
  

  

0 

ISSN 0130-0914 

 

 

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

Літопис 

нот 
 

 

 

 

 

Державний бібліографічний покажчик України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2007 
 



  

  1 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА" 

 

 

 

 

Національна 

бібліографія України 

 

 

 

 

ЛІТОПИС 

НОТ 
 

 

 

 

Державний бібліографічний                          

покажчик України 

 

 

 

 

 

2007 

(1—146) 

 

 

 

 

 

 

 

Виходить раз на рік 

Видавався з 1954 року до 1990 

Відновлено з 1996 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2008 

IVAN FEDOROV 

BOOK CHAMBER OF UKRAINE, 

STATE RESEARCH INSTITUTION 

 

 

 

 

National 

bibliography of Ukraine 

 

 

 

 

CHRONICLE 

OF SHEET MUSIC 
 

 

 

 

State bibliographic index 

of Ukraine 

 

 

 

 

 

2007 

(1—146) 

 

 

 

 

 

 

 

Issued annually 

Published since 1954 to 1990 

Resumed from 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv 2008 



  

  2 

 

 

Національна бібліографія України 

 Серія заснована 1996 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач Ростовцева Марина Львівна 

 

 

 

Редагування М. І. Давиденко 

Коректура В. Д.Одрини 

 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1998 від 06.06.96. 

Підп. до друку 22.04.2008. Формат 60х84/16. Папір офсет. 

Ум.друк.арк. 5,12.  Обл.-вид.арк. 6,64. 

Тираж 60 пр.  Зам. № 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Засновник, редакція, видавець і виготівник 

Державна наукова установа 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27. 

З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Книжкова палата України, 2008 



  

   

3 

 

ЗМІСТ 

Передмова ........................................................................................................................................ 4 

1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ .................................................................. 5 

2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ ........................................................................... 6 

2.1 Хори без інструментального супроводу ........................................................................ 6 

2.2 Хори з інструментальним супроводом .......................................................................... 7 

2.4 Спів соло .......................................................................................................................... 9 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії ....................................................................... 9 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого і сольного співу  

з супроводом та без нього ................................................................................................... 25 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи ....................................................................... 29 

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей ......................... 29 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ ........................................................ 32 

3.1 Твори для оркестру ........................................................................................................ 32 

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр ............................................ 32 

3.2 Твори для інструментального ансамблю ..................................................................... 32 

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два і більше фортепіано, фортепіано  

в 4 руки і т.д.) ............................................................................................................. 33 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано ...................................... 33 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів ............................................................. 33 

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі ..................................... 33 

3.2.9 Навчальні та інструментальні видання для інструментального 

ансамблю ............................................................................................................. 34 
3.3 Твори для інструментів соло ........................................................................................ 34 

3.3.1 Клавішні інструменти ....................................................................................... 34 

3.3.1.1. Фортепіано ........................................................................................... 34 

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон ................................................................... 36 

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних 

інструментів ..................................................................................................... 37 

3.3.2 Смичкові інструменти ...................................................................................... 39 

3.3.3 Щипкові інструменти ....................................................................................... 40 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових 

інструментів ..................................................................................................... 40 

3.3.4 Духові інструменти ....................................................................................... 40 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духовних 

інструментів ..................................................................................................... 40 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ ....................... 41 

5.6 Дитячі опери, інсценівки і хореографічні постановки. Музика до 

шкільних вистав і радіопостановок....................................................................... 41 

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО І ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ  

В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ............................................................ 41 

Іменний покажчик .................................................................................................. 43 

Покажчик назв збірників. (Нотні видання) .......................................................... 48 

Покажчик назв вокальних творів .......................................................................... 49 

Покажчик перших слів тексту вокальних творів ................................................. 71 

Схема класифікації нотних видань ....................................................................... 87 



  

  

4 

 

ПЕРЕДМОВА 
 

"Літопис нот" –– державний бібліографічний покажчик, що інформує про нотні 

видання, зареєстровані Книжковою палатою України. 

"Літопис нот" виходить один раз на рік і містить інформацію про окремо видані 

музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчаль-

них і навчально-методичних нотних видань, а також видань книжного типу: літера-

турно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких літера-

турний текст органічно пов'язаний з музичним текстом. 

Відображення нотних видань здійснюється відповідно до чинної інструкції по до-

бору нотних видань. 

Літопис укладається згідно з ГОСТ 7.61—90 Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографи-

ческие указатели. 

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання. 

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582—97 Скорочення 

слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила,  

ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-

ния и правила, ГОСТ 7.11—78 Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании. 

Нотні видання описано мовою оригіналу. 

Бібліографічний запис складається з: 

— порядкового номера; 

— заголовка бібліографічного запису; 

— бібліографічного опису; 

— номера державної реєстрації, під яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України. 

Бібліографічні записи згруповано згідно зі схемою класифікації нотних видань за 

видами музики (вокальна, інструментальна, вокально-симфонічна, сценічна) і засобами 

виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою палатою України. Схему по-

дано в кінці покажчика. 

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" вміщує допоміжні покаж-

чики: іменний, назв збірників, покажчик назв вокальних творів, покажчик перших слів 

тексту вокальних творів. 

На титульній сторінці в круглих дужках зазначено порядкові номери записів, що 

ввійшли до покажчика. 

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" призначений для читачів, по-

в'язаних з музичним мистецтвом: музикознавців, композиторів, викладачів та студентів 

консерваторій, учнів музичних училищ і шкіл, артистів театрів і філармоній, праців-

ників бібліотек, а також усіх, хто цікавиться нотними виданнями України. 
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1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

1. За горою високою : закарпат. нар. пісні з арх. П. Милославського : [для голосу без 

супр.] / упорядкув. В. Д. Олексина ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл. центр нар. 

творчості. — Перечин (Закарпат. обл.) : ТУРпрес, 2006. — 182 с. [1] арк. портр. : портр. ;  

20 см. — 500 пр. — ISBN 966-8462-03-3 (в опр.). — [2007-030 H]. 

Зміст: 1. Обрядові пісні і пісні, які виконуються під час обрядів: В Віфлеємі днесь 

Марія ; В Віфлеємі новина ; Вічная памнять ; Выйди, мамко... ; Високо ти, голубику ; Дай ня, 

мамко ; Ей, вимітайте, мамко, поличкы ; Закукала зозулиця ; Зашуміла дубровина ; Идуть 

хлопці з горы ; Музика грає ; Народився Исус Христос ; Орала бы ся золота гора ; Пома-

ленькы наливайме ; Посіяла круту руту ; Сидить мачка на полици ; Сорадуйся, Гавриїле ; 

Устань, газдочку ; Ци вы, наші гості ; Шуміла дуброва ; Ялиця, ялиця ; 2. Трудові пісні: Будь 

здорова, полонино ; В мому керті розмарія суха ; Долу тихым Дунайиком ; Ламала я калину ; 

3. Епічні, лірико-епічні і сюжетні пісні: В гаю зелененькум ; Вербочка над водов ; Взыйшла 

зорниця ; Вчора была неділенька ; Гей, под дубиною ; Добре было в Мадярскув крайині ; 

Журилася моя мати ; Зелена рута ; Коли-м ишов з Америкы ; Лучка, лучка ; Летить ворон  

з-за Дунаю ; Мала я фрайира ; Мене мамка породила ; Не беруть ня у катуны ; Ой, мамко 

солоденька ; Ой, на горі жито ; Ой, на горі на Самборі ; Ой, на горі сосна ; Ой, не плач ты, 

дувко біла ; Ой, пувлітер горувочкы ; Ой, пушов я у Канаду ; Ой, почекай, цімборику ; Ой, 

прийшла из Росії ; Ой, там за горою, там за межею ; Ой, ти Чорна горо ; Под дубиною ; Сум-

но мені, сумно ; Там за горов, за горою ; Уж журавлі отлетіли ; Ци сьте чули? ; Черлена ружа 

трояка ; Чорна гора не орана ; Я пожену козы в лозы ; 4. Побутові, лірико-побутові і ліричні 

пісні: А мyй милый Юлесе ; А я тебе люблю ; Болить в мене в попереці ; В арданувськум 

полі ; В лісі зелененькум ; Гей, вишенько-черешенько ; Гей, на нашу капуру ; Гей, пудеме, 

пудеме ; Гора, гора ; Горі селом, долу селом ; Де ж ты мене поховаєш ; Добре мені пан Бог 

дав ; Добре-м учинив ; Дубе, дубе зелененькый ; Єдна гора высокая ; Журилася мамка мною ; 

Журилися люде ; Кавіль пила, цукор їла ; Кажуть люде, кажуть ; Казав милый ; Казала-м ти, 

хлопче ; Кобы ты знав, што я знаву ; Коли-м собі жону убирав ; Колискова ; Коли тоту 

команицю сіяли ; Коломыйкы мої любі ; Коло млина яворина ; Кукачка кукала ; Кукуріку — 

через ріку ; Любив мене попув Петрик ; Ляхувськоє село ; Мала мати три донькы ; Мамко 

моя, мамко ; Мила моя, мила ; Мила моя, не мудруй ; Мила моя премилена ; Мила моя, чічірі ; 

Моя мамка лютеранка ; На горі, на горі ; На ляхувськув церкви ; На нашу капуру ; На 

поточку-м прала ; На ріці я прала ; На тум боці при потоці ; Не сам я ся вженив ; Не стуй, 

хлопче, пуд вікном ; Ой білява білявино ; Ой дану, дану ; Ой, дувко молоденька ; Ой, душко-

дувчинко ; Ой, душко-легінику ; Ой, загнала баба діда ; Ой, иду я на майдан ; Ой, кедь лю-

биш, люби вскрыт ; Ой, люблю, люба мамко ; Ой, на горі біла стежка ; Ой, на горі винобраня ; 

Ой, на горі, на горі ; Ой, невістко молода ; Ой, не ходи коло воды ; Ой, пуду в Лазещину ; 

Ой, поляно, поляночко ; Ой, пуд гаєм зелененьким ; Ой, пуд грушов камінь рушу ; Ой, пущу 

я качурика ; Ой, сусідко, сусідко ; Ой, там на горі ; Парада, парада ; Пили хлопці, пили ; 

Пудеме, пудеме ; По двоє, по троє ; Полонинська флояра ; Понад гору гусак летів ; Посадив 

я черешеньку ; Прийшов милый, причалапав ; Рано-вранці я вставала ; Середньоє — варош ; 

Серед села дичка ; Серед села ясінь ; Сидить пташок ; Сырі дрова ; Сонце низько, вечур 

близько ; Стара моя ; Субота, неділя ; Та гадаєш, душко мила ; Та заспувай, соловею ; Та 

люблю тя, легінику ; Там на горі ; Та ти мені обіцявся ; Та я вгору воду ношу ; Тобі добре, 

мені зле ; Трембіта ; У бесіді з другыми ; У Дунаю рыбку ймаву ; Фрайірочко, нич из тебе ; 

Худобну я мамку мала ; Цинторія ; Ци я тобі не казала ; Чому, дувко, чому ; Чорна я ; Чорна 

я, чорна ; Чорні очи, як терен ; Штось ся черленіє ; Як я ишов попуд ліс кленовый ; Як я 

кажу, так най буде ; Як я пушла до старої. 

2. Іде звізда чудна : раритет. укр. колядки : пісен. зб. : [для хору без супр. / упоряд. М. При-

ходько]. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 35 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-2115-20-8. — 

[2007-173 Н]. 
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Зміст: Стеценко К. Небо і земля ; Добрий вечір, Господарю ; Добрий вечір ; Іде звізда 

чудна ; На Орданьскій річці ; Нова радість ; Ой видить Бог ; По всьому світу. — Ричинський А.  

В Віфліємі. — [Невід. автори]: Вселенная веселися ; Дивна новина ; А у цього хозяїна ; На 

цьому дворі ; Ніч тиха все спить ; Ой прийшли до Віфлієма ; Ой у місті Віфліємі : щедрівка. 

— Матюк В. На небі зірка. — Купчинський. Стань, Давиде. — Січинський Д. Ходив-

походив. — Янцевіч Я. Що то за предиво. 

3. Крымскотатарская инструментальная музыка ханского периода = Hanliq devri 

qirimtatar instrumental muziksi. [Ч.] 1. Крым Бахчисарай / [ред.-сост. Дж. Кариков]. — Сим-

ферополь : Доля, 2007. — 94 с. : табл. ; 29 см. — Часть лит. текста: крымскотатар. — 500 экз. 

— ISBN 978-966-336-118-5. — [2007-117 Н] 

4. Піров І. В. Пам’ять і відродження = Andenken und Wiedergeburt : пісен. фольклор 

німців Закарпаття : [для голосу з умовним букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Іван Піров ; 

[авт. вступ. ст., комент. Ф. Куля]. — Ужгород : Карпати, 2006. — 163, [4] с. : іл., портр. ;  

28 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 966-671-123-0. — [2007-051 H] 

5. Супрун-Яремко Н. О. Колядки і щедрівки Кубані : (фоногр. зб.) / Надія Супрун-

Яремко. — Рівне : Волин. обереги, 2007. — 183 c. ; 20 см. — (Антологія українських народ-

них пісень Кубані ; вип.1). — Бібліогр.: с.178—179 (25 назв). — Покажч. поселень, виконав-

ців та номерів пісень: с. 168—177. — 300 пр. — ISBN 978-966-416-077-0. — [2007-106 Н]. 

2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

6. Апостол на різні потреби / муз. опрацюв. Я. Мазура ; мал. Г. Козенко. — Львів : 

Сопілкар, 2006. — 87, [1] с. : іл. ; 20 см. — ISBN 966-78-16-0ІХ. — [2007-003 Н]. 

Зміст: Освячення води ; Хрещення ; Вінчання ; На всяке прохання ; На подяку ; По-

хорон ; В понеділок за упокій померлих ; У вівторок за упокій померлих ; В середу за упокій 

померлих ; В четвер за упокій померлих ; В п'ятницю за упокій померлих ; В суботу за 

упокій померлих ; Музична грамота ; Сопілка. 

7. Осмогласник Свято-Успенской Святогорской Лавры : (для однород. хора) : [без 

сопровождения] / Свято-Успенская Святогорская Лавра. — Краматорск (Донец. обл.) : 

Контраст, 2007. — 367 с. : ил. ; 29 см. — ISBN 978-966-8832-03-1 (в пер.). — [2007-070 H]. 

8. Служба Божа для недільної відправи / на муз. для мішаного хору поклав С. Стель-

мащук ; [вид. в авт. ред.]. — Львів : Сорока Т. Б., 2007. — 83, [2] с. ; 28 см. — Муз. текст за 

вид.: Господи, воззвах к Тебі : молитовник для укр. народу в рід. краї і на чужині / Андрей 

(митрополит) (Львів : Укр. вид-во Краків-Львів, 1944). Текст виголосів за вид.: Прийдіте 

поклонімся : молитовник, 3-тє вид., доповн. (Львів : Монастир Монахів Студит. Уставу. Вид. 

від. "Свічадо", 1998). — ISBN 966-8460-31-6. — [2007-130 Н]. 

9. Співають "Солісти Львова" : зб. духовн. творів : [для хору без супр.] / упоряд.  

З. Демцюх. — Львів : Сорока, 2007. — 201, [1] c. : іл. ; 29 см. — ISBN 966-8460-20-0. — 

[2007-098 H]. 

Зміст: Вечірня і Літургія у Великий четвер ; Вечірня у Велику п'ятницю ; Утреня Пас-

хи ; Літургія Пасхи ; Колядки і щедрівки ; Фрагменти з Літургій. 

10. Стеценко К. Служба Божа / Кирило Стеценко ; [муз. ред.: Р. Стельмащук, І. Стаси-

шин]. — Львів : Сорока Т. Б., 2007. — 77, [2] с. ; 29 см. — Текст виголосів за молитовником: 

Прийдіте поклонімся, 3-тє вид., доповн. (Львів : Монастир Монахів Студит. Уставу. Вид. від. 

"Свічадо", 1998). — ISBN 966-8460-32-4. — [2007-131 Н]. 

11. Стрілецькі пісні в обробці Євгена Козака : (до 100-річчя з дня народж. компози-

тора) : [для хору без супр.] / упоряд.: Гушоватий П., Сов’як Р. ; авт. передм. Р. Сов’як ; Дро-

гобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. виховання, Муз.-просвітн. т-во 

"Боян Дрогобицький". — Дрогобич (Львів обл.) : Посвіт, 2006. — 34, [1] c. ; 29 см. — 300 пр. 

— ISMN M-707513-04-0. — [2007-099 H]. 
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Зміст: Не сміє бути в нас страху ; Ой, чого ти зажурився ; За твої, дівчино... ; Накрила 

нічка ; Ірчик / сл. і мелодія Р. Купчинського ; Ой, там при долині / сл. Р. Купчинського, 

мелодія нар. ; Казала дівчина ; І снилося з ночі дівчині / сл. і мелодія Л. Лепкого. 

12. Утреня Пасхи : [для чолов. хору без супр.] / упоряд. З. Демцюх ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. муз. мистецтва. — Львів : Сорока, 2007. — 

65 с. ; 29 см. — ISBN 966-8460-24-3. — [2007-101 H]. 

13. Шапов А. Д. Ой ти калинонько червона : хор. твори, пісні : [без супр.] / Анатолій Ша-

пов. — Луцьк : Вежа, 2007. — 45, [1] с. : портр. ; 20 см. — 300 пр. — ISMN M-707501-10-8. 

— [2007-039 H]. 

Вітальна : "Край наш прославляємо, щиро вас вітаємо..." ; Привітальна пісня : "Добрий 

вечір, люди добрі..." ; Пісня про Україну ; "Лине пісня урочисто світлою долиною..." ; Люб-

лю тебе, моя Україно : "Коли на чужині душа в смутку мліла..." ; Україні : "Із привітного 

краю..." ; З війни не приходить мій тато : "З війни не приходить незнаний мій тато..." ; 

Синьоока Волинь : "Де тихо хлюпоче оконська криниця..." / сл. С. Бородуліна ; Ходила мати 

терен рвати ; Вигляда мати сина : "Над високим схилом при стрімкій дорозі..." / сл. Л. Мат-

війчук ; Волинь моя рідна : "Волинь моя рідна, рясна, запашна..." / сл. В. Миколайчук ; Пісня 

волинянки : "Блакить озер і пущ осінніх спалах..." ; Побажання : "Що не день, що не час..." / 

сл. Д. Луценка ; Моє село : "Щедра осінь несе на руках коровай..." ; Ой ти дивна ніченько : 

"Витоптала стежечку од села у гай..." / сл. Й. Струцюка ; Пахне хлібом трава / сл. Д. Пав-

личка ; Червона калина : "Ой ти калинонько червона..." ; На крилах ночі : "Коли на крилах 

ночі на землю туман злетить..." ; Чия то долина : "... чиї то покоси..." ; Ой ти місяцю : "... я 

зіронька ясная..." ; Чом ти не прийшов : "І коня я мав, і дороги знав..." ; Летіла зозуля :  

"... біля мої хати..." ; Ой я маю чорні брови : "... маю карі очі..." / сл. нар. ; Соловейко : "Під 

вікном бузок пахучий все хитається..." / сл. Н. Учковської ; Ой за лісочком : "... сонечко 

встало..." : волин. нар. пісня ; Зажурилась дівчина : "Не журися дівчино..." ; Відлітають 

лелеки : "Хоч давно на Поліссі, хоч давно на Поліссі..." ; Мамина коса : "Мамине безсоння, 

мамині тривоги..." / сл. І. Чернецького ; Колосися, ниво / сл. О. Богачука. 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

14. Ковальчук М. П. Садок вишневий коло хати : [для хору в супр. баяна (акордеона)] 

/ Микола Ковальчук ; [інструм. оброб. В. Градоблянського]. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2006. — 248 с. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-2980-41-7. — [2007-033 H]. 

Зміст: Вечір вечоріє : "У саду гуляла..." ; Їде козак містом ; З-під каменя б'є джерельце ; 

Косив батько, косив я ; Мова : "... хати, мова поля..." ; Набирала дівчина воду : "З криничень-

ки, коло броду..." ; Ой, за лісом зелененьким ; Перелаз ; Повів вітер : "Повіє вітер із дібро-

ви..." ; Посадили василечки ; Рястом синім, рястом білим / сл. нар. ; Городищанка : "Симе-

ренків краю, земле калинова..." / сл. В. Кравець ; Привітальна : "Вітерець пшеницю стиглу..." 

/ сл. і музика М. Ковальчука ; Синова мати : "На вгороді, коло хати..." / сл. В. Підпалого. 

15. Сов’як Р. П. Три хори на слова Івана Франка : [для хору в супр. фп.] / Роман 

Сов’як ; [авт. передм. Л. Філоненко ; муз. ред. І. Фрайт] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка. — Дрогобич (Львів обл.) : Посвіт, 2006. — 39, [1] c. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 966-

2946-07-1. — [2007-095 H]. 

Зміст: Земле моя : для соліста (баритон) та міш. хору з супр. фп. ; Зима : ("Сипле, сип-

ле, сипле сніг...") ; Vivere memento : ("Пам'ятай про життя..."). 

16. Співають "Нескорені" : [для міш. та однорід. хору в супр. фп. і без супр. / упоряд. 

Б. Сімович]. — Львів : Край, 2006. — 67 с. : іл., портр. ; 20 см. — 400 пр. — ISBN 966-547-

199-6. — [2007-021 Н]. 

Зміст: Янівський Д. Богородице Діво. — Колодочка М. Земле моя вкраїнська : "Я бу-

вав у чудових краях..." / сл. П. Власюка. — Вітошинський Й. Піснь свободи : "Не згасайте, 

ясні зорі..." / гармоніз. А. Вахнянина ; сл. М. Шашкевича. — Ви за свободу гинули : "... без 

скарги..." : (із пісень Укр. січ. стрільців 1914—1918 рр.) ; Віночок стрілецьких пісень: 
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"Хлопці, алярм, гей, вставайте, вже найвищий час!.." / оброб. Б. Сімович. — Ой вийду я, сяду : 

"... у гай під калину..." : (стрілец. пісня). — Гайворонський Н. Синя чічка : "Ой, упали сніги 

білі на Поділлі..." / аранжув. Б. Сімович ; сл. нар. — Юрків Б. Струни пам'яті : "В часи 

ворожої навали..." / сл. М. Пітчука. — Сковрон З. Ластівонька : "Ой, летіла ластівонька й 

сіла край воріт..." / хор. аранжув. І. Далика ; сл. В. Сірка. — Коломейчук З., Пасічник А. 

Пісня про Гафійку : "Послухай, дівчино, послухай, єдина..." / сл. Левка. — Покорна А. За-

шуміть, ліси й діброви : (повстан. пісня) / сл. Л. Чепинського. — Поглянь, за вікном сніг / 

гармоніз. Б. Сімович — Їхав козак за Дунай / транскр. для хору оброб. Л.-В. Бетховена для 

голосу, скрипки, віолончелі і фп. Б. Сімович ; сл. та мелодія С. Климовського. — Ой туман, 

мати, за ярами : (старовин. укр. нар. пісня, запис. в Черкас. обл.). — Івашкевич М. Гамалія : 

"Ой, нема ні вітру, ой нема ні хвилі..." / сл. Т. Шевченка. — Ой зійди, зіронько вечірняя : 

(укр. нар. пісня) / гармоніз. Б. Сімович. — Степовий Я. Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка. 

— Ой зійди, ясен місяцю / оброб. Б. Сімович. — Александрова Л. Повій, вітре, на Вкраїну / 

сл. С. Руданського. — Ой піду я до млина : (укр. нар. пісня, запис. на Стрийщині) / оброб.  

І. Колесси. — Ой піду ж бо я : (укр. нар. пісня, запис. на Гуцульщині) ; І сюди гора : (віночок 

укр. пісень різних регіонів України) / оброб. Б. Сімович. — Колодочка М. Українці-брати : 

"Ти стоїш, Україно, на сумнім перехресті..." / сл. А. Довгоноса. — Янівський Д. Любіть 

Україну : "... як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри. 

17. Стежинка : нот. зб. : [у супр. бандури / упоряд.: Рокітенець Т. Т., Мирончук О. А.]. 

— Рівне : Волин. обереги, 2007. — 25 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-416-054-1. — 

[2007-022 Н]. 

Зміст: Гелета А. Рідний край : "Тут, де ми живемо...". — Сл. і муз. невід. авт.: Боже, 

славимо тебе / опрац. О. Мирончук ; Стежинка : "Ми знаєм, що багато є..." ; Колядка : "Му-

дреці зі Сходу ідуть" ; Мир вам : "... Єднання нашого час..." ; На Голгофі : "Чи ти був на Гол-

гофі, чи бачив хреста..." ; Вийшло сонечко : "... з-за хмар..." ; Христос за грішних... ; Радіс-

ний день : "Я дивлюсь на небес висоту... / опрац. Т. Рокітенець ; Мама моя : "Хто наймилі-

ший є?.." ; Колядка "По всьому світі" : "... стала новина..." / опрац. О. Мирончук. 

18. Уруський І. Хорові твори : [для хору в супр. фп. і без супр.] / Ігор Уруський.  

— Тернопіль : Лілея, 2006. — 127 с. : портр. ; 29 см. — ISMN M-707509-02-9 (в опр.). — 

[2007-068 H]. 

Зміст: Свята Україно : "Я немало пізнав у цім світі..." ; Вічна дума України : "Ой, поля, 

ви, поля..." ; Ми всі твої, Тарасе, діти : "В Карпатах сивих, на Волині, на кручах славного 

Дніпра..." ; Благословен хай буде дім : "На світі є немало місць..." / сл. М. Кота ; Одкровення : 

"Я рідний син вкраїнського народу..." ; Козацька слава : "Де круті пороги..." ; Героям Крут : 

"Більшовицька орда, як чума, насувалась зі сходу..." ; Героям Української Повстанської 

Армії : "Над лісом дим, як осені туман..." ; Тоді була війна : "В буремні роки визвольних зма-

гань..." ; Болить так серце на любов : "Повились круг серця віття винограду..." / сл. Р. Пахол-

ка ; Боже слово вічно буде жити : "Церква, то моя родина..." / сл. В. Човника ; Дивувалась 

зима ; Гримить : "... Тайна дрож пронимає народи..." ; Розвивайся, лозо, борзо : (з циклу 

"Веснянки") / сл. І. Франка ; Враження : триптих для хору acapella : (міш. склад) ; 1. Вечір : 

"Схилився ніжно вечір над гаями..." ; 2. Ніч : "Світять зорі, світить місяць..." ; 3. Ранок : 

"Вставай, гукає промінь сонця..." / сл. І. Уруського ; Зимою : "Сипле, сипле сніг..." / сл. Б. Леп-

кого ; Фуга і скерцо : (для жін. хору) ; Стояла верба : "Тридцять літ і триста літ..." / сл. В. Ко-

ломійця ; Усі гори зеленіють : (укр. нар. пісня) ; Збірник народних пісень в укладі на два і 

три голоси для виконання шкільним хором: Веснянка : "Весела веснянка..." ; О, Боже, милий 

світе ; А вже весна : (веснянка) ; Віночок : "Йдуть дівоньки в садочок..." ; Сон про весну : 

"Гей, у лісі на горісі..." ; Сипле сніг : "Сипле, сипле, сипле сніг..." ; Один сніг біліє : "Піду я в 

садочок..." ; Поставали школярики ; Вечір : "Сонце вже сховалось за високі гори..." ; Зайчик : 

"Сидить зайчик на морозі..." ; Спи, дитино, спи ; Туга за родиною : "На чужині загибаю..." ; 

Крилець ; О ти, зоре, зоре вечірняя ; Зелений дубочку ; Тече річка невеличка ; З тої гори 

високої ; Гаєм зелененьким ; Ой на гору козак воду носить ; Ой у лузі червона калина. 
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19. Шмигерин М. Г. Наше Все — Україна : [для хору в супр. фп.] / Микола Шмиге-

рин. — Полтава : Полтав. літератор, [2006?]. — 8 с. : іл., портр. ; 28 см. — Держ. незалеж-

ності Батьківщини присвяч. — Вид. коштом авт. — ISBN 978-966-8304-79-8. — [2007-152 Н]. 

Зміст: Наше Все — Україна! : "Боже, храни Україну!.." / сл. М. Шмигерин. 

2.4 Спів соло 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії 

20. Асаулюк В. Водоворот : 2-я кн. песен : [для голоса с условными букв.-цифр. обоз-

начениями партии сопровождения] / Валерий Асаулюк. — Ужгород : Лира, 2006. — 190 с. : 

ил., портр. ; 20 см. — Лит. текст: рус., укр. — 300 экз. — ISBN 966-8266-55-2. — [2007-027 H]. 
Содерж.: Песни юности: Песня о родном городе : "Мне любоваться красотой не 

надо..." ; Твоё письмо : "Вот оно твоё письмо..." ; Міраж : "В пустелі без води і без прик-
рас..." ; Увядшие листья : "... грустят о весне..." ; Четыре строчки : "Я влюблен в твои 
глаза..." ; Девушка по имени стихия : "Я счастлив — тебя я встретил..." ; Миниатюра : "Дав-
но отошли..." ; Первая ласточка : "Птицей ласковой..." ; Я вижу тебя вдалеке ; Там, где ты : 
"Простую песенку свою..." ; Минутка : "Хоть минутку, со мною..." ; Я лаской выделю тебя : 
"... из всех..." ; Наши девчонки : "... вы самые славные, но..." ; Песни севера: В мой мир хо-
лодный... : "... и степенный..." ; Помолчим : "Давай с тобою помолчим..." ; Странная песня : 
"Когда услышишь эту песню странную..." : (песня о песне, в которой вся жизнь прошла "кап-
кап") ; Танго "Ретро" : "Волшебный парусник..." ; Златовласка : "Жила была Златовласка..." ; 
Ответ Палладу : "Так завещал нам Паллад..." ; Листок опавший : "Случилось всё внезапно и 
случайно..." ; Песни жизни: Зазвичай, Україну... : "Зазвичай, вітровій в небі хмари роз-
жене..." ; Жизнь : "... ежедневно "берет в нас своё"..." ; Паранойя : "Мы кузнецы и дух наш 
молод..." ; За наши с вами деньги : "В школах учили разуму..." ; Мужской разговор : "Поки-
дая покидай..." ; Усталость : "Что поделать, забот..." ; Грусть : "Но почему в погожий день..." ; 
Детский рок-н-ролл : "Не ждите вы от нас изысканных мелодий..." : (для хор. исполнения) ; 
Песня менестреля : "Обычной утренней порой..." ; Замки на песке : "Ветру сродни..." ; 
Открытка : "В закоулке чулана..." ; Маргаритка : "На полянке..." ; Одочка водочке : "Я беру 
граненый стакан..." ; Романтики : "В жизни романтики нам не хватает сегодня..." ; Молода 
Україна : "Це нічого, що духу..." ; Песни половинки: Захочу и приду : "... я из сказки к 
тебе..." / сл. Г. Милютиной ; Глина : "Оттого и томит меня запах травы..." ; Правдивая 
история : "В Антарктике суровой, а может даже за..." ; Любовь и вражда : "Извечная любовь 
и вечная вражда..." / сл. неизвест. авт. ; Между истиной и ложью ; Кончается любовь /  
Л. Коса ; перевод М. Курганцева ; припев В. Асаулюк ; Земля : "Далекие земли далеко..." / 
сл. А. Курдюкова ; Песни женщине: Смятенье чувств : "Когда пройдет смятенье чувств..." ; 
Когда любить... : "... с тобой устанем..." ; Когда судьба играет : " Когда судьба тобой 
играет..." ; Лесная малина : "Говорят, что малина поспела..." ; Сказочная ночь : "Чем сказоч-
нее ночь..." ; Па-ру-ра : "Медленно, очень медленно..." ; Горошина : "Хвала календарю, 
октябрь пошел на спад..." ; Настрій : "Небо наді мною швидко згасло..." ; Ирина, Ириша, 
Ириска : "Она деловита и строга..." ; Мария : "Угодно Богу и людям имя Мария..." ; Один 
день : "Коли похмуре небо сизокриле..." ; Улыбка : "Скажите на милость: звезда покати-
лась..." ; Городской романс : "Синяя ночь стокрыла..." ; Три : "... простых недвусмысленных 
слова..." ; Вишня сакура : "Вишни сакуры нежно-розовый свет..." ; Черный пиджачок :  
"... белая рубашка..." ; Сердечна невралгія : "Вона мені порадила-сказала..." ; Пожар : "Дождь, 
что закончился тобой..." ; Зонтик : "Дождь накапает осень..." ; Пигмалион : "Однажды в этом 
мире населенном..." ; Алгебра жизни : "Разделить с тобою ложе..." ; Песни любви: Музыка 
любви : "Это Музыка любви..." ; Блискавка : "Гадки не мав і не маю..." ; Тишь : "Какая тишь, 
какая тишь, какая тишь..." ; Черное и белое : "Как часто нам снится то черным, то белым..." ; 
Спекотливе літо 1994 : "Іще на дворі спека не зійшла..." ; Затмение : "Мы как небесного 
явленья ждем..." ; Хорошая : "Может статься, что красавица..." ; Родителям : "Далёкое 
близко..." ; Водоворот : "Самые прекрасные и нежные слова...". 
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21. Бондаренко Ж. І. Мелодії двох сердець : пісні : [для голосу з умовними букв.-

цифр. позначеннями партії супр.] / Жанна Бондаренко [сл.], Ігор Тищенко [комп.]. — 

[Факсим. вид.]. — Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. — 51 с. : портр. ; 21 см. — 320 пр. — 

ISBN 978-966-331-123-4. — [2007-028 H]. 

Зміст: Пісня українська : "Пісні в Україні віками співали..." ; Вітчизна, як мати — одна! : 

"Як важко буває, цю пісню співаю..." ; Місто над Дніпром : "Місяць в ніч поспішає..." ; 

Урочиста тиша : "Вечір зорями диха..." ; Молитва : "О, Господь, у просторі буремнім..." ; 

Кораблі дитинства : "Кораблі на морському причалі..." ; Марія : "Весна над світом па-

нувала..." ; Славлю україночку : "Славлю я у світах україночку..." ; Я піснями багатію : "Ти 

покинь мене, тривого..." ; Весняний спів : "Прийшла весна та й заспівала..." ; О, полум'яні 

диво-свічі : "Свічі, тихо згоряючи..." ; А любові ще нема : "Світить сонечко ласкавеє..." ; 

Прийди до мене : "Прийди до мене, друже мій..." ; Чекання : "Знову нічка зоріє манливо..." ; 

Весняним ранком : "Йду весняним ранком..." ; Вийду за околицю : "... де шумлять поля..." ; 

Гармонька : "Там, понад річкою грала гармонька..." ; Не покинь : "... сонце, гори й долини..." ; 

Моя весна : "Прийшла весна. Все в ній буя..." ; Усміхнись : "Коли серцю тяжко, ти все ж 

усміхнись..." ; Сім нот : "Душу й серце чарують пісні..." ; Відлетіло літо в осінь : "Дарував 

листопад хризантемний нам сад...". 

22. Варламов А. Е. Романсы и песни : для голоса в сопровождении фп. / А. Варламов. 

— Х. : Фактор, 2007. — 31, [1] с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). — 1 000 экз. — [2007-134 Н]. 

Содерж.: Горные вершины : "... спят во тьме ночной..." ; Белеет парус одинокий / сл. 

М. Лермонтова ; Я вас любил : "... любовь ещё, быть может..." / сл А. Пушкина ; На заре ты 

её не буди / сл. А. Фета ; О, не целуй меня! / сл. неизвест. авт. ; Красный сарафан : "Не шей 

ты мне, матушка..." / сл. Г. Цыганова ; Вдоль по улице метелица метёт / сл. нар. ; Что отума-

нилась, зоренька ясная / сл. А. Вельтмана. 

23. Галюк М. Ф. Не погасни маревом : пісні та романси : [без супр.] / Марія Галюк. — 

К. : Муз. Україна, 2007. — 76, [2] с. : портр. ; 11 см. — Корот. біогр. довідка про авт. на 

останній сторінці вид. — 500 пр. — [2007-001 Н]. 

Зміст: Україна : "Дзвін шабель, пісні, походи..." ; Не погасни маревом : "... не розвійся 

сном..." : (романс) ; Ой не жовкни, листя : "... не пливіть тумани..." : (романс) ; Не забудь : 

"Калина цвіте над водою..." / сл. В. Сосюри ; Любові полум'я : "Зеленим вогнем береза..." : 

(романс) ; Цвіт яблуні : "Ніч, осяяна цвітом яблуні..." ; Небес віддалена струна : "Над нашим 

світом і під нашим світом..." : (романс) / сл. Д. Павличка ; Ой майнули білі коні / сл. В. Си-

моненка ; Лебедині два крила : "Коло броду дотлівали..." / сл. Д. Луценка ; Без тебе — з то-

бою : "А любов над житами й мостами..." / сл. В. Юхимовича ; Явори : "І гаї, і покоси, і ха-

ти..." / сл. М. Парфьонова ; Земле рідна : "Вийду в поле — стану серед жита..." ; Старовин-

ний вальс : "Падає листя, падає..." ; Зустріч : "Знову яблуні буйно цвітуть..." / сл. М. Луківа ; 

Горлиця : "Над моєю бистрою рікою..." / сл. В. Куликівського ; Не одцвітай : "Прокурличе 

небо журавлями..." ; По землі іти : "По землі іти — відкривать світи..." / сл. М. Сингаївсь-

кого ; Стежина : "Кружля в саду метелиця..." / сл. В. Капустіна ; Співа сопілка : "Не треба 

журитись, кохана..." ; Лиш з тобою : "Розлила багрянець осінь..." ; Люби мене : "З-під 

калини, з-під коріння..." ; Лелеченьки мої : "Лелеченьки летять крило в крило..." ; Краю мій : 

"Гарна, гарна, як в лузі калина..." ; Як вертались козаченьки : "Як вертались козаченьки із 

війни..." / сл. В. Капустіна. 

24. Гарматюк А. П. Коли душа співає... : лірич. та жартівливі пісні [на сл. А. Гарматю-

ка : для голосу з умовними букв.-цифр. позначеннями партії супр.] / Анатолій Гарматюк. — 

[Факсим. вид.]. — Вінниця : О. Власюк, 2006. — 55, [1] с. : портр. ; 14х20 см. — 500 пр. — 

ISBN 966-2932-06-2. — [2007-007 Н]. 

Зміст: Папаїка В. Поділля — край пісенний : "Безкраї степи, таємничі ліси..." ; Ода 

рідним лісам : "Люблю в лісах я кланятись грибам..." ; У полоні дивних мук : "Собі ти вірити 

не хочеш..." ; Плаче небо : "Плаче небо за безжур'ям синім..." ; Освідчення дружині : "Коли 

вперше тебе я зустрів..." ; Найбільша любов : "На побаченні коханій..." ; Закоханий хорист : 
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"Був зеленим я в ту пору..." : (жартівл. пісня для соліста і хору) ; Бучне весілля : "Закохався 

Сава..." : (жартівл. пісня) ; Ода яблукам : "О найспокусливійший плід..." ; Душа і тіло : "Ду-

ша наша живе в тілі..." : (жартівл. пісня) ; Своя і чужа : "Своя жінка, наче тигра..." : (жартівл. 

пісня) ; На курорті : "Молодиця на курорті..." : (жартівл. пісня) ; Не ті темпи : "На курорті 

романові..." : (жартівл. пісня) ; Незабутній образ : "Рідний Київ... Скільки із тобою..." ; 

Зізнання в коханні : "Я люблю тебе, дружино..." ; Ти запізнилась на побачення ; Коли я був 

здоровий : (жартівл. пісня). — Ткаченко В. Вітальна : "Наша молодість на фронті воюва-

ла..." ; За вас, жінки : "Хто нам усім життя подарував..." ; Киця : "В зоопарку Киця побувала 

раз...". — Шевчук Д. Україні : "Україно моя неозора..." ; Жар-птиця : "В темряву занурились 

дерева..." ; Зіронька : "Місяць ясний..." ; Прощання : "Коса русява з бантом за плечима..." ; 

Гітаро, супутнице вірна моя. — Швець В. Марш гумористів : "Ширше усмішку, курінь...". 

25. Гершвин Д. Лирические песни : для голоса в сопровождении фп. / Дж. Гершвин. 

— Х. : Фактор, 2007. — 31, [1 ] с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). — Лит. текст: англ. — 1 000 экз. 

— [2007-136 Н]. 

Содерж.: The Man I Love : "When the mellow moon begins to beam... ; 'S Wonderfull : 

"Life has just begun..." ; Love Walked In : "Nothing seemed to matter anymore..." ; Oh, Lady Be 

Good! : "Listen to my tale of woe..." / words bu I. Gershwin ; Liza : "Moon shinin'on the river..." / 

words bu I. Gershwin and G. Cann ; Somebody Loves Me : "When this world began..." / words bu 

B. Macdonald and B. G. Desylva. 

26. Гершвин Д. Порги и Бесс : избранное : [арии и дуэты из оперы в перелож. для 

голоса и фп.] / Дж. Гершвин. — Х. : Фактор, 2007. — 31, [1] с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). 

— Лит. текст: англ. — 1 000 экз. — [2007-135 Н]. 

Содерж.: Clara's Lullaby : "Summer time..." ; Porgy' Song (Poor Man's Riches) : "Oh? I got 

plety o' nuttin..." ; Sporting-life's Song : "It ain't necessarily so..." ; I Loves You Porgy : "I wants to 

stay here...". 

27. Грущак А. Берег любові : пісні [на сл. А. Грущака : з букв.-цифр. позначенням 

партії супр.] / Андрій Грущак. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 43 с. : портр. ; 

20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-2946-18-5. — [2007-076 H]. 

Зміст: Сторонський В. Берег любові : "Я гукаю тебе не почуєш..." ; Зів'яле кохання : 

"Наче літо зів'яло кохання..." ; Жадай мене ; Маєм осінь : "Ото ж, кохана..." ; Любові течія : 

"Не треба бавитись в слова..." ; Спалені мости : "Так мало статися, мабуть..." ; Спогад : "А 

спогад щемний..." ; Струна життя : "Кохання щастя глибина..." ; Щаслива мить : "А ми одні, 

лише одні..." ; Рятуймо Україну : "Вкраїна Мати сивочола..." ; Обручка щастя : "Не спалюй 

поглядом очей..." ; Квітка надії : "Цей день не зацвіте ніколи..." ; Дрогобицька кав'ярня : "Де 

ратуша марить польотом..." ; Два крила : "Ключем зависли журавлі...". — Лялюк В. Воло-

щаночка : "Вечір над нами ще стелиться..." ; Між нами сніг. — Салій В. Два крила : "Клю-

чем зависли журавлі...". — Моісеєнко М. Лелеки : "А лелеки уже відлітають...". 

28. Добрянський М. Співає Брідщина моя : пісні : [для голосу з умовними букв.-цифр. 

позначеннями партії супр.]. — [Факсим. вид.]. — Броди (Львів. обл.) : Журн. "Брідщина" ; 

Тернопіль : Лілея, 2005. — 60 с. : іл., портр. ; 20 см. — ISBN 966-656-108-5. — [2007-029 H]. 

Зміст: Христос народився : "... — славітемо люди..." ; Світись зорею, Вифлеєме :  

"В вечірній млі, в Господній ласці..." ; Різдвом серця з'єднаймо : "У Вифлеємі, у стаєнці 

Божій..." ; Вмирали діти : "Різдвом Христовим радуються люди..." ; Помолись, не забудь : 

"Йшов Ісус по землі..." ; Молитва за родину : "До Тебе йду, Спасителю, крізь терни..." ; 

Лебедина любов : "Пролітають літа, скроні вже посивіли..." ; Пісня про Тараса : "Послухай 

як співає Україна..." ; Туристична похідна : "Заспіваєм веселую пісню..." ; Повертай додому : 

"Розквітає листям, похилила грони..." ; Село моє : "Летять лелеки у краї далекі..." / сл.  

Т. Добрянської ; Весняне свято : "Березень стука в віконце..." / сл. і муз. Т. Добрянської ; Йде 

гучна розмова. ; Зустріч прийшла : "Ліку часу ніхто не спинив..." ; Перший дзвінок : "Тихо 

місяць по небу пливе..." ; Поклін вчителям : "Вже дитинство моє проводжає дзвінок..." ; 

Казкова стежина : "Стежина казкова у школу веде..." ; Ой не спи, козаче : "... поскоріш вста-
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вай..." ; Туристичний зліт : "Кличе нас природа-мати..." / сл. С. Булишина ; Ой чого, дів-

чинонько, зажурилася. ; Побратими мої : "... України сини!.." / сл. В. Гудими ; Заметіль яблу-

нева : "... кружляє..." ; Матері : "Я до вас на світанні навідаюсь, мамо..." ; Вже каштани 

цвітуть / сл. М. Коцюка ; Крути : "Ви були ще недосвідчені рекрути..." ; На Чернечій горі : 

"На гору Чернечу над Дніпром широким..." / сл. Ю. Олексюка ; Українська землиця ; Свято 

любові : "На свято любові зійшлись почуття..." ; Вальс розлуки : "Коли вечір вигравав нам..." 

/ сл. М. Радзівіл ; Україно, Україно ; Козацька слава : "Від козацької пісні..." / сл. М. Сто-

рожука ; Дівчина-лебідка : "Де ти, моя мила дівчино-лебідко?.." ; Шабля козацька : "Гей, моя 

жінко, шабльо козацька..." ; Гей у полі вітер виє : "... та цвіте калина..." / сл. Ю. Сун-Чен-Лі ; 

Пахучий хліб : "... насущний хліб..." / сл. Н. Ваврик ; Наставникам : "Дзвоник жовтневий 

дзвенить..." / сл. Г. Беднарчук ; Моя родина : "... — Україна..." / сл. О. Богачука ; Зацвіла 

любов : "... до осені..." / сл. В. Дубини ; На Чорнобиль журавлі летіли. / сл. Д. Павличка ; 

Учительці : "Минають роки і століття..." / сл. М. Хиль ; Матері : "Немов пилину світ мене 

крутив..." / сл. О. Яковчука ; Подяка батькам : "Спасибі, матусю моя..." ; Щира подяка : "Ми 

закінчили школу, долі різні у нас..." ; Ниточка срібна : "Голос привітний, впевнені кроки..." ; 

Рідна сторона : "Дорогу дорогу прикриває сніг..." ; Природа нам як рідний дім. ; Доброго 

ранку : "... мрійні діброви..." ; Зупинись — останній є шанс / сл. невід. авт. 

