
Список літератури з української літератури для 9 класу 

 

1. Родинно-побутові пісні 

«Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», 

«Сонце низенько…» (2 на вибір), «Ой під вишнею, під черешнею…» 

2. Українські народні балади 

«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить» 

3. Найдавніші рукописні книги Київської Русі: 

Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава – оглядово.  

4. Перекладна література: 

Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. 

Притча про блудного сина. 

5. Літописи як історико-художні твори: 

«Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-

Печерський патерик (оглядово). «Слово о полку Ігоревім» — 

давньоруська пам’ятка 

6. Григорій СКОВОРОДА. 

«Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De 

libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень») 

7. Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «Енеїда», «Наталка Полтавка» 

8. Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся» 

9. Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка» 

10. Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен» 

11. Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба»   

12. Тарас ШЕВЧЕНКО. 

«До Основ’яненка» ,«Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і 

ненарожденним…»,«Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на 

землі…»,«Доля», «Росли укупочці, зросли…»,(«Ісаїя. Глава 35») 

13. Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада» 

14. Марко ВОВЧОК (Марія Олександрівна Вілінська). «Інститутка» 



Тексти для вивчення напам’ять для 9 класу 

 

1. Родинно-побутові пісні  2 на вибір 

2. Григорій СКОВОРОДА «Всякому місту звичай і права», «De libertate» 

(зі збірки «Сад Божественних пісень»). Афоризми (на вибір) 

3. Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. Уривок із поеми «Енеїда» 

4. Євген ГРЕБІНКА Вірш «Човен» 

5. Тарас ШЕВЧЕНКО Уривок із поеми  «Гайдамаки», уривок із поеми 

«Сон», уривок із поеми «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», 

«Доля» 

 

 



Список з 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» 

 

 




