
Список літератури для 2 класу 

 Українські народні казки про тварин 

 Леонід Куліш-Зіньків. «Добрий ранок» 

 Платон Воронько. «Дударики» 

 Анатолій Григорук. «Чим хата багата», «Побрехенька про лиху напасть» 

 Наталя Забіла. Казки 

 Василь Сухомлинський. Казки 

 Микола Трублаїні. «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» 

 Всеволод Нестайко. «Олексій, Веселик і Жарт-Птиця» 

 Оксана Лущевська. «Втеча» 

 Іван Андрусяк. «Зайчикова хатка» 

 Володимир Мартинов. «Як Колобок визволяв принцесу з лап дракона 

Ковтай-не-Жувавши» 

Список літератури для 3 класу 

 Українські народні казки 

 Олена Пчілка. «Годі, діточки,вам спати» (збірка) 

 Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати» (збірка) 

 Леся Українка. « В дитячому крузі» (збірка), казки 

 Галина Малик. «Пригоди Алі в країні Недоладії» 

 Михайло Коцюбинський. «Харитя», «Маленький грішник» 

 Василь Сухомлинський. Казки 

 Оксана Іваненко. Казки 

 Юрій Ярмиш. Казки 

 Микола Трублаїні. «Пустуни на пароплаві» (збірка) 

 Всеволод Нестайко. «В країні Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди в 

лісовій школі» 

 Анатолій Костецький. «Супер клей Христофора Тюлькіна, або вас викрито, 

здавайтесь» 

 Ярослав Стельмах. «Якось у чужому лісі» 

 Олександр Дерманський. «Казки дракона Омелька» 

 Отфрід Пройслер. Казки 

 Пауль Маар. «Що не день, то субота» 

 Ульріх Хуб. «Біля ковчега о восьмій» 

Список літератури для 4 класу 

 Усна народна творчість: прислів’я, приказки, загадки, казки, легенди, 

смішинки, лічилки, дражнилки, скоромовки 

 Байки: А. Глібов, С. Руданський, Езоп 

 Поезія: О.Олесь, Г. Бойко, П. Ребро, К. Перелісна, Л. Костенко, Д. Білоус, 

О.Сенатович 

 Рудольф Распе. «Пригоди барона Мюнхаузена» 

 Редьярд Кіплінг. Казки 



 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож в країну 

Навпаки» 

 Володимир Рутківський. «Бухтик з тихого затону», «Гануся» 

 Михайло Слабошпицький. «Славко і Жако» 

 Ірина Прокопенко. «Пригоди на землі та під водою» 

 Олександр Дерманський. Казки 

 Сергій Гридін. «Федько, прибулець з інтернету» 

 Ксенія Ковальська. «Канікули прибульців із Салатти» 

 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» 

 Астрід Ліндгрен. «Пеппі Довгапанчоха» 

 Микола Носов. «Фантазери» (збірка) 

 Джеремі Стронг. «Гармидер у школі» 

 Роальд Дал. «ВДВ» 

Список літератури із української літератури 

для 5 класу 

 Міфи і легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло 

людини?», «Берегиня» (за С. Плачинди), «Дажбог», «Неопалима купина» (за 

Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі» 

 Народні перекази: «Прийом у запорожців» 

 Народні казки: «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», «Ох», «Летючий 

корабель» 

 Іван Франко. «Фарбований Лис» 

 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка» 

 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон» 

 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»   

 Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», 

«Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть 

Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. 

Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (на основі «Повісті 

минулих літ» у переказі В.Близнеця) 

 Олександр Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на царгород», 

«Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»), «Микита Кожум’яка» 

 З. Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» 

 Степан Васильченко. «В бур’янах» 

 Євген Гуцало. «Лось» 

 Григір Тютюнник. «Дивак» 

 Микола Вінграновський. «Сіроманець» 

 

Список літератури зі світової літератури 

для 5 класу 



 Індійська народна казка «Фарбований шакал» 

 Японські народні казки: «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, 

або Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя) 

 Китайська народна казка «Пензлик Маляна» 

 Арабська народна казка «Синдбад-мореплавець» (третя подорож) 

