
Українська  література на літо 

11 клас 

Основний список Додатковий список 
(за бажанням) 

1. Микола Хвильовий (М. Фітільов) 

«Я (Романтика)»  

 

П.Тичина. «Ой не крийся, 
природо, не крийся», 
«Енгармонійне», «Скорбна 
мати», «Дума про трьох вітрів», 
«І Бєлий, і Блок», «Мадонно 
моя...»,  «Золотий гомін» та ін. 
М.Зеров. Поезії, переклади. 
Юрій Клен. Поезії, поеми, 
«Спогади про неокласиків». 
П.Филипович. Поезії. 
В.Свідзинський. Поезії.  
Є.Плужник. Поезії, «Галілей», 
«Недуга». 
М.Бажан. «Гофманова ніч», 
«Сліпці», «Будівлі», «Нічні 
концерти». 
Микола Хвильовий. «Повість 
про санаторійну зону», «Дорога 
й ластівка», «Сентиментальна 
історія», «Іван Іванович», «Кіт у 
чоботях», «Вальдшнепи». 
Ю.Яновський. «Голлівуд на 
березі Чорного моря», 
«Байгород», «Майсте корабля», 
«Чотири шаблі». 
І.Сенченко. «Із записок», 
«Нотатки про літературне життя 
20–40-х років». 
В.Підмогильний. «Невеличка 
драма», «Повість без назви...». 
Г.Косинка. «Серце», «В житах», 
«Змовини», «Гармонія», «На 
золотих богів», «Місячний 
сміх», «Фавст». 
М.Куліш. «Маклена Граса», 
«Патетична соната». 
В.Домонтович. «Романи 
Куліша», «Аліна і Костомаров», 
«Дівчина з ведмедиком», 
«Доктор Серафікус», «Болотяна 
Лукроза». 
М.Йогансен. Поезії, «Подорож 
доктора Леонардо та його 
коханки Альчести у 
Слобожанську Швейцарію». 
Г.Михайличенко. «Блакитний 
роман». 
В. Гжицький. «Чорне озеро». 
А.Любченко. «Вертеп», 
оповідання. 
О.Слісаренко. «Чорний ангел». 
Д.Гуменна. «Діти Чумацького 
шляху», «Мана», «Дар Евдотеї». 
О. Довженко. «Земля», 
«Щоденник», «Ніч перед 
боєм». 
Б.-І.Антонич. Поезії, «На 
другому березі». 

2. Юрій Яновський 

«Шаланда в морі», «Дитинство» (з роману «Вершники») 

3. Валер’ян Підмогильний «Місто» 

4. Остап Вишня (Павло Губенко) «Моя автобіографія», 

«Сом» 

 

5. Микола Куліш «Мина Мазайло» 

6. Осип Турянський «Поза межами болю» 

7. Іван Багряний ( І.Лозов’ягін) «Тигролови» 

8. Олександр Довженко «Україна в огні», «Зачарована 

Десна»  

9. Ліна Костенко «Маруся Чурай» 

10. Олесь Гончар «За мить щастя», «Залізний острів» (із 

роману «Тронка»)  

11. Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»  

12. Валерій Шевчук «Дім на горі» (повість-преамбула) 

13.  Павло Загребельний «Диво»  

 



