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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, 

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

літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких 

літературний текст органічно пов'язаний з музичним текстом. 

Відображення нотних видань здійснюється відповідно до чинної інструкції по 

добору нотних видань. 

Літопис укладається згідно з ГОСТ 7.61-90 Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библио-

графические 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 Ско-

рочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та пра-

вила, ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования 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; 
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– 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 подано в кінці покажчика. 

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" вміщує допоміжні 

покажчики: 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, 

пов'язаних з музичним мистецтвом: музикознавців, композиторів, викладачів та 

студентів консерваторій, учнів музичних училищ і шкіл, артистів театрів і 

філармоній, працівників бібліотек, а також усіх, хто цікавиться нотними виданнями 

України. 
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1 ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

1. Золоті українські народні пісні : [для голосу без супр. / уклад. Чаморова Н. В.]. 

— Донецьк : ВКФ "БАО", 2008. — 383 с. : іл., нот. іл. ; 17 см. — 15 000 пр. (1 з-д  

1—3 000). — ISBN 978-966-338-925-7 (у паліт.). — [2008-134 Н] 
Зміст: Віють вітри, віють буйні ; Сонце низенько : "..., вечір близенько..." ; Чо-

го ж вода каламутна / сл. І. Котляревського ; Дивлюсь я на небо : "... та й думку 
гадаю..." / сл. М. Петренка ; Думи мої, думи мої ; Летить галка через балку ; По 
діброві вітер виє ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Така її доля : "... О Боже мій 
милий!.." ; Якби мені черевички ; Як умру, то поховайте / сл. Т. Шевченка ; Ніч яка 
місячна, зоряна, ясная / сл. М. Старицького ; Ой чого ти, дубе / сл. С. Черкасенка ; 
Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; А вже весна : "..., а вже красна..." ; А вже третій 
вечір : "..., як дівчину бачив..." ; А в тому саду ; А ми просо сіяли ; А ще сонце не 
заходило ; А я в батька росла ; Благослови, мати ; Брала дівка льон, льон ; Був собі 
журавель ; Була собі Маруся ; Вечір надворі : "..., ніч наступає..." ; Взяв би я бан-
дуру : "... та й заграв, що знав..." ; Вийди, вийди, Іванку ; Вийшли в поле косарі ; 
Вишні, черешні розвиваються ; В кінці греблі шумлять верби ; Гаю, гаю, зелен 
розмаю ; Гей, волошин сіно косить ; Гей у лісі, в лісі ; Гей, у місті та й у Львові ; 
Глибока криниця, глибоко копана ; Грицю, Грицю, до роботи! ; Де Крим за горами ; 
Десь тут була подоляночка ; Де ти мене, Василеньку, поведеш ; Дівка Явдошка ; 
Дівчино-рибчино, здорова була ; Добривечір, дівчино, куди йдеш? ; Добрий вечір 
тобі, зелена діброва! ; Дощик, дощик ; Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." ; Жито, 
мамцю ; За городом качки пливуть ; За річкою, за Дунаєм ; Засвистали козаченьки ; 
За Сибіром сонце сходить ; Заспіваймо пісню веселеньку ; За туманом нічого не 
видно ; За тучами, за хмарами ; Зашуміла ліщинонька ; Зеленая та ліщинонька ; 
Зелененький барвіночку ; Зелений дубочку ; Зоре моя вечірняя ; І вітер не віє : "..., 
трави не колише..." ; Іди, іди, дощику ; Ішли дівки через двір ; Ішов козак потайком ; 
І шумить, і гуде ; Їхав козак на війноньку ; Казав мені батько ; Кину кужіль на 
полицю ; Козака несуть ; Козаченьку, куди йдеш? ; Коло млина, коло броду ; Коло 
мої хати ; Копав, копав криниченьку ; Котику сіренький ; Котилася зірка : "... та й із 
підвечірка..." ; Котилася ясна зоря з неба ; Кучерява Катерина ; Луговая зозуленька ; 
Мав я раз дівчиноньку чепурненьку ; Максим, козак-Залізняк ; Мала мати одну 
дочку ; Малая нічка-петрівочка ; Місяць на небі ; На вулиці скрипка грає ; На городі 
верба рясна ; Над річкою бережком ; Налетіли журавлі ; На поточку-м прала ; Не 
питай, чого в мене заплакані очі ; Не стелися, кудрявчик ; Не стій, вербо, над водою ; 
Од Києва до Лубен ; Одна гора високая ; Ой вербо, вербо ; Ой весна, весна : "... да 
весняночка ; Ой вийду я на вулицю ; Ой в ліску, в ліску ; Ой гаю мій, гаю ; Ой гиля-
гиля, гусоньки, на став! ; Ой глибокий колодязю ; Ой джигуне, джигуне ; Ой дівчино, 
шумить гай ; Ой за гаєм, гаєм ; Ой зацвіла червона калина ; Ой з-за гори кам'яної ; 
Ой зійди, зійди, ти зіронько вечірняя ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; Ой із-за гори та 
буйний вітер віє ; Ой коли б той вечір ; Ой кум до куми залицявся ; Ой летіла 
горлиця : "... через сад..." ; Ой літає чорна галочка : "... по полю..." ; Ой лопнув 
обруч : "... коло барила..." ; Ой любив та кохав : "..., собі дівчину мав..." ; Ой Ма-
річко : "..., чичири..." ; Ой маю я чорні брови ; Ой на горі калина ; Ой на горі сніг 
біленький ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой на гору козак воду носить ; Ой не жаль 
мені ні на кого ; Ой не п'ються пива, меди ; Ой не світи, місяченьку ; Ой не спиться й 
не лежиться ; Ой не ходи, Грицю : "..., та й на вечорниці..." ; Ой не цвіти буйним 
цвітом ; Ой не шуми, луже ; Ой ну, коту, коточок ; Ой під вишнею ; Ой піду я в ліс 
по дрова ; Ой піду я до млина ; Ой піду я лугом ; Ой поїхав за снопами ; Ой поїхав я 
до млина ; Ой попливи, вутко ; Ой посіяв козак гречку ; Ой при лужку, при лужку ; 
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Ой продала дівчина курку ; Ой пряду, пряду ; Ой сад-виноград : "..., кучерява 
вишня..." ; Ой сивая зозуленька ; Ой спала я на сєнє ; Ой спи, дитя, колишу тя ; Ой 
співаночки мої ; Ой там за яром ; Ой ти, гарний Семене ; Ой ти, дівчино зарученая ; 
Ой ти знав, нащо брав ; Ой у вишневому садочку ; Ой у лузі, в лузі зелена трава ; Ой 
у перепілки : "... та голова болить..." ; Ой у полі вітер віє ; Ой у полі жито ; Ой у полі 
нивка ; Ой у полі тихий вітер віє ; Ой у полі три криниченьки ; Ой хмелю ж мій, 
хмелю ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой чий то кінь стоїть ; Ой я нещасний : "..., 
що маю діяти?.." ; Очерет тріщить ; Пішла мати на село ; Піють півні, піють другі ; 
Пливе човен : "... води повен..." ; Побратався сокіл ; Повій, вітре, на Вкраїну ; По 
дорозі жук, жук ; Позволь мені, мати : "..., криницю копати..." ; Посадила огірочки ; 
По той бік гора ; Прилетіла перепілонька ; Пущу коня : "..., ой, на яр, на долину..." ; 
Ревуть, стогнуть гори-хвилі ; Розпрягайте. хлопці коні ; Спать мені не хочеться ; Та 
внадився журавель ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Та обрав мужик край дороги ; 
Тече річка невеличка ; Тихо, тихо Дунай воду несе ; У неділю рано-вранці ; Усі гори 
зеленіють ; У сусіда хата біла ; Хвалилася береза ; Цвіте терен ; Час додому, час ; Чи 
це ж тая криниченька ; Чи я в лузі не калина була ; Чом дуб не зелений ; Чом, чом не 
прийшов ; Чорна рілля ізорана : "..., гей, гей!.." ; Чорнії брови, карії очі ; Чумарочка 
рябесенька ; Я бачив, як вітер березу зломив ; Якби мені не тиночки. 

2. Ковальчук В. П. Народна музика Рівненського Полісся : обряд. пісні [без 

супр.] / Віктор Ковальчук ; Львів. нац. муз. акад. ім. Миколи Лисенка [та ін.]. — 

Рівне : Волин. обереги, 2008. — 186 с. : іл., нот. іл., портр. ; 20 см. — У надзаг. 

також: Проблем. н.-д. лаб. муз. етнології, Етнокультур. центр "Веснянка" Рівнен. 

міськ. Палацу дітей та молоді, Лаб. поліс. фольклору. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 

300 пр. — ISBN 978-966-416-121-0 (у паліт.). — [2008-135 Н] 

Зміст: Сезонно-трудові: Жнивні ; Календарні: Зимові ; Весняні ; Літні ; Родин-

ні: Весільні ; Похоронна. 

3. Локацька Вуйма : вок.-хореогр. композиції, ігри, обряд. дійства, танцюв. 

мелодії, укр. нар. пісні у записах М. Поляткіна і Я. Матулька / [муз. ред. Є. Палюх] ; 

Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін., Навч.-метод. центр культури Волині, 

РВВ. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. — 195 с. : іл., портр. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISBN 966-361-103-0. — [2008-066 Н] 
Зміст: вок.-хореогр. композиції, ігри, танці: Окорські веснянки. — Вок.-

хореогр. композиція "На Великдень" ; Шуруха : (мовчанів. полька) ; Коритницька 
полька ; Колпитівські забави ; На околицях "Локацької вуйми" ; Розплітання коси ; 
Коровай. — Танцюв. мелодії та пісні до вок.-хореогр. композицій. — Укр. нар. пісні: 
Ой ти дубе кучерявий ; Раз козак у похід собирався ; Світи, місяченьку ; Запалила 
баба граба ; А був в батька один син ; Білий гарбуз качається ; Чогось мені чудно ; 
Йшли стрільці ; Наступає чорна хмара ; Ой коню мій, коню ; Ой попід нашим да 
яром ; Ой ти дубе, дубе ; Ой ти вербо кучерява ; Ой зійшов місяць ; Під білою 
березою ; Покосили сіно ; Половина саду цвіте ; Попід горою жито з травою ; Сумно 
мені, сумно ; Вітер віє ; Зайшло сонце ; Попід гаєм зелененьким ; Ой летіла зозу-
ленька ; По садочку ходжу ; Нема так нікому ; Пив п'яниця ; Послухай-но, подру-
женько ; А я сіно громадила ; Ой у саду криниченька ; А я в морі купалася ; З гори 
вітер віє ; Край села стоїть хатина ; Літа мої ; Стоїть явір над водою ; Зібралися всі 
дівчата ; Ой квітки ви мої голубії ; Там за горою ; Ой учора ізвечора ; Сонце рано 
сходить ; Коню карий. 

4. Мошик М. Г. Кобзарська дума про голод (1932—1933 рр.) : вок. твір для 

голосу в супр. бандури з автор. репертуару та в оброб. патріота-кобзаря, засл. діяча 

мистецтв України М. Мошика / Микола Мошик ; Сум. обл. від-ня Нац. спілки 

кобзарів України. — Суми : Мрія-1 ТОВ, 2008. — 22, [1] с. : нот. іл., портр. ; 20 см. 
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— На тит. арк.: 75-і роковини голодомору в Україні 1932—1933 рр. — Бібліогр.:  

с. 23 (5 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-566-387-4. — [2008-136 Н] 

5. Песни еврейской улицы / [запись мелодий, текстов, предисл., вступ. ст. и примеч. 

М. Моисеевой]. — Житомир : Житомир. облтип., 2008. — 40 с. : ил., нот. ил. ; 29 см. — 

Лит. текст парал.: иврит., рус. — 300 экз. — ISВN 978-966-8921-10-0. — [2008-125 Н] 

Содерж.: Расставание : "Последняя минута истекла..." ; Бездомный : "Без дома, без 

отца, без материнской груди..." ; Бедные беженцы : "Я одиноким смолоду остался..." ; 

Ой, любовь : "Любовь — это страдание..." ; Шарманщик : "Играй, играй, шарман-

ка..." ; Ребенок без дома : "Папа и мама идут разводиться..." ; Несправедливость : 

"Отвечайте, люди, на мой вопрос..." ; Один раз — это совсем ничего : "Один раз 

дается жизнь..." ; Я — шарманщик : "Когда я был ребенком..." ; Горячая любовь : "... 

в моем сердце горит..." ; Погром в Одессе : "Когда читали эту газету..." ; Не беспо-

койтесь, евреи : "..., будьте довольны..." ; Молодую женщину я знаю ; Вор : "Когда я 

стал взрослее..." ; Парень холостой ; Снова в рожь : "Снова во ржи..." ; Откуда начинается 

любовь ; Я хочу назад домой ; Красивые деревца : "..., зеленые веточки...". 

6. Пісенний вінок : укр. нар. пісні [для голосу без супр.] / упоряд. А. Я. Ми-

халко ; післямова, с. 376—388, В. Гуцал [та ін.]. — Вид. 2-ге, доповн. — К. : Кри-

ниця, 2007. — 399, [1] c. : іл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 398—339 та в підрядк. 

прим. — 5 000 пр. — ISMN M-9007027-0-8 (в опр.). — [2007-090 Н] 
Зміст: заспів: Лисенко М. Боже Великий, Єдиний : (Молитва за Україну) / сл. 

О. Кониського. — Вербицький М. Ще не вмерла України ні слава, ні воля / сл.  
П. Чубинського. — Почаївська Мати Божа : "Ой зійшла зоря вечоровая..." ; 
Розлилися круті бережечки ; А Бог Адама створив руками ; Мире лукавий : "..., 
скорбми ісполненний..." ; Зажурилась Україна ; Любіть Україну : "..., як сонце, 
любіть..." / сл. В. Сосюри ; Гей, ви стрільці січовії : "..., раз, два, три..." ; За Україну : 
"..., з вогнем завзяття..." / сл. М. Вороного ; Думи мої, думи мої / оброб. мелодії  
М. Вериківського ; сл. Т. Шевченка ; Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." / 
сл. С. Чарнецького. — Гладкий Г. Як умру, то поховайте : (Заповіт) / сл. Т. Шев-
ченка. — Стеценко К. Гей, літа орел : "..., літа сизий..." / сл. Т. Шевченка. — Три-
льовський К. Гей, там, на горі, Січ іде / сл. авт. — Лепкий Л. Гей, видно село / сл. 
авт. — Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя / сл. В. Лебедєвої. — Майборода П. 
Пісня про вчительку : "Сонечко встає, і шумить трава..." / сл. А. Малишка. — Лев-
ченко (Бутуханова) Л. Рідна школа : "Шепоче казку яблуневий сад..." / сл. Т. Май-
данович. — Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не треба..." / сл. авт. — Разом 
нас багато / муз. і сл. гурту "Гринджоли". — Ой зацвіла калина над криницею...:  
А вже весна : "..., "... а вже красна..." ; А вже третій вечір : "..., як дівчину бачив..." ;  
А до мене Яків приходив ; Бабусю, рідненька ; Била жінка мужика ; Била мене мати : 
"... березовим прутом..." ; Бодай ся когут знудив ; Був собі гарний хлопець : (варіант 
2: Служив козак у війську) ; Вечір надворі : "..., ніч наступає..." ; Вийшли в поле 
косарі ; Вилітали орли з-за крутої гори ; Вишні, черешні розвиваються ; Вітер з поля, 
хвиля з моря ; Віють вітри, віють буйні / сл. І. Котляревського ; В кінці греблі 
шумлять верби ; В суботу пізненько ; Всякому городу нрав і права / сл. Г. Сково-
роди ; літ. оброб. І. Котляревського ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Гей, була в мене 
коняка ; Гей, нуте, хлопці : "... — славні молодці..." ; Глибока криниця, глибоко 
копана ; Гомін, гомін, гомін по діброві ; Гриць мене, моя мати ; Грицю, Грицю, до 
роботи! / оброб. М. Леонтовича ; Десь тут була подоляночка ; Де ти бродиш, моя 
доле ; Дівка в сінях стояла ; Дівчино кохана, здорова була! ; Дівчинонька по гриби 
ходила ; Дівчино-рибчино, здорова була ; Добривечір, дівчино, куди йдеш? ; Дощик, 
дощик ; Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." ; За байраком байрак ; За городом качки 
пливуть / оброб. М. Леонтовича ; За туманом нічого не видно ; Закувала зозуленька в 
сінях на помості ; Закувала зозуленька на стодолі на розі ; Засвіт встали козаченьки ; 
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Заспіваймо пісню веселеньку ; Зеленеє жито, зелене ; Зелененький барвіночку ; 
Зелений дубочок : "... на яр похилився ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка ; Ішов 
козак потайком ; І шумить, і гуде ; Їхав, їхав козак містом ; Їхали козаки із Дону 
додому ; Казав мені батько ; Кину кужіль на полицю ; Козака несуть ; Коло млина, 
коло броду ; Копав, копав криниченьку ; Летіла галка через балку ; Летів пташок 
понад воду ; Лугом іду, коня веду ; Мав я раз дувчиноньку : "... чепурненьку..." ; 
Мала мати одну дочку ; Місяць на небі, зіроньки сяють ; На вулиці скрипка грає ; На 
городі буркун : "... ягідок не родить..." ; На городі верба рясна ; На городі сіно ; Над 
моєю хатиною ; На камені ноги мию ; Наливаймо, браття, кришталеві чаші ; На 
поточку-м прала ; Не питай, чого в мене заплакані очі ; Несе Галя воду ; Не 
чудуйтесь, добрі люди : "..., що перебираю..." ; Ні, мамо, не можна нелюба любить ; 
Ніч яка, Господи, місячна, зоряна / сл. М. Старицького ; О соловію! : "Вже сіло 
сонечко за гаєм..." : (укр. танго) ; Од Києва до Лубен ; Одна гора високая ; Ой важу я, 
важу ; Ой вийду я на долину ; Ой в полі, в полі вишня стояла ; Ой гаю, мій гаю ; Ой 
гиля-гиля, гусоньки, на став ; Ой горе тій чайці : "..., чаєчці небозі..." / сл. І. Мазепи ; 
Ой джигуне, джигуне ; Ой дівчина-горлиця ; Ой дівчино, шумить гай ; Ой за гаєм, 
гаєм ; Ой зацвіла рожа край вікна ; Ой зацвіла червона калина ; Ой з-за гори 
кам'яної ; Ой зійди, зійди ти зіронько вечірняя ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; Ой 
знати, знати ; Ой казала мені мати ; Ой коли б той вечір ; Ой кум до куми залицявся ; 
Ой летіла горлиця : "... через сад..." ; Ой лопнув обруч ; Ой Марічко, чичири ; Ой 
маю я чорні брови ; Ой на горі вогонь горить ; Ой на горі два дубки ; Ой на горі 
калина, під горою малина ; Ой на горі сніг біленький ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой 
наступила та чорна хмара ; Ой недавно сиротою стала ; Ой не світи, місяченьку, не 
світи нікому ; Ой не світи, місяченьку та й на той перелаз ; Ой не ходи, Грицю : "..., 
та й на вечорниці..." ; Ой не цвіти буйним цвітом ; Ой не шуми, луже ; Ой од Києва 
до села ; Ой одна я, одна ; Ой п'є чумак, п'є : "... — в його гроші є..." ; Ой під 
вишнею ; Ой під горою ; Ой під калиною ; Ой піду я до млина ; Ой піду я понад 
лугом ; Ой поїхав за снопами ; Ой посіяв козак гречку ; Ой при лужку, при лужку ; 
Ой продала дівчина курку ; Ой пряду, пряду / оброб. М. Леонтовича ; Ой сад-
виноград : "..., кучерява вишня" ; Ой світи, місяченьку ; Ой співаночки мої ; Ой та й у 
полі три доріженьки різно ; Ой там за Дунаєм ; Ой там за морями : "... високії 
гори..." ; Ой там, із-за гори ; Ой там, на товчку, на базарі ; Ой ти, гарний Семене ; Ой 
ти, дівчино, горда та пишна ; Ой ти, дівчино, зарученая ; Ой ти знав, нащо брав ; Ой 
ти місяцю, а я зіронька ясна ; Ой ти, місяцю-зоре ; Ой три шляхи широкії ; Ой у 
вишневому садочку ; Ой у лузі та ще й при березі ; Ой у неділеньку ; Ой у полі вітер 
віє ; Ой у полі дві тополі ; Ой у полі нивка ; Ой у полі криниченька ; Ой у полі три 
криниченьки ; Ой хмариться — дощ буде ; Ой хмелю ж мій, хмелю ; Ой ходила 
дівчина бережком ; Ой чий кінь стоїть ; Ой чого ти, дубе ; Ой чорна я си, чорна ; Ой 
я нещасний : "..., що маю діяти?.." ; Ох, і не стелися, хрещатий барвінку ; Ох, у 
неділеньку рано-пораненьку ; Очерет тріщить ; Пийте, братці, попийте ; Підем, пане-
брате, од хати до хати ; Пішла мати на село ; Пливе човен без весельця / сл.  
В. Забіли ; Пливе човен води повен ; Пливе щука : "... з Кременчука..." ; По діброві 
вітер виє ; По дорозі жук, жук ; По садочку ходжу ; По той бік гора ; Побратався 
сокіл ; Поза лісом зелененьким ; Попід мостом, мостом ; Посіяли жито, та й нікому 
жати ; Прилетіла перепілонька ; Продай, милий, сиві бички ; Птичка невеличка по 
полю літає ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Садок вишневий коло хати / сл. Т. Шевчен-
ка ; Смутний вечір, смутний ранок ; Сонце низенько : "..., вечір близенько" ; Спать 
мені не хочеться ; Стоїть явір над водою ; Та забіліли сніги ; Та орав мужик край 
дороги ; Та туман яром котиться ; Така її доля : "... О Боже мій милий!.." / сл. Т. Шев-
ченка ; Терен, мати, коло хати ; Тече вода в синє море / сл. Т. Шевченка ; Тече водо 
з-під явора / сл. Т. Шевченка ; Тече водо каламутна ; Тече річка невеличка ; Ти до 
мене не ходи : "Ти до мене, ти до мене не ходи, куций, коротенький..." ; Ти ж мене 
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підманула : "Ти сказала "Прийди, прийди!"..." ; Тихо, тихо Дунай воду несе ; Тиша 
навкруги ; Туман яром, туман долиною ; Тяжко, важко в світі жити / сл. Т. Шев-
ченка ; У вишневому садочку ; У сусіда хата біла ; Цвіте терен ; Час додому, час ; Чи 
я в лузі не калина була ; Чого ж вода каламутна ; Чом ти не прийшов : "..., як місяць 
зійшов?.." ; Чом, чом не прийшов ; Чорна рілля ізорана ; Чорні очка, як терен ; 
Чорноморець, матінко, чорноморець ; Чумарочка рябесенька ; Я в середу родилася ; 
Я ж тебе, Галю, не лаю ; Як засядем, браття, коло чари / сл. Ю. Федьковича ; Якби 
мені не тиночки ; Якби мені черевики. — Пашкевич А. Батькове серце : "Воронки й 
окопи давно заросли полинами..." ; Хата моя, біла хата / сл. Д. Луценка ; Виростеш 
ти, сину : (варіант 2) ; Взяв би я бандуру : "... та й заграв, що знав..." ; Мамина 
вишня : "Знову наснилось дитинство..." / сл. Д. Луценка. — Козак С. Берізка : "Ко-
жен вечір дожидаю..." / сл. С. Крижанівського. — Машкін М. Верховино, мати моя : 
"У трембітоньку заграю..." / сл. авт. — Стеценко К. Вечірня пісня : "Тихесенький 
вечір на землю спадає..." / сл. В. Самійленка. — Сандлер О. Вишиванка : "З вечора 
пригожого аж до ранку..." / сл. М. Сома. — Бонковський Д. Гандзя : (Чи є в світі 
молодиця) / сл. авт. — Глінка М. Гуде вітер вельми в полі ; Не щебечи, соловейко / 
сл. В. Забіли. — Барнич Я. Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / сл. авт. — 
Білаш О. Два кольори : "Як я малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка ; 
Ластівка : "До вікна мойого..." ; Сину, качки летять : "На світанку мати..." ; Сніг на 
зеленому листі : "Виглядаю тебе ще з весняних доріг..." ; Ясени / сл. М. Ткача. — 
Шамо І. Де синії гори : (Карпати) ; Зачарована Десна : "Розшумілись луги..." ; Києве 
мій : "Грає море зелене..." ; Осіннє золото : "Багряний лист в гаю кружля..." / сл.  
Д. Луценка. — Александрова Л. Дивлюсь я на небо : "... та й думку гадаю / сл.  
М. Петренка ; Повій, вітре, на Вкраїну / сл. С. Руданського ; Я бачив, як вітер берізку 
зломив / сл. авт. — Ткаченко О. Дума про Петра Калнишевського : (Останній 
Отаман) : "Літ — сто десять, віку чверть — за гратами..." / сл. В. Василашка. — 
Воробкевич І. Заграй ми, цигане старий / сл. авт. — Климовський С. Їхав козак за 
Дунай / сл. авт. — Гайворонський М. Їхав козак на війноньку : (Їхав стрілець на 
війноньку) / сл. Р. Купчинського. — Левченко (Бутуханова) Л. Калинове серце : 
"На нашій стежині..." ; Яблуня у житі : "Стелився дим, немов холодна м'ята..." / сл.  
Т. Майдановича. — Майборода П. Київський вальс : "Ночі солов'їнії, ночі весняні..." 
/ сл. А. Малишка. — Лисенко М. Коли розлучаються двоє / сл. Г. Гейне ; Сонце 
низенько : "..., вечір близенько..." / сл. І. Котляревського ; Стоїть гора високая : 
(Журба) / сл. Л. Глібова. — Поклад І. Кохана : "Зорі, як очі, дивляться скрізь на 
нас..." / сл. І. Бараха. — Рожавська Ю. Летять, ніби чайки : "..., і дні, і ночі..." / сл.  
Л. Реви. — Злотник О. Маки червоні : "Цвіт навесні..." / сл. В. Герасимова. — 
Сабадаш С. Марічка : "В'ється, наче змійка..." / сл. М. Ткача ; Очі волошкові : "Я іду 
багряним садом..." / сл. А. Драгомирецького ; Пісня з полонини : "Сонце сіло за 
горами..." / сл. О. Пономаренко. — Тилик В. Мати сіяла сон / сл. Б. Олійника. — 
Майборода П. Ми підем, де трави похилі ; Моя стежина : "Чому сказати, й сам не 
знаю..." ; Рідна мати моя : (Пісня про рушник) : "..., ти ночей не доспала..." / сл.  
А. Малишка. — Гулак-Артемовський С. Місяцю ясний : "..., зорі прекрасні..." / сл. 
авт. — Буєвський Б. На долині туман / сл. В. Діденка. — Бонковський Д. Нащо 
мені чорні брови / сл. Т. Шевченка ; Чорнії брови, карії очі / сл. К. Думитрашка. — 
Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха зерня / сл. І. Франка. — Лисенко М. 
Ой я дівчина полтавка / сл. І. Котляревського. — Крижанівський Д. Реве та стогне 
Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка. — Реніх Р. Скажи мені правду : "..., мій добрий 
козаче..." / сл. О. Афанасьєва-Чужбинського. — Безкоровайний В. Сміються-
плачуть солов'ї / сл. О. Олеся. — Шашкевич А. Там, де Ятрань круто в'ється / сл. 
авт. — Батюк П. Тихо над річкою : "..., ніченька темная...". — Татарченко Г. 
Україночка : "Не одні хани..." / сл. А. Демиденка. — Ткаченко О. Хай тебе, мій 
друже, Бог хранить : "Помолись, мій друже, перед вічним плином..." / сл. В. Васи-
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лашка ; Якби зустрілися ми знову / сл. Т. Шевченка. — Івасюк В. Червона рута : "Ти 
признайся мені..." / сл. авт. — Михайлюк В. Черемшина : "Знов зозулі голос чути в 
лісі..." / сл. М. Юрійчука. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла 
мати..." / сл. М. Сингаївського. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій : (Журавлі) / сл.  
Б. Лепкого. — Збанацький М. Я — козачка твоя : "Струменіє зоря, і за обрій упав..." 
/ сл. Н. Галковської. — Oй спи, дитя, без сповиття: Прилинули голуби ; Колисонько, 
колисонько ; Ой спи, дитя, в колисоньці ; Гойда, гойда, гойдашечки ; Прийди, сонку, 
в колисоньку ; Питається сон дрімоти ; Хиті, хиті ; Ходить кіт по горі ; Гойда, гойда, 
гойдаша ; Ой баю мій, баю ; Люлі, люлі, Василечку ; Ой ну, люлі, люлі ; Леле, леле, 
лелесенько ; Тусі, тусі ; Котику сіренький ; Ой ну, коте, коточок ; Ой ти, кицю, 
кицю ; Ой ти, коте, не гуди ; Е-е, коточок ; А-а, киця-мура ; А, ну, ну, ну, котару ; Ой 
ну, коту сірий ; Ой кіт-воркіт ; Ой ти, коте рябку ; Люлю, люлю, люлешику ; Ой ну, 
котку рябку ; Ходить сонко ; Ой ну, люлі, люлі ; Льон збирала, тонкі нитки пряла ; 
А-а, люлі ; Ой спи, дитя, без сповиття ; Многая літа. 

7. Пісні Шевченкового краю / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. — 

Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. — 382 с., [2] арк. іл. : портр. ; 20 см. — Бібліогр. в 

підрядк. прим. — Покажч. виконавців пісень: с. 362—367. — Алф. покажч. пісень:  

с. 368—372. — 700 пр. — ISBN 966-361-117-0 (в опр.). — [2008-049 Н] 
Зміст: календар.-звичаєві пісні: веснянки: Ой весна, весна ; Ой весно, весно, 

веснице : (3 варіанта) ; Ой у правую середу ; Ой нума, нума ; Ой Шум ходить по 
діброві ; Огірочки зелененькі ; На нашу гору, на нашу ; Ой шумить-гуде, дощ буде ; 
Ой по морю, ой по морю. — Петрівчані та купальські пісні: Ой у лісі, у лісочку, у 
ліску ; Ой Іване й Іванчику, й Іване ; Ой вже минула петрівочка ; Ой, ти, Їване-
поповичу ; Ой на городі під гречкою ; Ой ти, Маріє-коханочко ; Ой на Ївана на 
Купайла ; Ой на Івана на Купала ; Ой ти, дівчино, ой ти, ой ти ; Й Іванова голова ; Ой 
плавала качечка під містком ; Ой ти, Іване, попів, попів. — Родин.-обряд. пісні: весіл. 
пісні: Заручини: Чи ж я, мамо, надокучила ; Думай, Маріє, думай ; Молода збирає 
дружок: Ой що ж то за село ; Оце ж тая хата ; Ой попе, попе Гордію ; Ой куди ж ми 
підем ; Ой у лузі при березі очерет ; Дівич-вечір: До свекрухи йдемо ; Ой тіснії 
вуличеньки, тіснії ; Розкотітеся, колісця ; Прибирайся, свекрушино, прибирайся ; 
Сяду-впаду ластівкою ; Вийди, мати, з хати ; Ой ішли ми мостом ; На добрий день 
тому ; А в лебедя ножки біленькі ; Ми вже пили й їли ; Ой буде нам, буде ; Ой були 
ми у свекрушечки ; Соловейку сизенький ; Ой місяцю-ріжку ; Випікання короваю: 
Ой стояв той Іван на містку ; Іванова мати по сусідах ходить ; Ой у суботоньку та на 
неділеньку ; Благослови, Боже ; Ой піду я та й до Дунаю ; Ніхто на вгадає ; Як ми 
коровай місили ; Ой хата стоїть на сохах ; Наша піч гогоче ; Ой питався коровай 
придопечі ; Рости, короваю ; Короваю-раю ; Оце тобі, вишне ; Ми діло зробили ; 
Гільце: Ой до бору, бояри, до бору ; З гори та в долину ; Не стій, сосно, розвивайся 
та рано-рано ; Молоду вбирають до шлюбу: Ой дай, мати, стільця ; Ой на дворі просо 
молотять ; Ой братічок сестрицю розплітав ; Брат сестрицю за стіл завів, та рано-
рано ; Не продавай, брате, сестри ; Ой на городі огірки ; Ой доки ми та стоятимем ; 
Розступітеся, вороги ; Горіхове зернечко в стіну б'є ; Світилочко-чорнобривочко ; 
Решето горох точить ; Ой засвіти, ненько, свічку ; На городі черешенька, за городом 
— дві ; Ой дай, мати, шубу ; Ой клен дорогою ; Повернення молодих від шлюбу: Ой 
на горі церковка стояла ; Ой полети, сокілоньку, попереду нас ; Ой шляхи, шляхи, 
дороги ; Хмарка до хмарочки ; Гостина у молодої: Ідуть дружечки у три рядочки ; 
Стенулися лавки ; Стенулися стіни ; Сніжок пролітає ; Ой глянь, мати, та й на мій 
посад ; Їжте капусту ложками ; Їжте, бояри, кашу ; В нас тарілка не намальована ; 
Боярине-серце ; Боярине-душко ; На городі явір та явір ; На городі грушка та 
грушка ; Свашечки, свашечки ; Ой чи будеш ти, Маріє, жалкувати ; Ой обідай ти, 
Іване, у батька мого ; Пливи, пливи, щуко-рибко, тихо по воді ; Розподіл короваю: 
Ой дивися, діво ; Наш дружко, як паниченько ; А наш дружко коровай крає ; Чи 
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бачиш ти, дружко ; Тобі, дружку, не дружкувати ; Здібна, дружку, здібна ; Свашечки, 
свашечки ; На Бога ввіряйте ; Ой роде, роде багатий ; Молоду виряджають до 
молодого: Ой скочила качечка з порога ; Думала та гадала ; Віддали, заручили ; 
Устань, мамо, й голубонько ; Ой по горі калина ; Ой казала ти, нене ; Ходім, ненько, 
проходімося ; Ой спасибі, тату ; Ой колесом сонечко вгору йде ; Бувайте здорові ; 
Загрібай, мати, жар, жар ; Ой скочила качечка з порога ; Ой добрая годинонька 
настала ; Кучерявий візниче ; Звали мене у приданочки ; Приїзд молодої до 
молодого: Ой ти, свекор, ти, свекрушечко ; Ой свашечки-голубочки, просимо вас ; 
Топи, мати, грубу ; Свати наші дорогії, просимо вас ; Чи була, мати, звістка ; Тобі, 
мати, не журитися ; А в нашого свата ; Пустіть, свату, в хату ; Ой дівчата ж, мої 
голубочки ; Дякування за молоду: На добридень, нене ; Василечки та запашнії ; Ой 
дайте нам наше ; Прощайте, прощайте. — Родин.-побут. пісні: пісні про кохання:  
І сюди гора, і туди гора ; Ой ти, зірко, ти вечірняя ; Ой зійди, зійди ти, зіронько та 
вечірняя ; Ох не співайте та півниченьки ; Пливе човен води повен ; Світи, світи, 
місяцю, гей, гей ; Ой у полі нивка ; Тече річка невеличка з вишневого саду ; Ой на 
горі два дубки ; Чом ти не прийшов, як місяць зійшов ; Ой коли б той вечір та й 
повечеріло ; Ой Боже, Боже, в кого я вдалася ; Не сіяно, не орано ; Ходила-блудила в 
вишневім саду ; Ой гай, мати, ой гай, мати ; Ой гиля, гиля, гусоньки, на став ; Ой 
стелись, стелись, барвіночку ; Тече річка невеличка ; Попід мостом, мостом ; На 
городі верба рясна ; Ой не шуми, луже, зелений байраче ; Ой і зійди, зійди, зіронько 
та вечірняя ; Ой у полі та й криниця безодня ; Ой у полі криниченька на чотири 
зводи ; Закувала зозуленька на стодолі на розі ; Летіла зозуля через мою хату ; Там, 
де Ятрань круто в'ється ; Ой туман яром налягає ; Ой піду я в сад гулять ; Ходить 
орел понад морем ; Йшли корови із діброви ; Ой піду я ни берегом — лугом ; 
Смутний вечір, смутний ранок ; Яром, яром, пшениченька ланом ; Не всі тиї та й 
сади цвітуть ; Ой під калиною трава зеленая ; Та немає гірш нікому ; Ой ти, 
вишенько, ти, черешенько ; Налетіли гуси з далекого краю ; В кінці греблі шумлять 
верби ; Чорноморець, мамінька, чорноморець ; Ой на ставу, на ставочку ; Ой у лузі та 
ще й при березі ; Косили ми сіно, як була негода ; Тече річка невеличка понад 
слободою ; Ой ти, місяцьо, я зіронька ясная ; Коло млина кременина ; Йа вчора не 
був, сьогодні нема ; Продай, продай, мій батеньку, та й вишневий сад ; Де б я не 
їхала, де б я не йшла. Пісні родинного життя: Ой з-за гори кам'яної голуби літають ; 
Одна хмара чорна, а другая сива ; Вітер повіває та листям колише ; Ой вирву я з рожі 
квітку ; Зелена діброва без вітру шумить ; Ой ти, дубе кучерявий, а лист на тобі 
рясний ; Ой у полі озеречко ; Ой там за лісочком ; Сьогодні я дома, а завтра я їду ; 
Піду я до сина, сина нема дома ; Несе теща воду, коромисло гнеться ; Ой поїхав 
Семенко та й у поле орати ; Білая береза, ти в печі була ; На городі чорнобіль ; Ой 
вербо, вербо, де ти зросла ; Ой у полі висока могила ; Ой похожено, ей, та 
поброжено ; А в полі береза, а в полі кудрява ; Добре тобі, брате, в тебе жунка перва ; 
Ой поїхав мій миленький по сіно й у степ ; Ой п'яна я, п'яна ; Ой з-за гори, гори 
буйний вітер віє ; Найму косарів сімдесят ще й чотири. — Колиск. пісні, забавлянки: 
Е-е, люлясі ; Е-е, люлі ; Люлі, люлі, котки два ; Пішла киця по водицю ; Е-е, котку ; 
Е-е, котку наш ; Ладки, ладки ; Сорока-ворона на припічку сиділа ; Кую, кую 
чобіток ; Бігла мишка ; Колихала мати сина ; Іди, іди, дощику. — Балади: Ох на тім 
боці, ей, та й на толоці ; Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці : (Дівчина вчарувала 
парубка) ; Ой мала мати дві дочки : (Від заздрощів і ревнощів старша сестра топить 
молодшу) ; Пішла дівка до броду по воду : (Дівчина вирішила потонути в морі, аніж 
вийти заміж за нелюба) ; Ой з-за гори, гори чорна хмара встала : (Тройзілля) ; Ой 
ковалю, ей, молодий ковалю : (Ковалева наречена — дітозгубниця) ; Ой летіла та 
зозуля : (Дочка на могилі матері) ; Мала мати одну дочку : (Із-за чоловіка-п'яниці 
жінка топиться в Дунаї) ; Ой не жалко мені та ні на кого : (Чоловік пускає "за водою" 
жінку, а потім просить її повернутися) ; Ой ходив же паріньочок по крутій горі : 
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(Чоловік топить у Дунаї свою жінку-невдашеньку) ; Ой орав же Семенко та й до 
темної ночі : (Жінка покидає дітей і чоловіка і йде в корчму гуляти) ; Виряджала 
мати сина у солдати : (Невістка стала тополею) ; Ой чиє це жито, чиї це покоси : 
(Свекруха закляла невістку в тополю) ; Ой на горі василечки сходять : (За намовою 
матері чоловік убиває свою жінку) ; Тече річенька невеличенька : (Дочка-пташечка) ; 
Була в мене ненька та й не жалібенька : (Зозуля — вісниця смерті матері) ; Ой за 
двором за новеньким : (Мати не дозволяє синові сватати вдову) ; Під білою березою : 
(Багатий скупий брат і бідна сестра) ; А в неділю рано-пораненько : (Син виганяє з 
дому свою стару матір, за що гірко розплачується) ; Стоїть явір над водою, в воду 
похилився : (Смерть козака на чужині) ; У містечку Богуславськім Каньовського 
пана : (Бондарівна). — Соц.-побут. пісні: чумац. пісні: Чумаче-бурлаче, чого зажу-
рився ; Ой чумаче, чумаче ; Над річкою бережком ; Ой горе ж тій чайці, ой горе не-
бозі ; Ой косив косар траву зелененьку ; Було літо, було літо та й стала зима ; У Київі 
на риночку ; А вже чумак дочумакувався. — Рекрут. та солдат. пісні: Туман яром, 
туман яром, ой туман долиною ; На прийомі ворон кряче ; Калина-малина чого в лузі 
стоїш ; Ой у лузі, лузі там калина стояла ; Ой ти, зірко, ти вечірняя ; Прощай, Росія, 
прощай, Кавказ. — Наймит. та заробітч. пісні: Ой судома та нам, брате, ой судома ; 
У неділю рано-вранці синє море грало ; Ненько моя пишна, чи я в тебе лишня ; Ой 
журавко, журавко ; Ой сяду я край стола, да ей ; Ой наступала та чорна хмара, став 
дощ накрапать ; Ой ти, орле сизокрилий. — Жартівливі пісні, приспівки: Била жінка 
мужика, пішов позивати ; Як Микита воли мав ; Ой п'є вдова, гуляє ; Била мене мати 
прутом із берези ; Ходить гарбуз по городу ; Дуб на дуба похилився ; Очерет, осока ; 
Чи я, мамцю, недоріс ; Кину кужіль на полицю ; А до мене Яків приходив ; Через 
греблю Микитину ; Ой іду, ой іду горілочку пити ; Горілочко-сивухо ; Очерет лугом 
гуде. — Пісні на слова Т. Шевченка: Закувала зозуленька, на дубу сидючи ; Така її 
доля... Ох Боже мій милий ; Тяжко, важко в світі жити ; Тече вода в синє море ; 
Кохайтеся, чорнобриві ; По діброві вітер виє ; Плавай, плавай, лебедонько ; Нащо 
мені чорні брови ; Вітер з гаєм розмовляє ; Летить галка через балку ; Ой одна я, 
одна ; Ой три шляхи широкиї ; Зоре моя вечірняя, зійди над горою ; Тече вода з-під 
явора. — Дод.: улюбл. пісні Тараса Шевченка : (у записах діячів культури ХІХ ст.): 
Нема гірше так нікому ; Ой ішов козак з Дону ; Ой сидить пугач в степу на могилі ; 
Стоїть явор над водою ; Ой не шуми, луже, зелений байраче ; Гей, гей! Ой хто лиха 
не знає ; Ой піду я, піду не берегом-лугом ; У Києві на ринку ; Ой не шуми, луже, 
дубровою дуже ; Ой Морозе да Морозенку ; Ой і зійди, зійди, ти, зіронько та 
вечірняя ; Забіліли сніги, заболіло тіло ще й головонька ; Тече річка невеличка ; Ой у 
полі могила з вітром говорила ; Понад морем Дунаєм. 

