
Українська література

5 клас
1.Українські народні міфи та легенди.
2.Українські народні казки: «Яйце-райце», «Три бажання», «Як лисиця Івана -баштанника 
зробила царевичем», «Чому море солоне», «Іван –вітер», «Цар-лев», «Золотий черевичок», 
«Про бідного парубка і царівну».
3.Т.Шевченко.  «Сонце заходить», «Над Дніпровою сагою» та ін.
4.Олена Пчілка. Зб. «Годі, діточки, вам спать!».
5.П.Куліш. «Циган».
6.І.Франко. «Коли ще звірі говорили».
7.Б.Грінченко. Віршовані оповідання,легенди та казки.
8.О.Олесь. Зб. «Все навколо зеленіє».
9.С.Васильчнко. «Приблуда».
12.Н.Кибальчич. «Легенда про святого Юліана Милосердного».
13.М.Вінграновський. «Сіроманець», «Первінка».
14.В.Шевчук. «Панна квітів».
15.В.Чимерис. «Аравійська пустеля», «Подорож до Самари Дніпровської».
16.В.Малик. «Князь Кий».
18.В.Нестайко. Повісті.

6 клас

1.Українські народні перекази.
2.С.Руданський. Співомовки.
3.П.Гулак-Артемовський.Байки.
4.Б.Грінченко. «Екзамен», «Грицько», «Украла»,»Сестриця Галя», «Батько та 
дочка».
5.В.Винниченко. «Намисто»; М.Годованець «Голуб і Лелека».
6.  А.Косматенко  . «Черепаха в небі».
7.І.Багмут. «Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним  самим».
8.В.Нестайко. «Таємниця трьох невідомих», «Пригоди Робінзона  Кукурудзо», 
«Незнайомець із 13 квартири», «Тореадори з Васюківки».
9. О.Донченко. Оповідання.
10.П.Воронько.Проза.
11.  І.Калинець.   «Дивосвіт».Казки.
12.В.Близнець  .   «Землянка», «Як народжується стежка», «Золота гора до неба», «Женя
і Синько», «Хлопчик і тінь».
13.Я.Стельмах. «Найкращий намет».
14.Є.Гуцало.Оповідання. 



7 клас
1.Т. Шевченко  .   «Чигрине, Чигрине…».
2. Пантелеймон Куліш. «Січові гості».
3.О.Стороженко  .   «Голка», «Вуси».
4.І.Франко. «Під Оборогом».
5.А.Чайковський. «Богданко»,«Сагайдачний».
6.Б.Лепкий. «Казка мойого життя».
7.С.Васильченко. «Олив’яний перстень», «Приблуда».
8.М.Стельмах.     «Гуси-лебеді летять».
9.  У.Самчук.   «Куди тече та річка»(перша частина «Волині»).
10.М.Трублаїні  .   «Лахтак», «Глибинний шлях» , «Шхуна «Колумб».
11.  О.Гончар.   «Романові яблука»(з роману «Твоя зоря»).
12.Г.Тютюнник. «Вогник далеко в степу», «Облога».
13.А. Дімаров.     «Друга планета», «Три грані часу», «Діти».
14.Є.Гуцало.Оповідання та повісті.
15.Б.Харчук. «Горохове чудо», «Діана».

                                                     

8 клас

 1.Народні думи: «Дума про козака Голоту», «Самарські брати», Хмельницький та 
Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка».
2.Т.Шевченко. «Кобзар».
4.Ірина Вільде. «Повнолітні діти».
5.Остап Вишня. «Мисливські усмішки».
6.А.Дімаров. «На коні й під конем».
7.О.Гончар. «Берег любові», «Бригантина».
8.І.Дрозд. «Кінь Шептало на молочарні».
9.П.Загребельний. «Роксолана».
10.М.Руденко. «Ковчег всесвіту».
11.О.Бердник. «Лабіринти мінотавра».
12.В.Малик. «Черлені щити».
13.В.Чимерис. «Ольвія».
14.Ю.Мушкетик. «Селена», «Літній птах на зимовому березі», «Динозавр».