Є.Маланюк. Поезії; «Нариси з 
історії нашої культури». 
В.Бобинський. Поезії. 
С.Гординський. Поезії. 
К.Гриневичева. «Шоломи в 
сонці», «Шестикрилець». 
Наталена Королева. «Предок», 
«1313», «Сон тіні». 
Ірина Вільде. Новели, 
оповідання. 
Н.Лівицька-Холодна. Поезії. 
О.Лятуринська. Поезії. 
Ю.Дараган. Поезії. 
О.Стефанович. Поезії. 
Іван Багряний. «Огненне коло», 
«Сад Гетсиманський», «Людина 
біжить над прірвою». 
Т.Осьмачка. «Старший боярин», 
«Ротонда душогубців», «План 
до двору». 
У.Самчук. «Волинь», «Юність 
Василя Шеремети», «Морозів 
хутір» (перша частина трилогії 
«Ост»), «Марія». 
Ю. Косач. «Володарка 
Понтиди». 
Б.Певний. «Змова», «Дійство у 
п’ятому вимірі». 
Н.Бічуя. «Десять слів поета». 
В.Симоненко. Поезії, проза. 
І.Драч. Поезії. 
М.Вінграновський. Зб. «Цю 
жінку я люблю». 
Д.Павличко. Зб. «Таємниця 
твого обличчя», «Покаянні 
псалми». 
І.Жиленко. Поезії. 
Л.Костенко. Поезії, 
«Берестечко», «Сніг у 
Флоренції», «Дума про трьох 
братів неазовських». 
О.Гончар. «Тронка», «Людина і 
зброя», «Модри Камень», 
«Ілонка», «Собор». 
М.Стельмах. «Дума про тебе», 
«Чотири броди».  
Г.Тютюнник. Новели, 
оповідання. 
І.Калинець. Поезії. 
В.Голобородько. Поезії, зб. 
«Українські птахи в 
українському краєвиді». 
М.Воробйов. Поезії. 
В.Кордун. Поезії. 
П.Мовчан. Поезії. 
В.Герасим’юк. Поезії. 
І.Римарук. Поезії. 
Б.Нечерда. Поезії. 
Л.Талалай. Поезії. 
А.Мойсієнко. Поезії. 
В.Стус. Поезії, листи. 
В.Марченко. «Листи до матері». 
В.Земляк. «Зелені млини». 
В.Дрозд. «Спектакль», 
«Самотній вовк», «Листя 



землі». 
Г.Тютюнник. «Вир». 
Є.Гуцало. «Позичений чоловік», 
оповідання. 
П.Загребельний. «Роксолана», 
«Я, Богдан (Сповідь у славі)». 
В.Шевчук. «Дім на горі» 
(повністю), «Юнаки з огненної 
печі», «Місяцева зозулька з 
ластів’ячого гнізда» та ін. 
Р.Іваничук. «Черлене вино», 
«Журавлиний крик». 
А.Дімаров. «Містечкові історії», 
«Ідол», «Прожити й 
розповісти”. 
Василь Барка. Зб. «Океан», 
«Жовтий князь». 
Я. Стельмах «Синій 
автомобіль». 
Ю.Мушкетик. «Яса», 
«Гетьманський скарб». 
Ю.Андрухович. Поезії, 
«Рекреації», «Московіада», 
«Дванадцять обручів», «Моя 
остання територія». 
С. Андрухович. «Фелікс 
Австрія». 
О.Жовна. Оповідання, повісті. 
Є.Кононенко. «Імітація», 
«Ностальгія», оповідання. 
Г.Пагутяк. «Слуга з 
Добромиля», «Королівство», 
«Урізька готика», «Магнат», 
«Сентиментальні мандрівки 
Галичиною» та ін. 
В.Медвідь. «Збираючи 
каміння», «Льох». 
О.Забужко. Поезїі, «Дівчатка», 
«Інопланетянка», зб. «Тут могла 
б бути ваша реклама». 
О.Лишега. Поезії, «Брате Лі Бо, 
друже Ду Фу». 
Є.Пашковський. «Щоденний 
жезл». 
Ю. Винничук. «Місце для 
дракона» та ін. 
Л. Пономаренко. Зб. «Синє 
яблуко для Ілонки». 
С.Процюк. «Інфекція», 
«Десятий рядок», «Під крилами 
великої Матері» та ін. 
Ю.Іздрик. «Воццек». 
В.Діброва Оповідання. 
Т. Малярчук. «Божественна 
комедія». 
В. Шкляр. «Залишенець», 
«Маруся». 

 

 