8. 50 пісень Віктора Лісовола : [зб. пісень / ред.-упоряд.: Р. Коваль, О. Коваль]. 

— [Факсиміл. вид.]. — К. : Іст. клуб Холодний Яр ; Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 

2007. — 124, [1] c. : портр. ; 20 см. — Факсиміл. вид. — Бібліогр. в тексті. — 500 пр. 

— ISBN 978-966-2024-04-3. — [2008-026 Н] 
Зміст: До кобзи : "Кобзо моя, непорочная втіхо..." / сл. П. Куліша ; Кину пером, 

лину орлом : "..., конем поверну..." : козац. пісня ; Серп'яга : "Ой і зрада козацькую 
славу погубила..." ; Ой під лісом та під Лебедином ; Про Супруна : "Ой із Низу, з-за 
лиману, вітер повіває..." ; Про Харка, сотника Жаботинського : "Ой пише пише та 
пан Поволоцький листа на помості..." ; Про Абазина : "Закурила, затопила сирими 
дровами..." ; Та йшли наші чумаченьки ; Козаченько впився : "..., на гриву схи-
лився..." ; У Києві-граді дзвони задзвонили : "... Дай Боже!.." ; Не ходи, козаче, понад 
берегами ; Ой повійте, вітри, з далекого краю ; Ой не пугай, пугаченьку ; Ой чиї то 
воли по горі ходили ; Дума про отамана Зеленого : "Та вже гай листям вкриє, щоб 
став зелененький..." ; Пущу кониченька та на яр, на долину ; Пішла кума до ку-
моньки : "... в суботу..." ; Прийшов я до тебе, мій друже коханий ; Кучерявий Іванко : 
"... свою нивку орал..." ; Ой не гнися, дуб високий / сл. нар. ; Дівчинонько моя мила : 
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фантазія В. Лісовола на нар. тему ; З Полтавського бою : "... розбитий гетьманом..." / 
сл. В. Тарногородського ; Сорок тисяч козаченьків ще й чотири ; Про братів-ота-
манів Соколовських і сестру їхню Марусю : "Ромен жовтий, цвіт ружовський..." / сл. 
В. Лісовола ; Козацька думка : "За байраком у долині..." / сл. П. Кузьменка ; Кричать 
сичі та чорний ворон кряче / сл. М. Негоди ; Скільки літ Вкраїна-мати... : "... у ярмі 
стогнала..." / сл. З. Ружин ; Українці мої : "Я до себе кажу і до кожного з вас 
"Відгукніться!"..." / сл. В. Баранова ; Де Дніпро широкий : "... плине на роздоллі..." / 
сл. В. Морданя ; Купава : "Ти до мене купавою срібною..." / сл. Г. Маняко ; Чуєш, 
мамо, летять журавлі / сл. О. Матушек ; Легенда про сиву матір : "Посіли думи по-
біля хати..." / сл. М. Михайличенка ; Благословіння : "Збуди мене, свята моя ма-
тусю..." / сл. Б. Списаренка ; Чебреці : "Тихим сумом цвітуть лугові криниці..." / сл. 
Д. Луценка ; Чому весняний день хвилює так : "Цвітуть яскраво небеса..." / сл. П. Не-
чуя-Вітра ; Ти так мені потрібна : "..., як вода..." ; Чого ти мною так гордуєш? ; Вста-
вай, народе : "Козацький дух замордували..." / сл. Д. Павличка ; оброб. для хору 
"Гомін" Л. Ященка ; Закрутився вихор на дорозі / сл. М. Подоляна ; З яких зірок 
злетіла ти сюди? / сл. В. Сосюри ; Голос моря : "З розпуки б'ється в камінь сивий..." / 
сл. Є. Лещук ; Десь на дні мого серця / сл. П. Тичини ; Шумить гаями переспів / сл. 
Аллони ; І день мине, і ніч сумна розтане / сл. М. Томенка ; Наливаймо, браття, 
кришталеві чаші / сл. В. Крищенка. — Бровченко П. Благословляє день зірниця 
рання : "Мені не треба в світі більш нічого..." / сл. В. Бровченка ; оброб. В. Лісовола ; 
Нащо мені женитися? / сл. Т. Шевченка. — Списаренко Б. Як рушали козаченьки : 
"... в січовий похід, гей, гей, гей!.." / сл. авт. ; варіант В. Лісовола. — Олексієнко С. 
Козацьке поле : "..., розорані межі..." / сл. авт. ; оброб. В. Лісовола. — Кренців Я. 
Бусли : "Мандрують світами заблукані птахи..." / сл. М. Шудрі ; оброб. В. Лісовола.  

9. Ступницький В. П. Пісні Слобідської України : фоногр. запис : [для одного 

та двох голосів без супр.] / В. Ступницький. — [Репр. перевид.]. — Х. : Майдан [та ін.], 

2007. — 51 с. ; 20 см. — (Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини ; вип. 1). 

— Вих. дан. ориг.: [Б. м.] : Держ. вид-во України, 1929. — Назва сер. ориг.: Бібліо-

тека музичної етнографії. — У вих. дан. також: Х. : ХОЦНТ : ХБФ ім. Андрія Перво-

званого. — 500 пр. — ISBN 978-966-372-087-6. — [2007-157 Н] 

Зміст: веснянки: Ой, вербице! ; Ой, вербо, вербице! ; Ой, закувало ; Співали 

дівочки. — Волочільна: Волочільники волочилися. — Петрівка: Ой, Петрівочка, — 

мала нічка. — Сінокосна : (громадільницька): Ой, ми сіно громадили. — Купальські: 

Як купався Іван ; Сьогодні Купала ; Купала на Йвана ; Весільні: Та не йди, дівочко ; 

Вийди, мати, з хати ; У неділю вранці ; Ой, садове моє яблучко. — Колядки: Ой, 

рано, рано кури запіли ; Рано, порану, кури запіли ; Жала Улянка шовкову траву ; Як 

ходили та блукали коляднички ; Ой, дзволь, пан хазяїн ; Ой, у полі три товариші. — 

Щедрівки: Прилетів сокіл до віконця ; Серед двора стояла верба. — Побутові: Не 

сама я ; Мусій гречку сіє ; Брати мої ; Ой, що то за верба ; Повій, вітре ; По той бік 

гора : (2 варіанта) ; Ой, кум до куми залицявся ; Батько добрий ; Ой, не видно 

зеленого дуба ; Не хмара, не грім ; Дєвушка крапивушку жала ; Із-за лєса ; Понад 

яром ; Осичино та березино ; Про сіре утя ; Посадила огірочки ; По тім боці на 

толоці ; Гей, колись були степи, поля ; Ой, у полі нивка ; Посилає мене мати ; Ой, 

болить моя голівка ; Як піду я до млина. — Чумацькі: Ой, горе тій чайці :  

(2 варіанта) ; Ой, не п'ються пива, меди. — Дитячі: Чорнобривий корольок ; Як посію 

овес ; Ой, ти ранняя пчолка. — Частушка: Що в Петрівку після сонця. 

10. Українські церковні колядки. Ч. 1 : [для дит., жін. та міш. хору без супр.] / 

авт. ідеї та проекту, упоряд. М. Загорська. — Житомир : Полісся, 2007. — 174, [1] с. ; 

30 см. — Бібліогр.: с. 169—170. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-665-285-6 (в опр.). — 

[2008-015 Н] 
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11. Ходить сон коло вікон : хрестоматія дит. укр. нар. пісень для фп. та співу 
[без супр.] / ред.-упоряд. М. П. Калашник ; Харків. гуманіт.-пед. ін-т [та ін.]. — Х. : 
Мосякін В. М., 2008. — 23, [1] с. : іл., нот. іл. ; 29 см. — У надзаг. також: М-во 
культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв 
України. — 1 000 пр. — ISBN 966-8624-05-Х. — [2008-145 Н] 

Зміст: Котику сіренький ; Ой, ходить сон коло вікон ; Е-е, дитино ; Ай, ну, 
коте-котино ; Колисонько, колисонько ; Був собі журавель : нескінченна ; Дзьоб, 
дзьоб : "..., дзьобка маленька..." ; Бігла кізка топитися ; Соловеєчку, сватку, сватку ; Десь 
тут була подоляночка ; Ой, на горі мак ; Іди, іди, дощику ; Ой, на горі жито ; Павук сірий : 
"..., волохатий..." ; Ой, на горі льон ; Та внадився журавель ; Горобейкова матінка ; 
Танцювали миші ; Та й просила баранчика вівця ; Бігло, бігло козенятко. 

12. Хрестинні пісні / зібрала та упоряд. Г. Сокіл ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2007. — 202, [5] с. : іл., нот. іл. ; 20 см. — Біб-
ліогр. в тексті та в підрядк. прим. — Покажч.: с. 183—200. — 500 пр. — ISBN 966-
613-503-5. — [2008-080 Н] 

13. Чумарна М. Золотий Дунай : символіка укр. пісні / Чумарна Марія. — 
Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 262, [1] с. : нот. іл. ; 25 см. — (Серія 
"Золоте руно"). — Бібліогр.: с. 262. — ISВN 966-692-806-Х (у паліт.). — [2008-107 Н] 

14. "Якби не ми та не ви..." : (фольклор. дійство в 3 ч. для гурту співаків у 
супр. троїстих музик) : із репертуару театру нар. музики України "Обереги" / муз. 
версія Ю. Алжнєва. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2007. — 284 с. ; 29 см. — 
ISMN М-707506-26-4. — [2008-175 Н] 

Зміст: ч. 1: Вітер віє ; ч. 2: Ой кум кумі рад ; ч. 3: На вулиці музиченько грає. 
Див. також. 88 

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

15. Кива О. П. Твори для голосу та камерного оркестру : у 3 зошитах. Зошит 2. 
Камерна кантата № 2 : для сопрано та камер. оркестру на вірші Ф. Гарсія Лорки / 
рос. пер. М. Цвєтаєвої ; Камерна кантата № 4 : для сопрано, баритона та камер. 
оркестру на вірші О. Мандельштама та М. Забалоцького / Олег Кива. — Партитура. 
— К. : Муз. Україна, 2007. — 112 с. : портр. ; 28 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 
Вкладено в папку з двома ін. зошитами. — 400 пр. — ISMN M-707502-84-6. — [2008-044 Н] 

16. Кива О. П. Твори для голосу та камерного оркестру : у 3 зошитах. Зошит 3. 
Три поеми : для баритона та камер. оркестру на вірші П. Тичини ; Камерна кантата 
№ 3 : для сопрано (нар. голос) та камер. оркестру на вірші П. Тичини. / Олег Кива. — 
Партитура. — К. : Муз. Україна, 2007. — 95, [1] с. : портр. ; 28 см. — Вкладено в 
папку з двома ін. зошитами. — 400 пр. — ISMN M-707502-84-6. — [2008-045 Н] 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

17. Алжнєв Ю. Дівич-сон... : хор. концерт № 2 : [(в 3 ч.) без супр.] / Юрій 
Алжнєв. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 67 с. ; 29 см. — ISMN М-707506-
4-8. — [2008-158 Н] 

18. Алжнєв Ю. Б. Світання Оріанти : (космол. суголосся) : хор. концерт № 5 : 
(в 3 ч.) [без супр.] / Юрій Алжнєв. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 28 с. ; 
29 см. — ISMN М-707506-23-3. — [2008-169 Н] 

19. Алжнєв Ю. Б. Співайте для Господа пісню нову : хор. концерт для баса та 
міш. хору [без супр.] / Юрій Алжнєв. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2005. —  
15 с. ; 29 см. — ISMN М-9007025-2-4. — [2008-170 Н] 

20. Артемій Ведель. Духовні твори : [для хору без супр.] / упоряд.: М. Гобдич, 
Т. Гусарчук ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К. : Полігр. центр "Геопринт", 2007. — 452 с. : іл., нот. іл. ; 30 см. — 
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(Бібліотека хору "Київ"). — На паліт. підзаг.: Тисяча років укр. духов. музики. — 
Бібліогр. в підрядк. прим. — ISMN M-707500-73-6. — ISВN 978-966-7863-66-1  
(у паліт.). — [2008-111 Н] 

Зміст: Духовні концерти ; Літургія святого Іоанна Златоуста № 1 ; Літургія свя-
того Іоанна Златоуста № 2 ; Всенічна ; Ірмоси канону Різдва Христового ; Ірмоси Вели-
коднього канону ; Ірмоси Богородичного канону 4-го гласу ; Окремі духовні твори. 

21. Балема М. Хорові твори : а capella / Микола Балема. — Хмельницький : 
Цюпак А., 2008. — 168 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISВN 978-966-2180-22-0 (у паліт.). — 
[2008-185 Н] 

Зміст: Отче Наш ; Іменем Любові ; Назви Батьківщиною : "... місце..." ; За сті-
нами ранку ; Відкриваю поета ; Себе збагнемо : "Не тій епосі, не тієї днини..." ; 
Повстанський марш : "Породили в непросту часину..." ; Ой, гітаронько моя... : "Ми з 
тобою обоє химерні..." ; Липневе танго : "Вже липне липень медом до сердець..." ; 
Жабка давить : "Ой у мене чорна біда..." : (за мотивами укр. нар. приказки) : пре-
людія і фуга ; За стінами ранку : триптих: 1. Лякаюсь ночі я : "Старіє день старий..." ; 
2. Народи мені сина ; 3. Жить! : "Короткозорі зорі тьмяно висять..." ; Відлітає літо : 
"..., наче птах..." / сл. Р. Балеми ; Вечір : "Від сонця полуденного промінням..." ; Спо-
відь : "Прости, Україно, прости, матір мила..." / сл. М. Балеми ; Весна, весна! : 
"Прийшла, прийшла! Вона вже тут!.." / сл. І. Прокоф'єва ; Голубі озера / сл. М. Вой-
наренка ; Ой, не однаково мені... / сл. Т. Шевченка ; Гармошка : "У закутку 
скрині..." ; Ти мій сон золотий : "Нам зозуля давно довгих літ накувала..." ; Невга-
сима любов : "Незалежно од дня і ночі..." ; Україно, матінко моя : "На світанку 
чистім пісня солов'їна..." / сл. П. Карася ; Поверніть, журавлі, українців : "У заоб-
рійний край ви летіть, журавлі..." / сл. О. Ванжули. — Нар. пісні: Ой не світи 
місяченьку : укр. нар. пісня ; Тосі-тосі : "Я лисичка, я сестричка..." : дит. сюїта : (за 
мотивами укр. дит. пісень) / сл. нар. ; Касіу Ясь канюшыну : білорус. нар. пісня ; 
Besame mucho : (парафраза на тему мексікан. нар. пісні) / укр. версія слів Р. Балеми.  

22. Мартинюк В. Молюсь за Україну : хор. твори [без супр.] / Валентина 
Мартинюк. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2005. — 27, [1] с. ; 29 см. — ISMN М-707506-
02-8. — [2008-165 Н] 

Зміст: Молюсь за Україну : "Боженьку мій милий..." / сл. С. Черевко ; Радуйся, 
Земле / сл. нар. ; Зове рідна мати : "Ой нашого люду по світу багато..." / сл. В. Крищен-
ка ; Мова золота : "Буду я навчатись мови золотої..." : для дит. або жін. хору / сл. А. Ма-
лишка ; Яблунева солов'їна : "Гей, на видноколі ранки..." / сл. Ю. Рибчинського. 

23. Підківка О. М. Засвітила в небі зірка : коляди для міш. хору [без супр.] / 
Олег Підківка ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Дрогобич (Львів. обл.) : 
Посвіт, 2008. — 39 с. : нот. іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр. — ISМN М-978-
966-2946-08-8. — [2008-102 Н] 

Зміст: Засвітила в небі зірка : "Ой радуйся, Україно..." : колядка ; Христос ся 
рождає : "Настала пора урочиста..." : колядка / сл. Б. Чепурка ; Різдвяна ніч! Яскраві 
зорі / сл. А. Шило ; Різдво Христове : "Різдво, Різдво, веселий час..." / сл. А. Ло-
тоцького ; Даруй щастя : "У полі, у полі самітня стаєнка..." / сл. М. Підгірянки ; 
Різдвяна ніч : "Нічка над сірим полем повисла..." / сл. А. Завадовича ; Христос 
рождається : "В Назареті зірка сходить..." ; Святий Вечір : "На Святвечір, красний 
вечір..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; То народився вже Христос : "На небі зорі, ясна 
нічка..." ; У час народження Христа : "Цієї ночі пастирі..." ; Сядемо до столу всі на 
святий вечір ; Колядує вся родина ; Святий вечір ; Радуйтеся й веселіться : 
"Радуйтеся й веселімся..." ; Святий вечір при свічі : "Господи, дай нині волі..." / сл.  
З. Филипчука ; Там, за Вифлеємом : коляда-пісня ; Пречиста Марія Христа 
народила : "У небі зоря так святково сіяє..." ; Благословіть Христа славити : "Уже 
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дідух стоїть у хаті..." ; Різдво Христове : "Цілі століття з тугою з журбою..." : коляда / 
сл. С. Долика ; Святкуємо народження Христа / сл. О. Лупія ; Наша Маланка : "Ой 
учора із вечора..." : ігр. щедрівка. 

24. Свирид О. П. З джерела духовної криниці : оброб. укр. нар. пісень для нар. 
хору, фольклор. ансамблю [без супр.] / Олексій Свирид. — Гадяч (Полтав. обл.) : 
Гадяч, 2007. — 74, [2] с. : портр. ; 29 см. — 978-966-8285-52-3. — [2007-056 Н] 

Зміст: Вербицький М. Ще не вмерла Україна / аранж. для нар. хору  
О. Свирида ; сл. П. Чубинського. — Пашкевич А. Материнська пісня : "Колись мені 
щаслива мати..." / оброб. О. Свирида. — Укр. нар. пісні в обробці О. Свирида: Ой 
дуб на березу / записано від В. Подоляки ; Гай зелененький : "Як на річку гуси 
гнала..." ; Ой гай, мати, гай : (3 варіанта) ; Ой упав сніжок ; Чого дуб зелений / 
аранжув. Л. Нетованої ; Котилися вози з гори / записано від В. В. Онопрієнко ; 
Заплету віночок / записано від Н. Захарової ; Ой весна, весна ; Ходе орел понад 
морем ; А в петрівку косовицю ; Ой хмелю ж мій, хмелю ; Коло млина кременина ; 
Ти ж мене підманула ; Ой гоп в нашій хаті ; Та коло наших ворітець ; Від Києва до 
Лубен ; Дівчино моя, переяславко ; Прийди, прийди — дома сама ; Ой у полі дерево / 
записано від фольклор. гурту "Древо" ; Ой качуре мій / записано від В. Онопрієнко ; 
Ой лопнув обруч ; Їхали козаченьки ; Де дівчина ходила ; Якби мені черевички. — 
Гармонізац. О. Свирида: Поза лужком зелененьким ; А шум ходить ; Ой на Івана, на 
Купала : "Ой на Івана та й на Купала..." ; Люблю дівчину ; Ми літо не гуляли / 
розшифр. О. Свирида. — Чухрай О. Веселіш музики грайте : "Я дівчина з України 
коли хочте знати" / оброб. для нар. хору. — Міщенко В. Ходила мати терен рвати / 
сл. Я. Кухаренка. — Стадник О. Гей, соколи : "Гей десь там де чорні гори сів на 
коня козак..." ; Гадяцькі гуляночки : "Як у Гадячі гуляння у Полтаві..." : (за нар. мо-
тивами) / сл. В. Онопрієнко. — Матвієнко Н. Роде наш красний : "У полі калина..." : 
(укр. нар. пісня) / сл. Н. Матвієнка. — Весільні пісні / записано від В. Онопрієнко  
с. Біленченківка, Гадяц. р-ну ; записав і упоряд. Свирид О. П.: 1. Низом, дружечки, 
низом ; 2. Ой у полі й у широкому : (Дівич-вечір) ; 3. Рясне вінечко : завивання 
вильця (гільця) ; 4. Ми вінечко довиваєм ; 5. Як ми вінце довивали ; 6. Ой як ми по 
селу ; 7. Дівич-вечір ; 8. Ой ти душечко : "Ой ти душенько..." ; 9. Чи втрапили ; 10. 
Ой свату наш, свату ; 11. Ой музики мої. — Весільні пісні, записано в с. Єнківці 
Лубен. р-ну, 1988 р. / записав і упоряд. Свирид О. П.: фрагм. весіл. обряду: "Та й 
засвіти мати свічки..." ; Їде весільний поїзд : "Ой з-за гори сонечко..." ; Біля хати : 
"Чи втрапили, чи не втрапили...". Поїзд: Відкрийте ворота. Іде князь-сирота, по свою 
княгиню, по свою дружину : "Чого сварите й полякалися...". В хаті: дружки співають: 
"Що то за ворона стоїть...". Співають бояри: "Ой дружечки та й паняночки...". 
Дружки співають, коли молодому пришивають квітку. "Ушли мене мати дочку...". 
Молодий сів біля молодої: "Ой не сиди дівчинонько...". — Колядки та щедрівки: 
Добрий вечір тобі, пане-господарю ; Нова рада : "... стала..." ; Василева мати : "... 
пішла щедрувати... " ; В пана Івана : "... умная жона..." ; Чи дома, дома : "... пане-
господарю..." ; Го-го-го коза ; Ой чи є, чи нема ; Ой там, за горою ; Щедрий вечір : 
"Добрий вечір, щедрий вечір…" ; Ой дай Боже ; Ой не спіть, не спіть ; А в нашого 
хазяїна : "... стоїть явір у двору..." ; Як ходили та блудили всі колядники. 

Див. також. 10 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

25. Алжнєв Ю. Б. Рідне около : лірич. суголосся : хор. твори / Юрій Алжнєв. 
— Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2005. — 35 с. ; 29 см. — ISMN М-707506-09-7. — 
[2008-168 Н] 

Зміст: Червона журавлина : "І журавка кличе..." : для чол. хору / сл. Т. Мель-
ничука ; Не стелись, тумане... : для жін. хору / сл. В. Сосюри ; Сонечко ясне : "Тихе-
сенький вечір на землю спадає..." : для дит. хору / сл. В. Самійленка. 
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2.3 Вокальні ансамблі 

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі 

26. Пастушенко А. С. Вітрила надії : укр. лір. пісні : [навч. посіб. для студ. 

гуманіт. спец. вищ. та серед. навч. закл.] / Андрій Пастушенко, Євген Гущин. — 

Рівне : [б. в.], 2008. — 211, [4] с. : іл., нот. іл., портр. ; 29 см. — ISMN M-9007036-0-6. 

— [2008-093 Н] 

Зміст: Вітрила надії : "Іду в багряній осені..." ; Червоне і чорне : "Не буває 

гірких полинів..." ; Храм душі : "Прославлю світ добра і болю..." ; Батьківські сини : 

"Через моря летять із далини..." ; Дорога пам'яті : "Полину в мандри захмелілим 

літом..." ; Завітаю в сни : "Завітаю я до тебе в сни..." ; Білокорі діви : "Утонули у 

криниці зорі..." ; Карі очі : "Ця краса ніби жар спопеляє..." ; Вчителю : "Немає знань 

— життя смеркає..." ; Елегія : "За даллю даль, за даллю даль..." ; Ода любові : "Тебе 

милую і тебе люблю..." ; Лебедині руки : "... плечі оповили..." ; Очей небеса : 

"Милуюся небом бездонних очей..." ; Темна коса : "Темна, темна коса..." ; Життєві 

полустанки : "Перевідаюсь в минуле, пробіжусь..." ; Воскресіння любові : "Пелюстки 

губ — троянди пелюстки..." ; Цвіт кохання : "Пов'яжу тебе хмільними веснами..." ; 

Літо на двох : "В яскравім літі стрілися дві долі..." ; Кликати — кличу ; Весняний 

сад : "Травнева біла заметіль..." ; Напливає туман : "..., береги в молоці..." ; 

Тополенька юна : "Я коло річки, серед квіту, серед літа..." ; Солов'їна пісня : 

"Переспівана пісня любові..." ; Одинокі тополі : "А ти казала, що надія є..." ; Перша і 

остання любов : "Відшуміла віхола травнева...". — Пастушенко Л. Строкатість : 

"Смуги білі, смуги чорні...". 

Див. також. 74 

2.4 Спів соло 

Див. 8, 15, 16 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії 

27. Арії, романси, пісні українських та зарубіжних авторів : вок.-пед. репертуар 
бандуриста-співака : навч. посіб. / [ред.-упоряд. С. В. Овчарова] ; М-во культури і 
туризму, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — 
Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2008. — 144 с. : іл. ; 29 см. — ISNM M-707506-28-8. 
— [2008-153 Н] 

Зміст: арії, романси, пісні зарубіж. авт.: Каччини Д. Эрос, что медлишь? : 
ариетта. — Гендель Г. Ф. Ария Альмиры : "Дай мне слезами..." : из оперы "Ри-
нальдо" / сл. Дж. Росси. — Рассказать ли в тишине : пастораль / по вариации В. Мо-
царта ; обраб. Коле ; перевод Л. Остроумова. — Моцарт В. Детские игры : "Резви-
ться, проказить нам любо весь день..." / сл. Овербека ; перевод А. Ефременкова ; 
Ария Бастьены : "Ах, мой Бастьен меня покинул..." : из оперы "Бастьен и Бастьена" / 
перевод А. Ефременкова. — Нар. зарубеж. песни: Майская хороводная : "Сестрицы, 
стыдно, стыдно спать..." : английская ; Гвен : "Везде почет и кров нашей Гвен..." ; 
Замок Львин Онн : "В своем замке Львин Онн..." : валлийские / обраб. Д. Оуэна ; 
перевод А. Ефременкова ; Тки, дочка : "... не будь упряма, я платье куплю..." : 
немецкая / обраб. К. Молчанова ; Колыбельная : "Спи, мой сынок, берег далек..." : 
неаполитанская / обраб. В. Мельо ; рус. текст М. Улицкого ; Пробуждение : "Заря 
осветила золотистым лучом..." : тирольская / обраб. Ж. Векерлена. — Шентирмай Э. 
В мире есть красавица одна / перевод А. Ефременкова. — Векерлен Ж. Приди 
поскорее, весна... / пер. с фр. Ю. Римской-Корсаковой ; Времена года : "Если листья 
желто-красные..." ; Менуэт Экзоде : "Средь лугов и лесов пруд мерцает..." : 
пастораль / обраб. Ж. Векерлена ; сл. Фавара ; перевод А. Ефременкова. — Григ Э. 
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Детская песенка : "Иди козлик, смело скорее за мной!.." / сл. Б. Бьорнсона ; перевод 
В. Аргамакова ; Нежна, бела, как первый снег / перевод А. Ефременкова. — Шопен Ф. 
Желание : "Если бы в небе солнышком я стала..." / сл. С. Витвицкого ; пер. с пол.  
В. Рождественского. — Шуман Р. Я не сержусь... : "Тоска гнетет, но гнева в сердце 
нет..." / сл. Г. Гейне. — Тости Ф. П. Я люблю : "Когда на землю вечер бросит тени..." 
/ пер. с итал. М. Павловой. — Джордано Д. О, милый мой : ария. — Массне Ж. Гавот : 
"Пользуйтесь жизнью, будьте послушны..." : из оперы "Манон" / рус. текст М. Ми-
хайловой. — Форе Г. Мотылек и фиалка : "Мотылька умоляет лесная фиалка..." / сл. 
В. Гюго ; рус. текст Л. Глазковой. — Варламов А. Напоминание : "Ты помнишь ли 
тот взгляд красноречивый...". — Глинка М. К Молли : "Не требуй песен от 
певца..." : романс из романа "Бюргер". — Дюбюк А. Не обмани : "Как две звезды 
сквозь синий мрак ночей...." / сл. Г. Гейне. — Гурилев А. Грусть девушки : "Отчего, 
скажи, мой любимый серп..." / сл. А. Кольцова. — Булахов П. Не пробуждай 
воспоминаний. — Рубинштейн А. Певец : "Слыхали ль вы за рощей глас ночной..." / 
сл. А. С. Пушкина. — Кюи Ц. Пленившись розой, соловей... : вост. романс / сл.  
А. Кольцова ; Царскосельская статуя : "Урну с водой уронив..." / сл. А. С. Пушкина. 
— Гладков Г. Баллада о кукле : "Девочку и мальчика тайно разлучили..." : из м/ф. 
"Разлученные". — Арії, романси й пісні укр. авт.: Лисенко М. Пісня Одарки : "Ой на 
дубі листя січеться..." : з опери "Різдвяна ніч". — Вахнянін А. Арія Одарки : "Нема 
мені порадоньки..." : з опери "Купало". — Степовий Я. Гетьте, думи, ви, хмари 
осінні / сл. Л. Українки. — Стеценко К. Ой чого ти, дубе ; Сонце заходить / сл.  
Т. Шевченка ; Ти все любиш його ; Зустрітися, щоб зразу розлучитись / сл. О. Олеся. 
— Майборода Г. Пісня про берізку : "Тремтять у берізки надломані віти..." / сл.  
Л. Реви. — Білаш О. Полтавська полька : "Я полтавочка селянка не Наталка..." ; 
Журавка : "Чом журавка об крижину..." / сл. В. Юхимовича. — Шамо І. Галичанка : 
"Зорі пливуть в синім поточку..." / сл. П. Гайдамаки. — Рожавська Ю. Вечірня 
пісня : "Сонце до обрію клониться заходить..." / сл. С. Волгіної. — Володимиров О. 
Колискова : "Місяць я 000снесенький промінь тихесенький..." / сл. Л. Українки. — 
Красотов О. Джульєта : "Давній гобелен у замку древньому..." / сл. М. Олєва. — 
Мейтус Ю. Маленька балада : "Десь-то дівчина жила…" / сл. Р. Бернса ; укр. текст 
О. Пархоменка. — Скорик М. Якби мені черевики / сл. Т. Шевченка. — Кос-
Анатольський А. Пастушка : "Ти овець пасеш подружко..." / сл. Р. Кутеня ; Ой піду 
я межи гори. — Укр. нар. пісні: Ой якби я горе знала / зб. Я. Бігдая ; Ой у полі 
могила / оброб. М. Лисенка ; Казав милий — перстень дам / зб. С. Карпенка ; Кажуть 
люди, що щаслива : думка / зб. А. Коціпінського ; Було б не рубати зеленого дуба / 
оброб. П. Сокальського ; Спать мені не хочеться / оброб. О. Чишка ; Така її доля / 
оброб. Л. Ржецької ; сл. Т. Шевченка ; Стоїть гора високая / оброб. Скоробагатька ; 
сл. Т. Г. Шевченка ; Ой я знаю, що гріх маю / оброб. Д. Задора ; Ой коли б я була 
знала / оброб. К. Мяскова ; Співаночки мої : лемків. нар. пісня / оброб. Ф. Колесса ; 
Ой на гору козак воду носить / оброб. М. Дремлюги ; Ой ішли козаченьки. 

28. Бурыкин В. Т. Песни и романсы / [сл. и муз.] Валерий Бурыкин ; в излож. 
для голоса с фп. Пикениной И. Н. — Х. : Скорпион, 2008. — 61, [1] с. : портр. ; 29 см. 
— 100 экз. — ISBN 978-966-369-017-9. — [2008-077 Н] 

Содерж.: Песня ветеранов Великой Отечественной войны : "Давно сраженья 
отгремели..." ; Томаровские ночи : "Разливался над Ворсклой-рекою..." ; Не могу : 
"Отжурчали не раз воды вешние..." ; Звездочка : "Засияло весело..." ; Сентименталь-
ный романс : "Когда апрель дарить собрался..." ; Дождь : "Небо тучами скрыто все 
сплошь..." ; Романс для Галины : "Когда встретились мы..." ; Вальс о школьной 
девчонке : "В школьные годы далекие..." ; Элегический романс : "Мое лето обман-
чивым было...". 

29. Ван Н. Любовь — целительная сила : песни и стихи [для голоса с букв.-
цифр. обозначением партии сопровожд.] / Нина Ван. — Днепропетровск : Ю. Сер-
дюк, 2006. — 32 с. : ил., портр. ; 29 см. — ISMN М-9007025-3-1. — [2008-162 Н] 
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Содерж.: Россия : "... — святая ты мать..." ; Звезда моя : "Зачем на свете я 

живу..." ; Примерение : "Как росли сыновья..." ; Вальс городу : "Город ты мой люби-

мый..." ; Белый конь ; Амазонка : "Женщины Дона..." ; Любовь — целительная сила ; 

Версальским кадетам : "Мальчишки сурового времени..." ; Молитва : "Простите 

нас..." ; Свеча, как жизнь моя : "Вся жизнь — роман с загадочным концом..." : 

романс ; Время, как всадника миг : романс ; Эхо Чернобыля : "Жизнь — это круг 

испытаний...". 

30. Васіна Г. В. Зоряні квіти : пісен. зб. [для голосу з букв.-цифр. позначенням 

партії супр.] / Галина Васіна. — Луцьк : Волин. обл. друк. : Волин. кн., 2008. — 52 с., 

включ. обкл. : іл., нот. іл., портр. ; 29 см. — 250 пр. — ISВN 978-966-361-259-1. — 

[2008-122 Н] 

Зміст: Лети, моя пісне : "Життя, як те море, велике й безкрає..." ; Вклонюся я 

матусі : "... низько..." ; / сл. авт. ; Зоряні квіти : "Солов'ями гаї співають..." ; Не 

розказуй мені про печаль : "Вже зоріє багрянцем калина..." / сл. Н. Шугніло ; Лунає 

музика : "Коли твій погляд ловить чарівні слова..." ; Лийся, пісне вечорова : 

"Вечірню тишу розбудила..." ; Мила волинянко : "О чудова квітко, мила волинянко, 

(полісянко, подолянко...)" ; Ой ромашки білочолі : "А ромашки біля хати одягли 

накидку..." ; Хурделиця : "А моє серденько, мила..." ; Не боюся я зими : "Сердиться 

стара зима..." ; На Івана Купала ; Ой, чи так, чи не так : "Ой, чи любиш, чи не 

любиш..." ; Катерина : "А Катруся, Катерина..." ; Чари дивного трунку : "На баскому 

коні прискакало кохання..." ; Ой, не бийсь, моє серденько : "Човником по небу 

місяць..." ; Червоні троянди : "... в моєму саду..." ; Любімо край свій : "Шануймо край 

свій, Україну..." / сл. Л. Засадко ; Без тебе моя свічка не горить : "В твоїх очах 

знаходжу казку ночі..." / сл. О. Вакулич ; Осінні квіти : "Мій календар готує панна 

осінь..." ; А білий сніг летить : "Ось червоніють грона горобини..." / сл. Л. Коваль-

чук ; Жовтий осінній вальс : "Вже у природи чари осінні..." / сл. невід. авт. ; Молодий 

бузок : "Хтось це вигадав колись..." / сл. А. Бінцаровської ; Теплий вітер : "В царство 

квітів теплий вітер прилетів..." / сл. В. Степаненка ; Мене кличуть твої очі : "Знову 

земля зеленіє..." / сл. О. Лупія ; Пісня-чарівниця : "Ми піснями вечір полонили..." ; 

Гіркий полин : "Колись, в дитинстві тут стояла хата..." / сл. А. Гаврилюка ; Розмова з 

художником : "Прийшла до вас, художнику, спитати..." / сл. Є. Лещук ; Грай, 

бандуро, грай / сл. П. Воронька. 

