
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Це – весь список літератури до ЗНО з української: твори до ЗНО-2020, які 

необхідно прочитати і опрацювати для успішного складання тесту з української 

мови та літератури. 

 

ФОЛЬКЛОР 

Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку» 

Історична пісня «Чи не той то Хміль». 

Маруся Чурай «Віють вітри» 

Маруся Чурай «Засвіт встали козаченьки» 

«Дума про Марусю Богуславку» 

Балада «Ой летіла стріла» 

 

ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги) 

«Слово про похід Ігорів» 

 

ЛІТЕРАТУРА БАРОКО 

Григорій Сковорода «De libertate» 

Григорій Сковорода «Всякому місту – звичай і права» 

Григорій Сковорода «Бджола та Шершень» 

Афоризми Григорія Сковороди 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

КЛАСИЦИЗМ 

Іван Котляревський «Енеїда» 

 

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ 

Іван Котляревський «Наталка Полтавка» 

 

РОМАНТИЗМ 

Пантелеймон Куліш «Чорна рада» 

Тарас Шевченко «Катерина» 

 

РЕАЛІЗМ 

Тарас Шевченко «Кавказ» 

Тарас Шевченко «Сон» («У всякого своя доля) 

Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» 

Тарас Шевченко «Заповіт» 

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» 

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини) 

Іван Карпенко-Карий “Мартин Боруля” 

Іван Франко “Захар Беркут” 

  

 

 

https://www.navsi200.com/moroz-morozenko/
https://www.navsi200.com/povist-mynulyh-lit/
https://www.navsi200.com/slovo-pro-pohid-ihoriv-skorochenyj-perekaz-analiz-harakterystyka-personazhiv/
https://www.navsi200.com/hryhorij-skovoroda-de-libertate-chytaty-tekst-analiz-tvoru/
https://www.navsi200.com/hryhorij-skovoroda-vsyakomu-mistu-zvychaj-i-prava-chytaty-tekst-analiz/
https://www.navsi200.com/hryhorij-skovoroda-bdzhola-ta-shershen-chytaty-tekst-analiz/
http://navsi200.com/10-aforyzmiv-hryhoriya-skovorody-dlya-tvoriv-dlya-zhyttya/
https://navsi200.com/eneyida/
https://navsi200.com/natalka-poltavka/
http://navsi200.com/pantelejmon-kulish-chorna-rada-styslyj-perekaz-harakterystyka-personazhiv-tsytaty/
https://navsi200.com/kajdasheva-simya/
https://navsi200.com/hiba-revut-voly-yak-yasla-povni/
https://navsi200.com/martyn-borulya/


 

МОДЕРНІЗМ 

Іван Франко «Чого являєшся мені у сні» 

Іван Франко «Мойсей» (неоромантизм) 

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків» (неоромантизм) 

Михайло Коцюбинський «Intermezzo» (імпресіонізм) 

Василь Стефаник “Камінний хрест” (експресіонізм) 

Ольга Кобилянська “Valse melancolique” 

Леся Українка. «Contra spem spero!» (символізм, неоромантизм) 

Леся Українка «Лісова пісня» (неоромантизм) 

Микола Вороний. «Блакитна Панна» (символізм) 

Олександр Олесь «Чари ночі» (символізм) 

Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!..» (символізм) 

Павло Тичина «О панно Інно» (“кларнетизм”) 

Павло Тичина  «Ви знаєте, як липа шелестить…» (“кларнетизм”) 

Павло Тичина «Пам’яті тридцяти» 

Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду…» (неокласицизм) 

Микола Хвильовий «Я (Романтика)» (імпресіонізм) 

Юрій Яновський “Майстер корабля” (неоромантизм) 

Валер’ян Підмогильний «Місто» 

Остап Вишня «Моя автобіографія» 

Остап Вишня «Сом» 

Микола Куліш «Мина Мазайло» 

Богдан-Ігор Антонич «Різдво» (авангардизм) 

Володимир Сосюра «Любіть Україну» 

Олександр Довженко «Зачарована Десна» 

Андрій Малишко «Пісня про рушник» 

Олесь Гончар “Модри камень” 

 

ШІСТДЕСЯТНИКИ 

Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці» 

Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти – людина…» 

Василь Симоненко «Лебеді материнства» 

Василь Голобородько “Наша мова” 

Василь Стус «Господи, гніву пречистого…» 

Іван Драч «Балада про соняшник» 

Дмитро Павличко “Два кольори” 

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать» 

Ліна Костенко «Маруся Чурай» 

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном» 

 

ЛІТЕРАТУРА ЕМІГРАЦІЇ 

Іван Багряний «Тигролови» 

Євген Маланюк «Уривок з поеми» 

https://navsi200.com/moisei/
https://navsi200.com/tini-zabutyh-predkiv/
https://navsi200.com/intermezzo/
https://www.navsi200.com/lisova-pisnya/
https://www.navsi200.com/o-panno-inno/
https://www.navsi200.com/pamyati-trydtsyaty/
https://www.navsi200.com/ya-romantyka/
https://www.navsi200.com/misto/
https://www.navsi200.com/moya-avtobiohrafiya/
https://www.navsi200.com/som/
https://www.navsi200.com/zacharovana-desna/
https://www.navsi200.com/marusya-churaj/
https://www.navsi200.com/try-zozuli-z-poklonom/


Центр оцінювання якості освіти опублікував Програми ЗНО 2020 з усіх 

предметів. Зокрема, на зміни в програмі з української літератури, порівняно з 

переліком творів для ЗНО 2019, звернули увагу в спільноті «Усе про ЗНО».  