 Якоб і Вільгельм Грімм. «Пані Метелиця», «Бременські музиканти» (1 за 

вибором учителя) 

 Олександр Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила», «Казка про 

рибалку та рибку», «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» (1 за 

вибором учителя) 

 Ганс-Крістіан Андерсен. «Соловей», «Непохитний олов’яний солдатик», 

«Дикі лебеді» (1 за вибором учителя) 

 Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка» 

 Ернест Сетон-Томпсон. «Снап», «Лобо», «Доміно» (1 за вибором учителя) 

 Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра» 

 Елеонор Портер. «Поліанна» 

 Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див» 

 Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика» 

 Туве Янсон. «Комета прилітає», «Капелюх чарівника», «Зима-чарівниця» (1 

за вибором учителя) 

 Пауль Маар. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в 

суботу» 

 

Список літератури із української літератури 

для 6 класу 

 Микола Вороний. «Євшан-зілля» 

 Володимир Винниченко. «Федько-халамидник» 

 Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки» 

 Емма Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба» 

 Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» 

 Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» 

 Леся Воронина. «Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку № 9» 

 

Список літератури зі світової літератури 

для 6 класу 

 Грецькі міфи: «Міф про Прометея», «Міфи про Геракла», «Дедал і Ікар», 

«Нарцис», «Пігмаліон і Галатея», «Орфей і Еврідіка», «Деметра і 

Персефона» (3-4 за вибором вчителя) 



 Індійські міфи: «Творення», «Про створення ночі», «Про потоп», «Про 

золоті часи» 

 Єгипетські міфи: «Ра та Апоп», «Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет» 

(1-2 за вибором вчителя) 

 Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан» або Роберт Стівенсон «Острів 

скарбів» (1 твір за вибором вчителя) 

 Чарльз Діккенс. «Різдвяна пісня в прозі» 

 Микола Гоголь. «Ніч перед Різдвом» 

 Антон Чехов. «Хамелеон», «Товстий і тонкий» 

 Джек Лондон. «Жага до життя» 

 Гарріет Бічер-Стоу. «Хатина дядька Тома» або Володимир Короленко 

«Сліпий музикант» (1 твір за вибором вчителя) 

 Генрі Лонгфелло. «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором вчителя) або 

Джанні Родарі «Листівки з видами міст» (1 твір за вибором учителя) 

 Рей Бредбері. «Усмішка» 

 Роберт Шеклі. «Запах думок» 

 Астрід Ліндгрен. «Міо, мій Міо» 

 Міхаель Енде. «Джим Ґудзик і машиніст Лукас» 

 Крістіна Нестлінгер. «Конрад, або Дитина з бляшанки» 

 

Список літератури із української літератури 

для 7 класу 

 

 Іван Франко. «Захар Беркут» 

 Андрій Чайковський. «За сестрою» 

 Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» 

 Григір Тютюнник. «Климко» 

 Олекса Стороженко. «Скарб» 

 Богдан Лепкий. «Мишка» 

 Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» 

 Любов Пономаренко. «Гер переможений» 

 Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили» 

 

Список літератури зі світової літератури 

для 7 класу 

 «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» 

 «Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм 

Гізборном» (1 за вибором учителя) 



 «Король Лір і його дочки» 

 Фрідріх Шиллер. «Рукавичка» 

 Роберт Стівенсон. «Вересковий мед» 

 Адам Міцкевич. «Світязь» 

 Вальтер Скотт. «Айвенго» 

 Василь Биков. «Альпійська балада» 

 Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм» 

 Шолом-Алейхем. «Пісня над піснями» або Олександр Грін «Пурпурові 

вітрила» (1 за вибором учителя) 

 Едгар По «Золотий жук» 

 Артур Конан Дойль. «Пістрява стрічка», «Спілка рудих» 

 О’Генрі. «Останній листок», «Дари волхвів» 

 Герберт Уелс. «Чарівна крамниця» 

 Рюноске Акутагава. «Павутинка» 

 Айзек Азімов. «Фах» 

 Діана Джонс. «Мандрівний замок Хаула» 

 Корнелія Функе. «Чорнильне серце» 

Список з української літератури 

для 8 класу 

 

