
 Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди; 

Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть! 

Т. Шевченко 

6 березня 2019 року у стінах нашого навчального закладу відбулася 

студентська науково-практична конференція «Іван Котляревський – 

перший класик українського художнього слова»,  присвячена 245-ій річниці 

від дня народження Івана Петровича 

Котляревського – зачинателя нової 

української літератури, одного з 

перших аматорів української 

драматургії. 

Про життєвий шлях І. П. 

Котляревського розповіла присутнім 

студентка 113 групи Ірина Задорожня. 

Яскравий національний колорит та предмети побуту в поемі «Енеїда» 

стали об'єктом презентації студентів 111 групи Марія Тищенко та Аліна 

Михайленко. Дослідники-першокурсники переконані, що значення «Енеїди»  

 

ще й у тому, що цим безсмертним твором Котляревський поєднав українське 

художнє слово зі світовою 

культурою. Цим твором автор довів, що і й у рамках бурлескного жанру 

можна правдиво показати життя народу і висміяти його ворогів. «Енеїда» – 

чи не єдиний твір у Європі, що став народним, бо ця перша високохудожня 



поема нової української літератури зігріває читача власним, а не запозиченим 

світлом. 

 

 Ґрунтовне  дослідження на тему: «Роль І.Котляревського в становленні 

українського правопису» презентувала Діана Каменчук, студентка 132 групи. 

Із театральним світом І.Котляревського ознайомила Діана Маліновська, 

студентка 131 групи. 

Лілія Ніконенко, студентка 121 групи, розкрила подробиці особистого 

життя письменника, зокрема розповіла про єдине кохання І.Котляревського 

як праобраз реалістичного образу Наталки Полтавки з однойменного твору.  

Студенти 133 групи Людмила Прус і Настя Роговська ознайомили 

присутніх із особливостями п’єси «Наталка Полтавка» та її художніми 

образами.   

  

 Значення Котляревського як зачинателя української літератури винятково 

важливе: своїм поетичним словом, утвердженням засад демократичної 

естетики він відкривав, новий напрям у розвитку національної культури, 

спрямований на дедалі глибше проникнення в життя народу, на осмислення 



його історичної долі. Творчість І.П. Котляревського увійшла дорогоцінним 

вкладом в українську літературу і стала живим джерелом духовного розвитку 

народу. Тому на завершення конференції прозвучав виступ студентки 122 

групи Світлани Власюк про значення творчості Івана Петровича 

Котляревського  для нас – українців та визнання його у світі. 

Так студенти коледжу 

гідно вшанували пам'ять Івана 

Петровича Котляревського – 

зачинателя нової української 

літератури, глибше 

ознайомилися з творчістю 

першого класика нової 

української драматургії,  автора 

поеми «Енеїда» та п’єси 

«Наталка Полтавка», що ознаменували початок становлення української 

літературної мови. 

 