31. Вибрані пісні, романси та балади : муз. полтав. і харків. комп. [для голосу з 

умов. букв.-цифр. позначеннями партії супр.] / на вірші поета-пісняра Анатолія 

Лихошвая ; Упр. культури і туризму Полтав. облдержадмін. — Полтава : Вид-во 

Полтав. держ. аграр. акад. : Камелот, 2007. — 189 с. : портр. ; 26 см. — Назва обкл.: 

Доброго ранку, Україно... — 160 пр. — ISBN 966-8304-71-3. — [2007-144 Н] 
Зміст: Доброго ранку, Україно... : (лірико-патріот. пісні): Якубович В. За тебе, 

Україно... : "Цвітуть сади чи віхоли гуляють..." ; Шумейкове урочище : "... як 
бастіон..." : (балада) ; Балада про дзвонаря Андрія : "В монастирі Андрій 
послушником служив..." ; Коні іржуть за Сулою... : "Тихо в полях на світанні..." : 
(балада) ; Згадаймо, друже : "Зустрілись ми ще в юності..." ; Ворскла-річенька : "В 
ранковій чарівній красі...". — Савченко М. Лейтенанти : "Закінчились навчання, і 
випуск вже пройшов..." ; Наша пісня українська : "Із глибини віків — від прадідів-
батьків...". — Садахіна Т. Доброго ранку, Україно... : "Ой, відкрила я віконечко..." ; 
Журавлі летять... : "Знов журавлі летять, курличуть...". — Пісні про славне місто 
Полтаву: Савченко М. Вічно будь, красуйсь, Полтаво... : "В перших теплих 
променях світання...". — Якубович В. Дзвони Полтави : "На вежі міста дзвін 
казковий..." ; Говорить Полтава : "В ефірі знов лунає величаво..." ; Корпусний парк : 
"Чарівний, замріяний парк..." ; Сьогодні "Ворскла" грає... : "У місті славному Пол-
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таві..." ; Дівчина з легенди : "Вже перший цвіт..." ; У сонячній Полтаві... : "Коли не 
йду — чи вдень, чи в надвечір'ї...". — Горбачов І. Гімн Полтавської державної 
аграрної академії : "Велично і тепло нас завжди стрічає...". — Сліпак В. Вечірня 
Полтава : "Вечірня вулиця...". — Міщенко В. Полтавські галушки : "Був я, друзі, у 
Тюмені..." ; А пісня лунає... : "У весняній красі світлий день...". — Жданов А. Ната-
лочка-полтавочка : "Ой, у нашому містечку...". — Засульський І. Крутий берег : "... 
край Полтави...". — Ярмарок у Сорочинцях...: (жартівливі пісні): Садохіна Т. 
Опішнянські куманці : "Опішнянські гончарі...". — Жданов А. Мій міленький... : 
"Сонце сіло за лісочком..." ; Треба жіночку мені... : " — Тридцять років я вже маю...". 
— Шмигло В. Яка гарна парочка... — Шевчук В. Не ревнуй мене, коханий... — Мі-
щенко В. Що з тобою, друже?.. : "..., сталося?.." ; Ярмарок у Сорочинцях... : 
"Ярмарок в Сорочинцях...". — Шипков М. А хто ж винен?.. : "Не спить мама — все 
чукика...". — Село моє Криниченьки... : (за нар. мотивами): Якубович В. Прийди, 
веснонько... : "Лютий в полі ще гуляє..." ; Ой піду я, мамо... : "Ой, одна-одненька..." ; 
Не будемо журитись... : "Весела гра музика...". — Карлаш В. Три верби : "Край села, 
де я родилась...". — Жданов А. Ой, що ж то за сокіл... — Литвиненко І. Ой, так 
личить та хустина... — Міщенко В. Жди мене, село... : "Їду, мамо, я до міста..." ; 
Гарна молодиця... : "Ой, мені зустрілась..." ; Ясная зоря : "Їду, їду третій день...". — 
Савченко М. В садочку калина : "Ой, журились батько й мати..." ; Ідуть дощі 
осінні... ; Солодко чи гірко... : "Знову чуть дозвілля п'яне..." ; "Давайте разом 
заспіваєм... : "Ой, заспіваєм-заспіваєм...". — Шмигло В. Печальний мотив : "У 
неділю на риночку...". — Шипков М. Село моє Криниченьки... — Горіла свічка 
воскова... : (пісні-романси): Якубович В. Коханій : "Дивлюсь на тебе до безтями..." ; 
А ти мій погляд розгадав... : "Щось трапилось в моїм житті..." ; Горіла свічка 
воскова... : (романс) ; Скінчився наш палкий роман... ; Зимовий романс : "Ліг перший 
сніг, і стала біла ніч..." ; Зустрів тебе я восени... ; Люблю лише тебе одну... : "Люблю 
усе чарівне у природи..." ; Ехінацея пурпурова : "Дивлюсь на тебе я, ехінацеє..." : 
(романс). — Засульський І. Софія : "Із давнини до наших днів..." ; Незабутній 
вечір : "Тебе зустріла випадково..." ; Серпнева ніч : "В серпневу ніч легенька 
прохолода...". — Пугач Н. Як голуб і голубка : "У дивних снах і вдень лунає...". — 
Карлаш В. Любов актриси : "Я знову, любий, від'їжджаю..." ; Теплий дощ. — 
Савченко М. Цвітуть рожево абрикоси... — Горбачов І. У повені весни : "Весняний 
теплий день...". — Ніхто, крім тебе... : (естрад. пісні): Дубинський М. То було у 
сні... : "Згадався теплий березень мені...". — Савченко М. Моя принцеса : "Тоненька 
і тендітна...". — Якубович В. Час кохання : "Йде лекція, професор щось читає..." ; 
Образ твій малюю в снах... : "Був ранок, ми стояли на пероні..." ; Березнева 
симфонія : "Розтане сніг у березневім плині..." ; Дев'ятий вал : "Я знов на березі 
знайомім...". — Діденко А. Весна без тебе... : "Ти йшла замріяна, щаслива...". — 
Сліпак В. Білий вальс : "Я запросила вас на танець..." ; Танго кохання : "Гуляє в 
парку листопад..." ; Я вас кохаю... : "Лунав у парку тихо вальс..." ; Чому тобі я не 
сказав... : "Була вже ніч, сніжок рипів...". — Шмигло В. Лебідонька : "Відлітає 
лебідонька...". — Горбачов І. Любов моя єдина... : "Дощі холодні вже минули..." ; 
Останню зустріч споминаю... ; Комп'ютерна любов : "В загадковім Інтернеті...". — 
Савченко М. Василина : "Вже осінь золота. Йде заміж Василина..." ; Квіти осінні... ; 
Чардаш Монті : "Я пам'ятаю, як весною..." ; Ніхто, крім тебе... : "Мій милий, так я 
тебе кохаю...". — Засульський І. Від берега до берега... : "Здається, я від берега...". 

32. Вокальні камерні твори українських композиторів : В. Матюк, О. Нижан-
ківський, Я. Ярославенко, М. Скорик, О. Козаренко / [авт.-уклад. М. О. Логойда]. — 
Львів : Укр. технології, 2005. — 68, [1] с., включ. обкл. : нот. іл. ; 29 см. — (Спів 
Митуси). — Бібліогр.: с. 68. — ISBN 966-345-052-5. — [2008-094 Н] 

Зміст: Матюк В. Згадка щастя : "Котишся, котиш білий місяченьку..." / оброб. 
С. Людкевича ; сл. А. Гушалевича. — Нижанківський О. Незабудка : "Незабудко, 
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милий цвіте..." / сл. І. Іванціва. — Ярославенко Я. В провалля розпачу / сл.  
О. Олеся ; Чудовий край / сл. Я. Ярославенка ; Дика рожа / сл. Д. Млака ; Розцвівся 
боз : "Розцвівся пишний боз..." / сл. С. Черкасенка ; Перед брамою : "Що буде потім 
— я не знаю!.." / сл. М. Вороного. — Скорик М. Три укр. весіл. пісні: Ой, летять 
галочки ; Шуміла ліщина ; Хиляються ворота ; Чого являєшся мені у сні / сл.  
І. Франка ; Псалом 50 : "Господи, помилуй...". — Козаренко О. Богородице Діво. 

33. Гайдай Е. Г. Слова любви : сб. песен [для голоса без сопровожд.] /  

Г. Логвинова [муз.], Елена Гайдай [сл.]. — [Факсиміл. вид.]. — Дніпропетровськ : 

Пороги, 2007. — 24 с. : портр. ; 29 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-525-851-3. — 

[2008-016 Н] 
Содерж.: Вселенная моя : "Когда влюблен — цветут сады зимою..." ; Волшеб-

ные километры : "О, если бы в пустыне шли дожди..." ; Вратарь : "Атака — сердце 
чувствует сигнал..." ; Героя душа : "Родники голубых озер..." ; Древняя тайна : "Вот 
и юность отгремела..." ; Енисей и Лена : "Леною не зря меня назвали..." ; Золотая 
осень : "Было и счастье, и горе..." ; Жизни стебельки : "Солнце и в морозы согре-
вает..." ; Книга славы : "Надпись на скале: "Ранен я в огне..." ; Мост надежды : 
"Мосты надежды нас соединили..." ; Песни начало : "Луч в пространстве рисует 
узоры..." ; Песни мгновенье : "Ты забрала мой зов..." ; Рейс—81 : "Желтая кромка ми-
мозы..." ; Совершенство : "Покрывают склоны гор..." ; Таинства природы : "Прекрас-
ное на свете далеко..." ; Тайна бытия : "Летит в просторах синевы..." ; Цветущий 
горизонт : "Морозной ночью тишина..." ; Царевна : "Лесная избушка..." ; Шалаш : 
"Стоит шалаш над речкою вдали..." ; Берега родные : "Огоньки горят у Вечной Славы...". 

34. Гей, дороги... : пісні [для співу з букв.-цифр. позначенням партії супр. / 
упоряд., пер., авт. пісень І. І. Кочевих]. — К. : ФАДА, 2007. — 22 с. : іл., нот. іл. ; 
21 см. — На паліт. підзаг.: 62 роки Великої Перемоги. — Текст парал.: укр., рос. — 
300 пр. — ISBN 978-966-8940-17-0. — ISMN M-707509-05-5 (у паліт.). — [2008-098 Н] 

Зміст: Жарковський Є. Бувайте вершини скелясті / сл. М. Букіна. — 
Соловйов-Сєдой В. Солов'ї : "..., солов'ї, не тривожте солдат!.." ; Де сьогодні ви, мої 
однополчани... : "Теплими травневими начами..." / сл. О. Фатьянова. — Новіков О. 
Дороги : "Гей, дороги..." / сл. Л. Ошаніна. — Лістов К. У землянці : "Пломеніє у 
грубці вогонь..." / сл. О. Суркова. — Мокроусов Б. Заповітний камінь : "Холодні 
вали підіймає поривом..." / сл. О. Жарова. — Кочевих І. Монолог Шолуденка :  
"Я пробився, з'явився із бою..." / сл. М. Сома ; Ходили коні по горі / сл. укр. нар. — 
Дунаєвський І. Їхав я із Берліна... / сл. Л. Ошаніна. 

35. Гринблат Т. Произведения для вокала с фортепиано : [песни и ноты] / 
Тамара Гринблат. — Одесса : Optimum, 2008. — [29] с. ; 28 см. — 50 экз. —  
ISВN 978-966-344-277-8. — [2008-189 Н] 

Содерж.: Военные вдовы : баллада / сл. Г. Шмульян, Т. Гринблат ; Радуга : "…, 
радуга в небе висела..." ; Свирель : "А у нас зима на дворе..." / сл. В. Степанова ; 
Колыбельная Иисусу : "Ночь тиха. По тверди зыбкой..." / сл. А. Фета ; Два медве-
жонка гризли ; О, женщина / сл. В. Каца ; Стоїть гора високая : укр. нар. пісня / 
оброб. Т. Гринблат. 

36. Добрянський М. Пом’янімо тую славу : крутян. пісні [для голосу з букв.-
цифр. позначенням партії супр.] / Михайло Добрянський. — Тернопіль : Лілея, 2008. 
— 15 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-656-145-2. — [2008-178 Н] 

Зміст: сл. і муз. нар.: Під Києвом, під Крутами ; Виряджала мати сина ; На що 
мене мати породила / нот. виклад М. Добрянського. — Добрянський М. Балада про 
Крути : "Під Крутами збратались..." / сл. М. Шуневича ; Крути : "Ви були ще 
недосвідчені рекрути..." / сл. Ю. Олексюка. — Житкевич А. Розстріляна молодість : 
"Навала чорна сунула на нас..." / сл. авт. — Лузан В. Гуде у полі вітер лютий / сл.  
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В. Москаля. — Цебенко С. Крутянська пісня : "Спом'янімо в пісні славу Крутів..." / 
сл. Б. Антонович ; Як сніги покрили землю / сл. В. Герасимова ; О Україно : "... Хай 
нас людство судить..." / сл. О. Ольжича. 

37. Добрянський М. Про тебе, мій краю : пісні [для голосу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Михайло Добрянський. — Тернопіль : Лілея, 2008. —  

79 с. : іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-656-149-0. — [2008-179 Н] 
Зміст: Рідний край: Підкамінська земля : "Цвіте чебрець і пахне рута, м'ята..." / 

сл. Т. Добрянської ; Рідний край : "Край — цвітеш, немов веселка в небі..." ; Моє 
село : "Поміж горбочків виросло село..." ; Любимо Україну : "Україну-неньку, ма-
леньке серденько..." ; Маленькі патріоти : "Ми, маленькі патріоти..." / сл. Н. Ваврик ; 
Моє село : "Село моє рідне, мій Краю!.." ; Українська земля : "Величава моя 
українська земля..." ; Вітчизна моя : "Там, де берег Дністра..." ; Повертайтесь 
додому : "Повертайтеся, люди, додому..." / сл. В. Круковської ; Ми одна рідня : 
"День розправив світлі крила..." / сл. М. Шуневича. — Ваврик Н. Ми частинка 
України : "Я дивлюся, сонце світить..." / сл. авт. ; нот. виклад М. Добрянського. — 
Батько і мати: Батькам : "Прихилила б я вам сонце й небо..." ; Моя нене! : "Присядь 
коло мене..." / сл. В. Круковської ; Родинне поле : "Зацвітає любов на родинному 
полі..." / сл. Т. Добрянської ; Батькова пісня : "Душі моєї трепетна струна..." ; 
Спасибі, батьку, за науку : "Я виросту і стану дужим, татку..." / сл. Л. Потапчук ; Та-
това доця : "Я ще маленька татова доця..." / сл. С. Рачинець ; Пісня татусеві : "Тато 
може все для нас зробити..." / сл. Н. Юрченко ; Ми мамині й татові діти : "Мандруєм 
в далекі світи..." / сл. В. Кленца ; Батько й мати : "Як мені вас не любити..." / сл.  
Б. Лепкого ; Мати, наша мати / сл. М. Підгірянки ; Чоловіча справа : "Будь 
мужчиною, синочку..." ; Два мужчини : "... нас у хаті..." ; Татове виховання : "Якщо 
роблю щось погано..." / сл. Н. Ваврик ; Постукаю в шибочку, мамо / сл. О. Довгого. 
— Ваврик Н. Люба нене : "Мамо моя люба, моя пташко..." ; Любій мамі : "Як сонце 
з неба світить..." / сл. авт. ; нот. виклад М. Добрянського. — Пори року: Весняне 
сонечко : "Весело сонечко світить угорі..." / сл. Н. Ваврик ; Веснонька : "Бурхливими 
потоками..." ; Весна-чарівниця : "Скоро, скоро все навколо..." / сл. В. Круковської ; 
Травень золотий : "Пломеніє травами..." / сл. М. Шуневича ; Гарне літо : "Ось і 
літечко прийшло..." ; Осінь золота : "Всю землю осінь обняла..." / сл. Н. Ваврик. — 
Ваврик Н. Осінь : "... ніжно землю оповила..." ; Зимонька-зима : "Вже сніг замітає 
дороги..." / сл. авт. ; нот. виклад М. Добрянського. — Різне: Пам'ятаю про першу 
вчительку : "Першу вчительку свою..." / сл. Н. Ваврик ; Калина : "... кетяги 
червоні..." ; До тебе я, кохана, йду... ; Двоє : "Сонце купається..." / сл. М. Шуневича ; 
Посміхнись, кохана : "Розвіває вітер коси..." / сл. Т. Добрянської ; На маївку : "Ходім 
на маївку, ходім..." ; Великдень : "Заквітчала Україна Хрест..." / сл. С. Карплюка ; 
Воскресіння : "... в душі і на устах..." / сл. М. Людкевич ; Пісня про Степана 
Бандеру : "Славний сину України..." / сл. М. Добрянського ; Доброта : "Від сонця 
божий день ясний..." / сл. невід. авт. ; Молися... : "Коли болить душа й навколо 
темнота..." / сл. М. Бережанської ; Нічка-петрівка : "В місячном сяйві довкола сади..." 
/ сл. В. Квітневого ; Біг табун по степу : "... вітер гривами грав..." / сл. О. Каритяк ; 
Христос воскрес — радіють люди / сл. Г. Кувік ; Бумерангом вертається зло / сл.  
Л. Сафронової. — Ваврик Н. Вчителю мій : "Дзвенить дзвінок веселим 
коридором..." / сл. авт. ; нот. виклад М. Добрянського. 

38. Дубров А. Н. Музыка сердца : песни на стихи поэтов Луганщины [для 

голоса с букв.-цифр. обозначением партии сопровожд.]. Вып. 2 / Александр Дубров. 

— Луганск : Знание, 2007. — 88 с. : портр. ; 29 см. — 300 экз. — ISBN 978-966-8151-

61-3. — [2008-005 Н] 
Содерж.: Родной край: Антрацит : "... — это солнечный камень..." / сл. В. Яцен-

ко ; Песня о родном крае : "Край мой — родная "Центральная"..." ; Последняя прис-
тань : "В Анрацитовском районе..." / сл. А. Дуброва ; Пісня про Україну : "Вставай з 
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навколішок, Вкраїно!.." ; Україно моя : "... зореокая..." / сл. В. Ксеніна ; Мой Лу-
ганск : "Сколько их, городов на большой неспокойной планете!.." ; Шахтерская судь-
ба : "Здесь все как на войне..." / сл. Б. Жарова ; Наше призвание : (Песня районного 
репортера) : "Словно парус, плывут акации..." / сл. В. Боженко ; Рідна земле моя : 
"Україно моя, ти зелена діброва..." / сл. Л. Сіренко ; Уходят составы : "Играя огнями, 
депо покидают..." / сл. И. Компанийца ; Пройдусь я сторонкой родной : "Эту ночь 
мне не спится опять..." ; Сопілка : "Сопілочка, що гучно грає..." / сл. Н. Меженина ; 
Родина шахтерская моя : "Сразу в сердце радости добавится..." / сл. М. Пляцковс-
кого ; Мій рідний край : "Кряжистий край схилився до Дніпра..." / сл. М. Коробки ; 
Город счастья : "Возле леса расположен..." ; Дорога от порога : "Шум мотора да 
шелест колес..." ; Что тут гомонить : "Запевай, казаче, припев мы подпоем..." ; 
Дорога : "Разлучница-дорога, прощанье у порога..." ; Разгулялись казаки : "Как у 
Дона, у реки..." ; Проводы : "Разгулялся станичный народ..." / сл. В. Олейника ;  
В дороге жизнь моя : "Из всех дорог родного края..." / сл. Э. Стефановича ; 
"Шахтерские зори" / сл. Л. Лагоши-Дубограй ; На смену : "Ах, над Донбассом небо 
сине-сине..." / сл. А. Киркача ; Походная : "Дымчатым утром июля..." / сл. Ю. Кня-
зева ; Ты прости меня, березка : "..., я люблю рябину..." / сл. А. Тесленко. — Мы вас 
не забудем: Не забудешь ты : "Ветерки ласкают седину курганов..." ; Память : "На 
курганах седых часовыми стоят обелиски..." / сл. Б. Жарова ; Ой, у лісі : "... два 
дубочки зелені, зелені..." ; Балада про Хусена Андрухаєва : "На Луганщині є селище 
Дякове..." / сл. В. Ксеніна ; Следы войны : "..., как шрамы на земле..." / сл.  
И. Гирляновой ; Неизвестному солдату : "Не узнала ни мать, ни жена, ни родные..." / 
сл. Л. Деевой ; Слепой музыкант : "... на гитаре играл..." / сл. В. Олейника. — На 
крыльях любви: Мысли вслух : "Еще грешу воспоминаньями..." ; Нежная память : 
"Сохраню до конца своих дней..." ; Романс : "Я чувствую, с каким избытком..." ; 
Ночь-волшебница : "Только ночь-волшебница к нам в село придет..." ; Зови для 
счастья : "Отвыкли губы целовать..." ; Не исчезай : (романс) ; Печальная осень : 
"Желтые листья все в танце прощальном..." ; Осенние контрасты : "Ловлю 
слетающий листок..." ; Любовь — недопетая песня : "Королевой зима, королевой 
зима..." ; Осеннее настроение : "К осени синими верстами..." ; Живет человек : "... 
подневольный..." ; Поседевшая память : "Все давно в судьбе у нас решилось..." ;  
В новогоднюю ночь : "Наколдуй, новогодняя ночь..." ; Август : "И дождями 
расщедрилось лето..." ; Романс : "Зачем Вы улыбнулись мне..." / сл. Л. Деевой ; Ты 
— мое солнышко : "Тихая речка, звездное небо..." ; Ты в ночь ушел : "Горит свеча и 
тихо тает..." ; Вальс ожидания : "Дарит март нам весенние дни..." ; Селянська 
лірична : "Над барвистим степом жайворон співає..." / сл. Н. Меженина ; Згадай 
мене : "..., мій голубе зрадливий..." ; Дождь : "..., нудный дождь..." ; Одвічний дар : 
"Не чекав я зустрічі з тобою..." ; В розлуці : "Мій Петрику, соколику..." ; Цілуй мене : 
"Кохання віє духовій..." ; Остання пристань : "Ми вже на фінішній прямій..." ; 
Кохання трепіт : "Коли сади, оздоблені фатою..." / сл. В. Ксеніна ; Поздние цветы : 
"Мокнут в лужах листья тополей..." / сл. Т. Набоки-Питерской ; Осеннее танго : 
"Листья опадают в старом парке..." ; Романс / сл. В. Шевцова ; Материнские руки : 
"Если горек мой хлеб..." / сл. В. Гринчукова ; Ты — мой огонек : "Ты — шелест 
ветра во дворе..." / сл. М. Харченко ; Моя квітка : "У моєму саду знову квіти 
цвітуть..." ; Улыбайся, друг : "Шли за город отдыхать матросы..." / сл. М. Коробки ; 
Скиталец : "Я по белому свету мотался..." ; Цыганская душа : "Из цветных шатров 
обоз как-то повстречался..." ; Червона калина : "Біля хати калина, як ознака добра..." 
/ сл. В. Олейника ; Грустная песня : "Не каждая песня бывает с припевом..." / сл.  
А. Шевченко ; Ночное танго : "Над нами наши годы..." / сл. Е. Руни ; Цыганочка : 
"Как хочу закружиться с тобой..." / сл. А. Драй ; Осінній сум : "Коли впадуть на лист 
холодні роси..." ; Свадебный венок : "Над душистыми покосами..." / сл. Б. Жарова ;  
Я когда-то забуду тебя... / сл. Любавы ; Сколько лет пролетело : "Где-то в детстве 
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остался мой лес и мой сад..." / сл. М. Квасова ; Первый снег : "Меня он снова радует 
— пушистый первый снег..." / сл. В. Егоровой ; Колокольчик : "... звенит и поет..." / 
сл. В. Матющенко ; Гуцулочка : "Ой, піду я у Карпати, де Прут в'ється круто..." / сл. 
І. Будза ; Белое танго : "Осени прощальные аккорды..." ; Новогодний карнавал : " : 
"Вечер опустился новогодний..." ; Романс : "Я Вас любил, надеясь на взаимность..." / 
сл. В. Шевцова ; Наши жены : "Идут года, становимся добрее..." / сл. В. Кравчука ; 
Запоздалая любовь : "Приходит запоздалая любовь..." / сл. А. Шейченко ; Полечу за 
тобой : "Я могу полететь, сломя голову..." / сл. В. Яценко ; К дороге любви : "Та 
бывает, и верно для многих..." / сл. Ю. Князева ; Колыбельная для мамы : "Песен о 
маме есть много на свете..." / сл. И. Гирляновой ; Незабудки : "Мов з неба впала ця 
любов незвана..." / сл. О. Самарцевої. — Детские: Хрупкий градусник : "Катя 
градусник достала..." ; Мячик : "Подарили Ладе Мячик..." ; Утром : "Одуванчики — 
солнышки малые..." ; Счастливое утро : "Ласточек щебет, Солнышко в небе..." ; 
Жабка : "Солнце в заводи блестит..." ; Домашний крот : "Ваня, стоя возле грядки..." / 
сл. Ю. Князева ; Котенок и Маша : "Больше всех на свете Кузька любит Машу..." / 
сл. И. Гирляновой ; Стрелочки : "Дружба начинается с первых лет учебы..." ; 
Почемучки : "Тучки по небу плывут, торопясь куда-то..." / сл. В. Шевцова ; Прощай, 
мой детский сад : "Пойду я в школу осенью..." / сл. М. Коробки ; Первоклассникам : 
"Отшумело зеленое лето..." / сл. Л. Деевой ; Маленькому другу : "Де б не жив ти — у 
містечку, в місті..." ; Обидели : "Горько плачет дерево..." / сл. В. Зорік ; Школьный 
дом : "Среди домов, среди дворцов и зданий..." / сл. Н. Разенко ; Последний звонок : 
"Вот и все, и закончен урок", — объявил нам учитель нестрого..." / сл. В. Олейника. 
— Шуточные: Ой, ходила дівчина : "... бережком..." ; Ледачий : "Не в кіно і не вві 
сні..." / сл. В. Ксеніна ; У меня в саду : "... нарциссы белые..." / сл. Ю. Цыганкова ; Не 
могу я без тебя : "... — сердце надрывается..." ; А я приеду : "... к тебе в Ростов..." ; 
Сопернице : "Что ж ты глазками стреляешь..." / сл. Л. Деевой ; Мечты девицы :  
"Я Пушкина цитировать не стану..." / сл. А. Шейченко ; Я веселая : "Обсуждают 
меня кумушки..." / сл. Е. Руни ; Не зовите меня дедом : "Незаметно годы тают..." / сл.  
И. Гирляновой ; Сомнамбулический роман : "Вот возьму да и влюблюсь напро-
палую..." / сл. И. Гринчукова ; Я теперь не тот : "Был я парень неженатый..." / сл.  
В. Олейника ; Ой, кицюня, ой : "Прикольна пухнаста киця..." / сл. В. Самарцевої. 

39. Заболотна-Місецька Л. М. Мелодії душі : пісенник [для голосу без супр.] / 
Лариса Заболотна-Місецька. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 63 с. : іл., портр. ; 
20 см. — На тит арк.: 75 років Вінниц. обл. 1932—2007. — 1 000 пр. — ISBN 978-
966-621-385-6. — [2008-048 Н] 

Зміст: Місто над Бугом : "... величне, привітне..." ; Моя Україна : "Україно моя, 
непоборна, незламна державо..." ; Розквітай, Томашпільщино! : "В цю знаменну 
річницю вітаєм тебе..." ; Помаранчеве сонце : "... над нами..." ; Стоїть берізка : "..., 
зламана війною..." ; Мамині квіти : "Коли згадаю я своє дитинство і юність..." ; 
Батьківські пісні : "Найдорожча для мене пора — це дитинство ; Розквітай, рідний 
край : "Як далеко була я від рідного краю..." ; Я зірву ромашку : "Я зірву ромашки в 
полі і волошки синьоокі..." ; Лист осінній : "... кружляє, кружляє..." ; А я кохання не 
чекала ; Колискова : "Натрудились ноженята..." ; Рідна школа : "Скільки років 
непомітно пролетіло..." ; Уже ідуть дощі : "..., пожовкла вже трава..." ; Коли ж тебе 
зустріну? : "Коханий, і надійний, і єдиний..." ; Подаруй мені квіти : "Вже троянди 
червоні цвітуть — символ кохання..." ; Там, у саду : "А у саду троянда розцвіла..." ; 
Айстри : "Літо різнокольорове..." ; Не лютуй, зима : "Довго нас зима жаліла..." ; 
Новий рік : "З нетерпінням ми чекаєм і завжди його бажаєм..." ; Зима скінчилась : 
"Все ж зима скінчилась, хоч і не хотіла..." ; Квіти надії : "Перший підсніжник, як 
перше кохання..." ; Давнє кохання : "Ненароком я тебе побачив, мила..." ; Потяг 
розлуки : "Знов перон стоїть мовчазний і годинник на стіні..." ; Де ж ти, доле? : "Десь 
моя доля заблудила..." ; А ти прийдеш : "... — хоч вже не кличу..." ; Рідний край : "Як 
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далеко була я від рідного краю..." ; Ще вірю : "Вже весна довгождана, заспівали 
солов'ї..." ; Співай пісні : "Коли на серці туга, коли печаль в душі..." / сл. авт. 

40. Катричко М. О. Юності пора : пісен. зб. / пісні Михайла Катричка ; 
Всеукр. муз. спілка, Нац. ліга укр. композиторів, Асоц. діячів естрад. мистецтва 
України. — К. : Ешке О. М., 2008. — 48 с. : нот. іл., портр. ; 24 см. — ISBN 978-966-
557-116-2. — [2008-140 Н] 

Зміст: Мій рідний краю : "Мій краю рідний, солов'їний..." ; Рідна моя ненько : 
"Лагідна матусю, рідна моя ненько..." ; Не грай з вогнем : "Не шанувала, ніби 
грала..." / сл. О. Медведєва ; Прийшло кохання : "На побачення до тебе..." ; Неждана 
любов : "На весні все забуяло..." ; Проста істина : "Ми з тобою зустрічались..." ; 
Росяні троянди : "В небі чистім жодної хмаринки..." / сл. Г. Саблук ; Я до тебе 
прийду : "Не шукай ти мене на світанку..." / сл. О. Кириченко ; Дідусевий рояль : 
"Тихо дрімає в світлиці..." / сл. М. Ткача ; День народження : "Найсвітліший цей 
День у житті..." ; Хуртовина : "Небо вітром закружляло..." / сл. М. Сингаївського ; 
Конвалії : "Знов у лісі конвалії квітнуть..." ; Озовись, мій сину : "Хоч і літо на дворі, 
а тепло не тепло..." / сл. В. Кленца ; Небо очей твоїх : "Як тобі сказати, що кохаю..." / 
сл. Р. Новаковича ; У ніч відчинене вікно ; Біля багаття : "Біля пригаслого багат-
тя..." ; Прилетіли в гості голуби / сл. М. Луківа ; Цвіли троянди : "... запізнілі..." ; 
Перемога : "Летять роки, а пам'ять не зітреться..." / сл. В. Крищенка ; пер. В. Ла-
щука ; Чарівна криниця : "Чарівну знайду криницю..." / сл. В. Слободянника ; 
Останній шкільний вальс : "Останній клас, останній клас..." / сл. Ю. Мельничука ; 
Моє село / сл. М. Довнича ; Завжди чекають нас дороги / сл. М. Катричка. 

41. Кенжикаева У. Сейле, анам! Сейле, бабам!.. : муэллифнинъ сайлама 
йырары [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Урьянэ Кенжикаева. — 
Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 106 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. —  
ISBN 978-966-354-150-1. — [2008-011 Н] 

42. Клоцька А. А. Музика серця і душі : [пісні] / Антоніна Клоцька. — 
Вижниця (Чернівец. обл.) : Черемош, 2008. — 39 с. : іл., нот. іл., портр. ; 20 см. — 
300 пр. — ISВN 978-966-8130-93-9. — [2008-119 Н] 

Зміст: Буковиночка : "На Буковині народилась..." ; Ранкова молитва : "Господи 
Всевишній, славний Отче й Сину..." ; Дороги війни : "На дорогах війни, на дорогах 
війни..." ; України донечка : "Соловейку, навчи так співати..." ; Зоряний хлопчик : 
"Ані дня, ані ночі..." ; Земля обпечена трауром : "Рана в серці України..." ; Зіронька : 
"Я блукала в гаях одкровення..." ; Зоряний дощ : "Так тепла хотілося, хотілось..." ; 
Мамине свято : "Свято квітами чарує..." ; Рідна школа : "В зеніті слави, рідна 
школо..." ; Гуцульська ватра : "Ой, наш батьку-Черемоше..." / сл. С. Яреми ; Пісня 
матері : "Ой веселики у небі голосні..." / сл. В. Китайгородської ; Країна добра :  
"У цій країні лиш добро панує..." ; Сага про кохання : "Важко на землі без тебе й на 
душі печаль..." / сл. Н. Кибич ; Жовті квіти : "Осінні дощі, листовії і осінь..." ; Казка-
весна : "Юний ранок розвіває зорі нічні..." / сл. І. Маковійчука ; Відлітаю : "Важко 
стало жити на землі..." / сл. авт.  

43. Ковальчук М. П. Ой, поїхав мій миленький на базар : [для співу з супр.] / 
Микола Ковальчук ; [інструм. оброб. В. Градоблянського]. — Черкаси : Чабаненко 
Ю. А., 2007. — 71, [1] с. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2980-2. — [2008-027 Н] 

Зміст: Ой, поїхав мій миленький на базар : "..., до рідні..." ; Світить місяць : "..., 
світить ясний..." ; Чекай мене : "Милий по садочку кониченька водить...". 

44. Ковбаса А. Під зорею Любові : пісні та романси [для голосу з букв.-цифр. 
позначенням партії супр.] / А. Ковбаса, М. Калниболотчук. — Черкаси : Чабаненко 
Ю. А., 2007. — 48 с. : портр. ; 14х20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2980-96-7. — 
[2008-028 Н] 

Зміст: Моє джерело : "В краю, де тисячі джерел..." ; Мальвами всміхається 

подвір'я ; Осінь золота ; Стежка у село : "Білою порошею..." ; Хрести : "Стоять на 
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цвинтарі хрести..." ; Продається хата : "..., біля хати сад..." ; Я теж іще дитина ; Білі 

яблука : "Наливається, гей, у твоїм саду..." ; В'ється Тікич : "… під горою..." ; 

Зупинись, чарівна черкащанко : "Навіть імені твого не знаю..." ; Йшло дівча по 

місту ; Біля ваших дверей : "… я стояв, мов жебрак..." ; Любов страху не знає ;  

А солов'ї кохаються : "В бузку співають солов'ї..." ; Що тобі любов моя? : "Що моя 

любов тобі?.." ; Ми забрели з тобою в осінь ; Чом не женишся, козаче? ; Так мені 

хочеться в гречку : "Білим медянистим квіттям..." ; Люби мене таким, як є ; Трунок 

кохання : "Наші губи вогнем горять..." ; Рідний дім : "Ти опустиш на плечі мені..." ; 

Усе закінчиться колись. 

45. Кочур В. О. Педагогічний репертуар для меццо-сопрано : [для вищ. навч. 

закл. культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Кочур В. О. ; М-во культури і 

туризму України, Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. — К. : Купріянова О. О., 

2007. — 127 с. : нот. іл. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-8668-52-4. — [2008-131 Н] 

Зміст: Марчелло Б. Quella fiamma che m'accende : "Мой яркий светоч никогда 

не угаснет..." : ария / рос. текст М. Улицького. — Гендель Г. Ф. Dignare : ария. — 

Бізе Ж. Сцена ворожіння Кармен : "Напрасно я от них другого жду ответа..." : з 

опери "Кармен". — Верді Дж. Пісня Азучени : "Пламя сверкает, мрак озаряет..." : з 

опери "Трубадур" ; Арія Еболі : "О дар жестокий, дар роковой..." : з опери "Дон 

Карлос". — Массне Ж. Сльози : "Ах! Дайте поплакать мне..." : з опери "Вертер". — 

Мусоргський М. Сцена ворожіння Марфи : "Силы потайные, силы великие..." : з 

опери "Хованщина". — Чайковський П. Сцена Графині : "Ну, времена! 

Повеселиться толком не умеют..." : з опери "Пікова Дама" ; Ночь : "Меркнет слабый 

свет свечи..." / сл. Д. Ратгауза ; Я Вам не нравлюсь / сл. К. Р. — Хрєнніков Т. Арія 

Нилівни : "Нет! Пусто... Не могу!.." : з опери "Мати". — Молчанов К. Романс 

Женьки : "Жди меня и я вернусь..." : з опери "Зорі тут тихі". — Лисенко М. 

Речитатив, аріозо та арія Насті : "Душа тремтить..." : з опери "Тарас Бульба". — 

Вериківський М. Арія Насті : "Немов недавнечко тебе знайшли ми..." : з опери 

"Наймичка". — Данькевич К. Арія Варвари : "Погиб твой друг, погиб безвинно..." : 

з опери "Богдан Хмельницький". — Майборода Г. Монолог Матері : "Забіліли білі 

сніги..." : з опери "Арсенал". — Рахманінов С. В моей душе / сл. М. Мінського ; 

Она, как полдень, хороша ; Утро : "Люблю тебя!.." / сл. М. Янова. — Гліер Р. О, если 

б грусть моя / сл. Россвейн. — Свірідов Г. Как прощались, страстно клялись / сл.  

О. Блока. — Надененко Ф. Сльози : "Полились мої сльози, краплисті та чисті..." / сл. 

А. Міцкевича ; укр. текст М. Рильського ; Скажи мені, любий / сл. Л. Українки. — 

Косенко В. Вони стояли мовчки / сл. В. Стражева ; укр. текст Ю. Ткаченка. — 

Степовий Я. Утоптала стежечку / сл. Т. Шевченка ; Колискова : "Місяць 

яснесенький, промінь тихесенький..." / сл. Л. Українки. — Жербін М. Золотії терни : 

"Ой не зникли золотії терни..." ; Останні квіти : "Ох, розкрились троянди червоні..." / 

сл. Л. Українки. — Терен, терен та й не хміль : укр. нар. пісня / оброб. Л. Ржецької. 

46. Литвиненко Л. Музична пектораль : [для голосу з умов. букв.-цифр. 

позначеннями партії супр. / Лілія Литвиненко]. — Івано-Франківськ : Гостинець, 

2006. — 76 с. : іл., портр. ; 29 см. — Авт. зазначено на обкл. — На 4-й с. обкл. авт.: 

Лілія Литвиненко (Олена Баєва). — 1 000 пр. — 966-8207-62-9. — [2007-118 Н] 
Зміст: цикл "Дощі": Пливи, кораблику, пливи... : "Прорвався дощ, вже не 

ковтає сльози..." ; Ти стоїш, ти не можеш кричати... ; Та знову дощ : "… періщить 
прямо в очі..." ; А дощ в невимірянім тоні... ; Ллється дощ... ; Нова оселя : "В новій 
оселі тихо. Світлий сон..." / сл. М. Ткачівської. — Знайди мене: Знайди мене... :  
"У віхолах шаленого життя..." ; Капітан : "Підморгнув капітан..." ; Ви : "… градом 
випали мені на спрагле серце..." ; Ти скажи : "…, що листя вже зелене..." ; Не смію : 
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"Я весняним метеликом свого минулого..." ; Осанна життю : "Щасливе і праведне в 
мирі життя... / сл. М. Ткачівської. — Романси: Месяц рогом облако бодает... / сл.  
С. Єсєніна ; Песня : "Минувших дней очарованье..." ; Голос с того света : "Не 
узнавай, куда я путь склонила..." / сл. В. Жуковського. — І радість, і сум розділяю з 
тобою...: Україна : "Матусю рідна, вільна Україно!.." / сл. Л. Зоріної ; Любіть Ук-
раїну : "…, як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри. — Наодинці з собою...: Одна : 
"Сірить дощ за вікном..." ; Я для тебе... : "Хоч на мить забудь про все..." ; Любов 
врятує світ : "Горять на небі зорі, закохані у місяць..." / сл. Л. Литвтненко ; Лови 
зорю : "Небесне поле зацвіло зірками..." ; Синій птах : "О синій птах, з моїх ти 
мрій..." ; Слушаю себя : "Я слушаю опять себя..." / сл. Л. Зоріної. — В єдності з 
природою: Колискова сивих гір : "Гори димлять, прокидається день..." / сл. А. Коро-
лишин ; Тече вода : "В далечині, де зорі сяють..." / сл. Л. Литвиненко ; Вітер : "Не 
будь, вітре такий невблаганний..." ; Весна : "Так п'янко пахнуть квіти аличі..." ; 
Море : "Собирает следы морская волна..." ; Зірка : "Мов приворожена, в небо 
вдивляюсь..." ; Едельвейс : "Хтось шукає в горах едельвейс..." / сл. Л. Зоріної. 

47. Малик Л. В. Не Москва и не Париж : сб. авт. песен [для голоса с букв.-

цифр. обозначением партии сопровожд.] / Лилия Малик. — Днепропетровск : 

Инновация, 2007. — 47, [1] с. : портр. ; 18 см. — 120 экз. — ISBN 978-966-8676-23-9. 