29. Злонкевич Я. На крилах надії : [зб. пісень : для соло та вок. ансамблю з умовними 

букв.-цифр. позначеннями партії супр. та муз. вступом] / Ярослав Злонкевич. — Тернопіль : 

Астон, 2006. — 255 с. : портр. ; 20 см. — ISBN 978-966-308-180-9. — [2007-031 H]. 

Розд. 1: "Любімо життя": Ода музиці : "І квіт зорі, і спалахи півонії..." / сл. Б. Олійника ; 

Пісня про пісню : "Якщо живе у серці пісня..." / сл. Є. Зозуляка ; Голос Соломії : "Голос 

твій..." / сл. Б. Дурди ; О, Діво Маріє! : "О Діво Маріє, до Тебе ідем..." / сл. Р. Обшарської ; 

Тернопільська "Зоринка" : "Коли душу оточує сум..." / сл. А. Вихруща ; Заспіваймо пісню, 

українці любі! : "Кларнети сонця барвами заграють..." ; Материнський заповіт : "Виростай 

же, доню, гарна і щаслива..." ; Люди в білих халатах : "Ще вчора клятву ви давали Гіпо-

крата..." / сл. І. Чуйко ; Погас останній промінь від стожар / сл. П. Волощука ; Цвіте над Ук-

раїною любов : "Україно, моя пісне, моя доле..." ; І в мене був свій рідний край / сл. Б. Леп-

кого ; Пісня на захист : "Де стрімкі смерекові заслони..." / сл. О. Германа ; Відродження : 

"Летять літа, пливуть століття в небі..." / сл. С. Галябарди ; Одна надія : "Збережемо нації 

свободу..." ; України сини : "На повстанських могилах..." / сл. В. Залізного ; Вставай, нене, 

пробудися / сл. В. Фенюка ; Тобі, Україно! : "Воскресла наша Україна..." ; Рідна мова : "Хлю-

поче річка тихої розмови..." / сл. О. Михальчук ; Перемога бійців обнімала : "Була радість 

земна..." ; Українці — хлопці браві : "... вільні козаки..." ; Моє село : "Як випадає вільний 

час..." ; Красу землі Бог людям дав : "Біля наших жаданих побачень..." ; Наше поле, Вкраїно, 

не вмре, а розквітне : "Ми у свята і будні..." ; Обнялось літо з колосом пшениці ; Врівно-

важимо щастя трудом : "Світ не може без нас існувати..." ; Життя моє, моя Вкраїно! : "Тобі, 

Вкраїно молода..." ; Цілую материнські руки : "Я знав з листів, що ти на людях..." ; Богом 

дано нам життя любити : "На новітній, бажаній основі..." ; Тобі, "Благовісте" : (часоп. 

"Благовіст") ; З тобою Бог нам допоможе : "Прошу — самотньо не хились..." ; Щодня і я 

молитимусь до Бога : "Щоб не боліли наші давні рани..." / сл. М. Дзудзела ; Вишиванко шов-

кова моя : "Як же прикро, що десь на чужині..." ; Летять журавлі на Чорнобиль ; Любов бать-

ківська : "Хто вигадав недобру казку..." ; Мого дитинства світ : "Де малі озерця..." ; Рідне 

село : "В голубі небокраї лине теплий мій спогад..." ; Гімн інваспорту : "Життя прожить — 

не поле перейти..." / сл. Н. Коломієць ; Народився я на Україні : "Чорне море і Карпати..." ; 

Про рідний край : "Білява хата, з соломи стріха..." ; Наше місто Борщів : "Світанок рожевий 

спаде..." ; Пісня про Скалу-Подільську : "Пам'ятають скелі короля Данила..." ; Мельничансь-

ка земля : "Завзяті в нас предки бували..." / сл. І. Лесіцького ; Визвольний шлях : "Оживає з 

весною природа..." / сл. Я. Кубея ; Я за тебе, Вкраїно, молюсь : "Обігрію в душі світанково..." ; 

Нездоланна Вкраїно : "Чом віками тебе, Україно моя..." ; Україно моя! : "Україно моя! Непо-

дільна, єдина..." ; Ти у світі єдина : "Земле наших батьків, ти у світі єдина..." ; Синові в до-
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рогу : "Коли із рідної домівки, сину..." / сл. О. Черватюк ; Однокласникам-побратимам : 

"Часто сняться мені милі друзі мої..." / сл. В. Дутчака ; Рідне місто Борщів : "Рідне місто Бор-

щів! Ти на хвилях пливеш світанкових..."/ сл. Г. Костів-Гуски ; В дворі порожньому калина / 

сл. В. Капустіна ; Мамина пісня / сл. Є. Безкоровайного ; Пісня про українську матір / сл.  

Л. Воловця ; Розмова з батьком : "Маки червоні в достиглих житах..." / сл. Л. Гаврилів ; Хоче 

жити село! : "Вимирає село..." / сл. С. Двірняка ; На тренерській лаві : "Вам уклін від "Ди-

намо" низький..." / сл. П. Добровольського ; Світ слова : "Чарує слово в таємниці, Світлом 

дише..." ; А непобачене гряде : "Давай запалимо свічу..." / сл. Д. Слижука ; Помолімось : 

"Стежину снігом замітає..." / сл. М. Кучмая ; Жайворонок : "Як Ісус Христос Спаситель на 

хресті терпів..." / сл. П. Штокалка. Розд. 2: Бо ти в мене є...:Сльоза щастя : "Так бувало не 

раз..." ; Весняний вальс : "Перелуння сердець..." ; Птахи кохання : "А чи день, а чи ніч — 

наші руки назустріч..." / сл. Б. Мельничука ; За тобою : "На човнах золотих..." / сл. Б. Олій-

ника ; Бо ти в мене є : "В росах викупане сонце золоте проміння губить..." ; О, знаю, що не 

розкохаю : "О, знаю, я знаю, що права не маю..." ; У серці весна : "Зажурилася вже осінь зо-

лота..." ; Човен долі : "Соловей защебетав, і так бентежно..." ; Моя єдина : "Ти з неба неспо-

дівано зійшла..." ; Я жду тебя : "Словно дым голубой, мечты тают..." / сл. А. Дущак ; Гей, 

україночко! : "Личенько-яблучко..." ; Алея закоханих пар / сл. Є. Зозуляка ; Шовкова трава : 

"Ця шовкова трава, ця трава-ковила..." / сл. Г. Костів-Гуски ; Ти забув : "Квіти білі, квіти 

білі..." / сл. Г. Вандзеляк ; Не плач, любові скрипко : "Як боляче мені від тебе йти..." ; Скри-

паль : "Лунає музика небесна..." ; Липневі дощі : "Осінні ноти, сірі ноти..." ; Дівчина Лоліта : 

"На берег світлої печалі..." ; Осінній спомин : "Не залишай немовлені слова..." / сл. І. Чуйко ; 

Незбагненна любов : "На небі місяць сіяє яскраво..." / сл. Я. Кубея ; Все так не є... : "Втрачаю 

Вас, мов нині білий день..." ; Не зови : "Вигинається лист, вигинається жовтий..." / сл. Д. Сли-

жука ; Акація біла : "У білім королівстві..." ; Червона калина : "... задивилась в даль..." ; 

Новорічний подарунок : "За дверима вже на чатах..." ; Нічна зустріч : "Між нами вічний 

спогад..." : (День народження) / сл. Н. Коломієць ; Грай, моя сопілко! : "... з красної кали-

ни..." ; Ти сонячних ранків роса : "Біляві квіти шумлять у траві..." ; Художник і поет : "Я бачу 

всюди новий світ..." ; Село Бурдяківці мої : "Там хата батьківська стоїть..." ; Сонячне літо : 

"Світлом веселка з-за хмари сміється..." ; Моя кохана : "Зустрів тебе в часах тодішніх..." ; 

Однокласниця моя : "Моя однокласниця сяє красою..." / сл. І. Лесіцького ; Випускний вальс : 

"Я знову пригадав той вечір випускний..." ; Смерека : "Відшуміли літа, як над горами 

хмари..." / сл. О. Германа ; Смерічка синьої гори : "Там, де сині гори піднялись до неба..." / 

сл. П. Волощука ; Роз'єдналися наші путі : "Як побачив тебе, як зустрів..." ; Повернись : "Ти, 

мов спалах зорі..." ; Осінній вальс : "Осінь розпустила..." / сл. В. Залізного ; Промайнуло літо 

непомітно / сл. М. Рожелюк ; Зимовий вальс : "Білою казкою падає сніг..." / сл. С. Петренка ; 

Заспівай, любий друже, мені ; А душа молода : "Мов гітари струна..." ; Я люблю тебе : "Там 

за тихою, синьою річкою..." ; Отаке в нас буття : "Час, час, час..." / сл. О. Черватюк ; Там, де 

роси світанкові : "... у промінні грають..." / сл. О. Буя ; Йду до кохання : "Йду по росяній 

долині..." ; Хочу втішити серце твоє : "Ти ніколи уже не полюбиш..." ; Ой любове моя, моє 

щастя : "Моє незрадливе і вірне кохання..." ; Повір моєму серцю і любові : "Люби мене, єди-

на і жадана..." ; Терплю, бо невинний : "Тюльпанове поле і стежка до річки" / сл. М. Дзуд-

зела ; Зорепад : "Ти поглянь, як палає зоря..." ; Віра, Надія, Любов : "Вибери одну стежину..." 

/ сл. О. Кишканюк ; Не спіши, листопаде! : "Чом сумуєш, кохана..." / сл. Л. Гаврилів ; Осіннє 

золото — любові цвіт : "Жовте листя в саду облітає..." ; Друзям : "Промені сонця сніжинку 

голублять..." ; Струни любові : "Бринить струна, мелодія лунає..." ; Молитва кохання :  

"О, світе великий, тебе я благаю..." ; Привітальна : "Сьогодні ми зібралися на свято..." / сл.  

О. Михальчук ; Чорним морем пливе човен / сл. О. Мельник ; Романтична прогулянка : 

(інструмент. п'єса). Розд. 3: "Дзвіночок": Вітаєм Вас, ріднесенькі : "Матусь усіх вітаємо..." ; 

Славна наша пташино : "Дятел — лікар природи живої..." / сл. О. Черватюк ; Весняне свято : 

"В дитсадочку хлопчаки..." ; Колискова : "Лагідненькі весняночки..." ; Яна : "... Яночка, 
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Януся..." / сл. М. Дзудзела ; Літня пісенька : "Сонця очі променисті..." ; Грім : "... у небі 

гримотить..." ; Стежинка : "В'ється берегом стежинка..." / сл. Л. Петренко. 

30. Ільїв О. А. Мелодії Покуття : зб. пісень для молоді : [для голосу без супр.] / 

Олександр Ільїв. — Снятин (Івано-Франків. обл.) : Прут Принт, 2007. — 61, [2] с. : іл., портр. ; 

20 см. — ISBN 978-966-8209-49-9. — [2007-113 Н]. 

Зміст: Придністров'я моє: Україні : "Як мені без тебе, Україно..." ; Придністров'я моє : 

"Де дороги врозліт і тополі..." / сл. О. Яхневич ; Є одна Україна : "Ген за обрієм синім впало 

небо на поле..." / сл. М.-М. Ізбенко ; Одна родина : "Споконвічне прагнення свободи..." / сл. 

Л. Пронь ; Моя ти, земле : "... проста селянська мати..." / сл. З. Гладкої ; Де ми живемо : "Тут, 

де ми живемо..." / сл. М. Підгірянки ; Мої лелеки : "Із юних літ, мій рідний краю..." ; Україно 

моя : "Знов квітчає весна і сади, і поля..." / сл. В. Чередниченка ; Лелеки : "Летіли лелеки з 

чужини додому..." / сл. В. Петришина ; Мово материнська : "Мовою своєю кажем слово 

"мати"..." / сл. Г. Ільєвої ; Журавлі : "По небу..." / сл. Б. Радиша ; Кличу тебе за собою : 

"Найбільше люблю Україну..." / сл. М. Кучірки ; Осіння печаль : "Море од мене далеко..." / 

сл. Г. Чубач ; Захисникам Вітчизни: Піду у флот український служить : "Піду я у флот 

український служить..." ; Почесна служба : "В війську українському почесно..." ; Буду 

прикордонником : "Прикордонником мрію я стать..." / сл. О. Ільєва ; Напиши мені вісточку : 

"Хоч майбутнє незбагненне..." / сл. Я. Яроша ; Фронтовики : "Ми з тобою давно..." / сл.  

Д. Луценка ; Сини України : "А кажуть, кордони прозорі..." / сл. П. Матвієнка ; Братські 

могили : "До братських могил на вкраїнській землі..." / сл. В. Колочка ; Матері : "Виплекана 

квітка дрібними сльозами..." / сл. І. Скульського ; Вічна слава героям УПА : "Діброва стиха 

листом шелестить..." / сл. Л. Гаврилів ; Тобі, кохана: Мадонна : "Шепіт ніжності слів від 

любові, немов у медах.." / сл. М. Войцехівської ; Пісня : "Летять за моря журавлі..." / сл.  

Г. Турелик ; Не гадай, кохана : "... любить чи не любить..." ; Любі очі : "... — карі очі..." : / сл. 

Є. Чередниченка ; Зупинись : "... Повернись. Не іди..." / сл. Б. Дичука ; Липовий цвіт : "Якщо 

ти віриш, що кохання..." / сл. В. Качкана ; Люблю тебе / сл. Я. Яроша ; Земна любов : "Ти 

вийшов назустріч мені..." / сл. Т. Лакизи. 

31. Іроденко Н. А. Ранкова зоря : муз. послання в 2-х ч. із Святої Біблії. : Пісні 

спасенних : [для голосу в супр. фп.] / Надія Іроденко. — К. : Муз. Україна, 2007. — 94, [2] с. : нот. 

іл. ; 21 см. — Частина тексту рос. — 500 пр. — ISMN М-707502-73-0. — [2007-032 H]. 

Зміст: Ранкова зоря. Ч. 1: Різдвяна історія: Прелюдія ; Величаєм ми тебе, Господь! ; 

Різдво прийшло на нашу землю! ; Була тиха ніч ; Прославляю Тебе ; Могутній і славний наш 

Господь! ; Вифлеємська зоря ; Щасливого різдва тобі! Ч. 2: Христос воскрес!: Прелюдія ; 

Шукаю тебе ; Кров Ісуса ; Алілуя! Наш Господь воскрес! ; Христос Ісусе, будь моїм 

Господом! ; У нас сильне місто ; Великий і славний Господь на Сіоні ; Є в нас вірне 

пророцьке слово ; Пісні спасенних: Як сходить сонце ; Встаньте, хвалу Господу віддайте! 

Йди до Ісуса ; Подивись на небо синє ; Иисус из Назарета ; Пролий любов свою ; Алілуя, мій 

Господь! ; Я щасливий в Ісусі ; Господь, тобі співаю я ; Благодать Ти нам звіщаєш ; З неба 

з'явився Божий Син ; Молитву вислухай мою ; Ісус сказав, що Він є путь ; Земле, радій! ; По 

дорогах життя ; Шалом, шалом, Єрусалим! Ти захистив від зла ; Над Вифлеємом зірка встала ; 

Радість маємо ми всі ; Коли в земнім я путі. 

32. Князький О. М. З батьком наодинці : пісні, гімни та марші : [для голосу без супр.] 

/ Орест Князький. — К. : Укр. Вид. Спілка, 2007. — 35 с. : портр. ; 20 см. — 150 пр. — ISBN 966-

7060-71-3. — [2007-142 Н]. 

Зміст: Марш Помаранчевої революції : "Ми йшли не завжди рівно..." ; "Блок Ющен-

ка—2006" : "Гей! Гей! Гей!.." ; Гімн партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" : "Брати-

українці, хай мудро натхне..." ; Гімн Києва : "В глибіні століть праслов'янської рані..." ; Гімн 

Чернівців : "З віків непроглядних і сивих сказань..." ; Марш Української Мови : "Нам 

змагань не треба і двобоїв..." ; Гімн Карапчева над Черемошем : "З віків, охрещених кров'ю й 

розпуками..." ; Гімн Криворівні : "Господня колиска дерзань і горінь..." ; Балада про друзів : 

"Згадаймо, пам'яте, й забудьмо..." ; Гімн Підзахаричів : "Де вічний Черемош у світ поспі-
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ша..." ; Гімн Верховинщини : "Наш спадку Гуцульський — смерековий раю..." ; Пісня Ук-

раїнського виборця : "Кличе Бог нас і Тарас..." ; З батьком наодинці : "Слова високі, як бла-

кить без хмарки..." ; Погода від Масанги й Абази : "Має в тебе чарів силу..." ; Українська 

жаба : "Не питайте, люди, як живу...". 
33. Ковбаса А. А. Пісні чебрецевих стежин : пісні : [для голосу з умовними букв.-

цифр. позначеннями партії супр.] / Анатолій Ковбаса ; [муз. ред. Трофименко Л. М.]. — Чер-
каси : Відлуння-Плюс, 2006. — 127 с. : портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 966-693-125-7. — 
[2007-034 H]. 

Зміст: Краю мій ласкавий, тополиний: Краю мій лелечий : "Пісня з мого серця дже-
релом забила..." ; Отчий край : "Краю мій ласкавий, тополиний..." / сл. Г. Савчука ; Дозволь 
мені, земле : "І вдень, і нічною годиною..." / сл. Л. Меланіч ; Україна — серця гук : "Україна 
— то не звук, і не просто слово..." / сл. Л. Федорука ; Українське поле : "Знову нам насниться 
наше рідне поле..." / сл. Л. Солончук ; Де б не був — та думка завше вдома : "Преклоню 
смиренно я коліна..." / сл. В. Кикотя ; Пам'ять роками не стерти: Коні-гриви : "Ранок виніс на 
долонях сонця теплу паляницю..." ; Моя хата не скраю : "Споконвік повелося у народі 
моїм..." / сл. Л. Федорука ; Суботів. Три криниці : "Козацька славо, мрієш вдалині!.." ; Бабині 
ружі : "Спогади, пам'ять і мрії..." / сл. В. Кузьменко-Волошиної ; Грай, бандуро, про Тараса! : 
"Гомонять твої Черкаси, твій Дніпровський край..." ; Сопілка : "Руки у дядька Миколи чорні, 
поранені, в шрамах..." / сл. А. Слободяника ; Золота підкова : "Де над шляхами явори 
задумані..." / сл. М. Негоди ; Дитинства мого золоте віконце: Колиска : "Моя з лози вся 
лагідна колиска..." ; Усе вертає : "В п'ять вікон хата моя біла..." ; Заспівайте, мамо... : "... 
пісню колискову..." ; Залишайтеся, мамо : "Матері, мов комети, живуть і згорають..." ; Явори : 
"Мене ночами водять явори..." ; Кинашівські дівчата : "Сниться батькова хата, сняться сині 
гаї..." / сл. А. Слободяника ; Де сонце долі : "Мої ви ночі, безсонні...." / сл. В. Кузьменко-
Волошиної ; Продається хата : "... біля хати сад..." / сл. М. Калниболотчука ; Мальви під 
вікном : "Мої роки, обпечені вітрами..." / сл. Л. Федорука ; А над любов'ю — не володар час ; 
Наснись мені коханою : "Наснись мені смерекою..." ; Зоряний рушник : "Зорі в небі мріяли 
вишити рушник..." ; Над Тікичем : "Ах ти вода, моя, здрастуй, мій Тікичу любимий!.." ; 
Ганнуся : "Тягнуть на південь гуси, — лебеді скоро теж..." ; Медовій липі : "Обламали липу 
— крали з гіллям цвіт..." / сл. А. Слободяника ; А танець насміхався : "Насміхавсь наді мною 
танець..." / сл. А. Горбівненко ; Не розбуди чуття : "Загоєну роками рану ятрить завжди..." / 
сл. Л. Федорука ; Не клич весну : "... коханий..." ; Не приходь в мої сни ; Осико-скрипко : "... 
осені прекрасна..." ; Не біймось осені : "... Чого її боятись?!." : (романс) ; Цей рідний чоловік : 
"Оцей чужий, звичайний чоловік..." / сл. В. Кузьменко-Волошиної ; Моє літо : "Поглянь, 
кохана, донька як зросла!.." / сл. Г. Савчука ; Ліліт : "Він і вона — незамінні актори..." / сл. 
М. Костецького ; Любов і нелюбов : "Помінялися місцями із любов'ю нелюбов..." / сл.  
О. Солодаря ; Не жалій мене : "... чуєш, не треба..." ; А груша й не цвіла : "А цього року гру-
ша й не цвіла..." ; Ти йшов собі... ; Я просто жінка : "Ти шукав у мені неземне?.." ; Відцвіла 
зелена тиша : "Кину спогадів начиння..." / сл. В. Коваленко ; Бабине літо : "... — ранні 
тумани..." / сл. Ф. Пилипенка ; Ведуть до долі не манівці: Підкова : "Хто знайде підкову — 
кажуть, щастя тому..." ; Виший мені, мамо... : "... ще одну сорочку..." ; Де родить жито : "Я з 
тих доріг, що під осиками..." ; Здрастуй, юність : "Мамо, не турбуйся, що прийду я вранці..." 
/ сл. А. Слободяника ; Пісня про щастя : "Вже минули зимові напасті..." / сл. Г. Савчука ; 
Падало з верхівок листячко багряне : (романс) ; Такої осені ще не було : "... на світі..." ; Снігу 
веселий / сл. В. Кузьменко-Волошиної ; Чи саме зірвалось яблучко ; Весілля золоте : "Ведуть 
до долі не манівці..." / сл. Л. Федорука ; Дивне весілля : "Що за галас нині в баби..."/ сл.  
Л. Меланіч ; Напишу про кохання : "Відірви листочок..." ; Стежина в полі : "Уже дерева 
сполохом горять..." / сл. О. Мороза. 

34. Кулик А. Пісні рідного краю : пісні : [для голосу в супр. фп.] / Анатолій Кулик ; 

[авт. сл.] Ю. С. Удод. — К. : Міжнар. доброчин. фонд "Укр. хата", 2006. — 267 с. : портр. ; 20 см. 

— 200 пр. — ISBN 966-7025-11-Х. — [2007-023 Н]. 
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Зміст: Українська земля : "Медові ночі серед літа..." ; Мій рідний Київ : "Приходить 

день новий завжди зі сходу..." ; Пам'ять про війну : "Війна, війна — страшна година..." ; Ста-

ренька вулиця моя : "Стоять будинки низькорослі..." ; Пізня птаха : "... прилетіла..." ; Кручені 

паничі : "Як зайду до себе в двір..." ; П'янкий гуляє вітерець : "Травневий вечір огортає..." ; 

Конвалії : "Ой дзвіночки лісові..." ; Двір старий : "...як рідна хата..." ; Ой ти, вітре : "... мій 

крилатий..." ; Спомин про осінь : "Тумани ранні над садами..." ; Весело гуляти : "Біля тину 

при нагоді..." ; Ночувака : "Я не сплю і відчуваю..." ; Сяйво щастя : "Я за щастя, що сяє 

красою..." ; Вечірні побачення : "Побачення вечірні наймиліші..." ; Південне місто : "... біля 

моря..." ; Вони щасливі : "Висить шатром над містом ніч..." ; Свято душі : "Знов Хрещатик 

зустріча барвисто..." ; Здіймаються мрії : "Запалало вогнями вже місто..." ; Душею ми юні : 

"Опускається вечір на Київ..." ; Все навколо осява : "Ми зустрілися у танці..." ; Душа співає : 

"Моя душа від почуттів співає..." ; Слова кохання : "Твої слова запали в душу..." ; Дар весни : 

"Білий бузок, як конвалії, ніжний..." ; Моя чорноброва : "... веселої вдачі..." ; Твої очі : " ... 

ніби ночі..." ; Любов єднає : "Давай забудем прикрощі на світі..." ; Зустрілися двоє :  

"У рідному місті зустрілися двоє..." ; У тебе вірю : "Про тебе я думками мрію..." ; Завірюха 

мете ; Сніговій ; Дружня зустріч : "З тобою, друже, ми давненько не стрічались...". 

35. Лазаренко В. Мелодія літньої ночі : сучас. укр. пісні : [для голосу з умовними 

букв.-цифр. позначеннями партії супр.] / сл. Р. Обшарської ; муз. В. Лазаренка. — Терно- 

піль : СорокА, 2006. — 17, [1] с. ; 29 см. — ISBN 966-8927-13-3. — [2007-016 Н]. 

Зміст: Я віддаю любов : "Чи то очі, чи зірки горять вогнями..." ; Душі молитва : "Над 

сонним містом туман лягає..." ; Жінка для свята : "Хіба мене не можна полюбити?.." ; Ме-

лодія літньої ночі ; Вальс для тата : "Я сьогодні перший раз..." ; Не забувайте рідний дім... ; 

Свято Миколая : "Дожидаються дорослі, діточки чекають..." : колядка. 

36. Матій П. П. "Твоя рука в моїй руці..." : пісні [в супр. фп. / комп.] Петро Матій ; 

[сл.] Ю. Чорі. — Ужгород : Карпати, 2007. — 86, [1] с. : портр. ; 28 см. — 200 пр. — 

ISMN M-9007008-6-5. — [2007-147 Н]. 

Зміст: "Краю мій русинський": Вечір над Тисою : "Ніжною піснею вечір над Тисою 

злинув тихесенько з гір..." ; Водопад Шіпот : "Люблю я слухати ліси..." ; Гори гудуть : "Гори 

Карпатські! Гори — мій світ..." ; Краю мій русинський : "Крутогорий, мальовничий..." ; 

Морське око : "Морським зовуть його в народі..." ; Наш друг — ліс : "Немає гарніших, як 

наші Карпати..." ; Незабудки : "У полях, обабич шляху..." ; Нічний Ужгород : "Тихо місто 

засинає..." ; Полонини : "Ой ви, карпатські полонини..." ; "Коли горить калина": Весільна 

величальна : "Вірність і повагу..." ; Коли горить калина : "В тихім шумовинні, мов ріка в 

долині..." ; Обеліски : "В горах по стежках далеких..." ; Освідчення : "Один я край люблю на 

світі..." ; Своє гніздечко : "Під схилом — луг, уже зелений..." ; Спасибі долі : "Відшуміли 

трави, відшуміли..." ; Тиса : "Над Тисою верби простерли гілки..." ; У човні : "Задивилися у 

хвилі..." ; Як надходить вечір : "Як надходить синій вечір..." ; Кровця — не водиця : "В моло-

диці по-під двері..." ; "Я все ще думаю про Вас" ; Є село, а в нім кохана : "Там, де Латориця 

бистра..." ; Кохання зірка : "Гори, палай, світи, кохання зірко!.." ; Нам треба зустрітись : "Не 

легко з тобою, ще важче — без тебе..." ; Не кажи поспішно "Ні" : "Моя кохана, світку мій 

весняний!.." ; Нічка : "Нічка-ткаля поміж гори..." ; Серенада : "Чую в парку соловейка..." ; 

Серцю не прикажеш : "Жовтий лист кружляє вітер під горою..." ; Стежина : "Левадою 

зеленою на другий край села..." ; Та весна : "Пам'ятаю, як з тобою..." ; Твоя рука в моїй руці : 

"На скронях яблунь — сніг залітний, біло-білий..." ; Я все ще думаю про Вас : "Минають дні, 

минають ночі...". 

37. Морщавка О. А. Пристань любові : пісні та романси : [з умовними букв.-цифр. 

позначеннями партії супр.] / Олександр Морщавка. — К. : Муз. Україна, 2007. — 55, [1] с. : 

портр. ; 21 см. — 500 пр. — ISMN М-707502-72-3. — [2007-002 Н]. 

Зміст: Гімн України : "Земля легенд, оспівана в піснях..." ; Пристань любові : "В полі 

ми вдвох заблукали..." : дует ; У моєї долі : "У моєї долі присмак полиновий..." / сл. Л. Пани-

ченко ; Синівська молитва : "Молюся Вашій мудрості, матусю..." ; Не старійте, мамо : "Ма-
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мине обличчя у дитинство кличе..." / сл. М. Дмитренка ; Моя Україна : "Материнські недос-

пані ночі..." / сл. Р. Братуня ; У родного порога : "Расцвела сирень белоснежной гроздью..." / 

сл. А. Лугового ; Романс : "Хто цей вечір за вікном?.." / сл. А. Шкляра ; Сережкина осень : 

"Нарядилася береза в желтый сарафан..." ; Чтоб сохранить мгновенья бытия : "Когда вокруг 

красиво и светло..." ; Пусть не зовут красивою : "Любовь моя нежданная..." ; Ты мне 

нравишься нежно ; Мрію, шукаю і жду... : "Твої очі світанкові..." ; Улетели стаи зря : "Птицы 

не допели, в стаях улетели..." / сл. М. Погребцова ; Хризантеми : "Розцвіли восени у саду 

хризантеми чудові..." / сл. Л. Гончарової ; О, были б мы с тобой наедине ; Мольба : "Мне 

нелегко с тобою расставаться..." / сл. А. Гацы ; Должник любви : "Прости меня, в который 

раз..." / сл. Н. Смирнова ; Стежкою любові : "Не блукай, кохана, темними ночами..." ; 

Поверни любов : "Двері, вікна відчинила..." / сл. А. Кислої ; Твої очі : "Ой із гаю долинає..." / 

сл. А. Антоненко ; Квітка : "В западині землі, ніким не знаної..." / сл. В. Константинова ; укр. 

текст В. Хвостик ; Розмай широкий : "Знову грудень покрив..." / сл. К. Дрока ; Відвертий сніг : 

"Відвертий сніг лягає на долоні..." / сл. Т. Петровської ; А любов жива : "Зміст життя: бути 

на бистрині..." / сл. В. Хвостик. 
38. Мошик М. Г. Репресований кобзарський триптих "Дума про голод" : вок. твори 

для голосу в супр. бандури з автор. репертуару та в оброб. патріота-кобзаря, Засл. діяча 
мистецтв України / Микола Мошик ; [за ред. авт.] ; Нац. спілка Кобзарів України, Сум. обл. 
від-ня. — Суми : Мрія-1, 2007. — 25, [2] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 26 (4 назви). — 100 пр. — 
ISBN 978-966-566-350-8. — [2007-035 H]. 

Зміст: Пісня про продналог : "Ой люди, недарма весь народ сумує..." / сл. нар. ; Дума 
про голод : "Гей, гей, гей, гей!.." : (1932-1933) / сл. Є. Мовчана ; Ходить, ходить батько Ленін 
бережком / сл. зап. А. Гриценко, М. Дерех, З. Барвецький, М. Мошик ; муз. нар., муз. оброб. 
для голосу в супр. бандури М. Мошика. 

39. Мошик М. Г. Повстанська коляда : вок. твори для голосу в супр. бандури / Микола 
Мошик ; [за ред. авт.] ; Сум. обл. від-ня Нац. спілки кобзарів України. — Суми : Мрія-1, 
2007. — 42, [2] с. ; 20 см. — У надзаг.: 65 річниця Укр. Повстан. Армії. — Відом. про авт.,  
2-га с. обкл. — 100 пр. — ISBN 978-966-566-362-4. — [2007-112 Н]. 

Зміст: Слова та музика народні: Розкажи, дідусю ; Серед недолі на землі ; Бог ся 
рождає, люди, веселіться ; На синіх небесах ; Нова радість стала ; Розвеселімся всі разом 
нині ; Скоро, скоро всі вставайте! ; Бог предвічний народився ; Сотня в Суходолі ; Добрий 
вечір тобі, пане господарю ; То не в зорях небеса ; В Чорному лісі ; Бог народився ; Стань 
же, милий друже ; Тиха ніч, Свята ніч ; Зоря ясна засвітила ; Вже зірничка зійшла ясна ; 
Щедрик, щедрик ; Христос Воскрес / оброб.та пер. для бандури М. Мошика. — Музика нар. : 
Нова радість стала / сл. І. Кардаш ; Сумний Святий вечір / сл. В. Костецького. — 
Болехівський-Боян П. Синє небо, ясні зорі / сл. авт. ; оброб. М. Мошика. — Лисенко М. 
Боже Великий, Єдиний / сл. О. Кониського ; переклад М. Мошика. 

40. Мошик М. Г. До рідної хати : вок. тв. на слова Олекси Ющенка для голосу в супр. 
бандури з автор. репертуару та в оброб. патріота-кобзаря, Засл. діяча мистецтв України 
Миколи Мошика / Микола Мошик ; [упорядкув. та ред.: М. Мошик, О. Терещенко] ; Сум. 
обл. від-ня Нац. спілки кобзарів України. — Суми : Мрія-1, 2007. — 30, [3] с. : іл., портр. ;  
20 см. — 90-річчю О. Я. Ющенка присвяч. — Відом. про авт., 3-тя с. обкл. — 100 пр. — 
ISBN 978-966-566-356-0. — [2007-111 Н]. 

Зміст: Чарівний струмок : "З тобою росли в незабутнім краю..." ; Снігові лежать замети ; 
Козацька пісня : "Наше серце в чистім полі..." ; Кінь горою пролітає : "Ромен-трава роз-
квітає..." : балада ; У батьківській хаті : "Не легко у батьківській хаті..." ; До рідної хати : 
"Хоч була наша хата убога..." ; Перша зрада : "Стрів красуню Адам..." ; Пам'яті кобзаря Мов-
чана : "Березневим вітром..." ; Земля мов кобза : "Дві кобзи в Тарасовім домі..." ; Пісня поло-
нянки : "Цокочуть вагони, помчали вагони..." / муз. нар. ; оброб. М. Мошика ; Відповідь ко-
зачці : "Ти козачка моя..." : з пісні Н. Галковської / оброб. М. Мошика. 

41. Мошик М. Г. Вставай, Україно, вставай! : вок. твори для голосу в супр. бандури / 

Микола Мошик ; [за ред. авт.] ; Сум. обл. від-ня Нац. спілки кобзарів України. — Суми : 
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Мрія-1, 2007. — 42, [1] с. ; 20 см. — У надзаг.: 16 років Незалежності України. — Відом. про 

авт., с. 43. — 100 пр. — ISBN 978-966-566-358-4. — [2007-110 Н]. 

Зміст: Вставай, Україно, вставай / сл. Д. Павличка ; Прапор України : "Вже скільки за-

кривавлених століть..." / сл. В. Крищенка ; Живи, Україно / сл. Б. Коваленко ; Батьківщині : 

"Люблю тебе, кохана Україно..." / сл. К. Фольц ; Україно, Україно! А де твоя слава? / сл.  

В. Родзієвського ; Як сонце, що рано ясно світить встає / сл. Л. Полтави ; Україно, Україно, 

квітучий наш краю / сл. М. Дзімана ; Героїня : "Чекали ми святого Спаса..." : (балада) / сл.  

О. Лупія ; Пам'яті УПА : "Прокинься, Повстанцю Вкраїнський..." / сл. А. Листопад ; Любіть 

Україну : "... як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри ; Пісня про Україну : "Рідна моя Україно..." ; 

Балада про сумських студентів : "У Києві на Банковій..." / сл. М. Мошика ; Гей, не дивуйте, 

добрії люди : укр. нар. пісня : (події 2004—2007 рр.) / сл. та оброб. М. Мошика. — Пет-

риненко Т. Україно : "Дороги іншої не треба..." / сл. Т.Петриненка ; переклад М. Мошика. — 

Бердник О. Україно моя : "... рідна мати моя..." / сл. О. Бердника ; оброб. М. Мошика. — 

Стратуц В. Слався, Мати-Україно / сл. О. Оніщенко ; переклад М. Мошика. 

42. Островерхий І. Л. Мої пісні тобі, Україно! : [зб. муз. творів : для голосу, хору з 

умовними букв.-цифр. позначеннями партії супр. : передм., с. 3—24, про творч. діяльн. авт.] 

/ Іван Островерхий. — Житомир : Волинь: Рута, 2006. — 747 с. : іл., портр. ; 21 см. — Літ. 

текст: укр., рос. — 300 пр. — ISBN 966-8059-77-8 (в опр.). — [2007-036 H]. 

Зміст: Мої пісні тобі, Україно: (лірика, пісні про кохання): Привітальна : "Прийміть же 

друзі..." ; Соловейку-щебетуне / сл. П. Москальчука ; Моя Україна : "Де лан половіє і неба 

блакить..." / сл. В. Пономаренко ; Рідна земле : "В шумі трав розвихрених колишеться..." ; 

Билинна земле ; Скажи мені, Дніпре : "Мій Дніпре широкий!.." ; Мій Київ стоїть : "Як велет з 

легенди під небом Вкраїни..." ; Вкраїно, краю милий! : "З високих круч..." ; Яка краса ; Про 

щастя мріємо всякчас... ; В зимову ніч : "Віє... Віє... Дзвонить... Пухом стелиться..." ; Зеленіє 

диво : "Теплий запах сіна..." ; Переспів : "Ну, а хто нам заважає..." ; Забарився вечір... : "Степ 

в задумі слуха владний голос грому..." ; Шепіт ночі : "Даль заколисаним зорям..." ; Весняна 

ніч : "Ти не приспиш мене..." ; Любов — чарівне слово : "Любов!.. Коли і хто прорік це сло-

во?.." ; Чарівниця : "За озером в лузі..." ; Одсміялись ; Очі кохані : "Ночі весняні..." ; Упасти 

у трави : " ... і мріять, мовчать..." ; Весняний шум : "Шумить в гаю зеленому..." ; Ліричний 

перезвін : "Ви чуєте?.." ; Дзвони... Переграї... ; Не намилуюся тобою ; Всміхнись мені, зелене 

диво : "Як ніжно. Тремко. Полохливо..." ; Я хотів щось сказати тобі : "То нічого, що місячна 

ніч..." ; Снігова мелодія : "Зорі блакитний сміх..." ; Гаснуть зорі на килимі ночі : "Спіють зорі 

на килимі ночі..." ; Зорепад : "Спить земля в таємничім безсонні..." ; Йшла дорога : "... в ніж-

ну весну..." / сл. Г. Коваля ; Україна : "Наша славна Україна..." / сл. В. Самійленка ; Гей, на 

славній Україні ; Сонячні джерела : "Не заросте ця стежка до джерел..." ; Ти пригадай : "Ро-

жеві свічі яблунь молодих..." ; Ах, канни, канни : "Зацвіли багряно квіти канни..." ; За любов 

за згоду : "Дай нам, Батьку-Боже..." ; Білі коні : "... й сиві коні, гей!.." ; Співайте, браття : "За-

грайте, браття-кобзарі..." ; Колядниця : "Коляд, коляд, колядниця!.." ; Кароока осінь : "Пли-

вуть у душу сумніви й печалі..." ; На сонячних вітрах : "До серця пісня пригорнулась..." ; 

Чорний вітер : "В серце б'є нічна тривога..." ; Зацвітає біла квітка : "Розцвітає біла квітка..." ; 

Білі хризантеми : "Цвітуть у косах ранні хризантеми..." ; До криниченьки іду ; Кружеляють 

ясени : "Звучать мелодії дзвінкі..." ; Ой, зібрались лелеки ; П'янить бузок : "... як ніжний 

поцілунок..." / сл. І. Редчиця ; Одна Батьківщина : "... і двох не буває..." / сл. М. Бакая ; Для 

тебе, серце-Україно : "Тобі, земля моя єдина..." ; Серце мені ; Усміхнись, моя надія ; Покажи, 

місяченьку ; Прилинь : "Серед заквітчаного гаю..." ; Прилетіли лебедята ; Коли ж ти 

прийдеш ; Сходить сонечко ; Лада з калиною ; Любонько далека / сл. Є. Товстухи ; Як ти 

любиш Україну / сл. О. Лупія ; Не полишайте Україну : "Свою не полишайте Україну..." ; 

Співай мені, матусю : "Твої, матусю, очі пам'ятаю..." ; Ти — недосяжний : "... наче обрій..." ; 

Я чую твій подих : "Я чую, я чую твій подих..." ; В алеях хмелю : "Тумани білі..." ; Якби ти 

знав... : "... як важко жить без тебе..." ; Моя гітаро : "Я доторкнуся струн душі своєї..." ; Не 

шукайте щастя : "Ще дітьми шукаємо любові..." ; Одинокий листок : "На дереві зали-
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шився..." ; Гасне милий сміх : "Падають сніжинки..." ; Вербо, вербо : "... не журися..." ; 

Болить мені голівонька ; Я — твоя земля : "... мій друже-муже..." ; Стелиться доріжка ; Від-

летіли в безвість журавлі : "Вже відлетіли в безвість журавлі..." ; Я пам'ятаю : "... мій 

коханий..." / сл. Л. Павловської ; Вертають на Вкраїну журавлі : "У цім бутті розшарпано-

жорстокім..." / сл. В. Олійника ; Тиха радість України : "Під вікном горять-палають..." ; Про 

край свій співаю : "Знову пташині хори..." ; За Україну помолюся : "Помолюся за землю 

свою..." ; Наша мова солов'їна : "Солов'ї розливаються ніжно..." ; Відлітали лелеки : "Осінь 

тихо журилась..." ; Дорога до рідного дому : "Замріяно йду мимо ясенів, кленів..." ; 

Посміхається нам небо : "Під вербою ми стояли..." ; Вийшла доля по водицю : "Вийшла доля 

моя на дорогу..." ; Заграйте, музики : "Сьогодні у світі багато весіль..." ; Королева мрій : "Я 

нічим непримітне дівча..." ; Журавка : "Горнулася до птахів..." ; Перше кохання ; "Йшла дів-

чина з зелен-саду..." ; Військовий оркестр : "Це — гама бадьорих емоцій..." ; Правда на світі 

єдина : "Ми знаємо: правда на світі єдина..." ; Озвались дзвони Великодні ; Квітка папороті : 

"Десь в гаю зеленім..." ; Срібний дощ : "... — непосида..." ; Прилетіла з неба сонця позолота ; 

Музикальний сусід : "Через стінку у квартирі..." ; Тільки очі ; Загадкові брови : "Йшов я 

вранці з козубком..." ; Купальська ніч : "Наше літо, наше літо..." ; Розправив дуб широкі 

плечі ; Лілеї : "Я білу лілею давно вже шукав..." ; Ромашки цвітуть : "Мов наречені, ромашки 

в полях..." / сл. В. Кленца ; Земля співає Христос воскрес : "Весь світ співає..." ; Мамина хата : 

"... пахне любистком..." ; Доню, сонце моє ясне : "Доню, мальви пелюсточки..." ; Чорно-

бривці мої : "Карий цвіт, карий цвіт на городі..." ; Мелодія дощу : "Йшов дощ, весняний, 

чистий..." ; Стрів я раз дівчиноньку : "... коло броду..." / сл. М. Пономаренко ; Україна-мати 

рідна : "Простелилися ясні дороги..." ; Любов моя / сл. авт. ; Дві долі : "... сплелися в 

єдину..." ; Смерековий краю : "Знов стоять в очах Карпати..." ; Відлітають журавлі : "Знов 

відлітають журавлі..." ; Донечко : "Є у мене донечка, донечка..." ; Черниця : "Красуня 

білолиця..." ; Біля смерек : "Не вір мені, коли скажу..." ; Молитва : "Боже, не дай до безодні 

упасти..." ; Такі ми різні : "Ти – мовчазний, я — говірка..." ; Паросток : "... кволий..." ; Вальс 

випускників : "Не повернемось вже ніколи..." ; Замітає сліди листопад : "Скільки доля дарує 

нам літ..." ; Я все життя тебе чекав ; Вуста мовчать : "Є істини усім відомі..." ; Я знов щас-

ливою була : "За горизонт роки спішать..." ; Співає серце : "Я роками вже не молода..." ; Про-

щальний поцілунок : "Гортає осінь сторінки..." ; Все найкраще пройшло : "Все пройшло, від 

життя не чекаю..." ; Маргаритка : "Щічки білі та рум'яні..." / сл. Т. Артем'євої ; Ветерани : 

"На війні були ми всі солдати..." / сл. автора ; Букетик квітів : "... скромних польових..." ; 

Летіли журавлі : "У далеч з української землі..." ; У горі цвіт зорі ; Червоні намиста ; Я тебе 

жду : "Ти ж тоді навесні..." ; Балада про голубів : "Голуб голубку..." ; Ідуть до села берізки : 

"Тоді, як струмки замовкли..." ; Марія : "Я думав, що у сірості буденній..." ; Хуга за вікном : 

"... немов кишить..." ; Ти, здається, кличеш : "Погасла лампа. Ніч зайшла до хати..." ; Упала з 

вій сльоза : "Струмок побіг долиною..." ; Бо люблю я волошки : "Правди ніде подіти..." / сл. 

Г. Столярчука ; Іде Шевченко по Вкраїні ; Бережіть любов! : "Над любов'ю вічно насміха-

лись..." ; Ніжна як сонце : "Спитала подруга моя..." ; Де моя провина? : "Для чого, любий, 

стрілись ми з тобою..." ; Вальс про житомиряночку : "Коли йде по вулиці..." ; Весела удовиця : 

"Жила-була весела удовиця..." / сл. М. Котляра ; Будь здорова, дівчинонька : "За селом, в 

широкім полі..." / сл. А. Пашка ; Голуба косинка : "То не синій вогонь горів..." / сл. М. Син-

гаївського ; Голубіють льони : ... кучеряві..." ; Мила полісянко : "Місяць..." / сл. В. Коваль-

чука ; Тарасе, встань : "... і подивись..." ; В рідній стороні : "Дідугани явори..." ; Соняхи ви-

гойдують ; Весільний день : "Несу ікону, придбану у храмі..." ; Я люблю ; Прилетять ; Кличу 

тебе : "Хоч не променем, я промінчиком..." ; Пане генерале : "Генерали серцем не ста-

ріють..." ; Христос воскрес! / сл. А. Журавського ; Моє село : "Я виросла в красивому селі..." 

