
 

Тема: Повторення. Творчість Г.Котляревського.  

План 

1. Творчий шлях Івана Котляревського. 

2. Аналіз поеми «Енеїда». 

3. Аналіз драми «Наталка Полтавка» 

Завдання 1. Прочитати і переказати зміст «Енеїди». 

              Переглянути мультфільм «Енеїда» за посиланням:   

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

              "Енеїда" (сюжет скорочено / переказ) за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=5jNrHOODWbE 

Завдання 2: Ознайомитися з паспортом твору і законспектувати до зошита.  

Переглянути відео «І.Котляревський. Онлайн-курс «Лайфхаки з української 

літератури» за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K8m0_KbJyaU 

Завдання 3. Прочитати драму «Наталка Полтавка» і зробити аналіз. 

Подивитися фільм «Наталка Потавка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=J0i0XnrZln0 

 

Домашнє завдання:  

1. Прочитати твори Тараса Шевченка.  

 

2. Виконати онлайн-тест за темою «Творчість Котляревського» 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-kotlyarevskij/ 

 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER. Не забудьте вказати своє прізвище та 

ім’я. 
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Творчість Івана Котляревського 

 

 

 

1. ЗАЧИНАТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

2. «КОПЕРНИК УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА» 

3.  «І вогник ним засвічений не згас» 

4.  «…він з великого пожару України найбільшу  

     спас народну святість – слово…» 

 

5.  «На витоптаному пустирі нашої історії раптом сміх 

     Котляревського. Саме в той час. Коли неначебто й нічого було сміятися…» 

 

6. Будеш, батьку панувати,  

    Поки живуть люди 

    Поки сонце з неба сяє,  

    Тебе не забудуть (Тарас Шевченко) 

 

7. «Ще в юному віці Котляревський мав пристрасть до віршів і вмів до всякого слова 

добирати рими, дотепні і вдалі, за що товариші по семінарії прозвали його «рифмачем» 

 

8.  «Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх! Хто ж на поклик його озоветься?/ 

      З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх? / То Іван Котляревський сміється». 

 

9. «…Величезна популярність його творів розбуркала індивідуальні сили, що дрімали до 

того часу серед українського громадянства. Про їх існування  нагадало перше ж 

друковане видання «Енеїди» красномовною присвятою од видавця М.Парпури: 

“Любителям малоросійського слова усерднєйше посвящається”». 

 

10. 30 серпня 1903 р. в Полтаві було урочисто відкрито зведений на народні пожертви 

пам’ятник І.Котляревському. Це був перший в історії пам’ятник українському 

письменникові. На відкриття монумента з’їхалися майже всі видатні діячі вітчизняної 

культури з Наддніпрянщини й Галичини.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРО АВТОРА 



 

 

 

 Рід: ліро-епос   
                                                

 Художній напрям: класицизм 
 

 Тема: глузливе зображення панівного класу України у ХVIII ст., з його паразитизмом, 

жорстокістю, хабарництвом, пияцтвом 
 

 Жанр: бурлескно-травестійна поема (травестійна, бо античні герої перенесені в укр. 

Культуру та історичні події; бурлескна, бо події і люди змальовуються в жартівливо-

знижувальному тоні) 
 

 Ідея: утвердження безсмертності українського народу, його культури, ментальності, 

волелюбності; засудження жорстокості панів, хабарництва чиновників. 
 

Історична причина написання: зруйнування Катериною ІІ Запорозької Січі в 1775 р. 
 

Місце розгортання подій: Карфаген, Сицилія, Кумська земля, Латинська земля, Троя, 

Рим, річка Тібр, річка Стікс, Олімп 

 

 

 

   ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

 НАПИСАНИЙ «ЖИВОЮ» РОЗМОВНОЮ МОВОЮ 
 

 Твір називають «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА, 

СТАРОЖИТНОСТЕЙ». У структурі поеми описано народні вірування, звичаї, ігри, 

обряди, справи, побут, кухню й одяг) 
 

 «Енеїда» - перша ластівка українського національного відродження 
 

 «Уся поема – це «похід нації», мандрівка народу на морі часу» 
 

 З появою «Енеїди» забуте і закинуте під сільську покрівлю слово, наче фенікс з 

попелу, воскресло знову 
 

 У поемі наявні алюзії на українську історію (Котляревський сміливо натякає на 

царювання Катерини ІІ, використовуючи образ Цирцеї) 
 

 У поемі використано українські географічні назви: Полтава, Решетилівка, Опішня, 

Переяслав. Найчастіше згадується Запорізька Січ і Гетьманщина.  
 

 Особливе використання мови в «Енеїді» сприяє досягненню ігрового ефекту. 

