
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З УКРАЇНСЬКОЇ  ЛІТЕРАТУРИ. 6 КЛАС

1. 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).   
Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», 
«Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», 
«Щедрик».                                                               

2. Микола ВОРОНИЙ. «Євшан-зілля»                                                     
3. Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думка» («Тече вода в синє море…»), «Іван 

Підкова».
4. Володимир РУТКІВСЬКИЙ. «Джури козака Швайки».
5. Леся УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як дитиною, 

бувало…», «Тиша морська».
6. Володимир ВИННИЧЕНКО. «Федько-халамидник».
7. Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ. «Теплота родинного інтиму…», 

«Забула внучка в баби черевички…».
8. Ірина ЖИЛЕНКО. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті».
9. Ігор КАЛИНЕЦЬ. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», 

«Криничка», «Дим» (зб. «Дивосвіт»).
10. Емма АНДІЄВСЬКА. «Казка про яян», «Говорюща риба».
11. Всеволод НЕСТАЙКО. «Тореадори з Васюківки».
12. Ярослав СТЕЛЬМАХ. «Митькозавр з Юрківки, або Химера 

лісового озера».
13. Леся ВОРОНИНА. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від 

переляку № 9».
14. Леонід ГЛІБОВ. «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл».
15. Степан РУДАНСЬКИЙ. «Добре торгувалось», «Запорожці у 

короля».
16. Павло ГЛАЗОВИЙ. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські 

гості», «Похвала»

ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ПРОЧИТАННЯ (4 на вибір)

 Емма АНДІЄВСЬКА. Казки 
 Іван БАГМУТ. «Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим» 



 Віктор БЛИЗНЕЦЬ. «Звук павутинки», «Золота гора до неба», «Женя і
Синько» 

 Володимир ВИННИЧЕНКО. «Кумедія з Костем» 
 Леонід ГЛІБОВ. Байки, загадки 
 Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Байки 
 Євген ГУЦАЛО. «У гаї сонце зацвіло»
 Оксана ІВАНЕНКО. «Тарасові шляхи» 
 Ігор КАЛИНЕЦЬ. «Казки зі Львова», «Хлопчик-фігурка, який 

задоволений собою» 
 Софія МАЙДАНСЬКА. «Чарівна шабля-веселка з гаптованої хмарки» 
 Марія МОРОЗЕНКО. «Іван Сірко – великий характерник», «Іван 

Сірко – славетний кошовий»
 Всеволод НЕСТАЙКО. «Таємниця трьох невідомих», «Пригоди 

Робінзона Кукурудзо», «Незнайомець із 13 квартири» 
 Сергій ОКСЕНИК. «Лісом, небом, водою» 
 Галина ПАГУТЯК. «Втеча звірів, або Новий бестіарій» 
 Марійка ПІДГІРЯНКА. «В чужому пір’ю» 
 Петро РЕБРО. «Козацькі жарти» 