/ сл. З. Чумак ; Добридень, хато : "Ми розлетілись з батьківської хати..." ; Біле сяйво : "Усе 

навкруг повеселіло..." ; Калина : "У ліс по малину зібрався ще зранку..." / сл. Б. Остапенка ; 

Дорога додому : "... до рідної хати..." ; Вишивала мати ; Тебе зустрів : "Тебе зустрів, щоб не 

скучать..." ; Молодіє душа : "Чую: жито росте..." ; Ядреніють простори..." ; За вікном сивіли 
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крила : "Звідкілясь взялася туга..." ; Чуєш, мамо : "... в нашім надвечір'ї..." ; Іду селом : "... 

натрудженим, врочистим..." ; Заклинаю, молю... : "...: приїзди..." / сл. В. Сташука ; Ой, вертай 

синочку : "Чарується у квітах біла хата..." ; Музикант : "На срібних хвилях стомленої ночі..." ; 

Дитинство : "Я книгу спогадів і мрій своїх відкрию..." / сл. С. Поліщук ; Прийде весна... 

мамо : "Прийде весна до яблунь наших, мамо..." / сл. В. Бовсунівського ; Вишивають літа : 

"Мамо, як розтопити сніг..." ; Весняний вітер : "... на моє волосся..." / сл. Л. Лук'янець ; Че-

кання : "Я на гойдальці намиста..." ; Хтось насипав снігу ; Піднімай зелений парус ; Чебрець : 

"Я не знала, що то за чебрець..." ; Ти хочеш знать... : "... чого в моїх очах..." ; Чому : "... в ме-

ні співає кожна жилка?.." ; Карти : "Їх тридцять шість — од шістки аж до туза..." ; Волошка 

без жита : "Я без тебе, мій коханий..." ; Невідома путь : "Вже скосили в полі жито..." ; Не 

розлити нас : "... водою..." ; Молитва : "Молюсь Улюбленому ревно..." ; Запали, коханий : 

"Вийшов місяць з кошиком-відерцем..." ; Якщо стежку топтати ; Будь сонцем : "Осінню каз-

ку в річці ніч полоще..." ; Біла грубка : "... цілий вечір..." ; Ти — мій Трістан ; Та невжеж : 

"Добре так, що аж недобре..." ; Осінь заплітає : "Тепла осінь заплітає..." ; Не зустрічайся ти 

мені : "Я збережу у пам'яті такого..." ; Зацвіти батистом : "Грушо моя, грушо..." ; Зоре моя 

кленовая ; Запали, коханий : "Вийшов місяць з кошиком-відерцем..." ; Музика : "В тобі усе з 

мільйонів звуків злито..." ; Волошка без жита : "Я без тебе, мій коханий..." ; Якщо стежку не 

топтати ; Перевесло : "Черкнувсь об захід колосок-сірник..." ; Твоє ім'я : "... у серці 

посадила..." ; О перший сніг / сл. М. Павленко ; Літо краснеє минуло ; Тішся, дитино : "... 

поки ще маленька..." ; Хотіла б я піснею стати ; Реве-гуде негодонька / сл. Л. Українки ; Була 

і зимна, і нещедра ; Кольорові сни : "Олю, Олю чебрецева, проминає наше літо..." ; Сміялася 

скрипка ; Намагаюсь збагнути ; Перелюби мене ; Я так чекав : "Перецілую кожне пасмо..." ; 

Я п'янію : "Першу зустріч собі на папері..." ; І тече пісок крізь пальці ; Я так хотів втолити 

спрагу ; Бірюза : "Як вам личить бірюза..." ; Нерозділене кохання : "Я один на цілім світі..." ; 

Золотьок : "Розкішні коси, чорнобров'я..." ; Наслання : "Ой, кохання —насланнє моє..." ; 

Огнецвіти : "Я не знаю, що зі мною..." ; Перецілую кожне пасмо ; Знайди свою пісню : "Таку 

тебе мама вродила..." ; Ми цього хотіли : "Разом ми цього мила, хотіли..." ; Калина : "Спі-

шить навстріч у снах і мріях..." ; Люби мене : "Сплела собі вінок із молочаю..." ; Стою, як 

замріяна вишня ; Солодка гіркота : "Які гіркі у тебе губи!.." ; Я так чекав : "Перецілую кожне 

пасмо..." ; Вийшло Диво : "Першу зустріч собі на папері..." ; Осіння елегія : "Перетечу, 

життям перетечу..." ; Юльчині сльози : "Коли над річкою на скелі..." ; Білий ранок : "... встає 

на замості..." ; Продзвеніло синім сміхом : "В день Святого Валентина на цім тижні..." ; Тра-

ва під снігом : "Зима зненацька захопила..." ; Як я люблю цей добрий світ ; Осіння елегія : 

"Перетечу, життям перетечу..." ; Між ласкавих беріз : "... добрим людям на втіху..." ; Дивна 

ніч : "От я не знаю, чи я жив..." ; Черемха розквітла : "Черемха щедротно розквітла ; Дикий 

мед : "... твоїх уст — не мені його пить..." / сл. В. Грабовського ; Вірність : "У Любові вір-

ність, як зерно у плоді..." ; Про першу любов : "Із-за хмари сонце вигляда..." ; Ти, дівчино 

моя, заклопотана : "Ой, стежок в чистім полі протоптано..." ; Вірність : "У любові вірність, 

як зерно у плоді..." / сл. В. Бичка ; Земля стрічає донечку кохану : "В моїй руці — маленьке 

рученятко..." ; Весняний вітер : "... на моє волосся..." ; Спливає час : "Ні поцілунків, ні обій-

мів..." ; Серце тріпоче : "Коротка розмова, — а серце тріпоче..." / сл. Л. Лук'янець ; Ти почу-

жалась : "... мов ніколи..." / сл. М. Клименка ; Дівоча пісня вечір тривожить : "Немов ясою, 

вмилась росою..." / сл. О. Мельничука ; Цілую сніг твого волосся / сл. Н. Мозирко ; Лавро-

вий вінок кохання : "Що за благодать ці схили..." ; Розгулялося ; Світом лину я ; Згубилося 

літо : "За дощами не бачиться серпня..." ; Про вічне : "За синім димом пролісків услід..." ; 

Сільське весілля : "Рушником підперезано хату..." / сл. Г. Ткаченка ; Пісня про матір : 

"Захворіла мати..." / сл. О. Чернишова ; Чарівно [тобто Царівно] осені : "... — берізко зло-

токоса..." / сл. О. Макарухи ; укр. пер. В. Грабовського ; Калинові шати : "Одягла весна 

калину в білі шати..." / сл. Т. Момот ; Пахне медом в полі гречка / сл. О. Дещука ; Зацвіла 

черемха : "... край дороги..." ; Одвічна мета : "Мета в людини є одвічна..." ; Мамині руки : "... 

пропахли квітом..." ; Де кохання вогні горять... : "Якби гном та мені зустрівся..." ; Росами 
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пахло... : "Жито високе гойдалось над нами..." ; Відшуміли спогади : "У селі далекому, де 

цвітуть азалії..." ; Усміхнися земля ; Вишиванка : "Піду у поле — небо позбираю..." / сл.  

М. Жаворонка ; Зоре моя вечірняя: (на вірші Т. Г. Шевченка): Зоре моя вечірняя ; У гаю, гаю ; 

Як би мені черевички ; Тече вода в синє море ; Зацвіла калина : "Зацвіла в долині..." ; Над 

Дніпровою сагою ; Защебече соловейко ; Вітер віє—повіває ; Вітер з гаєм розмовляє ; Вітер 

в гаї не гуляє ; Ой стрічечка до стрічечки ; Ой маю, маю я оченята ; Вітер буйний ;  

У перетику ходила ; Ой гоп... : "... того дива!.." ; Ой піду я не берегом-лугом ; Сонце гріє, 

вітер віє ; Посажу коло хатини ; Утоптала стежечку ; Орися ж ти, моя ниво ; Навгороді коло 

броду ; Ой одна я, одна ; Не хочу я женитися ; Ой по горі роман цвіте ; Тече вода з-під явора ; 

Криниця: (пісні на захист природи): Берізка : "Лиш сонце розтрусило..." ; Зламана калина : 

"Хто посмів калину..." / сл. Т. Артем'євої ; Криниця : "Стоїть криниця, як душа в зажурі..." / 

сл. М. Павленко ; Підстрелена чайка : "... упала в степу..." / сл. Г. Коваля ; Вітряки : "На 

пагорбі сивім стоять вітряки..." / сл. В. Кленца ; Підкручу я чорні вуса : (жартівл. пісні): 

Підкручу я чорні вуса / сл. М. Котляра ; То мій Іван : "По світу ходить дні і ночі..." ; 

Цибулині сльози : "Пані в червонім жупані..." / сл. В. Кленца ; Три корови : "Думаю, що я 

кохаю..." : (жартівлива) / сл. С. Поліщук ; Ода борщу : "Тебе я славлю, борщ гарячий..." / сл. 

І. Редчиця ; Хіба не пара : "Ну, чом, скажіть, ну чом..." / сл. Г. Ткаченка ; Дядьків рід : 

"Дядько з тіткою прийшли..." / сл. М. Павленко ; Полюбив дівчину : "Вранці на стежині..." / 

сл. П. Москальчука ; Де ти йдеш, Романочку? / сл. Л. Хроплива ; Думи: Ішов кобзар до Києва ; 

Літа орел : "... літа сизий ; На розпутті кобзар сидить / сл. Т. Шевченка ; Дума про князя 

Василько : "О, скільки коліс прокотилось з віками!.." ; Дума про двох братів : "Весною, як 

води розламують кригу..." / сл. В. Савченка ; Радісний надходить день : (пісні для дітей): 

Радісний надходить день / сл. Р. Заводовича ; Світи, світи сонечко ; Ой, кізонько-борода : 

"Лебедята прилетіли..." ; Колискова : "Сію материнку..." / сл. Є. Товстухи ; Знову нам ялинка 

сяє ; Мов вогонь палає хвіст : "Вранці вискочив на тин..." ; Айболить : "У біленькому 

халаті..." ; Зелене свято ; Спи, синочку ; Коляд, колядуєм : "Коляд-коляд-колядуєм..." ; Кві-

точку для мами : "Ми у ранці з дідусем..." ; Веселий промінець : "Золотистий промінець..." ; 

Зайченя прийшло зі школи ; Радіють всі матусі : "Ось стука, стука, стука, стука, стука..." ; 

Дятел : "... дерево довбе..." ; Вовк у темнім лісі : "... жив..." ; На пеньочку коник сів ;  

У легенькому кожушку ; Барабан : "Зайчик лапками стукоче..." ; На конику рогатім ; Ой 

дівонько, Меланочко ; Зима надула грізно щоки ; Киця черевички загубила : "Киця по садку 

ходила..." ; Слоник взяв барильце меду ; Свята водичка : (із новоріч. вистави "Чарівна 

Вервечка") ; Два півники : "Два півники, два півники..." ; Дощик! Пора поливати! : "Видно 

зблизька вже й здаля..." ; Йшли качата до водички ; Сон : "І серйозний і веселий..." ; Малює 

дивна ніч ; Вийшов місяченько ; "... з хати..." ; Як у небі політали : "Киця по саду блукала..." ; 

Петрусь-дідусь : "За що я тільки не візьмусь..." / сл. М. Пономаренко ; Колискова : "Знайшла 

тебе в лісовій стежині..." / сл. М. Клименка ; Самозакоханий нарцис : "У класі ти самий ви-

сокий..." ; Моя школа : "Люблю я свою школу..." ; А я люблю морозиво : "Без хліба жити в 

змозі я..." ; Я йду по зоопарку : "Я йду, я йду, я йду по зоопарку ; Колискова : "Ти натупався 

рідненький..." / сл. М. Котляра ; Маркіза Помпадур : "Каже мама, каже тато..." ; Циганчатко-

циганча : "По дорозі йшла негода..." ; Ходить вітер : "... під вікном..." ; Соняхи : Задивились 

соняхи..." ; Тролейбус : "... новенький..." ; Парасольки : "Кольорові парасольки..." ; Веселий 

велосипед : "Знову тисну, тисну на педалі..." ; Вродливий хлопець : "... в нашім класі..." ; Ти-

хо дрімає рояль : "Дрімає тихо в куточку..." ; Листочки берези : "Жовті листочки берези..." ; 

Неспокійний Барабашко : "В нашім домі поселився..." ; Дід Мороз до нас прийшов : "Через 

гори, через ліс..." ; Півник песику порадив : "Має песик довгі вуха..." ; Маленька вершниця : 

"Дуже хочеться мені..." ; Місяць в озері купався ; Зозулята : "Сміються, пустують, сумують і 

плачуть..." ; Люлі-люлі / сл. В. Кленца ; На мамине свято : "Чому це надворі..." ; Гусенята : 

"Гуси-гусенята..." ; Зацвіли каштани : "Сонце встало рано..." / сл. Г. Бойка ; Рідна мати : "Як 

зі сну я рано встану..." ; У ніч Святого Миколая : "Темна нічка за шибками..." / сл.  

І. Савицької ; Бабуся : "Між дітьми бабусею горжуся..." ; Я весела бігла в сад ; Хлопчина 
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радий : "Поїхав тато в поле..." ; Я люблю волошки : "Правди ніде подіти..." ; Півні забіяки : 

"Роздратовані і гнівні..." ; Хто ніколи не знає спочину ; Зозуля-кукуля : "У зозулі-кукулі..." ; 

У кожного робота : "Мама зрання в полі..." ; Оксанчене платтячко : "В мене є сестра, сестра 

Оксанка..." ; Дим зайшов Морозу в очі : "Навпростець полями тихо..." ; Хочу вирости : "То 

біжу я, то підскочу..." ; Різні олівці : "Я можу вам намалювати..." ; Колискова : "Вийди, 

котик, з хати..." ; Стоять у капелюшиках гриби : "Там, де шумлять берези і дуби..." / сл.  

Г. Столярчука ; Ой, вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки..." ; На зеленому 

горбочку ; Місяць яснесенький / сл. Л. Українки ; Ой весна : "На поляну позбігались звірі..." ; 

Іде весна : "Співа в болоті жабка..." ; У лісі : "Пішли ми в ліс весною..." ; Паучок :  

"У куточку паучок живе..." / сл. авт. ; Йшли більчата на базар / сл. С. Чупракова ; вільн. пер. 

М. Котляра ; Веснянка : "Весна прийшла..." / сл. Л. Глібова ; Все навколо зеленіє ; Два хлоп-

чики : "... на ставочку..." / сл. О. Олеся ; Хитрі соняхи : "Говорили соняхам..." ; Дзвоники : 

"На лугах розкішних..." / сл. В. Зайця ; Літо : "Гарно влітку в ріднім полі..." ; Курка 

господиня : "Біга, біга, сокорить..." ; Спритний заєць : "Від дощу у лісок..." ; На сіножаті : 

"Дзвонять таємниче..." ; Щедрий їжачок : "Назбирав їжачок..." ; Одуд : "Десь ладком до 

ладу..." ; Гостина : "В гаю зеленім..." ; Біля річки : "За лугами, біля броду..." ; Гуси на льоду : 

"От так-так!.." ; Мріє, має ; Жайворонок : "Жайворонку..." ; Літо : "Гарно влітку в ріднім 

полі..." ; Як комар збирав нектар : "Говорив Бджолі Комар..." ; Я зроблю сопілочку ; Лийся, 

лийся, дощику ; Купаються зорі : "З блакитного неба..." ; Осінь : "Не дзвенять в садочку..." ; 

Провесінь : "Яка краса..." ; Золоті кульбаби ; Вечір : "Верби вплітають..." ; Ранок : "Грають 

бджоли і джмелі..." / сл. Г. Коваля ; Снігова баба : "Зліпили бабу снігову..." ; Білий сніг : "... 

перший сніг..." ; Півники : "Зайнялись і синьо, і червоно..." ; Осіннє : "Небо хмарами по-

крилось..." / сл. Л. Павловської ; Великодня гра : "Стали діти у кільце..." / сл. М. Хоро-

сницької ; Вересень-школярик : "Виряджа до школи Осінь..." / сл. А. Музичука ; Липка :  

"Я, маленька липка..." / сл. П. Воронька ; Будильник : "Я скажу просту вам річ..." ; Антошка : 

"Має наш Антошка..." ; Горобина : "Схилилася над тином горобина..." ; Маки : "Поле, наче у 

заграві..." ; По ялинку : "Заздрять липи, дуб і клени..." ; Кожен з овочів красивий : "Запалав, 

запалав, як світлофор..." ; Заблукав бабак у полі ; Веснянка : "Вийшла на полянку..." / сл.  

Т. Артем'євої ; Сонях крутить головою : "Зав'язала баба Устя..." / сл. Т. Чубара ; Добрий 

ранок, люба весно : "Хмари низом, низом, низом..." / сл. Д. Череніченка ; Осінь : "Висне небо 

синє..." / сл. Я. Щоголева ; Пальчику, пальчику... ; Хлюп, хлюп... : "Купалися ластів'ята..." / 

сл. нар. ; На зеленім моріжку / сл. П. Москальчука ; Сонце стукає в віконце / сл.  

М. Стельмаха ; Знайомство біля лавочки : "В садочку біля лавочки..." / сл. Л. Первомайського ; 

Хор лісових дзвіночків : "Любим сонце..." / сл. П. Тичини ; Білі мухи : "... налетіли..." / сл.  

М. Рильського ; Если любишь: (пісні про кохання): Во славе идут ветераны : "Их было в 

войну миллионы..." ; Победа : "Какие вынесли мы беды..." ; В новое тысячелетье : "Новое 

тысячелетье..." ; Сто тысяч песен о любви ; Я тебе приснился : "... Браво!.." ; Чудо в платье 

красном : "Бежал: боялся опоздать..." ; Мне нужна не просто женщина ; Серебром деревья 

вышиты : "Чеканным серебром деревья вышиты..." ; Не люблю, когда ты хмуришься... ; Если 

любишь : "Не стесняйся говорить "люблю" ; Когда с тобою мы вдвоем : "Ты хорошеешь с 

каждым днем..." ; Симпатичная : "... но некрасивая..." ; "Найди меня" — Ты написала..." ;  

В парке, в роще, в саду ; Как мало в жизни я успел ; AVE MARIA ; Нежная песня : "Не ясное 

небо, не солнышко вешнее..." ; Лена : "Лишь на радость — не на горе..." ; Твоя улыбка : 

"Когда восходит надо мною..." ; Тишина : "Тихо на даче..." ; Милая дама : "С этой милой 

дамой..." ; Здравствуй, Дима : "Вот и дали тебе имя..." ; Маменькин сыночек : "Во втором ли, 

в третьем классе..." ; Подарите мне щенка : "Мама, я тебя люблю..." ; А мы гулять хотим : 

"Лишь на город опускается..." ; Пропал наш кот : ".... Весь дом в тревоге..." ; Ты на женщин 

смотреть не можешь / сл. Н. Котляра ; Греет лишь солнце : "Над нами небо голубое..." ; На 

лодочке : "Над нами тучи заалели..." ; На лугу : "Зорька в небе улыбнулась..." ; Девушка и 

Днепр : "Расправил старый Днепр морщины..." ; Стучат колеса : "... мне не спится..." ; 

Молодая рожь : "Куда волны катишь..." ; Мечтает птица о полете : "... птенце..." ; Осень : 
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"Неизвестно: кто обидел?.." ; Цветут сады под Киевом ; Веселая вьюга : "Там, где вьюга 

пряжу вяжет..." ; Здравствуй, зимушка : "... белоснежная..." ; Моя любовь и вдохновенье ; 

Снежная краса : "Стали тучи снежные..." ; Гори, костер : "Люблю печеную картошку..." / сл. 

М. Фомченкова ; В новое тысячелетье : "Новое тысячелетье..." ; Тихо падают снежинки ; Все 

хороша собой : "Женщина весенняя..." ; Он взял меня за руку : "У каждого ребенка..." ; 

Листья пожелтели : "Листья, листья..." / сл. Л. Павловской ; Музыка зари : "Я себя рисую 

красками рассвета..." ; Крымские встречи : "Все мы съехались сюда..." ; Когда нахлынет 

суета ; Мой Карлуша : "...-попугайчик..." / сл. авт. ; Я молодой : "... здоровый, энергичный..." 

; Песня идущего в новый день : "Здравствуй новый, самый желанный..." / сл. А. Макарухи ; 

Шамбала : "Где-то в песках..." / сл. Н. Вячеславны ; Пою друзьям : (романсы): Нет лучше 

женщины декабрьской ; Падают листочки / сл. Л. Павловской ; Тихо позови : "Ты создана 

для счастья, для любви..." ; Я виноват : "... перед тобой..." ; Не смотри так пристально... ; Как 

будто в первый раз... : "Земля под дождиком полощется..." ; Руку пожать : "... крепко-крепко, 

до боли..." ; Бесценный друг мой... : "... Грустно без тебя..." ; Я думаю о вас : "Я слушаю 

стихи чудеснейших поэтов..." ; За что любовь благодарить? ; Не умирай надежда : "Ах, наша 

жизнь нелепая такая!.." / сл. Н. Котляра ; Могучий дуб : "... мой взгляд лелеет..." ; Уснувшая 

звезда : "Дремала ты, как дремлет Волга..." ; Свет твоей души : "В твоих глазах я вижу 

свет..." ; Не плачь, Ива : "Кого оплакиваешь, Ива..." ; Желтые цветы : "Говорят, что 

разлучают..." ; Зимние березы : "Вписались зимние березы..." ; В твоих глазах грустит 

усталость / сл. М. Фомченкова. 

43. Пісні хвали : 5:160—198 : [з умовними букв.-цифр. позначеннями партії супр. / 

уклад. О. Корчеватий]. — Ірпінь (Київ. обл.) : Центр християн. життя України, 2007. — [60] с. ; 

21 см. — Літ. текст: укр., рос. — 5 000 пр. — ISMN M-707508-05-3. — [2007-037 H]. 

Зміст: Шутенко Ю. Господь, наш Бог. — Гоменюк В. Небеса проповедуют славу 

Божью ; Много лет учили. — Джуда дель Иерро. Всем сердцем ; Сколько же раз. — Сміт М. 

Твоя любов, немов ріка. — Браун Б. Ти — Господь всього ; Поднимаю глаза. — Хафес Т. 

Світло життя ; Заспіваймо пісню разом всі ; Эту песню неба ангелы поют. — Грант Е. Куди 

мені йти? — Барнет М. Ти — кожен подих мій ; Час Господа прославляти ; У сумному. — 

Карпентер К. Полони мене ; Измени меня. — Спрогис О. Только Ты, Господь ; Очищай 

меня ; Слепой стоял у дороги, прося ; Що я віддам Тобі? — Трегуб Т. Бог Творець і 

Спаситель наш. — Лебланк Л., Балок П. Превышение власти ; В Твоєму домі, Господи ; 

Одно тело и один дух. — Маллинз Р. Наш Бог — Всемогущий ; Ты объемлешь меня ; Тебе 

возвеличимо. — Редан М. Когда умолкнет звук ; Чудова оселя Твоя. — Итон К., Грант Э., 

Маршал Р. Он ходил, где я хожу ; Мій Господь ; Любов Твоя, Боже. — Яблоцький С. Хай 

мир Божий буде. — Шутенко Ю. Вгору мої руки здійму. — Яковлев М. Милости Твоей 

полна вся земля ; Коли я дивлюсь. — Гординський В. Господь є Добрий Пастир мій. — 

Трегуб Т. Аллилуйя Христу. 

44. Раховська Т. Два серця : [пісні : для голосу з букв.-цифр. позначенням партії 

супр.] / Тетяна і Сергій Раховські. — Ужгород : Карпати, 2007. — 57, [3] с. : іл., портр. ;  

29 см + 1 компакт-диск. — 250 пр. — ISBN 966-671-059-5 (в опр.). — [2007-148 Н]. 

Зміст: Раховські Т. і С. (сл. та муз.): Рідна пісня : "Заспіваймо собі разом двома 

голосами..." ; Тільки тут... : "Знову подивися, мій друг..." ; Виноградні лози : "Там, де я виріс, 

— гори до неба..." ; Тополя : "Ой у полі між високих гір..." ; Ужгород : "Із давнини, із казок і 

легенд..." ; Ти помолися : "Коли журба раптово огорнула..." ; Радійте! : "... промінню 

сонця..." ; Віват, Україно! : "Я хочу розповісти про країну мою..." ; Кольори надії : "Синє, 

синє озеро..." ; Білосніжка : "У чарівнім лісі, у казковім лісі..." ; Кіт-муркіт : "... біля воріт..." ; 

Сонечко : "У батьків є діти, у трави є квіти..." ; Два серця : "Завіса піднята, і свої почуття..." ; 

Ангел мій : "Віє вітер з півночі..." ; Зустріч : "У гори сині дві доріжки йшли..." ; Знаєш ти... : 

"Я іду по вулиці — квіти у руках..." ; Навіщо ті слова... : "Минає все в житті — минуло й 

наше літо..." ; Діаманти : ... цих очей..." ; Щастя : "Все в світі дуже просто..." ; Кохання чаша : 

"Ми розійшлись на мить..." ; Зігрій мене : "Розганяє вітер в небі хмари золоті..." ; Серденько : 



  

  

24 

"Ти помилявся — не зупинявся..." ; Друзям : "В небі зіроньки давно..." ; Новорічна ніч : 

"Новий рік, вогні ялинки...". — Раховські Т. і С. (муз.): В золотих Карпатах / сл. М. Мирона ; 

Пам'ятай : "Давно відгриміли ті пам'ятні дні..." / сл. Г. Сидорець ; Журавлики : "Летять жу-

равлики, а ніч..." / сл. Г. Данишек ; Дай мені, небо... : "Задивилась в небо дівчинка мала..." ; 

Чарівна омана : "Я була, я була щаслива..." ; Детство : "Улица в лужицах, кольца дворов..." ; 

Два береги : "Там, де гори сині..." / сл. М. Салай-Пак ; До Ісуса : "Небесна синя благодать..." 

/ сл. В. Багірової ; Мамині руки : "Срібними росами..." / сл. О. Тимчака. 

45. Романси українських композиторів на слова І. Франка : з репертуару нар. артиста 

України Михайла Кривеня : [для голосу в супр. фп. / упоряд. М. Кривень]. — Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 70, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — Авт. зазначено на звороті 

тит. арк. — На обкл.: До 150-річчя з дня народж. І. Франка. — 1 000 пр. — ISBN 966-398-

000-1. — [2007-013 Н]. 

Зміст: Лисенко М. Місяцю-князю ; Безмежнеє поле ; Не забудь юних днів... — Сі-

чинський Д. Як почуєш вночі. — Вериківський М. Найгірше я людей боявсь тоді... — Сте-

повий Я. Розвійтеся з вітром. — Надененко Ф. Пісня народна : "Глянь на криницю тиху...". 

— Лятошинський Б. Чом не смієшся ніколи? — Штогаренко А. Ви чули ту пригоду? — 

Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. — Подвала В. Дрімають села. — 

Янівський Б. Ой жалю мій, жалю ; Червона калино, чого в лузі гнешся? — Полякова П. 

Твої очі. — Жданов С. Я не скінчу тебе, моя убога пісне. — Шиптур Б. Цвітко осінняя ; 

Чого являєшся мені : "Чого являєшся мені у сні?". 

46. Салай-Пак М. Й. Ностальгія : пісні : [для голосу з умовними букв.-цифр. позна-

ченнями партії супр.] / Салай-Пак Маріанна Йосипівна [сл.], Атрощенко Галина Володи-

мирівна [муз.]. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2006. — 45, [1] с. : портр. ; 29 см. — Літ. 

текст: укр., рос. — 300 пр. — ISBN 966-8964-23-5. — [2007-018 Н]. 

Зміст: Мій Ужгород : "Місто моє, колиско спогадів і мрій..." ; Мамині очі : "Мамо, ти 

голубко моя сива..." ; Ностальгія : "Очі неба глядять так димно..." ; Повернення : "Я чекала 

тебе так довго..." ; Золотий дощ : "Над "і" розставлені всі крапки..." ; Танго смутку : "Сум 

стікає дощем із неба..." ; Листопадове диво : "Майстриня осінь увійшла до парку..." ; Вете-

рани : "Тихо! Промовляють ветерани..." ; Мой мир : "Живу в стране мечты и света..." ; Жду 

тебя : "Верю: живешь на свете где-то ты..." ; Блюз дождя : "Что со мною приключилось..." ; 

Любовь как первый снег : "Как будто первый снег..." ; За чертой : "Жёлтый лист осенним 

взглядом..." ; Осенняя : "Листья, словно птицы..." ; Мир без любви : "Черная мгла..." ; Лун-

ная ночь ; Ну, почему? : "Был вечер так безудержно хорош..." ; После дождя : "Что-то шеп-

тал за окном моим дождь осенний..." ; Беспечальная осень : "Вот осень холодом дохнула..." ; 

Весенняя фиеста : "Белым-бело! Белым-бело!..". 

47. Старинные русские романсы в сопровождении гитары / [муз. А. Обухова, М. Ха-

рито, А. Шишкина и др.]. — Х. : Фактор, 2007. — 31, [1] с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). — 

Авт. указаны в содерж. — 1 000 экз. — [2007-139 Н]. 

Содерж.: Обухов А. Калитка : "Лишь только вечер затеплится синий..." / сл. А. Буди-

щева ; обраб. В. Сазонова. — Харито М. Отцвели хризантемы : "В том саду, где мы с вами 

встретились..." / сл. В. Шумского. — Шишкин А. Нет, не тебя так пылко я люблю ; / сл.  

М. Лермонтова ; обраб. В. Сазонова ; Ночь светла : "... Над рекой тихо светит луна..." / сл. 

неизвест. авт. ; обраб. В. Подольской — Абаза А. Утро туманное : "... утро седое..." / сл.  

И. Тургенева. — Музыка неизвест.авт. : Я встретил вас : "... — и все былое..." : старинный 

романс / сл. Ф. Тютчева. — Булахов П. Не пробуждай воспоминанья / сл. Н. Н. ; И нет в 

мире очей / сл. неизвест.авт. —Толстая Т. Я тебе ничего не скажу / сл. А.Фета. — Музыка и 

слова неизвест.авт. : Темно-вишневая шаль : "Я о прошлом теперь не мечтаю..." / обраб.  

В. Подольской ; Гори, гори, моя звезда / обраб. В.Сабинина. 

48. Стець Н. Мого серця чистий камертон : пісні на сл. Романа Пахолка : [для голосу в 

супр. фп.] / Наталія Стець ; [муз. ред. Г. Кочкур]. — Тернопіль : Лілея, 2005. — 35 с. : портр. ; 

29 см. — ISMN M-707509-00-5. — [2007-060 H]. 
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Зміст: Молитва : "Усміхнімось літом..." ; О, чом ти усміху не зрониш ; Ти солдату лис-

та напиши ; Алло : "Знову хочу чути голос ваш..." ; Водограй : "Де висока круча небо під-

пирає..." ; Авто : "Ти до мене часто приїжджав..." ; Конокрад : "Я чекала принца свого..." ; 

Ластів'ята : "Дві закохані пташини..." ; На рахманній землі. 

49. Шевчук В. Й. Сальвія : (зб. пісень) : [для голосу з умовними букв.-цифр. 

позначеннями партії супр.] / Василь Шевчук. — Вінниця : ДКФ, 2006. — 87 с. : портр. ;  

20 см. — 1 000 пр. — ISBN 966-7151-82-4. — [2007-024 Н]. 

Зміст: Шевчук Д. Україні : "Моя Україно, Подільський мій краю!.." ; Віннице моя : 

"Там, де річка піниться, де в цвіту сади..." ; Каштани : "За вікнами знову чаклують тумани..." ; 

Весняночка : "Білосніжна квіточко..." ; Ранок : "Навколо був ранок..." ; Іскро моя... : "... за-

пали ти мене!.." ; Покохав дівчину : "Візьму я гітару, як на серці сум..." ; Спала роса, спала : 

"... що звечора впала..." ; Пострічав богиню : "Де Карпати — гори, де в тумані доли..." ; Ой 

чого ти, милий? : "... опускаєш очі?.." ; Як вас не кохати? : "Милі наші молодички..." ; А ду-

ми з тобою : "Ніколи не мріяв ні в думах, ні в сні..." ; Де ж ти ходиш, гітаро? : "Плачуть роса-

ми віти..." ; За вікном знову ходить гітара ; Пахне ніжно липа : "... зеленіє поле..." ; Не-

доспівана пісня : "Квітко моя — недоспівана пісне!.." ; Лука, моя Лука : "... — маленька 

Батьківщина..." ; Мала Батьківщина. : "... мій Тиврівський краю..." ; Зустріч : "Там, де пах-

нуть трави в рідній стороні..." ; Сальвія : "Впали довкола осінні тумани..." ; На кордоні коза-

ченько : "... де в тумані гори... ; Спочивайте козаченьки : "Ой, за гаєм зелененьким..." ; Лебе-

дина пісня : "Закохавсь журавлик, що діять йому..." ; Цвіте бузок : "... духмяний біля хати..." ; 

Нащо зустрівся я з тобою : "... скажи, зустрівся я з тобою?.." ; Тополенька : "При дорозі топо-

ленька росте біля ставу..." : (пісня про Данила Нечая) ; Побратими : "Посідали побратими, 

стиха розмовляють..." ; Не сумуй коханий : "Цілувала мила гарна, білолиця..." ; Серенада :  

"З тремтінням у серці дивлюсь на віконце..." ; Берізонька : "Стоїть сиротою берізонька в 

полі..." ; У тебе весілля : "... а у мене сльози..." ; Живиця : "Зронила жар-птиця..." ; І неділя 

мені — не неділя. — Швець В. "Вінницьке пиво" : ... — іскристе намисто...". — Баб'як Л. 

Де росами вмите колоситься жито ; Моя Лука : " Лука, моя Лука — країно волошкова..." ; 

Сальвія : "Впали довкола осінні тумани..." ; Мій коледж : "У місті над Бугом, де зріють 

каштани...". — Саковський В. Лука, моя Лука : "... — маленька Батьківщина..." ; Сальвія : 

"Впали довкола осінні тумани...". 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого і сольного співу  

з супроводом та без нього 

50. Арцибасов А. І. Коростишівські зорі : зб. пісень : [для соло, вок. ансамблю та хору, 

з умовними букв.-цифр. позначеннями партії супр.] / Анатолій Арцибасов ; упоряд. і муз. 

ред. Б. Мельничук. — Житомир : Полісся, 2007. — 125, [1] с. : іл., портр. ; 21 см. — В опр. — 

300 пр. — [2007-026 H]. 

Зміст: Симфонія рідного краю: Гімн Коростишева : "Від княжого часу в поліському 

краї..." ; Ти незалежна і єдина : "Степом, лісами і морем, горами..." ; Житомирщини мила 

сторона : "Курличуть над тобою журавлі..." ; Ти — маленька моя батьківщина : "Серед 

безлічі визнаних міст..." ; Гімн лікарні : "Шумлять над тобою вітри перемін..." ; Подвиг не 

згасає у літах : "Ревом гармат нам розірвала долю..." / сл. М. Калюжного ; Україно : "Україно 

моя тополина..." / сл. С. Давидюка ; Україні : "Коли б була поетом, то пісню склала б я..." / 

сл. А. Тичини ; Пісня про Коростишів : "Ти стоїш на сірому граніті..." / сл. Л. Шевчук ; І в 

пам'яті, і в граніті: Пам'ятає народ : "Пам'ятає народ, бо було це, як вчора..." / сл.  

Н. Вольфович ; Про альма-матер спів: Шкільні подруги : "Школа, подруги і клас..." / сл.  

М. Калюжного ; Шкільний гімн : "Благослови, Небесний Отче..." / сл. Т. Степанчук ; 

Шкільний коростишівський вальс : "Першим листом осіннім, пожовклим..." / сл. О. Колодюк ; 

Тополина моя країно: Пісня про Трускавець : "Де гори Карпати здіймаються в небо..." / сл. 

М. Калюжного ; Моє село : "Перші півні уже проспівали..." / сл. О. Колодюк ; Лелеки : 

"Покинута хата і плаче, і тужить..." / оброб. для тріо І. Пєнчєва ; сл. О. Колодюк ; Говерла : 
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"Говерло, Говерло, — вершина Карпат..." / сл. С. Давидюка ; Мелодії поліських чарівниць: 

Песня о женщине : "Есть в природе знак святой и вещий..." / сл. С. Осторовского ; Пісня про 

матір : "Привезла мені мати село..." / сл. В. Загорія ; Мамині руки : "Славу складаю рукам..." ; 

Ода женщине : "Как много слов о женщине писали..." / сл. Є. Романюк ; Так хочу вірити :  

"Я серцем так горнулась до життя..." / сл. Н. Вольфович ; Сестричко : "Розцвітають мальви 

біля хати..." / сл. М. Калюжного ; Рідній бабусі : "Я не знаю, бабусенько мила..." / сл.  

А. Осадчука ; Лірична суміш: До мене, милий, придивись : "Подивись, мій милий, на вечірнє 

небо..." ; Синії ночі : "Понад річкою гіркі сльози ллю..." / сл. М. Калюжного ; Не вір мені : 

"Ти інколи мене не розумієш..." / сл. Н. Вольфович ; Акації : "П'янких акацій білих аромат..." 

/ сл. Л. Шевчук ; Колискова : "Спи, моя маленька, хай тобі сниться..." / сл. О. Мельник ; Не 

цурайся пісні : "... яку чув від мами..." / сл. М. Федунця ; Ёж : "Зверь с иголками и серый..." / 

сл. А. Осадчука. 

51. Верстюк В. П. Дзвінкі мелодії душі : [зб. пісень (для голосу з вок. ансамблем та 

хором) з супр. і без] / Володимир Верстюк. — Сторожинець (Чернівец. обл.) : [б. в.], 2006. — 

55 с. : іл., портр. ; 29 см. — 500 пр. — [2007-006 Н]. 

Зміст: Мамо, люба мамо : "Біжать літа з матусиного саду..." ; Батькова душа : "Ки-

лимом квітучим і багатим..." ; Рідний край : "Стрімкі потоки, наче з вирію птахи..." ; Запоро-

шені ниви : "... ниви снігами..." ; Хвиля Серету приб'є... ; Пізнє кохання : "Розстелилася 

стрічкою дорога..." ; Вишневий цвіт : "Тихо котиться туман..." ; Літа мої, літа : "Спадають 

роси із висоти..." / сл. Р. Ходана ; Розмова над Серетом : "Трави над Серетом вляжуться в по-

коси..." / сл. Л. Левіної ; Яблуневий цвіт : "Білим цвітом, білим цвітом в хаті вікна побілі-

ли..." ; Моя бабуся : "На всій планеті є бабусь багато..." / сл. С. Слюсарчука ; Двоє : "Смереки 

кружляють у танці..." / сл. А. Тинка ; Дівоче серце : "Ходять парами..." / сл. А.Чабана ; Ой, 

полети, зозуленько / сл. нар. ; Веселий настрій ; Роки ідуть : "Роки ідуть, і їх не зупинить..." / 

сл. А. Дущак. 

52. Гайдук В. М. Мої скарби : [зб. вок.-хор. творів в супр. фп. і без супр.] / Василь Гай-

дук. — Ужгород : Карпати, 2006. — 416, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-9007008-

1-0. — [2007-067 H]. 

Зміст: Царю небесний: Царю небесний ; Святый Боже ; Отче наш ; Під твою милість ; 

Квітка Голгофи : "Цвітуть квітки Голгофи..." ; Радій, Україно ; Христовий Апостол : "Там 

Юда Тадей, де жити не просто..." ; Миром Божим освятіться : "Грішне людство біди й кари 

гнули..." ; Славлю Бога : "Божа велич квітне всюди..." ; Молитва : "Боже, ти Любов'ю..." / сл. 

Ю. Шипа ; Спасіння просимо в любові / сл. Н. Поповича ; Хорові твори: Чотири радості :  

1. Весна : "Від села до села..." ; 2. Літо : "Ллється золото за обрій..." ; 3. Осінь : "У горах я 

багряний ліс..." ; 4. Зима : "Білі бджоли, білий цвіт..." ; Моя земля : "... — країна Україна..." ; 

Мій край : "Доля моя доли й гори..." ; Овиди серця : "Мій краю..." ; Рятуй мене : "У день 

прийди, в ночі прийди..." ; Як не кохати : "Край наш смерековий..." ; Диво ружа ; Яворе мій 

кучерявий : "Яворові мої гори..." ; Рідна сторона : "Мої гори, рідні гори..." ; Я твій, о радосте 

моя : "В душі моїй душа Карпат..." / сл. Ю. Шипа ; Весна : "Не забудь, не забудь юних 

днів..." ; Зелена діброво! ; Думи : (із циклу "Веснянки") ; Земле, моя всеплодющая мати... ; 

Дивувалася зима : "Дивувалась зима..." / сл. І. Франка ; Воззваніє : "Что минуло, загинуло..." 

/ сл. О. Духновича ; Благословення : "Як рушаєш сину, у світи далекі..." / сл. С. Сороки ; На 

Купала / сл. С. Жупанина ; Вітер з гаєм розмовляє / сл. Т. Шевченка ; Карпатський мій світе : 

"До рідних смерек, до рідних лелек..." / сл. В. Густі ; Ой ліщинко... / сл. Ю. Боршоша-

Кум'ятського ; Пісні та романси: Дайте сонцю дорогу : "До України пригорніться ; 

Журавлині заручини : "Вітер ніжно гладить трави..." ; Осінняя арфа : "Вже ясенець є на бо-

лотах..." ; Райський листопад : "Літає в лісі позолота..." ; Родовід : "Гей, гей! Родовід моїх 

краян..." ; Журба над криницею : "Верба коси нахилила..." ; Квіти щастя : "Я проста люди-

на..." ; Вийди, мила, до воріт : "Ходить осінь по стерні..." ; Молоді літа згадаймо : "Давні мої 

цімборове..." ; Святий талісман : "Не знав ...не знав я ніколи..." ; Бодай би ти, фраїрику : "Чи 

ти тямиш то ті ночі..." ; Пісенька зеленої голочки : "Під наметом небесами..." ; Рідна сто-
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рона : "Мої гори, рідні гори..." / сл. Ю. Шипа ; Благодатна пора наступає : "Гримить! 

Благодатна пора наступає..." / сл. І. Франка ; Рідний край — зелена Верховина ; Смерековий 

камінь : "Між горами, між лісами..." ; Пісня ластівок : "З листя вниз ще не опали...";  

О, прийди, чекаю : "Ніч пливе у горах..." / сл. С. Жупанина ; Мова сердець : "Не той 

глухонімий, кого нещадна доля..." / сл. В. Колодія ; Де тії струни? ; Мій ти єдиний : "Все, все 

покинуть..." / сл. Л. Українки ; День Пам'яті ; Елегія : "Вже об вікно моєї хати..." ; Спогад : 

"А сніг іде... а сніг іде..." ; Тихо-тихо ; Знов весна : "А думки неначе тучі..." / сл. В. Густі ; 

Тобі, рідний краю / сл. В. Гренджі-Донського ; Дивлюся — аж світає : "Я дивлюся — аж 

світає..." / сл. Т. Шевченка ; Співаночки : "Гей, співанки, співаночки..." / сл. Ю. Боршоша-

Кум'ятського ; Із народної криниці : в обробці В. Гайдука: Місяцю королю ; Прала, мила 

прала ; Ей, далась ня, мамочко ; Віддається цімборочка ; Чия хата соломою вкрита ; Закувала 

зозулиця ; Плавали качата ; Ой на горі лен зелений ; Од бучка до бучка ; Колискова ; 

Плавала, плавала ; Ніч яка місячна / сл. М. Старицького ; У неділю рано ; Пойме, хлопці, 

пойме... ; Коли я руковав ; Творчі портрети: Цвіте краса над Ужем : "Над рікою Ужем чисті 

небеса..." ; Синьогори : "Піду я у Синьогори..." ; Світочі слов'ян : "Із Морави йшли по 

світу..." ; Чарівна блакить : "Бог Творець дав купіль чуда..." : (для жіноч. вок. ансамблю або 

хору) ; Мій Перечин : "Розум, серце, дух..." ; Як Марія заспіває : "Файні люде березняни, 

файна в них Марія..." ; Славний хлоп : "Його Штати знали й знають..." : для міш. хору і соло 

баритона у супр. фп. ; Син : "Його ростила для звитяг..." ; Віват, маестро : "Летять роки 

життя все далі..." ; Летять роки на крилах пісні ; Наша любов : "Зустрілись ми весною..." ; 

Ужгород : "... віками..." ; Лісолюб : "Народився у Карпатах..." ; Наша берегиня : "Наша пісня, 

наша мова..." : для вок. дуету сопрано і меццо-сопрано в супр. фп. / сл. Ю. Шипа ; Дорога 

співця : "І люди й природа радіють..." / сл. М. Ряшка ; Світанкова ластівка Карпат : "Між 

заграв хмаринок..." / сл. С. Жупанина ; В Закарпатті весна : "Де ранковий розмай..." / сл.  

М. Гнатюка ; Дитячі пісні: Весняне сонечко : "Принесло нам сонечко знов тепло..." ; Барвінкові 

зорі : "В нашім краї зеленіє..." ; Перший учитель : "З тобою ішли ми по теплій ріллі..." / сл.  