— [2008-177 Н] 

Содерж.: Рабочий город, я с тобой : "Днепродзержинск, рабочий город, я с 

тобой..." ; Города ; Улочки города : "… длинные, узкие..." ; Этажи : "Я тяжелую 

ношу несу..." ; А, ну-ка, город отгадайте! ; Главный город на земле : "Чувства пе-

рельются через край..." ; Много спето о городе песен ; От любви к нему душа кри-

чит : "Синь неба, листьев золотых шитье..." ; Город мой, где ты любишь меня : "До-

рогая, меня ты дождись..." ; Я в город к вам приехал : "… науку покорять..." : сту-

денческая ; По главной площади пройду : студенческая ; Город в акварели : 

"Акварельные краски..." ; Что в городе моем дороже мне ; Город жизни и любви 

моей : "Золотые купола церквей..." ; Город вечерний : "… вуалью украшенный..." ; За 

чистоту! : "Заводы ухают вдали..." ; Старый завод на Днепре : "Я смотрю как течение 

вод..." ; Город увез бы в кармане : "Дорожная пыль застилает глаза..." ; Город пом-

нит : "Снова — милый город в осеннем уборе..." ; Город юности, город зрелости : 

"Куда б ни ехал, но к тебе вернусь..." ; Мой город любимый : "…, ты непоко-

ренный..." ; Не Москва и не Париж : "По твоим переулкам мы бродить не устали...". 

48. Матвієнко В. П. В серці маю Україну : пісні та романси [для голосу з 

букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Володимир Матвієнко. — К. : Муз. Україна, 

2008. — 330, [6] с., [16] арк. іл. : нот. іл., портр. ; 21 см. — 10 000 пр. — ISMN M-707502-

88-4 (у паліт.). — [2008-115 Н] 
Зміст: лірико-патріот. пісні: Матвієнко П. В зеленім селі на Поліссі. — 

Матвієнко В. Світи, світи, місяченьку ; Стоять на рейді кораблі ; Шила : "Світився 
місяць нам на Майні..." ; Зорі Полтавщини ; Париж каштановий : "Каштани, каш-
тани, каштани...". — Оберенко В. Сини України : "А кажуть, кордони прозорі..." ; 
Марш патріотів України : "Кожен має істину збагнути..." ; Одвічний голос : "Попіл 
смерті стукає у скроні..." ; Співали в травні солов'ї ; Не в грошах щастя : "Про гроші, 
кажуть, можна "симфонію" складать..." ; На березі Атлантики : "На Заході 
далекому..." ; Заповідане : "Україно-мати, бережи синів...". — Пухлянко Є. Князю 
Володимиру : "Великий княже, велику силу..." ; Величаві Карпати : "… — України 
краса..." ; Стольний град Київ : "Місто величне..." ; Пісне моя зоряна : "Будь мені 
розрадою..." ; Маки червоні : "… — вогонь на траві..." ; Трави : "По життю великому 
травами ходжу..." ; Хлопці з України ; Сибірський вальс : "Наче від болю стогнала 
земля..." ; Калина : "Травень — місяць любові — дарувала весна..." ; Чарівна мить : 
"Та мить була неждане диво..." ; Літо : "В небо літнє, в небо чисте..." ; Школо моя : 
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"…, я ніколи тебе не забуду..." ; В серці маю Україну : "Я люблю тебе справіку..." ; 
Дівка-лиходійка : "Любив собі пан дівчину..." ; Эх, грибочки белые : "Если б не было 
грибов..." ; Дорога спогадів моїх : "Знов поліське село моє Білка..." ; Севілья : "… — 
красуня з Бразилії...". — Волощук В. Поліські в'язи : "… терпли на морозі..." ; 
Люблю я свою Україну ; Плакала берізка : "… у квітневім лісі..." ; Білківське небо : 
"Білка — село на Поліссі...". — Костін О. Моя зоря : "У сонячній системі..." ; За тих, 
хто творить Україну ; Нерозгадані сни : "Сповитки туманів на долині...". — 
Лебедєва І. Козацька доля : "Сьогодні знов тумани в берегах..." ; Три весни ; Срібна 
тополина : "Срібна тополино, чом така сумна?...". — Чабан С. Заповідане : "Україно-
мати..." ; Душі моєї хвилювання : "Найперші проліски весни...". — Яропуд З. Земля 
моїх батьків : "Європа, Європа — народів сім'я..." ; Березнева заметіль : "Раптова 
березнева заметіль...". — Горбатюк В. Проводжали матір : "… в путь останню...". — 
Шинкарук В. Терен життя : "Життя — не асфальтна дорога..." ; Три весни : "На 
Поліссі, у ріднім краю...". — Бец О. Травнева сповідь : "Співали в травні солов'ї..." ; 
Знов калина цвіте : "Ти — надія життя у розповному цвіті..." ; Грецька одіссея :  
"В Афінах я, хоч і не Одіссей...". — Попович А. До пісні : "Будь мені розрадою...". 
— Ліпман Б. Славен край наш — Україна : "Хто не любить Україну...". — Білоусов А. 
Спогади : "До пралісів і рік Полісся..." ; Мадрид : "У небі зорі мерехтіли..." ; Творіть 
Україну! : "Ми з попелу щоразу поставали...". — Бурмицький О., Гулько В. Галя-
Галинка : "З'явилась ти в моїм житті, як диво...". — Гулько В. Моє Полісся : "Хай на 
землю упала вже осінь..." ; Співали в травні солов'ї ; Я з людьми поділюся добром : 
"Слово матері напутнє...". — Яремчук Н. Травнева сповідь : "Весною в рідному 
краю...". — Попернацький Л. Вона цигаркою не смалить ; Катерина : "В неї брови 
чорні, очі голубі..." ; До України — як до храму : "Сльозу точу, але не плачу...". — 
Мрежук П. Дівчина-краса : "У світі царства і любові...". — Брунський М. Миттєва 
зустріч : "Віка-парижанка...". — Слабошпицький А. Коріння Суомі : "Я все це 
бачив, здається...". — Голос юних сердець: Попернацький Л. Український коровай : 
"Хліборобський коровай..." ; Артек : "Тут, біля моря, у теплі..." ; Голос дивокраю : 
"Краю рідний, древлянська земля..." ; Земля моїх батьків і долі : "Європа, Європа..." ; 
Київське небо : "Рідний наш Києве..." ; Літо-літечко : "Червень — росами червінь-
ковий..." ; Небесний рушник : "На рушнику вечірнього неба..." ; Оберіг пам'яті : 
"Весною в рідному краю..." ; Олівець-художник : "Папером ходить олівець..." ; 
Осіння райдуга : "Я вмиваюсь туманами осені..." ; Пелюстки неба : "Вереснева, 
смаглява пора..." ; Планета моїх надій : "Засвічує місто вогні..." ; Ромашка і райдуга : 
"Взяла ромашку — квітку долі...". — Іванцов В. Лелеча пісня : "У лелеки власна 
пісня..." ; Дзвін життя : "Вереснева, смаглява пора...". — Волощук В. Колискова : 
"Домівка і сад, і діброва...". — Решетар Ю. Кіт рудий : "В лісі на галявині...". — 
Матвієнко В. Спогади про Дніпро : "Горів захід над Дніпром...". — Пухлянко Є. Не 
втрачай весну : "Рано-вранці, до схід сонця..." ; Сонячна пісня : "Зазирнуло сонце у 
віконце...". — Катричко М. Я вмиваюсь туманами осені ; Пелюстки неба : 
"Вереснева, смаглява пора...". — Оберіг пам'яті: Костін О. Оберіг пам'яті : вок. цикл 
для серед. голосу і фп.: Оберіг пам'яті : "Весною в рідному краю..." ; Дівча було 
усміхнене : "…, грайливе..." ; Березнева заметіль : "Раптова березнева заметіль..." ; 
Травнева сповідь : "Співали в травні солов'ї..." ; Намисто : "Французи на березі 
Сени..." ; Пекло : (Пересторога) : "Пересторога всій Землі..." ; Зацвів терен рясно : 
укр. нар. пісня ; Терен цвіте : (Спомин про пісню) : "... І дорога, дорога терниста..." ; 
Небесний рушник : "На рушнику вечірнього неба..." ; Осіння райдуга. 

49. Матій П. П. Криниця щастя : [для голосу в супр. фп.] / Петро Матій, 

Василь Габорець [сл.]. — Ужгород : Карпати, 2007. — 170, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. 

— 200 пр. — ISMN M-707511-00-8 (в опр.). — [2008-006 Н] 

Зміст: розд. 1: Де батьківська земля: Де батьківська земля : "І знов весна, і знов 

надія в мене..." ; Вітрила : "Краю мій — розмаю, гори і долини!.." ; Криниця щастя : 

"На дні мого дитинства вічний спогад..." ; Хатинонько стара : "Завжди я хвилююсь, 
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як їду додому..." ; Наша пісня : "Над нами пісня дзвінко лине..." ; Карпатський мій 

краю : "Едельвейси цвітуть в піднебессі Карпат..." ; Володар пісні : "Там, де Тиса 

котить валунами...". — Розд. 2: Подорож у казку: Тепло рідного краю : "Забіліли 

сніги у Карпатах..." ; Боржава : "Ой, чудова ти, Боржаво, верховинський світку..." ; 

Верховино мальована : "Ой, колись-то з Верховини..." ; Коломийка : "Сумних і 

веселих я слухав пісень..." ; Дитинство : "Я знов у спогадах... Зима мандрує..." ; Сон : 

"Наснилася мені крислата груша..." ; Косовиця : "На Осаві коси задзвеніли..." ; Моє 

село : "… — де батьківська садиба..." ; Закохані : "Сизий голуб ранньою весною...". 

— Розд. 3: Від Карпат до Дніпра: Від Карпат до Дніпра : "… — кілометрів гряда..." ; 

Україні : "Україно, степ широкий..." ; Згадаймо їх священні імена : "Тебе не раз 

топтали дикі орди..." ; Діти війни : "Вони виростали під гуркіт гармат..." ; На Пагорбі 

Слави : "Рвались бомби й снаряди, тремтіла земля..." ; Прославна матерям :  

"Я славлю матерів — святих богинь землі..." ; Лікарю мій : "Коли квіти весною 

зацвітуть над рікою...". — Розд. 4: Перлина отчої землі: Повір, гарнішої землі немає : 

"Чи чули ви якось осінньої пори..." ; Зоряні Карпати : "Не рубай ліщину, друже, на 

узліссі..." ; Чари : "Я ізнов прийшов до вас, глибокі звори..." ; Рідна сторона : "Чуєш, 

Тиса шумує у верхів'ях Карпат?.." ; Ніч у Карпатах : "Ночі, погожі карпатськії 

ночі..." ; Кохай свій край : "… — красу душі і серця..." ; Новорічна пісня : "Годинник 

б'є дванадцять...". — Розд. 5: Добро і зло — дві сторони медалі: Людські дороги :  

"У кожної людини є свої дороги..." ; Дорогами життя : "Життя твоє — крута і довга 

смуга..." ; Добро і зло : "Добро — коли пшениця густо родить..." ; Нашим дітям : "Чи 

рік минув, чи два, а може, й сорок..." ; Я прийшов до тебе, мамо : "Рання осінь 

краєвиди золотила..." ; Лебідка : "Прилетіли лебеді весною..." ; До всіх чортів : "Теща 

з тестем здивувались..." ; Попід тином хлоп петляє : "На вулиці скрипка грає...". — 

Розд. 6: Мелодії ніжних сердець: Нашим подругам : "Без вас би поле не родило..." ; 

На краю узлісся : "… дуб росте..." ; Спогад : "На сцені музика звучала..." ; Зірниця : 

"Зорі зоріють в ясному небі..." : серенада ; Ти не сумуй : "…, що молодість 

пройшла..." ; Жоржина : "Світило сонце лагідно з небес..." ; Царівна : "По усіх-

усюдах і по всіх світах..." ; Вір мені : "Йшов юнак біля покосу молодий..." ; 

Маргаритки : "Як приплине в гори моложаве літо...". — Розд. 7: Над Ужем: Над 

Ужем каштани цвітуть ; Над рікою Ужем ; Над Ужем : "Яка краса, яка весна 

грайлива..." ; Карпатський вальс : "Вальс, вальс, вальс любо танцюють у ритмі й 

завзято..." ; Осіння позолота : "Відлітали журавлі у вирій..." ; О, яка пора чудова :  

"І поля, і гори вже позолотило..." ; Життя ж бо прекрасне : "На радісне свято поклич 

нас до хати..." ; Щоби була думка одна : "Сонцем сяє далина...". 

50. Місячна ніч : [для голосу без супр.] = Ай ярыкь геджесинде = Лунная 

ночь : еквіритміч. пер. кримськотатар. пісень / [пер. з кримськотатар. Пінтя І. В.]. — 

Сімферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 39, [1] с. ; 28 см. — Текст парал.: 

кримськотатар., рос. укр. — 300 пр. — ISBN 978-966-354-170-9. — [2008-009 Н] 

Содерж.: нар. песни: Лунная ночь : "Я волнением объят..." ; В Сувуксуве : 

"Деревня Сувуксув оставлена, друзья..." ; В Ялте : "Ялта счастья мне не дала..." ; По 

реке Салгир : "Салгир — весенний проказник..." ; Ай, мой шалаш : "Летом я на 

пастбище в шалаше..." ; Гвоздика : "Каранфиль — цветок весны..." ; Сегодня 

полнолуние : "В небе полная луна..." ; Уплыла моя феска по реке : "Феску унесло 

водой..." ; Ее домик на побережье ; Моя кареглазая : "Взор от очей твоих ясных, 

лучистых..." ; Прекрасный Крым : "Ах, Алушта, край любимый..." ; Твой светлый 

образ предо мной : "Мой фонарь — друг ночной..." ; Шесть девушек : "Девушек 

шесть есть, и все хороши..." ; Если собрался ты в дорогу : "Если в дорогу милый 

собрался..." ; Миндальный орех : "Миндальный мой орех весной украсил сад..." ; 
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Шаль моя с бахромой : "Ах, матушка, изорвана, испорчена моя шаль..." ; Вода в реке 

чистая : "Вода чистая в реке...". — Алиевнинъ Ф. Ахмет-Хан Султан : "Горы Крыма 

воспитали твои мечты..." / сл. Р. Фазылнынъ ; Султание : "Зачем мы встретились с 

тобой?.." / сл. И. Абдураманнынъ. 

51. Морщавка О. А. Птах щастя : пісні та романси [для голосу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Олександр Морщавка. — К. : Муз. Україна, 2008. —  

93, [1] с. : нот. іл. ; 21 см. — 150 пр. — ISМN М-707502-91-4. — [2008-137 Н] 

Зміст: Птах щастя : "… прилетів..." ; Глас погибшего подводника : "В моей 

жизни земной ты была лишь одной..." ; Карусель : "Ти до мене йшов, мій легінь 

гожий..." / сл. В. Хвостик ; Праотчий край : "Люблю сади, долини й кручі..." ; За 

матусю молюсь : "Я приїду. Приїду, рідненька..." ; По велению Творца : "У алтаря 

невеста в белом..." ; Дякуємо Богу : "…, дякуємо Богу..." ; З любов'ю до Бога : 

"Посаджу я кущ калини у своїм саду..." ; Україно! Рідна мати! : "Я люблю долини й 

гори..." ; Київ — любов моя : "Над сивим Дніпром в казковій заграві..." ; Це моя 

Україна : "Україна моя — Січеслав і Карпати..." ; Юності наш перегук : "Роки біжать 

за роками..." ; Піду за тобою : "… і долом й горою..." ; Новорічний вальс : "В ніч таку 

чарівну, новорічну..." ; Марш пожежників : "Рятувальна пожежна частина..." ; Зима-

чаклунка : "… нас з'єднала..." ; Серпневий зорепад : "Серпень золотий, вже серпень 

золотий..." ; Русалка : "Якось, на Святу неділю..." / сл. А. Кислої ; Рождественский 

праздник : "Наступает Рождественский праздник..." / сл. И. Быковой ; Когда уйду : 

"… в далекие края..." ; Ти прийдеш : "Кличуть звабно гаї..." ; Розцвітай, моя любове : 

"Не від горя чуб мій посивів..." ; Збережем Любов! : "Збентежений украй, відшукую 

слова..." / сл. А. Гацы ; Желание : "Прошелестел весенний сон..." ; Знову будемо 

удвох : "Заховали сонце хмари..." ; Молитва-пісня за Україну : "Боже милий, 

Всемогущий..." / сл. М. Погребцова ; "Неужели ты судьба" : "Позвони, прошу, хотя 

бы среди ночи..." ; Омріяна : "Побачив Її на життєвій стежині..." / сл. А. Лугового ; 

Приховане бажання : "Друже мій далекий..." ; Не жалей : "Не целуйся с улыбкой 

холодною..." / сл. Т. Петровської ; Не можу тебе, мила, пригорнуть : "Тебе не можу, 

мила, пригорнуть..." ; Біль : "У камері тюремній, у мороці свічі..." / сл. В. Констян-

тинова ; укр. текст А. Кислої ; Карнавал : "Готов был с рожденья к великой любви..." 

/ сл. В. Пугача ; Мамина вишня : "Хай вічно живе поміж нами..." / сл. О. Тараненка ; 

Вогник : "В вечірню годину, де в зорях долина..." / сл. А. Малишка ; Акація : "То не 

сніг на зеленому гіллі..." / сл. Л. Панченко ; Я повернусь : "Від солов'їв здригнулась 

неба синь..." ; Я уже не прийду : "…, щоб сказати, яка ти красива..." / сл. О. Мороза. 

52. Пенюк О. В. Різдвяні дзвіночки : зб. пісень : [для голосу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Ольга Пенюк. — Львів : Укр. технології, 2002. — 45, [1] с. : 

іл., нот. іл., портр. ; 20 см. — ISBN 966-666-053-9. — [2008-082Н] 

Зміст: Молитва : "О, Матір Божа! Диво із чудес!.." / сл. Н. Левицької ; Ісусова 

дорога : "Я зібрався у дорогу йти невпинною ходою..." / сл. А. Крищук ; Діва Марія : 

"Зарваницька Маріє прекрасна..." / сл. О. Шкрабайло ; О, любий Ісусе! : "Я бачив 

Ісуса, я з Ним розмовляв..." / сл. Н. Рубеля ; Йде зима : "Вже як осінь листячко 

позніма..." ; Молитва до Святого Миколая : "Великий Чудотворче, явись в наш 

рідний край..." ; Зайчик : "Іній на гілках, лід на всіх струмках..." / сл. В. Сірка ; Гарно 

жить на світі / сл. І. Цельняк ; Миколай іде : "Ніч. Зима. Земля і небо..." / сл.  

О. Чемериса ; Зима : "Всі дерева побіліли..." ; Божий син : "У малесенькій хатині..." ; 

Лісовичок : "Чути по ліску "цок", "цок"..." ; Зимова відпустка : "Осідлала біла зима..." 

/ сл. Н. Матвіїв-Таранової ; Ми чекаєм тебе, Миколай : "Гей пошлемо листочок до 

раю..." / сл. М. Познанської ; Святкова : "Знову зимонька приходить..." ; Різдвяні 

дзвіночки : "Різдвяна ніч повна чудес..." / сл. Н. Левицької, О. Пенюк ; Святий 
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Миколай : "Чи то пір'я з подушок..." / сл. В. Олійчука ; Святий Вечір : "Сядемо до 

столу всі на Святий Вечір..." ; З хлопцями щедрують зорі : "Святий Вечір, Святий 

Вечір..." ; Колядує вся родина / сл. З. Филипчука. — Пенюк О., Бушуш Н. З Різдвом 

Христовим, Надбузький краю! : "З Різдвом Христовим Вас добрі люди!..". 

53. Песни Ангелины Карпенко : [для голоса в сопровожд. фп. с букв.-цифр. 

обозначением партии сопровожд.]. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 103, 

[1] с. : портр. ; 29 см. — Часть текста укр. — 300 экз. — ISBN 978-966-354-178-5. — 

[2008-010 Н] 

Содерж.: Мир вокруг : "Как прекрасно жить на свете..." ; Симферополь : 

"Южная красавица — Крымская земля..." ; Музыка : "Пусть Музыка звучит, встречая 

нас аккордом..." ; Ты человек : "Если посмотреть на шар Земной..." ; Звезда : 

"Лучистая — на темно-голубом..." ; Мамо моя : "Ти поглянь в серце, де є..." ; Слова 

любви : "Я тебя зову, зову из сна..." ; Лелечий спів ; Юнацький край : "Вітер пісню 

приносить..." ; Пепельное счастье : "Уходило наше лето..." ; Сказка : "Как-то в старой 

сказке однажды, однажды..." ; Не грусти : "…, я говорю тебе, послушай не грусти..." ; 

Дорога к счастью : "Я вновь увидела тебя..." ; Ты уходил : "…, пряча глаза..." ; 

Тайна : "Я тобой хочу дышать..." ; Зима : "Снова зима белой стеной..." ; Поезд 

счастья : "Наш поезд счастья уходил..." / сл. Л. Огурцовой ; Вірю в майбутнє : "… 

твоє, Україно!.." / сл. Л. Огурцової, Е. Бородіної ; Україночка : "Наче сонна красуня 

— весна ..." ; Бегущая по волнам : "Сколько бы о музе ни ворчали..." ; Обмани : " … 

— и не будешь обманут..." ; Ти кажеш : "… — я сонце для тебе..." / сл. А. Стоянова ; 

Ангел : " По небу полуночи ангел летел..." / сл. М. Лермонтова ; Журавушка : 

"Далеко лететь журавушке..." / сл. Э. Пузырева ; Счастливая : "Ромашка белая..." / сл. 

В. Бокова ; Разведенные мосты : "Загляну в почтовый ящик..." / сл. М. Танича ; Белая 

ворона : "Ливни лето отпели, отплакали..." / сл. А. Рыбчинского. — Песни для детей: 

У мальчишек и девчонок ; Зіронька : "Там, де хмарки сплять..." ; Ах, любовь :  

"Я влюбился в первый раз..." ; Рыжая девчонка : "Закрученная челка..." ; Школа :  

"В новый класс мы идем..." ; Мій край : "Я дивну собі намалюю картину..." / сл.  

Л. Огурцової ; Вишенька : "Варенички з вишнями..." / сл. С. Мішиної ; Кармен : 

"Мріяла мама моя..." / сл. А. Стоянова ; Луно : "Хто на вранішній зорі..." / сл. О. Ти-

мохиної ; Буду верить чуду : "Маленький мальчишка..." / сл. М. Танича ; Скрипачи : 

"Звенят кузнечики в траве..." / сл. А. Костецкого ; пер. с укр. В. Далько. 

54. Піров І. В. Сяє в кольорах весна : [зб. муз. Творів для співу в супроводі і 

без] / Іван Піров. — Ужгород : Карпати, 2007. — 246 с. : іл., портр. ; 29 см. — 500 пр. 

— ISBN 978-966-671-132-1. — [2008-008 Н] 
Зміст: розд. 1: Щастя мрій розповіло: [сл. і муз. І. Пірова]. Весела гама : "До до 

до до сі до..." ; Це пташата і звірята : "Він трубить куріку в гори..." ; Пісня березня : 
"Сонечко сіяє..." ; Горянки-веснянки : "Рідним краєм з Верховини, гея, гей..." ; Вес-
няні потічки : "За селом босоніж..." ; Сонечко : "Встало сонце зрання...." : вок.-
хореогр. композ. ; Дощик : "Кап кап дощик у квітчаний горщик..." ; Студентська 
пісня : "Що світ наук досяг аж до сьогодні..." ; Тиждень : "Сім щасливеньке чис-
ло..." ; Весняний квітограй : "Сонце сміхом залилось..." ; Рідна вчителько моя :  
"В золотий осінній час..." ; Чарівна сопілка : "Вирізала із верби..." ; Пісня квітня : "За-
буяли в долах трави..." ; Весна щастя : "Подивися в гори нині..." ; Серпнева вітальна : 
"З новим хлібом-урожаєм..." ; Осінь : "… золотом запалала..." ; Зима : "Свіжий вітер 
шле в Карпати сніг..." ; Новий рік : "Білий сніг, знов на сині гори ліг..." ; Сніг у 
Карпатах : "Дарі дай дана гея гоя..." ; Ходить старий Миколай : "Місяць вивів зорі в 
гай..." ; Ранковий настрій : "Пава па ва..." ; Доля нас знайде : "Осінь в серці знов 
кружляє..." : (чол. квартет) ; Ой, на плаю ; Христос воскрес ; Сільська сюїта :  
"У неділю до світання..." : (жарт) ; Сяє в кольорах весна : "Сонце сіє гами в гай..." ; 



  

 34 

Весняне кохання : "Ой, за рястом з милим я ходила..." ; Вечірня пісня : "В синіх 
горах сплять гуцульські хати..." ; Батьківський край : "Час ранковий день посіяв..." ; 
Благодаріння : "Святий Боже, Святий кріпкий..." / сл. Л. Кудрявської ; Моєму краю : 
"Тече з віків струмок й мого життя..." : [для голосу, флейти (скрипки), гітари, 
контрабаса] ; Мрійний вечір : "Така краса понад горами..." ; Рідній мамі : "Розлилися 
по скронях білосніжні тумани..." ; Ой, зелен-зелен Верховино : "В дивоснах моя 
дорога вдаль летить..." ; Пісня листопада : "Мамко моя мила..." : [для вок. ансамблю 
в супр. інструм. ансамблю]. — Укр. нар. пісні в оброб. І. Пірова: Карі очі, чорні 
брови : старовин. романс ; Коло млина, коло броду ; Лучка, лучіна : (старовин. 
русин. пісня) ; Гиля, гиля, сірі гуси ; В'язанка легіньських пісень : "Ти казала в 
понеділок підем разом...". — Розд. 2: Серце піснями лунить: Білі конвалії : "Ти 
посадила білі конвалії..." ; Нарциси : "Лід Альпійських гір з давен, ти повір..." ; 
Молюся, Господи Тобі ; Свята Маріє / сл. авт. ; Ой, Карпати : "Чешуть хмароньки 
Говерлу..." / сл. А. Пашка ; Пломінь Маку : "Ти червоним маком в серці спалах-
нула..." / сл. В. Пагирі ; І як не співати про рідні Карпати : "Квітучі долини, стрімкі 
полонини..." / сл. І. Чапея ; Цветок : "… засохший... / сл. О. Пушкіна. — Розд. 3: 
Сватанки. Вінкоплетіння. Гуски: [сл. і муз. І. Пірова]: Сватанки ; Пісня заробітчан ; 
Летів сизий голубочок ; Вишивала'м сороченьку ; Чулисьме, у вас сватанки ; Ой, не 
спави'м, мамко, до рана ; На сватанках ; Всі ся кури пожурили ; Пойме, хлопці, на 
барвінок ; Принесли дружбове зелен-барвіночок ; Вінкоплетіння ; Ой, мамочко ; 
Пісня хресних ; Гуски ; Цімборики мої ; Старостонько, кажи дащо ; Пісня 
підставного молодого ; Пісня циганок-гадалок. — Розд. 4: Возрадуйся, Срібна Земле: 
Вітальна ювіляру : "Даруй, Боже, брату ролю і щасливу, світлу долю..." ; Гімн 
футбольного клубу "Закарпаття" : "Грає в серці мужності струна..." ; Гімн міста 
Мукачево : "Слався в мирі, моє рідне місто..." / сл. авт. ; "Ликующие" : (колядка) ; 
Многая літа (1—5) / гармонізац. І. Пірова. 

55. Плавенчук О. Волошки кохання : пісні [для голосу з букв.-цифр. позна-

ченням партії супр.] : сл. і муз. авт. / Олена Плавенчук. — К. : Фенікс, 2007. — 42 с. : 

іл., нот. іл. ; 21 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-651-426-7. — [2008-118 Н] 

Зміст: Волошки кохання : "Визбирує зерна..." ; Облітає листя : "На вітрах 

колючих..." ; Мій коню : "На пораненім сонці..." ; Розкажи мені, ноче весняна : "То 

щебече, то тихо зітхає..." ; Передзим'я : "Не знає вітер восени спочинку..." ; Білі ле-

беді : "Голос мій — під безоднею неба..." ; Галинонько : "Лиш сполохи, лиш спо-

мин..." ; Говори : "Твою радість снігами..." ; Дві пелюстки осіннього смутку : "Роз-

кажи мені, зіронько рання..." ; Хмаринка : "Ти хмаринка моєї печалі..." ; Здаюсь я 

часто явором собі ; Русалчин цвіт : "Ласкаве плесо, спокою прибій..." ; Ой ти, 

горобинонько : "Котиться за обрій..." ; Яблуневий сад : "Трепетно обнявшись..." ; Без 

тебе : "… пропаду я, задихнусь..." ; Калинова пісня : "Жене вітрисько-буйвол чорні 

хмари..." ; Зітхання матіоли : "Візьми мене в зітхання матіоли..." ; В чаїному сум-

ноголоссі : "Мірило добра — наша совість..." ; Самоцвіти : "Розсипає самоцвіти...".  

56. Поклад І. Д. Мої пісні : [для голосу в супр. фп.] / І. Д. Поклад. — К. : Вид-

во Європ. ун-ту, 2007. — 182 с. : портр. ; 29 см. — Текст: укр., рос. — 1 000 пр. — 

978-966-301-124-0. — [2007-054 Н] 

Зміст: Гімн Європейського університету : "Освіті — гімн! Вона у всіх 

країнах..." / сл. З. І. Тимошенко ; Кохана : "Зорі, як очі..." / сл. І. Бараха ; Моя 

Україна : "На росах, на водах..." : з к/ф. "Україна — земля предків" ; Не питай мене : 

"…, кому..." ; Моя Родина : "Дыханье полей..." ; Посміхнися, доле : "Ще одна весна в 

літо відійшла..." / сл. М. Ткача ; Твои глаза : "Разлуку к морю в ладонях озябших..." ; 

Памяти друзей : "Внезапно жизни оборвав мотив..." ; Чарівна скрипка : "Сіла птаха 

білокрила на тополю..." ; Боль : "Что со мной? Снова боль..." ; Тиха вода ; Гроза : 
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"День уходит..." ; Засватана : "Де ходила ти..." ; Реквієм : "Снилося мені: в траву 

духмяну..." ; Танго победы : "В школе прощальный бал..." ; Дикі гуси : "Ой, летіли 

дикі гуси..." ; Наречена : "Від туману і тополі..." ; Исповедь : "Лежит дорога 

белая..." ; Лунный свет : "В сердце грусть..." ; Як я тебе кохав : "Нехай, коли дощу 

остання крапля..." ; Скрипка грає : "Вже догорає небокрай..." ; Тече вода : "Гей, гей, 

весни світанок!.." ; Околица : "Зачем же я околице поверила?.." ; Щедрый вечер : 

"Едет вечер на коне..." / сл. Ю. Рыбчинского ; Заклинание : "Твои глаза всегда, 

всегда передо мной..." / сл. Ю. Рыбчинского и Ю. Петрашевича ; Пісня не 

загубиться : "Заросла доріжка зелен-травами..." ; Пісня про матір : "Мамо, вечір 

догоря..." / сл. Б. Олійника ; Качели : "За окнами черемуха..." ; Перевал : "Что, 

старик, ты устал? Ну, давай, отдохни..." ; Калиновый мост : "На калиновом мосту..." / 

сл. А. Вратарева ; Куди це ти, мати? : "…, так часто ходила..." / сл. В. Ілляшенка ; Не 

спішіть, літа : "Ой, літа мої, літа..." / сл. Г. Сірої ; Колискова : "Тепле сонечко сідає..." 

/ сл. В. Циганова ; Краю мій лелечий : "Вже на крилах іній..." / сл. Г. Булаха ; 

Недолюблене кохання : "Біла Тиса, Чорна Тиса..." / сл. Д. Луценка ; Расплескалась 

осень : "Слова на ветер не бросай напрасно..." / сл. Г. Тараненко ; Три верби : "Над 

рікою за селом..." / сл. В. Лебедєва ; Рассветные года : "В капельках дождя..." / сл.  

В. Герасимова ; Солнце / сл. В. Бескаравайного ; Хай щастить вам, люди добрі :  

"У даль віків біжить Дніпро..." / сл. В. Крищенка. 

57. Попик А. А. Пісні та романси на слова українських класиків літератури  

Т. Г. Шевченка та І. Я. Франка : [для голосу в супр. фп.] / Анатолій Попик. — 

Полтава : Форміка, 2007. — 30, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISBN 978-966-8350-43-6. — 

[2008-020 Н] 

Зміст: цикл творів на сл. Т. Г. Шевченка: І золотої, й дорогої... : (бас-баритон) ; 

Думи мої, думи мої... : (бас-баритон) ; Над Дніпровою сагою... : "Що без долі, без 

родини..." : (бас-баритон) ; Утоптала стежечку : (сопрано) ; Ой по горі роман цвіте : 

(сопрано) ; Тече вода з-під явора : (тенор-сопрано) ; Садок вишневий коло хати : 

(тенор-сопрано) ; Садок вишневий коло хати : (бас-баритон) ; Туман, туман 

долиною : (бас-баритон) ; Дівоцька : (У перетику ходила...) : (сопрано). — Цикл 

творів на сл. І. Я. Франка: Каменярі : "Я бачив дивний сон, немов переді мною..." : 

(бас-баритон) ; Звернення до землі-матері : "Земле, моя всеплодющая мати..." : 

(тенор-сопрано) ; Ой, жалю, мій... : (тенор) ; Чорні очі : "Зелений явір, ще зеленіша 

іва..." : (тенор) ; У долині село лежить : (тенор-сопрано) ; Дуб-калина : "Червона 

калино, чого в лузі гнешся?.." : (для тенора, баритона та сопрано). 

58. Присухіна З. Чотири струни : вок. твори в супр. фп. / Зеновія Присухіна. — 

Тернопіль : Горлиця, 2002. — 119 с. : портр. ; 29 см. — У підзаг.: Терноп. орг. укр. 

асоц. творч. інтелігенції "Світ культури". — 1 000 пр. — 95965-4-8 (помилк.). — 

[2007-055 Н] 

Зміст: Музика землі : "Послухай музику землі..." ; Том і Джеррі : "Мрію я про 

дивні краї..." ; Будь щасливою : "Пролітали журавлі над моєю хатою..." / сл. А. Жит-

кевича ; Різдвяний вечір : "Пшеничний сніп на покуті..." / сл. Я. Бензи ; Колискова 

для долі : "Нічка стукає в віконце..." ; Пори року: Весна : "Вирує скреслий дух 

ріки..." ; Літо : "Дзвенить роса. Завмерла мить..." ; Осінь : "Мовчать оголені поля..." ; 

Зима : "Природи вічна таїна..." / сл. М. Супінки ; Дощик : "… хмаркою під'їхав..." ; 

Вітерець : "Де моря і океани..." ; Сонечко : "З неба сонечко веселе..." ; Струмок : 

"Заспівав струмок веселий..." ; Сніжок : "З неба падає сніжок..." / сл. В. Скавроника ; 

Бабця спить : "Ходить тиша в теплих капцях..." / сл. В. Багірової ; Веселий гном : 

"Жив у лісі гарний гном..." / сл. Г. Гаргури ; Бабусина казка : "Вбирає вечір нічку..." / 

сл. М. Іванців ; Благословенний світ : "Коли мене, провівши до воріт..." / сл. І. Гнатюка ; Як 
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шумно хвиля грає ; Цить, серце : "…, цить..." / сл. Б. Лепкого ; Незгасна зірка : "Ти 

— моя радість..." / сл. О. Островської та В. Залізного ; Бойківський край : "Гей, мені, 

молодому..." ; Польова криничка : "Я розпитаю у зорі й тополі..." ; Заметіль : "Душа 

— як степ в січневу заметіль..." / сл. В. Романюка ; Батьків заповіт : "Я весною 

рано..." ; Осінній романс : "Оддзвеніла пташок колискова..." / сл. Б. Дурди ; Виглядає 

сина мати : "Житом, ланом гонить хвилі..." / сл. М. Ковтонюка ; Принцеса : "Моя ти 

весно — чарівна принцесо..." / сл. В. Квасновського ; Чотири струни : "Аби заграть 

наперекір журбі..." ; Стою і дивлюся ; Осінній вальс : "Нас кличе осінь у колонну 

залу — древній ліс..." / сл. Л. Крупи ; Як тихо на землі : "…! Як тихо!.." ; Наблизь 

мене, Боже : "Наблизь мене, Боже, і в смерть угорни..." / сл. В. Стуса ; Українська 

пісня : "Вже тоді, давно, перед віками..." / сл. П. Тимочка ; Давня розмова : "Ти 

прийди в зачаровані мрії..." / сл. П. Козловського ; Калиновий цвіт : "Біля річки, у 

долині, рано навесні..." ; Візьміть мене на крила, журавлі : "Із чужини до рідного 

порогу..." / сл. В. Залізного ; Прийшла до мене нічка : "… молода..." / сл. Г. Петрука-

Попика ; Осіннє : "Нехай. А що?.. То айстри облітають..." / сл. С. Сапеляка ; Моя 

душа : "Спекотна тиша обіймає сад..." ; Настав для нас цей світлий день : "Він вже 

настав, цей світлий добрий день..." / сл. О. Чорномаз ; Світла доля : "Вквітчана 

весною, у лісі гуляла..." / сл. З. Кульчицької. 

59. Прокоп О. К. Летіла би’м на край світа... пісні і балади із репертуару нар. 

співачки О. Прокоп / Ольга Прокоп. — Ужгород : Карпати, 2007. — 143 с., [4] арк. 

іл. : портр. ; 29 см + 1 компакт-диск. — 500 пр. — ISBN 978-966-671-150-5 (в опр.). 

— [2008-007 Н] 

Зміст: розд. 1: Прокоп О. Отчий край: Краю муй : "Коли собі заспіваю..." / сл. 

О. Прокоп ; Золотиста осене... : "Травы, травы скошені, житечко доспілоє..." / сл.  

А. Даліди ; Верховино, світку ти наш : (в'язанка для ансамбля из танцьом) / композ. 

О. Прокоп. — Савчук С. Отчий край : "Ци чули вы, як восени..." / сл. І. Калинича. — 

Піров М. Дума на 60-літную память : "Літа мои молоденьки, счастливыи літа..." / сл. 

А. Духновича. — Куруц М. Пісня про ручник : "Як ня моя мамка провожала..." / сл. 

авт. ; Ластовочко, десь была? / сл. Г. Турянчик. — Гірова М. На славу русинув : "На 

стрічи из вами з ласков приходжаме..." / сл. авт. ; гармонізац. М. Алмашія. — Нар. 

пісні: Ой, люблю я рудні горы ; Летіла бы'м на край світа : (емігрант. балада 1920—

30-х рр.). — Розд. 2: Сіло потя на черешню: Ой, доста я была / оброб. для хору 

"Стара співанка" М. Алмашія ; Сіло потя на черешню ; Я в садочку розмарію садила ; 

Чия вто долина, чиї вто покосы? ; Была любов, была... ; Вчора рук, як ня мамка била ; 

Перелаз, перелаз ; Тече вода, тече ; Співала бы'м, не є кому ; З высокої полонины ; 

Не буду, не буду з Тисы воду пити ; Ой, Дунаю, Дунаєчку ; Ой на горі, на долині ; 

Ой, засвіти, місяченьку / оброб. В. Лужного ; Ой, жалю, муй жалю ; Ой, у полі 

могила ; Коло Тисы дві смерекы. — Керецман И. Буде вечур ; Не журися, муй 

миленькый / сл. В. Сочки-Боржавина ; Колыскова : "Гайчі тобі, гайчі..." / гармонізац. 