  Потрібно осилити лише 1 і 4 частини роману П. Мирного «Хіба ревуть 

воли…» 

 Вилучили з програми «Марусю» Г. Квітки-Основ’яненка, «Гайдамаки» Т. 

Шевченка та «Гімн» І. Франка.  

 Але потрібно прочитати «Захар Беркут» І. Франка  

 Не потрібно читати та розбирати твори: «Земля» О. Кобилянської, «Молюсь і 

вірю» М. Рильського, «Київ-традиція» М. Зерова, «Дитинство» Ю. Яновського, 

«Україна в огні» О. Довженка, «Залізний острів» О. Гончара, «Як добре те, що 

смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!…» В. Стуса, «Українське 

альфреско» Л. Костенко; 

 До розділу «Література ХХ століття» тепер входять твори: «Камінний хрест» 

В. Стефаника, «Valse mélancolique» О. Кобилянської, «У теплі дні збирання 

винограду» М. Рильського, «Майстер корабля» Ю. Яновського, «Лебеді 

материнства» В. Симоненка, «Наша мова» В. Голобородька, «Модри Камень» 

О. Гончара, «Господи, гніву пречистого…» В. Стуса, «Два кольори» Д. 
Павличка. 

Програми з усіх предметів можна переглянути на сторінці Тестпорталу. 

Нагадаємо, вже затвердили графік проведення ЗНО-2020:  

3 лютого-24 березня 2020 р. — реєстрація для участі у ЗНО. 

До 17 березня 2020 р. — реєстрація на ДПА у формі ЗНО. ️ 

До 30 квітня 2020 р. — учасники зможуть завантажити з інформаційних сторінок 

запрошення-перепустки. 

️Основна сесія ЗНО-2020:  

21 травня — тестування з математики;  

26 травня — з української мови та літератури,  

28 травня — з фізики,  

1 червня — з іспанської, німецької, французької мов,  

2 червня — з англійської мови,  

4 червня — з історії України,  

9 червня — з біології,  

11 червня — з географії,  

15 червня — з хімії. 

️Результати основної сесії ЗНО-2020 з усіх навчальних предметів розмістять на 

інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 р. 

 

 

http://testportal.gov.ua/zno-2020/?fbclid=IwAR1WEgovyKiDnFGRLq82mVIqrlOfhyV0ahsom-gImk1MVL060e8GL9eJJd0
http://testportal.gov.ua/zno-2020/?fbclid=IwAR1WEgovyKiDnFGRLq82mVIqrlOfhyV0ahsom-gImk1MVL060e8GL9eJJd0
https://www.facebook.com/ZNOUAcom/?__xts__%5B0%5D=68.ARDXK9ZjUyRQuf3Uqcz4GgB4vovgrLnxloA9jlYcLV2ED1kvtMamvIdUGmu3_5n2F3SRFJN2pEwzDjXnPT2kwSjlJ387pt5kWPBRlmvQRM_-ZK8hL8YzbgvV0IRV7FOw138voTdrwbtBAFe_RkXDuypUvr9YU6uWddnby6GTVgFVjDjUkSghtDt_1tXDaef7e0vXBIGwruyvZ970huXM7Ikn_SDkI4LFm6jmf-YeUTvXPWU90OSXbiM2S_8yp9lYBcltL_KhFMvzt9uvu5MVmSt-ZX5e7txuLasi-p7Vpmaod2WL3E7GfUOhIiau8LrHwZ50s3bXH0dUf6xuxq92zOTTTkFbO9382VnMMcEzZa1HQGMU6U2Z8CY&__xts__%5B1%5D=68.ARBIoxwgh8UCnsvEAV-nIcuZR1FrIdkW0HqjtgnrOkjISCue0YjPq5Rb-ULc8cLfhJOR8nrXedAZ49XRWHvW7p4TAyPP_dpxj77TSt92DxfXTStlyF2hCT1U3c8rUGDm1TBX_UGFCf9zF0PhLF6AaJbPaql_7-JErLUJzEIg6hW3gxAWpznjl5NkoeBALoU-l8Tcwe6UMpQhMyTql2EnCN3uwoeTJzQFATCcBAhmZiKvj_SnqVDeS223xCTEl3VKHeCgbZFfm-TC8Ho_YxM3o-gZxxkXUs6snewjhDquFGEezWUTecjWWAKYthHZ5BIx8CPfM-UIhsKEBNLcAK6DAW83jA&__tn__=kC-R&eid=ARCmov0lq-oylLJD0hjVoB2YWD8hQw630N4Yv-YPNM9ouSkgzT-QfADmiAVHXqtJPcjAb6_-pPtdhiGg&hc_ref=ARRNY6p0_WdHSZ3-nEp49nWJwHjUtbJ7MPvIDcpIH64W1Wrb0bWwPoT-_DY9iAWeD2I&fref=nf
http://testportal.gov.ua/zno-2020/?fbclid=IwAR1WEgovyKiDnFGRLq82mVIqrlOfhyV0ahsom-gImk1MVL060e8GL9eJJd0

