
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З УКРАЇНСЬКОЇ  ЛІТЕРАТУРИ. 8 КЛАС

1. Українські історичні пісні: «Зажурилась Україна», «Та, ой, як 
крикнув же козак Сірко»; «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак 
Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить».

2. Пісні Марусі ЧУРАЙ. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, 
віють буйні», «Ой не ходи, Грицю».

3. Українські народні думи. «Маруся Богуславка».
4. Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думи мої, думи мої…» (1847), «Ой три шляхи

широкії…», «Мені однаково, чи буду…».
5. Леся УКРАЇНКА. «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…», 

«Давня казка».
6. Володимир СОСЮРА. «Любіть Україну!», «Васильки», «Осінь».
7. Володимир ПІДПАЛИЙ. «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий

етюд».
8. Василь ГОЛОБОРОДЬКО. «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), 

«Наша мова», «Теплі слова».
9. Із сучасної української поезії (кінця ХХ — початку ХХІ ст.)             

(на вибір):
Василь ГЕРАСИМ’ЮК. «Чоловічий  танець», 
Іван МАЛКОВИЧ. «З янголом на плечі», «З нічних молитов», 
Анатолій МОЙСІЄНКО. «Жовтень жовті жолуді», 
Ігор ПАВЛЮК. «Дівчинка», 
Галина КИРПА. «Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас 
темної ночі…».

10. Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ. «Сто тисяч».
11. Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. «Дорогою ціною».
12. Олександр ДОВЖЕНКО. «Ніч перед боєм».
13. Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка Беркути».
14. Володимир ДРОЗД. «Білий кінь Шептало».
15. Юрій ВИННИЧУК. «Місце для дракона».
16. Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька + Галя, або Повість про перше 

кохання».



ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ПРОЧИТАННЯ (4 на вибір)

 Олесь ГОНЧАР. «Берег любові», «Бригантина»
 Юрій ВИННИЧУК. «Легенди Львова»
 Марко ВОВЧОК. «Ведмідь» 
 Анатолій ДІМАРОВ. «На коні й під конем» 
 Володимир ДРОЗД. «Білий кінь Шептало» 
 Оксана ДУМАНСЬКА. «Школярка з передмістя» 
 НАРОДНІ ДУМИ: «Дума про козака Голоту», «Самарські брати», 

«Хмельницький та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», 
«Самійло Кішка», «Буря на Чорному морі»

 Марина і Сергій ДЯЧЕНКИ. «Ритуал» 
 Наталена КОРОЛЕВА. «Легенди старокиївські» 
 Юрій ЛОГВИН. «Таємна перлина», «Танці Шайтана» 
 Володимир МАЛИК. «Черлені щити» 
 Галина ПАГУТЯК. «Королівство» 
 Степан ПРОЦЮК. «Марічка і Костик» 
 Микола РУДЕНКО. «Ковчег всесвіту»
 Володимир РУТКІВСЬКИЙ. «Сині води»
 Іван СЕНЧЕНКО. «Діамантовий берег», «Руді вовки», «Чорна брама» 
 Людмила СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА. «Діамантовий перстень» 