М. Алмашія. — Середнянський С. Летять ластувочкы... / сл. авт. — Розд. 3: За 

лісом, за лісом: Казала'м ти, Иваночку ; За лісом, за лісом ; Тече вода каламутна ; 

Чорна я, чорна я ; Червено яблочко у катрані ношу ; Та ты гадаш, муй Андріку ; Та 

милый, муй милый / гармонізац. М. Алмашія ; Пудеме, як кури заспівуть ; Пониже 

Залужа ; Пили хлопці, пили ; Гей, Иване, Иване ; Добрі мені, добрі ; Ей, горі йду, 

долу йду ; Коли собі заспіваю ; На поточку прала ; Не рубай ліщину ; Ой на горі, на 

горі ; Паде дощ ; Ой, пекла я хлібиць цілый тыждень : "В понеділок засівала..." ; Ой, 

пуду я в Покутя ; Ой, у саду ружа посажена ; Чоловіче, я слаба ; Ой зелена 

полонина ; Ой, Маріко, біла, біла / сл. і муз. нар. — Прокоп О. А вже вечур настає / 

сл. авт. — Розд. 4: Мала мати трьох синув...: Пушла мамка до дьувочок ; Мамко моя, 
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на вбзур иду ; Ой, жалю, ты муй жалю ; Ой на горі не є воды ; В зеленум гайочку ; 

Мала мати трьох синув : (пісня пряшів. русинув) ; Єдна мати сына мала ; Ой, на горі 

ліс : (балада) ; Иде свальба д'горі ; Ой, на горі терня цвіло ; Ой, любку муй 

солоденький ; Пуд дубиною ; Не бий мене, чоловіче ; Ци чулисьте, добрі люде? ; Ой, 

Боже, мой Боже / із записів В. Талапковича ; гармонізац. М. Алмашія ; Ой, за горов, 

ой, за ділом / записано П. Ференчуком ; оброб. П. Рака ; адапт. М. Алмашія. — Розд. 

5: Святий Боже: Святий Боже / гармонізац. М. Алмашія ; Не отврати : (Великый 

прокімен) ; Прала Маріка попови ризы / записано Д. Задором ; Пасли овці пастырі / 

записано Ю. Костьом ; Cervena, modra fiala : чес. нар. співанка ; Ива : "Стала над 

рекою ива..." : (игрова румун. нар. співанка) ; Vcera mi svetilo slunicko ; Mal ja 

hrusku : словац. нар. співанки ; Ночь сизокрылая : (словац. серенада) ; Elindultmam 

szep hazambol ; Elment a ket lany : (угор. нар. співанки) ; Хижочко стара : спуванка 

русинув Воєводины. — Пономаренко Г. Подари мне платок : "…, голубой 

лепесток..." / сл. И. Иванова. — Духнович А. Я русин был : "…, єсмь и буду...". 

60. Пукшин Ю. М. Моя Україна : (патріот. пісні) : навч.-репертуар. зб. [для 

голосу в супр. фп.] / Юліан Пукшин ; ред.-упоряд. А. Душний ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. нар. муз. інструментів та вокалу, Спілка 

композиторів Старосамбірщини. — Дрогобич : Посвіт, 2008. — 37 с. : портр. ; 29 см. 

— 300 пр. — ISВN 978-966-2946-70-3. — [2008-193 Н] 

Зміст: Лине пісня : "… ген по-над поля..." ; Мої сини : "Чому, чому так жу-

ришся, тополе..." ; Вірність : "Над весняним гаєм місяць ясно сяє..." ; У ріднім краю : 

"В Прикарпатті весна зацвіла..." : Пісня про Самбір / сл. авт. ; Помаранчевий лис-

топад : "Народ піднявся проти влади..." ; Моя Україна : "Вдивляюся, як падають 

сніжинки..." ; Свято Злуки : "У східних й західних братів..." / сл. М. Жидика ; Кли-

кала сурма : "…, з поля до села..." ; Коні-скакуни : "Сивими степами коні табуна-

ми..." ; Ми — Українці : "Нащадки козацького славного роду..." / сл. С. Пахольчук. 

61. Пукшин Ю. М. Наше місто : (гімн та пісні про Старий Самбір) : навч.-

репертуар. зб. [для голосу в супр. фп.] / Юліан Пукшин ; ред.-упоряд. А. Душний ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Спілка композиторів Старосамбірщини, 

Старосамбір. міськрада. — Дрогобич : Посвіт, 2008. — 35 с. : портр. ; 29 см. — 

300 пр. — ISВN 978-966-2946-72-7. — [2008-194 Н] 

Зміст: Старосамбірський славень : "Де здавна шуміли бори..." : гімн міста / сл. 

І. Фідика ; У долині між горами / сл. Т. Луцик ; Мій Старий Самбір : "Мужній, цвіти, 

мій рідний Старий Самбір..." / сл. М. Жидика ; Наше місто : "Стрімко мчить 

сріблястий олень з гір..." / сл. Л. Ровдич ; Пісня про Старий Самбір : "Старий Самбір, 

рідне місто..." / сл. С. Пахольчук ; Старий Самбір : "Дріма маленьке місто між 

горбами..." / сл. К. Кутельмаха ; Старосамбірський вальс : "Там, у небесах..." / сл.  

Ю. Пукшина ; аранжув. для баяна А. Душного. 

62. Рельская Д. Д. Песни : [для голоса с услов. букв.-цифр. обозначением 

партии сопровожд.] / Дина Рельская. — К. : Поэзия, 2006. — 68 с. : портр. ; 20 см. — 

100 экз. — ISBN 966-8455-8455-49-5 (ошибоч.). — [2007-143 Н] 

Содерж.: песни на рус. яз.: Ветераны : "Все меньше вас, шагавших под 

огнем..." / сл. М. Савельева ; Они были первыми : "Взметнулся огонь над ЧАЭС 

темной ночью..." ; Марш курсантов-летчиков : "Шаги печатает курсантов взвод..." ; 

Марш курсантов-связистов : "Когда гроза гремела над страною..." ; Марш 

музыкантов : "Поет труба, поет труба, трубит тромбон..." ; Грустный вальс : "Вальс, 

вальс, вальс мы танцевали с тобой..." ; Майская песенка : "Если Вам машины 

надоели..." ; Тик-тик-так... : "Ты не простила, ушла..." ; Снежинки : "…, снежинки 

летят..." ; В школьном дворе : "Как будто сквозь время, как будто сквозь души..." ; 
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Тихая улочка : "Тихая, тихая улочка..." ; Ветка : "Озябшая ветка стучится в 

окошко..." ; Гимн весне : "Шум и треск на реке. Ледоход на реке..." ; Шесть тополей : 

"Хата стояла у самой дороги..." ; Баллада о комиссаре : "Был в нашей эскадрильи 

комиссар..." ; Династия огневая : "Их дед в девятнадцать лет Зимний брал..." ; Бродит 

бабка... : "… старая по Пуще-Водице..." ; Плачет рябина : "— Ой-е-е-ей-ой", — 

плачет рябина..." ; Ветер : "Очень тревожно, очень тревожно... Ветер злеет..." / сл.  

Д. Рельской ; Ванька-встанька : "То ли у окна в избушке..." / сл. М. Быкова, Д. Ре-

льской ; Море идет... : "Выйдя на Волгу, я стал над откосом..." / сл. Е. Долматовс-

кого ; Алексею Суркову : "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..." ; Если 

бог... : "… нас своим могуществом..." / сл. К. Симонова ; Светло в России от берез : 

"И санный след, и след колес, и в полночь разглядел бы я..." ; Ваша светлость, 

березы... : "Августовские грозы, синий дым на реке..." / сл. А. Екимцева ; Сын 

России : "Не в силах сказать ни слова..." / сл. А. Богданова ; Баллада о Рихарде 

Зорге : "Рихард Зорге, запомнил твой лоб и глаза я..." / сл. Л. Киндырева ; Журавли / 

сл. Д. Литвинова ; Сосна : "На Севере диком стоит одиноко..." ; Дубовый листок 

оторвался от ветки родимой... / сл. М. Лермонтова ; На железной дороге : "Под 

насыпью, во рву некошенном..." / сл. А. Блока ; Танюша : "Хороша была Танюша, 

краше не было в селе..." ; Вечером синим... / сл. С. Есенина. — Песни на укр. яз.: 

Зимовий вальс : "Пахне в залі ялинка п'янко..." ; Джерела : "Серед скель і долин 

бачив чистих джерел я немало..." ; Дівочий сон : "Живою казкою, теплом і 

ласкою..." ; Де синії гори : "…, де гори Карпати..." ; А я шукаю... : "Твою стежину, 

твою хустину..." / сл. Д. Луценко ; Тиша морська : "В час гарячий полудневий..." ; 

Думка : "… спить, і серденько спочило..." ; Колискова : "Місяць яснесенький, 

промінь тихесенький кинув до нас..." / сл. Л. Українки ; Білі нарциси : "Ще день 

димить туманом сизим..." ; Стоїть сосна : "… і колір не міняє..." ; Вітряк : "Три хатки 

у зеленій буді..." ; Хуртовина : "Двори стоять у хуртовині айстр..." / сл. В. Крищенка ; 

У лісі : "Недумано, негадано..." / сл. Л. Костенко ; Батьківський край : "Зріє, коло-

ситься пшениця..." ; Сліпий дощик : "Дощик, дощик, дощичок по асфальту дрібно 

б'є..." / сл. Д. Рельской. 

63. Решетов О. О. Засвічу тиху свічку надії : пісенник [для голосу з букв.-

цифр. позначенням партії супр.] / Світлана Барабаш [сл.], Олександр Решетов [муз.] ; 

за муз. ред. О. Панічєвої ; за літ. ред. Г. Бондаренко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2007. — 127 с. : іл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — 978-966-8861-59-8. — [2007-071 Н] 

Зміст: А в березні ; А музика і плакала, й сміялась ; Була весна : "…. Світ 

палахтів бузками..." ; Вдивляюся у небо : "…, тривожне й таємниче..." ; Весела 

осінь : "… в сонячній сукенці..." ; Вітер рве хмаринкам сірі плащики ; Грудень : 

"Кахикнув грудень: захололо..." ; Десь в осінь задивилась горобина ; Допоки ти 

живеш, і я живу ; Живе моя печаль : "… під цим високим небом..." ; Жовтогарячий 

Київ : "… дзвонить каштанами в осінь..." ; Заворожи, циганко : "…, циганко 

чорноока..." ; Засвічу тиху свічку надії ; Засипає снігом Україну ; Зима так юно 

закружляла вальсом ; Золоті причали Осені... ; Золотіє спогадами осінь ; Клечальна 

неділя ; Коли звучать предивні голоси ; Краєм неба : "…, краєм неба, по краю..." ; 

Красива печаль завмирання ; Летять степами норовисті коні ; Любове моя остання ; 

Матіолою вечір пропах ; Мені б до тебе прихилитись ; Мені туди, де мама молода ; 

Мій білий кінь : "… не хоче пить води..." ; Моя любове, ти мене знайшла ; 

Наречений мій, наречений ; Небо глянуло на мене ; Не говори мені про листопад ; 

Озовися мені через роки ; Осене ; Осінній вальс : "Плаче осінь вогким листом..." ; 

Подолаю печаль : "…, подолаю..." ; Покличу маму : "… тихо, як умію..." ; Приш-

порює осінь баских своїх коней ; Прошу, не дивіться на мене благально ; Різдвяна 
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ніч : "... І місяць. І сніги..." ; Світає зима білим сяйвом беріз ; Своя у кожного сте-

жина ; Сірооке моє кохання ; Стежино печалі ; Стороною іде дощик : "... Сто-

роною..." ; Сутеніє ; Сухий, гарячий, світлий червень ; Тебе мені дарує листопад ; 

Терпке вино шаліючої ночі ; Троянда на білім роялі ; Ця чорноока ніч : "… зваблива 

й таємнича..." ; Червоне в полі : "А по долинах зацвітають маки..." ; Чи ти був моєю 

долею ; Я з доброго роду, козацького роду ; Я не питаю, як тобі живеться ; Я плачу : 

"…, та мого плачу..." ; Я стожильна : "…, стожильна, стожильна...". 

64. Роговой В. А. Иду я по жизни и песни слагаю : [песни для голоса з букв.-

цифр. обозначением партии сопровожд.] / Владимир Роговой. — Днепропетровск : 

Лира ЛТД, 2007. — 197, [2] с. : ил., нот. ил., портр. ; 30 см. — 300 экз. — ISBN 978-

966-383-120-6 (в пер.). — [2008-090 Н] 

Содерж.: евр. история, традиции, праздники: Рош-а-Шана : "С Новым годом 

поздравляем..." ; История Хануки : "Царь Антиох взошел на трон..." ; Ту би Шват : 

"И когда месяц шват наступает..." ; Пурим : "Не раз истребить всех евреев хотели..." ; 

Песах : "Когда евреи из Египта уходили..." ; Шабат : "В "Хеседе Менахеме" идэн 

соберутся..." ; Израиль : "Ах, сколько горя видел ты за многие столетия..." ; Мой 

Иерусалим : "Видел ты захватчиков, османов и римлян..." ; Еврейская история : 

"Богатство у евреев — это Тора..." ; Лехаим, майне идн!.. / сл. В. Рогового ; Праздник 

Шавуот : "Объяты трепетом, смотрели мы на гору..." / сл. М. Поповой ; Субботнее 

пожелание : "Когда стучит в окно субботний вечер..." / сл. Л. Стекловой ; Последняя 

война: Последняя война : "В Европе мы с фашистами тогда не воевали..." ; Почта 

полевая : "Отбита фашистов атака..." ; Огонь до дна : "За ветеранов братию, за 

боевую гвардию..." ; Ты мой единственный : "В еврейском маленьком местечке..." / 

сл. В. Рогового ; Победители : "Мы победители в той войне..." / сл. Ю. Полисского ; 

Памяти солдата : "Лежит солдат в лесу убитый..." / сл. Н. Расновского ; Мото-

стрелки : "Мы вдалеке от милого порога..." / сл. Б. Фридмана ; Ты прошагала путь 

немалый / сл. Н. Крупман ; Днепропетровский ботанический сад : "Ботанический сад 

зеленеет, цветет..." / сл. Т. Горбань. — Все мы дети Земли: Послание : "Один на свете 

Бог, никто его не видел..." ; Откровение : "Моя душа открыта..." ; Весна поет : "Вес-

ной природа расцветает..." ; Одна отрада : "Как жаркое лето, детство умчалось..." ; 

Иду — свои годы ищу : "Война, будь проклята навеки..." / сл. В. Рогового ; Все мы 

дети Земли : "…, русский, финн и еврей..." / сл. Н. Крупман. — Мои друзья: Шире 

круг : "Ну-ка болтать генуг, сделаем пошире круг..." : мелодия "Фрейлахс" ; Детский 

сад : "До свиданья, детский сад родной..." ; Еврейский ресторан : "Я захожу  

в еврейский ресторан..." ; Воробей : "Наш воробей, ведь как еврей..." ; Америка :  

"Я океан перелетел, Америку открыл..." ; Тихий океан : "Я уеду в Сан-Диего, где нет 

холода и снега..." ; Улетают птицы : "… далеко на юг..." ; Семену Флаксу : "Нау-

чился ты Отчизне отдавать себя всего..." ; Шестьдесят : "Когда тебе всего лишь двад-

цать..." ; Так давайте веселиться : "Так быстро молодость промчалась!.." ; Милый 

мой аккордеон : "Унеси меня, кораблик, за три моря в мир иной..." ; Песня Нептуна : 

"Киты, акулы и миноги..." / сл. В. Рогового ; Гомо сапиенс — полезный : "Говорят, 

что внуков любят..." ; Мой лучший друг : "Мама с папой на работу..." ; Плюс и 

минус : "Мне часто мама твердила в детстве..." ; Кофемания : "Под жарким небом 

Африки..." / сл. Л. Стекловой ; Гимн УВК № 122 : "Сто двадцать вторая, ты первая..." 

/ сл. М. Богомаза. — О любви немало песен сложено: Ривкэлэ : "…, она в Израиле 

жила..." : евр. нар. песня ; У каждого своя любовь : "…, свои воспоминания..." ; 

Любимая женщина : "… это богиня..." ; Ты моя любовь : "…, ты моя мечта..." ; 

Любимой : "Стань со мною рядом..." ; Придет, придет твоя весна : "Смотрю в 

раскрытое окно..." ; Цветет черемуха : "…, цветет сирень..." ; Мы встретились... : "…, 
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влюбились, расписались..." ; Тарханкутское море : "Мы летели, как птицы, по 

пустынному полю..." : (танго) ; Сиреневые дали : "Я знаю, что мы встретимся с 

тобою..." ; Любовь окрыляет : "Подарю тебе я небо, чтобы ты могла летать..." ; 

Любовь — огонь : "Ах, наши годы, разве их сочтешь!.." ; Дождик : "Дождь идет. Ты 

стоишь под балконом..." ; Девушки — цветы : "Я в саду сорвал мимозы..." ;  

А любовь, любовь пропала : "Зацвели абрикосы в саду..." ; Как надоела мне зима ; 

Эх, хорошо : "Вокруг нас поляны, вокруг нас леса..." / сл. В. Рогового ; Еврейские 

прекрасные глаза : "Встает заря, и тени убегают..." / сл. Ю. Полисского ; Рай : "Если 

Бог своим могуществом..." / сл. К. Симонова ; Слезы жгучие капают ; Ты мое 

наваждение ; Что жизнь, в которой... : "… нет любви твоей!.." / сл. Л. Некрасовской ; 

Ты выдумал меня : "Ты милый, не молчи..." ; Я люблю число тринадцать :  

"Я тринадцатого мая родилась на белый свет..." ; Моя Санжара : "Такой, как ты, мне 

больше уж не встретить..." / сл. Н. Флитер ; Любовь еще жива : "Разлучены мы днем 

и ночью..." / сл. Т. Сулимкович ; Ночь морозная зимою : "… — Божья благодать..." / 

сл. Е. Бродского. — Евреи шутят: Семь сорок : "В 7-40 мы встречали, в 7-40 

ожидали..." ; Работа не волк : "Умеем мы работать, умеем отдыхать..." ; Чтоб ты так 

доехал! : "Приехал жлоб в Одессу и ходит по Пересыпи..." ; Если ты меня 

полюбишь : "… — брошу я курить..." ; Страшный сон : "На праздник к милой в гости 

шел..." : по версии А. Ратнера / сл. В. Рогового. — Моя семья: Колыбельная : "На 

небосклоне зажглась звезда..." ; Боря, Боренька, сынок : "Вьюгами, морозами к нам 

зима пришла..." ; Лорочка : "…, любимая доченька моя..." ; Сережа : "Только в мае, 

только в мае..." ; Мишка : "Звенит, звенит, мишуткин вальс..." ; Артем : "Это 

главный, это славный, это праздник Новый Год..." ; Катя : "В феврале метели, 

снегопады..." ; Марина : "Как глаза твои прекрасны, сколько ласки и тепла!.." ; 

Ленечка : "Я знаю, очень трудный путь ты в жизни отшагал..." / сл. В. Рогового ; 

Сыну : "В висках у сына проблеск седины..." / сл. Л. Стекловой. 

65. Рожко М. В. Рідна серцю земля : пісенник / Михайло Рожко. — Тернопіль : 

Навч. кн. — Богдан, 2008. — 58, [2] с. : нот. іл. ; 20 см. — ISВN 978-966-10-0017-8. 

— [2008-116 Н] 

Зміст: Моя Україно : "…, зелений розмаю..." / сл. М. Бояриної ; Дністровський 

край : "Мій край — чудова сторона..." ; Наша пісня : "Братику, у нас є пісня..." ; 

Вечір на Дністрі : "Знову вечір над Дністром..." ; Над Дністром-рікою : "… ген 

веселка грає..." ; Зоряний вечір : "Ввечері, коли місяць сріблястий..." ; Сто надій : 

"Біжить стежина до Дністра..." ; Дівоча пісня : "Сьогодні вишня розцвіла..." ; Ми і 

дощ : "Сьогодні вперше я йду на побачення..." / сл. Т. Лаврук ; Рідна серцю земля : 

"Іду я схилами до рідного Дністра..." / сл. Г. Мельник ; Рідня : "Ой ти, рідна нене, ти 

одна у мене..." ; Рідна сторона : "Ранкові ниви шелестять хлібами..." ; Додому : 

"Далеко від дому, у небі чужому..." ; Яблука любові : "Подарує осінь..." ; Волошкові 

очі : "Достигають черешні і троянди в цвіту..." ; Вірність : "Закипіло цвітом 

черешнево..." / сл. В. Васкана ; Козацька слава : "Ми пісні співаєм..." ; Буковиночка : 

"Йшла весела дівчина стежинами..." / сл. М. Рожка ; Журавлі : "Вже сині крила 

опускає вечір..." ; Заспівай мені пісню, мамо ; Маки : "Йшли в диму солдати — ні на 

крок назад..." / сл. С. Костюк ; Мамина тривога : "З отчого порога..." / сл. Л. Топало ; 

Лелека : "Вертався лелека..." / сл. В. Мартинюка ; Калинонька : "Калинонько! Ти — з 

маминої пісні..." / сл. В. Василашка ; Мама : "… — початок життя..." / сл. М. Козуб ; 

Моє село : "Закружляли між ярами заметілі..." / сл. І. Нагірняка ; Вдалині за селом : 

"… зеленіють поля..." ; Не по гріхах мене суди : "Я ще повернуся сюди..." / сл.  

О. Бондара ; Не ламай любистку : "Вже за нашу стріху заховалось сонце..." ; 

Посівалочка : "Ой у полечку та й іздалечку..." ; Через тії очі : "Гей, піду я знову в 
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голубінь Дністрову..." ; На горбочку два дубочки / сл. В. Гандзія ; Вишня : "Ще не 

згасла кохання весна..." / сл. Г. Заболотної ; Жартівлива : "Ой у річці вода бистра..."  

/ сл. В. Вознюка. 

66. Розмова з містом : вок. твори харків. композиторів [у супр. фп. / упоряд.  

М. Стецюк] ; Харків. обл. орг. Нац. спілки композиторів України. — Х. : Майдан, 

2006. — 87 с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 966-372-034-4. — [2008-012 Н] 

Зміст: Ковач І. Харкове мій : "Світанок ніжно, як любов..." / сл. О. Марченка. 

— Гайдамака П. Не забуду, не забуду : пісня про рідне місто : "Скільки жить на 

світі буду..." / сл. І. Муратова. — Жук О. Песня о родном городе : "Снова парком 

весенним иду я..." / сл. Б. Котлярова. — Кармінський М. Песня-вальс о Харькове : 

"Нет ничего чудеснее..." / сл. Л. Галкіна. — Булгаков Л. Пісня про рідне місто : 

"Бачиш, хмари пливуть табунами..." / сл. Б. Котлярова ; пер. з рос. В. Грінчака. — 

Фінаровський Г. Пісня про Харків : "Наші рідні міста..." / сл. М. Воробйова. — 

Богданов Ф. Студентська пісня : "Небо над Харковом зорями всіяно..." / сл.  

Ю. Стадниченка. — Юхновська Н. Харківська лірична : "Є на світі міста..." / сл.  

І. Муратова. — Кравцов Т. Місто здійснення мрій : "Ранковим промінням засяяв 

наш Харків..." / сл. авт. ; Моєму городу : "Сколько в мире красот не бывало..." / сл.  

Р. Левіна. — Донник Л. Пісня про Харків : "Мій Харків — моя рідна сторона..." / сл. 

О. Ковальової. — Подгорний В. Пісня про Харків : "Над Харковом зорі заграли 

яскраві..." / сл. авт. ; Харківська лірична : "Я б тебе оспівав..." / сл. Ю. Стадниченка. 

— Гайденко А. Мій Харків : "Як грає зарошене листя..." / сл. О. Марченка. — 

Дроб'язгіна В. Зелений Харків : "У зеленому полоні ти лежиш, як на долоні..." / сл. 

авт. — Іванов В. Старый Харьков : "Когда-то в старом городе прабабушки гуляли..." 

/ сл. З. Сагалова. — Птушкін В. Харківський вальс : "Непогасно сія..." / сл.  

Ю. Стадниченка. — Стецюк М. Місто надій : "Чи шумить падолист..." / сл. О. Мар-

ченка ; Разговор с городом : "Я города люблю громадины..." / сл. Б. Окуджави. 

67. Сорока М. Серцем і душею з піснею зіллюсь : зб. пісень [для голосу без 

супр.] / Микола Сорока. — [Факсиміл. вид.]. — Ізмаїл (Одес. обл.) : СМИЛ, 2006. — 

103 с. : іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — 966-8127-60-9. — [2007-096 Н] 

Зміст: Привіт Пасіцелам : "Можливо, я й прагну..." ; Батькова порада : "Згадаю 

пам'ятний вечір..." ; Здоровше з гумором живеться : "Отож, звучи, наш сміх, звучи!.." 

/ сл. С. І. Олійника ; Волга реченька : "… глубока..." ; Вечір надворі ; Ой, у полі 

бурячок ; Тихо над річкою : укр. нар. пісня ; Лине пісня з України : "Йшли корови із 

діброви..." : фантазія на тему укр. нар. пісень / оброб. Н. С. Сороки ; Красуне, моя 

Україна : "Горжусь своїми предками й батьками..." ; Гімн Ізмаїлу : "Нехай звучать 

мої слова..." ; О чем поют ветераны? ; В заветном саду : "… Измаила..." ; Песня о 

родной Балте : "Над рекою тихой..." ; Мамо, мамо : "Осталися друзі з якими 

недавно..." ; Полечка-Дунаєчка : "Добрий день вам, дівчаточки!.." ; Где ты, милый 

друг? : "Я тебя, мой друг, еще не знаю..." ; Романс : "Нащо приснилася мені..." ; 

Балтяночка-коханочка : "Раз прийшов на вечорниці..." ; Не дивуйся, дівчинонько ; 

Скажіть мені, люди добрі ; Прийшов кум до куми ; Шуточная песня о сороке : "А в 

мире птица есть одна..." / сл. авт. ; Россия — Украина : "Россия и ты — Украина 

родная!.." ; Мой Бог, прости... : "Костер погас..." / сл. И. Вороновой ; Детский горо-

док : "Быть мамой замечательно..." ; Балтийский вальс : "Театрами не славится..." ; 

Все лучшее детям : "В детях всегда продолжение жизни..." ; Здравствуй, фестиваль : 

"Мы с тобою по земле своей идем..." ; Песня друзей : "В радости с нами..." : из муз. 

комедии "Друзья ее величества" ; Песня одессита Жучкина : "Думать нам и не го-

дится..." : из муз. комедии "Друзья ее величества" ; Песня Чайкина : "Я демо-

билизован..." : из муз. комедии "Друзья ее величества" / сл. С. Цванга ; Лесі Ук-
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раїнці : "Замріяні в сонячнім плесі..." ; Знали б, знали тільки клени / сл. Н. Щербань ; 

Усе у нас відмінно : пісня вчителів — випускників балтс. педучилища : "Доріг у нас 

немало..." ; Пісня про космонавта Т. Шоніна : "Кучерявими хмарками..." ; Зірочка : 

"У маленького телятки..." / сл. І. Козулько ; Буджак : "В надвечір'ї неозорий..." / сл. 

В. Виходцева ; Мне многое дано / сл. М. Копаной ; Я смотрю на костер 

догорающий ; В майских грозах : "… ветры отшумели..." ; Гремят веселые оркестры ; 

Ищу сравнение и слово / сл. В. Скокова ; Зачекай, кохана : "На шовкові трави падає 

роса..." / сл. М. Куземського ; Про вдовицю молодицю : "Од села до села..." : із поеми 

"Гайдамаки". Банкет у Лисянці / сл. Т. Г. Шевченка ; Песенка о перепелке : "Пела в 

поле перепелка..." ; Друзья : "На балконе голубь жил..." / сл. Т. Кибкало. 

68. Стадник О. І. Калинові передзвони : [для співу без супр.] : записи і оброб. 

нар. пісень Черкащини та автор. твори / О. І. Стадник. — [Факсиміл. вид.]. — 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. — 245 с. : іл., портр. ; 29 см. — 400 пр. —  

ISBN 978-966-493-021-2. — [2008-004 Н] 
Зміст: Христос ся рождає : "Темненька нічка..." ; Ой на Різдво по вечері ; Ой на 

річці Йордані ; Пан господарю ; Меланка : "Ой що у полі зацвіла гречка ; А в полє, в 
полє, там Господь ходе ; Ой весна, весна, красна ; Ой весна, весна, весняночка ; Тини 
горять ; Ой з-за гори, гори ; Ой нумо, нумо : "…, плетеному шуму..." : (хоровод-
веснянка) ; Скопаю я грядочку ; Ой як, як із нелюбом жити : (ігр. веснянка) ; Король : 
(хоровод-гра) ; А шум ходе : "…, по воді броде..." ; Піду я в лісок : "…, нарву я 
квіток..." : (купал. ігр. пісня) ; Ой на Івана, на Купайла ; Оженився я в Петрівку ; А в 
Петрівку косовицю ; Ой у полі на роздоллі ; Котилася ясна зоря з неба ; Коло млина 
кременина ; Катерина : "Кохайтеся чорноброві..." / сл. Т. Г. Шевченка ; А ще сонце 
не заходило ; Ходе орел понад морем ; Розкопайте гору ; Мати ж моя, мати ; І хмарки 
немає, і дощик іде ; Зайшло сонце за лісок : "…, місяць закотився..." ; Усі гори 
зеленіють ; Розкопаю гору ; Ой сон, мати ; Сама шила, та сама пряла ; Ой у полі, в 
полі ; Ой летіла зозуленька ; Цвіла, цвіла калинонька ; Ой жніть, женці ; Ой у полі 
криниченька ; Ой загув сизий голубонько ; Ой піду я в ліс по дрова : "Ой піду я, 
піду..." ; Ой зайди, зайди, місяцю за комору ; Ой на горі вогонь горить ; Ой загув, ой 
загув сизенький голубчик ; Ой у полі криниця безодня ; Ой зав'яла червона калина ; 
Як вечір, так вечір ; Ой у лісі на дубочку ; Косив козак сіно ; На вгороді огірочки ; 
Ой летіла галка ; Добрий вечір вам, матусю ; Ой зійду я, ой зійду ; Ой, тернице, 
терновая ; Ой з-за гір-гори : "… їдуть мазури..." ; Думай, думай : "Я по клеверу 
ходила..." : руськополян. частівки ; Як сіяла бариня гречуху : (руськополян. побут. 
пісня з пританцовками на рогачах) ; Була в батька парова мишина ; Дрібен дощик 
іде ; Люблю дівчину : "…, дівчина мене..." ; Прийшов з поля : "…, став гадати..." ; 
Кандьор, на базарі була ; Посію я рожу : "… край вікна..." ; Що в неділю хвальба 
буде ; Ой там, ой там : "… поміж вулицею..." ; Гей, люди їдуть по ліщину ; Ой гіля, 
гіля, сирі гуси ; Ей, взяла козака дума ; Чоловіче Гордію ; Служив Лазор у попа ; 
Загуляла чумакова жінка ; За городом біла глина ; Ой ти, діду старенький : "…, біжи 
по калину..." ; Дала мати заміж молодую. — Ой, свату, наш, свату: руськополян. 
весілля з піснями та обряд. діями : (записи 1970—2007 рр.): Та заручена та й 
Галочка ; Будеш, будеш, ненько : "… моя..." ; Хорошії коровгайниці ; Піду я до 
Дунаю ; Піч наша гигоче ; Піч наша на сохах ; Все діло поробили ; А ми літо не 
гуляли ; Ой по той бічок ставочку ; Низом, дружечки, низом : "…, загачуйте греблю 
хмизом..." ; Та ой низом, дружечки, низом ; Ой летять галочки ; Ой то ж не грім 
гримить ; Ой гаю мій, гаю ; Ой до бору, дружки : "Ой до бору, дружечки, до бору..." ; 
Як були ми в свата ; Падала ластівкою ; Дивитвечір : "…, хорошая зряжа, та рано-
рано..." ; Ой кує зозуля : "…, воркує..." ; Не так в саду, як у лісі ; Жалуй, жалуй, 
ненько : "… моя..." ; Ой синє море грає ; Та ой долом, долом ; Ой на горі ячмень ; Чи 
втрапили, чи не втрапили ; Світилочко, пані ; А ми роду та й не пишного ; Дружечки, 



  

 43 

паняночки ; А в боярів руки трясуться ; Скаче сестра, скаче ; Старша свашка не 
ліпашка ; Свашечки, свашечки ; Дружечки, дружечки ; А в нас півень сизокрилий ; 
Дружко руки миє ; Дружко коровгай крає ; Дрібно, дружбонько, дрібно ; І тому 
соколу ; Ой, вінку мій, вінку ; Покривалочка плаче ; Ой так нарядили ; Якби ми 
схотіли ; Та засвіти, мати, свічку ; Та прощай, прощай, Галочко ; А брат сестрицю 
виряджав ; Загрібай, мати, жар ; До нас, невістко, до нас ; Тупу, конику, тупу ; За 
хатою вишня ; Ой вийди, мати : "…, з хати..." ; Тобі, мати, не журитися ; Червона 
калина. — Знайди свою підкову : автор. твори: Знайди свою підкову : "На дубі ворон 
кряче..." ; Човен гойдається : "Виплив на небо місяць уповні..." ; В полеглих матросів 
немає могил : "Ще вибухи чути, як моря прибій..." ; Батька забрала війна : "Хтось уві 
сні на колиску дитячу..." / сл. М. Негоди ; Мій черкаський краю : "Тут я народився, 
тут я вік живу..." ; Батьківське село : "Хоч я у місті ще живу і досі..." / сл. В. Приза ; 
Над Россю : "З глибин віків, де хліб шумить колоссям..." ; Підкажи, баяне : "В'ється 
берегами річенька в тумані..." / сл. О. Лищенка ; Як танцюють козаки : "Підкручу я 
чорний вус, ще й причеплю шаблю..." ; Ой піду я, піду : "… з відрами по воду..." ; 
Нахилиться, віти ; Гомони наш Дніпро : "Над Дніпром широким степ, ліси, гаї..." / 
сл. П. Власюка ; Аве, Марія! : "Зоре моя, і у щасті, й журбі..." / сл. В. Грибенка ; 
Повір мені : "Повір душі моїй печальній..." / сл. П. Линовицького ; Чекання : "Тихий 
вечір стелить роси..." / сл. В. Гапоненка ; Стелись, стелись, рушниченьку / сл. М. Бор-
ща ; Синові незабудки : "Як недавно було — як давно..." / сл. А. Драгомирецького ; 
Була і буде Україна : "Немає саду без калини..." / сл. М. Скловського. 

69. Степовий Я. С. (1883—1921). Вокальні твори для голосу в супроводі 

фортепіано : навч. репертуар. посіб. / Яків Степовий ; [упоряд. Дерда І. М.] ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 90, [1] с. ; 

29 см. — Присвяч. 125-ій річниці з дня народж. композитора. — 50 пр. — [2008-075 Н] 
Зміст: Із-за гаю сонце сходить : для баритона ; За думою дума роєм вилітає : 

для сопрано або тенора ; Утоптала стежечку : для меццо-сопрано ; Зацвіла в долині : 
для баса ; Сонце заходить, гори чорніють : для баса / сл. Т. Шевченка ; Зимою : 
"Дивилося сонце на срібнії віти..." : для сопрано або тенора ; Лився спів колись у 
мене... : для сопрано або тенора ; Не беріть зі зеленого лугу верби : для сопрано або 
тенора ; Ні, не співай пісень веселих : для сопрано або тенора ; Дихають тихо акації 
ніжні : для сопрано або тенора ; На гори високі, на срібло снігів! : для сопрано або 
тенора ; З журбою радість обнялась : для меццо-сопрано / сл. О. Олеся ; Ой поля, ви, 
поля! : для баритона / сл. О. Кониського ; Розвійтеся з вітром : для сопрано або 
тенора ; У долині село лежить : для баритона / сл. І. Франка ; Степ : для баритона / 
сл. М. Чернявського ; Досить невільная думка мовчала : для меццо-сопрано ; Місяць 
яснесенький : для меццо-сопрано / сл. Л. Українки ; Не грай! Не грай! : для сопрано 
або тенора ; Ноктюрн : "Зорі сяють, навівають мрії..." : для тенора / сл. М. Рильсь-
кого ; Мокро і темно... : для баса / сл. С. Черкасенка ; До моря : "Чолом тобі, синє, 
широкеє море!.." : для меццо-сопрано ; Зіронька вечірняя : для меццо-сопрано / сл. 
М. Вороного. 