Використано так звану макаронічну мову («Енеус ностер магнус панус / І славний 

троянорум князь, / Шмигляв по морю, як цигану, / Ад те, о рекс! Прислав нунк 

нас») 

 

 

«ЕНЕЇДА» 

Сюжет запозичено  У ВЕРГІЛІЯ 

ОСОБЛИВОСТІ «Енеїди» 



Історія створення поеми 
 

Над «Енеїдою» Котляревський працював із перервами майже 26 років. Розпочав, коли 

був учителем, потім відклав роботу. Завершені три частини поеми припали до смаку 

Максиму Парпурі (поціновував старовини) та Йосипу Каменецькому, які у 1798 році 

видали книжку. Ця дата вважається умовним початком нової української літератури.  

     Оскільки це було зроблено без дозволу автора, то пізніше Котляревський в одному з 

уривків твору Максима Пурпуру поміщає в пекло в називає «мацапурою» («чужеє 

оддавав в печать») 

 

Частина 1: Початок подорожі Енея. Буря на морі. Гостювання в Дідони.  

Частина 2: На Сицилії. Поминки за Енеєвим батьком Анхізом. Пожежа на троянському 

флоті. 

Частина 3: На землі Кумській. Зустріч Енея із Сивіллою. Подорож у пекло. Зустріч з 

батьком Анхізом.  

Частина 4: На Латинській землі. Підготовка до війни, її початок. 

Частина 5: Війна між троянцями та ритульцями. Героїчний подвиг Низа та Евріала.  

Частина 6: Продовження війни. Поєдинок Енея і Турна. Перемога Енея 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

 соціальна нерівність; 

 патріотизм; 

 виховання майбутнього покоління; 

 дружба і ворожість; 

 засудження негативних суспільних вад: хабарництва, злодійства; 

 любов і ненависть; 

 людяність і моральна нікчемність; 

 утвердження людських чеснот: щирості, поваги до батьків, добра. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕНЕЙ – «Я кошовий Еней троянець…» 
Еней був парубок моторний 

I хлопець хоть куди козак, 

Удавсь на всеє зле проворний, 

Завзятiший од всiх бурлак. 

 

Троянський цар, син Венери й Анхіза. 

Прямий, як сосна, величавий, 

Бувалий, здатний, тертий, жвавий… 

 

Ласкавий, гарний i проворний, 

I гострий, як на бритвi сталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земні герої 
 

 Еней — троянський цар, син 

Венери й Анхіза. 

 Анхіз — цар Трої, батько Енея. 

 Низ та Евріал — троянські воїни. 

 Дідона — цариця Карфагена. 

 Латин — цар Латинської землі. 

 Амата — його дружина. 

 Лавінія (Лавіся) — їх дочка. 

 Турн — цар рутульський. 

 Еванд — цар аркадський. 

 Палант — його син. 

 Сивілла — жриця бога сонця Феба. 

 

Олімпійські боги: 
 

 Зевс (Зевес або Юпітер) — верховний 

бог, бог блискавки і грому. 

 Юнона (Гера) — богиня шлюбу, 

дружина Зевса. 

 Венера (Афродита) — богиня кохання, 

побічна дочка Зевса, мати Енея. 

 Еол — бог вітрів, брат Зевса. 

 Нептун — бог моря, брат Зевса. 

 Вулкан — бог вогню, покровитель 

ковалів, викував зброю Енею 

 Меркурій — бог торгівлі, посланець 

богів, син Зевса. 

 

СИВІЛЛА 

Як вийшла бабище старая, 

 Крива, горбатая, сухая, 

Запліснявіла, вся в шрамах; 

 Сіда, ряба, беззуба, коса, 

Розхристана, простоволоса, 

І, як в намисті, вся в жовнах. 

 

ДІДОНА – коханка Енея 

Розумна пані і моторна,  

Трудяща, дуже працьовита, 

Весела, гарна, сановита, 

Бідняжка – що була вдова… 
 

Енея так вона любила, 

Що аж сама себе спалила, 

Послала душу к чорту в ад. 

 

 

ТУРН 

Не в шутку молодець був жвавий, 

Товстий, високий, кучерявий, 

Обточений, як огiрок; 

I вiйська мав свого чимало, 

I грошикiв таки бряжчало, 

Куди не кинь, був Турн царьок. 

ЛАВІНІЯ 

Дочка була зальотна птиця 

І ззаду, спереду, кругом, 

Червона, свіжа, як кислиця, 

І все ходила павичом. 

Дородна, росла і красива, 

Приступна, добра, не спесива, 

Гнучка, юрлива, молода… 

 

НИЗ ТА ЕВРІАЛ – троянські воїни 

Любов к отчизні де героїть,  

Там сила вража не устоїть, 

Там грудь сильніша од гармат. 

 

Хоть молоді були, та гожі 

І кріпкі, храбрі, як харциз. 

В них кров текла хоть не троянська, 

Якась чужая – бусурманська, 

Та в службі – вірні козаки. 
 

Де общеє добро в упадку,  

Забудь отця, забудь і матку, 

Лети повинность ісправлять (Евріал) 

 

 

ЮНОНА 

Розкудкудакалась, як квочка,— 

Енея не любила — страх; 

Давно вона уже хотіла, 

Його щоб душка полетіла 

К чортам і щоб і духне пах. 

