
10 клас 
Українська література 

 У. Самчук "Волинь" 
 I. Багряний "Людина бiжить над прiрвою" 
 О. Гончар "Прапороносцi" 
 Б. Лепкий "Мазепа" 
 І.Франко. "Украдене щастя" 

*** 

 І.Нечуй-Левицький. “Дві московки”, “Микола Джеря”, “Хмари”, “Над 
Чорним морем”. 

 Панас Мирний. “Лихі люди”, “Повія”. 
 І.Карпенко-Карий. “Хазяїн”, «Сава Чали», «Наймичка» . 
 Б.Грінченко. Оповідання. 
 М.Старицький. Поезії, “Молодість Мазепи”, “Кармелюк”, “Богдан 

Хмельницький”, «Талан». 
 І.Франко. “Перехресні стежки”, “Терен у нозі”. 
 М.Коцюбинський. “Сміх”, “Сон”, “Дебют”, “Хвала життю”, “На острові”, 

“Під мінаретами”. 
 О.Кобилянська. “Людина”, “Царівна”, “Некультурна”, “Valse 

melancolique”, “Битва”, “У неділю рано зілля копала”. 
 В.Стефаник. “Новина”, “Марія”, “Катруся”, “Святий вечір”. 
 Леся Українка. Поезії, “Кассандра”, “Одержима”, “Бояриня”. 
 М.Вороний. Поезії. 
 О.Олесь. Поезії. 
 В.Винниченко. “Раб краси”, “Чорна Пантера і Білий Ведмідь”, “Сонячна 

машина”, “Записки кирпатого Мефістофеля”. 
 Я.Щоголев. Поезії. 
 В.Самійленко. Поезії. 
 О.Маковей. Оповідання. 
 П.Карманський. Поезії. 
 В.Пачовський. Поезії. 
 С.Васильченко. “Талант”. 
 С.Черкасенко. “Казка старого млина”. 
 Г.Хоткевич. “Авірон”, “Камінна душа”. 
 Р.Горак. “Тричі мені являлася любов”. 
 Р.Іваничук. “Шрами на скалі”. 
 Н.Бічуя. “Біла вілла”. 
 М. Олійник. «Дочка Прометея». 
 В. Суходольський. «Народна артистка». 

Російська і світова література 
 Шарлотта Бронте "Джен Эйр" 
 Диккенс Ч. " Дэвид Копперфилд" 
 Стендаль "Красное и черное" 

*** 

 В. Шекспир. “Отелло”, “Король Лир”, “Макбет”. 



 А. Пушкин. “Маленькие трагедии”, “Арап Петра Великого”, “Медный 
всадник”. 

 И. Пущин. “Записки о Пушкине”. 
 М. Цветаева. “Мой Пушкин”. 
 Н. Рубцов. “Тень Пушкина”. 
 М. Лермонтов. “Демон”, “Маскарад”, “Княгиня Лиговская” (по выбору 

учащихся). 
 Н. Гоголь. “Выбранные места из переписки с друзьями”, “Женитьба” и 

другие произведения (по выбору учащихся). 
 В. Турбин. “Герои Гоголя”. 
 Ф. Стендаль. “Ванина Ванини”, “Пармская обитель”. 
 О. де Бальзак. “Евгения Гранде”. 
 Г. Флобер. “Саламбо”, “Воспитание чувств”, “Простая душа” (по выбору 

учащихся). 
 Ч. Диккенс. “Приключения Оливера Твиста”, “Домби и сын”, 

“Холодный дом” (по выбору учащихся). 
 А. Островский. “Свои люди – сочтёмся”, “Доходное место”, “На всякого 

мудреца довольно простоты”, “Таланты и поклонники” (по выбору 
учащихся). 

 И. Гончаров. “Обломов”. 
 И. Тургенев. “Вешние воды”, “Дым”. 
 Н. Лесков. “Очарованный странник”. 
 Ф. Тютчев. “Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…”, “Тени сизые 

смесились…”, “29-е января 1837”, “Чему бы жизнь нас не учила…”, 
“Нам не дано предугадать…” и другие стихотворения (по выбору 
учащихся). 

 А. Фет. “Ласточки пропали…”, “Учись у них – у дуба, у берёзы…”, “На 
железной дороге”, “Фантазия”, “Сияла ночь. Луной был полон сад…” и 
другие стихотворения (по выбору учащихся). 

 