 Українські народні думи. «Маруся Богуславка» 

 Леся Українка. «Давня казка» 

 Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч» 

 Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» 

 Олександр Довженко. «Ніч перед боєм» 

 Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути» 

 Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало» 

 Юрій Винничук. «Місце для дракона» 

 Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» 

  

Список зі світової літератури 

для 8 класу 

 Біблія. Старий заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий 

заповіт (Євангеліє) 

 Міфи троянського циклу 

 Гомер. «Іліада» 

 Есхіл. «Прометей закутий» 

 Публій Вергілій Марон. «Енеїда» 

 Публій Овідій Назон. «Метаморфози» 



 «Пісня про Роланда» 

 Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» 

 Мігель де Сервантес. «Дон Кіхот» (1 частина) 

 Мольєр. «Міщанин-шляхтич» 

 Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц» 

 Річард Бах. «Чайка Джонатан Лівінгстон» 

 Барбара Космовська. «Буба», «Буба: мертвий сезон» 

 Марина Аромштам. «Коли відпочивають янголи» 

 

Список з української літератури 

для 9 класу 

 Біблія. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного 

сина. Притча про сіяча 

 «Слово о полку Ігоревім» 

 Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка» 

 Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся» 

 Микола Гоголь. «Тарас Бульба» 

 Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» 

 Марко Вовчок. «Інститутка» 

Список зі світової літератури 

для 9 класу 

 Олександр Пушкін. «Євгеній Онєгін» 

 Михайло Лермонтов. «Герой нашого часу» 

 Оноре де Бальзак. «Гобсек» 

 Микола Гоголь. «Шинель» 

 Федір Достоєвський. «Хлопчик у Христа на ялинці» 

 Генрік Ібсен. «Ляльковий дім» 

 Бернард Шоу. «Пігмаліон» 

 Михайло Булгаков. «Собаче серце» 

 Шолом-Алейхем. «Тев'є-молочар» 

 Рей Бредбері. «451 градус по Фаренгейту» 

 Гарпер Лі. «Убити пересмішника» 

 Ерік Сігел. «Історія одного кохання» 

  

Список з української літератури 

для 10 класу 

 Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 



 Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 

 Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля» 

 Михайло Старицький. «Оборона Буші» 

 Іван Франко. «Мойсей», «Сойчине крило» 

 Борис Грінченко. «Каторжна» 

 Михайло Коцюбинський. «Інтермеццо», «Тіні забутих предків» 

 Ольга Кобилянська. «Земля» 

 Василь Стефаник. «Камінний хрест» 

 Леся Українка. «Лісова пісня» 

 Володимир Винниченко. «Момент» 

  

Список зі світової літератури 

для 10 класу 

 Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері» 

 Оноре де Бальзак. «Гобсек» 

 Федір Достоєвський. «Злочин і кара» 

 Лев Толстой. «Анна Кареніна» або «Война і мир» 

 Еміль Золя. «Кар’єра Ругонів» 

 Генрік Ібсен. «Ляльковий дім» 

 Антон Чехов. «Чайка» 

 Бернард Шоу. «Пігмаліон» 

Список з української літератури 

для 11 класу 

 Микола Хвильовий. «Я (Романтика)», «Іван Іванович» 

 Григорій Косинка. «В житах», «Фавст» 

 Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі» 

 Валер’ян Підмогильний. «Місто» 

 Григір Тютюнник. «Зав’язь», «Три зозулі з поклоном» 

 Віктор Домонтович «Доктор Серафікус» 

 Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Отак і пишу», «Сом», «Як варити і 

їсти суп із дикої качки», «Бенгальський тигр» 

 Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна» 

  

Список зі світової літератури 

для 11 класу 

 Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея» 

 Франц Кафка. «Перевтілення» 



 Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» 

 Томас Манн. «Маріо і чарівник» 

 Ернст Хемінгуей. «Старий і море» 

 Альбер Камю. «Чума» 

 Михайло Булгаков. «Майстер і Маргарита» 

 Бертольд Брехт. «Життя Галілея» 

 Габрієль Гарсіа Маркес. «Сто років самотності» 

 Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів» 

 


