
6 КЛАС 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Календарно-обрядові пісні: 

«У ржі на межі», «Ой бiжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» 

(русальні); «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); 

«Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) — на вибір. 

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», 

«Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Ой весна, весна 

— днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця», «Ой ти, коте, коточок», 

«Ой ну, люлі, дитя, спать». 

Пісні літературного походження: «Ще не вмерла України…» П. Чубинського і М. 

Вербицького., «Ой, у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха. 

Микола Вороний «Євшан-зілля». 

Тарас Шевченко «Думка», «Іван Підкова». 

Володимир Рутківський «Джури козака Швайки». 

Я і світ: 

Леся Українка «Мрії», «Як дитиною, бувало…», «Тиша морська». 

Володимир Винниченко «Федько-халамидник». 

Станіслав Чернілевський «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби 

черевички…». 

Ірина Жиленко «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». 

Ігор Калинець «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим». 

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

Пригоди і романтика: 

Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки». 

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

Леся Воронина «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9». 

Гумористичні твори: 

Леонід Глібов «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». 

Степан Руданський «Добре торгувалось», «Запорожці у короля». 

Павло Глазовий «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала». 



ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Міфи народів світу: 

Грецькі міфи. Міф про Прометея. Міфи про Геракла (1-2 міфи). Дедал і Ікар. Нарцис. 

Пігмаліон і Галатея. Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона. 

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 учителя). 

Мудрість байки: Езоп «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашки 

й Цикада». 

Пригоди і фантастика:  

Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан». 

Роберт Луїс Стівенсон «Острів скарбів». 

Чарльз Дікенс «Різдвяна пісня в прозі». 

Микола Гоголь «Ніч перед Різдвом». 

Людські стосунки: 

Джек Лондон «Жага до життя». 

Гаррієт Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома». 

Поетичне бачення світу: 

Мацуо Басьо. Хайку. 

Роберт Бернс «Моє серце в верховині…». 

Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». 

Джанні Родарі «Листівки з видами міст». 

Образ майбутнього в літературі: 

Рей Дуглас Бредбері «Усмішка». 

Роберт Шеклі «Запах думок». 

Сучасна література: 

Астрід Анна Емілія Ліндгрен «Міо, мій Міо». 

Міхаель Андреас Гельмут Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». 

Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки». 


