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ЧИТАННЯ ВЛІТКУ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 6 КЛАС
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíèõ òâîð³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ó÷í³â,
ÿê³ ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ï³äóòü äî 6-ãî êëàñó

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТВОРИ
1. Микола ВОРОНИЙ. “Євшан-зілля” (цей твір можна знайти у збірці: Українська класична поезія. — К. :
Знання, 2021).
2. Тарас ШЕВЧЕНКО. “Думка” (“Тече вода в синє море”), “Іван Підкова” (ці твори можна знайти у збірці:
Українська класична поезія. — К. : Знання, 2021).
3. Володимир РУТКІВСЬКИЙ. “Джури козака Швайки” (“На козацьких островах”) (К. : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2009).
4. Леся УКРАЇНКА. “Мрії”, “Як дитиною, бувало…”, “Тиша морська” (ці твори можна знайти у збірці:
Українська класична поезія. — К. : Знання, 2021).
5. Володимир ВИННИЧЕНКО. “Федько-халамидник” (Винниченко В. Федько-халамидник. Момент :
вибрані твори. — К. : Знання, 2020).
6. Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ. “Теплота родинного інтиму…”, “Забула внучка в баби черевички…”.
7. Ірина ЖИЛЕНКО. “Жар-Птиця”, “Підкова”, “Гном у буфеті”.
8. Ігор КАЛИНЕЦЬ. “Стежечка”, “Блискавка”, “Веселка”, “Криничка”, “Дим”.
9. Емма АНДІЄВСЬКА. “Казка про яян”, “Говорюща риба” (ці твори можна знайти у збірці: Андієвська Е.
Казка про яян. Говорюща риба : казки. — К. : Знання, 2019).
10. Всеволод НЕСТАЙКО. “Тореадори з Васюківки” (К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013).
11. Ярослав СТЕЛЬМАХ. “Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера” (Х. : Фоліо, 2013).
12. Леся ВОРОНИНА. “Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9” (К. : Знання, 2020).
13. Леонід ГЛІБОВ. “Щука”, “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл” (ці твори можна знайти у збірці: Глібов Л. Щука.
Муха й Бджола. Жаба й Віл : Байки. Акровірші. Загадки. — К. : Знання, 2019).
14. Степан РУДАНСЬКИЙ. “Добре торгувалось”, “Запорожці у короля” (ці твори можна знайти у збірці:
Українська класична поезія. — К. : Знання, 2021).
15. Павло ГЛАЗОВИЙ. “Еволюція”, “Найважча роль”, “Заморські гості”, “Похвала”, “Кухлик”.

ТВОРИ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ (на вибір)
1. Емма АНДІЄВСЬКА. Казки (Андієвська Е. Казка про яян. Говорюща риба : казки. — К. : Знання, 2019).
2. Іван АНДРУСЯК. “8 днів з життя Бурундука” (К. : Грані-Т, 2012).
3. Іван БАГМУТ. “Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим”.
4. Віктор БЛИЗНЕЦЬ. “Звук павутинки”, “Золота гора до неба”, “Женя і Синько”.
5. Володимир ВИННИЧЕНКО. “Кумедія з Костем” (цей твір можна знайти у збірці: Винниченко В. Федькохаламидник. Момент : вибрані твори. — К. : Знання, 2020).
6. Леся ВОРОНИНА. “Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда” (К. : Знання, 2019).
7. Євген ГУЦАЛО. “У гаї сонце зацвіло” (цей твір можна знайти у збірках: Гуцало Є. Лось : вибрані твори. —
К. : Знання, 2018; Гуцало Є. У гаї сонце зацвіло : оповідання та повісті. — К. : Знання, 2019).
8. Оксана ІВАНЕНКО. “Тарасові шляхи”.
9. Андрій КОКОТЮХА. “Таємниця козацького скарбу”, “Таємниця зміїної голови” (К. : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2012).
10. Ігор КАЛИНЕЦЬ. “Казки зі Львова”, “Хлопчик-фігурка, який задоволений собою”.
11. Оксана ЛУЩЕВСЬКА. “Вітер з-під сонця” (К. : Фонтан казок, 2016).
12. Софія МАЙДАНСЬКА. “Чарівна шабля-веселка з гаптованої хмарки”.
13. Марія МОРОЗЕНКО. “Іван Сірко — великий характерник”, “Іван Сірко — славетний кошовий”
(Морозенко М. Іван Сірко — великий характерник. Іван Сірко — славетний кошовий. — Л. : Видавництво
Старого Лева, 2015).
14. Всеволод НЕСТАЙКО. “Таємниця Віті Зайчика” (X. : Белкар-книга, 2015), “Чарівний талісман” (К. : КМБУКС, 2010), “Неймовірні детективи” (Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2016).
15. Галина ПАГУТЯК. “Втеча звірів, або Новий бестіарій” (К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006).
16. Марійка ПІДГІРЯНКА. “В чужому пір’ю”.
17. Петро РЕБРО. “Козацькі жарти” (К. : ФОП Стебеляк, 2010).
18. Степан РУДАНСЬКИЙ. Співомовки: “Окуляри”, “Чуприна”, “Почому дурні?”, “Розумний панич”,
“Слабий зуб”, “Торбин брат”, “Лінивий”.
19. Ярослав СТЕЛЬМАХ. “Найкращий намет”, “Вікентій Прерозумний”.
20. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ ТА ЛЕГЕНДИ: “Скелі Мангупа”, “Шандровський соляний
колодязь”.
21. Катерина ШТАНКО. “Дракони, вперед!” (К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014).

До уваги вчителів і батьків: список рекомендованої літератури складено на основі навчальної програми із української
літератури для 6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
До нього увійшли твори, які майбутнім шестикласникам було б бажано прочитати влітку, до початку нового
навчального року, адже, коли розпочнеться навчальний процес, учням часто бракуватиме часу вдумливо і спокійно
ознайомитися із програмними творами. Перелік містить усі обов’язкові для вивчення у 6-му класі твори й окремі
твори, рекомендовані для позакласного читання та для уроків із резервного часу.