70. Струни серця : пісенник : [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії 

супр. / упоряд. Островський В. М.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. —  

352 с. ; 17 см. — ISMN M-707509-32-6 (в опр.). — [2007-156 Н] 
Зміст: укр. нар. пісні: А звідси гора : "…, а звідси друга..." ; Била мене мати ; 

Біля річки, біля броду : "… дівчина стоїть..." ; Бодай ся когут знудив... ; В кінці греб-
лі шумлять верби..." ; В саду гуляла : "…, квіти збирала..." ; Верховино, світку ти 
наш ; Вже вечір вечоріє : повстан. пісня ; Взяв би я бандуру ; Висить ябко, висить ; 
Виспівує соловейко ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Гей, розвивайся, дуб зелененький ; 
Гиля, гиля, сірі гуси ; Глибока криниця : "…, глибоко копана..." ; Горіла сосна : "…, 
палала..." ; Де б я не їхала, де б я не йшла ; Десь там далеко на Волині ; Дивлюсь я на 
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небо : "… та й думку гадаю..." ; Дівчино моя, переяславко ; Діду, діду, іди по 
калину ; Добрий вечір, сусідонько ; Дощик накрапає ; Жив собі такий Іван : "…, він 
поїхав по бур'ян..." ; За городом качки пливуть ; За нашов стодолов ; За туманом 
нічого не видно ; Засвіт встали козаченьки ; Зеленеє жито, зелене ; Зрубай, милий, 
дуба : "… коло стежки..." ; І шумить, і гуде ; Іванку, Іванку, з того боку ярку ; Іванку, 
Іванку, купи ми рум'янку ; Ішла баба з весілля ; Ішло дівча лучками ; Ішов відважний 
гайовий ; Ішов козак потайком ; Їхав козак містом : "Їхав, їхав козак містом..." ; Їхав 
козак на війноньку ; Їхали козаки із Дону додому ; Йшли корови із діброви ; Йшли 
селом партизани ; Карі очі, чорні брови ; Кину кужіль на полицю ; Коло млина, коло 
броду ; Коло мої хати зацвіли блавати ; Копав, копав криниченьку ; Летіла зозуля ; 
Летіла куля через гору ; Лілія : "Не сама, не сама лілію садила..." ; Мав я раз 
дівчиноньку чепурненьку ; Мені ворожка ворожила ; Ми зустрілися з тобою у 
Яремчі ; Місяць і зіроньки ; Місяць на небі : "…, зіроньки сяють..." ; На вулиці 
скрипка грає ; На городі верба рясна ; На городі буркун : "…, ягідок не родить..." ; На 
поточку-м прала ; Несе Галя воду ; Ніч яка місячна, зоряна, ясная ; Од Києва до 
Лубен ; Одна гора високая ; Ой в полі береза ; Бандуристе, орле сизий ; Ой вийду я 
на вулицю ; Ой вийду я на ту гору ; Ой гай, гай, гай, гай зелененький ; Ой джи'уне, 
джи'уне ; Ой дівчина по гриби ходила ; Ой дівчина-горлиця ; Ой дівчино, шумить 
гай ; Ой за гаєм, гаєм ; Ой зацвіли фіялоньки : (гаївка) ; Ой зійшов місяць із-за 
хмари ; Ой кум до куми залицявся ; Ой, куме, куме, добра горілка ; Ой лопнув 
обруч : "… та й коло барила..." ; Ой мій милий вареників хоче ; Ой на горі білий 
камінь ; Ой на горі два дубки ; Ой на горі калина ; Ой на горі сніг біленький ; Ой на 
горі та женці жнуть ; Ой на горі цигани стояли ; Ой на горі, на високій ; Ой не світи, 
місяченьку, та й на той перелаз ; Ой не ходи, Грицю : "…, та й на вечорниці..." ; Ой 
під вишнею ; Ой під калиною ; Ой підемо, жінко : "…, підемо, підемо!.." ; Ой піду я 
до млина ; Ой піду я лугом ; Ой піду я понад лугом ; Ой поїхав за снопами ; Ой 
поїхав я до млина ; Ой полечко, поле ; Ой при лужку, при лужку ; Ой продала 
дівчина курку ; Ой сад-виноград : "…, кучерява вишня..." ; Ой служив я в пана : "…, 
та й на перше літо..." ; Ой ти знав, нащо брав ; Ой ти, гарний Семене ; Ой ти, дівчино 
зарученая ; Ой ти, місяцю ; Ой у вишневому саду ; Ой у гаю при Дунаю ; Ой у лузі 
під білов березов : повстан. пісня ; Ой у лузі калина стояла ; Ой у лузі та ще й при 
березі ; Ой у полі верба ; Ой у полі криниченька ; Ой у полі три криниченьки ; Ой 
устану ранесенько ; Ой, хмелю ж мій, хмелю ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой чиє 
ж то жито ; Ой чиє ж то сіно ; Ой чий то кінь стоїть ; Ой чорна я си, чорна ; Ой що ж 
то за шум учинився ; Ой я маю чорні брови ; Ой Морозе, Морозенку ; Ой співаночки 
мої ; Ой, ти, горо кремінная ; Перелаз, перелаз ; Пісня про Олексу Довбуша : "Хто 
там опівночі по лісу блукає?.." ; Плакуча гітара : "Спить ставок, не колишуться 
віти..." ; Плаче захмарене небо ; По садочку ходжу ; По той бік гора ; Повій, вітре, на 
Вкраїну ; Повіяв вітер степовий : стрілец. пісня ; Подай, дівчино, руку на прощання ; 
Половина саду квітне ; Попід гаєм зелененьким ; Порізала пальчик : "… — ой, 
болить!.." ; Посадила огірочки ; Посилала мене мати ; Прощався стрілець : "… із 
своєю ріднею..." : стрілец. пісня ; Розпустили кучері дівчата ; Рости, рости, 
черемшино ; Сама я рожу посадила ; Світи, місяць, нічку ; Світи, місяченьку ; 
Світить місяць : "…, світить ясний..." ; Сивий коню ; Сиджу я край віконечка ; 
Служив козак у війську ; Сонце низенько : "…, вечір близенько..." ; Стоїть дівча над 
бистрою водою ; Та біля наших ворітець ; Та орав мужик край дороги ; Там, де 
Ятрань круто в'ється ; Там на ставі, на ставочку ; Там під Львівським замком : "… 
старий дуб стоїть..." ; Там під лісом, темним бором : повстан. пісня ; Тече вода 
каламутна ; Тече річка невеличка ; Тихий Дунай ; Тиша навкруги ; Туман яром : "…, 
туман долиною ; У сусіда хата біла ; У темному лісі : "…, під білов березов..." : 
повстан. пісня ; Цвіте терен ; Цвіте, цвіте черемшина ; Час додому, час ; Чом ти не 
прийшов : "…, як місяць зійшов?.." ; Чом трава зелена ; Чорна, я си чорна : "…, як 
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тая чорниця ; Чорні очка та й кучері ; Чорні очка, як терен ; Чорнії брови, карії очі ; 
Чорноморець, моя мамцю ; Шумить гай зелений ; Якби мені не тиночки ; Якби мені 
сивий кінь ; Якби я мала крила орлині ; Як засядем, браття, коло чари ; Як ішов я з 
Дебречина : "… додому..." ; Як ми прийшла карта : "… нароковать...". — Нар. музика 
на слова: Ой у лузі червона калина / сл. С. Чернецького ; Думи мої, думи ; По діброві 
вітер віє ; Садок вишневий коло хати ; Тече вода в синє море / сл. Т. Шевченка ; 
Побажання на прощання : "Скільки б не співали, а кінчати час..." / сл. В. Лагоди ; 
Сміються, плачуть солов'ї / сл. О. Олеся ; Стоїть гора високая : (2 варіанта) / сл.  
Л. Глібова. — Машкін М. Верховино, мати моя : "У трембітоньку заграю..." / сл. авт. 
— Пашкевич А. Виростеш ти, сину : "…, вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка ; 
Мамина вишня : "Знову наснилось дитинство..." / сл. Д. Луценка. — Сандлер О. 
Вишиванка : "З вечора пригожого аж до ранку..." / сл. М. Сома. — Савицький Р. 
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / сл. нар. — Білаш О. Два кольори : 
"Як я малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка ; Ластівка : "До вікна мойого..." ; 
Сину, качки летять : "На світанку сина..." ; Ясени : "…, ясени..." / сл. М. Ткача. — 
Купчинський Р. Зажурились галичанки : "… та й на тую зміну..." ; Човен хитається 
серед води ; Як з Бережан до Кадри / сл. авт. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то 
поховайте..." ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Яциневич Я. Заспіваймо 
пісню веселеньку / сл. авт. — Климовський С. Їхав козак за Дунай / сл. авт. — 
Шамо І. Карпати : "Де синії гори, де гори Карпати..." ; Києве мій : "Грає море 
зелене..." / сл. Д. Луценка ; Ой, вербиченько / сл. А. Забашти. — Балема М. 
Козацькому роду нема переводу : "Сяяли на сонці шаблі запорожців...". — Хорта В. 
Мамина коса : "Ой, чого калина віти похилила..." / сл. І. Чернецького. — Сабадаш С. 
Марічка : "В'ється, наче змійка, неспокійна річка..." / сл. М. Ткача. — Майборода П. 
Ми підем, де трави похилі ; Моя стежина : "Чому, сказати, й сам не знаю..." ; Рідна 
мати моя : "…, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка. — Конощенко В. На коня : 
"Зірка вечорова..." / сл. М. Невмитого. — Лісовий М. Наливаймо, браття / сл.  
В. Крищенка. — Глінка М. Не щебечи, соловейку / сл. В. Забіли. — Ярославенко Я. 
О, Україно : "… О, люба ненько..." / сл. М. Вороного. — Лепкий Б. Ой видно село : 
"…, широке село під горою..." / сл. авт. ; Час рікою пливе : "…, як зустрів я тебе..." / 
сл. Л. Лепкого. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий... / сл. Т. Шевченка. 
— Негребецький І. Розпрягайте, хлопці, коней / сл. авт. — Горчинський А. Росте 
черешня в мами на городі / сл. М. Луківа. — Михалюк В. Смерічки : "У вербах 
плакучих краса незрівняна..." ; Черемшина : "Знов зозулі чути голос в лісі..." / сл.  
М. Юрійчука. — Батюк П. Тихо над річкою / сл. С. Черкасенка. — Бабич Р. Хлопці 
кучеряві : "…, не ходіть до нас..." / сл. А. Драгомирецького. — Івасюк В. Червона 
рута : "Ти признайся мені..." / сл. авт. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців 
насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського. — Малишко А. Як за дальним небосхилом / 
сл. авт. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. 

71. Тяско М. В. Як ішов я в дивосвіт : пісні / Михайло Тяско. — Ужгород : 

Карпати, 2008. — 106, [1] с. : іл., нот. іл., портр. ; 29 см. — 250 пр. — ISМN М 707511-

03-9. — [2008-126 H] 

Зміст: духов. пісні: Псалом 67 : "Нехай Бог помилує нас..." ; Псалом 121 : "Свої 

очі я зводжу на гори..." / ред. М. Подворняка ; Біблія : "О, Книго Божа і Свята..." ; 

Журавлі : "Чи ти коли придивлявся, друже дорогий..." : для однорід. хору / сл.  

М. Подворняка ; Як ішов я в дивосвіт : для однорід. хору / сл. С. Рачинця. — Хор. 

твори: Пісня про трембіту : "Громом трембітаєш ти над гірськими схилами..." / сл.  

В. Панченка ; Звором, долом : "..., тихим бором..." ; В небі жайворонок співає / сл. 

І. Мельника ; Уж : "У лісі далеко..." : для однорід. хору / сл. А. Копинця. — Вок.-

інструмент. твори: Люблю я рідні гори : "..., річок грайливий плин..." / сл. А. Ко-

пинця ; Добре тому, добре ; Незабудка : "Ой піду я по долинах, по зелених по 
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руїнах..." / сл. О. Духновича ; пер. Ю. Шкробинця ; Все сняться Карпати : "Куди не 

піду, там, де кручі високі..." / сл. П. Горецького ; Де квітуча полонина : "... і ліси 

дрімучі..." / сл. О. Дяченка ; Материнська пісня : "Ой пішов ти, Іваночку..." : із поеми 

"Розп'яття" / сл. П. Скунця ; Що то буде! : "..., добрі люди?.." ; Смереки осені не 

знають : "Ті стежки, що нас вели у мрію..." ; Молодіжна : "Кличуть і кличуть дороги 

тривожні..." / сл. П. Скунця ; Була весна : "... І вже весна позаду..." / сл. В. Ладижця ; 

Полонино, полонино : "..., як же без тебе..." / сл. В. Діянича ; Через двадцять літ : 

"Мов сніг, що на Монблані спить, байдужий до жари й вітрів..." : "Husz ev mulva…" / 

сл. Я. Вайди ; пер. Ю. Шкробинця ; Раз у день : "...: дзен-дзень-дзень..." / сл.  

Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Прощання : "Гей, на заході гармати..." / сл. В. Сосюри ; 

Вогник : "Біжить струмок — не наздогнати..." ; За рікою : "... хлопці косять..." / сл.  

В. Вовчка ; В садах верховинських : "... весняне буяння..." ; Не забуть мені ніколи : 

"Яблуні цвіли навколо..." / сл. І. Мельника ; Слова матері : "Я в пошані у людей..." / 

сл. С. Олійника ; Пісня про лікаря : "Є слава незнаних героїв..." ; Побажання на 

весіллі : "Хто ще зберіг юнацькі сили..." / сл. П. Масенка ; Гей, бики! : "Та гей, бики! 

Чого ж ви стали?.." / сл. С. Руданського ; Падолист : "Пада лист, пада лист..." / сл.  

В. Каліки ; Кохання : "Чом воно мене не чує..." ; Стежка : "Є привітна, найкраща 

стежина..." / сл. В. Панченка ; На рідній ниві : "Ниво неорана, ниво несіяна..." / сл.  

М. Чернявського ; Зустріч у горах : "Лісову красуню, доньку Верховини..." / сл.  

Н. Ковач ; Тебе пою : "Когда не все сбывается, что хочешь..." / сл. Ф. Балкарова ; пер. 

с кабард. Н. Скребова ; Минута : "Так минута мала, словно точка..." ; Песня о 

вышковом : "День и ночь стоит на вышке..." ; Шире шаг : "..., ребята, шире шаг, 

солдаты..." / сл. А. Афанасьева ; Эй, цыган : "..., ты спой мне песню..." / сл. В. Мер-

мелштейна ; Родина : "Да, больше всех..." ; Чайки над Ужем : "Откуда они, эти 

чайки, примчали..." / сл. В. Душина ; Гірське озерце : "Лежить у Міжгір'ї..." ; Пісня 

малих туристів : "Вдалині синіють Татри..." ; Вогники сміються / сл. В. Панченка. 

72. Умнов В. В. Дует нев’янучих сердець : зб. пісень [для співу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Вячеслав Умнов, Василь Сторонський. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 43 с. : нот. іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-

966-2946-57-4. — [2008-099 Н] 

Зміст: Душа народу — троїсті музики : "Росли, надіялись, кохали..." ; При своїх 

коханих : "... загубіть погане..." ; Юна вічність : "Заголублю, зацілую, закохаю..." ; 

Осіння віхола : "Забилося, затьохкало, зайшлось..." ; Вчорашні сни : "Вчорашніх рук 

рельєфна мідь..." ; Бабине літо : "Павутина бабиного літа..." ; Падолист : "А немає в 

серці анічого, окрім Бога..." ; Предтеча : "... був перед Приходом..." ; Чорні очі, очі 

карі : "Чорні сонця очей гарячих..." ; Зостанься, Любове : "..., куди ти спішиш?.." ; 

Рената : "Гарні яблука зріють в Карпатах..." ; Зорі сипляться : "... Зорі падають..." ; 

Грушка моя : "... цвіте..." ; Самотності печаль : "Не закохаєшся у кокон..." ; Цілунок 

року : "Цілували весни юний сад..." ; Квітень цвітневий : "Мій квітню цвітневий..." ; 

Люблю цей світ : "За тим за синім обрієм..." ; Опалі папірівки : "Своє упаде, 

нагнуться не всі..." ; Природа і ми : "Нічого такого. Як все..." ; Пісня осені : "Опадає 

листя винограду..." ; Чиясь душа : "Якщо душа душі не доганяє..." ; Білі папірівки : 

"Зваблений зорями щонайпершими, згадую все...". 

73. Хрестоматія для сольного співу : пісні, романси, арії укр. композиторів.  

У 3 ч. Ч. 1 / [упоряд.: Бриліна В. Л. та ін.]. — К. : Освіта України, 2006. — 244 с. : 

нот. іл. ; 29 см. — 150 пр. — ISВN 966-8847-29-6 (у паліт.). — [2008-149 Н] 

Зміст: укр. нар. пісні: Чи ти не знаєш, де моя хатинка / оброб. В. Совінського ; 

Од Полтави до Хорола ; Чумак : "Та їхав чумак з Дону..." / оброб. О. Аляб'єва ; 

Тяжко знести тої розлуки / оброб. К. Ліпінського ; Стоїть явір над водою / оброб.  
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С. Гулака-Артемовського ; Казав мені батько ; Ой з-за гори вітер віє ; Дівчино моя ; 

Вилітали орли з-за крутої гори ; Добривечір тобі, зелена діброва ; Ой на гору козак 

воду носить ; Ой і не стелися, хрещатий барвінку / оброб. М. Лисенка. — Маркевич М. 

Сирота : "Нащо мені чорні брови..." / сл. Т. Шевченка. — Барсицький А. В'язонько : 

"Ой в'язонько молоденький..." / сл. А. Метлинського. — Гушалевич І. Пісня Олі : 

"Чого лози похилились..." ; Пісня Анни : "Чи я тебе, Олю..." : із опери "Підгірянки". 

— Гулак-Артемовський С. Романс Оксани : "Місяцю ясний..." ; Пісня Карася : "Ой 

щось дуже загулявся..." ; Каватина Султана : "Як любо серцю тут..." ; Каватина 

Карася : "Тепер я турок, не козак..." ; Сцена Оксани : "Ангел ночі над землею..." ; 

Пісня Одарки : "Ой казала мені мати..." : із опери "Запорожець за Дунаєм". — 

Кропивницький М. Соловейко : "Ой, у саду на вишенці соловейко щебетав..." / сл. 

авт. ; оброб. С. Заремби. — Вахнянин А. Арія Одарки : "Нема мені порадоньки..." : 

із опери "Купало". — Калачевський М. Копана заступом яма глибокая : "Заступом 

копана яма глибокая..." / сл. О. Новицького. — Матюк В. Веснівка : "Цвітка дрібная 

молила неньку..." / сл. М. Шашкевича. — Нижанківський О. О, не забудь : "..., 

молю тебе..." / сл. В. Масляка ; Люблю дивитись / сл. О. Кониського. — Січинський Д. 

Не співайте мені сеї пісні / сл. Л. Українки ; Як почуєш вночі / сл. І. Франка ; Із сліз 

моїх / сл. Г. Гейне ; пер. А. Кримського. — Лопатинський Я. Горить моє серце / сл. 

Л. Українки. — Підгорецький Б. Арія Марусі : "Стережімось, челядонько..." ; 

Аріозо Русалки : "Ось іде він, мій коханий..." : із опери "Купальна іскра" ; Минають 

дні / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М. Ой маю, маю я оченята... ; Ой одна я, одна ; 

Садок вишневий коло хати ; Якби мені черевички : "Якби мені черевики..." ; Доля : 

"Ти не лукавила зо мною..." ; Чого мені тяжко ; Якби зустрілися ми знову / сл.  

Т. Шевченка ; Коли настав чудовий май ; Коли розлучаються двоє / сл. Г. Гейне ; пер.  

Л. Українки ; Безмежнеє поле / сл. І. Франка ; Смутної провесни / сл. Л. Українки ; 

Нічого, нічого / сл. М. Вороного ; Айстри : "Опівночі айстри в саду розцвіли..." / сл. 

О. Олеся ; Пісня Левка : "Ой ти, місяцю, зоре..." : із опери "Утоплена" ; Речитатив, 

аріозо, арія Насті : "Душа тремтить..." ; Пісня Тараса : "Гей, літа орел..." ; Арія 

Тараса : "Що у світі є святіше?.." : із опери "Тарас Бульба" ; Пісня Наталки : "Видно 

шляхи полтавськії..." ; Пісня Виборного : "Ой під вишнею..." ; Пісня Виборного : 

"Дід рудий..." ; Пісня Терпелихи : "Чи я тобі, дочко..." ; Пісня Наталки : "Ой мати, 

мати..." ; Пісня Миколи : "Та немає в світі..." ; Пісня Возного : "От юних літ..." ; 

Пісня Петра : "Ой не шуми, луже..." : із опери "Наталка Полтавка". — Стеценко К. 

Ой не дивуйсь : "О, не дивуйсь..." / сл. О. Олеся ; Плавай, плавай, лебедонько / сл.  

Т. Шевченка ; Вечірня пісня : "Тихесенький вечір на землю спадає..." / сл. В. Самій-

ленка ; Хотіла б я піснею стати ; Стояла я і слухала весну ; Дивлюсь я на яснії зорі ; 

Досить невільная думка мовчала / сл. Л. Українки. — Степовий Я. Із-за гаю сонце 

сходить ; Ой три шляхи широкії / сл. Т. Шевченка ; Місяць яснесенький / сл. Л. Ук-

раїнки ; Не беріть із зеленого лугу верби ; Долини сплять / сл. О. Олеся ; Розвійтеся з 

вітром / сл. І. Франка ; Степ : "... і степ один без краю..." / сл. М. Чернявського. 

74. Чарівна весна : пісні для голосу та інструмент. естрад. квартету / муз.  

Е. Мантулєва ; сл. І. Юринця ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. нар. 

муз. інструментів та вокалу. — Дрогобич : Посвіт, 2008. — 8 с. : портр. ; 29 см. — 

200 пр. — ISВN 978-966-2946-76-5. — [2008-196 Н] 

75. Ширяев А. Мои песни : (написанные в период с 1991 г. по авг. 2007 г.) : 

[для голоса с услов. букв.-цифр. обозначением партии сопровожд.] / Андрей Ширяев. 

— Луганск : [б. в.], 2007. — [234] с. ; 20 см. — 300 экз. — [2007-107 Н] 

Содерж.: песни на стихи Луган. поэтессы Елены Руни: Ангел : "Друг мой, 

сядем помолчим..." ; Веселая : "Обсуждают меня кумушки..." ; Вечер : "Ты случайная 
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встреча моя..." ; Встречи-прощанья : "В каждой встрече — боль прощанья..." ; 

Дарите женщинам цветы : "... — порой внезапные, как слезы..." ; Доживем до 

рассвета : "За окном — темнота, пахнут спички сосной..." ; Желтая роза : "Среди 

звезд морских и небесных..." ; Куплеты провинциальной барышни : "К зеркалу 

ближе стану и вижу..." ; Луганская осень : "Ветер листья поблекшие носит..." ; 

Ночное танго : "Давно мы не встречались..." ; Ночь на Ивана Купалу : "Колдовской и 

хмельной напиток..." ; Песенка под зонтиком : "Дождливая экзотика..." ; Свинский 

год : "Уходит, лая, год собачий..." ; Секс-машина : "Я тону в твоих глазах, но с 

другой тебя я вижу..." ; Созвонимся : "Ты сказала: "Пока, созвонимся!.." ; 

Хризантема : "Светло и гулко в мастерской..." ; Чужая : "..., другая и непохожая...". 

— Песни на стихи Луган. поэта Владимира Цепола: Атаман Булавин : "А давайте 

братцы, в песне помянем..." ; Было дело : "Я была такая, девочка крутая..." ; 

Ветераны : "Люди старой закалки..." ; Гімн : "По всіх містах авторитет..." ; Жди 

казачка : "Как у Дона у реки..." ; Застенчивый : "Сирень белая цветет..." ; Казаками и 

умрем : "Нам сказали — мы ходили..." ; Казковий сон : "Ніч — зі сном приходе..." ; 

Ключевой момент : "Встречи с прошлым мы ждем иногда..." ; Лесоповал : (из 

воспоминаний узника ГУЛАГА) ; Луганск : "Отсюда далеки моря..." ; Луганчанка : 

"Я по миру помотался..." ; Мужики : "Под шафе, приползая домой..." ; На посошок : 

"Давай, дружок, нальем на посошок..." ; Нежданная встреча : "Возвращался я с 

похода..." ; Новый год : "От салютов красив небосвод..." ; Песня про Лутугино : 

"Наш Лутугино город родной..." ; Посошок : "Кто придумал — я не знаю..." ; 

Проказник май : "Шел теплый дождик проливной..." ; Разгулялся станичный народ ; 

Слепой музыкант : "... на гитаре играл..." ; Сорок восьмая : "Где бы не был, но все 

очень странно..." ; Сочи : "Туман над морем опустился..." ; Україна — рідна мати : 

"Від шахтарського Донбаса..." ; У реки терновник : "... белый цвет надел..." ;  

Я вернулся домой ; Я родился на Урале. — Песни на стихи Степана Ермака: Базар : 

"Язык брехлив..." ; Белый лебедь : "Мы вышли ровно в семь..." ; Ветер перемен : 

"Летит поспешно он..." ; Вехи жизни : "В чаше Малой Медведицы..." ; Возвращение : 

"Дождик мелочью звенит..." ; Время сов : "У вечера особый запах..." ; Голова моя 

седая : "Снега взбитая перина..." ; Горе — не беда : "Накрывает грусть-тоска..." ; 

Заваруха : "Вновь заваруха..." ; Зима : "Деревьев кроны быстро поредели..." ; 

Кленовый вальс : "Между землей и небом..." ; Край родной : "Душа струной..." ; 

Наошибался : "Наверно, ошибался..." ; Настала осень : "Наконец настала осень..." ; 

Октябрь : "... посеребрил мои виски..." ; Осеннее полнолуние : "Какая полная 

луна..." ; Осень : "Снова судьба привела..." ; Покров Богородицы : "Увезли на край 

земли, ближе к Северу..." ; Предзимье : "..., голые поля..." ; Рельсы-шпалы : "Без 

билета и без визы..." ; Стоит девчонка : "Девчоночка в оранжевой куртенке..." ; 

Тихий Дон : "Если Круг скажет "надо"..." ; Толик-наркоман : "Весь маршрут 

изучен..." ; Устал ; Хмурая улица : "Над любимой улицей..." ; Шансонье : 

"Король..." ; Шашлычок : "Нанизаны слова..." ; Эдем : "Я живу на земле, как в 

раю..." ; Я — Русь : "Мы все от Адама и Евы..." ; Я — мир : "... Я живу вне 

пространства...". — Песни на стихи Александра Белика: Мне нравится : "... смотреть 

в твои глаза..." ; Одуванчик : "Дышать вполсилы..." ; Посвящение Наталье : "Волос 

смолистых дождик нежный..." ; Я незаметно постарел ; Я предал : "... не ее — 

себя...". — Песни на стихи Николая Феклина: Дождь : "..., говорливый дождь..." ; 

Зажглась звезда : "... и потушила мглу..." ; Замкнутый круг : "Неужели тебя до сих 

пор я люблю..." ; Неужели : "... ты не такая как все..." ; Не хочу : "Как хочу, чтоб ко 

мне ты пришла..." ; Я намочила волосы : "... — сушу..." ; Я так устал : "... в 

обыденных заботах...". — Песни на стихи Сергея Есенина: Вечер черные брови : "... 
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насупил..." ; В хате : "Пахнет рыхлыми драченами..." ; Выткался на озере ; Глупое 

сердце ; Гой ты, Русь : "..., моя родная..." ; Заметался пожар голубой ; Зеленая 

прическа ; Матушка в купальницу ; Мчатся сани : "Слышишь, мчатся сани..." ; 

Озорной гуляка : "Я обманывать себя не стану..." ; Пускай, ты выпита другим ; 

Синий туман : ".... Снеговое раздолье..." ; Старый клен : "Я покинул родимый 

дом..." ; Сыпь тальянка : "... звонко..." ; Уходим понемногу : "Мы теперь уходим 

понемногу. — Песни на стихи разных поэтов: Спи елочка-детка / сл. М. Карем ; 

Блюз для двоих : "Этот блюз для двоих..." ; Судьба казака : "На вечерней заре умирал 

казак..." ; Там, где степь широкая : "... у реки качается..." ; Это не ты / сл. неизв. авт. ; 

Бывают женщины : "... притворно-неприступны..." / сл. В. Мирошниченко ; В по-

ходе : "Что-то мое сердце..." / сл. А. Довгань ; Вы так нечаянно явились : романс ; 

Желанная : "Это ты, моя желанная..." ; Женщина : "Кто ты? Я песня..." ; Звезды 

падают в траву ; Я на струнах дождя ; Я тебя люблю : "Я тебе единственный..." / сл. 

М. Харченко ; Где бы ты не жил : "... на белом свете..." / сл. А. Горьина ; Город 

детства : "Там далеко за деревнями..." / сл. Л. Егоровой ; Грустинка : "Ты моя грус-

тинка..." ; Не разлюби : "Все разрешаю тебе дорогая..." ; Такая красивая : "У меня по 

тебе Ностальгия..." / сл. Р. Гуляева ; Девочка и дождь : "Дождь стучит на улице..." / 

сл. Е. Наумовой ; Дежа вю : "Пролетела тень..." / сл. В. Минченко ; Зеленоглазая : 

"...! И молодо и зелено..." ; Мисс Мэг : "Как зовут эту девушку парень?.." / сл.  

Б. Локотош ; Зову : "Ты шелест ветра во дворе..." / сл. М. Харченко, Л. Егорова ; 

Казаки свой ум имеют / сл. нар. ; Козочка : "Живет в селе девчоночка..." / сл. сестер 

Воронцовых ; Колыбельная : "Словно снегом за окном..." / сл. Л. Штельмах ; Ленка : "А я, 

представьте, не верю в эту ночь..." / сл. Л. Филатова ; Монастырь : "Ты спишь один — 

забыт..." / сл. А. Фета ; Мы любим джаз : "Тары-бары растабары..." / сл. А. Ширяева ; 

Проводы казака : "Конь боевой с походным вьюком..." / сл. А. Туроверова ; Почему 

тяжело любить : "Твои глаза не просят любви..." ; Не тревожьте меня : "... понапрасну..." / 

сл. Н. Ливановой ; Сон : "Ночью за твоим окном..." / сл. Н. Кончаловской. 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із 

супроводом і без нього 

76. В дорогу : пласт. співаник / [зібрав і зредагував Др. В. Витвицький]. — [2-ге 

вид., поправл.]. — Львів : Пласт. шлях : ЗУКЦ ; Мюнхен : [б. в.], 2007. — 194 с. : іл., 

нот. іл. ; 14 см. — У вих. дан. також: Авґсбурґ : Молоде життя, 1949. — Частина літ. 

тексту англ. — Парал. тит. арк. англ. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8445-75-0. — 

[2008-133 Н] 
Зміст: 1. Цвіт України і краса: Купчинський Р. Боже Великий : "..., творче 

всесвіту..." : стрілец. і пласт. молитва : (2 голоси) / сл. авт. — Вербицький М. Ще не 
вмерла : "... України ні слава, ні воля..." : Укр. нац. і держ. гімн : (3 голоси) / сл.  
П. Чубинського ; оброб. М. Гайворонського. — Ярославенко Я. Цвіт України і краса 
/ сл. Дрот ; Соколи, соколи : "..., вставаймо в ряди..." : сокіл. марш : (2 голоси) ; Гей, 
пластуни! Гей, юнаки! : "... Ми діти сонця і весни..." : пісня закарпат. пластунів :  
(2 голоси) / сл. С. Черкасенко. — Стеценко К. Як умру, то поховайте : Заповіт :  
(3 голоси) / сл. Т. Шевченка. — П'ясецький Ю. У світів пожежі : "..., в заграві 
кривавій..." : пласт. присяга : (2 голоси) / сл. Дрот ; Прапоре наш : "..., замай нам в 
гордій славі..." : пісня "Лісових Чортів" на міш. хор з баритон. соло / сл. А. П'ясець-
кий. — Гайворонський М. Від синього Дону : "... до сивих Карпат..." : маршова 
пісня : (3 голоси) / сл. О. Кобець. — Людкевич С. Далека ти, та близька нам : "..., 
кохана Вітчизно..." : пісня українців-емігрантів : (чол. хор) / сл. В. Щурат. — 
Ліебард Л. Пісня Джемборі : "З'єдинені й міцні дружбою..." : міжнар. скаут. пісня, 
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співана на "Джамборі" : (2 голоси) / сл. Г. Тіссеран. — Нар. пісні: Гей, у лузі червона 
калина : "... похилилась..." : стрілец. пісня : (чол. хор) / оброб. З. Лисько. — 2. Гей, 
життя ти наше молоде: Ми бурлаки, як один : мандрів. пісня Куріня ст. пластунів 
"Бурлаки" : (1 голос) ; Друга чота, чота крилатих : пласт. табор. пісня : (1 голос) ; 
Марш бурлаків : "Гей, ми бурлаки, бурлака..." : пісня Куріня ст. пластунів 
"Бурлаки" : (1 голос) / сл. й муз. ***. — "Орли"[гурт]. Орли готові вже до лету : 
пласт. пісня гуртка "Орли" : (2 голоси). — Гайдук В. Гей, у нас крила молоді!.. : 
марш. пісня Куріня ст. пластунів "Чота Крилатих" : (1 голос) / сл. В. Гайдук,  
Д. Штогрин ; Привіт весні : "Вітай, весно, вітай поміж нами!.." : пласт. пісня за 
мелодією з репертуару "Веселого Львова" : (1 голос) / сл. Д. Штогрин. — 
Недільський І. Пісня "Лісових Мавок" : "З зелених гір, з долин широких..." : пісня 
куріня ст. пластунок "Лісові Мавки" : (2 голоси) / сл. Л. Храплива ; Дванадцять нас в 
гурті Котів : пісня гуртка пласт. юнаків "Чорні Коти" : (2 голоси) ; Гей, славний наш 
гурток "Вовків" : пісня гуртка пласт. юнаків "Вовки" : (2 голоси) / сл. М. Угрин-
Безгрішний ; У мандри, у мандри : "... ходім, юні друзі..." : пласт. мандрів. пісня :  
(2 голоси) / сл. Ф. Смеречук ; Ми ростем, ми надія народу : пісня укр. молоді :  
(2 голоси) / сл. Б. Ніжанківський ; Угрин-Безгрішний ; Молоді ми : "... і світ нам 
відкрито..." : похід. пісня : (міш. хор) / сл. Л. Л. — Ганушевський Б. Гав-гу! Вовки : 
"..., вже ліс шумить..." : пласт. пісня : (2 голоси) / сл. Дрот ; Не журіться, юні друзі : 
"..., є країна чарівна..." : пісня пластунів : (1 голос) / сл. О. Олесь. — Купчинський Р. 
Пусти ж мене , мати, до табору! : пісня пластунок : (2 голоси) / сл. М. Підгірянка ; 
Гей, мандрують пластуни : мандрів. пісня : (2 голоси) ; Зашуміли верби при потоці : 
пласт. мандрів. пісня : (1 голос) ; Чи знаєш ти : "... найкращу в світі пісню..." : лісова 
пісня : (2 голоси) / сл. авт. — Пісня пластунок : "Весняний мрій, крицевих діл..." :  
(2 голоси) / мелодія стрілец. пісні. — Крушельницький Т.-Ч. Гей-гу, гей-га! Таке то 
в нас життя... / сл. авт. — Божик В. Мандрівці ми : "Прощайте нам, хатні пороги..." : 
мандрів. пласт. пісня : (2 голоси) ; Гей, життя ти наше : "..., юне, молоде..." : пісня 
юнаків : (2 голоси) / сл. В. Софронів-Левицький. — Сич І. На Кобилецькій поляні : 
"Гей, підемо, пластуни-молодці, на високу гору..." : пісня закарпат. пластунів :  
(1 голос) / сл. М. Підгірянка. — П'ясецький Ю. Гей, там у горах : "... високих..." : 
мандрів. пісня "Лісових Чортів" : (чол. хор) / сл. Г. П. Скоб, А. П'ясецький ; Ударте в 
крила! : "..., орли ви пластові..." : пласт. пісня : (2 голоси) / сл. М. Підгірянка ; При 
варті : "Сіріли у сумерку півночі шатра..." : пласт. пісня для баритона у супр. 
мандолін і гітар / сл. Ю. Старосольський ; Гей-гу! Гей-га! : жартівлива пісня 
"Лісових Чортів" : (1 голос) / сл. "Лісові Чорти". — Гайворонський М. Мережі : 
"Гей, на дубах золотіє листя..." : мандрів. осін. пісня : (3 голоси) / сл. В. Хмара. — 
Казав мені в лісі сатана : жартівлива пісня : (1 голос) / сл. Т.-Ч. Крушельницький ; 
під мелодію стрілец. пісні ; "Чорна кура" : "Як ішов я з Дебречина додому..." : 
жартівлива закарпат. пісня, що її співають залюбки пластуни : (1 голос). — 3. Ой, 
гай, мати: нар. пісні на один голос: Ой, гай, мати : "..., ой, гай, мати..." ; Ох, не 
стелися, хрещатий барвінку ; Ой, що ж то за шум ; Добрий вечір, дівчино! : "..., куди 
йдеш?.." ; Щеглик оженився : "..., щеглик утратився..." ; Верховино, світку наш : "..., 
гей, як у тебе тут мило..." ; Взяв би я бандуру : "..., настроїв, заграв..." ; нар. пісні на  
2 голоси: Розвивайся, ой, ти старий дубе ; Ой, з-за гори чорна хмара : "... встала..." ; 
Котилася ясна зоря : "... з неба, та й упала додолу..." ; Ой, хмелю ж, мій хмелю : "..., 
хмелю зелененький..." ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Пасла дівка лебеді ; Коло млина 
яворина : "..., зацвіла калина..." ; Гей, нум, хлопці, до зброї ; Гей, там, на горі, Січ іде. 
— Нар. пісні на чол. хор: Засвистали козаченьки / оброб. М. Колесса ; Гей, на горі 
там женці жнуть / оброб. Н. Нижанківський ; Та туман яром котиться / оброб.  
М. Лисенко ; Курилася доріженька / оброб. В. Барвінський ; нар. пісні на жін. хор: 
Заєнько : "Заєньку, та за головоньку..." ; А ми поле оремо : "..., оремо, червоною 
рожею, маків цвіт..." / оброб. М. Колесса ; Ой, Див, Ладо / оброб. З. Лисько. — Нар. 
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пісні на міш. хор: Над річкою, беріжком : "..., ішов чумак з батіжком..." ; Черчик : 
"Ой, Черчику, ти голубчику, скажи мені усю правдоньку..." / оброб. М. Леонтович. 
— 4. Віють прапори: Гайворонський М. Слава, слава, отамане ; Нема в світі : "... 
кращих хлопців..." / сл. Ю. Назарак ; Синя чічка : "Ой, упали сніги білі на Поділлі..." 
/ сл. В. Хмари. — Лепкий Л. Ой, видно село : "..., широке село під горою..." ; Ми 
йдемо вперед : "..., над нами вітер віє..." ; Група "Схід" : "Від Тиси аж до гір 
Кавказу..."/ сл. авт. ; оброб. Б. Кудрик. — Купчинський Р. Не сміє бути : "... в нас 
страху..." ; Ми йдемо в бій / сл. авт. ; оброб. М. Колесси. — Празький М. Гей, 
волинськими шляхами : "... і безіменими степами..." / сл. О. Бабія. — Китастий Г. 
Карпатські січовики : "То не лист осінній за водою..." / сл. Я. Славутич ; Україна : 
"Чорними хмарами вкрита руїна..." : марш / сл. І. Багряного. — Верховинець В. Ой, 
зацвіла папороть : (жін. хор) / сл. М. Хвильового ; оброб. для жін. хору і фп.  
В. Витвицького. — Витвицький В. Зірвалася хуртовина / сл. Г. К. ; Нема тії сили : 
"..., щоб весну спинила..." / сл. І. Багряного ; Віють прапори : "... над нами..." / сл.  
Г. Чупринка. — 5. Ой, надворі метелиця: (укр. нар. танці : для мандолін.-гітар. 
оркестру) : партитура: Полтавський козачок ; Запорожець ; Аркан ; Маруся ; Чумак ; 
Катерина ; Гандзя ; Гопак ; Ой, надворі метелиця ; Ой, дівчина горлиця. — 6. Хлопці, 
алярм! : (сурм. сигнал, уклад. Ю. П'ясецький): Гей, вставайте, друзі! : "... Гляньте: 
ясне сонце, вже день!.." ; Гей, друзі ; На "Струнко!" і на "Спочинь!" ; Вже грі кінець ; 
Обідати йдіть! : "Юшка вже зварена..." ; Вже вечір-ніч : "..., йде сон до віч..." ; Ніч 
вже йде : "... За верхи..." ; Хлопці, алярм! : "... Гей, вставайте!.." ; В дорогу! : "Гей, 
хлопці-молодці, в мандрівку ми йдемо...". 

77. Гаврилюк О. К. Кладочка : [пісні, мелодії, лірика, гумор] / Олександр 

Гаврилюк. — 2-ге вид., доповн. — Луцьк : Вежа, 2007. — 62 с. : іл., нот. іл., портр. ; 

20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-600-310-5. — [2008-079 Н] 

Зміст: Кладочка : "Над потоком кладочка..." ; Скорботний день : "Лилася ніжно 

колискова пісня..." ; Прощання ; Материнська доля : "Вишивала мати хрестиком 

сорочку..." : реквієм : для міш. хору ; Де співає річка ; Іде по місту Ганночка ; 

Допарубкувався : "Білий бусел і бабусенька стара..." ; Моя пізня, осіння любов : "Де 

щасливою..." ; Журавлі відлітали : "Прокидалися ранки..." ; Чом приносиш печаль : 

"На світанку берізка голубить косу..." / оброб. Є. Палюха ; Розквітала калина : 

"Розквітала в саду..." / мелодія Є. Палюха ; Канів ; Вечір / записав Є. Палюх ; Гос-

подній заповіт : "Господні діти..." ; Ясна зірка сповістила : колядки / в записі  

В. Шафети ; Вибирала дівчинонька жениха : "Красуню дочку мали мама і тато..." / 

оброб. для міш. хору В. Шафети ; Вальс "Весна" : для баяну. — Герасимчук В. 

Виглядає мати : "Линули піснями...". 

78. Євтушенко М. А соняхи цвітуть : зб. пісень [для співу з умов. букв.-цифр. 

