
Історичні пісні

«Зажурилась Украї�на», «Та, ои� , як крикнув же козак Сірко», «Ои� 
Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не тои� то Хміль», 
«За Сибіром сонце сходить». Пісні Марусі Чураи� . «Засвіт встали 
козаченьки», «Віють вітри, віють буи� ні», «Ои� не ходи, Грицю...»

Народні думи «Маруся Богуславка», «Буря на Чорному морі»
З давньої української 
літератури «Слово про похід Ігорів»

Тарас ШЕВЧЕНКО «Думи мої�, думи мої�...», «Ои�  три шляхи широкії�...», «Мені однаково, чи 
буду...» (з циклу «В казематі»), «Минають дні, минають ночі...»

Леся УКРАІ�НКА «Ви щасливі, пречистії� зорі», «Давня весна», «Хотіла б я піснею 
стати...», «Давня казка»

Володимир СОСЮРА «Любіть Украї�ну!», «Сад» («В огні нестримної� навали...»), «Васильки»

Володимир ПІДПАЛИИ� «Тиха елегія», «Запросини»

Іван МАЛКОВИЧ «Свічечка букви ”І�”», «Музика, що пішла», 
«З янголом на плечі»

Іван КАРПЕНКО-КАРИИ� «Сто тисяч»

Михаи� ло КОЦЮБИНСЬКИИ� «Дорогою ціною»

Володимир ДРОЗД «Білии�  кінь Шептало»

Володимир САМІИ� ЛЕНКО «Патріоти», «На печі»

Народні думи «Дума про козака Голоту», «Самарські брати», «Хмельницькии�   
та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Саміи� ло Кішка»

Тарас ШЕВЧЕНКО «Кобзар»
Наталена 
КОРОЛЕВА «Легенди старокиї�вські»

Ірина ВІЛЬДЕ «Повнолітні діти»
Людмила  
СТАРИЦЬКА- 
ЧЕРНЯХІВСЬКА

«Діамантовии�  перстень»

Іван СЕНЧЕНКО «Діамантовии�  берег», «Руді вовки», «Чорна брама»
Остап ВИШНЯ «Мисливські усмішки»
Анатоліи�  
ДІМАРОВ «На коні и�  під конем»

Олесь ГОНЧАР «Берег любові», «Бригантина»
Іван ЧЕНДЕИ� «Сестри»
Володимир ДРОЗД «Кінь Шептало на молочарні»
Павло  
ЗАГРЕБЕЛЬНИИ� «Роксолана»

Микола РУДЕНКО «Ковчег всесвіту»
Олесь БЕРДНИК «Лабіринти мінотавра»
Володимир  
МАЛИК «Черлені щити»

Валентин  
ЧЕМЕРИС «Ольвія»

Юріи�  МУШКЕТИК «Селена», «Літніи�  птах на зимовому березі», 
«Динозавр»

Додаткове читання

Для вивчення напам’ять:
Пісня «Засвіт встали козаченьки»;   Т. Шевченко «Мені однаково, чи буду...»,   «Думи мої, думи мої...» (фрагмент);   Л. Українка «Хотіла б я піснею стати...», 

уривок з «Давньої казки» (на вибір);   В. Сосюра «Любіть Україну!»;   І. Малкович «З янголом на плечі»

Видання «Шкільнии�  бібліотечно-інформаціи� нии�  центр» № 12/2015.
Проект «ЧИТАННЯ». Твори украї�нської� літератури (продовження): додатки, аркуш 4

ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛIТЕРАТУРИ
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Навчальна програма

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну…

(«Любіть Україну!» В. СОСЮРА)

Будущина в руках нового покоління, і чим
більше вийде з школи людей з чесним

і правдивим поглядом на свої обов’язки
перед спільною громадою, тим скоріше

виросте серед людей найбільша сума 
справедливості

(«Сто тисяч» І. КАРПЕНКО-КАРИЙ)