С. Жупанина ; Вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки в листі зелененькім..." : 

для дит. хору / сл. Л. Українки ; Новорічна радість : "На дворі ніч давно темненька..." ; 

Помічниця : "Де високі гори і пасуть олені..." ; Світлочола чарівниця : "Ранок вересневий..." ; 

Ранок : "Сонце сіло на горі..." ; Струмочок : "Я, малий струмочок..." ; Відкрий, синку, вічка : 

"Ангелик уранці коло ліжка..." ; Прийшла весна : "Гості бажані летять..." ; Хто це? : "Довгі 

вуха, довгі ноги..." : (веселі загадочки) ; Найдорожча книжечка : "Я уже великий..." ; Під 

образом : "На Ісуса позирає..." ; Ми вчимося у Шевченка : "Ми такі у школі..." ; Пірнай у річ-

ку знань : "Якщо жити хочеш файно..." ; Усім і собі : "Будьмо чисті в слові..." ; Чиніть доб- 

ро : "Живіть, творіть, горіть, садіть: по-доброму!.." / сл. Ю. Шипа ; Хорові концерти: До тебе 

підношу я, Господи, душу ; Христос воскрес : "Днесь весело дзвони дзвонять..." ; 

Благовіщення : "Вість приніс до Назарету..." / сл. Ю. Шипа ; Поклик весни : "Гріє сонечко!.." : 

кантата для міш. хору a capela : (із циклу "Веснянки") / сл. І.Франка. 

53. Губар М. Співає Переяславщина : пісні у супр. баяна : [для соло, ансамблю, хору] / 

Микола Губар. — К. : Муз. Україна, 2007. — 71, [1] с. ; 29 см. — У надзаг.: 1100-річчю 

Переяслав-Хмельницького присвяч. — 500 пр. — ISMN M 707502-80-8. — [2007-125 Н]. 

Зміст: Оброб. укр. нар. пісень: Ти ж мене підманула : "Ти казала: в понеділок..." ; Ой на 

горі цигани стояли ; По той бік гора ; Ой мати, мати, мати ; Чоловіче, чоловіче ; Через сад-

виноград ; Я все дивлюся : "Гей, гей, гей, гей!.." ; Як поїдем на базар ; Чи я не хазяйка ; За 

писаря я піду : "Хтіла мене мати..." ; Оригінальні твори: Що молода жінка з старим 

мудрувала ; Де ти, доню, барилася ; Коли б мати не била / сл. нар. ; Я дівчина гарна : "Сватав 

мене Гриць, Гриць..." / сл. М. Губаря ; Прилітала горлиця : "... до мого вікна..." / сл. Л. Вік-

тасової. 

54. Євтушек В. Співаймо всі : пісенник : [в супр. фп. і без супр. / Віра Євтушек ;  

авт. ред. ; сл. А. Оборіної]. — Львів : Край, 2007. — 69, [2] с. : портр. ; 20 см. — 500 пр. — 

ISBN 978-966-547-245-2. — [2007-108 Н]. 
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Зміст: Пісні для дітей: Справжня українка : "Подивіться ви на мене..." ; Заспіваю пі-
сеньку : "Тупну-тупну ніжкою..." ; Чарівна скринька : "У прабабці на селі..." ; Весна : "По 
стежині тупотить..." ; Сонячна доброта : "Кліпа сонечко очима..." ; Музикант : "Коник стри-
бунець скочив на стілець..." ; Зайчик в'яже рукавички : "Під вербою біля річки..." ; Олег і до-
щик : "Дощик стукає у вікна..." ; Мой друг : "Мне купили попугая..." ; Каченята ; На ри-
бальці : "Ну куди оце годиться..." ; Бджілка і горобчик : "Бджілка маленька в струмочок упа-
ла..." ; Добрий їжачок : "Просили синиці у їжачка спиці..." ; Журавлі : "Над нами високо жу-
равлі літали..." ; Літо : "Травичка сріблиста одягнула намисто..." ; Модниця : "Захотілося По-
ліні модницею стати..." ; Пісні для дорослих: Мамина любов : "Якби могла птахом я стати..." ; 
Я сумую за вірними друзями ; Чи ж кохання — це зло, що існує? ; Чому ти зів'яла, трояндо? ; 
Журавлиний спів прощальний ; Простягає осінь свої руки ; Зрада : "Між вербами 
плакучими..." ; Доле ж моя, доле ; Я бачила, як плачуть квіти ; Не тривож себе, мій друже, не 
тривож ; Моя грусть : "Деревья стали грустными..." ; Ради нас Христос родився ; Весільна 
співаночка : "На селі весілля, музика лунає..." ; Розквитався : "Захотіла жінка ласки...". 

55. Муніципальний камерний хор "Легенда" : репертуар. зб. : [в супр. фп. і без супр.]. 
Вип. 2 / [упоряд. І. Циклінський ; муз. ред. А. Славич]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 
2006. — 145 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 966-2946-09-8. — [2007-085 H]. 

Зміст: Дичко Л. Мала ектенія : "Ще і ще в мирі Господу помолимось..." : з уроч. 
літургії. — Успенський В. Благослови, душе моя, Господа. — П'ярт А. Богородице Діво. — 
Bennet J. All Creatures Now Are Merry. — Busto J. Pater noster. — Скорик М. Шуміла 
ліщина / аранжув. М. Гобдича. — Цвіте терен : укр. нар. пісня / оброб. О. Коломієць ; Стоїть 
явір над водою : укр. нар. пісня / оброб. О. Лисоконя ; Засвічу свічу / оброб. Г. Гаврилець. — 
Зубицький В. Весілля : "Дуба дуб, дібіді, тарабам, тікіті..." : заключ. частина хор. концерту 
"Гори мої". — Skulte A. Quasi una sonata per coro da camera : "Dam da da da da dam..." ; Veltits 
kamerkorim "Ave Sol". — Bermudez L. Prende la Vela : "Negrita, ven!..." : (mapole) : Folklore de 
costa atlantica colombiona / arr. A. Parbonell. — Iradier S. La Paloma : "Cuando salide..." : 
нabanera ; Give Me Jesus : "When I am alone..." / arr. L. L. Fleming ; Set Down Servant / arr.  
R. Shaw. — Dawson W-L. Ev'ry time i feel, the spirit ; Soon Ah Will Be Done. — Ives G. Name 
that tune : "n m n m nm...". — Troup B. Route 66 : "If you ever plan to motor west...". 

56. Пастушенко А. С. Цвіт рясний над росами : укр. лірич. пісні : [для солістів, вок. 
ансамблю, хору в супр. фп.] / А. С. Пастушенко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 
111, [1] с. ; 24 см. — ISMN M-707509-31-9. — [2007-089 H]. 

Зміст: Цвіт рясний над росами : "В росах в'ється стежечка..." ; Цвітуть трояндові сади : 
"Ми тут зустрічались в пориві бажання..." ; Ой, скрипалю мій, скрипалю : "А у небі сонце 
грає..." ; Як згадаю зустрічі жаданні ; Микитин дім : "А Микита, хлопець бравий..." ; Не 
згуби... : "З уст моїх в твої уста..." ; Помаранчеві знамена : "Лякали тебе, Україно..." ; Разом 
зустрінем той час : "В барвінковім ріднім краю стрічай..." ; Скрипка-чарівниця : "Чути в 
горах скрипку..." ; Стежина до рідного дому : "Відцвітають літа, і на скронях не спиниться 
час..." ; Ти навік коханий мій : "Милий, я тебе люблю..." ; Папороті цвіт : "Доля моя, чиста 
зоря..." / сл. А. Пастушенка ; Елегія : "За даллю даль, за даллю даль..." ; Кликати — кличу ; 
Ода любові : "Тебе милую і тебе люблю..." ; Напливає туман : "... береги в молоці..." / сл.  
Є. Гущина ; Літо прийшло : "Свиснула іволга у вербову дудку..." / сл. Є. Шморгуна ; Зоряне 
танго : "Три зорі у небі полудневім..." / сл. С. Бабія. 

57. Сов’як Р. П. Святися, Україно вільна! : зб. пісень для чолов. хору : [в супр. фп. і 
без супр. / Роман Сов’як ; [літ. ред. та авт. передм. М. Шалата ; муз. ред. І. Фрайт] ; Дрого-
биц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів обл.) : Посвіт, 2006. — 74, [1] с. ; 
29 см. — 500 пр. — ISBN 966-2946-01-2. — [2007-094 H]. 

Зміст: Музичні обробки пісень ОУН — УПА: Зродились ми великої години / сл. О. Ба-

бія ; Там за лісом сонце сходить / сл. і муз. невідомого автора ; Чи чуєш, мій друже-юначе? ; 

Два повстанці, юні друзі ; Йшли селом партизани ; Вже вечір вечоріє : ("Лента за лентою...") ; 

Ох, як люблю ті наші гори! ; Ішли ми до бою... : (марш вояків УПА) ; Повстанська про-

щальна : "Дівчино голубонько, присядь біля мене..." ; Авторські пісні: Українські повстанці : 

"Крізь ночей голубу каламуть..." / сл. В. Романюка ; Вставай, уярмлений народе! : "Доки 



  

   

29 

коритись будем диктату..." ; Ми — самостійні! ; Нації слава! : "Прийшла пора, не терпить 

час!.." / сл. М. Белея ; Ода Україні : "В ім'я апостолів святих..." / сл. М. Цішкевича. 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 

58. Дерда І. М. Кредо : солоспіви на слова укр. поетів : [в супр. фп.] : навч.-метод. 

репертуар. посіб. / Іван Дерда. — Чернівці : Рута, 2007. — 149, [2] с. : портр. ; 29 см. — 

(Серія "Буковинська китиця"). — 500 пр. — ISBN 978-966-568-929-4. — [2007-172 Н]. 

Зміст: Десять творів на слова Василя Васкана: Моя Україна : "Моє серце, тріпоче мов 

птах..." ; Буковина — рідний край : "Весна війнула у вікно..." ; Чернівці : "Летів, летів у небі 

синім сокіл..." ; Козацька доля : "Виступали на зорі хлопці повносилі..." ; Калина у журбі : 

"Погасла зірка, та не згасне світло..." ; Голуби кохання : "За вікном воркують голуби..." ; 

Чарівний сон : "Вірю я, що чари десь блукають в горах..." ; Волошкові очі : "Достигають 

черешні і троянди в цвіту..." ; Кредо : "Мені не треба чужого неба..." ; Нас кличе Матір-

Україна ; П'ять творів на слова Івана Бажанського: Рідна мати : "Нема то на світі, як рідная 

мати!.." ; Добрий школярик : "Із школи додому Маруся вертала..." ; Не знають : "О, які ви 

люди!? Як би ви то знали..." ; Ти хотів мені, мій батьку : "... долю поліпшити..." ; Хмаринка і 

вітер : "По небу голубому..." ; Два твори на слова Володимира Михайловського: Як добре — 

ти у мене є : "Ґелґоче день у скрикові людському..." ; При свічах : "На порозі хати..." ; Два-

надцять творів на слова Віктора Скавроника з вокального циклу "Дванадцять місяців": Сі-

чень : "... Перший в році місяць..." ; Лютий : "Другий місяць — лютим зветься..." ; Березень : 

"Ось прийшла весна жадана!.." ; Квітень : "В квітні, дітки, все-все квітне..." ; Травень : "В 

травні трави шовковисті..." ; Червень : "...називали "чермний" ; Липень : "Липа, дерево 

квітуче..." ; Серпень : "В серпні вже збирають жито..." ; Вересень : "Перше вересня! Це 

свято..." ; Жовтень : "... Жовті сяють листя!.." ; Листопад : "Листя осінню кружляє..." ; 

Грудень : "Як ми знаємо, малята..." ; П'ять творів на слова Тимари Севернюк з вокального 

циклу "За знаком часу" ; Натура : "Врешті, може, і це любов..." ; Мені небагато треба ; 

Серпневий карб : "Горобина горить... Горобина горить..." ; Милість : "Про що ти думав, 

Господи, в ту ніч..." ; Perpetuum Mobile : "Творить добро...". 

59. Духовні піснеспіви : хрестоматія [для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Муз. 

мистецтво" / упоряд. Л. В. Іщук]. — Луцьк : Терен, 2007. — 209 с. ; 29 см. — Бібліогр.:  

с. 198—199 (36 назв). — Алф. покажч. пісень: с. 200—204. — 300 пр. — ISMN 978-966-8575-

58-7. — [2007-077 H]. 

60. Рева В. Я. Хорова обробка : навч. посіб. для студ., викл., керівників хор. колективів 

/ В. Я. Рева ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Донецьк : Апекс, 2007. — 

149, [2] с. : табл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 148 (18 назв) та в підрядк. прим. — Довідка 

про авт., 3-тя с. обкл. — 300 пр. — ISBN 966-8242-50-5. — [2007-115 Н]. 

61. Сбітнєва Л. М. Розвиток співацьких голосів молодших школярів : метод. посіб. 

для вчителів муз. загальноосвіт. шк. / Л. М. Сбітнєва, А. І. Велікандо ; Упр. освіти і науки 

Луган. облдержадмін., Луган. ін-т післядиплом. пед освіти. — Луганськ : Знання, 2006. —  

86 с. ; 29 см. — 150 пр. — [2007-019 Н]. 

62. Українські церковні піснеспіви : для однорід. чолов. хору : [навч. посіб. / ред.-

уклад. А. Плішка] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 

167, [4] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-568-917-1. — [2007-154 Н]. 

63. Хорова музика : хрестоматія з диригування : навч. посіб. [до курсу "Хор. 

диригування"]. Вип. 2 / [уклад. А. В. Плішка] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці : Рута, 2007. — 46, [1] с. ; 29 см. — 50 пр. — [2007-062 H]. 

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей 

64. Білик І. Дрімко : колискові : [для голосу з умовними букв.-цифр. позначеннями партії 

супр.] / Ігор Білик. — Ужгород : Ліра, 2006. — [19] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN M-707500-47-7. 

— [2007-043 H]. 
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Зміст: Дрімко : "Сходить місяць золотенький..." / сл. В. Романець ; Колискова : "Чому, 

чому не спиш, моє дитятко?.. / сл. Л. Бегун ; Колискова : "Тиша. Вечір надворі..." ; Ко-

лискова : "Спи, засни, маленьке сонце..." ; Колискова для сина : "Рученята склавши під го-

лівку..." / сл. Б. Сливчука ; Колискова : "За горою ховається день..." / сл. авт. ; Колискова для 

цифр : "Одиничка уже спить..." / сл. А. Корнича ; Колискова для матусі : "В небі зіронька 

ясно світиться / сл. Н. Вернигори ; Материнська колискова : "Спи, синочку, тихо-тихо..." / 

сл. І.Чопея ; Місяць і звізди : "Тихий вечір, тихий красний..." / сл. М. Підгірянки. 

65. Водов А. Песни к музыкальным сказкам : [для голоса с условным букв.-цифр. 

обозначением партии сопровождения / сл. и муз.] Андрей Водов. — Луганск : Элтон-2, 2005. 

— 27, [1] с. ; 28 см. — 50 экз. — ISBN 966-88-27-12-0. — [2007-044 H]. 

Содерж.: Усі миші люблять сир: Сиру — сир : "Традиція гарна — вечеряти разом..." ; 

Моє кохання! : "Дивись, з неба..." ; Кіт-Маг : "Не варто дивуватись..." ; Фінал : "Літній вітер, 

синє небо..." / за мотивами п'єси Д. Урбана ; Снеговик и лето: Песня сосулек : "Я не знаю 

где, когда и как..." ; Баллада Снеговика : "Цель..." ; Песня Тюльпана : "Не день, не ночь..." ; 

Рэггей Лета : "Уа-пада-па-па..." ; Песня Червяка : "В глубине земли..." ; Баллада Лета : 

"Стихнут звуки песен..." ; Дуэт Воробушков : "Все, что было ярко-желтым..." ; Прощальная : 

"Пусть...". 

66. Загрудний Л.-А. Співаночка : пісен. скарбничка для дітей дошк. та шк. віку. 

Скринька 5 / Лель-Анатолій Загрудний. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 21, [3] с. ; 

24 см. — ISMN M-707509-38-8. — [2007-158 Н]. 

Зміст: Журавлі : "Кру! Кру! Курли!.." ; Сніжиночка : "... спускається..." ; Сніжок : "Сні-

гу, білий сніжку..." ; Для потішечки : "Попід вікнами Мороз..." ; Бабине горе : "У куточку..." / 

сл. К. Перелісної ; Забіліли сніги : "Ось і зима вже настала..." / сл. А. Качана ; Сніговиха : "У 

лісочку тихо-тихо..." / сл. В. Ладижця ; Сніжок : "По селу тепер щоднини..." / сл. С. Жу-

панина ; Гра у сніжки : "На галяві край доріжки..." / сл. П. Воронька ; Зима : "Дорога біла 

стелиться..." / сл. В. Бичка ; Морозець ; На санчатах : "Я лечу, лечу, лечу..." / сл. Г. Бойка ; 

Ялинка в дитсадку : "Сьогодні в нас ялинка..." / сл. Т. Коломієць ; Наша ялинка : "З неба 

падають сніжинки..." / сл. Н. Забіли ; Новорічна ялинка : "Ой, весела в нас зима..." / сл.  

М. Рильського ; Снігова баба : "Що за гамір?.." / сл. М. Підгірянки. 

67. Найда Я. Пісенний світ дитинства : пісен. зб. : [для вок. ансамблів і солоспівів з 

букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Ярослав Найда. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 71 с. : 

портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-8770-71-5. — [2007-132 Н]. 

Зміст: Господи, помилуй нас : "Сходить сонечко ласкаве..." ; Теплий сніг : "Через поле, 

через ліс..." ; Поспішайте творити добро : "Котить хвилі до моря Дніпро..." / сл. І. Чернець-

кого ; Я в садочок чап, чап, чап : "Я співаю: Ля-ля-ля-ля-ля-ля..." / сл. В. Вербича ; У садочок 

перший раз / сл. Я. Найди ; Барвінок : "Зелене листя..." ; Вчителька : "Така вона хороша..." / 

сл. В. Паронової ; Сипле, сипле сніг / сл. Б. Лепкого ; Дзвоник : "Люлі, дзвонику, засни..." / 

сл. А. М'ястківського ; Курчатко : "Я сама боюся..." ; Снилось мені ясне сонце ; Та Оленка, 

та маленька / сл. М. Підгірянки ; Три сопілки : "Вийшли в поле три дівчини..." / сл. А. Жит-

кевича ; Зайчикові вуха : "Сіє, віє, завива..." / сл. В. Каменчук ; Морозець, морозець ; На ли-

жах : "З татусем удвох ми в лісі..." / сл. Г. Бойка ; Ялинка : "Прибрана ялиночка..." / сл. М. Поз-

нанської ; Від зими до зими : "Січень січе..." / сл. Ф. Петрова ; Їжачок : " ... із голочок ; Па-

дай, падай, дощику ; Спи, моє дитя : "Вечір сонце післав спати..." / сл. М. Чопик ; Кульбабка : 

"Посивіла враз кульбабка..." / сл. І. Гал ; Сліпий дощ : "Крап, крап, крап-дощик накрапає..." ; 

Український козачок : "А у нас сьогодні свято..." ; Козаченьки : "Гей, гуляйте, козаченьки..." ; 

Весела волиняночка : "Я весела волиняночка..." / сл. М. Гнатюка ; Ой метелиця зима / сл.  

Т. Мезенцевої ; Зимонька-зима : "Срібнії дерева..." / сл. А. Первомайського ; Новий рік / сл. 

В. Малишка ; Сонечко : "До мого вікна..." / сл. Д. Павличка ; Заметушечка : "Я у мами 

одна..." / сл. В. Логози ; Грибний дощ : "Ворожила нічка темна / сл. М. Мартинюка ; Вже зга-

сає ясний день / сл. Я. Кузьмова ; Вишиванка : "Мама вишила мені..." / сл. В. Крищенка ; Ми 

— маленькі українці : "Як весна зеленоока..." ; Йде у гості Миколай : "Через гори, через до-
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ли..." ; Похідна козацька : "Б'ють литаври в небо..." / сл. Й. Струцюка ; Рідна мова : "Сію ди-

тині..." ; На Івана, на Купала / сл. В. Гринько ; Святий Миколаю ; Українонька : "Моя вербо, 

моя калинонько..." / сл. Н. Гуменюк ; Славні козаки : "Гей, згадаймо, браття, ту годину..." ; 

Шана вам, вчителі! : "Наче вітер здуває " / сл. К. Іванущика ; Бабусині руки : "З бабусею 

своєю дружу давним давно..." / Л. Квітка ; Я дівчинка маленька / сл. І. Савчука ; Розбудило 

сонце день / сл. Г. Терлецької ; Коханий дідусю : "... наш голубе сивий..." / сл. Л. Ткачука ; 

Колискова : "Спи, синочку-ясеночку..." / сл. С. Дружиновича ; Веснянка : "А вже красне 

сонечко припекло, припекло..." / сл. О. Олеся ; Ой вербо-вербице : "Не сумуй, вербичко, над 

водою..." / сл. С. Борисюка ; Україно моя : "Ой ти земле моя..." / сл. П. Манойла і Я. Найди ; 

Я — україночка : "Серед гаїв зелених, серед трави й роси..." / сл. Н. Шугніло ; Українцем 

будь! : "Ласкавість неба голубу..." / сл. П. Маха. 

68. Павенський В. М. Хорові твори для дітей : [для хору без супр. / Володимир Па-

венський ; упоряд. А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. музикознав. 

та фп. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 94 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 92—93 та в 

підрядк. прим. — 200 пр. — ISBN 978-966-2946-27-7. — [2007-087 H]. 

Зміст: Від зими до зими : (за мотивами укр. календ. пісень) : Твір 25 : Зима: 1. Радуйся, 

земле, коляда іде! ; 2. Ци дома, дома білий молодче : "Щедрий, добрий, світий вечір!..." ; 

Весна: 3. Довга лоза : "Прийди, прийди, Весно..." : (кривий танець) ; 4. Ой весна, весна — 

днем красна : "Прийди, прийди, весно..." / сл. нар. ; 5. Сон : "Полетів кудись сон..." : (коли-

скова) : дует / сл. Х. Білоус ; Літо: 6. Дощик : "Іди, іди, дощику..." / сл. П. Сингаївського ;  

7. Заплету віночок : (купальська) / сл. нар. ; Осінь: 8. Золота осінь : "Ще недавно в небі си-

нім..." / сл. О. Бродського ; 9. Обжинкова : "Раз! Два! Три! Чотири!.." / сл. нар. ; 10. Новоріч-

ні дзвони : "Бом! Бом! Бом! Бом!.." : хор. концерт для подвійного дит. хору та двох солістів ; 

Оброб. укр. нар. пісень для дит. хору: Щедрик ; Ти до мене не ходи ; Закувала зозуленька / 

сл. нар. ; Sirtaki : оброб. для дит. хору грец. нар. танцю. 

69. Пилип’юк Л. Золоті гаї : пісні [на сл. Л. Пилип'юк : для голосу з умовними букв.-

цифр. позначеннями партії супр.] / Леся Пилип’юк ; муз. В. Лазаренка ; худож. Л. Косович. 

— [Б. м. : б. в.], 2002. — [15] с. : іл., портр. ; 27 см. — Дод. до журн. "Дзвінок" № 1. — 5 000 пр. 

— ISBN 996-95109-1-0 (помилк.). — [2007-017 Н]. 

Зміст: Молитва : "Встану я раненько..." ; Журавлик : "З далекого краю..." ; Там у лузі : 

"Там у лузі поміж трав..." ; Мамине свято : "Дуже-дуже рано..." ; Золоті гаї : "Є гай, де най-

краще співають пташки..." : (фестивальна) ; Лелеки : "У небо високе..." ; Мамина мова : "Як 

би тобі доню...". 

70. Пінчук Ю. Б. Співанковий підручник : навч. посіб. для дітей дошк. віку та учнів 

1—2-х кл. загальноосвіт. шк. / Ю. Б. Пінчук. — Вид. 1-ше. — Ужгород : Вид-во В. Падяка, 

2005. — 43, [1] с. : іл. ; 30 см. — У надзаг.: Веселкова школа. — 1 000 пр. — ISBN 966-7838-

93-5. — [2007-151 Н]. 

71. Савраюк Ю. Картинки дитинства : пісні для дітей у супр. фп. / Юрій Савраюк. — 

Луцьк : Терен, 2007. — 48 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-8575-61-7. — [2007-092 H]. 

Зміст: Колискова : "Заходився місяць колисати землю..." ; Таке собі дівча ; Снігова 

Баба : "Якось раз серед зими..." ; Дід Будилко : "Є на світі дивний дідо і про нього кажуть, 

ніби..." ; Зелені розбишаки : "Біля річки ходить нічка..." ; Музичний буквар : "Знає кожен 

школяр, що музичний буквар..." / сл. Ю. Савраюка ; Вишеньки-черешеньки : "Поблискують 

черешеньки в листі зелененькім..." ; Пісня : "Чи є кращі між квітками, та над веснянії..." / сл. 

Л. Українки ; Чи буває таке? : "Спритний слон злетів на стовп..." / сл. М. Пронька ; Диктант : 

"Ой, що було сьогодні в класі!.." / сл. В. Івченко. 

72. Сірко В. Й. Посміхнися, Україно! : зб. дит. пісень [на сл. Л. Сірка : для голосу з 

умовними букв.-цифр. позначеннями партії супр.] / Володимир Сірко. — Львів : Край, 2006. 

— 64, [1] с., включ. обкл. : іл., портр. ; 20 см. — [2007-020 Н]. 

Зміст: Заставний Є. Чотири заповіді : "Звеличуйте мову..." ; Диво із див : "У Києві на 

майдані сталось дивне диво з див..." ; Помаранчеве величчя ; Помаранчева хвиля : "Учениця 
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Марічка, йде майданом, як чічка..." ; Матусенько : "Матусенько, добра, мила і рідненька..." ; 

А без мами — біда : "Летять клином з України в вирій журавлі..." ; Їжачок і білка : "Бігла 

лісом білочка, стрибонувши з гілочки..." ; Різдвяна Благодать : "Дзвонять срібні дзвоники у 

різдвяну ніч..." ; Дочекались : "Дуже втішилась Мартинка...". — Матвіїв Г. Осягнення 

свободи : "Від Сяну до Дону, від Сум до Дунаю..." ; На Великдень : "В Україні дзвонять 

дзвони..." ; Христос Воскрес : "Христос Воскрес вітають тато..." ; Іще підросту : "Як я 

братові заздрю щоранку..." ; В День Шахтаря : "До дідуся на свято прийшла осінь багата...". 

— Сковрон З. Святий Миколаю : "Великий чудотворче, Святий наш Миколаю..." ; 

Журавлик : "Ой чи бачили, чи ви чули те..." : (хоровод) ; Мальви : "Пам'ятаєш, улітку..." ; 

Пташечку мій : "Ой, журавлику мій..." ; Вчимося дерзати : "Любім Бога, вчімося дерзати..." ; 

Світанок : "Світанок в багрянці зоріє...". — Пенюк А. Весна : "Птахи з вирію спішили вдаль 

за синій Буг..." ; На мамине свято : "Всміхнулася мама, мов цвіт орхідеї..." ; Хмаринка : "По-

над гай березовий..." ; Йде зима : "З дерев осінь листячко позніма..." ; Зайчик : "Іній на гіл-

ках, лід на всіх струмках...". — Далик І. Веснонька цвіте : "Лиш нічка з-над світу зняла 

темні шати..." ; Калинчата : "Щось весною трапилось, схоже до чудес..." ; Сонечко : "Зас-

мійся до нас із небес голубих...". — Процюк Г. Зориночка : "Я твоя надієчка, золота зори-

ночка...". — Антонюк В. Я Оксанка-галичанка. — Думанська О. Волошка : "Мріяла волош-

ка пуп'янки розкрити...". — Пігель А. Час зове : "Дзвоник в сяйві грає..." ; Марш козачат : 

"Посміхнися, Україно...". 

73. Шевчук В. Дзелень-бом : пісні для дітей : [без супр. / авт. сл. і муз.] Василь Шев-

чук. — К. : Карпенко В., 2007. — 19, [1] с. ; 20 см. — ISBN 966-8387-39-2. — [2007-102 H]. 

Зміст: Зацвіли дзвіночки : "Журавлі-королі..." ; Солов'їна колискова : "По горі..." ; Кі-

нецьліто : "Бродить бусол..." ; Весняна мозаїка : "Через поле, через ліс..." ; Ранок : "Синьо те-

че..." ; Чудасія : "Диво сталося у світі..." ; Весна. Пташині голоси : "Цінь, цінь, цінь, цінь!.." ; 

Капіж, капіж ; Ходить заєць біля луки ; Дощик, дощик ; По дорозі у полі-полечку ; Дзелень-бом 

: "Квітнуть в полі..." ; Полуднева колискова : "Тепла ніч..." ; Сонце рано встає ; Гойдає, гойдає : 

"Хтось тихо співає..." ; Весняні барви : "Луг зелений..." ; Равлик : "Завзятистий равлик...". 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1 Твори для оркестру 

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр 

74. Rock collection. Vol. 1 : [для голоса в сопровождения соло-гитары ; ритм-гитары ; 

бас-гитары и ударных] / сост. и авт. перелож. Шеремет В. П. — Ноты и табулатура для рок-

квартета. — Краматорск (Донецк. обл.) : Тритон-МФ, 2007. — 51, [1] с. ; 29 см. — Лит. текст 

англ. — 1 500 экз. — ISMN М-9007031-7-0. — [2007-025 Н]. 

Содерж.: Gillan I. Smoke On The Water = Дым над водой : "We all came out to 

Montreux...". — Mogg P., Schenker M. Belladonna = Белладонна : "Oh Belladonna, never knew 

the pain...". — Leeuwen R. V. Venus = Венера : "A goddess on a mountrain top...". — Hensly K. 

Easy Living =Лёгкая жизнь : "This is a thing I've never known before, it's called easy living...". — 

Henley D., Frey G., Felder D. Hotel California : "On a dark desert highway...". — Waters G. R. 

Money = Деньги. 

3.2 Твори для інструментального ансамблю 

75. Грає дует баяністів = The Duet of Accordionists is Playing / упорядкув. та викон. ред. 

І. Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 45, [1] с. ; 29 см. — ISMN M-707509-

50-0. — [2007-164 Н] 

Зміст: Штогаренко А. Український танець. — Власов В. В сузір'ї Центавра. — Дер-

бенко Є. Сюїта "Спорт-арена" : На рингу ; На катку ; Рал. 

76. Котюк Б. Domenico-sonate in D & in C : для дуету цимбалів : з коментарями / Бог-

дан Котюк. — Партитура і голоси. — Львів : Афіша, 2007. — 1 партит. (41 с.), 2 парт. (6 с.). ; 
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29 см. — Назва обкл.: TWO Domeniko-Sonate in D & in C for 2 cimbalom / B. Kotyuk. — Літ. 

текст парал.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 28 (11 назв). — 300 пр. — ISBN 966-325-075-5. — 

[2007-012 Н]. 

77. Популярні п’єси для двох баянів : [навч.-репертуар. посіб.] / упорядкув. та перек-

ладення В. Ф. Олійника ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський (Хмель-

ниц. обл.) : Оіюм, 2007. — 43 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-7975-87-6. — [2007-170 Н]. 

Зміст: Українська полька / опрац. М. Різоля ; Гиля-гиля, гусоньки на став : укр. нар. 

пісня — Гулак-Артемовський С. Козачок : (з опери "Запорожець за Дунаєм"). — Подільські 

викрутаси ; Подільська весільна полька / опрац. О. Беца. — Перепілочка : біларус. нар. пісня. 

— Латвійська полька / опрац. Ф. Бушуєва. — Стеценко К. Вечірня пісня. — Глінка М. 

Жайворонок. — Мясков К. Світанок. — Петров А. Вальс : (із к/ф "Стережись автомобіля"). 

— Хачатурян А. Вальс : (із музики до драми "Маскарад"). 

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два і більше фортепіано, фортепіано  

в 4 руки і т. д.) 

78. Для матусь і бабусь : попул. дит. пісні для фп. в 4 руки / оброб., [упорядкув.] Вік-

торії Лочмель. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2006. — 20 с. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN M-9007034-6-0. — [2007-046 H]. 

Зміст: Шаїнський В. "Антошка" : з м/ф "Веселая карусель ; "Песенка про кузнечика" : 

з м/ф "Приключения незнайки" ; "Улыбка" : з м/ф "Крошка Енот" ; Голубой вагон" : з м/ф 

"Старуха Шапокляк" ; "День рожденья" : з м/ф Чебурашка".— Крилатов Є. "Кабы не было 

зимы" : з м/ф "Зима в Простоквашино". — Гладков Г. "Песня друзей" : з м/ф "Бременские 

музыканты". — Савельєв Б. "Кручу-кручу педали" : з м/ф "Прогулка кота Леопольда" ; 

Неприятность эту мы переживем" : з м/ф "Лето кота Леопольда" ; "На крутом бережку" : з 

м/ф "Леопольд и Золотая рыбка". 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

79. Колобков С. П. Трио : для скрипки, виолончели и фортепиано / С. П. Колобков ; 

под ред. В. М. Золотухина. — [Партитура]. — Х. : Тарбут Лаам, 2006. — 42 с. ; 20 см. — 

(Колекция ансамблиста). — Сведения об авт., 4-я с. обл. — 100 экз. — ISBN 966-7950-28-Х. 

— [2007-114 Н]. 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

80. Верховина : твори для дуета та тріо баяністів / [ред.-упоряд.: Е. І. Мантулєв та ін. ; муз. 

ред. І. Фрайт ] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. нар. муз. інструментів та во-

калу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2006. — 52 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-707500-

42-2. — [2007-074 H]. 

Зміст: Накапкін В. Верховина : закарпатський народний танець. — Домінчен К. 

Гуцульський танець : з балету "Співає трембіта" / пер. для 2-х баянів В.Угриновича. — 

Скорик М. Гуцульський танець / пер. для 2-х баянів А.Онуфрієнка. — Онуфрієнко А. На 

полонині / пер. для 3-х баянів Е. Мантулєва. — Мантулєв Е. Карпатський гомін. 

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 

81. Грає дует "Каданс" = The Duet Cadence is Playing : для дуету [скрипка і баян].  

Вип. 1 / упорядкув. та викон. ред. І. Єргієва. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. —  

39 с. ; 29 см. — (Серія "Репертуар ансамблю"). — ISMN M-707509-35-7. — [2007-075 H]. 

Зміст: Єргієв І. Вулицями Парижа. — Самодаєва Л. Дитяча сюїта: Дитинство ; Мама і 

тато ; Чародійство ; Балаган ; Циганський танок / ред. І. Єргієва. 

82. Грає сім’я Зубицьких = The Zubytskis Family is Playing : [для дуету : акордеон та 

фп.]. Вип. 1 / [муз. ред. П. Ф. Серотюк]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 37 с. : 

портр. ; 29 см. — ISMN M-707509-51-7. — [2007-165 Н] 

Зміст: Зубицький В. Дивертисмент. — Зубицький В., Моретті М. Радісний спів. 
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83. Грає сім’я Зубицьких = The Zubytskis Family is Playing : [для дуету : акордеон та 

фп.]. Вип. 2 / [муз. ред. П. Ф. Серотюк]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 58, [1 ] с. : 

портр. ; 29 см. — ISMN M-707509-52-4. — [2007-166 Н] 

Зміст: Зубицький В. Від Фанчеллі до Гальяно : фантазія на теми Л. Фанчеллі,  

В. Бельтрамі, Р. Гал'яно. — Зубицький В., Моретті М. Річка. 

84. Котюк Б. Тріо-соната для цимбалів, альта і контрабаса = Trio-sonata for cimbalom, 

viola and controbass / Богдан Котюк. — Партитура та голоси. — Львів : Афіша, 2006. —  

1 партит. (27 с.), 3 парт. (23 с. окр. паг.). ; 29 см. — Назва обкл.: Trio-sonata for cimbalom, 

viola and controbass / B. Kotyuk. — Лит. текст парал.: укр., англ. — 200 пр. — ISBN 966-225-

076-3. — [2007-011 Н] 

3.2.9 Навчальні та інструментальні видання для інструментального ансамблю 

85. Клименко Ж. А. Грає ансамбль скрипалів : (редагування, перекладення) : навч. 

посіб. [ансамбль скрипалів з фп.] / Ж. А. Клименко. — Луцьк : Вежа, 2006. — 146, [1] с. ;  

29 см. — Бібліогр.: с. 146 (10 назв) та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISMN М-707501-06-1. — 

[2007-010 Н]. 

Зміст: Гендель Г. Ф. Арія. — Скорик М. Іспанський танець. — Джоплін Ск. Регтайм. 

— Фролов І. Жарт-сувенір. — Косенко В. Гавот. — Штраус Й. Віденський вальс. — Чер-

нецький П. Старовинний романс. 

86. Душний А. Прикарпатський дует баяністів: творчо-виконавський аспект : навч. 

посіб. [для використ. в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІV рів-

нів акредитації] / Андрій Душний ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр. 

навч. закл. культури і туризму. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 87 с. : іл., портр. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 11—14, 79—87. — 500 пр. — ISBN 978-966-2946-23-9. — [2007-079 H]. 

Зміст: Чумак В. Варіації на тему лемківської народної пісні "Кедь ми прийшла карта" : 

(для дуета баяністів у супр. оркестру укр. нар. інструментів) / інструментування С. Максимо-

ва : партитура. 

3.3 Твори для інструментів соло 

3.3.1 Клавішні інструменти 

87. Шлюбик В. Й. Дитячий альбом для баяна (акордеона) / Володимир Шлюбик ; [муз. 

ред.: Ф. Процик, І. Фрайт] ; М-во освіти і науки, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 

Каф. нар. муз. інструментів та вокалу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 38, [1] с. ; 

29 см. — 120 пр. — ISMN M-707513-00-2. — [2007-103 H]. 

Зміст: О, діво Маріє ; Ноктюрн ; Цвіте терен : укр. нар. пісня ; Козацька жартівлива ; 

Зозуля ; Мама ; Етюд ; Мелодія ; Елегія ; Спогад ; Ніч ; Пісня без слів ; Чарівний вечір. 

3.3.1.1. Фортепіано 

88. Бах Й. С. 12 маленьких прелюдій для початківців : для фп. / Й. С. Бах ; ред. К. Чер-

ні. — К. : Муз. Україна, 2007. — 22, [1] с. ; 29 см. — (Юному музиканту). — ISMN M-707502-

75-4. — [2007-040 H]. 

89. Бах Й. С. Маленькі п’єси : з нот. зошита Анни Магдалени Бах : (вибрані) : для фп. / 

Й. С. Бах ; [упорядкув. Красовський В.]. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 12, [1] с., 

включ. обкл. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-9007034-4-6. — [2007-042 H]. 

Зміст: Менует d-moll ; Полонез g-moll ; Менует c-moll ; Волинка ; Полонез g-moll ; Ме-

нует G-dur ; Менует g-moll ; Марш D-dur ; Менует a-moll ; Марш G-dur ; Марш Es-dur ; Ме-

нует G-dur. 

90. Захаров П. Б. Фортепианная музыка для детей и юношества = Piano Music for 

Children and Youth. Вып. 2 / Павел Захаров. — Одесса : Астропринт, 2006. — 82, [1] с. ;  

29 см. — ISMN М-9007034-0-8. — [2007-009 Н] 
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Содерж.: Пьесы, этюды: Считалка ; Старинный танец ; Мимолетная встреча : (регтайм) ; 

Песня ; Юмореска ; Колыбельная ; Акробатический этюд ; Шуточная кадриль ; Суета ; Театр 

марионеток ; Выходной день ; Бегущие аккорды : (этюд) ; Тихий вечер ; Деликатес ; Нове-

летта ; Горный поток ; Наигрыш ; В ритме дождя ; Прощальный взгляд ; Караван ; Сельский 

праздник ; Прогулка ; Этюд-каприс ; Тарантелла ; Ностальгический вальс ; Марафон ; Звуки 

тишины ; Лезгинка ; Ансамбли: Детская серенада ; Счастливое путешествие. 

91. Іванько О. П. Смарагдова скринька : три характерні твори для фп. / О. Іванько. — 

Чернігів : Чернігів. обереги, 2006. — 17 с. ; 30 см. — 500 пр. — ISBN 966-533-301-1. — 

[2007-155 Н]. 

Зміст: Старий млин ; Смарагдова скринька ; Страшна казка. 

92. Лак Т. Маленькі романтичні етюди : для фп. : Opus 41 : (вибрані) / Т. Лак. — К. : 

Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 23, [1 ] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-9007034-5-3. 

— [2007-052 H]. 

Зміст: Гавот ; Стрімкість ; Сарабанда ; Токатіна ; Менует ; Тарантела ; Експромт ; 

Скерцо ; Німецький танок ; Полювання ; Епілог. 

93. Міні-джаз : джаз. п’єси для фп. / упорядкув. Любов Ткаченко. — К. : Мелосвіт : 

Красовський В. Я., 2007. — 16 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-9007034-9-1. — [2007-041 H]. 

Зміст: Kaluza G. Let's Go = Ходімо ; Western Trein = Поїзд дикого заходу. — Heumann H.-G. 

Frog Leg Rock = Рок жаб'ячої лапки ; Rock The Piano = Рок оцього піаніно. — Cornick M. 

Close To The Minimum = Ближче до мінімуму ; Sixth Sense Blues = Шосте відчуття блюзу. — 

Norton C. Jazz-Waltz = Джаз-вальс ; An Adventure = Пригода. — Wedgwood P. To Jazzy, My 

Dog = Поджазуй, мій песику ; Simple Solution = Просте рішення. 

94. Мірошник А. М. Австраліана : 20 етюдів-картинок для фп. для дітей / Анатолій 

Мірошник. — К. : Муз. Україна, 2007. — 38, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN M-707-

502-82-2. — [2007-150 Н]. 

Зміст: На майданчику ; Зайчик шкутильгає ; Веселий пінгвін ; Качконіс пливе ; Тан-

цюймо! ; Пелікан ; На гойдальці ; Жаба плигає ; Колискова для ведмедика коала ; Черепаха 

повзе ; Маленький Джої : (кенгуру) ; Метелик ; Гоени біжать ; Кукабара ; Діджеріду ; Джака-

ранда ; Чорний лебідь пливе ; Імпровізація ; Під евкаліптом ; Кенгуру. 

95. Моцарт В. А. Двадцать три пьесы из "Нотной тетради восьмилетнего Моцарта" / 

[В. А. Моцарт]. — Х. : Фактор, 2007. — 31 с. ; 29 см. — (Классическая музыка). — Авт. 

указан перед нот. текстом. — 1 000 экз. — [2007-137 Н]. 

96. Ой за гаєм, гаєм : укр. нар. пісні в легкій оброб. для фп. [з підпис. літ. текстом]. — 

К. : Муз. Україна, 2007. — 45, [1] с. ; 29 см. — У надзаг.: Юному музиканту. — 30 пр. — 

ISMN M 707502-76-1. — [2007-127 Н]. 

Зміст: Не щебечи, соловейко ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой за гаєм, гаєм / оброб. 

Ю. Щуровського ; Ой на горі жито ; Ой сивая зозуленька / оброб. М. Каландьонка ; Грицю, 

Грицю, до роботи! ; Вийди, вийди, сонечко / оброб. Ж. Колодуб ; Іванчику-білоданчику ; Хо-

дить сонко по вулиці / оброб. Є. Льонка ; Іди, іди, дощику / оброб. В. Гончаренка ; Вербовая 

дощечка / оброб. І. Щербакова ; Їхав козак за Дунай / оброб. С. Климовського ; Заспіваймо 

пісню веселеньку ; Ой на горі та женці жнуть ; Сонце низенько, вечір близенько ; Тече річка 

невеличка ; Ой ти, дубе, дубе ; Місяць на небі ; Несе Галя воду ; Гандзя : "Чи є в світі 

молодиця..." ; По садочку ходжу ; Копав, копав криниченьку ; Цвіте терен ; Лугом іду, коня 

веду ; І шумить, і гуде ; Спать мені не хочеться ; Дощик ; Ой під вишнею ; Ніч яка місячна, 

зоряна, ясная ; Ой на горі два дубки ; Ти сказала: "Прийди, прийди!" / оброб. Ю. Соко-

ловського. 

97. Старий рояль : зб. попул. п’єс для фп. Вип. 5 / [упорядкув. Красовська О.]. — К. : 

Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 24 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-9007034-8-4. — 

[2007-058 H]. 

Зміст: Шопен Ф. Прелюдія № 4 : e-moll ; Прелюдія № 7 : A-dur ; Прелюдія № 20 :  

c-moll. — Гріг Е. Вальс. — Накада Є. Танець дикунів. — Туссен О. Сумні хвилини. — Сен-
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невіль П. де. Польові квіти. — Пахульський Г. Мрії. — Чайковський П. Неаполітанська 

пісенька. — Альфано Ф. Мучачо. — Керн Дж. Дим. — Гайдн Й. Тема з симфонії. — 

Штраус Й. Анна-полька. — Роулі А. У країні гномів. — Фінська полька : ("Dolli Song"). 

98. Чайковський П. І. Дитячий альбом = Children’s Album : [для фп.] / П. Чайковсь-

кий. — К. : Муз. Україна, 2007. — 39, [1] с. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISMN M 707502-77-8. — 

[2007-129 Н]. 

99. Штраус Й. Вибрані вальси : в легкому викладенні для фп. / Йоган Штраус. — К. : 

Муз. Україна, 2007. — 48 с. ; 29 см. — ISMN M-7075092-74-7. — [2007-065 H]. 

Зміст: Біля прекрасного голубого Дунаю ; Весняні голоси ; Вино, жінки та пісні ; Жит-

тя артиста ; Троянди півдня ; Казки Віденського лісу. 

100. Starlight : зб. попул. зарубіж. пісень для голосу і фп. : [партія фп. з підписаним 

текстом / упорядкув. Красовська О.]. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 48 с. ;  

29 см. — Нот. текст: англ. — 500 пр. — ISMN M-9007034-7-7. — [2007-066 H]. 