позначеннями партії супр.] / Микола Євтушенко. — [Факсиміл. вид.]. — Суми : 

Мрія, 2007. — 67 с. : іл. ; 20 см. — На тит арк.: До 300-річчя Гетьман. столиці. — 

300 пр. — 978-966-473-008-9. — [2007-109 Н] 
Зміст: Мій рідний краю, я тобі співаю: Столиця гетьманів : "Місто на схилах 

Есмані..." / сл. А. Бойка та М. Гурця ; Роде мій прекрасний ; Глухів чарівний : "Під 
небом сяють церкви куполами..." ; Пісне моя, тополина : "Росте тополя в полі край 
долини..." / сл. О. Качан ; Пісня про Глухів : "Понад тисячу літ над рікою 
Есманню..." / сл. В. Раєвського ; Глуховский вальс : "Брызжут каштаны белым 
шампанским!.." / сл. А. Мироненка ; Глухівський вальс : "Все тут близьке і знайоме, 
як би забуть не хотів..." / сл. М. Гурця ; Земляки : "Всі ми родом із цього села. Ми 
росли тут, навчались, мужніли..." / сл. І. Печеного ; Світоч познань : "Відлунює в 
серці студентів порив..." / сл. В. Висоцького ; Акварель : "Художник писал 
акварели..." / сл. А. Шавлова ; Марьинская осень : "Сотрут века.... Я этому не верю..." 
/ сл. О. Саранских. — Тюльпани біля обеліска: Тюльпани біля обеліска : "Білі 
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журавки на крилах сонце й весну принесли..." / сл. О. Качан ; Пам'ять : "Знову 
батькова ніч, як безодня..." / сл. М. Гурця ; Фронтовики, носите ордена : 
"Фронтовики прошли свой смертный путь..." / сл. М. Разаева ; Оркестров медь : 
"Года уходят. Так немного..." / сл. О. Саранских ; Солдати, солдати : "Стоять 
обеліски, кургани стоять..." / сл. І. Печеного. — Рушникова доля: Пісня про рушник : 
"Я рушник розстелю на дубовім столі..." ; Мамо моя мила : "Беру я фото трепетно 
руками..." / сл. О. Качан ; Я до тебе горнусь : "Журавлями летим на орбіти землі..." ; 
Рушник материнський чарує мене : "Коли я в дорогу ішов повесні, співав про 
рушник я найкращі пісні..." ; Василеве поле : "Ти поклич нас, брате, до своєї хати..." / 
сл. М. Єрохи ; Сіроока красуня : "Милі очі і посмішка дивна — краще, мабуть, ніде 
не знайдеш..." ; Багатство у наших роках : "Як приємно зустрітися, брате..." / сл.  
І. Колтакової. — На двох одне кохання: На двох одне кохання : "Затягнуло небо синім 
оксамитом..." / сл. П. Товстухи ; Лелеча вірність : "Летіли лелеки за море далеко, 
далеко за море, за синії гори..." ; Голуб без голубки не воркує : "А вони сиділи довго-
довго, воркували любо щось собі..." ; Танго : "Сивий вечір між нами розводить 
мости..." ; Королева квітів : "Де узяла ти кольору такого, Мо... від вогню яскраво-
запального..." ; На ярмарку : "Посміхнулась йому перша, а друга цілує..." ; Калинова 
сопілка : "А сопілка із калини так гарненько грає..." ; Вишенько-вишня : "У садочок 
вийшла з милим погуляти..." ; Згадай мене : "... у тихий вечір..." / сл. О. Качан ; 
Спалах любові : "Спалахни, повернись хоч на крапельку ночі..." ; Дивна осінь : 
"Ходить осінь в гаях, ходить по діброві..." / сл. М. Єрохи ; Сон : "Ти прийшла до 
мене уві сні..." / сл. В. Третяка ; Звон души : "Эх, гуляй, душа, звени, как гармошка, 
как гитара..." ; Песня лета : "Сердце пляшет, струны рвутся..." ; На дне бокала : "... 
одиночество. До капли выпито вино..." / сл. А. Мироненка ; Дарите женщинам цветы 
/ сл. М. Разаева ; Квіти кохання : "У весільні сукні наречені листячко любистку 
зашивають..." / сл. Г. Пявки ; Краплі на вікні : "Чому, скажи, я втратила тебе..." /  
Т. Ляшенко ; Поверь : "Сгорит закат. Наступит ночь. Повеет ветром с гор..." / сл.  
О. Саранских ; Проста причина : "Це не вперше над рікою я вздовж берега іду..." ;  
А у мене все одно : "За вікном снігопад — білий вісник зими..." / сл. В. Раєвського. 
— Шкільні мотиви: Шкільний вальс : "Чисте небо, пух тополі наче сніг..." ; 
Колискова : "Ніч пливе до нас в хатинку, люлі, люлі, спи, дитинко..." ; На турнірі : 
"Знов королі воювати збираються, військо шикується в ряд..." / сл. В. Раєвського ; 
Вчителько, мамо моя : "Стукає в шибку тополі, знову на дворі весна..." / сл.  
Т. Ляшенко ; Шкільна дорога : "Багряна осінь в вікна заглядає, вже стихли в небі 
крики журавлів..." ; Наша мила, рідна мово : "Така і ніжна і прекрасна..." ; Принцеса : 
"Яриночко, Яриночко, маленька ти, принцеса..." / сл. О. Качан. — Я пропоную тост: 
Возвращение : "Хорошо после взрослых дорог..." / сл. В. Золотарева ; Ни к чему 
гадания : "Эй, цыганка, брось гадать — думаешь, поверю я?.." / сл. А. Ратковского ; 
А соняхи цвітуть : "... за тином на городі..." ; Я пропоную тост : "Я келих підніму з 
вином червоним..." / сл. О. Качан. 

79. Зданюк В. В. Знову снилося рідне село : пісні для хору та вок. ансамблю у 

супр. баяна / Віктор Володимирович Зданюк. — Костопіль (Рівнен. обл.) : [б. в.], 

2007. — 45 с. : іл., портр. ; 28 см. — 500 пр. — ISМN М-707500-67-5. — [2008-186 Н] 

Зміст: Пісня про Україну : "Гей! Понад краєм луна..." ; Високо орел літає ; 

Знову снилося рідне село ; Там за полем : "... на узліссі..." ; Моє село : "Люблю 

весняний теплий ранок..." ; Сенс життя : "Тихий літній вечір..." ; Щоб вічно жив 

козацький рід : "Біля ставу під вербою..." ; Доле моя : "Йду привітати кохання 

моє..." ; Моє Погориння : "Вільним кроком ступаю..." / сл. авт. ; При долині : "... при 

глибокій..." / сл. А. Карп'юка ; Вересовий мед : "Забрунькували, мамо, полонини..." / 

сл. П. Ващика ; Ой коли б той вечір : "... та й скоріш настав..." / сл. О. Зданюк. 
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80. Золотаренко Ю. Й. Романси та хори / Юрій Золотаренко. — К. : Муз. 

Україна, 2008. — 80 с. : нот. іл. ; 29 см. — 200 пр. — ISМN М-707502-90-7. — [2008-146 Н] 

Зміст: чотири романси для сопрано та фп.: Нависла хмара, ніби глетчер / сл.  

К. Дрока ; Сосна : "В провалі темнім, десь на дні..." / сл. О. Олеся ; "Чем пахнет ветер 

в стороне таежной?.." / сл. С. Кузнєцової ; Маки : "То маки цвітуть у степу..." / сл.  

Т. Коломієць ; Блискоче ніч перлиною Растреллі : для сопрано, альта та фп. / сл.  

Л. Костенко. — Три романси для баритона та фп.: "Я покинул родимый дом" / сл.  

С. Єсєніна ; Рідна мати мене вигляда : "Як вертав я додому в село..." / сл.  

В. Юхимовича ; Твої очі : "Гляну в очі — голубіє небо..." / сл. Л. Реви. — Хор. твори: 

Вітер з гаєм розмовляє / сл. Т. Шевченка ; Нехай собі та й шумлять дуби : (пісня-

дума) / сл. П. Тичини ; Дніпр : "Над дніпровськими лісами..." : епіч. балада / сл.  

Л. Боровиковського. 

81. Керецман І. Моя Верховина : вибр. вок.-хор. твори та оброб. нар. пісень  

[у супр. фп. і без супр.] / Іван Керецман. — Ужгород : Ліра, 2006. — 187, [2] c. ; 

29 см. — 300 пр. — ISMN M-707500-48-4. — [2007-050 Н] 
Зміст: розд 1. Пісні для міш. хору: 1.1. Духов. твори: Малоє славословіє : 

"Слава в вишніх Богу і на земли..." : (фрагм. церков. служби) ; Молитва : "Даруй нам, 
господи, державу сотворити..." / сл. С. Малильо ; Не лишай мене, Боже ; Тихий 
вечір : "..., Святий вечір, зорі в небі неозорім..." / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; 
Хваліте Господа : (псалом 148, 149, 150) ; Воспой хвалу Всевышнему : "... душею, 
серцем, умом..." / сл. А. Духновича ; Світлій пам'яті друга / сл. І. Керецмана ; Многая 
літ! / сл. і мелодія нар. — 1.2. Оригін. твори: Верховинська поема : "Ой, не одне літо, 
а дев'ять сторіч..." ; Верховина — вись орлина : "У Карпатах я родився, у Карпатах 
ріс..." ; Виноградарка : "Гей, по-над рікою та по-під горою в'ється виноградна молода 
лоза..." / сл. В. Вовчка ; Ой, вийду я в полонину : "... на саму вершину..." : (за нар. 
мотивами) ; Співаю я : "Гейя, гойя, гейя, гойя..." ; Весняні Карпати : "Над горами 
сонце весняне, в долинах сади чарівні..." ; Александру Духновичу : (до 200-літ. 
ювілею Будителя) : "Дзвінкіше в Бескидах, трембіти, лунайте..." / сл. І. Керецмана ; 
На батьківській землі : "Як хороше ранки стрічати..." / сл. А. Вакули та І. Керец-
мана ; Дуб : "Широка долина край села..." / сл. Ю. Чорі та І. Керецмана ; У горах 
Карпатах : "... є все для крилатих..." ; Грай, трембіто : "..., грай, чує рідний край..." / 
сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Над Карпатами / сл. А. Арсія ; Темна нічка, темна / 
сл. В. Діянича ; Благословенна земля : "Благословенна йся земля..." / сл. І. Калинича ; 
Вручаніє : "Я русин был, єсьм і буду..." ; Гимн подкарпатських русинів : "Под-
карпатськіє русины..." ; Дума : "Літа мої молоденькі, щасливії літа..." ; Руська піснь 
народна : "Вы, дівушки, заспівайте, а вы, хлопці, заіграйте..." / сл. А. Духновича ; 
Пісня про Воловець : "Де манять смереки, близькі і далекі..." / сл. М. Лакатош ; 
Бунтарі : "В злиднях дитинство..." / сл. Д. Вакарова ; Любіть Україну / сл. В. Сосю-
ри ; Фінал кантати "Дума про Борканюка" : "На небі безкраїм нам сонечко сяє..." / сл. 
Ю. Чорі. — 1.3. Оброб. нар. пісень: Ой, болить ня в попереці ; Ой, по-під гай ; 
Заспівайме собі мало ; Гей, на високій полонині ; Ой, звідси гора ; Ой, заграй ми, 
гудаченьку ; Сидить голуб ; Гей, дубе, дубе ; Ой, зацвіли фіялочки ; Та пі(й)ду я 
пі(й)ду ; Через річеньку. — 1.4. Пісні із Словаччини: Віла Ганічка віночок ; Tece 
voda, tece ; Horenka ; Boleraz, boleraz ; Net'ukej ; A ja taka dzivocka. — Розд. 2. Пісні 
для жін. хору: Цілющі джерела : "Де стрункі смерічки задивились в річку та й на 
свою вроду..." ; Вербиченько моя : "Вербиченько мала..." ; Березнянка : "Як зіб-
ралися три березняночки..." / сл. І. Керецмана ; Поплив білий човен : "Пущу білий 
човен по спіненім Ужу, сама за миленьким помрію, потужу..." ; Пісня про Ужгород : 
"Вулиці милі, теплі світання..." / сл. В. Вовчка ; Ганусина пісня : (Співаночки мої 
любі) / сл. М. Підгірянки ; Газдыня : "Ці я была не газдыня, знають мене люде..." : за 
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нар. мотивами ; Мої Карпати : "... — сиві вершини..." / сл. С. Сороки ; Любіть Ук-
раїну / сл. В. Сосюри ; Колышися, колысочко : (за нар. мотивами) ; Шовкова косиця : 
"Між горами ходить легінь, а дівчина сниться..." / сл. В. Кудрявцева ; Пішла у гай 
дівчинонька / сл. О. Улинця ; Василиха : "Кажуть люде, що я лиха, а я Василиха..." ; 
Ой, Яну мій, Яну / мелодія нар. ; записано авт. у с. Завадка ; Гуси летіли : "Гуси в 
далекий вирій летіли..." / сл. Д. Луценка ; Яличка : "Золотава нічка — юна 
чарівничка..." / сл. В. Григорака ; Ой, на плаю ; Посіяла'м жито ; Не спала я / мелодія 
нар. ; Я не засмучена : "Листячко спустила вербочка зелена..." / сл. В. Діянича ; Добрі 
тому, добрі ; Туга : "Были то години, но уж минули..." ; Ой, гаю, мні, гаю ; Піснь 
земледільця весною : "Літай, літай, жаворонку..." / сл. А. Духновича ; Та милый муй, 
милый : (нар. пісня) ; Ой, вівчарю-легінику : "Не чеши русалкам косы..." / сл. А. Да-
ліди ; Ей, горі йду, долу йду : (закарпат. нар. пісня) ; Червена ружа трояка ; Ко-
лыскова : "Спи, дьитинко, спи, файно засынай..." / сл. О. Танчинця ; Ей, капуста, 
капуста ; Мальована чичка : "В подбескидном лісі..." ; Ива : "Над потоком..." / сл.  
В. Сочкы-Боржавина. — Розд. 3. Пісні для чол. складу: Верховина — вись орлина : 
"У Карпатах я родився, у Карпатах ріс..." / сл. В. Вовчка ; Зарічанка : "Де схилились 
верби над водою..." ; Рідна земле моя : "Рідні гори мої, синє диво дібров..." ; Я тебе 
знайду : "Може, десь ген луною в літніх живеш гаях..." / сл. А. Драгомирецького ;  
У потоці при колоді / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Волівчанка : "В парку ранньою 
весною волівчанку я зустрів..." / сл. С. Кравця ; Сад розвився / сл. О. Улинця ; 
Ліляна : "Кажуть в ясні днини, як туман розтане, ходить по полянах з квітами 
Ліляна..." ; Ой, бузок, бузок / сл. В. Панченка ; Грузинський наспів : "Бранят меня 
друзья, что ночи я не сплю..." / сл. Н. Кіласонія ; К любезній : "Сивенькоє очко твоє 
єсть..." / сл. А. Духновича ; Динь, Динь, білый динь ; Не буду ся женити : (нар. 
пісня). — Розд. 4. Пісні для школи: Школа : "Школо наша..." ; Грай, бджілко ; 
Смерічка ; Калина / сл. М. Підгірянки ; О, краю мій рідний / сл. І. Керецмана ; Я йду 
до тебе : "Сіяє сонце, сміється небо..." / сл. М. Нейметі ; Зозуленька : "Із вершин до 
долин дар весни панує..." / сл. О. Улинця ; В кузні : "Встали вранці ковалі..." / сл.  
В. Панченка ; Грай, трембіто : "..., грай, чує рідний край!.." / сл. Ю. Боршоша-Ку-
м'ятського ; Верховинка : "Я — Маринка-верховинка..." / сл. С. Білака. — Розд. 5. 
Дуети, соло: Дітята-соколята ; Весняна піснь : "Літай, літай, жаворонку..." ; Незабуд-
ка : "Ой, пойду я по долинах, по зелених яворинах..." ; Тоска : "Подувай, вітрику, 
подувай легенько..." ; Прийди до нас / сл. А. Духновича ; Лебеді : "У ранковій сивій 
млі..." / сл. Є. Летюка ; Синя птиця : "Весь ти у згадках... Згадки, мов коні..." / сл.  
Ю. Чорі ; Три матері ; Виноградарка : "Гей, по-над рікою та по-під горою..." / сл.  
В. Вовчка ; Три сестри : "Коли я прощався з батьківським порогом..." / сл. М. Ткача ; 
Буде вечур : "..., бо и сонце..." ; Не журися : "..., муй миленькый..." / сл. В. Сочкы-
Боржавина ; Плач матери : "Йой, дьитинко моя мила..." / сл. В. Танчинця ; Горянка : 
"Серед гор стрімкых, высокых родила ня мамка..." / сл. А. Даліды ; Край села : "Край 
нашого села черешня розцвіла...". 

82. Кордунова С. Д. Яснозора Волинь : пісен. зб. [для голосу, хору в супр. і без 

супр.] / Сіма Кордунова ; [муз. ред. Я. А. Найда]. — Луцьк : Волин. кн., 2007. —  

31, [1] с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-361-225-6. — [2008-074 Н] 

Зміст: Синютін О. Яснозора Волинь : "..., рідна мати моя..." ; Ромашки : "В осін-

ньому полі леліють ромашки..." ; Осінні квіти : "Затихли кроки, як збита струна..." ; 

Біла повінь : "Потопали сади в цвіті-повені..." ; Колискова родинна : "Наче води у 

ріках відпливають літа...". — Кордунова С. Яснозора Волинь / аранж. Р. Кушнірука ; 

Самота : "Скажи, тополино мені..." ; Нумо, браття : "..., в щасливу годину..." / аранж. 

Ю. Мельника ; Мати-верба : "Сонце сховалось у хмаровинні..." ; Осінь : "Золотоко-

са..." ; Осінній вальс : "Цвіло надвечір'я в осіннім саду..." ; Чекання : "Як же забути 
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твій образ мені..." ; Дві вербички : "... біля річки..." ; Осінні квіти : "Затихли кроки, як 

збита струна..." ; Колискова родинна : "Наче води у ріках відпливають літа..." / 

аранж. Т. Магеровської. — Мельник Ю. Біль Волинського лісу : "Коли ворожі сили 

злі...". — Кушнірук Р. Біль Волинського лісу : "Коли чужинські сили злі...". — 

Юрченко Е. Синові сорочка : "Я тобі, коханий сину, вишила сорочку...". — 

Головань А. Осінній вальс : "Пливло надвечір'я в осіннім саду...". — Найда Я. 

Пелюсткова заметіль : "Сміються цвітом вишні білі-білі...". 

83. Мартиненко Г. Г. Вокальні твори на вірші поетів Павла і Володимира 

Чубинських / Галина Мартиненко. — Львів : Укр. технології, 2004. — 74, [1] с. : іл, 

нот. іл., портр. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISBN 966-666-102-0. — [2008-095 Н] 

Зміст: вок. твори на вірші Павла Чубинського: Ор. 223 № 1—10: На могилі 

Кобзаря : "Кобзар-батьку, заснув єси..." : (сoro a cappella) ; Ой! Посади, мила, 

червону калину ; Ідуть дощі, біжать річки ; Українська осінь : "Привітно сонечко ще 

сяє..." ; Туман, мати, туман : "..., мати..." ; Защебетав соловейко : "... в садочку..." ; 

Ідуть степом чумаченьки ; До моєї Катрусі : "Ще не багато літ прожив..." ; Ходжу по 

діброві : "... і гірко ридаю..." : (із Гейне) ; Сиджу на березі крутому : (із Гейне). — 

Пісні і романси на вірші Володимира Чубинського: Я — не поэт : "..., я лишь веду 

беседу..." : ор. 221 № 1 ; Пісне і музико! : "Рано моя голова посивіла..." : ор. 221 № 2 / 

пер. з рос. В. Чернів-Чернявського ; Ти одна : (вок. цикл) : ор. 222 № 1—3: Якщо ти 

побачиш : "... як зорі палають..." ; Ти одна : "Світлі опіки радості, руту солодкого 

болю..." / пер. з рос. Чернів-Чернявського ; Пожовкле листя : "... сиплеться 

додолу..." ; Прижиттєвий реквієм Чуба : "Вогонь згасає в серці непокори... / пер. з 

рос. М. Дацюка ; Пам'яті друга : (Пам'яті Володимира Чубинського) : ор. 235 : "Вже 

з'являється потреба..." / сл. С. Цушка. 

84. Оскоменко-Парулова Т. Г. Голос добра : вок.-хор. твори [в супр. фп. і без 

супр.] / Тамара Оскоменко-Парулова ; Упр. культури Полтав облдержадмін., Обл. 

метод. каб. навч. закл. мистецтв та культури, Полтав. обл. осередок Нац. Спілки 

композиторів України. — Полтава : АСМІ, 2007. — 100, [1] с., включ. обкл. ; 29 см. 

— 100 пр. — ISBN 978-966-7653-72-3. — [2008-002 Н] 

Зміст: хор. твори: Любіть Україну : "..., як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри ; 

Вечерняя молитва незнакомой женщины : "Дари мне, Боже, мой приют..." / сл.  

Л. Нестулі ; Сирітка : "Дивная година по світі настала..." : (оброб. нар. пісні) : для 

баритона та нар. хору а capella ; Нащо мені женитися : (хор. сценка на основі нар. 

пісні). — Вок. твори: Голос добра : "Не погасне висока потуга Дніпра..." / сл.  

Б. Олійника ; Перехожий : "Як він ішов!.." / сл. В. Симоненка : (вок. сценка) ; Бомж : 

"Бездомного кота годує бомж у сквері..." : (вок. сценка) / сл. С. Коломійця. — Три 

сонета В. Шекспира: сонет № 29 : "Когда в раздоре с миром и судьбой..." ; № 77 : 

"Седины ваши зеркало покажет..." ; № 146 : "Моя душа ядро земли греховной..." : 

для баритона и фп. / пер. С. Маршака. — Вок. цикл "Підсумовуючи мовчання":  

1. Заблукаємо ; 2. А що день... і що ніч... ; 3. Скину на терези ; 4. Підсумовуючи 

мовчання : для тенора та фп. / сл. І. Калинця. — Сонет : Справжня таїна : "Не 

таємниця... Справжня таїна…" / сл. А. Гальченка ; Не говоріть — я Вас кохаю : 

пісня-романс / сл. В. Галати. 

85. Пашкевич А. М. Мамина вишня : вок.-хор. твори на сл. укр. поетів / 

Анатолій Пашкевич. — Луцьк : Волин. кн., 2008. — 90 с. : нот. іл., портр. ; 20 см. — 

1 000 пр. — ISВ N 978-966-361-242-3. — [2008-117 Н] 

Зміст: Сонце Вітчизни : "Окриляйте серце, окриляйте..." / сл. І. Бердника ; 

Пісня про Волинь : "Ти у гаях, озерах і долинах..." ; Пісня про хліб : "Мене в 

дитинстві вітер колихав..." ; Ой ти, ніченько ; Любисток : "Край вікна любисток..." ; 
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А мати ходить на курган : "Коли весною зацвітає..." ; Мамина вишня : "Знову нас-

нилось дитинство..." ; Хата моя, біла хата ; Фронтові побратими : "Часто сняться вам 

села у громах..." / сл. Д. Луценка ; Світязь : "Ти слава моя голосна і прадавня — Сві-

тязь..." ; Материнська пісня : "Колись щаслива добра мати..." / сл. Й. Струцюка ; 

Поле моє : "..., у гаях за селом..." ; Чебреці : "Пропливе в чебрецях надвечір'я..." / сл. 

В. Гея ; Ой кувала зозуленька / сл. нар. ; Вишивала мати зозуленьку : "В полотні за 

світ раненько..." / сл. П. Маха ; Степом, степом / сл. М. Негоди ; Визволителі : "Гей, 

од заходу й до сходу..." / сл. В. Юхимовича ; Земле наша мила : "..., щедра і багата..." 

/ сл. І. Гурківського ; Виростеш ти, сину : "..., вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка. 

86. Підківка О. М. Пам’яті митців : пісні для вок. ансамблів, солоспіви / Олег 

Підківка ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і туризму, 

Львів. обл. центр нар. творчості. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 33 с. : 

нот. іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2946-59-8. — [2008-100 Н] 

Зміст: Пам'яті митців : "Убили Ігоря, як і Володю..." / сл. В. Федька ; Полум'я 

любові : "Надходить вечір у Радехів..." / сл. М. Яськів ; За вас Господа молю : 

"Незгасиме слово, співи солов'їні..." / сл. Г. Білозір ; Син Землі : "Я народився в тім 

краю..." / сл. А. Підлісного ; Не плач, моя мамо : "У рідному місті зацвіли каштани..." 

/ сл. У. Жупник ; Посвята : "Здобув ти велич у житті..." / сл. Л. Назаркевич ; Мабуть, 

це сон : "Усе навколо мрякою покрилось..." / сл. Ю. Левицької ; Летять, журавлі... : 

"Десь високо в синім небі..." / сл. С. Махневича ; Твій спів — величний храм : "Вона 

прийшла до тебе непомітно..." / сл. Н. Фарини ; Різдвяна ніч : "Мороз рум'янить білі 

лиця..." / сл. П. Лехновського ; Українські зорі : "Зелене жито й срібний водограй..." / 

сл. З.-Т. Масного ; Червону руту не шукайте / сл. В. Квітневого ; Бояне рідної землі : 

"Цвіте вогнем "Червона Рута"..." / сл. І. Куновського. 

87. Пукшин Ю. М. Краса Карпат : (лірич. та естрад. пісні) : навч.-репертуар. 

зб. / Юліан Пукшин ; ред.-упоряд. А. Душний ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. нар. муз. інструментів та вокалу, Спілка композиторів 

Старосамбірщини. — Дрогобич : Посвіт, 2008. — 74 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISВN 978-966-2946-69-7. — [2008-192 Н] 

Зміст: Гей, піду я в гори ; Повернулась електричка : "В синіх горах в зелен 

борах річка шумить..." ; Солов'їна пісня : "Любив хлопчина пісні писати..." ; Кохання 

пора : "Після дощу на небосхилі..." ; Заблукаю з тобою в житах ; Повертайтесь гуси : 

"Ой летіли білі гуси..." / сл. авт. ; Краса Карпат : "Зелені Карпати..." ; Карпатська 

нічка : "Тепла ніч, літня ніч..." / сл. С. Пахольчук ; Едельвейс : "Квітка піднебесся..." / 

сл. М. Хоросницької ; Летять журавлі : "В осінньому небі і ранковій імлі..." ; Люблю 

тебе : "Де квітнуть трави, пролягла стежина..." / сл. І. Фідика ; Осінь в Карпатах : 

"Знов буде кружляти листя сумне..." / сл. М. Сома ; Я йду до вас, гори : "Ви 

тримаєте, гори..." / сл. Я. Синчишин ; Матері : "Ой, чого, діброво..." / сл. В. Близню-

ка ; Метелиця : "Над хатами стелиться і кружляє дим..." / сл. М. Гірника. 

88. Пукшин Ю. М. Нехай святиться ім’я Твоє : зб. реліг. пісень, колядок, 

щедрівок та хор. творів / Юліан Пукшин. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 

47, [1] с. : нот. іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-2946-51-2. — [2008-103 Н] 

Зміст: на сл. М. Козловського: Боже великий всесильний! ; Люди добрі, 

схаменіться! ; Ти Матінко Божа Свята! ; Задумуюсь, міркую сам собі ; Проснувшись, 

подякую Богу ; Життя людське — нескінчена дорога ; Три хатини : "... дає доля..." ; 

Хотів Ти людям добра ; Божа Мати : "... під Хрестом стояла..." ; Прийшов на світ і не 

впізнали ; Радіють люди, веселяться ; Ясна зоря засвітила ; Свят-вечір : "За небосхил 

сховалось сонце..." ; Христос Родився! : "На сході зірка засіяла..." ; Христос Родився! 

Веселімся! ; Радіє небо, люд радіє! ; Вже Мати Марія радіє ; Над Вефлеємом ; На 
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Йордань-річці : "На Йордань-річку люд зібрався..." : щедрівка ; Щедрівка : "З Новим 

Роком..." ; Дивоцвіт : "Ще давно, як старосвіт..." / сл. Ю. Пушкина ; Господи, прости 

/ сл. С. Пахольчук ; Нехай святиться ім'я Твоє ; Під Твою милість ; Пресвятая Тройце ; 

Богородице Діво ; Христос Воскрес ; Страдальна мати ; Під хрест Твій стаю. 

89. Сірко В. Народ волю здобув : зб. пісень [для голосу, ансамблю та хору з 

букв.-цифр. позначенням партії супр. / авт. сл.] Володимир Сірко. — Львів : Укр. 

технології, 2005. — 118 с. : іл., нот. іл., портр. ; 20 см. — ISBN 966-345-037-1. — 

[2008-081 Н] 
Зміст: Сковрон З. Творче світу : "Всемогутня сило, Боже, Творче світу!.." ; 

Солов'їна зажура : "Ой цвіла калина в полі біля жита..." ; Три брати : "Ой, рано-
раненько, перед сходом сонця..." ; Нема сліз : "... і не плаче вже мати..." ; Хмари 
чорні : "Вкрили хмари чорні, вкрили небо чисте..." ; Вознесись, Україно : "Ук-
раїнський народ у стражданнях знеміг..." ; Спогад : "Ой налиймо чари та налиймо 
повні..." ; За дротом колючим : "..., на нарах в бараці..." ; Майбуття благословиться : 
"В білосніжнім цвіті вишні..." ; Могили героїв : "..., що вмерли за волю..." ; Волине 
синьоока : "О, моя синьоока, Волине..." ; Задума : "Задуму шлю у синє море..." ; Бу-
кет із зірок : "Вірність святу й кохання ласку..." ; О, коли б : "Я посадив калину біля 
хати..." ; Волошка : "Мріяла волошка пуп'янки розкрити..." ; Пригадай : "..., милий, 
нині..." ; Коханий Сокаль : "Засяяло сонце край Бугу над містом..." ; Розуміння 
сердець : "Біля хати батьківської у садку..." ; Плід тієї весни : "Ще тоді, навесні..." ; 
Як у милої очі : "Голубизно небесна, хто тебе так голубив..." ; Золотоволоса : 
"Бувають чорняві Галі й русокосі..." ; Щасливе кохання : "Ти мене кохаєш, я тебе 
кохаю..." ; Білі-білі тюльпани : "Покупавшись у росах, у промінні яснім..." ; Віктору 
Матюку : "Вклонімся низенько усі громадяни..." ; Рідне село : "Душу зігрій і 
молодість моя..." ; Пахне миртом : "З-над Бугу до Дону, де дівчина мила..." ; Медом, 
хлібом пахнути : "Гей розмай-доріженько, простелися вдаль..." ; Ластівонька : "Ой 
летіла ластівонька й сіла край воріт..." / хор. аранж. І. Далика. — Далик І. Україно 
моя : "Народ волю здобув і з катівень йдучи, з під'ярем'я..." ; Доленька гірка : "Сонях 
дививсь за перелаз..." ; Живу тобою і страждаю : "Минуле повнить дні і ночі..." ; 
Пісня : "Безсмертя дав нам дух віків...". — Заставний Є. На маминій могилі :  
"В неволі біг хутчіше Вам вклонитись..." ; Непокори знак : "До узлісся ранок нісся 
тихим вітерцем..." ; Співає люд воскреслий : "Минула ніч, що мороком гнітила..." ; 
Закружляли сніжинки : "Ледь жевріють зоринки й кануть, наче в безодні..." ; Зоре 
мрій моїх : "..., серця чарами..." ; Українська мово : "Всякчасна втіхо, райдужна 
перлино..." ; Христос Воскрес : "... Скажім взаємно...". — Кортко Я. Балада про 
повстанця : "Палахтіло небо від пожежі..." ; Яка краса : "Злетів, як горда птиця, в 
небеса..." ; Карпатський вальс : "Я милуюсь смереками й соснами..." ; Єдиній : 
"Навкруг встелено снігу білого...". — Каліщук О. Україні цвісти : "Виноград-лозі, 
пшеницям рости...". — Казакевич М. Незборима любов : "Між смереками з гір 
бистра річка пливе...". — Пігель А. Жоржини : "Посміхнулись до мене жоржини..." ; 
Ти мене причарувала ; Ранкова свіжість : "Свіжістю запахли, росами умились..." ; 
Танго вірності : "Коли ми запізнались..." ; Слово про художника : "Йшов художник 
якось містом...". — Процюк Г. Українським берегиням : "Із прадавніх віків у 
промінні зорі...". — Пенюк О. Над Бугом : "Вечір в небі зорі порозносив..." ; Тобі 
пісню співаю : "Неба дивна краса, наче в тих океанах..." ; Білі-білі тюльпани : 
"Покупавшись у росах, у промінні яснім...". — Матвіїв Г. Рідний край молодіє : 
"Зацвітають сади понад Бугом у селах..." ; Нема країни над Україну : "Прожиті весни 
приходять в мрії...". — Андрейчук Б. До ранкових заграв : "Посилала за вишнями 
мене мати у сад...". — Криштоф П. В мерехтінні зірниць : "Мерехтінні зірниць, 
сяйвом їх граючись...". — Без авт. муз.: Забузький вальс : "На просторому лузі 
віддзеркалилось в Бузі..." ; Тут моя земля : "Дивлюся на небо, всіяне зірками...". 
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90. Сльота І. М. Родом із села : вок.-хор. твори [в супр. фп. або баяну] / Іван 

Сльота. — К. : Муз. Україна, 2007. — 143, [1] с., [1] арк. іл. : портр. ; 26 см. — 

500 пр. — ISMN M-7075020-79-2 (в опр.). — [2008-001 Н] 

Зміст: Цвіте Полісся : "П'янить бузок, як ніжний поцілунок..." / сл. І. Редчиця ; 

Від імені житнього хліба : "Не вийде на вигін косар..." ; Тост за батьків : "Крізь 

життєві бурі вік ішли ви в парі..." / сл. А. Малиновського ; Розкажи, обеліск / сл.  

О. Головка ; От і упали сніги ; Батьківська хата : "У вінку веселого зела..." / сл.  

М. Луківа ; Хай будуть руки завжди молоді : "Лікарю, лікарю, друже в надії..." : 

(Пісня про лікаря) / сл. А. Малишка ; Ой у лісі сосононька / сл. нар. ; Родом із села : 

"Я родом із села, того глухого..." / сл. А. Беха ; Мені однаково : "..., чи буду..." / за 

віршами Т. Шевченка ; Повертайтесь назад, журавлі : "Вже кінчається літо..." / сл.  

М. Сингаївського ; Чекання : "Натомилось моє чекання..." / сл. О. Богачука ; за 

мелодією П. Процька ; Мав я чуба ; Не кажи нікому ; Три доленьки : "... — три квітки 

на столі..." / сл. О. Богачука ; І річка Тетерів тече : "Текла ріка..." / сл. І. Сльоти ; 

Опришок : "Кажуть хлопці й дівчата..." / сл. Л. Каширіної ; На журу вечорову : 

"Сонце котиться за ріку..." / сл. І. Дробного ; Я знайду доріженьку : "Замело-

завіяло..." / сл. М. Ковальчука ; На човні : "Ми на човні, ми у морі..." / сл.  

В. Гринько ; Лихо, людоньки, мені ; Чорні брови, очі сині : "Тьохкав, тьохкав соло-

вей в діброві..." / сл. В. Юхимовича ; Пісня Мавки : "Коли б ти, нічко, швидше мина-

ла..." / сл. Л. Українки ; Ой вівчарику : "..., вівчарю..." / сл. С. Рочиня ; "Сцяжынач-

ка" : "Прыйшла да нас высна-красна..." / сл. М. Цурканава ; "Русь" : "На зеленых 

холмах..." / сл. А. Шиляєва ; "Вьюга" : "Ой, зима, зима седая..." / сл. Л. Барабанова ; 

"Не корите вы Мишутку" : "Сколько есть у нас парней..." / сл. М. Марголіна ; Ох, 

лучше б он не приезжал : "Течет река, бежит играючи..." / сл. Б. Володіної. 

91. Сорока В. Калиновий цвіт : вок. та хор. твори, лірич. пісні, пісні для дітей 

[з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Василь Сорока. — Тернопіль : Лілея, 2003. 

— 117, [2] с. : портр. ; 29 см. — (Бібліотека музиканта). — ISMN M-900700-3-6. — 

[2007-057 Н] 

Зміст: Ми українці : "..., велика родина..." / сл. Ю. Тарусова та Г. Кушнерика ; 

Білі черемхи : "... — долі дівочі..." / сл. В. Вихруща ; Берегиня : "Вже кохання ніколи 

не згине..." ; Циганка : "... я, хіба що не Аза..." ; Заграй, скрипалю : "..., на отій 

струні..." ; Назавжди : "Доторкнусь до твого крила..." ; І чекай, і люби : "Як затужить 

весна..." / сл. Б. Демківа ; Побажай удачі кораблю : "Не печалься, не журися, мила..." 

/ сл. М. Луківа ; Христос воскрес! : "У Божий світ весна прийшла!.." ; Ягілка : "Ягіл-

ягіл-ягілонька!.." ; Теребовле моя! : "Повертаюсь до тебе з любов'ю і болем..." ; 

Осіння мелодія : "Золотою габою..." ; Теребовля вечірня : "Над Теребовлею вечір 

замріяний..." ; Приснись мені... : "Я люблю лиш тебе, лиш одну..." ; Сонечко : "Рано-

ранесенько свіже й рум'яне..." ; Літо : "Задзвонило літо у дзвіночки сині..." ; М'ячик : 

"На поляні лісовій..." ; Соколята : "Ходить літо по діброві..." / сл. Г. Кушнерика ; 

Засумую іще за тобою : "... колись..." ; Сум вечірнього вікна : "Мої слова ще 

прилетять до тебе..." : романс ; Мелодія для тебе : "Притихла музика в душі..." ; Той 

дощ : "... так таємниче шепотів..." / сл. Г. Костів-Гуски ; Сонце життя : "... — це ти..." 

/ сл. В. Григорака ; Ти в любові призналась мені : "Я не можу заснути ночами..." : 

романс ; То тільки ти : "За руку долі місяць рік веде..." / сл. М. Ониськіва ; Уклін 

місту : "Блакитний ранок виглянув зі сходу..." ; Цей перший сніг : "Сніг — нежданий 

сніг..." ; Літо : "Настало літо..." ; Вірю і чекаю : "Падає сніг, тихо падає сніг..." ; 

Молитва : "Спасибі, Боже, за чудову землю..." / сл. В. Сороки ; Благословення : 

"Дорога... дорога... дорога..." ; Надзбручанський край : "Осяває сонце небокрай..." ; 

Коханої очі : "На небі зорі висипали рясно..." ; Дівча іде : "На тротуарі, де каш-
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тани..." / сл. Є. Зозуляка ; Ветерани : "Блискавицями світилось небо грізне..." ; Білим 

цвітом ; Спогад : "Я тобі прошептала "Прощай"..." ; Колискова для сина : "Хлопчику 

мій маленький..." ; Розлука : "З тобою стрітись — враз запломеніти..." ; Жовтий 

листочок : "Осінній листочок припав до обличчя..." / сл. Л. Дуби-Крушельницької ; 

Це ти, Україно моя : "Калинова гілка над лугом..." ; Невичерпна криниця : "Стоїть 

свята криниченька..." ; Останній дзвінок : "Буйно квітує у школі..." ; Нас Україна 

зове : "Ми, як птахи, підростаєм до пори..." ; Три клени : "Дерева колись біля 

школи..." ; Ой не тільки того цвіту... : "Назбирав тобі я рясту в голубім гаю..." ; 

Заглядає вересень ; Ой не шуми, луже ; П'ятдесяте літо : "Пропливає долі неспокійна 

річка..." ; Очі : "Є очі, мов зорі..." / сл. Г. Петрука-Попика ; Дівоча замрія : "Твій спів 

і усмішка живуть в моїм серці..." / сл. Р. Радинського ; Українська ніч : "Я бачив у 

небі і сонце і хмари..." ; А вже весна : "Скресають ріки, тане лід..." / сл. М. Супінки ; 

Нареченій : "Не кажи мені, що не треба..." / сл. Б. Бастюка ; Не повернути : "Наче 

білим цвітом..." ; Нічний бар : "Я чекаю тебе з неба..." ; Лакей : "Я буду твоїм 

лакеєм..." / сл. І. Демчишина ; Батьківське літо : "За круглим, наче соняшник, столом..." 

/ сл. С. Домбровської ; Ти приходиш в гості : "Дзвенить життя, і серце повне млості..." ; 

Зрозумій, пригорни, зачаруй : "Зрозумій ти мене, зрозумій..." / сл. М. Ковальчука ; 

Шахерезада : "Шах величний і жорстокий..." / сл. В. Паронової ; Прийди, вернись : 

"Чому забрав ти мою радість..." / сл. П. Лежака ; Теща моя : "Каже моя мила..." / сл.  

