Список літератури з української літератури для 11 класу

1. Микола Хвильовий «Я (Романтика)»
2. Юрій Яновський «Майстер корабля»
«Вершники» (новели «Дитинство», «Подвійне коло»)
3. Валер’ян Підмогильний «Місто»
4. Остап Вишня «Моя автобіографія»
«Письменники»
зб. «Мисливські усмішки» («Сом», «Як варити суп із дикої
качки» та дві на вибір)
6. Микола Куліш «Мина Мазайло»
7. Осип Турянський «Поза межами болю»
8. Улас Самчук «Марія»
9. Іван Багряний «Тигролови»
10. Олександр Довженко «Зачарована Десна»
«Щоденники»
додатково «Україна в огні»
11. Ліна Костенко «Маруся Чурай»
12. Олесь Гончар «Модри камінь»
13. Григір Тютюнник

«Три зозулі з поклоном»
«Зав’язь»

14. Іван Драч «Чорнобильська мадонна»
15. Павло Тичина «Похорон друга»
16. Володимир Сосюра – вступ до поеми «Мазепа»

Тексти для вивчення напам’ять для 11 класу

1. Павло Тичина «Арфами, арфами…»
«Пам’яті тридцяти»
«О панно Інно…»
«Ви знаєте, як липа шелестить…»
«Одчиняйте двері»
1. Максим Рильський «Молюсь і вірю…»
«У теплі дні збирання винограду»
2. Микола Зеров «Київ - традиція»
3. Євген Плужник

«Ніч…а човен як срібний птах»
«Річний пісок ноги твоєї…»

4. Богдан - Ігор Антонич «Вишні», «Різдво»,
«Зелена Євангелія»,
«Коляда»
5. Андрій Малишко «Пісня про рушник»
6. Дмитро Павличко «Два кольори»
7. Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці»
«Лебеді материнства»
8. Іван Драч «Балада про соняшник»
9. Ліна Костенко «Пастораль ХХ ст.», «Страшні слова, коли вони мовчать»,
«Українське альфреско», «Недумано, негадано…»
«Я вранці голос горлиці люблю…»
«Хай буде легко. Дотиком пера…»
«Маруся Чурай» - уривок, 16 логічно завершених рядків
10. Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я…»
«Господи, гніву пречистого»
«Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»
11. В.Сосюра «Любіть Україну»

Список з 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»