Зміст: Young V. Around the worid / words H. Adamson ; Stella by starlight : "The song a 

robin sings..." / words N. Washington. — Kosma J. Autumn leaves : "The falling leaves..." / words 

J. Mercer. — VanHeusen J. All the way : "When somebodu loves you..." / words S. Cahn. — 

Donaldson W. Love me or leve me / words G. Kahn. — Porter C. I love Paris : "Everytime i look 

down in this..." ; Night and day ; True love : "Suntanned, windblown..." ; It's all right with me : "It's 

the wrong time..." / words C. Porter. — Fain S. Sekret love : "Once i had a secret love..." / words  

P. F. Webster. — Gershwin G., Gershwin I. Love is here to stay : "It's very clear..." ; Nice work if 

you can get it : "Holding hands at midnight..." ; They can't take that away from me : "The way you 

wear your hat..." ; A foggy day in London town / words G.and I. Gershwin. — Rogers R. Blue 

moon / words L. Hart. — Freed A. Temptation : "You came, I was a lone..." / words H. Brown. — 

Parish M. Stardust : "And now the purple dusk of twilight time..." / words H. Carmichael. — 

Berlin I. Cheek to cheek : "Heaven, i'm in heaven..." / words I. Berlin. 

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 

101. Баян на концертній естраді = Bayan for the Concert Stage. Вип. 1 / [муз. ред.: А. Се-
мешко та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 66, [1] с. ; 29 см. — ISMN M-707509-
07-4. — [2007-162 Н] 

Зміст: Зубицький В. Прелюдія та токата. — Дербенко Є. Іспанська легенда. — Дику-

саров В. Ностальгія : ретро-фантазія. — П'яцолла А. П'ять танго / аранжув. А. Семешка ; 
На Юн Кін О. Бариня : концерт. фантазія на тему рос. нар. танцю. 

102. Баян на концертній естраді = Bayan for the Concert Stage. Вип. 4 / [муз. ред.: А. Семеш-
ко та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 63, [1] с. ; 29 см. — ISMN M-707509-
41-8. — [2007-163 Н] 

Зміст: Власов В. Звуки джазу. — Білошицький А. Дві імпровізації в стилі джаз-ретро : 
Елегічна прелюдія ; Два корифеї. — Пітерсон О. Сюїта "Канадіана" : Східна балада ; Лорен-
тіда-вальс ; В краю незнаних гігантів ; Марш / пер. А. Семешка. — Черніков В. Ноктюрн. — 
Кукушкін М. Імпровізація : на тему Ф. Черчиля. — Петров А. Вальс : з к/ф "Бережись 
автомобіля" / концерт. оброб. А. Тихончука. — Бизов А. Концертна фантазія на тему  
М. Воловця : "Ты — одессит, Мишка". 

103. Дебеляк Ю. М. Твори для баяна та акордеона / Юрій Дебеляк. — К. : Муз. Ук-
раїна, 2007. — 49, [2] с. ; 29 см. — У надзаг.: 1100-річчю Переяслав-Хмельницького присвяч. 
— 500 пр. — ISMN M 707502-81-5. — [2007-126 Н]. 

Зміст: Варіації на тему укр. нар. пісні: "Якби мені черевички" ; "Їхав козак за Дунай" ; 
Джазова композиція на тему укр. нар. пісні: "По садочку ходжу" ; "Посилала мене мати" ; На 
тему укр. нар. пісні: "Йшла дівчина лучками": вальс ; Скерцино на тему укр. нар. пісні ; Ада-
жіо ; Скерцино. 

104. Зуєва Л. В. Хрестоматія з акомпаніаторської практики : (аранжув. та виконав. ред. 
вок.-хор. тв. сучас. укр. комп. для баяна, акордеона) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
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закл.]. Ч. 1 / Л. Зуєва, П. Зуєв ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка, 2006. — 106, [5] c. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 966-698-053-3. —  
[2007-048 H]. 

105. Зуєва Л. В. Хрестоматія з акомпаніаторської практики : (аранжув. та виконав. ред. 
вок.-хор. творів сучас. укр. комп. для баяна, акордеона) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл.]. Ч. 2 / Л. Зуєва, П. Зуєв ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка, 2006. — 103, [3] c. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 966-698-052-5. —  
[2007-049 H]. 

106. Козельчук Л. Синкопи часу = Time Syncopes : сюїта для баяна / Леонід Козель-
чук. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 28, [1] с. ; 29 см. — (Серія "Концертні твори 
для баяна (акордеона)"). — ISMN M-707509-44-9. — [2007-168 Н] 

Зміст: Сюїта : На могилі солов'я : (молитва) ; Жартівлива колядка ; Видіння ; Петри-
ківський розпис. 

107. Олексів Я. В. Токата : [для баяна] / Ярослав Олексів ; [муз. ред. С. Карась] ; М-во куль-
тури і туризму України, Львів. держ. муз. акад. ім. Миколи Лисенка. — Дрогобич (Львів. 
обл.) : Посвіт, 2006. — 14 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN M-707500-41-5. — [2007-086 H]. 

108. Паньків С. Біла хмара, чорна хмара : укр. нар. пісні і танці : репертуар. зб. для 
вчителів муз., учнів загальноосвіт. та муз. шк. : [пер. для гри на баяні та акордеоні] / Степан 
Паньків. — Івано-Франківськ : Треяк , 2007. — 69, [1] с. : портр. ; 29 см. — На обкл. авт. не 
зазначено. — ISBN 978-966-8207-92-0. — [2007-120 Н]. 

Зміст: Ой в ліску, в ліску ; Круглєк ; Решето ; Ой дівоньки ; Цвіте терен ; Повіяв вітер 
степовий ; Іванку, Іванку ; Ой чий-то кінь стоїть ; Гуцулка Ксеня ; Човен хитається серед 
води ; Ми зустрілися з Тобою у Яремчі ; Горіла сосна ; Ой в ліску, в ліску ; Дай Боже ; Ой на 
горі два дубки ; Зелене листя ; Танець з паском ; Чорна я си, чорна ; Круглєк ; Ти гадаєш, мій 
Андрійку ; Нова радість стала ; Ой на горі білий камінь ; Зеленеє жито ; Била мене мати ; 
Посилала мене мати ; Ой у вишневому саду ; Решето ; Черемшина ; Ой на горі два дубки ; 
Гоп шіді-ріді ; Перелаз-перелаз ; Їхав, їхав козак містом ; Ой Марічко, чічері ; На поточку 
прала ; За нашов стодолов ; На камени ноги мию ; Біла хмара, чорна хмара ; Туман яром ; Бодай 
си когут знудив ; Ще з колиски мене мати вчила ; Ніч над Карпатами ; Думи мої, думи. 

109. Паньків С. Ой з-за гір’я, місяченьку : гуцул. нар. мелодії : репертуар. зб. для вчи-
телів муз., учнів загальноосвіт. та муз. шк. : [пер. для баяна та акордеона] / Степан Паньків. 
— Івано-Франківськ : Треяк , 2007. — 35, [1] с. : портр. ; 29 см. — На обкл. авт. не зазначено. 
— ISBN 978-966-8207-91-5. — [2007-121 Н]. 

Зміст: Гуцульські мелодії № 1—6 ; Верховинська ; Яворівська ; Гуцулка ; Ой з-за гір'я, 
місяченьку ; Замагурська ; Гуцулка старовицька ; Аркан. 

110. Хаперський В. С. Джазові стандарти = Jazz Standards : аранжув. для баяна, 
акордеона. Вип. 3 / Володимир Хаперський ; [виконав. ред. В. Бесфамільнова, А. Семешка, 
О. Кмітя]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 43, [1] с. : портр. ; 29 см. — (Серія 
"Концертні твори в стилях популярної музики та джазу"). — ISMN M-707509-19-7. —  
[2007-167 Н] 

Зміст: Крамер Д. Танцюючий скрипаль ; Страйд-мозаїка. — Ньюмен Л. Знову. — Сіль-
вер Х. Волинка. — Тейлор Б. Жвава людина. — Превен А. В дусі блюзу. — Пітерсон О.  

У краю невіданих гігантів. — Чаплін С. Чистильник взуття. — Грін Б. Час від часу. — 
Дезмонд П. Спробуємо на п'ять. 

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

111. Барнич Я. (1896—1967) Дитячі твори для фортепіано : пед. репертуар з курсу 
"Основ. муз. інструмент (фп.)" / Ярослав Барнич ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 
Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ, 2007. — 35 с. ; 29 см. — Присвяч. 110-річчю від дня народж.  
Я. Барнича. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-384-043-7. — [2007-072 H ]. 

Зміст: Oblitus... : introduction ; Під сумну годину : Думка і коломийка ; Згадка-туга ; 
Коник ; В'язанка з оперети "Шаріка". 
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112. Бобикевич О. (1889—1970) Вокальні твори на вірші Тараса Шевченка : посіб. 

пед. репертуару "Концертмейстер. кл."(фп.)" / Остап Бобикевич ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 86 с. : портр. ; 29 см. — Біб-

ліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN M-707513-06-4. — [2007-073 H]. 

Зміст: Благословенна Мати ; Марія ; Розрита могила ; І небо невмите, і заспані хвилі ; 

Думи мої ; Чи ми зійдемося знову? : (баритон) ; Не тополю високую ; Якби мені, мамо, на-

мисто ; Світає : (сопрано) ; Чого мені тяжко ; О, святая! : (тенор) ; За сонцем хмаронька пли-

ве : (дует); Над Дніпровою сагою ; Сонце заходить : (тріо). 
113. Душний А. Педагогічний репертуар баяніста : навч. посіб. Вип. 1 / Андрій Душ-

ний ; [муз. ред. І. Фрайт] ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. 
культури і мистецтв. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2006. — 107, [1] с. ; 29 см. — На 
обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 103—107. — 300 пр. — ISBN 966-2946-11-Х. — 
[2007-078 H]. 

Зміст: Бонаков В. Сонатина-токката. — Вівальді А. Пори року : (весна) , (осінь) / пер. 
С. Карася. — Скарлатті Д. Соната d-moll / пер. А. Душного. — Чумак В. Варіації на тему 
лемківської народної пісні "Кедь ми прийшла карта". — Паганіні Н. Каприс № 14 Es-dur / 
транскрип. для баяна М. Давидова. — Власов В. Босса нова. — Соколов К. На поточку / 
аранжув. А. Душного. — Герасимчук В. Спогад : (прелюд). — Бажилін Р. Ринок любові / 
версія для баяна А. Душного. 

114. Заславець Г. П. Музичний світанок : навч. посіб. з гри на фп. : початк. період 
навчання / Г. П. Заславець. — К. : Мелосвіт ; Красовський В. Я., 2007. — 71 с. : іл. ; 29 см. — 
500 пр. — ISMN М-9007034-3-9. — [2007-008 Н]. 

115. Лагодюк Н. Г. Школа джазового виконавства для фортепіано : підруч. [для по-
чатк. спеціаліз. мистец. навч. закл.] / Н. Г. Лагодюк ; М-во культури і туризму України, 
Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — К. : ДМЦНЗКМ, 2003. — 203 с. : 
портр. ; 28 см. — 1 000 пр. — ISMN M-9007012-1-3. — [2007-082 H]. 

Зміст див. № 116. 
116. Лагодюк Н. Г. Школа джазового виконавства для фортепіано : підруч. [для по-

чатк. спеціаліз. мистец. навч. закл.] / Н. Г. Лагодюк ; М-во культури і туризму України, Держ. 
метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — К. : ДМЦНЗКМ, 2002. — 203 с. : 
портр. ; 28 см. — 2 000 пр. — ISMN M-9007012-0-6. — [2007-081 H]. 

Зміст: П'єси: Канікули ; Етюд ; Етюд ; Блюз ; Весела Ча-ча-ча ; Одинокий та загадковий ; 
Свято "Пурим" ; Уроки свінгу ; Етюд ; На зйомках вестерну ; Спогади про Голосієво ; Осінній 
пейзаж ; Відчуття ритму ; Вальс Вікторії ; Вишуканий та елегантний ; Мрії та дійсність ; 
Різдво ; Гра тональностей ; Незбагненні мрії ; Думка вголос ; Буковинський візерунок ; Ва-
ріації на тему укр. нар. пісні ; Бугі-вугі ; Свінг-данс ; Вечірній Хрещатик ; Карнавал ; Забуті 
мрії ; Маестро жартує ; Етюд № 4 ; У ритмах Іспанії ; Вечірній фокстрот ; Вальс покаяння ; 
Звуки біг-бенду ; Весняні барви ; Дотик мрії ; Сонячний ранок ; З думкою про пісню ; 
Ноктюрн ; Вечірка ; Кокетка ; Варіації на тему Паганіні ; Жоржина ; Кроки опівночі ; Натх-
нення ; Блюз in C ; Етюд ; Розмова ритмів ; Мрійливий настрій ; Біля озера. 

117. Маник В. Музичні замальовки : зб. фортепіан. п’єс для дітей : навч. посіб. для 

учнів муз. шк., шк. мистецтв та дит. студій при муз. навч. закл. І—ІІ рівня акредитації / Віта-

лій Маник ; ред.-упоряд. І. Новосядла ; [ілюстр. С. Хміль]. — Івано-Франківськ : Третяк, 

2007. — 51 с. : іл., портр. ; 29 см. — ISBN 978-966-8207-91-4. — [2007-119 Н]. 

Зміст: Канон ; Дощик ; Зів'ялі квіти ; Колискова : твір 51 ; Веснянка : твір 2 ; Пісня дру-

зів з казки "Лісовий цирк" ; Пісенька Бобра з вистави-мюзиклу "Три-чотири" ; Казка з вис-

тави "Нові казки старого Бремена" ; Три п'єси з вистави "Попелюшка": Пісенька Короля, 

Полонез , Тарантела ; Дитяча сюїта : твір 4 : Колискова , Колядка , Веснянка , Танок ; Три 

танці з циклу "Сім танців": твір 7 : № 1 , № 3 , № 4 ; Міні-цикл "Портрети": твір 3 ; Мелодія ; 

Вальс : твір 60 ; Прелюдія : твір 2 ; Чотири прелюдії "Пори року" : (із циклу "Настрої"):  

твір 10 : Веснянка ; Літній вітерець : Пожовкле листя ; Зимовий шлях ; Прелюдія : твір 10 ; 

Ескіз : твір 2. 
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118. Січинський Д. (1865—1909). Фортепіанні твори : посіб. пед. репертуару з курсу 
"Основ. муз. інструмент (фп.)" / Денис Січинський ; [ред.-упоряд., авт. вступ. ст. О. Німило-
вич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Наук.-культурол. т-во "Бойківщина". — 
Дрогобич (Львів обл.) : Посвіт, 2007. — 51, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. 
прим. — 300 пр. — ISMN M-7075513-05-07. — [2007-093 H]. 

Зміст: Марш "Сагайдачний" ; На филях Дністра ; Vivos voco, mortuos plango : (Живих 
скликаю, мертвих оплакую) ; Мої спомини ; Жалібний марш ; Пісня без слів ; Ой у полі три 
криниченьки ; Концертова мазурка ; В незабудь! ; На вічний сон. 

119. Твори для готово-виборного баяна/акордеона. Зошит 2 : [навч.-репертуар. зб.] / 
ред.-упоряд.: С. Карась [та ін.] ; М-во культури і туризму, Львів. держ. муз. акад. ім. Миколи 
Лисенка. — Дрогобич (Львів обл.) : Посвіт, 2006. — 44, [1] с. ; 29 см. — (Серія "Педагогіч- 
на бібліотека баяніста"). — Бібліогр.: с. 4 (5 назв). — 300 пр. — ISMN M-707500-46-0. — 
[2007-100 H]. 

Зміст: Гивель Б. Етюд ; Карпатські струмочки ; Рондо на тему укр. танцю "Аркан" ; 
Подолянка / оброб. Б. Гивеля. — Сегменхаара Е. Дві п'єси : Танець-інтермецо ; Багатель / 
пер. А. Онуфрієнка. — Бургхард В. Рондіно та інвенція / переклад М. Петєліна. — Хаджиєв П. 
Три п'єси : Скерцо ; Ноктюрн ; Бурлеска / переклад Е. Мантулєва. — Пуленк Ф. Вічний рух 
/ переклад Е.Мантулєва. — Батршин А.The Vibration Of The Sense. 

120. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 5-й кл. / [ред.-упоряд. Милич О. Б.]. — 
[Передрук з вид. 1996 р.]. — К. : Муз. Україна, 2007. — 88, [1] с. ; 29 см. — ISMN M 707502-
78-5. — [2007-128 Н]. 

121. Хрестоматія педагогічного репертуару для баяна : [навч.-репертуар. посіб.] / 
упорядкув. та викон. редагування В. Ф. Олійника ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’я-
нець-Подільський : Оіюм, 2007. — 39 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-7975-86-9. — 
[2007-171 Н]. 

Зміст: Іванников В. Їжак. —Телічеєва О. Святкова ялинка. — Кабалевський Д. 
Маленька полька. — Лисенко М. Пісня Лисички ; Сонце низенько : пісня Петра з опери 
"Наталка Полтавка". — Іванов А. Полька. — Гулак -Артемовський С. Сонце низенько ; 
Козачок. — Чайкін М. Вальс. — Хачатурян А. Вальс. — Сперонтес. Менует. — Бец О. По-
доляночка : поділ. нар. танець. — Перселл Г. Арія. — Щуровський Ю. Канон. — Брамс І. 
Угорський танець № 5. — Мусоргський М. Гопак : з опери "Сорочинський ярмарок" : 
(уривок). — Завадський М. Шумка. — Степовий Я. Щебетала пташечка. — Укр. нар. пісні: 
Диби, диби ; Ой, за гаєм, гаєм ; Бандура ; Ой ти, дівчино, зарученая ; Їхав козак за Дунай ; 
Гопак ; Ой, лопнув обруч ; Чом не прийшов? ; Горлиця ; Ой, під вишнею ; Козачок : укр. нар. 
танець. — Народні пісні: (російські): Як під гіркою, під горою ; У полі берізка стояла ; При 
долині стояла / опрац. П. Шашкіна. — Біларуські: Савка та Гришка ; Крижачок : (танець). — 
Чеські: Зозуля ; Гануся — Чардаш : угор. нар. танець — Я вас зустрів : старовин. рос. романс. 

122. Хрестоматія фортепіанних творів українських композиторів. Ч. 1 / [підгот.: Що-
локова О. П. та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : НПУ ім. М. П. Драгома-
нова, 2007. — 378 с. ; 29 см. — ISMN M-9007010-8-4. — ISMN M-9007010-9-1. — [2007-069 H]. 

3.3.2 Смичкові інструменти 

123. Вівальді А. Два концерти для скрипки з оркестром / А. Вівальді. — Клавір з до-

данням партії скрипки. — К. : Муз. Україна, 2007. — (1 клавір. (47 с.), 1 парт. (16 с.); 29 см. 

— 20 пр. (дод. тираж). — ISMN M 707502-79-2. — [2007-124 Н]. 

Зміст: Концерт ля мажор ; Концерт ре мінор. 

124. Шехместер В. Вибрані мелодійні п’єси для скрипки і фортепіано / Віталій Шех-

местер. — Львів : Відродження, 2007. — 92 с. : портр. ; 29 см. — Парал. тит. арк.: англ. — 

400 пр. — ISBN 978-966-538-182-2. — [2007-116 Н]. 

Зміст: Moderato-cantabile : з концерту для скрипки ; Романс : з концерту для труби ; 

Легенда ; Експромт ; Романс ; Пісня без слів ; Колискова ; Колискова ; Мазурка ; Освідчення ; 

Спомин ; Старий парк. 
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3.3.3 Щипкові інструменти 

125. Камінський В. Соната для гітари : [гітара соло] / Віктор Камінський ; [ред.-упо-

ряд., авт. передм. В. Сидоренко]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 23 с. ; 29 см. — 

(Українські композитори для гітари). — 300 пр. — ISMN M-707513-02-6. — [2007-080 H]. 

126. Мельник В. О. Уроки швидкого самонавчання грі на гітарі : посіб. для почат-

ківців (шестиструн. гітара) / [ Мельник В. О.]. — Тернопіль : Лілея, 2006. — 31, [1] с. : іл. ; 

20 см. — На обкл. у підзаг.: + диск. — Авт. зазначено перед. вих. дан. — У надзаг.: Для ро-

мантиків. — Примірник без СD. — ISBN 966-656-115-8. — [2007-038 H]. 

127. Моей печали нет конца : сб. пьес для шестиструн. гитары / сост. Е. Кесельман,  

А. Крикун ; перелож. для шестиструн. гитары Е. Кесельман. — К. : Лат&к, 2007. — 30, [1] с. ; 

29 см. — 200 экз. — ISMN M 707500-55-2. — [2007-122 Н]. 

Зміст: Ніч яка місячна : укр. нар. пісня ; Ой, ти дівчино зарученая : укр. нар. пісня. — 

Фомин Б. Только раз... : романс. — Кесельман Е. Лирическая пьеса ; Ты так близка и да-

лека ; Моей печали нет конца ; Осенний этюд ; Капли дождя. — Кутуньо Т., Лозито П. 

Бабье лето : (из репертуара Джо Дассена). — Звездинский М. Очарована. — Дом восходя-

щего солнца : (из репертуара группы Animals). — Леннон Д., МакКартни П. Yesterday : (из 

репертуара группы Beatles). — Рота Н. Говорите тише : (мелодия из к/ф "Крестный отец"). — 

Каркасси М., Джулиани. Пьеса : (для 2-х гитар). — Фельдман Я. Ямщик, не гони лошедей. 

128. Скорик М. Іспанський танець. Quasi Latinos : для гітари [соло] / Мирослав Скорик ; 

[ред.-упоряд. і передм. В. Сидоренко]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 19 с. ; 29 см. — 

(Українські композитори для гітари). — 300 пр. — ISMN M-707513-01-09. — [2007-097 H]. 

129. Твори для гітари українських композиторів — членів Асоціації гітаристів На-

ціональної всеукраїнської музичної спілки : [для гітари соло / упоряд. Л. А. Бойко, К. А. Че-

ченя]. — К. : Муз. Україна, 2007. — 47, [1] c. ; 29 см. — Літ. текст парал.: укр., англ. — 500 пр. 

— ISMN M-707502-71-6. — [2007-061 H]. 

Зміст: Бойко А. Прелюдія ; Посміхнись ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Сонце ни-

зенько" ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой, чий то кінь стоїть?". — Бельський Б. Регтайм ; 

Награвання. — Афанасьєв-Чужбинський О. "Скажи мені правду" / оброб. В.Вовка. — 

Задворний В. Сумні перезвони. — Іванніков П. Варіації на тему пісні С. Климовського 

"Їхав козак за Дунай". — Куликовська В. Сонячне сяйво. — Мачнєва У. Поки вчитель не 

бачить ; Українська фантазія. — Самоткін С. Вальс ; Кішка. — Черепович О. Хід тролів ; 

Кіт у чоботях. — Чеченя К. Пошуки ; Вальс-блюз ; Варіації на тему укр. нар. пісні "А до 

мене Яків приходив" ; Роксолана. 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів 

130. Доценко В. І. Подолання технічних труднощів у виконавській практиці гітариста : 

(на прикл. концерту для гітари з оркестром № 3 "Елегійний" Лео Брауера [партитура]) : навч. 

посіб. для вищ. муз. навч. закл. М-ва культури і туризму України ІІІ—IV рівнів акредитації / 

В. І. Доценко ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котля-

ревського. — К. : ВІП, 2005. — 166, [1] с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 165 (33 назви). — 500 пр. — 

ISBN 966-7897-17-6. — [2007-047 H]. 

3.3.4 Духові інструменти 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 

131. Грай, моя сопілочко : п’єси для сопілки у супр. фп. : [навч.-репертуар. посіб.] / 

упорядкув. та перекладення В. Ф. Олійника ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-По-

дільський (Хмельниц. обл.) : Оіюм, 2007. — 35 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-7975-

88-3. — [2007-169 Н]. 

Зміст: Укр. нар. пісні: Галя по садочку ходила ; Гаївка ; Вийди, вийди, сонечко ; Ой, 

джигуне, джигуне ; Ой є в лісі калина ; Ой на горі жито ; Гиля, гиля, гусоньки на став ; Ма-
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рена : укр. нар. танок ; Подільська весільна полька ; Подільські викрутаси / опрац. О. Беца. 

— У полі берізка стояла : рос. нар. пісня. — Савка та Гришка : біларус. нар. пісня. — Ли-

сенко М. Пісня Лисички. — Філіппенко А. Зацвіла в долині. — Глінка М. Не щебечи соло-

вейко ; Полька ; Жайворонок. — Чайковський П. Старовинна французька пісенька. — Ве-

бер К. М. Хор мисливців. — Моцарт В. Колискова. 

132. Мазур Я. Сопілка (етюди) : [для сопілки соло] / Ярослав Мазур. — Львів : Со-

пілкар, 2005. — 47 с. : іл. ; 28 см. — ISBN 966-7816-00-1. — [2007-0 15 Н]. 

Зміст: № 1—47. 

133. Щербанюк В. Ф. Збірник п’єс для учнів музичних шкіл = Collected Pieces for the 

Pupils of Music Schools. Кн. 1 / В. Щербанюк. — Клавір з дод. партій труби (кларнета) in B та 

саксофона in Es. — Чернівці : Букрек, 2007. — 2 партит. (35 , 10 с.). ; 30 см. — 1 000 пр. — 

ISBN 978-966-399-069-9 (в опр.). — [2007-145 Н] 

Зміст: Маленький чарівник ; Колискова ; Спомин ; По гриби ; Різдвяна колядка ; 

Бессарабська мелодія ; Вальс ; Древній танок ; Пісня ; Боже, будь завжди з нами ; На 

санчатах ; Марш шахового короля. 

134. Щербанюк В. Ф. Збірник п’єс для учнів музичних шкіл = Collected Pieces for the 

Pupils of Music Schools. Кн. 2 / В. Щербанюк. — Клавір з дод. партій труби (кларнета) in B та 

саксофона in Es. — Чернівці : Букрек, 2007. — 55 с. : портр. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-

399-070-5 (в опр.). — [2007-146 Н] 

Зміст: Слов'янська мелодія ; Зустріч ; Хора ; Ностальгія ; Арія ; Полька ; Серенада ; 

Сирба ; Каприз ; За штурвалом ; Караван ; Романс. 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.6 Дитячі опери, інсценівки і хореографічні постановки.  

Музика до шкільних вистав і радіопостановок 

135. Гнатюк М. Бджілка : дит. мюзикл на одну дію та три епізоди : [для солістів, хору 

в супр. фп. / авт.] сл. Микола Гнатюк ; [авт.] муз. В. Тиможинський, В. Чепелюк. — Луцьк : 

Твердиня, 2007. — 55 с. : іл. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 966-8770-48-Х. — [2007-045 H]. 

136. Заставний Є. Як звірі хвости шукали : [муз. казки : для голосу з букв.-цифр. по-

значенням партії супр.] / муз. Є. Заставного ; тексти В. Сагайдака, Л. Воловця]. — Львів : Спо-

лом, 2006. — 52 с. : іл. ; 12х21 см. — Авт. зазначено на 2-й с. обкл. — ISBN 966-665-415-6. 

— [2007-141 Н]. 

137. Чопик М. Колобок : муз. казка [в супр. фп. / авт. сл.] Марта Чопик ; [комп.]  

В. Войнарський. — Тернопіль : Лілея, 2005. — 43, [1] с. ; 29 см. — ISMN M-707509-01-2. — 

[2007-063 H]. 

138. Школьнік С. Я. Музичні інсценівки за мотивами "Байок харківських" Г. С. Ско-

вороди : [в супр. фп.] / С. Я. Школьнік, Н. Л. Келіна. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.) : Аксіома, 2007. — 35 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-496-003-5. — [2007-159 Н]. 

Зміст: Орел та Черепаха ; Ворон й Чиж ; Мурашка та Свиня ; Змія та Жаба ; Орел та 

Сорока ; Бджола та Шершень ; Зозуля та Дроздик ; Олениця та Кабан ; Сова та Дрізд ; Дві 

курки. 

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ  

І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО І ДИКТАНТИ.  

МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

139. Афоніна О. С. Сольфеджіо : навч. посіб. для 3-го кл. ДМШ та шк. мистецтв /  

О. С. Афоніна ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури  

і туризму. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2006. — 67 с. : іл. ; 29 см. — 500 пр. —  

ISMN М-9007034-2-2. — [2007-005 Н]. 
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140. Афоніна О. С. Сольфеджіо : навч. посіб. для 2-го кл. ДМШ та шк. мистецтв /  

О. С. Афоніна ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і 

туризму. — Вид. 2-ге, виправл. — К. : Мелосвіт ; Красовський В. Я., 2006. — 61, [3] с. : іл. ; 

29 см. — 500 пр. — ISMN М-9007034-1-5. — [2007-004 Н]. 

141. Гортіков В. А. Робочий зошит з гармонії : [навч. посіб. для використ. в навч.-

вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІІ рівнів акредитації]. Ч. 1 / В. А. Гор-

тіков. — К. : МБФ конкурсу В. Горовица, 2007. — 100 с. ; 29 см. — 1 0000 пр. — ISMN M 707500-

53-8. — [2007-123 Н]. 

142. Ладухин Н. М. Одноголосное сольфеджио / Н. М. Ладухин. — Х. : Фактор, 2007. 

— 140 с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). — 1 000 экз. — [2007-138 Н]. 

143. Мазур И. И. Методические основы преподавания курса сольфеджио в музыкаль-

ном вузе / И. И. Мазур ; М-во культуры и туризма Украины, Одес. гос. музык. акад. А. В. Неж-

дановой. — Одесса : Астропринт, 2006. — 39, [1] с. ; 28 см. — Библиогр.: с. 39 (11 назв) и в 

подстроч. примеч. — 120 экз. — ISBN 966-318-556-2. — [2007-014 Н]. 

144. Музична хрестоматія : 7-й кл. / упоряд. Гумінська О. О. — Тернопіль : Навч. кн. 

— Богдан, 2007. — 43, [1] с. ; 29 см. — ISBN 966-408-028-4. — [2007-083 H]. 

145. Музична хрестоматія : 8-й кл. / упоряд. Гумінська О. О. — Тернопіль : Навч. кн. 

— Богдан, 2007. — 38, [2] с. ; 29 см. — ISBN 966-408-034-9. — [2007-084 H]. 

146. Побережна Г. І. Українська народна пісня : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. 

навч. закл. : [сольфеджіо] / Г. І. Побережна, Т. В. Щериця. — К. : Вища шк., 2006. — 150,  

[1] с. ; 29 см. — Алф. покажч. пісень: с. 146—148. — 2 000 пр. — ISBN 966-642-277-8. — 

[2007-053 H].. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                 
Однакові прізвища та ініціали авторів об’єднано в одному записі незалежно від тематики їхніх 

творів. 

Абаза А. 47 

Александрова Л. 16 

Альфано Ф. 97 

Андрей (митрополит) 8 

Антоненко А. 37 

Антонюк В. 72 

Артем'єва Т. 42 

Арцибасов А. І. 50 

Асаулюк В. 20 

Атрощенко Г. В. 46 

Афанасьєв- 

Чужбинський О. 129 

Афоніна О. С. 139, 140 

Бабій О. 57 

Бабій С. 56 

Баб'як Л. 49 

Багірова В. 44 

Бажанський І. 58 

Бажилін Р. 113 

Бакай М. 42 

Балок П. 43 

Барвецький З. 38 

Барнет М. 43 

Барнич Я. 111 

Батршин А. 119 

Бах Й. С. 88, 89 

Бегун Л. 64 

Беднарчук Г. 28 

Безкоровайний Є. 29 

Белей М. 57 

Бельський Б. 129 

Бельтрамі В. 83 

Бердник О. 41 

Бесфамільнов В. 110 

Бетховен Л.-В. 16 

Бец О. 77, 121, 131 

Бичко В. 42, 66 

Білик І. 64 

Білоус Х. 68 

Білошицький А. 102 

Бобикевич О. 112 

Бовсунівський В. 42 

Богачук О. 13, 28 

Бойко А. 129 

Бойко Г. 42, 66, 67 

Бойко Л. А. 129 

Болехівський-Боян П. 39 

Бонаков В. 113 

Бондаренко Ж. І. 21 

Борисюк С. 67 

Бородулін С. 13 

Боршош- 

Кум'ятський Ю. 52 

Брамс І. 121 

Братунь Р. 37 

Брауер Л. 130 

Браун Б. 43 

Бродський О. 68 

Будищев А. 47 

Буй О. 29 

Булахов  П. 47 

Булишин С. 28 

Бургхард В. 119 

Бушуєв Ф. 77 

Ваврик Н. 28 

Вандзеляк Г. 29 

Варламов А. Е. 22 

Васкан В. 58 

Вахнянин А. 16 

Вебер К. 131 

Велікандо А. І. 61 

Вельтман А. 22 

Вербич В. 67 

Вериківський М. 45 

Вернигора Р. 64 

Верстюк В. П. 51 

Вихрущ А. 29 

Вівальді А. 113, 123 

Віктасова Л. 53 

Вітошинський Й. 16 

Власов В. 75, 102, 113 

Власюк П. 16 

Вовк В. 129 

Водов А. 65 

Войнарський В. 137 

Войцехівська М. 30 

Воловець Л. 136 

Воловець М. 102 

Волощук П. 29 

Вольфович Н. 50 

Воронько П. 42, 66 

Вячеславна Н. 42 

Гаврилець Г. 55 

Гаврилів Л. 29, 30 

Гайворонський Н. 16 

Гайдн Й. 97 

Гайдук В. М. 52 

Гал І. 67 

Галковська Н. 40 

Галюк М. Ф. 23 

Галябарда С. 29 

Гал'яно Р. 83 

Гарматюк А. П. 24 

Гаца А. 37 

Гелета А. 17 

Гендель Г. Ф. 85 

Герасимчук В. 113 

Герман О. 29 

Гершвин Дж. 25, 26 

Гивель Б. 119 

Гладка З. 30 

Гладков Г. 78 

Глібов Л. 42 

Глінка М. 77, 131 

Гнатюк М. 52, 67, 135 

Гобдич М. 55 

Гоменюк В. 43 

Гончаренко В. 96 

Гончарова Л. 37 

Горбівненко А. 33 

Гординський В. 43 

Гортіков В. А. 141 

Грабовський В. 42 
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Градоблянський В. 14 

Грант Е. 43 

Гренджі-Донський В. 52 

Гринько В. 67 

Гриценко А. 38 

Гріг Е. 97 

Грін Б. 110 

Грущак А. 27 

Губарь М. 53 

Гудима В. 28 

Гулак- 

Артемовський С. 77, 121 

Гуменюк Н. 67 

Гумінська О. О. 144, 145 

Густь В. 52 

Гушоватий П. 11 

Гущин Є. 56 

Давидов М. 113 

Давидюк С. 50 

Далик І. 16, 72 

Данишек Г. 44 

Дассен Д. 127 

Двірняк С. 29 

Дебеляк Ю. М. 103 

Дезмонд П. 110 

Демцюх З. 9, 12 

Дербенко Є. 75, 101 

Дерда І. М. 58 

Дерех М. 38 

Дещук  О. 42 

Джоплін Ск. 85 

Джуда дель Иерро 43 

Джулиани 127 

Дзіман М. 41 

Дзудзело М. 29 

Дикусаров В. 101 

Дичко Л. 55 

Дичук Б. 30 

Дмитренко М. 37 

Добровольський П. 29 

Добрянська Т. 28 

Добрянський М. 28 

Довгонос А. 16 

Домінчен К. 80 

Доценко В. І. 130 

Дрок К. 37 

Дружинович С. 67 

Дубина В. 28 

Думанська О. 72 

Дурда Б. 29 

Дутчак В. 29 

Духнович О. 52 

Душний А. 86, 113 

Дущак А. 29, 51 

Євтушек В. 54 

Єргієв І. 81 

Жаворонок М. 42 

Жданов С. 45 

Житкевич А. 67 

Жупанин С. 52, 66 

Журавський А. 42 

Забіла Н. 66 

Завадський М. 121 

Заводович Р. 42 

Загорій В. 50 

Загрудний Л.-А. 66 

Задворний В. 129 

Заєць В. 42 

Залізний В. 29 

Заславець Г. П. 114 

Заставний Є. 72, 136 

Захаров П. Б. 90 

Звездинский М. 127 

Злонкевич Я. 29 

Зозуляк Є. 29 

Золотухин В. М. 79 

Зубицький В. 55, 82, 83, 101 

Зуєв П. 104, 105 

Зуєва Л. В. 104, 105 

Итон К. 43 

Іванников В. 121 

Іванніков П. 129 

Іванов А. 121 

Іванущик К. 67 

Іванько О. П. 91 

Івашкевич М. 16 

Івченко В. 71 

Ізбенко М.-М. 30 

Ільєва Г. 30 

Ільїв О. А. 30 

Іроденко Н. А. 31 

Іщук Л. В. 59 

Кабалевський Д. 121 

Каландьонок М. 96 

Калюжний М. 50 

Каменчук В. 67 

Камінський В. 125 

Капустін В. 23, 29 

Карась С. 107, 113, 119 

Кардаш І. 39 

Кариков Дж. 3 

Каркасси М. 127 

Карпентер К. 43 

Качан А. 66 

Качкан В. 30 

Квітко Л. 67 

Келіна Н. Л. 138 

Керн Дж. 97 

Кесельман Е. 127 

Кисла А. 37 

Кишканюк О. 29 

Кікоть В. 33 

Кленц В. 42 

Клименко Ж. А. 85 

Клименко М. 42 

Климовський С. 16, 96, 129 

Кміть О. 110 

Князький О. М. 32 

Коваленко Б. 41 

Коваленко В. 33 

Коваль Г. 42 

Ковальчук В. 42 

Ковальчук М. П. 14 

Ковбаса А. А. 33 

Козак Є. 11 

Козельчук Л. 106 

Козенко Г. 6 

Колесса І. 16 

Колобков С. П. 79 

Колодій В. 52 

Колодочка М. 16 

Колодуб Ж. 96 

Колодюк О. 50 

Коломейчук З. 16 

Коломієць В. 18 

Коломієць Н. 29 

Коломієць О. 55 

Коломієць Т. 66 
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Колочко В. 30 

Кониський О. 39 

Константинов В. 37 

Корнич А. 64 

Корчеватий О. 43 

Коса Л. 20 

Кос-Анатольський А. 45 

Косенко В. 85 

Косович Л. 69 

Костецький В. 39 

Костецький М. 33 

Костів-Гуска Г. 29 

Кот М. 18 

Котляр М. 42 

Котюк Б. 76, 84 

Коцюк М. 28 

Кочкур Г. 48 

Кравець В. 14 

Крамер Д. 110 

Красовська О. 97, 100 

Красовський В. 89 

Кривень М. 45 

Крикун А. 127 

Крилатов Є. 78 

Крищенко В. 41, 67 

Кубей Я. 29 

Кузьменко-Волошина В. 33 

Кузьмов Я. 67 

Кулик А. 34 

Куликівський В. 23 

Куликовська В. 129 

Куля Ф. 4 

Купчинський Р. 2, 11 

Курганцев М. 20 

Курдюков А. 20 

Кутуньо Т. 127 

Кучірка М. 30 

Кучмай М. 29 

Лагодюк Н. Г. 115, 116 

Ладижець В. 66 

Ладухин Н. М. 142 

Лазаренко В. 35, 69 

Лак Т. 92 

Лакиза Т. 30 

Лебланк Л. 43 

Левіна Л. 51 

Левко 16 

Леннон Д. 127 

Лепкий Б. 18, 29, 67 

Лепкий Л. 11 

Лермонтов М. 22, 47 

Лесіцький І. 29 

Лисенко М. 39, 45, 121, 131 

Лисоконь О. 55 

Листопад А. 41 

Логоза В. 67 

Лозито П. 127 

Лочмель В. 78 

Луговой А. 37 

Луків М. 23 

Лук'янець Л. 42 

Лупій О. 41, 42 

Луценко Д. 13, 23, 30 

Льонок Є. 96 

Лялюк В. 27 

Лятошинський Б. 45 

Мазур И. И. 143 

Мазур Я. 132, 6 

Макаруха О. 42 

МакКартни П. 127 

Максимов С. 86 

Малишко В. 67 

Маллинз Р. 43 

Маник В. 117 

Манойла П. 67 

Мантулєв Е. І. 80, 119 

Мартинюк М. 67 

Маршал Р. 43 

Матвієнко П. 30 

Матвіїв Г. 72 

Матвійчук Л. 13 

Матій П. П. 36 

Матюк В. 2 

Мах П. 67 

Мачнєва У. 129 

Мезенцева Т. 67 

Меланіч Л. 33 

Мельник В. О. 126 

Мельник О. 29, 50 

Мельничук Б. 29, 50 

Мельничук О. 42 

Миколайчук В. 13 

Милич О. Б. 120 

Милославський П. 1 

Милютина Г. 20 

Мирон М. 44 

Мирончук О. А. 17 

Михайловський В. 58 

Михальчук О. 29 

Мірошник А. М. 94 

Мовчан Є. 38 

Мозирко Н. 42 

Моісеєнко М. 27 

Момот Т. 42 

Моретті М. 82, 83 

Мороз О. 33 

Морщавка О. А. 37 

Москальчук П. 42 

Моцарт В. А. 95, 131 

Мошик М. Г. 38-41 

Музичук А. 42 

Мусоргський М. 121 

Мясков К. 77 

М'ястківський А. 67 

Н. Н. 47 

На Юн Кін О. 101 

Надененко Ф. 45 

Найда Я. 67 

Накада Є. 97 

Накапкін В. 80 

Негода М. 33 

Німилович О. 118 

Новосядла І. 117 

Ньюмен Л. 110 

Оборіна А. 54 

Обухов А. 47 

Обшарська Р. 29, 35 

Олексин В. Д. 1 

Олексів Я. В. 107 

Олексюк Ю. 28 

Олесь О. 42, 67 

Олійник Б. 29 

Олійник В. 42 

Олійник В. Ф. 77, 121, 131 

Оніщенко О. 41 

Онуфрієнко А. 80, 119 

Осадчук А. 50 

Остапенко Б. 42 
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Осторовский С. 50 

Островерхий І. Л. 42 

Павенський В. М. 68 

Павленко М. 42 

Павличко Д. 13, 23, 28, 41, 

  67 

Павловська Л. 42 

Паганіні Н. 113 

Паниченко Л. 37 

Паньків С. 108, 109 

Папаїка В. 24 

Паронова В. 67 

Парфьонов М. 23 

Пасічник А. 16 

Пастушенко А. С. 56 

Пахолко Р. 18, 48 

Пахульський Г. 97 

Пашко А. 42 

Пенюк А. 72 

Первомайський А. 67 

Первомайський Л. 42 

Перелісна К. 66 

Перселл Г. 121 

Петєлін М. 119 

Петренко Л. 29 

Петриненко Т. 41 

Петришин В. 30 

Петров А. 77 

Петров Ф. 67 

Петровська Т. 37 

Пєнчєв І. 50 

Пилип’юк Л. 69 

Пилипенко Ф. 33 

Пігель А. 72 

Підгірянка М. 30, 64, 66-67 

Підпалий В. 14 

Пінчук Ю. Б. 70 

Піров І. В. 4 

Пітерсон О. 102, 110 

Пітчук М. 16 

Плішка А. 62 

Плішка А. В. 63 

Побережна Г. І. 146 

Погребцов М. 37 

Подвала В. 45 

Подольская В. 47 

Познанська М. 67 

Покорна А. 16 

Поліщук С. 42 

Полтава Л. 41 

Полякова П. 45 

Пономаренко В. 42 

Пономаренко М. 42 

Попович Н. 52 

Превен А. 110 

Приходько М. 2 

Пронь Л. 30 

Пронько М. 71 

Процик Ф. 87 

Процюк Г. 72 

Пушкин А. 22 

П'ярт А. 55 

П'яцолла А. 101 

Радзівіл М. 28 

Радиш Б. 30 

Раховська Т. 44 

Раховський С. 44 

Рева В. Я. 60 

Редан М. 43 

Редчиця І. 42 

Рильський М. 42, 66 

Ричинський А. 2 

Різоль М. 77 

Родзієвський В. 41 

Рожелюк М. 29 

Рокітенець Т. Т. 17 

Романець В. 64 

Романюк В. 57 

Романюк Є. 50 

Рота Н. 127 

Роулі А. 97 

Руданський С. 16 

Ряшко М. 52 

Сабинин В. 47 

Савельєв Б. 78 

Савицька І. 42 

Савраюк Ю. 71 

Савченко В. 42 

Савчук Г. 33 

Савчук І. 67 

Сагайдак В. 136 

Сазонов В. 47 

Саковський В. 49 

Салай-Пак М. 44 

Салій В. 27 

Самійленко В. 42 

Самодаєва Л. 81 

Самоткін С. 129 

Сбітнєва Л. М. 61 

Севернюк Т. 58 

Сегменхаара Е. 119 

Семенко А. 110 

Семешко А. 101, 102 

Сенневіль П. де 97 

Серотюк І. 75 

Серотюк П. Ф. 82, 83 

Сидоренко В. 125, 128 

Сидорець Г. 44 

Симоненко В. 23 

Сингаївський М. 23, 42 

Сингаївський П. 68 

Сільвер Х. 110 

Сімович Б. 16 

Сірко В. 16 

Сірко В. Й. 72 

Сірко Л. 72 

Січинський Д. 2, 45, 118 

Скавроник В. 58 

Скарлатті Д. 113 

Сковорода Г. С. 138 

Сковрон З. 16, 72 

Скорик М. 55, 80, 85, 128 

Скульський І. 30 

Славич А. 55, 68 

Сливчук Б. 64 

Слижук Д. 29 

Слободяник А. 33 

Слюсарчук С. 51 

Смирнов Н. 37 

Сміт М. 43 

Сов’як Р. 11 

Сов’як Р. П. 15, 57 

Соколов К. 113 

Соколовський Ю. 96 

Солодар О. 33 

Солончук Л. 33 

Сорока С. 52 

Сосюра В. 16, 23, 41 
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Сперонтес 121 

