не к будню, а к святу 
годиться. Одягнемося святково. А де твої, дочко, картатії плахти? Веснянки. 

Орієнтовна тематика колективних робіт: Легенда про козака Головка 
та виготовлення плахт (Ілюстрації до книжечки). Українське весілля. Співає 
хор “Калина”. 

Орієнтовна тематика дидактичних ігор: Чиї руки вправніші? Скласти 
кольорову палітру плахти. Хто не помилився? Склади візерунок для плахти. 
Чий візерунок цікавіший. Хто краще оздобить плахту для ляльки. Знайди 
потрібні елементи. По пам’яті відтвори елементи плахти. Виконати вишивки 
узорів. Подарунок для Маринки. Одягни ляльку. На виставці. 

Орієнтовна тематика домашнього малювання: Замалювати узор з 
прабабусиної плахти. Створити власний узор для української плахти. На 
основі бабусиної розповіді відтворити компоненти українського народного 
вбрання. Намалювати дівчину у національному вбранні. Створити тематичну 
композицію до тем: “Українські вечорниці”. 

Орієнтовна тематика завдань під час проведення та після екскурсій: 
Замалювати узори національної плахти. Описати українську плахту. По 

пам’яті відтворити узор української плахти. Описати, з яких компонентів 
складається українське національне вбрання. Придумати власний узор для 
плахти. На основі замальовок скласти комплекс українського традиційного 
вбрання. 

Апробація змісту розроблених завдань з теми “Плахта – компонент 
українського народного костюма” показала, що введення у програму 
образотворчого мистецтва та художньої праці матеріалу про український 
народний костюм та поглиблене вивчення молодшими школярами його 



окремих компонентів на доступному для них рівні є доцільно необхідним у 
вирішенні завдань національного виховання підростаючого покоління. 
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