9 клас

1.Г.Сковорода. Поезії,байки,філософські трактати.
2.М.Старицький. «Остання ніч».
3.М.Слабошпицький. «З голосу нашої Кліо», «Марія Башкирцева».
4.Г.Квітка-Основ  ’  яненко.   «Пархімове снідання», «Маруся», «Сватання на 
Гончарівці», «Салдатський патрет».
5.Марко Вовчок. «Невільничка», «Три долі», «Маша», «Отець Андрій», «Інститутка».
6.О.Іваненко. «Марія».
7.П.Куліш. «Автобіографія», оповідання,поеми.
8.Т.Шевченко. «Автобіографічний нарис», «Назар Стодоля», «Єретик», «Щоденник», 
«Художник».
9М.Грушевський. «Предок».
10 Ю.Щербак. «Хроніка міста Ярополя».
11.Р.Іванченко. «Гнів Перуна».
12.І.Липа. «Світильник неугасимий. Тринадцять притч».
13.Ю. Мушкетик. «Смерть Сократа», «Жовтий цвіт кульбаби», «суд над Сенекою».
14.В.Малик. «Чорний вершник», «Горить свіча»

10 клас
1.І.Нечуй-Левицький. «Дві московки», «Микола Джеря», «Над Чорним морем», 
«Хмари», «Гетьман Іван Виговський».
2.Панас Мирний. «Лихі люди», «Повія». 
3.І.Карпенко-Карий. «Хазяїн», «Мартин Боруля».
4.М.Старицький. Поезії, «Молодість Мазепи», «Остання ніч», «Богдан 
Хмельницький», «Руїна», «Кармелюк».
5.І.Франко. Поезії, «Перехресні стежки», «Терен у нозі», «Із записок недужого», 
«Основи суспільності».
6.М.Коцюбинськкий. «Цвіт яблуні», «Сміх», «Сон», «Дебют», «Хвала життю», «На 
острові», «Під мінаретами».
7.О.Кобилянська. «Людина», «Царівна», «Некультурна», «Valse melancolique», 
«Битва», «У неділю вранці зілля копала», «Природа».
8.В.Стефаник. «Новина», «Марія», «Катруся», «Святий вечір», «Палій».
9.Леся Українка. Поезії, «Касандра», «Одержима», «Бояриня».
10.Поезії М.Вороного, О.Олеся,  В.Самійленка, Я.Щоголева, П.Карманського, 
В.Пачовського.
11.В.Винниченко. «На той бік», «Раб краси», «Чорна Пантера і Білий Ведмідь», 
«Сонячна машина», «Записки кирпатого Мефістофеля»
13.С.Васильченко. «Талант».



11 клас
1.Поезії  П.Тичини, М.Зерова, Ю.Клена, П.Филиповича, В.Свідзінського, 
Є.Плужника, М.Йогансена, Б.-І.Антонича, Є.Маланюка, В.Бобинського, 
С.Гординського, Н.Лівіцької-Холодної, О.Лятуринської, Ю.Даргана, 
О.Стефановича.
2.М.Хвильовий. Памфлети,новели,оповідання.
3.М.Бажан. «Гофманова ніч», «Сліпці», «Концерти».
4.М.Хвильовий. «Санаторійна зона», «Дорога й ластівка», «Сентементальна історія»,
«Синій листопад», «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи».
5Ю.Яновський. «Голлівуд на березі Чорного моря», «Байгород», «Чотири шаблі».
6.М.Куліш. «Мина Мазайло», «Патетична соната».
7.М. Йогансен. «Подорож доктора Леонардо та його коханки Альчести у 
Слобожанську Швейцарію».
8.Г.Михайличенко. «Блакитний роман».
9.О.Довженко. «Земля», «Щоденник», «Ніч перед боєм».
10.Б.-І.Антонич. «На другому березі».
11.Є.Маланюк. «Нариси з історії нашої культури».
12.К.Гриневичева. «Шоломи на сонці», «Шистекрилець».
13.Ірина Вільде. Новели,оповідання.
14.І.Багряний. «Огненне коло», «Сад Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою».
15.Т.Осьмачка. «Ротонда душогубців», «План до двору».
16.У.Самчук. «Волинь», «Марія», «Юність Василя Шеремети», «Морозів 
хутір»(перша частина трилогії «Ост»).
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