Спрогис О. 43 

Старицький М. 52 

Стасишин І. 10 

Сташук В. 42 

Стельмах М. 42 

Стельмащук Р. 10 

Стельмащук С. 8 

Степанчук Т. 50 

Степовий Я. 16, 45, 121 

Стеценко К. 2, 10, 77 

Стець Н. 48 

Столярчук Г. 42 

Сторожук М. 28 

Сторонський В. 27 

Стратуц В. 41 

Струцюк Й. 13, 67 

Сун-Чен-Лі Ю. 28 

Супрун-Яремко Н. О. 5 

Тейлор Б. 110 

Телічеєва О. 121 

Терещенко О. 40 

Терлецька Г. 67 

Тиможинський В. 135 

Тимчак О. 44 

Тинок А. 51 

Тихончук А. 102 

Тичина А. 50 

Тичина П. 42 

Тищенко І. 21 

Ткаченко В. 24 

Ткаченко Г. 42 

Ткаченко Л. 93 

Ткачук Л. 67 

Товстуха Є. 42 

Толстая Т. 47 

Трегуб Т. 43 

Трофименко Л. М. 33 

Тургенев И. 47 

Турелик Г. 30 

Туссен О. 97 

Тютчев Ф. 47 

Угринович В. 80 

Удод Ю. С. 34 

Українка Л. 42, 52, 71 

Урбан Д. 65 

Уруський І. 18 

Успенський В. 55 

Учковська Н. 13 

Фанчеллі Л. 83 

Федорук Л. 33 

Федунець М. 50 

Фельдман Я. 127 

Фенюк В. 29 

Фет А. 22, 47 

Філіппенко А. 131 

Філоненко Л. 15 

Фольц К. 41 

Фомин Б. 127 

Фомченков М. 42 

Фрайт І. 15, 57, 80, 87, 113 

Франко І. 15, 18, 45, 52 

Фролов І. 85 

Хаджиєв П. 119 

Хаперський В. С. 110 

Харито М. 47 

Хафес Т. 43 

Хачатурян А. 77, 121 

Хвостик В. 37 

Хиль М. 28 

Ходан Р. 51 

Хоросницька М. 42 

Хроплив Л. 42 

Циклінський І. 55 

Цішкевич М. 57 

Цыганов Г. 22 

Чабан А. 51 

Чайкін М. 121 

Чайковський П. І. 97, 98,  

 131 

Чаплін С. 110 

Чепелюк В. 135 

Чепинський Л. 16 

Черватюк О. 29 

Чередниченко В. 30 

Чередниченко Є. 30 

Череніченко Д. 42 

Черепович О. 129 

Чернецький І. 13, 67 

Чернецький. П. 85 

Чернишов О. 42 

Черні К. 88 

Черніков В. 102 

Черчиль Ф. 102 

Чеченя К. А. 129 

Човник В. 18 

Чопей І. 64 

Чопик М. 67, 137 

Чорі Ю. 36 

Чубар Т. 42 

Чубач Г. 30 

Чуйко І. 29 

Чумак В. 86, 113 

Чумак З. 42 

Чупраков С. 42 

Шаїнський В. 78 

Шалата М. 57 

Шапов А. Д. 13 

Шашкевич М. 16 

Шашкін П. 121 

Швець В. 24, 49 

Шевченко Т. Г. 16, 42,  

 52, 112 

Шевчук В. Й. 49 

Шевчук Д. 24, 49 

Шевчук Л. 50 

Шеремет В. П. 74 

Шехместер В. 124 

Шип Ю. 52 

Шиптур Б. 45 

Шишкин А. 47 

Шкляр А. 37 

Школьнік С. Я. 138 

Шлюбик В. Й. 87 

Шмигерин М. Г. 19 

Шморгун Є. 56 

Шопен Ф. 97 

Штогаренко А. 45, 75 

Штокалко Б. 29 

Штраус Й. 85, 97, 99 

Шугніло Н. 67 

Шумский В. 47 

Шутенко Ю. 43 

Щербаков І. 96 

Щербанюк В. Ф. 133, 134 

Щериця Т. В. 146 

Щоголев Я. 42 

Щолокова О. П. 122 
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Щуровський Ю. 96, 121 

Юрків Б. 16 

Юхимович В. 23 

Ющенко О. Я. 40 

Яблоцький С. 43 

Яковлев М. 43 

Яковчук О. 28 

Янівський Б. 45 

Янівський Д. 16 

Янцевіч Я. 2 

Ярош Я. 30 

Яхневич О. 30 

Adamson H. 100 

Bennet J. 55 

Berlin I. 100 

Bermudez L. 55 

Brown H. 100 

Busto J. 55 

Cahn S. 100 

Cann G. 25 

Carmichael H. 100 

Cornick M. 93 

Dawson W-L. 55 

Desylva G. 25 

Donaldson W. 100 

Fain S. 100 

Felder D. 74 

Fleming L. L. 55 

Freed A. 100 

Frey G. 74 

Gershwin G. 100 

Gershwin I. 25 

Gillan I. 74 

Hart L. 100 

Henley D. 74 

Hensly K. 74 

Heumann H. 93 

Iradier S. 55 

Ives G. 55 

Kahn G. 100 

Kaluza G. 93 

Kosma J. 100 

Leeuwen R. V. 74 

Mercer J. 100 

Mogg P. 74 

Norton C. 93 

Parbonell A. 55 

Parish M. 100 

Porter C. 100 

Rogers R. 100 

Schenker M. 74 

Shaw R. 55 

Skulte A. 55 

Troup B. 55 

VanHeusen J. 100 

Washington N. 100 

Waters G. R. 74 

Webster P. F. 100 

Wedgwood P. 93 

Young V. 100 

 

 
ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

(Нотні видання) 

Апостол на різні потреби 6 

Баян на концертній естраді = Bayan for 

the Concert Stage. Вип. 1 101 

Баян на концертній естраді = Bayan for  

the Concert Stage. Вип. 4 102 

Верховина 80 

Грає дует "Каданс" = The Duet Cadence  

is Playing 81 

Грає дует баяністів = The Duet of 

Accordionists is Playing 75 

Грає сім’я Зубицьких = The Zubytskis  

Family is Playing 82, 83 

Грай, моя сопілочко 131 

Для матусь і бабусь 78 

Духовні піснеспіви 59 

За горою високою 1 

Іде звізда чудна 2 

Крымскотатарская инструментальная 

музыка ханского периода  3 

Міні-джаз 93 

Моей печали нет конца 127 

Музична хрестоматія 144, 145 

Муніципальний камерний хор  

"Легенда" 55 

Ой за гаєм, гаєм 96 

Осмогласник Свято-Успенской 

Святогорской Лавры 7 

Пісні хвали 43 

Популярні п’єси для  

двох баянів 77 

Романси українських композиторів  

на слова І. Франка 45 

Служба Божа для недільної  

відправи 8 

Співають "Нескорені" 16 

Співають "Солісти Львова" 9 

Старий рояль 97 

Старинные русские романсы  

в сопровождении гитары 47 

Стежинка 17 

Стрілецькі пісні в обробці Євгена 

Козака 11 
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Твори для гітари українських  

композиторів — членів Асоціації  

гітаристів Національної  

всеукраїнської музичної спілки 129 

Твори для готово-виборного  

баяна/акордеона. Зошит 2 119 

Українські церковні піснеспіви 62 

Утреня Пасхи 12 

Фортепіано 120 

Хорова музика 63 

Хрестоматія педагогічного репертуару  

для баяна 121 

Хрестоматія фортепіанних творів 

українських композиторів. Ч. 1 122 

Rock collection. Vol. 1 74 

Starlight 100 

 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А без мами — біда 72 

А вже весна 18 

А груша й не цвіла 33 

А думи з тобою 49 

А душа молода 29 

А любов жива 37 

А любові ще нема 21 

А мы гулять хотим 42 

А над любов'ю — не володар час 33 

А непобачене гряде 29 

А танець насміхався 33 

А у цього хозяїна 2 

А я люблю морозиво 42 

А я тебе люблю 1 

Авто 48 

Айболить 42 

Акації 50 

Акація біла 29 

Алгебра жизни 20 

Алея закоханих пар 29 

Алілуя! Наш Господь воскрес! 31 

Алілуя, мій Господь! 31 

Аллилуйя Христу 

Алло 48 

Ангел мій 44 

Антошка 42 

Ах, канни, канни 42 

Бабине горе 66 

Бабине літо 33 

Бабині ружі 33 

Бабусині руки 67 

Бабуся 42 

Балада про голубів 42 

Балада про друзів 32 

Балада про сумських студентів 41 

Баллада Лета 65 

Баллада Снеговика 65 

Барабан 42 

Барвінкові зорі 52 

Барвінок 67 

Батьківщині 41 

Батькова душа 51 

Бджілка і горобчик 54 

Без тебе — з тобою 23 

Безмежнеє поле 45 

Белеет парус одинокий 22 

Берег любові 27 

Бережіть любов! 42 

Березень 58 

Берізка 42 

Берізонька 49 

Беспечальная осень 46 

Бесценный друг мой... 42 

Билинна земле 42 

Біла грубка 42 

Біле сяйво 42 

Білий ранок 42 

Білий сніг 42 

Білі коні 42 

Білі мухи 42 

Білі хризантеми 42 

Білосніжка 44 

Біля річки 42 

Біля смерек 42 

Бірюза 42 

Благовіщення 52 

Благодатна пора наступає 52 

Благодать Ти нам звіщаєш 31 

Благословен хай буде дім 18 

Благословення 52 

Благослови, душе моя, Господа 55 

Блискавка 20 
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Блок Ющенка—2006 32 

Блюз дождя 46 

Бо люблю я волошки 42 

Бо ти в мене є 29 

Бог народився 39 

Бог предвічний народився 39 

Бог ся рождає, люди, веселіться 39 

Бог Творець і Спаситель наш 43 

Богом дано нам життя любити 29 

Богородице Діво 16, 55 

Бодай би ти, фраїрику 52 

Боже Великий, Єдиний 39 

Боже слово вічно буде жити 18 

Болить в мене в попереці 1 

Болить мені голівонька 42 

Болить так серце на любов 18 

Братські могили 30 

Будильник 42 

Буду прикордонником 30 

Будь здорова, дівчинонька 42 

Будь здорова, полонино 1 

Будь сонцем 42 

Букетик квітів 42 

Буковина — рідний край 58 

Була і зимна, і нещедра 42 

Була тиха ніч 31 

Бучне весілля 24 

В алеях хмелю 42 

В арданувськум полі 1 

В Віфлеємі днесь Марія 1 

В Віфлеємі новина 1 

В Віфліємі 2 

В дворі порожньому калина 29 

В День Шахтаря 72 

В Закарпатті весна 52 

В зимову ніч 42 

В золотих Карпатах 44 

В лісі зелененькум 1 

В мой мир холодный... 20 

В мому керті розмарія суха 1 

В новое тысячелетье 42 

В парке, в роще, в саду 42 

В понеділок за упокій померлих 6 

В п'ятницю за упокій померлих 6 

В рідній стороні 42 

В середу за упокій померлих 6 

В суботу за упокій померлих 6 

В Твоєму домі, Господи 43 

В твоих глазах грустит усталость 42 

В четвер за упокій померлих 6 

В Чорному лісі 39 

Вальс випускників 42 

Вальс для тата 35 

Вальс про житомиряночку 42 

Вальс розлуки 28 

Вгору мої руки здійму 43 

Вдоль по улице метелица метёт 22 

Ведуть до долі не манівці 33 

Великий і славний Господь на Сіоні 31 

Великодня гра 42 

Величаєм ми тебе, Господь! 31 

Вербо, вербо 42 

Вербочка над водов 1 

Вересень 58 

Вересень-школярик 42 

Вертають на Вкраїну журавлі 42 

Весела волиняночка 67 

Весела удовиця 42 

Веселая вьюга 42 

Веселий велосипед 42 

Веселий настрій 51 

Веселий промінець 42 

Весело гуляти 34 

Весенняя фиеста 46 

Весілля 55 

Весілля золоте 33 

Весільна співаночка 54 

Весільний день 42 

Весна 52, 54, 72 

Весна. Пташині голоси 73 

Веснонька цвіте 72 

Весняна мозаїка 73 

Весняна ніч 42 

Весняне свято 28, 29 

Весняний вальс 29 

Весняний вітер 42 

Весняний спів 21 

Весняний шум 42 

Весняним ранком 21 

Весняні барви 73 

Веснянка 18, 42, 67 

Весняночка 49 
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Ветерани 42, 46 

Вечір 18, 42 

Вечір вечоріє 14 

Вечір над Тисою 36 

Вечірні побачення 34 

Вечірня і Літургія у Великий четвер 9 

Вечірня у Велику п'ятницю 9 

Вже вечір вечоріє 57 

Вже згасає ясний день 67 

Вже зірничка зійшла ясна 39 

Вже каштани цвітуть 28 

Взыйшла зорниця 1 

Ви за свободу гинули 16 

Ви чули ту пригоду? 45 

Вигляда мати сина 13 

Визвольний шлях 29 

Вийди, мила, до воріт 52 

Вийду за околицю 21 

Вийшла доля по водицю 42 

Вийшло Диво 42 

Вийшло сонечко 17 

Вийшов місяченько 42 

Виноградні лози 44 

Випускний вальс 29 

Високо ти, голубику 1 

Вифлеємська зоря 31 

Вишеньки-черешеньки 52, 71 

Вишивала мати 42 

Вишиванка 42, 67 

Вишиванко шовкова моя 29 

Вишивають літа 42 

Виший мені, мамо... 33 

Вишневий цвіт 51 

Вишня сакура 20 

Віват, маестро 52 

Віват, Україно! 44 

Від зими до зими 67, 68 

Відвертий сніг 37 

Віддається цімборочка 52 

Відкрий, синку, вічка 52 

Відлетіли в безвість журавлі 42 

Відлетіло літо в осінь 21 

Відлітали лелеки 42 

Відлітають журавлі 42 

Відлітають лелеки 13 

Відповідь козачці 40 

Відродження 29 

Відцвіла зелена тиша 33 

Відшуміли спогади 42 

Військовий оркестр 42 

Віннице моя 49 

Вінницьке пиво 49 

Віночок 18 

Вінчання 6 

Віра, Надія, Любов 29 

Вірність 42 

Вітаєм Вас, ріднесенькі 29 

Вітальна 13, 24 

Вітер буйний 42 

Вітер в гаї не гуляє 42 

Вітер віє—повіває 42 

Вітер з гаєм розмовляє 42, 52 

Вітряки 42 

Вітчизна, як мати — одна! 21 

Вічна дума України 18 

Вічна слава героям УПА 30 

Вічная памнять 1 

Вкраїно, краю милий! 42 

Вмирали діти 28 

Во славе идут ветераны 42 

Вовк у темнім лісі 42 

Водоворот 20 

Водограй 48 

Водопад Шіпот 36 

Воззваніє 52 

Волинь моя рідна 13 

Волошка 72 

Волошка без жита 42 

Волошкові очі 58 

Волощаночка 27 

Вони щасливі 34 

Враження 18 

Врівноважимо щастя трудом 29 

Вродливий хлопець 42 

Все навколо зеленіє 42 

Все навколо осява 34 

Все найкраще пройшло 42 

Все так не є... 29 

Все хороша собой 42 

Вселенная веселися 2 

Всем сердцем 43 

Всміхнись мені, зелене диво 42 
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Вставай, нене, пробудися 29 

Вставай, Україно, вставай 41 

Вставай, уярмлений народе! 57 

Встаньте, хвалу Господу віддайте!  

Йди до Ісуса 31 

Вуста мовчать 42 

Вчимося дерзати 72 

Вчителька 67 

Вчора была неділенька 1 

Выйди, мамко... 1 

Гаєм зелененьким 18 

Гамалія 16 

Ганнуся 33 

Гармонька 21 

Гасне милий сміх 42 

Гаснуть зорі на килимі ночі 42 

Гей у полі вітер виє 28 

Гей, вишенько-черешенько 1 

Гей, на нашу капуру 1 

Гей, на славній Україні 42 

Гей, не дивуйте, добрії люди 41 

Гей, под дубиною 1 

Гей, пудеме, пудеме 1 

Гей, україночко! 29 

Героїня 41 

Героям Крут 18 

Героям Української Повстанської Армії 18 

Гімн Верховинщини 32 

Гімн інваспорту 29 

Гімн Карапчева над Черемошем 32 

Гімн Києва 32 

Гімн Коростишева 50 

Гімн Криворівні 32 

Гімн лікарні 50 

Гімн партії Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина" 32 

Гімн Підзахаричів 32 

Гімн України 37 

Гімн Чернівців 32 

Гітаро, супутнице вірна моя 24 

Глина 20 

Говерла 50 

Гойдає, гойдає 73 

Голос Соломії 29 

Голуба косинка 42 

Голуби кохання 58 

Голубіють льони 42 

Гора, гора 1 

Гори гудуть 36 

Гори, гори, моя звезда 47 

Гори, костер 42 

Горі селом, долу селом 1 

Горлиця 23 

Горные вершины 22 

Горобина 42 

Городищанка 14 

Городской романс 20 

Горошина 20 

Господи, помилуй нас 67 

Господь є Добрий Пастир мій 43 

Господь, наш Бог 43 

Господь, тобі співаю я 31 

Гостина 42 

Гра у сніжки 66 

Грай, бандуро, про Тараса! 33 

Грай, моя сопілко! 29 

Греет лишь солнце 42 

Грибний дощ 67 

Гримить 18 

Грім 29 

Грудень 58 

Грусть 20 

Гусенята 42 

Гуси на льоду 42 

Дай мені, небо... 44 

Дай ня, мамко 1 

Дайте сонцю дорогу 52 

Дар весни 34 

Два береги 44 

Два крила 27 

Два півники 42 

Два повстанці, юні друзі 57 

Два серця 44 

Два хлопчики 42 

Дві долі 42 

Двір старий 34 

Двоє 51 

Де б не був — та думка завше вдома 33 

Де ж ти ходиш, гітаро? 49 

Де ж ты мене поховаєш 1 

Де кохання вогні горять... 42 

Де ми живемо 30 
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Де моя провина? 42 

Де родить жито 33 

Де росами вмите колоситься жито 49 

Де сонце долі 33 

Де ти йдеш, Романочку? 42 

Де ти, доню, барилася 53 

Де тії струни? 52 

Девушка и Днепр 42 

Девушка по имени стихия 20 

День Пам'яті 52 

Детский рок-н-ролл 20 

Детство 44 

Дзвони... Переграї... 42 

Дзвоник 67 

Дзвоники 42 

Дзелень-бом 73 

Дивлюся — аж світає 52 

Дивна ніч 42 

Дивна новина 2 

Дивне весілля 33 

Диво із див 72 

Диво ружа 52 

Дивувалась зима 18 

Дивувалася зима 52 

Дикий мед 42 

Диктант 71 

Дим зайшов Морозу в очі 42 

Колиска 33 

Дитинство 42 

Дитячі пісні: Весняне сонечко 52 

Діаманти 44 

Дівоча пісня вечір тривожить 42 

Дівоче серце 51 

Дівчина Лоліта 29 

Дівчина-лебідка 28 

Дід Будилко 71 

Дід Мороз до нас прийшов 42 

Для потішечки 66 

Для тебе, серце-Україно 42 

До Ісуса 44 

До криниченьки іду 42 

До мене, милий, придивись 50 

До рідної хати 40 

До тебе підношу я, Господи, душу 52 

Добре было в Мадярскув крайині 1 

Добре мені пан Бог дав 1 

Добре-м учинив 1 

Добридень, хато 42 

Добрий вечір 2 

Добрий вечір тобі, пане господарю 39 

Добрий вечір, Господарю 2 

Добрий їжачок 54 

Добрий ранок, люба весно 42 

Добрий школярик 58 

Доброго ранку 28 

Довга лоза 68 

Дозволь мені, земле 33 

Доле ж моя, доле 54 

Должник любви 37 

Долу тихым Дунайиком 1 

Донечко 42 

Доню, сонце моє ясне 42 

Дорога до рідного дому 42 

Дорога додому 42 

Дорога співця 52 

Дочекались 72 

Дощик 68 

Дощик! Пора поливати! 42 

Дощик, дощик 73 

Дрімають села 45 

Дрімко 64 

Дрогобицька кав'ярня 27 

Дружня зустріч 34 

Друзям 29, 44 

Дубе, дубе зелененькый 1 

Дума про голод 38 

Дума про двох братів 42 

Дума про князя Василько 42 

Душа і тіло 24 

Душа співає 34 

Душею ми юні 34 

Душі молитва 35 

Дуэт Воробушков 65 

Дядьків рід 42 

Дятел 42 

Еж 50 

Ей, вимітайте, мамко, поличкы 1 

Ей, далась ня, мамочко 52 

Если любишь 42 

Є в нас вірне пророцьке слово 31 

Є одна Україна 30 

Є село, а в нім кохана 36 



  

  

54 

Єдна гора высокая 1 

Жадай мене 27 

Жайворонок 29, 42 

Жар-птиця 24 

Жду тебя 46 

Желтые цветы 42 

Живи, Україно 41 

Живиця 49 

Жизнь 20 

Житомирщини мила сторона 50 

Життя моє, моя Вкраїно! 29 

Жінка для свята 35 

Жовтень 58 

Журавка 42 

Журавлик 69, 72 

Журавлики 44 

Журавлиний спів прощальний 54 

Журавлині заручини 52 

Журавлі 30, 54, 66 

Журба над криницею 52 

Журилася мамка мною 1 

Журилася моя мати 1 

Журилися люде 1 

З батьком наодинці 32 

З війни не приходить мій тато 13 

З неба з'явився Божий Син 31 

З тобою Бог нам допоможе 29 

З тої гори високої 18 

За вас, жінки 24 

За вікном знову ходить гітара 49 

За вікном сивіли крила 42 

За любов за згоду 42 

За наши с вами деньги 20 

За писаря я піду 53 

За твої, дівчино... 11 

За тобою 29 

За Україну помолюся 42 

За чертой 46 

За что любовь благодарить? 42 

Забарився вечір... 42 

Забіліли сніги 66 

Заблукав бабак у полі 42 

Завірюха мете 34 

Загадкові брови 42 

Заграйте, музики 42 

Задивились соняхи..." 42 

Зажурилась дівчина 13 

Зазвичай, Україну... 20 

Зайченя прийшло зі школи 42 

Зайчик 18, 72 

Зайчик в'яже рукавички 54 

Зайчикові вуха 67 

Заклинаю, молю... 42 

Закоханий хорист 24 

Закувала зозуленька 68 

Закувала зозулиця 52 

Закукала зозулиця 1 

Залишайтеся, мамо 33 

Заметіль яблунева 28 

Заметушечка 67 

Замітає сліди листопад 42 

Замки на песке 20 

Запали, коханий 42 

Заплету віночок 68 

Запорошені ниви 51 

Засвічу свічу 55 

Заспівай, любий друже, мені 29 

Заспіваймо пісню разом всі 43 

Заспіваймо пісню, українці любі! 29 

Заспівайте, мамо... 33 

Заспіваю пісеньку 54 

Затмение 20 

Захочу и приду 20 

Зацвіла калина 42 

Зацвіла любов 28 

Зацвіла черемха 42 

Зацвіли дзвіночки 73 

Зацвіли каштани 42 

Зацвітає біла квітка 42 

Зацвіти батистом 42 

Зашуміла дубровина 1 

Зашуміть, ліси й діброви 16 

Защебече соловейко 42 

Згубилося літо 42 

Здіймаються мрії 34 

Здравствуй, Дима 42 

Здравствуй, зимушка 42 

Здрастуй, юність 33 

Зелена діброво! 52 

Зелена рута 1 

Зелене свято 42 

Зелений дубочку 18 
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Зелені розбишаки 71 

Зеленіє диво 42 

Земле моя 15 

Земле моя вкраїнська 16 

Земле рідна 23 

Земле, моя всеплодющая мати... 52 

Земле, радій! 31 

Земля 20 

Земля мов кобза 40 

Земля співає Христос воскрес 42 

Земля стрічає донечку кохану 42 

Земна любов 30 

Зима 15, 66 

Зима надула грізно щоки 42 

Зимние березы 42 

Зимовий вальс 29 

Зимонька-зима 67 

Зимою 18 

Зів'яле кохання 27 

Зігрій мене 44 

Зізнання в коханні 24 

Зіронька 24 

Зламана калина 42 

Златовласка 20 

Знаєш ти... 44 

Знайди свою пісню 42 

Знайомство біля лавочки 42 

Знов весна 52 

Знову нам ялинка сяє 42 

Зозуля-кукуля 42 

Зозулята 42 

Золота осінь 68 

Золота підкова 33 

Золотий дощ 46 

Золоті гаї 69 

Золоті кульбаби 42 

Золотьок 42 

Зонтик 20 

Зоре моя вечірняя 16, 42 

Зоре моя кленовая 42 

Зорепад 29, 42 

Зориночка 72 

Зоря ясна засвітила 39 

Зоряне танго 56 

Зоряний рушник 33 

З-під каменя б'є джерельце 14 

Зрада 54 

Зродились ми великої години 57 

Зупинись 30 

Зупинись — останній є шанс 28 

Зустрілися двоє 34 

Зустріч 23, 44, 49 

Зустріч прийшла 28 

И нет в мире очей 47 

Идуть хлопці з горы 1 

Измени меня 43 

Иисус из Назарета 31 

Ирина, Ириша, Ириска 20 

І в мене був свій рідний край 29 

І неділя мені — не неділя 49 

І снилося з ночі дівчині 11 

І сюди гора 16 

І тече пісок крізь пальці 42 

Іде весна 42 

Іде звізда чудна 2 

Іде Шевченко по Вкраїні 42 

Іду селом 42 

Ідуть до села берізки 42 

Ірчик 11 

Іскро моя... 49 

Ісус сказав, що Він є путь 31 

Ішли ми до бою... 57 

Ішов кобзар до Києва 42 

Іще підросту 72 

Їде козак містом 14 

Їжачок 67 

Їжачок і білка 72 

Їхав козак за Дунай 16 

Йде гучна розмова 28 

Йде зима 72 

Йде у гості Миколай 67 

Йду до кохання 29 

Йшла дорога 42 

Йшли більчата на базар 42 

Йшли качата до водички 42 

Йшли селом партизани 57 

Кавіль пила, цукор їла 1 

Кажуть люде, кажуть 1 

Казав милый  1 

Казала дівчина 11 

Казала-м ти, хлопче 1 

Казкова стежина 28 
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Как будто в первый раз... 42 

Как мало в жизни я успел 42 

Калина 42 

Калина у журбі 58 

Калинові шати 42 

Калинчата 72 

Калитка 47 

Капіж, капіж 73 

Кароока осінь 42 

Карпатський мій світе 52 

Карти 42 

Каченята 54 

Каштани 49 

Квітень 58 

Квіти щастя 52 

Квітка 37 

Квітка Голгофи 52 

Квітка надії 27 

Квітка папороті 42 

Квіточку для мами 42 

Кинашівські дівчата 33 

Киця 24 

Киця черевички загубила 42 

Кінецьліто 73 

Кінь горою пролітає 40 

Кіт-Маг 65 

Кіт-муркіт 44 

Кликати — кличу 56 

Кличу тебе 42 

Кличу тебе за собою 30 

Кобы ты знав, што я знаву 1 

Когда любить... 20 

Когда нахлынет суета 42 

Когда с тобою мы вдвоем 42 

Когда судьба играет 20 

Когда умолкнет звук 43 

Кожен з овочів красивий 42 

Козацька доля 58 

Козацька пісня 40 

Козацька слава 18, 28 

Козаченьки 67 

Коли б мати не била 53 

Коли в земнім я путі 31 

Коли горить калина 36 

Коли ж ти прийдеш 42 

Коли тоту команицю сіяли 1 

Коли я був здоровий 24 

Коли я дивлюсь 43 

Коли я руковав 52 

Коли-м ишов з Америкы 1 

Коли-м собі жону убирав 1 

Колискова 1, 29, 42, 50, 52, 64, 67, 71 

Колискова для матусі 64 

Колискова для сина 64 

Колискова для цифр 64 

Коло млина яворина 1 

Коломыйкы мої любі 1 

Колосися, ниво 13 

Кольори надії 44 

Кольорові сни 42 

Коляд, колядуєм 42 

Колядка 17 

Колядниця 42 

Конвалії 34 

Коні-гриви 33 

Конокрад 48 

Кончается любовь 20 

Кораблі дитинства 21 

Королева мрій 42 

Косив батько, косив я 14 

Коханий дідусю 67 

Кохання зірка 36 

Кохання чаша 44 

Красный сарафан 22 

Красу землі Бог людям дав 29 

Краю мій 23 

Краю мій лелечий 33 

Краю мій русинський 36 

Кредо 58 

Крилець 18 

Криниця 42 

Кров Ісуса 31 

Кровця — не водиця 36 

Кружеляють ясени 42 

Крути 28 

Кручені паничі 34 

Крымские встречи 42 

Куди мені йти? 43 

Кукачка кукала 1 

Кукуріку — через ріку 1 

Кульбабка 67 

Купальська ніч 42 
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Купаються зорі 42 

Курка господиня 42 

Курчатко 67 

Лавровий вінок кохання 42 

Лада з калиною 42 

Ламала я калину 1 

Ластівонька 16 

Ластів'ята 48 

Лебедина любов 28 

Лебедина пісня 49 

Лебедині два крила 23 

Лелеки 27, 30, 50, 69 

Лелеченьки мої 23 

Лена 42 

Летить ворон з-за Дунаю 1 

Летіла зозуля 13 

Летіли журавлі 42 

Летять журавлі на Чорнобиль 29 

Летять роки на крилах пісні 52 

Лийся, лийся, дощику 42 

Липень 58 

Липка 42 

Липневі дощі 29 

Липовий цвіт 30 

Листок опавший 20 

Листопад 58 

Листопадове диво 46 

Листочки берези 42 

Листья пожелтели 42 

Лиш з тобою 23 

Лілеї 42 

Ліліт 33 

Ліричний перезвін 42 

Лісолюб 52 

Літа мої, літа 51 

Літа орел 42 

Літня пісенька 29 

Літо 42, 54 

Літо краснеє минуло 42 

Літо прийшло 56 

Літургія Пасхи 9 

Лука, моя Лука 49 

Лунная ночь 46 

Лучка, лучка 1 

Люби мене 23, 42 

Любив мене попув Петрик 1 

Любі очі 30 

Любіть Україну 16, 41 

Люблю тебе 30 

Люблю тебе, моя Україно 13 

Любов — чарівне слово 42 

Любов батьківська 29 

Любов єднає 34 

Любов і нелюбов 33 

Любов моя 42 

Любов Твоя, Боже 43 

Любові полум'я 23 

Любові течія 27 

Любовь и вражда 20 

Любовь как первый снег 46 

Любонько далека 42 

Люди в білих халатах 29 

Люлі-люлі 42 

Лютий 58 

Ляхувськоє село 1 

Мадонна 30 

Маєм осінь 27 

Маки 42 

Мала Батьківщина 49 

Мала ектенія 55 

Мала мати три донькы 1 

Мала я фрайира 1 

Маленька вершниця 42 

Мальви 72 

Мальви під вікном 33 

Малює дивна ніч 42 

Мама моя 17 

Маменькин сыночек 42 

Мамина коса 13 

Мамина любов 54 

Мамина мова 69 

Мамина пісня 29 

Мамина хата 42 

Мамине свято 69 

Мамині очі 46 

Мамині руки 42, 44, 50 

Мамко моя, мамко 1 

Мамо, люба мамо 51 

Маргаритка 20, 42 

Мария 20 

Марія 21, 42 

Маркіза Помпадур 42 
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Марш гумористів 24 

Марш козачат 72 

Марш Помаранчевої революції 32 

Марш Української Мови 32 

Материнська колискова 64 

Материнський заповіт 29 

Матері 28, 30 

Матусенько 72 

Медовій липі 33 

Между истиной и ложью 20 

Мелодія дощу 42 

Мелодія літньої ночі 35 

Мельничанська земля 29 

Мене мамка породила 1 

Мені небагато треба 58 

Мечтает птица о полете 42 

Ми — маленькі українці 67 

Ми — самостійні! 57 

Ми всі твої, Тарасе, діти 18 

Ми вчимося у Шевченка 52 

Ми цього хотіли 42 

Микитин дім 56 

Мила моя премилена 1 

Мила моя, мила 1 

Мила моя, не мудруй 1 

Мила моя, чічірі 1 

Мила полісянко 42 

Милая дама 42 

Милість 58 

Милости Твоей полна вся земля 43 

Миниатюра 20 

Минутка 20 

Мир без любви 46 

Мир вам 17 

Миром Божим освятіться 52 

Між ласкавих беріз 42 

Між нами сніг 27 

Мій Господь 43 

Мій Київ стоїть 42 

Мій коледж 49 

Мій край 52 

Мій Перечин 52 

Мій рідний Київ 34 

Мій ти єдиний 52 

Мій Ужгород 46 

Міраж 20 

Місто над Дніпром 21 

Місяць в озері купався 42 

Місяць і звізди 64 

Місяць яснесенький 42 

Місяцю королю 52 

Місяцю-князю 45 

Мне нужна не просто женщина 42 

Много лет учили 43 

Мов вогонь палає хвіст 42 

Мова 14 

Мова сердець 52 

Мово материнська 30 

Мого дитинства світ 29 

Могутній і славний наш Господь! 31 

Могучий дуб 42 

Модниця 54 

Моє кохання! 65 

Моє літо 33 

Моє село 13, 29, 42, 50 

Мої лелеки 30 

Мой друг 54 

Мой Карлуша 42 

Мой мир 46 

Молитва 21, 48, 52, 69 

Молитва за родину 28 

Молитва кохання 29 

Молитву вислухай мою 31 

Молода Україна 20 

Молодая рожь 42 

Молоді літа згадаймо 52 

Молодіє душа 42 

Мольба 37 

Морозець 66 

Морозець, морозець 67 

Морське око 36 

Моя бабуся 51 

Моя весна 21 

Моя гітаро 42 

Моя грусть 54 

Моя єдина 29 

Моя земля 52 

Моя кохана 29 

Моя Лука 49 

Моя любовь и вдохновенье 42 

Моя мамка лютеранка 1 

Моя родина 28 
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Моя ти, земле 30 

Моя Україна 37, 42, 58 

Моя хата не скраю 33 

Моя чорноброва 34 

Моя школа 42 

Мріє, має 42 

Мрію, шукаю і жду... 37 

Мужской разговор 20 

Музика 42 

Музика грає 1 

Музикальний сусід 42 

Музикант 42, 54 

Музыка зари 42 

Музыка любви 20 

На Великдень 72 

На всяке прохання 6 

На Голгофі 17 

На горі, на горі 1 

На заре ты её не буди 22 

На зеленім моріжку 42 

На зеленому горбочку 42 

На Івана, на Купала 67 

На конику рогатім 42 

На кордоні козаченько 49 

На крилах ночі 13 

На Купала 52 

На курорті 24 

На лижах 67 

На лодочке 42 

На лугу 42 

На ляхувськув церкви 1 

На мамине свято 42, 72 

На нашу капуру 1 

На небі зірка 2 

На Орданьскій річці 2 

На пеньочку коник сів 42 

На подяку 6 

На поточку-м прала 1 

На рахманній землі 48 

На рибальці 54 

На ріці я прала 1 

На розпутті кобзар сидить 42 

На санчатах 66 

На синіх небесах 39 

На сіножаті 42 

На сонячних вітрах 42 

На тренерській лаві 29 

На тум боці при потоці 1 

На цьому дворі 2 

На Чернечій горі 28 

На Чорнобиль журавлі летіли 28 

Набирала дівчина воду 14 

Навгороді коло броду 42 

Навіщо ті слова... 44 

Над Вифлеємом зірка встала 31 

Над Дніпровою сагою 42 

Над Тікичем 33 

Найбільша любов 24 

Найгірше я людей боявсь тоді.. 45 

Найдорожча книжечка 52 

Накрила нічка 11 

Нам треба зустрітись 36 

Намагаюсь збагнути 42 

Напиши мені вісточку 30 

Напишу про кохання 33 

Напливає туман 56 

Народився Исус Христос 1 

Народився я на Україні 29 

Нас кличе Матір-Україна 58 

Наслання 42 

Наснись мені коханою 33 

Наставникам 28 

Настрій 20 

Натура 58 

Нації слава! 57 

Наш Бог — Всемогущий 43 

Наш друг — ліс 36 

Наша берегиня 52 

Наша любов 52 

Наша мова солов'їна 42 

Наша ялинка 66 

Наше Все — Україна! 19 

Наше місто Борщів 29 

Наше поле, Вкраїно, не вмре, а розквітне 29 

Наши девчонки 20 

Нащо зустрівся я з тобою 49 

Не беруть ня у катуны 1 

Не біймось осені 33 

Не вір мені 50 

Не гадай, кохана 30 

Не жалій мене 33 

Не забувайте рідний дім... 35 
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Не забудь 23 

Не забудь юних днів... 45 

Не згуби... 56 

Не знають 58 

Не зови 29 

Не зустрічайся ти мені 42 

Не кажи поспішно "Ні" 36 

Не клич весну 33 

Не люблю, когда ты хмуришься... 42 

Не намилуюся тобою 42 

Не одцвітай 23 

Не плач, любові скрипко 29 

Не плачь, Ива 42 

Не погасни маревом 23 

Не покинь 21 

Не полишайте Україну 42 

Не приходь в мої сни 33 

Не пробуждай воспоминанья 47 

Не розбуди чуття 33 

Не розлити нас 42 

Не сам я ся вженив 1 

Не сміє бути в нас страху 11 

Не смотри так пристально... 42 

Не спіши, листопаде! 29 

Не старійте, мамо 37 

Не стуй, хлопче, пуд вікном 1 

Не сумуй коханий 49 

Не ті темпи 24 

Не тривож себе, мій друже, не тривож 54 

Не умирай надежда 42 

Не хочу я женитися 42 

Не цурайся пісні 50 

Не шукайте щастя 42 

Небес віддалена струна 23 

Небеса проповедуют славу Божью 43 

Небо і земля 2 

Невідома путь 42 

Недоспівана пісня 49 

Нежная песня 42 

Незабудки 36 

Незабутній образ 24 

Незбагненна любов 29 

Нездоланна Вкраїно 29 

Нерозділене кохання 42 

Неспокійний Барабашко 42 

Нет лучше женщины декабрьской 42 

Нет, не тебя так пылко я люблю 47 

Ниточка срібна 28 

Ніжна як сонце 42 

Ніч тиха все спить 2 

Ніч яка місячна 52 

Нічка 36 

Нічна зустріч 29 

Нічний Ужгород 36 

Нова радість 2 

Нова радість стала 39 

Новий рік 67 

Новорічна ніч 44 

Новорічна радість 52 

Новорічна ялинка 66 

Новорічний подарунок 29 

Ностальгія 46 

Ночувака 34 

Ночь светла 47 

Ну, почему? 46 

О перший сніг 42 

О ти, зоре, зоре вечірняя 18 

О, Боже, милий світе 18 

О, были б мы с тобой наедине 37 

О, Діво Маріє! 29 

О, знаю, що не розкохаю 29 

О, не целуй меня! 22 

О, полум'яні диво-свічі 21 

О, прийди, чекаю 52 

О, чом ти усміху не зрониш 48 

Обеліски 36 

Обжинкова 68 

Обнялось літо з колосом пшениці 29 

Обручка щастя 27 

Овиди серця 52 

Огнецвіти 42 

Од бучка до бучка 52 

Ода борщу 42 

Ода женщине 50 

Ода любові 56 

Ода музиці 29 

Ода рідним лісам 24 

Ода Україні 57 

Ода яблукам 24 

Одвічна мета 42 

Один день 20 

Один сніг біліє 18 
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Одинокий листок 42 

Одкровення 18 

Одна Батьківщина 42 

Одна надія 29 

Одна родина 30 

Одно тело и один дух 43 

Однокласникам-побратимам 29 

Однокласниця моя 29 

Одочка водочке 20 

Одсміялись 42 

Одуд 42 

Озвались дзвони Великодні 42 

Ой білява білявино 1 

Ой вербо-вербице 67 

Ой весна 42 

Ой весна, весна — днем красна 68 

Ой видить Бог 2 

Ой вийду я, сяду 16 

Ой гоп... 42 

Ой дану, дану 1 

Ой дівонько, Меланочко 42 

Ой жалю мій, жалю 45 

Ой за лісочком 13 

Ой зійди, зіронько вечірняя 16 

Ой зійди, ясен місяцю 16 

Ой ліщинко... 52 

Ой любове моя, моє щастя 29 

Ой майнули білі коні 23 

Ой мати, мати, мати 53 

Ой маю, маю я оченята 42 

Ой метелиця зима 67 

Ой на горі лен зелений 52 

Ой на горі цигани стояли 53 

Ой на гору козак воду носить 18 

Ой не жовкни, листя 23 

Ой не спи, козаче 28 

Ой одна я, одна 42 

Ой піду ж бо я 16 

Ой піду я до млина 16 

Ой піду я не берегом-лугом 42 

Ой по горі роман цвіте 42 

Ой прийшли до Віфлієма 2 

Ой стрічечка до стрічечки 42 

Ой ти дивна ніченько 13 

Ой ти місяцю 13 

Ой ти, вітре 34 

Ой ти, дівчино, з горіха зерня 45 

Ой туман, мати, за ярами 16 

Ой у лузі червона калина 18 

Ой у місті Віфліємі 2 

Ой чого ти, милий? 49 

Ой чого, дівчинонько, зажурилася 28 

Ой я маю чорні брови 13 

Ой, вертай синочку 42 

Ой, вишеньки-черешеньки 42 

Ой, дувко молоденька 1 

Ой, душко-дувчинко 1 

Ой, душко-легінику 1 

Ой, за лісом зелененьким 14 

Ой, загнала баба діда 1 

Ой, зібрались лелеки 42 

Ой, иду я на майдан 1 

Ой, кедь любиш, люби вскрыт 1 

Ой, кізонько-борода 42 

Ой, люблю, люба мамко 1 

Ой, мамко солоденька 1 

Ой, на горі біла стежка 1 

Ой, на горі винобраня 1 

Ой, на горі жито 1 

Ой, на горі на Самборі 1 

Ой, на горі сосна 1 

Ой, на горі, на горі 1 

Ой, не плач ты, дувко біла 1 

Ой, не ходи коло воды 1 

Ой, невістко молода 1 

Ой, полети, зозуленько 51 

Ой, поляно, поляночко 1 

Ой, почекай, цімборику 1 

Ой, прийшла из Росії 1 

Ой, пувлітер горувочкы 1 

Ой, пуд гаєм зелененьким 1 

Ой, пуд грушов камінь рушу 1 

Ой, пуду в Лазещину 1 

Ой, пушов я у Канаду 1 

Ой, пущу я качурика 1 

Ой, скрипалю мій, скрипалю 56 

Ой, сусідко, сусідко 1 

Ой, там за горою, там за межею 1 

Ой, там на горі 1 

Ой, там при долині 11 

Ой, ти Чорна горо 1 

Ой, чого ти зажурився 11 
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Оксанчине платтячко 42 

Олег і дощик 54 

Он взял меня за руку 42 

Он ходил, где я хожу 43 

Орала бы ся золота гора 1 

Орися ж ти, моя ниво 42 

Освідчення 36 

Освідчення дружині 24 

Освячення води 6 

Осенняя 46 

Осень 42 

Осико-скрипко 33 

Осіннє 42 

Осіннє золото — любові цвіт 29 

Осінній вальс 29 

Осінній спомин 29 

Осіння елегія 42 

Осіння печаль 30 

Осінняя арфа 52 

Осінь 42 

Осінь заплітає 42 

Осягнення свободи 72 

Отаке в нас буття 29 

Ответ Палладу 20 

Открытка 20 

Отцвели хризантемы 47 

Отче наш 52 

Отчий край 33 

Ох, як люблю ті наші гори! 57 

Очищай меня 43 

Очі кохані 42 

Падай, падай, дощику 67 

Падало з верхівок листячко багряне 33 

Падают листочки 42 

Пальчику, пальчику... 42 

Пам'ятає народ 50 

Пам'ятай 44 

Пам'яті кобзаря Мовчана 40 

Пам'яті УПА 41 

Пам'ять про війну 34 

Пане генерале 42 

Папороті цвіт 56 

Парада, парада 1 

Паранойя 20 

Парасольки 42 

Паросток 42 

Па-ру-ра 20 

Паучок 42 

Пахне медом в полі гречка 42 

Пахне ніжно липа 49 

Пахне хлібом трава 13 

Пахучий хліб 28 

Первая ласточка 20 

Перевесло 42 

Перелаз 14 

Перелюби мене 42 

Перемога бійців обнімала 29 

Переспів 42 

Перецілую кожне пасмо 42 

Перша зрада 40 

Перше кохання 42 

Перший дзвінок 28 

Перший учитель 52 

Песня идущего в новый день 42 

Песня менестреля 20 

Песня о женщине 50 

Песня о родном городе 20 

Песня сосулек 65 

Песня Тюльпана 65 

Песня Червяка 65 

Петрусь-дідусь 42 

Пигмалион 20 

Пили хлопці, пили 1 

Південне місто 34 

Півник песику порадив 42 

Півники 42 

Півні забіяки 42 

Під образом 52 

Під твою милість 52 

Підкова 33 

Підкручу я чорні вуса 42 

Піднімай зелений парус 42 

Підстрелена чайка 42 

Піду у флот український служить 30 

Пізнє кохання 51 

Пізня птаха 34 

Пірнай у річку знань 52 

Пісенька зеленої голочки 52 

Піснь свободи 16 

Пісня 30, 71 

Пісня волинянки 13 

Пісня ластівок 52 
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Пісня на захист 29 