  

 

 

АНХІЗ – цар Трої, батько Енея 

«Анхіз з горілочки умер» 
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Рід: драма 

Жанр: соціально-побутова драма ( за  визначенням автора – малоросійська опера) 

Напрям: класицизм, частково сентименталізм 

Тема: зображення життя і побуту українських селян на початку ХІХ ст., вірність у 

коханні людей з народу 

Ідея: оспівування духовної величі людини з народу 

Місце подій: село під Полтавою, біля річки Ворскли. 

Композиція:  дві дії, у п’єсі використано 22 пісні (хоча занумеровано 19) 

                              Події відбуваються протягом одного дня 

 

 

 

                                          Пісні у п'єсі "Наталка Полтавка" 

1. "Віють вітри, віють буйні" - співає Наталка 

2. "От юних літ не знал я любові" - співає Возний 

3. "Видно шляхи полтавськії..." - співає Наталка  

4. "Дід рудий, баба руда" - співають Наталка, возний і виборний 

5. "Ой під вишнею, під черешнею" - співає виборний 

6. "Всякому городу нрав і права" - співає возний 

7. "Ой мати, мати!" - співає Наталка 

9. "Чи я тобі, дочко, не добра желаю" - співає Терпилиха 

10. "Чого ж вода каламутна..." - співає Наталка 

11. "Та йшов козак з Дону" - співає Петро 

12. "Ой я дівчина Полтавка" - співає Наталка 

 

                                                          Головні герої: 
 

 Наталка Полтавка (Терпило) 

 Петро – коханий Наталки, якого вона 4 роки чекає 

 Горпина Терпелиха – мати Наталки 

 возний Тетерваковський – сватається до Наталки 

 виборний Макогоненко – допомагає возному 

 бурлака Микола – далекий родич Наталки 

                                                           Проблематика:  

 автор критикує суспільні порядки, які штовхають людину до духовної деградації; 

хабарництва, безкультур’я, відволікають від добротворення; 

 у п’єсі протиставляються два світи: сільський (гармонійний, природний)  і міський 

(метушливий, потворний) 

«НАТАЛКА ПОЛТАВКА» 

ПЕРШИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР,  

НАПИСАНИЙ НОВОЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

Образ головної героїні автор узяв з народу і зобразив її як ідеал 



Композиція: 

Експозиція: початок першої дії, де читач знайомиться з місцем подій (село над 

Ворсклою, хата Терпелихи), перша поява Наталки, її розмова з возним. Тут ми 

дізнаємося, що Наталка дуже любить Петра і чекає його з далеких мандрів. 

Зав’язка: подальші сцени, з яких довідуємося про намір возного одружитися з 

Наталкою, в цьому йому має допомогти виборний Макогоненко. 
 

Кульмінація: категорична відмова Наталки стати дружиною возного. Петро радить 

підкоритися матері й пропонує коханій усі зароблені ним гроші. 
 

Розв’язка: розчулений такою самопожертвою, возний зрікається Наталки на користь 

благородного парубка, бо розуміє що Наталки йому не втримати 

 

          ВАЖЛИВО: ідея п’єси висловлена в одній із пісень: 

                                 Де згода в сімействі, де мир і тишина, 

                                 Щасливі там люди, блаженна сторона. 

                                 Їх Бог благословляєть,  

                                 Добро їм посилаєть, 

                                 І з ними вік живеть. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Золото — не дівка!.. Окрім того, що красива,  

розумна, моторна і до всякого діла дотепна —  

яке в неї добре серце, як вона поважає матір  

свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, 

 яка рукодільниця, що и ̆себе, й матір на світі  

держить» (виборний про Наталку)  

 

 «Не багата я і проста, но чесного роду, /  

 Не стижуся прясти, шити і носити воду». 

 

 «Моє багатство єсть моє добре ім’я»  

 

 

 

 

 

 

«Праматір українського народного театру» 

«Сила «Наталки Полтавки» в надзвичайній простоті, правді, 

і, найголовніше, в любові автора до свого народу 

У творі використано прислів’я: «Знайся кінь з конем, а віл з 

волом» (Наталка натякає возному про їх станову нерівність) 

Наталка 
Виборний Макогоненко 

 «Хитрий, як лисиця, і на всі 

сторони мотається, де не посій, 

там і уродиться» 

Возний Тетерваковський 

 «Юриста завзятий і хапун такий, 

що із рідного батька злупить!» 

Горпина Терпелиха 

 Після смерті чоловіка вона 

перебралася жити в село й 

натерпілася від убогого життя.  

Петро 

 «Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села 

до села, а тепер іду в Полтаву». 

Микола 

 «Один собі живу на світі, як билинка на полі, 

сирота – без роду, без племені і без приюту». 



Малюнки до «Енеїди» 
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