Пісня народна 45 

Пісня полонянки 40 

Пісня про Гафійку 16 

Пісня про Коростишів 50 

Пісня про матір 42, 50 

Пісня про пісню 29 

Пісня про продналог 38 

Пісня про Скалу-Подільську 29 

Пісня про Тараса 28 

Пісня про Трускавець 50 

Пісня про українську матір 29 

Пісня про Україну 13, 41 

Пісня про щастя 33 

Пісня українська 21 

Пісня Українського виборця 32 

Плавала, плавала 52 

Плавали качата 52 

Плаче небо 24 

По всьому світу 2 

По двоє, по троє 1 

По дорогах життя 31 

По дорозі у полі-полечку 73 

По землі іти 23 

По той бік гора 53 

По ялинку 42 

Побажання 13 

Победа 42 

Побратими 49 

Побратими мої 28 

Повернення 46 

Поверни любов 37 

Повернись 29 

Повертай додому 28 

Повів вітер 14 

Повій, вітре, на Вкраїну 16 

Повір моєму серцю і любові 29 

Повстанська прощальна 57 

Погас останній промінь від стожар 29 

Поглянь, за вікном сніг 16 

Погода від Масанги й Абази 32 

Под дубиною 1 

Подарите мне щенка 42 

Подвиг не згасає у літах 50 

Подивись на небо синє 31 

Поділля — край пісенний 24 

Поднимаю глаза 43 

Подяка батькам 28 

Пожар 20 

Пойме, хлопці, пойме... 52 

Покажи, місяченьку 42 

Поклик весни 52 

Поклін вчителям 28 

Покохав дівчину 49 

Полони мене 43 

Полонини 36 

Полонинська флояра 1 

Полуднева колискова 73 

Полюбив дівчину 42 

Помаленькы наливайме 1 

Помаранчева хвиля 72 

Помаранчеве величчя 72 

Помаранчеві знамена 56 

Помічниця 52 

Помолись, не забудь 28 

Помолімось 29 

Помолчим 20 

Понад гору гусак летів 1 

Посадив я черешеньку 1 

Посадили василечки 14 

Посажу коло хатини 42 

Посіяла круту руту 1 

После дождя 46 

Посміхається нам небо 42 

Поспішайте творити добро 67 

Поставали школярики 18 

Пострічав богиню 49 

Похідна козацька 67 

Похорон 6 

Почесна служба 30 

Пою друзьям 42 

Правда на світі єдина 42 

Правдивая история 20 

Прала, мила прала 52 

Прапор України 41 

Превышение власти 43 

Прелюдія 31 

При свічах 58 

Привітальна 14, 29,42 

Привітальна пісня 13 

Придністров'я моє 30 

Придністров'я моє: Україні 30 
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Прийде весна... мамо 42 

Прийди до мене 21 

Прийшла весна 52 

Прийшов милый, причалапав 1 

Прилетіла з неба сонця позолота 42 

Прилетіли лебедята 42 

Прилетять 42 

Прилинь 42 

Прилітала горлиця 53 

Природа нам як рідний дім 28 

Пристань любові 37 

Про вічне 42 

Про край свій співаю 42 

Про першу любов 42 

Про рідний край 29 

Про щастя мріємо всякчас... 42 

Провесінь 42 

Продається хата 33 

Продзвеніло синім сміхом 42 

Пролий любов свою 31 

Промайнуло літо непомітно 29 

Пропал наш кот 42 

Прославляю Тебе 31 

Простягає осінь свої руки 54 

Прощальная 65 

Прощальний поцілунок 42 

Прощання 24 

Птахи кохання 29 

Пташечку мій 72 

Пудеме, пудеме 1 

Пусть не зовут красивою 37 

П'янить бузок 42 

П'янкий гуляє вітерець 34 

Равлик 73 

Ради нас Христос родився 54 

Радій, Україно 52 

Радійте! 44 

Радісний день 17 

Радісний надходить день 42 

Радість маємо ми всі 31 

Радіють всі матусі 42 

Радуйся, земле, коляда іде! 68 

Разом зустрінем той час 56 

Райський листопад 52 

Рано-вранці я вставала 1 

Ранок 42, 49, 52, 73 

Реве-гуде негодонька 42 

Рідна земле 42 

Рідна мати 42 

Рідна мова 29, 67 

Рідна пісня 44 

Рідна сторона 28, 52 

Рідне місто Борщів 29 

Рідне село 29 

Рідний край 17, 51 

Рідний край — зелена Верховина 52 

Рідній бабусі 50 

Різдво прийшло на нашу землю! 31 

Різдвом серця з'єднаймо 28 

Різдвяна Благодать 72 

Різні олівці 42 

Родителям 20 

Родовід 52 

Розбудило сонце день 67 

Розвеселімся всі разом нині 39 

Розвивайся, лозо, борзо 18 

Розвійтеся з вітром 45 

Розгулялося 42 

Роз'єдналися наші путі 29 

Розкажи, дідусю 39 

Розквитався 54 

Розмай широкий 37 

Розмова з батьком 29 

Розмова над Серетом 51 

Розправив дуб широкі плечі 42 

Роки ідуть 51 

Романс 37 

Романтики 20 

Романтична прогулянка 29 

Ромашки цвітуть 42 

Росами пахло... 42 

Руку пожать 42 

Рэггей Лета 65 

Рястом синім, рястом білим 14 

Рятуй мене 52 

Рятуймо Україну 27 

Сальвія 49 

Самозакоханий нарцис 42 

Свет твоей души 42 

Світ слова 29 

Світанкова ластівка Карпат 52 

Світанок 72 
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Світи, світи сонечко 42 

Світись зорею, Вифлеєме 28 

Світло життя 43 

Світлочола чарівниця 52 

Світом лину я 42 

Світочі слов'ян 52 

Своє гніздечко 36 

Своя і чужа 24 

Свята водичка 42 

Свята Україно 18 

Святий Миколаю 67, 72 

Святий талісман 52 

Свято душі 34 

Свято любові 28 

Свято Миколая 35 

Святый Боже 52 

Село Бурдяківці мої 29 

Село моє 28 

Серденько 44 

Сердечна невралгія 20 

Серебром деревья вышиты 42 

Серед недолі на землі 39 

Серед села дичка 1 

Серед села ясінь 1 

Середньоє — варош 1 

Сережкина осень 37 

Серенада 36, 49 

Серпень 58 

Серпневий карб 58 

Серце мені 42 

Серце тріпоче 42 

Серцю не прикажеш 36 

Сестричко 50 

Сидить мачка на полици 1 

Сидить пташок 1 

Симпатичная 42 

Син 52 

Синє небо, ясні зорі 39 

Сини України 30 

Синівська молитва 37 

Синії ночі 50 

Синова мати 14 

Синові в дорогу 29 

Синьогори 52 

Синьоока Волинь 13 

Синя чічка 16 

Сипле сніг 18 

Сипле, сипле сніг 67 

Сиру — сир 65 

Сільське весілля 42 

Сім нот 21 

Січень 58 

Скажи мені, Дніпре 42 

Сказочная ночь 20 

Сколько же раз 43 

Скоро, скоро всі вставайте! 39 

Скрипаль 29 

Скрипка-чарівниця 56 

Славлю Бога 52 

Славлю україночку 21 

Славна наша пташино 29 

Славний хлоп 52 

Славні козаки 67 

Слався, Мати-Україно 41 

Слепой стоял у дороги, прося 43 

Сліпий дощ 67 

Слова кохання 34 

Слоник взяв барильце меду 42 

Смерека 29 

Смерековий камінь 52 

Смерековий краю 42 

Смерічка синьої гори 29 

Сміялася скрипка 42 

Смятенье чувств 20 

Снежная краса 42 

Снилось мені ясне сонце  67 

Снігова баба 42, 66, 71 

Снігова мелодія 42 

Сніговиха 66 

Снігові лежать замети 40 

Сніговій 34 

Снігу веселий 33 

Сніжиночка 66 

Сніжок 66 

Соловейко 13 

Соловейку-щебетуне 42 

Солов'їна колискова 73 

Солодка гіркота 42 

Сон 42, 68 

Сон про весну 18 

Сонечко 44, 67, 72 

Сонце гріє, вітер віє 42 
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Сонце низько, вечур близько 1 

Сонце рано встає 73 

Сонце стукає в віконце 42 

Сонях крутить головою 42 

Соняхи 42 

Соняхи вигойдують 42 

Сонячна доброта 54 

Сонячне літо 29 

Сонячні джерела 42 

Сопілка 6, 33 

Сорадуйся, Гавриїле 1 

Сотня в Суходолі 39 

Спала роса, спала 49 

Спалені мости 27 

Спасибі долі 36 

Спасіння просимо в любові 52 

Спекотливе літо 1994 20 

Спи, дитино, спи 18 

Спи, моє дитя 67 

Спи, синочку 42 

Співа сопілка 23 

Співає серце 42 

Співай мені, матусю 42 

Співайте, браття 42 

Співаночки 52 

Спливає час 42 

Спогад 27, 52 

Спомин про осінь 34 

Спочивайте козаченьки 49 

Справжня українка 54 

Спритний заєць 42 

Срібний дощ 42 

Стань же, милий друже 39 

Стань, Давиде 2 

Стара моя 1 

Старенька вулиця моя 34 

Старовинний вальс 23 

Стежина 23, 36 

Стежина в полі 33 

Стежина до рідного дому 56 

Стежинка 17, 29 

Стежкою любові 37 

Стелиться доріжка 42 

Сто тысяч песен о любви 42 

Стоїть явір над водою 55 

Стою, як замріяна вишня 42 

Стояла верба 18 

Стоять у капелюшиках гриби 42 

Странная песня 20 

Стрів я раз дівчиноньку 42 

Струмочок 52 

Струна життя 27 

Струни любові 29 

Струни пам'яті 16 

Стучат колеса 42 

Субота, неділя 1 

Суботів. Три криниці 33 

Сумний Святий вечір 39 

Сумно мені, сумно 1 

Сходить сонечко 42 

Сырі дрова 1 

Сяйво щастя 34 

Та весна 36 

Та гадаєш, душко мила 1 

Та заспувай, соловею 1 

Та люблю тя, легінику 1 

Та невжеж 42 

Та Оленка, та маленька 67 

Та ти мені обіцявся 1 

Та я вгору воду ношу 1 

Так хочу вірити 50 

Таке собі дівча 71 

Такі ми різні 42 

Такої осені ще не було 33 

Там за горов, за горою 1 

Там за лісом сонце сходить 57 

Там на горі 1 

Там у лузі 69 

Там, где ты 20 

Там, де роси світанкові 29 

Танго "Ретро" 20 

Танго смутку 46 

Тарасе, встань 42 

Твое письмо 20 

Твоє ім'я 42 

Твої очі 34, 37, 45 

Твоя любов, немов ріка 43 

Твоя рука в моїй руці 36 

Твоя улыбка 42 

Тебе возвеличимо 43 

Тебе зустрів 42 

Темно-вишневая шаль 47 
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Теплий сніг 67 

Тернопільська "Зоринка" 29 

Терплю, бо невинний 29 

Тече вода в синє море 42 

Тече вода з-під явора 42 

Тече річка невеличка 18 

Ти — Господь всього 43 

Ти — кожен подих мій 43 

Ти — маленька моя батьківщина 50 

Ти — мій Трістан 42 

Ти — недосяжний 42 

Ти до мене не ходи  68 

Ти забув 29 

Ти запізнилась на побачення 24 

Ти йшов собі... 33 

Ти навік коханий мій 56 

Ти незалежна і єдина 50 

Ти помолися 44 

Ти почужалась 42 

Ти пригадай 42 

Ти солдату листа напиши 48 

Ти сонячних ранків роса 29 

Ти у світі єдина 29 

Ти хотів мені, мій батьку 58 

Ти хочеш знать... 42 

Ти, дівчино моя, заклопотана 42 

Ти, здається, кличеш 42 

Тиса 36 

Тиха ніч, Свята ніч 39 

Тиха радість України 42 

Тихо дрімає рояль 42 

Тихо падают снежинки 42 

Тихо позови 42 

Тихо-тихо 52 

Тишина 42 

Тишь 20 

Тільки очі 42 

Тільки тут... 44 

Тішся, дитино 42 

То мій Іван 42 

То не в зорях небеса 39 

Тобі добре, мені зле 1 

Тобі, "Благовісте" 29 

Тобі, рідний краю 52 

Тобі, Україно! 29 

Тоді була війна 18 

Только Ты, Господь 43 

Тополенька 49 

Тополя 44 

Трава під снігом 42 

Травень 58 

Трембіта 1 

Три 20 

Три корови 42 

Три сопілки 67 

Тролейбус 42 

Туга за родиною 18 

Туристична похідна 28 

Туристичний зліт 28 

Ты мне нравишься нежно 37 

Ты на женщин смотреть не можешь 42 

Ты объемлешь меня 43 

У батьківській хаті 40 

У бесіді з другыми 1 

У вівторок за упокій померлих 6 

У гаю, гаю 42 

У горі цвіт зорі 42 

У Дунаю рыбку ймаву 1 

У кожного робота 42 

У легенькому кожушку 42 

У лісі 42 

У моєї долі 37 

У нас сильне місто 31 

У неділю рано 52 

У ніч Святого Миколая 42 

У перетику ходила 42 

У полоні дивних мук 24 

У родного порога 37 

У садочок перший раз 67 

У серці весна 29 

У сумному 43 

У тебе весілля 49 

У тебе вірю 34 

У човні 36 

Увядшие листья 20 

Уж журавлі отлетіли 1 

Ужгород 44, 52 

Україна 23, 42 

Україна — серця гук 33 

Україна-мати рідна 42 

України сини 29 

Україні 13, 24, 49, 50 
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Україно 41, 50 

Україно моя 29, 30, 41, 67 

Україно, Україно 28 

Україно, Україно! А де твоя слава? 41 

Україно, Україно, квітучий наш краю 41 

Українонька 67 

Українська жаба 32 

Українська землиця. 28 

Українська земля 34 

Українське поле 33 

Український козачок 67 

Українські повстанці 57 

Українцем будь! 67 

Українці — хлопці браві 29 

Українці-брати 16 

Улетели стаи зря 37 

Улыбка 20 

Упала з вій сльоза 42 

Упасти у трави 42 

Урочиста тиша 21 

Усе вертає 33 

Усі гори зеленіють 18 

Усім і собі 52 

Усміхнись 21 

Усміхнись, моя надія 42 

Усміхнися земля 42 

Уснувшая звезда 42 

Усталость 20 

Устань, газдочку 1 

Утоптала стежечку 42 

Утреня Пасхи 9 

Учительці 28 

Фінал 65 

Фрайірочко, нич из тебе 1 

Фронтовики 30 

Фуга і скерцо 18 

Хай мир Божий буде 43 

Хвиля Серету приб'є... 51 

Хитрі соняхи 42 

Хіба не пара 42 

Хлопчина радий 42 

Хлюп, хлюп... 42 

Хмаринка 72 

Хмаринка і вітер 58 

Ходив-походив 2 

Ходила мати терен рвати 13 

Ходить вітер 42 

Ходить заєць біля луки 73 

Ходить, ходить батько Ленін бережком 38 

Хор лісових дзвіночків 42 

Хорошая 20 

Хотіла б я піснею стати 42 

Хоче жити село! 29 

Хочу вирости 42 

Хочу втішити серце твоє 29 

Хрещення 6 

Хризантеми 37 

Христовий Апостол 52 

Христос Воскрес 39, 42, 52, 72 

Христос за грішних... 17 

Христос Ісусе, будь моїм Господом! 31 

Христос народився 28 

Хто ніколи не знає спочину 42 

Хто це? 52 

Хтось насипав снігу 42 

Хуга за вікном 42 

Худобну я мамку мала 1 

Художник і поет 29 

Царівно осені 42 

Царю небесний 52 

Цветут сады под Киевом 42 

Цвіт рясний над росами 56 

Цвіт яблуні 23 

Цвіте бузок 49 

Цвіте краса над Ужем 52 

Цвіте над Україною любов 29 

Цвіте терен 55 

Цвітко осінняя 45 

Цвітуть трояндові сади 56 

Цей рідний чоловік 33 

Ци вы, наші гості 1 

Ци дома, дома білий молодче 68 

Ци сьте чули? 1 

Ци я тобі не казала 1 

Цибулині сльози 42 

Циганчатко-циганча 42 

Цинторія 1 

Цілую материнські руки 29 

Цілую сніг твого волосся 42 

Чарівна блакить 52 

Чарівна омана 44 

Чарівна скринька 54 
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Чарівний сон 58 

Чарівний струмок 40 

Чарівниця 42 

Час Господа прославляти 43 

Час зове 72 

Чебрець 42 

Чекання 21, 42 

Червень 58 

Червона калина 13, 29 

Червона калино, чого в лузі гнешся? 45 

Червоні намиста 42 

Через сад-виноград 53 

Черемха розквітла 42 

Черлена ружа трояка 1 

Черниця 42 

Чернівці 58 

Черное и белое 20 

Черный пиджачок 20 

Четыре строчки 20 

Чи буває таке? 71 

Чи ж кохання — це зло, що існує? 54 

Чи саме зірвалось яблучко 33 

Чи чуєш, мій друже-юначе? 57 

Чи я не хазяйка 53 

Чиніть добро 52 

Чия то долина 13 

Чия хата соломою вкрита 52 

Човен долі 29 

Чого являєшся мені 45 

Чоловіче, чоловіче 53 

Чом не смієшся ніколи? 45 

Чом ти не прийшов 13 

Чому 42 

Чому ти зів'яла, трояндо? 54 

Чому, дувко, чому 1 

Чорна гора не орана 1 

Чорна я, чорна 1 

Чорний вітер 42 

Чорним морем пливе човен 29 

Чорні очи, як терен 1 

Чорнобривці мої 42 

Чотири заповіді 72 

Чотири радості 52 

Что отуманилась, зоренька ясная 22 

Чтоб сохранить мгновенья бытия 37 

Чудасія 73 

Чудо в платье красном 42 

Чудова оселя Твоя 43 

Чуєш, мамо 42 

Шабля козацька 28 

Шалом, шалом, Єрусалим! Ти захистив від 

зла 31 

Шамбала 42 

Шана вам, вчителі! 67 

Шепіт ночі 42 

Шкільний гімн 50 

Шкільний коростишівський вальс 50 

Шкільні подруги 50 

Шовкова трава 29 

Штось ся черленіє 1 

Шукаю тебе 31 

Шуміла дуброва 1 

Шуміла ліщина 55 

Щаслива мить 27 

Щастя 44 

Щедрий їжачок 42 

Щедрик, щедрик 39 

Щира подяка 28 

Що молода жінка з старим мудрувала 53 

Що то за предиво 2 

Що я віддам Тобі? 43 

Щодня і я молитимусь до Бога 29 

Эту песню неба ангелы поют 43 

Юльчині сльози 42 

Я — твоя земля 42 

Я — україночка 67 

Я бачила, як плачуть квіти 54 

Я в садочок чап, чап, чап 67 

Я вас любил 22 

Я весела бігла в сад 42 

Я вижу тебя вдалеке 20 

Я виноват 42 

Я віддаю любов 35 

Я все дивлюся 53 

Я все життя тебе чекав 42 

Я все ще думаю про Вас 36 

Я встретил вас 47 

Я дівчина гарна 53 

Я дівчинка маленька 67 

Я думаю о вас 42 

Я жду тебя 29 

Я за тебе, Вкраїно, молюсь 29 
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Я знов щасливою була 42 

Я зроблю сопілочку 42 

Я йду по зоопарку 42 

Я лаской выделю тебя 20 

Я люблю 42 

Я люблю волошки 42 

Я люблю тебе 29 

Я молодой 42 

Я не скінчу тебе, моя убога пісне 45 

Я Оксанка-галичанка 72 

Я пам'ятаю 42 

Я піснями багатію 21 

Я пожену козы в лозы 1 

Я просто жінка 33 

Я п'янію 42 

Я сумую за вірними друзями 54 

Я так хотів втолити спрагу 42 

Я так чекав 42 

Я твій, о радосте моя 52 

Я тебе жду 42 

Я тебе ничего не скажу 47 

Я тебе приснился 42 

Я хотів щось сказати тобі 42 

Я чую твій подих 42 

Я щасливий в Ісусі 31 

Яблуневий цвіт 51 

Яворе мій кучерявий 52 

Явори 23, 33 

Ядреніють простори..." 42 

Як би мені черевички 42 

Як вас не кохати? 49 

Як вертались козаченьки 23 

Як добре — ти у мене є 58 

Як згадаю зустрічі жаданні 56 

Як комар збирав нектар 42 

Як Марія заспіває 52 

Як надходить вечір 36 

Як не кохати 52 

Як поїдем на базар 53 

Як почуєш вночі 45 

Як сонце, що рано ясно світить встає 41 

Як сходить сонце 31 

Як ти любиш Україну 42 

Як у небі політали 42 

Як я ишов попуд ліс кленовый 1 

Як я кажу, так най буде 1 

Як я люблю цей добрий світ 42 

Як я пушла до старої 1 

Яка краса 42 

Якби ти знав... 42 

Якщо стежку не топтати 42 

Ялинка 67 

Ялинка в дитсадку 66 

Ялиця, ялиця 1 

Яна 29 

All Creatures Now Are Merry 55 

AVE MARIA  42 

Clara's Lullaby 26 

Ev'ry time I feel, the spirit 55 

Folklore de costa atlantica colombiona 55 

Give Me Jesus 55 

I Loves You Porgy 26 

La Paloma 55 

Liza 25 

Love Walked In 25 

Name that tune 55 

Oh, Lady Be Good! 25 

Pater noster 55 

Perpetuum Mobile 58 

Porgy' Song (Poor Man's Riches) 26 

Prende la Vela 55 

Quasi una sonata per coro da camera 55 

Route 66 55 

'S Wonderfull 25 

Set Down Servant 55 

Sirtaki 68 

Somebody Loves Me 25 

Soon Ah Will Be Done 55 

Sporting-life's Song 26 

The Man I Love 25 

Veltits kamerkorim "Ave Sol" 55 

Vivere memento 15 
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ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 
 

"А вже красне сонечко припекло, 

припекло..." 67 

"А думки неначе тучі..." 52 

"А кажуть, кордони прозорі..." 30 

"А лелеки уже відлітають..." 29 

"А любов над житами й мостами..." 23 

"А ми одні, лише одні..." 27 

"А Микита, хлопець бравий..." 56 

"А сніг іде... а сніг іде..." 52 

"А спогад щемний..." 27 

"А у нас сьогодні свято..." 67 

"А у небі сонце грає..." 56 

"А цього року груша й не цвіла..." 33 

"А чи день, а чи ніч — наші руки 

назустріч..." 29 

"Ангелик уранці коло ліжка..." 52 

"Ах ти вода, моя, здрастуй, мій Тікичу 

любимий!.." 33 

"Ах, наша жизнь нелепая такая!.." 42 

"Бабине літо — ранні тумани..." 33 

"Бджілка маленька в струмочок упала..." 54 

"Бежал: боялся опоздать..." 42 

"Без хліба жити в змозі я..." 42 

"Безкраї степи, таємничі ліси..." 24 

"Белым-бело! Белым-бело!.." 46 

"Березень стука в віконце..." 28 

"Березневим вітром..." 40 

"Бесценный друг мой... Грустно без тебя..."42 

"Біга, біга, сокорить..." 42 

"Бігла лісом білочка, стрибонувши з 

гілочки..." 72 

"Біжать літа з матусиного саду..." 51 

"Біла грубка цілий вечір..." 42 

"Білий бузок, як конвалії, ніжний..." 34 

"Білий ранок встає на замості..." 42 

"Білий сніг, перший сніг..." 42 

"Білим цвітом, білим цвітом в хаті вікна 

побіліли..." 51 

"Білі бджоли, білий цвіт..." 52 

"Білі коні й сиві коні, гей!.." 42 

"Білі мухи налетіли..." 42 

"Білосніжна квіточко..." 49 

"Білою казкою падає сніг..." 29 

"Більшовицька орда, як чума, насувалась зі 

сходу..." 18 

"Біля наших жаданих побачень..." 29 

"Біля річки ходить нічка..." 71 

"Біля тину при нагоді..." 34 

"Білява хата, з соломи стріха..." 29 

"Біляві квіти шумлять у траві..." 29 

"Благослови, Небесний Отче..." 50 

"Блакить озер і пущ осінніх спалах..." 13 

"Бог Творець дав купіль чуда..." 52 

"Божа велич квітне всюди..." 52 

"Боже, не дай до безодні упасти..." 42 

"Боже, ти Любов'ю..." 52 

"Боже, храни Україну!.." 19 

"Бом! Бом! Бом! Бом!.." 68 

"Брати-українці, хай мудро натхне..." 32 

"Бринить струна, мелодія лунає..." 29 

"Бродить бусол..." 73 

"Був зеленим я в ту пору..." 24 

"Будьмо чисті в слові..." 52 

"Букетик квітів скромних польових..." 42 

"Була радість земна..." 29 

"Был вечер так безудержно хорош..." 46 

"Б'ють литаври в небо..." 67 

"В Антарктике суровой, а может  

даже за..." 20 

"В барвінковім ріднім краю стрічай..." 56 

"В буремні роки визвольних змагань..." 18 

"В вечірній млі, в Господній ласці..." 28 

"В війську українському почесно..." 30 

"В гаю зеленім..." 42 

"В глибіні століть праслов'янської рані..." 32 

"В глубине земли..." 65 

"В голубі небокраї лине теплий мій 

спогад..." 29 

"В горах по стежках далеких..." 36 

"В день Святого Валентина на цім тижні..."42 

"В дитсадочку хлопчаки..." 29 

"В душі моїй душа Карпат..." 52 

"В жизни романтики нам не хватает 

сегодня..." 20 

"В закоулке чулана..." 20 

"В западині землі, ніким не знаної..." 37 

"В зоопарку Киця побувала раз..." 24 

"В ім'я апостолів святих..." 57 

"В Карпатах сивих, на Волині, на кручах 

славного Дніпра..." 18 
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"В квітні, дітки, все-все квітне..." 58 

"В мене є сестра, сестра Оксанка..." 42 

"В моїй руці — маленьке рученятко..." 42 

"В мой мир холодный и степенный..." 20 

"В молодиці по-під двері..." 36 

"В нашім домі поселився..." 42 

"В нашім краї зеленіє..." 52 

"В небі зіронька ясно світиться 64 

"В небі зіроньки давно..." 44 

"В полі ми вдвох заблукали..." 37 

"В пустелі без води і без прикрас..." 20 

"В п'ять вікон хата моя біла..." 33 

"В росах в'ється стежечка..." 56 

"В росах викупане сонце золоте проміння 

губить..." 29 

"В садочку біля лавочки..." 42 

"В серпні вже збирають жито..." 58 

"В серце б'є нічна тривога..." 42 

"В твоих глазах я вижу свет..." 42 

"В темряву занурились дерева..." 24 

"В тихім шумовинні, мов ріка в долині..." 36 

"В тобі усе з мільйонів звуків злито..." 42 

"В том саду, где мы с вами встретились..." 47 

"В травні трави шовковисті..." 58 

"В Україні дзвонять дзвони..." 72 

"В часи ворожої навали..." 16 

"В школах учили разуму..." 20 

"В шумі трав розвихрених колишеться..." 42 

"Вам уклін від "Динамо" низький..." 29 

"Ведуть до долі не манівці..." 33 

"Великий чудотворче, Святий наш 

Миколаю..." 72 

"Верба коси нахилила..." 52 

"Верби вплітають..." 42 

"Вербо, вербо, не журися..." 42 

"Верю: живешь на свете где-то ты..." 46 

"Весела веснянка..." 18 

"Весна війнула у вікно..." 58 

"Весна над світом панувала..." 21 

"Весна прийшла..." 42 

"Весною, як води розламують кригу..." 42 

"Весняний вітер на моє волосся..." 42 

"Весь світ співає..." 42 

"Ветру сродни..." 20 

"Вечір зорями диха..." 21 

"Вечір над нами ще стелиться..." 27 

"Вечір сонце післав спати..." 67 

"В'ється берегом стежинка..." 29 

"Вже відлетіли в безвість журавлі..." 42 

"Вже дитинство моє проводжає  

дзвінок..." 28 

"Вже минули зимові напасті..." 33 

"Вже об вікно моєї хати..." 52 

"Вже скільки закривавлених століть..." 41 

"Вже скосили в полі жито..." 42 

"Вже ясенець є на болотах..." 52 

"Ви були ще недосвідчені рекрути..." 28 

"Ви за свободу гинули без скарги..." 16 

"Ви чуєте?.." 42 

"Вибери одну стежину..." 29 

"Вигинається лист, вигинається жовтий..." 29 

"Видно зблизька вже й здаля..." 42 

"Вийди, котик, з хати..." 42 

"Вийду в поле — стану серед жита..." 23 

"Вийду за околицю, де шумлять поля..." 21 

"Вийшла доля моя на дорогу..." 42 

"Вийшла на полянку..." 42 

"Вийшли в поле три дівчини..." 67 

"Вийшло сонечко з-за хмар..." 17 

"Вийшов місяць з кошиком-відерцем..." 42 

"Вийшов місяченько з хати..." 42 

"Вимирає село..." 29 

"Виплекана квітка дрібними  

сльозами..." 30 

"Виростай же, доню, гарна і  

щаслива..." 29 

"Виряджа до школи Осінь..." 42 

"Висить шатром над містом ніч..." 34 

"Висне небо синє..." 42 

"Виступали на зорі хлопці повносилі..." 58 

"Витоптала стежечку од села у гай..." 13 

"Виший мені, мамо, ще одну сорочку..." 33 

"Вишни сакуры нежно-розовый свет..." 20 

"Від дощу у лісок..." 42 

"Від княжого часу в поліському краї..." 50 

"Від козацької пісні..." 28 

"Від села до села..." 52 

"Від Сяну до Дону, від Сум до Дунаю..." 72 

"Відвертий сніг лягає на долоні..." 37 

"Відірви листочок..." 33 

"Відцвітають літа, і на скронях  

не спиниться час..." 56 

"Відшуміли літа, як над горами хмари..." 29 

"Відшуміли трави, відшуміли..." 36 
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"Віє вітер з півночі..." 44 

"Віє... Віє... Дзвонить... Пухом  

стелиться..." 42 

"Візьму я гітару, як на серці сум..." 49 

"Війна, війна — страшна година..." 34 

"Він і вона — незамінні актори..." 33 

"Вінницьке пиво" — іскристе намисто..." 49 

"Вірність і повагу..." 36 

"Вірю я, що чари десь блукають  

в горах..." 58 

"Вість приніс до Назарету..." 52 

"Вітер ніжно гладить трави..." 52 

"Вітерець пшеницю стиглу..." 14 

"Вкраїна Мати сивочола..." 27 

"Во втором ли, в третьем классе..." 42 

"Вовк у темнім лісі жив..." 42 

"Волинь моя рідна, рясна, запашна..." 13 

"Волшебный парусник..." 20 

"Вона мені порадила-сказала..." 20 

"Ворожила нічка темна 67 

"Воскресла наша Україна..." 29 

"Вот и дали тебе имя..." 42 

"Вот оно твоё письмо..." 20 

"Вот осень холодом дохнула..." 46 

"Впали довкола осінні тумани..." 49 

"Вписались зимние березы..." 42 

"Вранці вискочив на тин..." 42 

"Вранці на стежині..." 42 

"Врешті, може, і це любов..." 58 

"Вродливий хлопець в нашім класі..." 42 

"Все в світі дуже просто..." 44 

"Все мы съехались сюда..." 42 

"Все пройшло, від життя не чекаю..." 42 

"Все, все покинуть..." 52 

"Все, что было ярко-желтым..." 65 

"Всміхнулася мама, мов цвіт орхідеї..." 72 

"Вставай, гукає промінь сонця..." 18 

"Встану я раненько..." 69 

"Втрачаю Вас, мов нині білий день..." 29 

"Гадки не мав і не маю..." 20 

"Гарна, гарна, як в лузі калина..." 23 

"Гарно влітку в ріднім полі..." 42 

"Где-то в песках..." 42 

"Гей у полі вітер виє та цвіте калина..." 28 

"Гей! Гей! Гей!.." 32 

"Гей, гей! Родовід моїх краян..." 52 

"Гей, гей, гей, гей!.." 38, 53 

"Гей, гуляйте, козаченьки..." 67 

"Гей, згадаймо, браття, ту годину..." 67 

"Гей, моя жінко, шабльо козацька..." 28 

"Гей, співанки, співаночки..." 52 

"Гей, у лісі на горісі..." 18 

"Гелгоче день у скрикові людському..." 58 

"Ген за обрієм синім впало небо  

на поле..." 30 

"Генерали серцем не старіють..." 42 

"Глянь на криницю тиху..." 45 

"Говерло, Говерло, — вершина Карпат..." 50 

"Говорив Бджолі Комар..." 42 

"Говорили соняхам..." 42 

"Говорят, что малина поспела..." 20 

"Говорят, что разлучают..." 42 

"Голос привітний, впевнені кроки..." 28 

"Голос твій..." 29 

"Голуб голубку..." 42 

"Голубіють льони кучеряві..." 42 

"Гомонять твої Черкаси, твій  

Дніпровський край..." 33 

"Гори Карпатські! Гори — мій світ..." 36 

"Гори, палай, світи, кохання зірко!.." 36 

"Горнулася до птахів..." 42 

"Горные вершины спят во тьме ночной..." 22 

"Горобина горить... Горобина горить..." 58 

"Гортає осінь сторінки..." 42 

"Господня колиска дерзань і горінь..." 32 

"Гості бажані летять..." 52 

"Грай, моя сопілко з красної калини..." 29 

"Грають бджоли і джмелі..." 42 

"Гримить! Благодатна пора наступає..." 52 

"Гримить! Тайна дрож пронимає  

народи..." 18 

"Гріє сонечко!.." 52 

"Грім у небі гримотить..." 29 

"Грішне людство біди й кари гнули..." 52 

"Грушо моя, грушо..." 42 

"Гуси-гусенята..." 42 

"Давай забудем прикрощі на світі..." 34 

"Давай запалимо свічу..." 29 

"Давай с тобою помолчим..." 20 

"Давні мої цімборове..." 52 

"Давно відгриміли ті пам'ятні дні..." 44 

"Давно отошли..." 20 

"Дай нам, Батьку-Боже..." 42 

"Далекие земли далеко..." 20 
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"Далёкое близко..." 20 

"Даль заколисаним зорям..." 42 

"Дарував листопад хризантемний  

нам сад..." 21 

"Два півники, два півники..." 42 

"Два хлопчики на ставочку..." 42 

"Двері, вікна відчинила..." 37 

"Дві долі сплелися в єдину..." 42 

"Дві закохані пташини..." 48 

"Дві кобзи в Тарасовім домі..." 40 

"Двір старий, як рідна хата..." 34 

"Де висока круча небо підпирає..." 48 

"Де високі гори і пасуть олені..." 52 

"Де вічний Черемош у світ поспіша..." 32 

"Де гори Карпати здіймаються в небо..." 50 

"Де дороги врозліт і тополі..." 30 

"Де Карпати — гори, де в тумані доли..." 49 

"Де круті пороги..." 18 

"Де лан половіє і неба блакить..." 42 

"Де малі озерця..." 29 

"Де над шляхами явори задумані..." 33 

"Де ранковий розмай..." 52 

"Де ратуша марить польотом..." 27 

"Де стрімкі смерекові заслони..." 29 

"Де ти, моя мила дівчино-лебідко?.." 28 

"Де тихо хлюпоче оконська криниця..." 13 

"Деревья стали грустными..." 54 

"Десь в гаю зеленім..." 42 

"Десь ладком до ладу..." 42 

"Дзвін шабель, пісні, походи..." 23 

"Дзвоник в сяйві грає..." 72 

"Дзвоник жовтневий дзвенить..." 28 

"Дзвонять срібні дзвоники у різдвяну  

ніч..." 72 

"Дзвонять таємниче..." 42 

"Дивись, з неба..." 65 

"Диво сталося у світі..." 73 

"Дивувалась зима..." 52 

"Дикий мед твоїх уст — не мені  

його пить..." 42 

"Діаманти цих очей..." 44 

"Діброва стиха листом шелестить..." 30 

"Дівчино голубонько, присядь  

біля мене..." 57 

"Дідугани явори..." 42 

"Для чого, любий, стрілись ми з тобою..." 42 

"Днесь весело дзвони дзвонять..." 52 

"До братських могил на вкраїнській 

 землі..." 30 

"До дідуся на свято прийшла осінь  

багата..." 72 

"До мого вікна..." 67 

"До рідних смерек, до рідних лелек..." 52 

"До серця пісня пригорнулась..." 42 

"До Тебе йду, Спасителю, крізь терни..." 28 

"До України пригорніться 52 

"Добре так, що аж недобре..." 42 

"Добрий вечір, люди добрі..." 13 

"Доброго ранку, мрійні діброви..." 28 

"Довгі вуха, довгі ноги..." 52 

"Дождь накапает осень..." 20 

"Дождь, что закончился тобой..." 20 

"Дожидаються дорослі, діточки  

чекають..." 35 

"Доки коритись будем диктату..." 57 

"Доля моя доли й гори..." 52 

"Доля моя, чиста зоря..." 56 

"Доню, мальви пелюсточки..." 42 

"Дорога біла стелиться..." 66 

"Дорога додому, до рідної хати..." 42 

"Дороги іншої не треба..." 41 

"Дорогу дорогу прикриває сніг..." 28 

"Достигають черешні і троянди в  

цвіту..." 58 

"Дощик стукає у вікна..." 54 

"Дремала ты, как дремлет Волга..." 42 

"Дрімає тихо в куточку..." 42 

"Другий місяць — лютим зветься..." 58 

"Дуба дуб, дібіді, тарабам, тікіті..." 55 

"Дуже втішилась Мартинка..." 72 

"Дуже хочеться мені..." 42 

"Дуже-дуже рано..." 69 

"Думаю, що я кохаю..." 42 

"Душа наша живе в тілі..." 24 

"Душу й серце чарують пісні..." 21 

"Дядько з тіткою прийшли..." 42 

"Дятел — лікар природи живої..." 29 

"Дятел дерево довбе..." 42 

"Есть в природе знак святой и вещий..." 50 

"Є гай, де найкраще співають пташки..." 69 

"Є істини усім відомі..." 42 

"Є на світі дивний дідо і про нього  

кажуть, ніби..." 71 

"Є у мене донечка, донечка..." 42 
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"Жайворонку..." 42 

"Жёлтый лист осенним взглядом..." 46 

"Женщина весенняя..." 42 

"Живіть, творіть, горіть, садіть: по-

доброму!.." 52 

"Живу в стране мечты и света..." 46 

"Жизнь ежедневно "берет в нас своё"..." 20 

"Жила была Златовласка..." 20 

"Жила-була весела удовиця..." 42 

"Жито високе гойдалось над нами..." 42 

"Життя прожить — не поле перейти..." 29 

"Жовте листя в саду облітає..." 29 

"Жовтень! Жовті сяють листя!.." 58 

"Жовтий лист кружляє вітер під горою..." 36 

"Жовті листочки берези..." 42 

"Журавлі-королі..." 73 

"З бабусею своєю дружу давним давно..." 67 

"З блакитного неба..." 42 

"З високих круч..." 42 

"З війни не приходить незнаний  

мій тато..." 13 

"З віків непроглядних і сивих сказань..." 32 

"З віків, охрещених кров'ю й  

розпуками..." 32 

"З далекого краю..." 69 

"З дерев осінь листячко позніма..." 72 

"З криниченьки, коло броду..." 14 

"З листя вниз ще не опали..." 52 

"З неба падають сніжинки..." 66 

"З татусем удвох ми в лісі..." 67 

"З тобою ішли ми по теплій ріллі..." 52 

"З тобою росли в незабутнім краю..." 40 

"З тобою, друже, ми давненько не 

стрічались..." 34 

"З тремтінням у серці дивлюсь  

на віконце..." 49 

"З уст моїх в твої уста..." 56 

"За вікнами знову чаклують тумани..." 49 

"За вікном воркують голуби..." 58 

"За горизонт роки спішать..." 42 

"За горою ховається день..." 64 

"За даллю даль, за даллю даль..." 56 

"За дверима вже на чатах..." 29 

"За дощами не бачиться серпня..." 42 

"За лугами, біля броду..." 42 

"За озером в лузі..." 42 

"За селом, в широкім полі..." 42 

"За синім димом пролісків услід..." 42 

"За що я тільки не візьмусь..." 42 

"Завзятистий равлик..." 73 

"Завзяті в нас предки бували..." 29 

"Завіса піднята, і свої почуття..." 44 

"Зав'язала баба Устя..." 42 

"Загоєну роками рану ятрить завжди..." 33 

"Заграйте, браття-кобзарі..." 42 

"Задивилась в небо дівчинка мала..." 44 

"Задивилися у хвилі..." 36 

"Зажурилася вже осінь золота..." 29 

"Зазвичай, вітровій в небі хмари  

розжене..." 20 

"Заздрять липи, дуб і клени..." 42 

"Зайнялись і синьо, і червоно..." 42 

"Зайчик лапками стукоче..." 42 

"Заклинаю, молю: приїзди..." 42 

"Закохавсь журавлик, що діять йому..." 49 

"Закохався Сава..." 24 

"Заметіль яблунева кружляє..." 28 

"Замріяно йду мимо ясенів, кленів..." 42 

"Запалав, запалав, як світлофор..." 42 

"Запалало вогнями вже місто..." 34 

"Запорошені ниви снігами..." 51 

"Засмійся до нас із небес голубих..." 72 

"Заспіваєм веселую пісню..." 28 

"Заспіваймо собі разом двома голосами..." 44 

"Заспівайте, мамо, пісню колискову..." 33 

"Захворіла мати..." 42 

"Заходився місяць колисати землю..." 71 

"Захотіла жінка ласки...".  

"Захотілося Поліні модницею стати..." 54 

"Захочу и приду я из сказки к тебе..." 20 

"Зацвіла в долині..." 42 

"Зацвіла любов до осені..." 28 

"Зацвіла черемха край дороги..." 42 

"Зацвіли багряно квіти канни..." 42 

"Збережемо нації свободу..." 29 

"Звеличуйте мову..." 72 

"Зверь с иголками и серый..." 50 

"Звідкілясь взялася туга..." 42 

"Звучать мелодії дзвінкі..." 42 

"Згадаймо, пам'яте, й забудьмо..." 32 

"Здравствуй новый, самый желанный..." 42 

"Здравствуй, зимушка белоснежная..." 42 

"Зелене листя..." 67 

"Зеленим вогнем береза..." 23 
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"Земле наших батьків, ти у світі єдина..." 29 

"Земля легенд, оспівана в піснях..." 37 

"Земля под дождиком полощется..." 42 

"Зима зненацька захопила..." 42 

"Зліпили бабу снігову..." 42 

"Зміст життя: бути на бистрині..." 37 

"Знає кожен школяр, що музичний  

буквар..." 71 

"Знайшла тебе в лісовій стежині..." 42 

"Знов відлітають журавлі..." 42 

"Знов квітчає весна і сади, і поля..." 30 

"Знов стоять в очах Карпати..." 42 

"Знов Хрещатик зустріча барвисто..." 34 

"Знову грудень покрив..." 37 

"Знову нам насниться наше рідне поле..." 33 

"Знову нічка зоріє манливо..." 21 

"Знову подивися, мій друг..." 44 

"Знову пташині хори..." 42 

"Знову тисну, тисну на педалі..." 42 

"Знову хочу чути голос ваш..." 48 

"Знову яблуні буйно цвітуть..." 23 

"Золотистий промінець..." 42 

"Зорі блакитний сміх..." 42 

"Зорі в небі мріяли вишити рушник..." 33 

"Зорька в небе улыбнулась..." 42 

"З-під калини, з-під коріння..." 23 

"Зронила жар-птиця..." 49 

"Зупинись. Повернись. Не іди..." 30 

"Зустрів тебе в часах тодішніх..." 29 

"Зустрілись ми весною..." 52 

"Извечная любовь и вечная вражда..." 20 

"Их было в войну миллионы..." 42 

"І вдень, і нічною годиною..." 33 

"І гаї, і покоси, і хати..." 23 

"І квіт зорі, і спалахи півонії..." 29 

"І коня я мав, і дороги знав..." 13 

"І люди й природа радіють..." 52 

"І серйозний і веселий..." 42 

"Іди, іди, дощику..." 68 

"Іду селом, натрудженим, врочистим..." 42 

"Із давнини, із казок і легенд..." 44 

"Із Морави йшли по світу..." 52 

"Із привітного краю..." 13 

"Із школи додому Маруся вертала..." 58 

"Із юних літ, мій рідний краю..." 30 

"Із-за хмари сонце вигляда..." 42 

"Іній на гілках, лід на всіх струмках..." 72 

"Іскро моя, запали ти мене!.." 49 

"Іще на дворі спека не зійшла..." 20 

"Їжачок із голочок 67 

"Їх тридцять шість — од шістки  

аж до туза..." 42 

"Йду весняним ранком..." 21 

"Йду по росяній долині..." 29 

"Йдуть дівоньки в садочок..." 18 

"Його ростила для звитяг..." 52 

"Його Штати знали й знають..." 52 

"Йшла дівчина з зелен-саду..." 42 

"Йшла дорога в ніжну весну..." 42 

"Йшов дощ, весняний, чистий..." 42 

"Йшов Ісус по землі..." 28 

"Йшов я вранці з козубком..." 42 

"Каже мама, каже тато..." 42 

"Как будто первый снег..." 46 

"Как много слов о женщине писали..." 50 

"Как часто нам снится то черным,  

то белым..." 20 

"Какая тишь, какая тишь, какая тишь..." 20 

"Какие вынесли мы беды..." 42 

"Калина цвіте над водою..." 23 

"Карий цвіт, карий цвіт на городі..." 42 

"Квіти білі, квіти білі..." 29 

"Квітко моя — недоспівана пісне!.." 49 

"Квітнуть в полі..." 73 

"Килимом квітучим і багатим..." 51 

"Кину спогадів начиння..." 33 

"Киця по садку ходила..." 42 

"Киця по саду блукала..." 42 

"Кіт-муркіт біля воріт..." 44 

"Кларнети сонця барвами заграють..." 29 

"Кличе Бог нас і Тарас..." 32 

"Кличе нас природа-мати..." 28 

"Кліпа сонечко очима..." 54 

"Ключем зависли журавлі..." 27 

"Ключем зависли журавлі..." 27 

"Когда вокруг красиво и светло..." 37 

"Когда восходит надо мною..." 42 

"Когда любить с тобой устанем..." 20 

"Когда пройдет смятенье чувств..." 20 

"Когда судьба тобой играет..."  

Лесная малина 20 

"Когда услышишь эту песню  

странную..." 20 

"Кого оплакиваешь, Ива..." 42 



  

   

77 

"Козацька славо, мрієш вдалині!.." 33 

"Коли б була поетом, то пісню  

склала б я..." 50 

"Коли вечір вигравав нам..." 28 

"Коли вперше тебе я зустрів..." 24 

"Коли горить калина": Весільна  

величальна 36 

"Коли душу оточує сум..." 29 

"Коли журба раптово огорнула..." 44 

"Коли із рідної домівки, сину..." 29 

"Коли йде по вулиці..." 42 

"Коли на крилах ночі на землю туман 

злетить..." 13 

"Коли на чужині душа в смутку  

мліла..." 13 

"Коли над річкою на скелі..." 42 

"Коли похмуре небо сизокриле..." 20 

"Коли серцю тяжко, ти все ж  

усміхнись..." 21 

"Коло броду дотлівали..." 23 

"Кольорові парасольки..." 42 

"Коляд, коляд, колядниця!.." 42 

"Коляд-коляд-колядуєм..." 42 

"Коник стрибунець скочив на стілець..." 54 

"Кораблі на морському причалі..." 21 

"Коротка розмова, — а серце тріпоче..." 42 

"Коса русява з бантом за плечима..." 24 

"Котить хвилі до моря Дніпро..." 67 

"Коханий дідусю, наш голубе сивий..." 67 

"Кохання щастя глибина..." 27 

"Край наш прославляємо, щиро вас 

вітаємо..." 13 

"Край наш смерековий..." 52 

"Крап, крап, крап-дощик накрапає..." 67 

"Красуня білолиця..." 42 

"Краю мій ласкавий, тополиний..." 33 

"Крізь ночей голубу каламуть..." 57 

"Кру! Кру! Курли!.." 66 

"Кружля в саду метелиця..." 23 

"Крутогорий, мальовничий..." 36 

"Куда волны катишь..." 42 

"Купалися ластів'ята..." 42 

"Курличуть над тобою журавлі..." 50 

"Лагідненькі весняночки..." 29 

"Ласкавість неба голубу..." 67 

"Лебедята прилетіли..." 42 

"Левадою зеленою на другий край села..." 36 

"Лелеченьки летять крило в крило..." 23 

"Лента за лентою..." 57 

"Летів, летів у небі синім сокіл..." 58 

"Летіла зозуля біля мої хати..."  13 

"Летіли лелеки з чужини додому..." 30 

"Летять журавлики, а ніч..." 44 

"Летять за моря журавлі..." 30 

"Летять клином з України в вирій  

журавлі..." 72 

"Летять лелеки у краї далекі..." 28 

"Летять літа, пливуть століття в небі..." 29 

"Летять роки життя все далі..." 52 

"Лине пісня урочисто світлою  

долиною..." 13 

"Липа, дерево квітуче..." 58 

"Листья, листья..." 42 

"Листья, словно птицы..." 46 

"Листя осінню кружляє..." 58 

"Личенько-яблучко..." 29 

"Лиш нічка з-над світу зняла темні  

шати..." 72 

"Лиш сонце розтрусило..." 42 

"Лишь на город опускается..." 42 

"Лишь на радость — не на горе..." 42 

"Лишь только вечер затеплится синий..." 47 

"Ліку часу ніхто не спинив..." 28 

"Літа орел, літа сизий 42 

"Літає в лісі позолота..." 52 

"Літній вітер, синє небо..." 65 

"Ллється золото за обрій 52 

"Луг зелений..." 73 

"Лука, моя Лука — країно волошкова..." 49 

"Лука, моя Лука — маленька  

Батьківщина..." 49 

"Лунає музика небесна..." 29 

"Люби мене, єдина і жадана..." 29 

"Любим сонце..." 42 

"Любі очі — карі очі..." : 30 

"Любім Бога, вчімося дерзати..." 72 

"Любіть Україну, як сонце любіть..." 16 

"Любіть Україну, як сонце, любіть..." 41 

"Люблю в лісах я кланятись грибам..." 24 

"Люблю печеную картошку..." 42 

"Люблю тебе, кохана Україно..." 41 

"Люблю я свою школу..." 42 

"Люблю я слухати ліси..." 36 

"Любов!.. Коли і хто прорік це слово?.." 42 
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"Любовь моя нежданная..." 37 

"Люлі, дзвонику, засни..." 67 

"Лякали тебе, Україно..." 56 

"Має в тебе чарів силу..." 32 

"Має наш Антошка..." 42 

"Має песик довгі вуха..." 42 

"Майстриня осінь увійшла до парку..." 46 

"Маки червоні в достиглих житах..." 29 

"Мала Батьківщина, мій Тиврівський 

краю..." 49 

"Мама вишила мені..." 67 

"Мама зрання в полі..." 42 

"Мама, я тебя люблю..." 42 

"Мамина хата пахне любистком..." 42 

"Мамине безсоння, мамині тривоги..." 13 

"Мамине обличчя у дитинство кличе..." 37 

"Мамині руки пропахли квітом..." 42 

"Мамо, не турбуйся, що прийду  

я вранці..." 33 

"Мамо, ти голубко моя сива..." 46 

"Мамо, як розтопити сніг..." 42 

"Материнські недоспані ночі..." 37 

"Матері, мов комети, живуть і  

згорають..." 33 

"Матусенько, добра, мила і рідненька..." 72 

"Матусь усіх вітаємо..." 29 

"Медленно, очень медленно..." 20 

"Медові ночі серед літа..." 34 

"Мене ночами водять явори..." 33 

"Мені не треба чужого неба..." 58 

"Мета в людини є одвічна..." 42 

"Мечтает птица о птенце..." 42 

"Ми з тобою давно..." 30 

"Ми закінчили школу, долі різні у нас..." 28 

"Ми знаєм, що багато є..." 17 

"Ми знаємо: правда на світі єдина..." 42 

"Ми зустрілися у танці..." 34 

"Ми йшли не завжди рівно..." 32 

"Ми розійшлись на мить..." 44 

"Ми розлетілись з батьківської хати..." 42 

"Ми такі у школі..." 52 

"Ми тут зустрічались в пориві  

бажання..." 56 

"Ми у ранці з дідусем..." 42 

"Ми у свята і будні..." 29 

"Милий, я тебе люблю..." 56 

"Милі наші молодички..." 49 

"Минає все в житті — минуло  

й наше літо..." 44 

"Минають дні, минають ночі..." 36 

"Минають роки і століття..." 28 

"Мир вам! Єднання нашого час..." 17 

"Між вербами плакучими..." 54 

"Між горами, між лісами..." 52 

"Між дітьми бабусею горжуся..." 42 

"Між заграв хмаринок..." 52 

"Між ласкавих беріз добрим людям  

на втіху..." 42 

"Між нами вічний спогад..." 29 

"Мій Дніпре широкий!.." 42 

"Мій краю..." 52 

"Місто моє, колиско спогадів і мрій..." 46 

"Місяць в ніч поспішає..." 21 

"Місяць ясний..." 24 

"Місяць..." 42 

"Мне купили попугая..." 54 

"Мне любоваться красотой не надо..." 20 

"Мне нелегко с тобою расставаться..." 37 

"Мов гітари струна..." 29 

"Мов наречені, ромашки в полях..." 42 

"Мова хати, мова поля..." 14 

"Мовою своєю кажем слово "мати"..." 30 

"Могучий дуб мой взгляд лелеет..." 42 

"Моє незрадливе і вірне кохання..." 29 

"Моє серце, тріпоче мов птах..." 58 

"Может статься, что красавица..." 20 

"Мої ви ночі, безсонні...." 33 

"Мої гори, рідні гори..." 52 

"Мої гори, рідні гори..." 52 

"Мої роки, обпечені вітрами..." 33 

"Мой Карлуша-попугайчик..." 42 

"Молодиця на курорті..." 24 

"Молюсь Улюбленому ревно..." 42 

"Молюся Вашій мудрості, матусю..." 37 

"Море од мене далеко..." 30 

"Морським зовуть його в народі..." 36 

"Моя вербо, моя калинонько..." 67 

"Моя душа від почуттів співає..." 34 

"Моя з лози вся лагідна колиска..." 33 

"Моя земля — країна Україна..." 52 

"Моя кохана, світку мій весняний!.." 36 

"Моя однокласниця сяє красою..." 29 

"Моя родина — Україна..." 28 

"Моя ти, земле, проста селянська мати..." 30 
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"Моя Україно, Подільський мій краю!.." 49 

"Моя чорноброва веселої вдачі..." 34 

"Мріяла волошка пуп'янки розкрити..." 72 

 "Мудреці зі Сходу ідуть" 17 

"Мы как небесного явленья ждем..." 20 

"Мы кузнецы и дух наш молод..." 20 

"На берег світлої печалі..." 29 

"На вгороді, коло хати..." 14 

"На війні були ми всі солдати..." 42 

"На всій планеті є бабусь багато..." 51 

"На галяві край доріжки..." 66 

"На гору Чернечу над Дніпром  

широким..." 28 

"На дворі ніч давно темненька..." 52 

"На дереві залишився..." 42 

"На Ісуса позирає..." 52 

"На кордоні козаченько, де в  

тумані гори... 49 

"На курорті романові..." 24 

"На лугах розкішних..." 42 

"На небі місяць сіяє яскраво..." 29 

"На новітній, бажаній основі..." 29 

"На пагорбі сивім стоять вітряки..." 42 

"На побаченні коханій..." 24 

"На повстанських могилах..." 29 

"На полянке..." 20 

"На поляну позбігались звірі..." 42 

"На порозі хати..." 58 

"На світі є немало місць..." 18 

"На свято любові зійшлись почуття..." 28 

"На селі весілля, музика лунає..." 54 

"На скронях яблунь — сніг залітний,  

біло-білий..." 36 

"На срібних хвилях стомленої ночі..." 42 

"На човнах золотих..." 29 

"На чужині загибаю..." 18 

"Навколо був ранок..." 49 

"Навпростець полями тихо..." 42 

"Над "і" розставлені всі крапки..." 46 

"Над високим схилом при стрімкій  

дорозі..." 13 

"Над лісом дим, як осені туман..." 18 

"Над любов'ю вічно насміхались..." 42 

"Над моєю бистрою рікою..." 23 

"Над нами високо журавлі літали..." 54 

"Над нами небо голубое..." 42 

"Над нами тучи заалели..." 42 

"Над нашим світом і під нашим  

світом..." 23 

"Над рікою Ужем чисті небеса..." 52 

"Над сонним містом туман лягає..." 35 

"Над Тисою верби простерли гілки..." 36 

"Назбирав їжачок..." 42 

"Найбільше люблю Україну..." 30 

"Найди меня!" — Ты написала..." 42 

"Нам змагань не треба і двобоїв..." 32 

"Напливає туман, береги в молоці..." 56 

"Народився у Карпатах..." 52 

"Нарядилася береза в желтый сарафан..." 37 

"Насміхавсь наді мною танець..." 33 

"Наснись мені смерекою..." 33 

"Наче вітер здуває" 67 

"Наче літо зів'яло кохання..." 27 

"Наш спадку Гуцульський — 

 смерековий раю..." 32 

"Наша молодість на фронті воювала..." 24 

"Наша пісня, наша мова..." 52 

"Наша славна Україна..." 42 

"Наше літо, наше літо..." 42 

"Наше серце в чистім полі..." 40 

"Наши девчонки, вы самые славные,  

но..." 20 

"Нащо, скажи, зустрівся я з тобою?.." 49 

"Не біймось осені. Чого її боятись?!." 33 

"Не блукай, кохана, темними ночами..." 37 

"Не варто дивуватись..." 65 

"Не вір мені, коли скажу..." 42 

"Не гадай, кохана, любить чи не  

любить..." 30 

"Не день, не ночь..." 65 

"Не дзвенять в садочку..." 42 

"Не жалій мене, чуєш, не треба..." 33 

"Не ждите вы от нас изысканных  

мелодий..." 20 

"Не журися дівчино..." 13 

"Не забудь, не забудь юних днів..." 52 

"Не залишай немовлені слова..." 29 

"Не заросте ця стежка до джерел..." 42 

"Не згасайте, ясні зорі..." 16 

"Не знав... не знав я ніколи..." 52 

"Не клич весну, коханий..." 33 

"Не легко з тобою, ще важче —  

без тебе..." 36 

"Не легко у батьківській хаті..." 40 
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"Не питайте, люди, як живу..." 32 

"Не повернемось вже ніколи..." 42 

"Не погасни маревом, не розвійся  

сном..." 23 

"Не покинь, сонце, гори й долини..." 21 

"Не розлити нас водою..." 42 

"Не спалюй поглядом очей..." 27 

"Не стесняйся говорить "люблю" 42 

"Не сумуй, вербичко, над водою..." 67 

"Не той глухонімий, кого нещадна  

доля..." 52 

"Не треба бавитись в слова..." 27 

"Не треба журитись, кохана..." 23 

"Не цурайся пісні, яку чув від мами..." 50 

"Не шей ты мне, матушка..." 22 

"Не ясное небо, не солнышко вешнее..." 42 

"Небесна синя благодать..." 44 

"Небо наді мною швидко згасло..." 20 

"Небо хмарами покрилось..." 42 

"Неизвестно: кто обидел?.." 42 

"Нема то на світі, як рідная мати!.." 58 

"Немає гарніших, як наші Карпати..." 36 

"Немов пилину світ мене крутив..." 28 

"Немов ясою, вмилась росою..." 42 

"Несу ікону, придбану у храмі..." 42 

"Ні поцілунків, ні обіймів..." 42 

"Ніжною піснею вечір над Тисою злинув 

тихесенько з гір..." 36 

"Ніколи не мріяв ні в думах, ні в сні..." 49 

"Ніч пливе у горах..." 52 

"Ніч, осяяна цвітом яблуні..." 23 

"Нічка-ткаля поміж гори..." 36 

"Но почему в погожий день..." 20 

"Новий рік, вогні ялинки..." 44 

"Новое тысячелетье..." 42 

"Ночі весняні..." 42 

"Ночь светла...Над рекой тихо  

светит луна..." 47 

"Ну куди оце годиться..." 54 

"Ну, а хто нам заважає..." 42 

"Ну, чом, скажіть, ну чом..." 42 

"О Діво Маріє, до Тебе ідем..." 29 

"О найспокусливійший плід..." 24 

"О, Господь, у просторі буремнім..." 21 

"О, знаю, я знаю, що права не маю..." 29 

"О, світе великий, тебе я благаю..." 29 

"О, скільки коліс прокотилось з віками!.." 42 

"О, які ви люди!? Як би ви то знали..." 58 

"Обігрію в душі світанково..." 29 

"Обламали липу — крали з гіллям  

цвіт..." 33 

"Обычной утренней порой..." 20 

"Один я край люблю на світі..." 36 

"Одиничка уже спить..." 64 

"Одна Батьківщина, і двох не буває..." 42 

"Однажды в этом мире населенном..." 20 

"Одягла весна калину в білі шати..." 42 

"Оживає з весною природа..." 29 

"Ой ви, карпатські полонини..." 36 

"Ой вийду я, сяду у гай під калину..." 16 

"Ой гоп того дива!.." 42 

"Ой дзвіночки лісові..." 34 

"Ой за лісочком сонечко встало..." 13 

"Ой із гаю долинає..." 37 

"Ой люди, недарма весь народ  

сумує..." 38 

"Ой не жовкни, листя, не пливіть  

тумани..." 23 

"Ой не спи, козаче, поскоріш вставай..." 28 

"Ой ти земле моя..." 67 

"Ой ти калинонько червона..." 13 

"Ой ти місяцю, я зіронька ясная..." 13 

"Ой ти, вітре, мій крилатий..." 34 

"Ой у полі між високих гір..." 44 

"Ой чи бачили, чи ви чули те..." 72 

"Ой чого ти, милий, опускаєш очі?.." 49 

"Ой я маю чорні брови, маю карі очі..." 13 

"Ой, весела в нас зима..." 66 

"Ой, журавлику мій..." 72 

"Ой, за гаєм зелененьким..." 49 

"Ой, кохання —насланнє моє..." 42 

"Ой, летіла ластівонька й сіла край  

воріт..." 16 

"Ой, нема ні вітру, ой нема ні хвилі..." 16 

"Ой, поля, ви, поля..." 18 

"Ой, стежок в чистім полі протоптано..." 42 

"Ой, упали сніги білі на Поділлі..." 16 

"Ой, що було сьогодні в класі!.." 71 

"Олю, Олю чебрецева, проминає наше 

літо..." 42 

"Она деловита и строга..." 20 

"Опускається вечір на Київ..." 34 

"Осико, скрипко осені прекрасна..." 33 

"Осінні ноти, сірі ноти..." 29 
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"Осінню казку в річці ніч полоще..." 42 

"Осінь розпустила..."  29 

"Осінь тихо журилась..." 42 

"Ось і зима вже настала..." 66 

"Ось прийшла весна жадана!.." 58 

"Ось стука, стука, стука, стука, стука..." 42 

"От так-так!.." 42 

"От я не знаю, чи я жив..." 42 

"Ото ж, кохана..." 27 

"Оттого и томит меня запах травы..." 20 

"Оцей чужий, звичайний чоловік..." 33 

"Очі неба глядять так димно..." 46 

"Падає листя, падає..." 23 

"Падають сніжинки..." 42 

"Пам'ятає народ, бо було це, як вчора..." 50 

"Пам'ятаєш, улітку..." 72 

"Пам'ятай про життя..." 15 

"Пам'ятаю, як з тобою..." 36 

"Пам'ятають скелі короля Данила..." 29 

"Пані в червонім жупані..." 42 

"Паросток кволий..." 42 

"Пахне ніжно липа, зеленіє поле..." 49 

"Пахучий хліб, насущний хліб..." 28 

"Перелуння сердець..." 29 

"Перетечу, життям перетечу..." 42 

"Перецілую кожне пасмо..." 42 

"Перше вересня! Це свято..." 58 

"Першим листом осіннім, пожовклим..." 50 

"Перші півні уже проспівали..." 50 

"Першу зустріч собі на папері..." 42 

"Південне місто біля моря..." 34 

"Під вербою біля річки..." 54 

"Під вербою ми стояли..." 42 

"Під вікном бузок пахучий все  

хитається..." 13 

"Під вікном горять-палають..." 42 

"Під наметом небесами..." 52 

"Під схилом — луг, уже зелений..." 36 

"Підстрелена чайка упала в степу..." 42 

"Піду у поле — небо позбираю..." 42 

"Піду я в садочок..." 18 

"Піду я у Синьогори..." 52 

"Піду я у флот український служить..." 30 

"Пізня птаха прилетіла..." 34 

"Пісні в Україні віками співали..." 21 

"Пісня з мого серця джерелом забила..." 33 

"Пішли ми в ліс весною..." 42 

"Плаче небо за безжур'ям синім..." 24 

"Плачуть росами віти..." 49 

"Пливуть у душу сумніви й печалі..." 42 

"По всьому світі стала новина..." 17 

"По всьому світі" 17 

"По горі..." 73 

"По дорозі йшла негода..." 42 

"По землі іти — відкривать світи..." 23 

"По небу голубому..." 58 

"По небу..." 30 

"По світу ходить дні і ночі..." 42 

"По селу тепер щоднини..." 66 

"По стежині тупотить..." 54 

"Побачення вечірні наймиліші..." 34 

"Поблискують черешеньки в листі 

зелененькім..." 52 

"Поблискують черешеньки в листі 

зелененькім..." 71 

"Поблискують черешеньки..." 42 

"Побратими мої! України сини!.." 28 

"Повились круг серця віття винограду..." 18 

"Повіє вітер із діброви..." 14 

"Погасла зірка, та не згасне світло..." 58 

"Погасла лампа. Ніч зайшла до хати..." 42 

"Поглянь, кохана, донька як зросла!.." 33 

"Подивись, мій милий, на вечірнє  

небо..." 50 

"Подивіться ви на мене..." 54 

"Поїхав тато в поле..." 42 

"Покидая покидай..." 20 

"Покинута хата і плаче, і тужить..." 50 

"Поле, наче у заграві..." 42 

"Полетів кудись сон..." 68 

"Помінялися місцями із любов'ю  

нелюбов..." 33 

"Помолюся за землю свою..." 42 

"Понад гай березовий..." 72 

"Понад річкою гіркі сльози ллю..." 50 

"Попід вікнами Мороз..." 66 

"Посивіла враз кульбабка..." 67 

"Посідали побратими, стиха  

розмовляють..." 49 

"Послухай як співає Україна..." 28 

"Послухай, дівчино, послухай, єдина..." 16 

"Посміхнися, Україно..." 72 

"Правди ніде подіти..." 42 

"Преклоню смиренно я коліна..." 33 
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"При дорозі тополенька росте  

біля ставу..." 49 

"Прибрана ялиночка..." 67 

"Привезла мені мати село..." 50 

"Прийде весна до яблунь наших, мамо..." 42 

"Прийди до мене, друже мій..." 21 

"Прийди, прийди, весно..." 68 

"Прийди, прийди, Весно..." 68 

"Прийміть же друзі..." 42 

"Прийшла весна та й заспівала..." 21 

"Прийшла весна. Все в ній буя..." 21 

"Прийшла пора, не терпить час!.." 57 

"Прикордонником мрію я стать..." 30 

"Прилітала горлиця до мого вікна..." 53 

"Принесло нам сонечко знов тепло..." 52 

"Приходить день новий завжди  

зі сходу..." 34 

"Про тебе я думками мрію..." 34 

"Про що ти думав, Господи, в ту ніч..." 58 

"Продається хата, біля хати сад..." 33 

"Прокинься, Повстанцю Вкраїнський..." 41 

"Прокурличе небо журавлями..." 23 

"Пролітають літа, скроні вже посивіли..." 28 

"Промені сонця сніжинку голублять..." 29 

"Пропал наш кот. Весь дом в тревоге..." 42 

"Просили синиці у їжачка спиці..." 54 

"Простелилися ясні дороги..." 42 

"Прости меня, в который раз..." 37 

"Простую песенку свою..." 20 

"Прошу — самотньо не хились..." 29 

"Птахи з вирію спішили вдаль 

 за синій Буг..." 72 

"Птицей ласковой..." 20 

"Птицы не допели, в стаях улетели..." 37 

"Пусть..." 65 

"П'янить бузок, як ніжний поцілунок..." 42 

"П'янких акацій білих аромат..." 50 

"Радійте промінню сонця..." 44 

"Раз! Два! Три! Чотири!.." 68 

"Разделить с тобою ложе..." 20 

"Разом ми цього мила, хотіли..." 42 

"Ранок вересневий..." 52 

"Ранок виніс на долонях сонця теплу 

паляницю..." 33 

"Расправил старый Днепр морщины..." 42 

"Расцвела сирень белоснежной  

гроздью..." 37 

"Ревом гармат нам розірвала долю..." 50 

"Рідна моя Україно..." 41 

"Рідне місто Борщів! Ти на хвилях  

пливеш світанкових..." 29 

"Рідний Київ... Скільки із тобою..." 24 

"Різдвом Христовим радуються люди..." 28 

"Рожеві свічі яблунь молодих..." 42 

"Розганяє вітер в небі хмари золоті..." 44 

"Роздратовані і гнівні..." 42 

"Розквітає листям, похилила грони..." 28 

"Розкішні коси, чорнобров'я..." 42 

"Розлила багрянець осінь..." 23 

"Розстелилася стрічкою дорога..." 51 

"Розум, серце, дух..." 52 

"Розцвіли восени у саду хризантеми 

чудові..." 37 

"Розцвітає біла квітка..." 42 

"Розцвітають мальви біля хати..." 50 

"Роки ідуть, і їх не зупинить..." 51 

"Ромен-трава розквітає..." 40 

"Руки у дядька Миколи чорні, поранені,  

в шрамах..." 33 

"Руку пожать крепко-крепко, до боли..." 42 

"Рученята склавши під голівку..." 64 

"Рушником підперезано хату..." 42 

"С этой милой дамой..." 42 

"Самые прекрасные и нежные слова..." 20 

"Сватав мене Гриць, Гриць..." 53 

"Свиснула іволга у вербову дудку..." 56 

"Світ не може без нас існувати..." 29 

"Світанок в багрянці зоріє..." 72 

"Світанок рожевий спаде..." 29 

"Світить сонечко ласкавеє..." 21 

"Світлом веселка з-за хмари сміється..." 29 

"Світять зорі, світить місяць..." 18 

"Свічі, тихо згоряючи..." 21 

"Свою не полишайте Україну..." 42 

"Своя жінка, наче тигра..." 24 

"Серед безлічі визнаних міст..." 50 

"Серед гаїв зелених, серед трави й  

роси..." 67 

"Серед заквітчаного гаю..." 42 

"Сидить зайчик на морозі..." 18 

"Симеренків краю, земле калинова..." 14 

"Симпатичная, но некрасивая..." 42 

"Синє, синє озеро..." 44 

"Синьо тече..." 73 
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"Синяя ночь стокрыла..." 20 

"Сипле, сипле сніг..." 18 

"Сипле, сипле, сипле сніг..." 15 

"Сипле, сипле, сипле сніг..." 18 

"Сіє, віє, завива..." 67 

"Січень січе..." 67 

"Січень! Перший в році місяць..." 58 

"Сію дитині..." 67 

"Сію материнку..." 42 

"Скажите на милость: звезда  

покатилась..." 20 

"Скільки доля дарує нам літ..." 42 

"Славлю я у світах україночку..." 21 

"Славу складаю рукам..." 50 

"Слова високі, як блакить без хмарки..." 32 

"Словно дым голубой, мечты тают..." 29 

"Случилось всё внезапно и случайно..." 20 

"Смереки кружляють у танці..." 51 

"Сміються, пустують, сумують і  

плачуть..." 42 

"Сниться батькова хата, сняться  

сині гаї..." 33 

"Снігу, білий сніжку..." 66 

"Сніжиночка спускається..." 66 

"Собі ти вірити не хочеш..." 24 

"Соловей защебетав, і так бентежно..." 29 

"Солов'ї розливаються ніжно..." 42 

"Сонце вже сховалось за високі гори..." 18 

"Сонце встало рано..." 42 

"Сонце сіло на горі..." 52 

"Сонця очі променисті..." 29 

"Спадають роси із висоти..." 51 

"Спала роса, спала, що звечора впала..." 49 

"Спасибі, матусю моя..." 28 

"Спи, засни, маленьке сонце..." 64 

"Спи, моя маленька, хай тобі сниться..." 50 

"Спи, синочку, тихо-тихо..." 64 

"Спи, синочку-ясеночку..." 67 

"Спитала подруга моя..." 42 

"Спить земля в таємничім безсонні..." 42 

"Співа в болоті жабка..." 42 

"Спішить навстріч у снах і мріях..." 42 

"Спіють зорі на килимі ночі..." 42 

"Сплела собі вінок із молочаю..." 42 

"Спогади, пам'ять і мрії..." 33 

"Споконвік повелося у народі моїм..." 33 

"Споконвічне прагнення свободи..." 30 

"Спритний слон злетів на стовп..." 71 

"Срібний дощ — непосида..." 42 

"Срібними росами..." 44 

"Срібнії дерева..." 67 

"Стали діти у кільце..." 42 

"Стали тучи снежные..." 42 

"Стежина казкова у школу веде..." 28 

"Стежину снігом замітає..." 29 

"Степ в задумі слуха владний голос  

грому..." 42 

"Степом, лісами, і морем, горами..." 50 

"Стихнут звуки песен..." 65 

"Стоїть криниця, як душа в зажурі..." 42 

"Стоїть сиротою берізонька в полі..." 49 

"Стоять будинки низькорослі..." 34 

"Стрів красуню Адам..." 40 

"Стрів я раз дівчиноньку коло броду..." 42 

"Стрімкі потоки, наче з вирію птахи..." 51 

"Струмок побіг долиною..." 42 

"Стучат колеса, мне не спится..." 42 

"Сум стікає дощем із неба..." 46 

"Схилився ніжно вечір над гаями..." 18 

"Схилилася над тином горобина..." 42 

"Сходить місяць золотенький..." 64 

"Сходить сонечко ласкаве..." 67 

"Сьогодні в нас ялинка..." 66 

"Сьогодні ми зібралися на свято..." 29 

"Сьогодні у світі багато весіль..." 42 

"Так бувало не раз..." 29 

"Так завещал нам Паллад..." 20 

"Так мало статися, мабуть..." 27 

"Така вона хороша..." 67 

"Такої осені ще не було на світі..." 33 

"Таку тебе мама вродила..." 42 

"Там за тихою, синьою річкою..." 29 

"Там у лузі поміж трав..." 69 

"Там хата батьківська стоїть..." 29 

"Там Юда Тадей, де жити не просто..." 52 

"Там, где вьюга пряжу вяжет..." 42 

"Там, де гори сині..." 44 

"Там, де Латориця бистра..." 36 

"Там, де пахнуть трави в рідній  

стороні..." 49 

"Там, де річка піниться, де в цвіту  

сади..." 49 

"Там, де роси світанкові у промінні 

грають..." 29 
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"Там, де сині гори піднялись до неба..." 29 

"Там, де шумлять берези і дуби..." 42 

"Там, де я виріс, — гори до неба..." 44 

"Там, понад річкою грала гармонька..." 21 

"Тарасе, встань і подивись..." 42 

"Твоє ім'я у серці посадила..." 42 

"Твої очі світанкові..." 37 

"Твої очі, ніби ночі..." 34 

"Твої слова запали в душу..." 34 

"Твої, матусю, очі пам'ятаю..." 42 

"Творить добро..." 58 

"Тебе зустрів, щоб не скучать..." 42 

"Тебе милую і тебе люблю..." 56 

"Тебе я славлю, борщ гарячий..." 42 

"Темна нічка за шибками..." 42 

"Тепла ніч..." 73 

"Тепла осінь заплітає..." 42 

"Теплий запах сіна..." 42 

"Ти – мовчазний, я — говірка..." 42 

"Ти — недосяжний, наче обрій..." 42 

"Ти вийшов назустріч мені..." 30 

"Ти до мене часто приїжджав..." 48 

"Ти ж тоді навесні..." 42 

"Ти з неба несподівано зійшла..." 29 

"Ти інколи мене не розумієш..." 50 

"Ти казала: в понеділок..." 53 

"Ти козачка моя..." 40 

"Ти натупався рідненький..." 42 

"Ти не приспиш мене..." 42 

"Ти ніколи уже не полюбиш..." 29 

"Ти поглянь, як палає зоря..." 29 

"Ти покинь мене, тривого..." 21 

"Ти помилявся — не зупинявся..." 44 

"Ти почужалась, мов ніколи..." 42 

"Ти стоїш на сірому граніті..." 50 

"Ти стоїш, Україно, на сумнім  

перехресті..." 16 

"Ти хотів мені, мій батьку долю 

поліпшити..." 58 

"Ти хочеш знать, чого в моїх очах..." 42 

"Ти шукав у мені неземне?.." 33 

"Ти, мов спалах зорі..." 29 

"Тихий вечір, тихий красний..." 64 

"Тихо котиться туман..."  51 

"Тихо місто засинає..." 36 

"Тихо місяць по небу пливе..." 28 

"Тихо на даче..." 42 

"Тихо! Промовляють ветерани..." 46 

"Тиша. Вечір надворі..." 64 

"Тішся, дитино; поки ще маленька..." 42 

"То біжу я, то підскочу..." 42 

"То не синій вогонь горів..." 42 

"То нічого, що місячна ніч..." 42 

"Тобі, Вкраїно молода..." 29 

"Тобі, земля моя єдина..." 42 

"Тоді, як струмки замовкли..." 42 

"Трави над Серетом вляжуться  

в покоси..." 51 

"Травичка сріблиста одягнула  

намисто..." 54 

"Травневий вечір огортає..." 34 

"Традиція гарна — вечеряти разом..." 65 

"Три зорі у небі полудневім..." 56 

"Три простых недвусмысленных слова..." 20 

"Тридцять літ і триста літ..." 18 

"Тролейбус новенький..." 42 

"Тумани білі..." 42 

"Тумани ранні над садами..." 34 

"Тупну-тупну ніжкою..." 54 

"Тут, де ми живемо..." 17, 30 

"Ты создана для счастья, для любви..." 42 

"Ты хорошеешь с каждым днем..." 42 

"Тюльпанове поле і стежка до річки" 29 

"Тягнуть на південь гуси — лебеді скоро 

теж..." 33 

"У батьків є діти, у трави є квіти..." 44 

"У біленькому халаті..." 42 

"У білім королівстві..." 29 

"У Вифлеємі, у стаєнці Божій..." 28 

"У горах я багряний ліс..." 52 

"У гори сині дві доріжки йшли..." 44 

"У далеч з української землі..." 42 

"У день прийди, в ночі прийди..." 52 

"У зозулі-кукулі..." 42 

"У каждого ребенка..." 42 

"У Києві на Банковій..." 41 

"У Києві на майдані сталось дивне диво 

 з див..." 72 

"У класі ти самий високий..." 42 

"У куточку паучок живе..." 42 

"У куточку..." 66 

"У ліс по малину зібрався ще зранку..." 42 

"У лісочку тихо-тихо..." 66 

"У Любові вірність, як зерно у плоді..." 42 
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"У місті над Бугом, де зріють каштани..." 49 

"У моєї долі присмак полиновий..." 37 

"У небо високе..." 69 

"У полях, обабич шляху..." 36 

"У прабабці на селі..." 54 

"У рідному місті зустрілися двоє..." 34 

"У саду гуляла..." 14 

"У селі далекому, де цвітуть азалії..." 42 

"У тебе весілля, а у мене сльози..." 49 

"У цім бутті розшарпано-жорстокім..." 42 

"У чарівнім лісі, у казковім лісі..." 44 

"Уа-пада-па-па..." 65 

"Увядшие листья грустят о весне..." 20 

"Угодно Богу и людям имя Мария..." 20 

"Ужгород віками..." 52 

"Уже дерева сполохом горять..." 33 

"Україна — то не звук, і не просто слово..."33 

"Україно моя неозора..." 24 

"Україно моя тополина..." 50 

"Україно моя! Неподільна, єдина..." 29 

"Україно моя, рідна мати моя..." 41 

"Україно, моя пісне, моя доле..." 29 

"Українці — хлопці браві, вільні  

козаки..." 29 

"Улица в лужицах, кольца дворов..." 44 

"Упасти у трави і мріять, мовчать..." 42 

"Усе навкруг повеселіло..." 42 

"Усміхнімось літом..." 48 

"Утро туманное, утро седое..." 47 

"Учениця Марічка, йде майданом, як 

чічка..." 72 

"Файні люде березняни, файна в них 

Марія..." 52 

"Хвала календарю, октябрь пошел на спад..."20 

"Хіба мене не можна полюбити?.." 35 

"Хлопці, алярм, гей, вставайте, вже 

найвищий час!.." 16 

"Хлюпоче річка тихої розмови..." 29 

"Хмари низом, низом, низом..." 42 

"Ходить вітер під вікном..." 42 

"Ходить осінь по стерні..." 52 

"Ходять парами..." 51 

"Хоть минутку, со мною..." 20 

"Хоч була наша хата убога..." 40 

"Хоч давно на Поліссі, хоч давно на 

Поліссі..." 13 

"Хоч майбутнє незбагненне..." 30 

"Хоч не променем, я промінчиком..." 42 

"Христос Воскрес вітають тато..." 72 

"Христос народився — славітемо  

люди..." 28 

"Хтіла мене мати..." 53 

"Хто вигадав недобру казку..." 29 

"Хто знайде підкову — кажуть, щастя 

тому..." 33 

"Хто наймиліший є?.." 17 

"Хто нам усім життя подарував..." 24 

"Хто посмів калину..." 42 

"Хто цей вечір за вікном?.." 37 

"Хтось тихо співає..." 73 

"Хуга за вікном, немов кишить..." 42 

"Царівно осені — берізко злотокоса..." 42 

"Цвіте бузок духмяний біля хати..." 49 

"Цвітуть квітки Голгофи..." 52 

"Цвітуть у косах ранні хризантеми..." 42 

"Це — гама бадьорих емоцій..." 42 

"Це нічого, що духу..." 20 

"Цей день не зацвіте ніколи..." 27 

"Цель..." 65 

"Церква, то моя родина..." 18 

"Цілувала мила гарна, білолиця..." 49 

"Цінь, цінь, цінь, цінь!.." 73 

"Цокочуть вагони, помчали вагони..." 40 

"Ця шовкова трава, ця трава-ковила..." 29 

"Чарує слово в таємниці, Світлом  

дише..." 29 

"Чарується у квітах біла хата..." 42 

"Час, час, час..." 29 

"Часто сняться мені милі друзі мої..." 29 

"Чекали ми святого Спаса..." 41 

"Чеканным серебром деревья вышиты..." 42 

"Чем сказочнее ночь..." 20 

"Червень називали "чермний" 58 

"Червона калина задивилась в даль..." 29 

"Через гори, через доли..." 67 

"Через гори, через ліс..." 42 

"Через поле, через ліс..." 67, 73 

"Через стінку у квартирі..." 42 

"Черемха щедротно розквітла 42 

"Черкнувсь об захід колосок-сірник..." 42 

"Черная мгла..." 46 

"Черный пиджачок, белая рубашка..." 20 

"Чи є кращі між квітками, та над  

веснянії..." 71 



  

  

86 

"Чи ти був на Голгофі, чи бачив хреста..." 17 

"Чи ти тямиш то ті ночі..." 52 

"Чи то очі, чи зірки горять вогнями..." 35 

"Чия то долина, чиї то покоси..." 13 

"Чого являєшся мені у сні?" 45 

"Чом віками тебе, Україно моя..." 29 

"Чом сумуєш, кохана..." 29 

"Чому в мені співає кожна жилка?.." 42 

"Чому це надворі..." 42 

"Чому, чому не спиш, моє дитятко?.. 64 

"Чорне море і Карпати..." 29 

"Что минуло, загинуло..." 52 

"Что поделать, забот..." 20 

"Что со мною приключилось..." 46 

"Что-то шептал за окном моим дождь 

осенний..." 46 

"Чуєш, мамо, в нашім надвечір'ї..." 42 

"Чути в горах скрипку..." 56 

"Чую в парку соловейка..." 36 

"Чую: жито росте..." 42 

"Шепіт ніжності слів від любові, немов  

у медах..." 30 

"Ширше усмішку, курінь..." 24 

"Школа, подруги і клас..." 50 

"Шумить в гаю зеленому..." 42 

"Шумлять над тобою вітри перемін..." 50 

"Ще вчора клятву ви давали Гіпократа..." 29 

"Ще дітьми шукаємо любові..." 42 

"Ще і ще в мирі Господу помолимось..." 55 

"Ще недавно в небі синім..." 68 

"Щедра осінь несе на руках коровай..." 13 

"Щедрий, добрий, світий вечір!..." 68 

"Щічки білі та рум'яні..." 42 

"Що за благодать ці схили..." 42 

"Що за галас нині в баби..." 33 

"Що за гамір?.." 66 

"Що не день, що не час..." 13 

"Щоб не боліли наші давні рани..." 29 

"Щось весною трапилось, схоже до чудес..." 72 

"Это Музыка любви..." 20 

"Я — твоя земля, мій друже-муже..." 42 

"Я бачу всюди новий світ..." 29 

"Я без тебе, мій коханий..." 42 

"Я беру граненый стакан..." 20 

"Я білу лілею давно вже шукав..." 42 

"Я бував у чудових краях..." 16 

"Я була, я була щаслива..." 44 

"Я вас любил: любовь ещё, быть может..." 22 

"Я весела волиняночка..." 67 

"Я виноват перед тобой..." 42 

"Я виросла в красивому селі..." 42 

"Я влюблен в твои глаза..." 20 

"Я все ще думаю про Вас" 36 

"Я встретил вас — и все былое..." 47 

"Я гукаю тебе не почуєш..." 27 

"Я дивлюсь на небес висоту... 17 

"Я дивлюся — аж світає..." 52 

"Я до вас на світанні навідаюсь, мамо..." 28 

"Я доторкнуся струн душі своєї..." 42 

"Я думав, що у сірості буденній..." 42 

"Я з тих доріг, що під осиками..." 33 

"Я за щастя, що сяє красою..." 34 

"Я збережу у пам'яті такого..." 42 

"Я знав з листів, що ти на людях..." 29 

"Я знову пригадав той вечір випускний..." 29 

"Я іду по вулиці — квіти у руках..." 44 

"Я йду, я йду, я йду по зоопарку 42 

"Я книгу спогадів і мрій своїх відкрию..." 42 

"Я лаской выделю тебя из всех..." 20 

"Я лечу, лечу, лечу..." 66 

"Я люблю тебе, дружино..." 24 

"Я можу вам намалювати..." 42 

"Я молодой , здоровый, энергичный..." 42 

"Я на гойдальці намиста..." 42 

"Я не знала, що то за чебрець..." 42 

"Я не знаю где, когда и как..." 65 

"Я не знаю, бабусенько мила..." 50 

"Я не знаю, що зі мною..." 42 

"Я не сплю і відчуваю..." 34 

"Я немало пізнав у цім світі..." 18 

"Я нічим непримітне дівча..." 42 

"Я о прошлом теперь не мечтаю..." 47 

"Я один на цілім світі..." 42 

"Я пам'ятаю, мій коханий..." 42 

"Я проста людина..." 52 

"Я рідний син вкраїнського народу..." 18 

"Я роками вже не молода..." 42 

"Я сама боюся..." 67 

"Я себя рисую красками рассвета..." 42 

"Я серцем так горнулась до життя..." 50 

"Я скажу просту вам річ..." 42 

"Я слушаю стихи чудеснейших поэтов..." 42 

"Я співаю: Ля-ля-ля-ля-ля-ля..." 67 

"Я счастлив — тебя я встретил..." 20 
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"Я сьогодні перший раз..." 35 

"Я твоя надієчка, золота зориночка..." 72 

"Я тебе приснился... Браво!.." 42 

"Я у мами одна..." 67 

"Я уже великий..." 52 

"Я хочу розповісти про країну мою..." 44 

"Я чекала принца свого..." 48 

"Я чекала тебе так довго..." 46 

"Я чую, я чую твій подих..." 42 

"Я, маленька липка..." 42 

"Я, малий струмочок..." 52 

"Яворові мої гори..." 52 

"Як би тобі доню..." 69 

"Як боляче мені від тебе йти..." 29 

"Як важко буває, цю пісню співаю..." 21 

"Як вам личить бірюза..." 42 

"Як велет з легенди під небом Вкраїни..." 42 

"Як вертались козаченьки із війни..." 23 

"Як весна зеленоока..." 67 

"Як випадає вільний час..." 29 

"Як же прикро, що десь на чужині..." 29 

"Як зайду до себе в двір..." 34 

"Як зі сну я рано встану..." 42 

"Як Ісус Христос Спаситель на хресті 

терпів..." 29 

"Як мені без тебе, Україно..." 30 

"Як ми знаємо, малята..." 58 

"Як надходить синій вечір..." 36 

"Як ніжно. Тремко. Полохливо..." 42 

"Як побачив тебе, як зустрів..." 29 

"Як рушаєш сину, у світи далекі..." 52 

"Як я братові заздрю щоранку..." 72 

"Яка краса..." 42 

"Якби гном та мені зустрівся..." 42 

"Якби могла птахом я стати..." 54 

"Якби ти знав, як важко жить без тебе..." 42 

"Які гіркі у тебе губи!.." 42 

"Якось раз серед зими..." 71 

"Якщо живе у серці пісня..." 29 

"Якщо жити хочеш файно..." 52 

"Якщо ти віриш, що кохання..." 30 

"Яна, Яночка, Януся..." 29 

"Cuando salide..." 55 

"Dam da da da da dam..." 55 

"I wants to stay here..." 26 

"If you ever plan to motor west..." 55 

"It ain't necessarily so..." 26 

"Life has just begun..." 25 

"Listen to my tale of woe..." 25 

"Moon shinin'on the river..." 25 

"n m n m nm..." 55 

"Negrita, ven!..." 55 

"Nothing seemed to matter anymore..." 25 

"Oh? I got plety o' nuttin..." 26 

"Summer time..." 26 

"When I am alone..." 55 

"When the mellow moon begins to beam... 25 

"When this world began..." 25 

 
СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ 

 

1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

2.3 Вокальні ансамблі 

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі 

2.3.2 Ансамблі з опер і оперет 

2.4 Спів соло 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії 

2.4.2 Сцени та арії з опер і оперет 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого і сольного співу з супроводом та без нього 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 
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3.1 Твори для оркестру 

3.1.1 Симфонічний оркестр 

3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр 

3.1.3 Духовий оркестр 

3.1.4 Оркестр народних інструментів 

3.1.5 Джаз-оркестр 

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр 

3.2 Твори для інструментального ансамблю 

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два і більше фортепіано, фортепіано в 4 руки і т.д.) 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

3.2.3 Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 

3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано 

3.2.5 Ансамблі духових інструментів без фортепіано 

3.2.6 Ансамблі смичкових і духових інструментів з фортепіано і без фортепіано 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 

3.2.9 Навчальні та інструментальні видання для інструментального ансамблю 

3.3 Твори для інструментів соло 

3.3.1 Клавішні інструменти 

3.3.1.1. Фортепіано 

3.3.1.2 Орган, фісгармонія 

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 

3.3.1.4 Інші клавішні інструменти 

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

3.3.2 Смичкові інструменти 

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів 

3.3.3 Щипкові інструменти 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів 

3.3.4 Духові інструменти 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 

3.3.5 Ударні інструменти 

3.4 Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних ансамблів і інструментів, 

що солірують 

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ВОКАЛЬНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.1 Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори 

5.2 Опери та музичні драми 

5.3 Оперети та музичні комедії 

5.4 Балети та хореографічні постановки 

5.5. Музика до спектаклів, кінофільмів, літературних і радіокомпозицій 

5.6 Дитячі опери, інсценівки і хореографічні постановки. Музика до шкільних вистав і 

радіопостановок 

6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО І ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ І 

МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 
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