А. Бінцаровської ; Надія : "Квітується в талантах Україна..." / сл. Ю. Микитчук. 

92. Спєх С. Композиції : [зб. муз. творів в супр. фп. та додатк. інструментів, які 

зазначені окремо] / Степан Спєх. — Факсиміл. вид. — Львів : Ґердан Графіка, 2005. 

— 405, [8] с., [23] арк. нот. іл. ; 33 см. — У вих. дан. також: Нью-Йорк, Мюнхен. — 

Частина тексту парал.: укр., нім., англ. — ISBN 966-96065-7-8 (в опр.). — [2008-025 Н] 

Зміст: Гей, приснилось мені ; До гір Карпат : "Гори, гори наші..." / сл.  

М. Горішний ; Надія : "Ні долі, ні волі у мене нема..." ; Місяць яснесенький : 

колискова ; Останні квітки : "Ой, розкрились троянди червоні..." ; Темна хмара ; Сім 

струн : "До тебе, Україно, наша бездольная мати..." : (мелодекламація) / сл. Л. Ук-

раїнка ; Осіннє : "Осінь моя, осінь золота..." ; Невже остався / сл. Діма ; Спіть, герої, 

спіть! / сл. П. Карманський ; Спомини : "За ким умре ще в серці творча сила..." ; 

Пісня козака : "Боже! Наше рідне слово!.." : урив. з твору "Великі роковини" ; Не 

знаю : (дует) / сл. І. Франко ; Мені тринадцятий минало ; Розрита могила : "Світе 

тихий, краю милий, Моя Україно!.." : (мелодекламація) / сл. Т. Шевченко ; Над 

Дніпром : "Люблю дивитись на Дніпро я..." / сл. В. Сосюра ; Мій край : "Де степ 

широкий, наче море..." / сл. В. Залізняк ; Вечірній Київ / сл. І. Сеник ; Українська 

Мадонна : "Пам'ятаю Тебе у побіленій хаті..." / сл. Л. Храплива ; Ніч у Києві : "Осін-

ня ніч, вітри вгорі..." / сл. А. В. ; Рожеві пелюстки надії ; І я без слів / сл. В. Янів ; 

Конвалія ; Елочка : Смерічка : "На севере далеком и в поле одиноком" / сл. Є. Асман ; 

укр. текст І. Качуровський ; Ластівка : "Господь створив тебе у ніч зористу..." ; Ко-

лисанка ; До Тебе Боже : "Мене підніс Ти, Боже, до висот..." ; Ангел Благовіститель : 

"Почула Діва дивне хвилювання..." / сл. А. Шефер ; укр. текст І. Качанюк-Спєх ; 

Балада про Березня : "Я у праці виростала..." / сл. Є. Лещук ; Колискова : "Спи, 

дитино, поки спиться..." / сл. С. Караванський ; Чом, козаче молоденький ; Із-за 

гори ; Дністров'янка : (фп. і флейта) : "Дністров'янка мила цвіточки садила..." ; 

Думка : "А мені ось на сім світі..." / сл. М. Шашкевич ; Маєва нічка : (терцет) ; Ой, 

казала мені мати : (дует) ; Поклін Перемишлеві : "Коли на небі зорі засяють..." ; Де 

річка Сян / сл. С. Спєх ; Пахне любисток : (дует) / сл. А. Седик ; Чому я не місяць  

/ сл. І. Хоменко ; Зорійте ви, очі дівочі / сл. М. Вороний ; До криниці рано / сл.  

Л. Луценко ; Чи ти знаєш любов : "Як подивлюсь в очі твої любі, ясні..." : романс / 
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сл. В. Омельченко ; Не дає мені спокою : (жін. хор, альт соло) / сл. Г. Кривда ; Ти про 

мене не думай ; Дощова ніч : "Вікна заплакані, вітер рвучкий..." / сл. І. Качу-

ровський ; Сніжинка : "Вишневим цвітом сипав сніг..." : (фп. і скрипка) / сл. М. Щер-

бак ; Куди б не йшов я / сл. П. Голубенко ; Нехай сніги лежать / сл. О. Олесь ; Голос 

вічності : "Ти поглянь довкола, милий..." / сл. Л. Скирда ; Львів : "Чужі ліси, чужі 

діброви..." / сл. Т. Курпіта ; З ласки Божої : "Скину камінь із душі тривожної..." / сл. 

В. Романюк ; В моєму серці квітне Україна / сл. Н. Бай ; Любій Нені : "Найдорожча 

моя Мамо!.." / сл. О. Рот ; Стабат Матер : "Під хрестом, у тьмі, де Польщі Доля 

випала конати..." / сл. А. Камєньска ; укр. текст І. Качуровський ; Вийшла Марія :  

"В скитальчій одежі Марія страдальна..." : (жін. хор) / сл. М. Палій ; Уклоняюсь піснею : 

"Краю мій коханий, щире твоє слово..." / сл. П. Перебийніс ; Гомін дзвонів / сл.  

Г. Вегенер ; Благословенна зірка ясна : (хор) ; На Різдво : "Ісусе Христе, Божий 

Сину!.. : (хор, а капелла) ; На Різдво : (фп. і віолончель) / сл. Р. Купчинський ; Різдво 

Христове : "У золотих Зорі проміннях..." / сл. М. Угрин-Безгрішний ; О, ніч свята : 

(фп. і віолончель) ; Сьогодні Воскресення : (хор) / сл. Н. Н. ; Щедрий вечір, Україно 

моя! : "Там над ріками на сході..." : (щедрівка для міш. хору) / сл. М. Я. Косовичева ; 

Величай, душе моя ; Покров Богородиці : "Величай, душе моя, святий Покров..." : 

(дует) ; Покров Богородиці : (хор) ; Величай, душе моя : церков. пісні ; Каменярі : 

"Так важко часом нам живеться..." : (дует) ; Троянда : "Вона розквітла на зорі..." / сл. 

Б. Сулим ; Молитва : "Ти захист мій, Ти збережеш мене від скрути..." ; О ночі місячні 

/ сл. Н. Лівицька-Холодна ; Без батьківщини : (Heimalos) / сл. Л. Гофман ; Злинуть 

воскресні пісні / сл. В. Щурат ; Христос Воскрес : (міш. хор) / сл. о. В. Прийма ; 

Візьми, Маріє, нас в опіку! : "Благословенна і Пречиста..." ; У святу ніч : "Вже сонце 

заснуло в небесній долині..." : дит. хор, соло / сл. І. Волянський ; Гей ми діти 

українські : на два голоси / сл. Б. Федчук ; Золотіє листя ; У горах : "Згубили хмари 

кресало..." ; Бурлацьке : "Як зійде ранок юний і червоний..." / сл. А. Гарасевич ; 

Вічна юність 1 : "Швидше! Швидше! — перегнати..." ; Вічна юність 2 : "Хвилі, — 

хвилі в білій піні..." ; Вічна юність 3 : "Вітер! — вітер в ухах свище..." ; Вічна юність 

4 : "Вище! Вище! завжди в гору..." ; Юнацький марш : "Князів і гетьманів онуки..." / 

сл. В. Янів ; Вояцький марш : (чол. хор) / сл. П. Ребро ; Кантата : "При шелесті стягів 

і лент..." / сл. У. Кравченко ; Гимн помаранчевої революції : "Ми тут зійшлись на 

повеління Бога..." / сл. Д. Павличко. — Дод: вибр. рукоп.: Отче наш ; До Тебе Боже ; 

Стабат Матер ; Маєва нічка ; Поклін Перемишлеві ; Гей, приснилось мені ; Осіннє ; 

Благословенна зірка ясна ; Невже остався. 

93. Співає Черкаський академічний заслужений український народний хор : 

репертуар. зб. до 50-річного ювілею : лауреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка / 

[упоряд. Л. М. Трофименко]. — Черкаси : Брама-Україна, 2007. — 318, [1] с. : нот. 

іл. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8756-99-3 (у паліт.). — [2008-088 Н] 
Зміст: укр. нар. пісні: Черевички : "Ой, як прийде неділенька, підмалюю 

личко..." ; Ой, у вишневому садочку / оброб. М. Куща ; Ой, вербо, вербо ; Була  
в батька парова машина / оброб. А. Пашкевича ; Зоре моя вечірняя / оброб.  
Є. Кухарця ; сл. Т. Шевченка ; Ой на горі два дубки ; Ой, над ставом гуска / оброб.  
Є. Кухарця ; Їхав козак з гори та в байрак ; Ой, видно село / оброб. П. Савчука ; А ще 
сонце не заходило ; Ходе орел понад морем ; Ой, весна, весна, весняночка ; Ой, на 
горі та сухий дубик ; Ой, летіла горлиця ; Кроковеє колесо ; Тини горять / оброб.  
О. Стадника ; Весільний понеділок : вок.-ігр. хореогр. картинка в піснях ; Весняні 
ігри та хороводи з танцями : вок.-ігр. хореогр. Композ., створена на укр. нар. піснях-
веснянках, записана на Черкащині / запис та оброб. О. Стадника ; Ой, ти, зірко, ти 
вечірня ; Ой, полола дівчина лободу / оброб. М. Плашкевича ; А в Петрівку, в 
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косовицю : вок.-ігр. хореогр. картинка / запис та оброб. М. Плашкевича ; Гуляв я три 
роки / оброб. М. Хоменка ; Ой, люлі-люлі, моя дитино / сл. Т. Шевченка ; оброб.  
Л. Трофименка ; Ой, на небі тучі набігають ; Кличуть мене у приданочки ; Раз 
приходжу я додому : "... — трохи був п'яненький..." / оброб. Л. Трофименка. — 
Пашкевич А. Дума про Україну : "Чи згадають сиві кручі..." ; Летять білі чайки : 
"Летіли дві чайки..." ; Степом, степом ; Мамина вишня : "Знову наснилось 
дитинство" / сл. М. Негоди ; Ой журавко, журавко / сл. А. Пашкевича ; Любисток : 
"Край вікна любисток пророста весною..." ; Яблунева доля : "В саду зрубали яблуню 
стару..." / сл. Д. Луценка ; Моє село : "Воно в мені не відболіло..." / сл. М. Томенка ; 
Моя Україна : "Я зійду колоском над землею..." / сл. Н. Шакун ; Свекрушенько, моя 
ненько : "Наче ластівка жила дома у матусі..." / сл. М. Руска ; оброб. Л. Трофименка. 
— Кухарець Є. Земле моя, земле ; Над колискою сина : "Всміхається мені маля..." / 
сл. М. Негоди. — Стадник О. Уклін тобі, Тарасова гора : "Тече вода далечінь 
віками..." ; Гей, ви, браття козаченьки ; Козаків немало за Вкраїну впало : "Проміж 
горами, проміж ярами..." ; Козаки, гей, козаки : "Сурма засурмила..." / сл. П. Власюка ; 
Мати журавлика жде : "Летіли журавлики з теплих країв" / сл. В. Приза ; Чи-
гиринські козаки : "Вітер у полі хилить тополі..." / сл. О. Стадника ; А Йван чере-
вички купив : "Іван мене, моя мати..." / сл. нар. — Плашкевич М. Тарасова верба : 
"Де Каспійські води з вітром у розмові..." / сл. М. Негоди ; Хліба, хліба : "Коли 
наближається жнивна доба..." / сл. В. Приза ; Люблю я свою Україну ; Світи, світи, 
світи, місяченьку / сл. В. Матвієнка ; Цвіте калина коло хати / сл. В. Коршака ; 
Летять коні на Вкраїну : "Цвіт калини коло броду..." ; Пливе лебідь до лебідки ; Я іду 
до тебе, мамо : "..., по квітучому саду..." ; Біла зимонька / сл. Н. Шаварської ; 
Матері : "За все, що маю, дякую тобі..." / сл. М. Луківа ; Наш отаман Гамалія / сл.  
Т. Шевченка. — Хоменко М. Січ : "Є і нам про що згадати..." / сл. В. Крищенка. — 
Трофименко Л. Далека хата : "Візьміть мене на крила..." / сл. А. Пашкевича ; 
"Звучать у пам'яті салюти..." ; Козацька слава : "З могутнім клекотом Дніпра..." / сл. 
М. Негоди ; На краю городу ; Черкаський край, моя земля : "Краю Черкаський, 
Вітчизни перлино..." / сл. В. Приза. — Кушнарьов О. На вгороді коло броду / сл.  
Т. Шевченка ; оброб. Л. Трофименка. — Саух Н. Весільна : "Що ж то люди на 
вулиці..." / сл. Л. Федорука ; оброб. для нар. хору Л. Трофименка. — Демуцький П. 
Пресвятая мати-Діво / перекл. для нар. хору Л. Трофименка. 

94. Стефанишин М. С. Хорові твори : [в супр. фп. і без супр.] / Мирослав 

Стефанишин. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 87, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-

966-8770-70-8. — [2007-059 H] 
Зміст: для міш. хору: Тобі, Україно : "Пам'ятаєш, земле, смерті чорні зливи..." / 

сл. В. Гея ; Червона калино, чого в лузі гнешся? / сл. І. Франка ; Ой чого ти 
почорніло / сл. Т. Шевченка ; Давня весна : "Була весна весела, щедра, мила..." / сл. 
Л. Українки ; Ода Луцьку : "На славу нащадкам Романа й Данила..." ; Пісня про 
Волинь : "Де озерна з небесною синню..." / сл. М. Мартинюка ; Слався, земле 
Волинська : "Зеленіють ліси, голубіють лани..." / сл. Ю. Симончука ; Де ти згасла, 
зоре ясна : "Темні хмари, темні хмари..." ; Била жінка чоловіка ; Ярема : "В полі я 
родився..." ; Ой, вишеньки, черешеньки : укр. нар. пісня / оброб. М. Стефанишина ; 
Поліська полька : "Там цимбали, скрипка й бубон..." / сл. нар. — Для нар. хору і 
соліста: Журавлиний клич : "Згадаймо, панове, Дніпровські пороги..." ; Дума про 
Берестечко : "Під містечком Берестечком..." / сл. Й. Струцюка ; Заграй, сопілочко : 
"Гей, моя сопілчино..." / сл. О. Богачука ; Станьмо в коло : "... на хвилинку..." : 
волин. хор. полька / сл. І. Федька. — Для чол. хору: Яблунева задума : "Достигає в 
росянім літі..." / сл. В. Гея ; Сурми за горою ; Мовчить зоря : "Чому вуста твої 
мовчать?.." / сл. Й. Струцюка ; Ой, калина червона : "Ой, червона калина..." / сл.  
В. Іващенко ; Козацька похідна : "Гримотять литаври, стяги пломеніють..." / сл.  
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М. Олійника. — Для жін. хору: Чарівна калина : "Зацвіла калина край села..." ; 
Зацвіли черешні : "... на високій кручі..." / сл. О. Богачука ; Лірична дівоча : "В небі 
зорі засіяли..." / сл. А. Слюсаря ; Ой у полі три тополі / сл. нар. ; Тополина дума : "Ой 
повіяло з поля..." / сл. П. Маха ; Горить моє серце : "..., його запалила..." ; Ноктюрн : 
"Лагідні весняні ночі зористі!.." ; Вечірня година : "Уже скотилось із неба сонце..." / 
сл. Л. Українки ; Волинські веснянки : "Весна наша з квітами..." / сл. і мелодія нар. ; 
оброб. М. Стефанишина. 

95. Стеценко К. Г. Кантати і хори / Кирило Стеценко. — К. : Муз. Україна, 

2008. — 320, [3] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 2 000 пр. —  

ISMN M-707502-85-3 (в опр.). — [2008-042 Н] 

Зміст: кантати: Єднаймося : "Розвивайся ти, високий дубе!.." : кантата для міш. 

хору і сопрано соло в супр. фп. / сл. І. Франка ; літ. ред. М. Рильського ; У неділеньку 

у святу : кантата для чол. хору і баритона соло в супр. фп. / сл. Т. Шевченка ; 

Шевченкові : "Сонцем нам твоя пісня палала..." : кантата для міш. хору в супр. фп. / 

сл. К. Малицької ; літ. ред. М. Рильського ; Слава Лисенкові : "Пісню слави 

заспіваєм на живій і рідній мові..." : кантата для чол. хору в супр. фп. / сл. Л. Пах-

аревського і М. Павловського. — Духовні піснеспіви: Всенічна : "Амінь! Прийдіть 

поклонімось Цареві нашому Богу..." ; Літургія св. Іоана Золотоустого : "Амінь. 

Господи, помилуй..." ; Панахида : "Благослови, Владико...". — Літургічні піснеспі-

ви : "Хваліте ім'я Господнє...". — Хори без супр.: Як умру, то поховайте / сл. Т. Шев-

ченка ; Сон : "Зелений гай, пахуче поле..." / сл. П. Грабовського ; Содом : "Чого за 

морем лементують люди і точать кров з братів..." / сл. О. Коваленка ; Знов весна / сл. 

Л. Українки ; Там на розі / сл. І. Воробкевича ; В країні мертвій ; Коли вже ти, со-

нечко мені зійдеш / сл. О. Олеся ; До пісні : "О пісне блаженна!.." / сл. М. Чер-

нявського ; Весною : "Веселиться земля, зеленіють поля..." / сл. В. Самійленка ; 

Удосвіта встав я / сл. П. Куліша ; Реквієм : "Вічний спокій... О Боже ласкавий!.." / сл. 

М. Вороного. — Оброб. нар. пісень: Ой болить моя головонька ; Кей ми прийшла 

карта ; Ой у полі дві тополі ; Ой учора із вечора ; Гей, видно село : стрілец. пісня / сл. 

Б. Лепкого ; Чуєш, брате мій : стрілец. пісня / сл. і муз. Б. Лепкого. — Хори з супр.: 

Рано-вранці новобранці / сл. Т. Шевченка ; Прометей : "Стоїть Кавказ високий та 

дрімучий..." / сл. О. Коваленка ; Над нами ніч / сл. О. Олеся ; Хмари : "Сунуться, 

сунуться хмари..." / сл. М. Вороного ; То була тихая ніч / сл. Л. Українки ; Веснянка : 

"Затинай, дівчата, веснянку!.." : з муз. до драми С. Черкасенка "Про що тирса 

шелестіла" ; Рости, квіте : пісня дівчат із опери "Полонянка" / сл. Є. Кротевича ; 

Свобода, рівність і любов : "Блажен, блажен, благословен..." / сл. П. Тичини. 

96. Турянин Ф. В. Співай, Верховино : [зб. пісень для хорів та ансамблів у 

супр. та без супр.] / Федір Турянин. — Ужгород : Ліра, 2007. — 115 с. ; 29 см. — 

400 пр. — ISMN M-707514-00-9. — [2007-160 Н] 
Зміст: автор. хор. твори: Співай, Верховино : "Співай, Говерло, розквітай..." ; 

Пісня серця : "Вже піввіку пісня нас єднає..." ; Я не залишу рідний край : (для дуету з 
чол. хором) ; Дума про рідну хату : "Вона стоїть серед будинків пишних..." : (для 
жін. хору) ; Святковий вальс : "І ось прозвучав "Гавдеамус" святковий..." / сл. І. Чо-
пея ; До верховинця : "На Верховині, як і в усьому світі..." / сл. П. Скунця ; В ніч 
святкову : "Сніг білий, іскристий, здається світає..." / сл. В. Пагирі ; Колискова : 
"Спи, засни, давно стомились..." / сл. Б. Сливчука. — Машкін М. Верховино, мати 
моя : "У трембітоньку заграю..." / сл. авт. — Лепкий Л. Прощаюсь, анголе, з тобою : 
для чол. хору / сл. авт. — Купчинський Р. За твої, дівчино, личенька пишні : для 
чол. хору / сл. авт. — Оброб. нар. пісень: міш. хори: Коло броду, броду ; Пісня про 
нещасне кохання : "Віє вітер, віє буйний..." ; Сидить потя на черешні ; Журилася 
мамка моя ; Пониже Залужа ; Була любов, була. — Чол. хори: Мамко моя з 
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Лецовицы : рекрут. пісня ; Гей, явір, явір : "Цукор їла, каву пила..." ; Мила моч, 
повіж правду : парубоцька ; Пили хлопці, пили ; Латорице, чомусь каламутна? ; 
Широкоє болотище ; Через річеньку, через болото ; Не буду ся женити ; Чом травка 
зелена ; Марійка — не дівка : (закарпат. парубоц.) ; Коло млина яворина. — Пісні 
січ. стрільців: Козак перед боєм ; Летіла куля ; Ой там, при долині ; В Чорне море 
кров Дністром тече. — Жін. хори: Чому, козаче, сумний ходиш? ; Козак перед боєм : 
(пісня січ. стрільців) ; У неділю рано / оброб. М. Гайворонського ; Там за горою, там 
за межою ; Єдна сестра брата мала ; Засвітив місячок : (словац. нар. пісня) ; Пісня 
про нещасне кохання : "Віє вітер, віє буйний..." ; В єднум жебі цукор ; Гей, не сама, 
не сама : для ансамблю ; Шавлія, лелія : "Коли тоту команичку сіяли..." ; Сидить 
сокіл на високій вербині ; Шаркадь — Дунковиця / записав П. Бідзіля в с. Климовиця 
Іршав. р-ну ; Під зеленов липков корчма стоїть ; Бодай ся когут знудив ; Іще кури не 
пили ; Ой неборе муже ; Студентська лірична : "Одного разу десь у маю..." ; Чия то 
долина, чиї то покоси? ; Якби я мала крила орлині ; Сижу я край віконечка ; Ой на 
горі лен зелений ; Чорна я, чорна я : "..., я ся не малюю..." ; Верба над водою. 

97. Уруський І. Струни душі моєї : [вок. твори в супр. фп. і без супр.] / Ігор 

Уруський. — К. : ІЦ Медпромінфо, 2007. — 87 c. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-
96725-1-3. — [2007-149 Н] 

Зміст: Музикант : "Рука торкнулась до струни..." ; Півонія : "Розпустила кучері 

півонія..." ; Чорні брови — два крила : "Якщо колись у тебе запитають..." ; Дві 

доріжки розійшлись : "Ти очі опускаєш..." ; Болить так серце на любов : "Повились 
круг серця віття винограду..." ; Кришталеве кохання : "Ти — холодно-чистий 

кришталь..." ; Медсестричка : "За вікнами тихо і чисто..." ; Дві долі : "Зустрілись дві 

долі на відстані років..." ; Перший дзвоник : "Лелеки у вирій прощались..." / сл.  

Р. Пахолка ; Місто моє : "Купаються трави в холодній росі..." ; Чортківське танго : 
"Вже вечір тихий сховавсь у віях..." / сл. С. Сеньків-Петрівської ; Любимий Чортків : 

"Славен будь, наш любимий Чортків..." ; В зимову ніч : "Задушевно звучить твій 

романс про любов..." ; Галичанка : "Ми з тобою знайомі немало..." ; Україна понад 

все! : "Віє вітер могутній з Карпат на Вкраїну..." ; Українська армія : "У дев'яносто 

першім зродились ми не вперше..." ; Єдина зустріч : "Небо вкрилось ніжним 
наметом..." ; Пригадай! : "Мені снився далекий той час..." / сл. М. Кота. — Пісні-

романси: Пісня без звуку : "Якби мої думи німії..." ; "Ви щасливі, пречистії зорі..." ; 

"Ой, здається, не журюся..." : з циклу "Хвилини" : для меццо-сопрано у супр. фп. / сл. 

Л. Українки. — Вок. цикл для дітей: 1. Перша колискова : "Спи, моя дитино 
золота..." ; 2. Каченята : "Почапали каченята..." ; 3. Іде кіт : "Ішов кіт через лід..." : 

для меццо-сопрано у супр. фп. / сл. М. Вінграновського. — Дівка в сінях стояла : дві 

оброб. укр. нар. пісень: 1. Скопаю я грядочку ; 2. Ой летіла зозуленька : "..., стала 

говорити..." : (для голосу в супр. фп.) / оброб. І. Уруського ; Весна : "Уже вернулися 
додому..." / сл. В. Підпалого ; Романс : "Я прилину до вас, молода і ласкава..." / сл. 

М. Обшарської ; Мелодія душі : "Коли в душі мелодія звучить..." / сл. О. Яремко ; 

Мне вечор, младой, скучен терем был / сл. І. Буніна ; Спомин : "А час сплива, 

минають дні..." / сл. Н. Фарботи ; Марш українського війська : "Ми позбулися ярма 

вікового..." / сл. С. Доломана. — Костенко В. Ксеня : "В горах біля плаю, де 
шумлять смереки..." / сл. М. Кутеня ; оброб. І. Уруського. 

Див. також. 14 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи  

98. Бутовська Г. П. Розвинення вокальної техніки у легких голосів для 

початківців : навч. посіб. / Г. П. Бутовська. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 71 с. : 

нот. іл. ; 20 см. — 50 пр. — ISМN М-707518-00-7. — [2008-139 Н] 
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99. Музичне мистецтво : хрестоматія : 7-й кл. / упоряд. Островський В. М., 

Сидір М. В. ; Наук.-метод. центр серед. освіти. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2008. — 57, [2] с. ; 24 см. — ISBN 978-966-408-255-3. — [2008-182 Н] 
Зміст: Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати..." / сл.  

Б. Гури ; Водограй : "Тече вода, тече бистра..." / сл. авт. — Осадчий О. Посміхайтеся : 
"Рано на зорі прокидайтеся..." / сл. А. Дмитрука ; Стоїть тополя : "..., наче доля..." / 
сл. В. Крищенка. — Островський В. Музика : "Хай єднає музика серця..." / сл. авт. 
— Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. 
А. Малишка. — Вербицький М. Ще не вмерла України ні слава, ні воля / сл.  
П. Чубинського. — Пашкевич А. Синові : "Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу..." 
/ сл. В. Симоненка. — Татарченко Г. Гей, ви, козаченьки : "Є і нам про що згадати..." / 
сл. В. Крищенка. — Буєвський Б. На долині туман / сл. В. Діденка. — Верменич В. 
Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського ; Заспівай мені, 
мамо моя / сл. О. Богачука. — Струве Г. Шкільний корабель : "І тоді, як сніг 
довкола..." / сл. К. Ібряєва. — Леннон Дж., Маккартні П. Хай буде так : "Як біда 
приходить знову..." / сл. авт. — Глінка М. Гуде вітер вельми в полі / сл. В. Забіли. — 
Батюк П. Тихо над річкою / сл. С. Черкасенка. — Сандлер О. Вишиванка :  
"З вечора пригожого аж до ранку..." / сл. М. Сома. — Балема М. Козацькому роду 
нема переводу : "Сяяли на сонці шаблі запорожців..." / сл. М. Воньо, П. Карася. — 
Кравчук В. Не цурайся пісні / сл. М. Федунця. — Білаш О. Сину, качки летять : "На 
світанку сина..." / сл. М. Ткача. — Пашкевич А. Степом, степом : "... йшли у бій 
солдати..." / сл. М. Негоди. — Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не треба..." / 
сл. авт. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Пастушенко А. Цвіт 
рясний над росами : "В росах в'ється стежечка..." ; Помаранчеві знамена : "Лякали 
тебе, Україно..." / сл. авт. — Рожок М. Рідня : "Ой ти, рідна нене, ти одна у мене..." / 
сл. В. Васкана ; Моя Україно : "..., зелений розмаю..." / сл. М. Бояриної ; Козацька 
слава : "Ми пісні співаєм..." / сл. авт. — Укр. нар. пісні: Повіяв вітер степовий ; Бог 
предвічний : (колядка) ; Думи мої ; Розпустили кучері дівчата ; Розпрягайте, хлопці, 
коні ; Їхав козак містом ; Ой там за горою : (щедрівка) ; Там попід лісом, темним 
бором : (повстанська) ; Гей, розвивайся дуб зелененький ; Пісня про О. Довбуша : 
"Хто там опівночі по лісу блукає?..". 

100. Устенко К. О. Практикум роботи з хором : [навч. посіб. для вищ. навч. 

закл.] / Костянтин Устенко ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. пісен. хор. практики та 

постановки голосу. — Рівне : Зень О. М., 2007. — 270 с. : нот. іл., портр. ; 29 см. — 

Бібліогр.: с. 264 (18 назв). — ISBN 978-966-2096-02-6. — [2008-089 Н] 

Див. також. 87 

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

101. Васіна Г. В. Славна Україна — дивовижний край : пісен. зб. [для співу з 

букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Галина Васіна ; [муз. ред. М. Стефанишин]. 

— Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. — 31, [1] с. : портр. ; 29 см. — На обкл. авт. не 

зазначено. — 1 000 пр. — ISMN M-9007033-5-4. — [2008-068 Н] 

Зміст: Славна Україна — дивовижний край / сл. С. Грицюка ; Українці, бе-

рімось за руки / сл. А. Гаврилюка ; Ми поклонімось, люди, цій землі ; Ми маленькі 

українці ; В рідній стороні : "Де берізка срібна коси розплела..." ; Весняночка : "Вже 

весняний первоцвіт прокидається..." ; Я — українка : "Серед гаїв зелених, серед 

трави й роси..." ; А в душі Україна моя : "День прокинувся срібною хвилею..." / сл.  

Н. Шугніло ; Пісня про рідний край : "Люблю я в рідному краю..." / сл. Л. Коло-

мієць ; Мир полям : "Для всіх зоря зійшла ясна..." / сл. М. Сингаївського ; Кохаю 

край наш : "Босоніж стежка пробіжить..." / сл. В. Коломійця ; Українські діди : "... — 
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козаки невмирущі..." ; Калинова пісня : "Не цвіти, калино, при чужій дорозі..." / сл. 

А. Листопад ; Вишня : "З дитинства вишне, доню України" / сл. В. Василашка ; 

України діти : "Ми — маленькі квіти, України діти!.." / сл. Л. Засадко ; Наша мова : 

"Мова, наша мова..." / сл. Ю. Рибчинського ; Над моїм краєм : "За веселковим за 

небокраєм..." / сл. М. Ясакової ; Біла пісня : "Весна у місто прийшла..." / сл. Т. Жук ; 

Чому сумують журавлі / сл. Л. Тарасової ; Пісня про земну красу : "Подивись на 

поля — зеленіє земля..." / сл. Т. Музичука ; Моя Україна — червона калина : "Зо-

лотавий вечір впав на тихі верби..." / сл. невід. авт. 

102. Васіна Г. В. Слався, родино шкільна : пісен. зб. [для співу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Галина Васіна ; [муз. ред. М. Стефанишин]. — Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2006. — 28, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 29 см. — На обкл. авт. не 

зазначено. — 1 000 пр. — ISMN M-9007033-4-7. — [2008-069 Н] 

Зміст: Слався, родино наша шкільна : "Дзвін малиновий в класи зове..." ; Сьо-

годні ми щасливі : "Сьогодні ми такі щасливі..." ; Візьміть у дорогу : "Вже вересень 

світлий дзвоником вам не задзвонить..." / сл. Н. Шугніло ; Пісня першокласників : 

"Ось погляньте, я який..." ; Пісенька Букваря : "Я — самий почесний в родині 

школярів..." ; Перша наша вчителька : "Лячно було вперше йти до школи..." ; 

Прощання з першою вчителькою : "Як вперше до школи ступили..." ; Прощальний 

вальс : "Пісня прощання вже лине..." / сл. Г. Васіної ; Азбучна сім'я : "Букви — 

азбуку — для нас..." ; Пісня цифр : "Станьте, цифри, в коло всі..." ; Кличе нас п'ятий 

клас : "... на побачення..." / невід. авт. ; Букварик : "Ходив я в садочок..." / сл. Л. Ша-

повал ; Прощавай, Букварику : "Ми сьогодні, ми сьогодні першокласники..." / сл.  

Т. Жучок ; Книга — твій друг : "Слід книгу хорошу узяти..." / сл. К. Ібряєва ; 

Вчителька моя : "Всяк у осінь жовтолисту..." / сл. Т. Жук ; Прощай, четвертий клас : 

"Всміхається промінь із вікон..." / сл. О. Кавуненка ; Учнівський вальс : "Зорі нас 

колихали вечорові, п'янкі..." / сл. Л. Палюх ; Забутий вальс : "Горять вогні з усіх 

сторін..." / сл. Л. Засадко ; Літо, літо : "Зацвітають квіти в полі..." / сл. Я. Возної. 

103. Васіна Г. В. Сонячні зайчики : пісен. зб. [для співу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Галина Васіна ; [муз. ред. М. Стефанишин]. — Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 29 см. — На обкл. авт. не 

зазначено. — 1 000 пр. — ISMN M-9007033-3-0. — [2008-070 Н] 

Зміст: Веснянка : "Знов сережками дзвенить молода верба..." / сл. Н. Шугніло ; 

Брунька : "Брунько, брунько, що ти маєш..." ; Дзвіночок — жайвір : "... в синій ви-

шині..." / сл. Є. Лещук ; Ластівка щебече : "Звідкись ластівка летіла..." / сл. С. Грицю-

ка ; Сонячні зайчики / сл. В. Татаринова ; Не рви фіалочку : "...-красу!.." / сл. Т. Ме-

зенцевої ; Чеберяла качечка : "... на моріг..." / сл. С. Щербака ; Лісова пісня : "Не зай-

май мурашку ти, не лякай синицю..." / сл. О. Макарової ; Табірна пісня : "Нас зуст-

ріли всіх луг і ліс, і поле..." / сл. Г. Васіної ; Заграй мені, сопілочко ; Жовтий осінній 

вальс : "Вже у природи чари осінні..." / сл. невід. авт. ; Вишеньки-черешеньки : 

"Поблискують черешеньки..." / сл. Л. Українки ; Іванночка : "Стежиною, що в 

травах, біжить дівча..." / сл. С. Богайчук ; Калинова сопілка : "Я візьму калини 

гілку..." / сл. О. Богачука ; Дзвіночки : "Це дзвіночки у саду..." / сл. Я. Акима ; 

Сонячні гості : "Вигляну з дому: чи сонце побачу?.." / сл. К. Пасічної. 

104. Васіна Г. В. Сплетемо віночок із веселих співаночок : пісен. зб. [для співу 

з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Галина Васіна ; [муз. ред. О. Дем'янчук]. — 

Луцьк : Волин. кн., 2007. — 40, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISBN 978-966-361-138-9. — [2008-071 Н] 

Зміст: І всміхається щастя мені : "За широким столом вся родина..." ; Я хочу 

щастя вам усім! : "Я хочу посадити сад..." ; Село моє : "Хоча мале — та рідне й 
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близьке..." ; Літечко прийшло! : "Знову літо, тепле літо..." / сл. С. Гагана ; Спів ма-

тусеньки : "Стоїть калина коло хати..." ; За бабусю молюся : "Богородице Мати, о 

Пречистая Діво!.." ; Берегти в серденьку : "Ми маленькі діти..." ; Пісня і казка : "... 

ходять у парі..." ; Пісенька весела : "Ми вам нині заспіваєм..." ; Де ти, Святий Ми-

колаю? : "Де ти, де ти, Святий Миколаю?.." ; Зустрівся березень із лютим ; Прийшла 

весна красна ; Вертались лелеки : "Весною здалека..." ; Ми веснянку заспіваєм ; Ой 

весно, ти, весно ; Вишенька цвіте : "Вишенька біленька у саду цвіла..." ; Йде велике 

свято : "Як у хаті на столі..." ; Сплетемо віночок : "Нумо, подруги-дівчата..." ; 

Зозуленька : "У садочку край села..." ; На поляночці : "... у гаю..." ; У зеленому ліску : 

"Дуже гамірно і шумно..." ; Гусоньки : "... білесенькі..." ; Дзвіночок співає : "Розпо-

чався новий день, Сонце всіх вітає..." ; Канікули : "Йде червень у своїй красі..." / сл. 

Л. Засадко ; Сестричка : "Ростом невеличка і швидка-швиденька..." / сл. О. Кошель ; 

Мурашка : "Вітер чеше чорну гриву..." / сл. В. Верховеня ; До школи час : "Засипала 

села осінь..." / сл. О. Павленко ; Найрідніша вчителько моя : "Тільки встане сонечко 

раненько..." / сл. Н. Шугніло ; У вікна школи дивляться берези / сл. В. Гея ; Літо, 

літо : "Зацвітають квіти в полі..." / сл. Я. Возної. 

105. Ведмедеря М. О. Барвистий віночок : пісні для дітей почат. кл. [для 

голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Микола Ведмедеря. — Тернопіль : 

Підруч. і посіб., 2008. — 95 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-1076-4. — 

[2008-197 Н] 

Зміст: Край калини : "..., м'яти край..." / сл. О. Шуруй ; Наш рідний дім : 

"Україна — рідний дім..." / сл. С. Соколенко ; Калинонька : "Вітається до кожного..." 

/ сл. В. Кленца ; Калинова пісенька : "Одягла собі Оксанка..." / сл. Н. Дичка ; 

Україні : "Гей, моя країно..." / сл. Р. Гнатюка ; Маленька українка : "Українка я 

маленька..." ; Млин : "Фу! Фу! Фу!.." ; Богданова пісенька : "Песик каже: "Гав-гав-

гав..." ; Кленові листки : "Осінь, осінь... Лист жовтіє..." / сл. І. Блажкевич ; Україна : 

"На ромашковому полі..." ; Танцювальна святкова : "Хто сьогодні народився?.." ; 

Левеня : "Я ходжу до зоопарку..." / сл. Н. Іванюк ; Сонячний дім : "Привітний і 

світлий наш сонячний дім..." / сл. А. Німенка ; Моя Україна / сл. Н. Бігун ; Наша 

Україна : "Полісся, і Донбас..." / сл. В. Кленца ; З тобою : "Послухай, як струмок 

дзвенить..." / сл. П. Осадчука ; Добрий день, матусю-Україно! / сл. Н. Рубальської ; 

Україночка Оленка : "До барвистого віночка..." / сл. Н. Поклад ; Будь природі дру-

гом : "Он повзе мурашка, он хлюпоче річка..." / сл. А. Камінчука ; Родинне вогнище : 

"На світі білому єдина..." / сл. Д. Білоуса ; Калинова сопілка : "Була в калині 

гілочка..." / сл. Л. Перевалової ; Окраєць хліба : "... свіжого на чистому столі!.." ; 

Паляниця : "Смачно пахне паляниця..." ; Осіння картина : "Спохмурніло небо. 

Пожовтіло листя..." ; Мій букварику, букводарику : "Ти найперше слово прочитав із 

ним..." ; Добрий день, вкраїнська школо!.." / сл. В. Дерія ; Для чого сходить сонечко : 

"Сонечко сходить на небо щоранку..." ; Казковий світ : "У казці вигадка живе і щира 

правда..." ; Осінь : "… коси розпустила..." ; Буквар : "Дзвінок покликав всіх до шко-

ли..." ; Пісня про час : "По циферблату стрілочки..." ; Алфавіт : "Кожна буква знає 

точно..." / сл. Н. Бонь ; Рідна хата : "Все в тобі таке знайоме..." / сл. І. Мацинського ; 

Мова барвиста : "Сію дитині в серденько ласку..." / сл. В. Гринько ; Малювали діти : 

"... хати..." ; Летять журавлі : "Летять у ранішній імлі..." / сл. Ф. Пантова ; Плескай — 

тупай : "Краще танцю "Плескай — тупай"..." / сл. М. Розовського ; пер. з рос.  

А. Шевчук ; Святковий вінок : "Нашій Україні, наче тій царівні..." / сл. О. Будугай ; 

Колискова мамі й землі : "Колискова пісня, колискова..." / сл. М. Сингаївського ; 

Чорний котик ; Мили гуси лапоньки ; Жук танцює : "Що за тупіт? Що за стук?.." / сл. 

Л. Куліша-Зіньківа ; Мій друг : "Мої очі всіх благали..." / сл. С. Лазо ; Оленчині 
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вишивки : "А Оленка в нас рукодільниця..." / сл. С. Жупанина ; Прощання : "В осін-

ньому небі..." ; Вранішня зоря : "Світлочолий подарунок долі..." / сл. О. Яворської ; 

Калина : "Ой підемо в садочок на долину..." / сл. М. Познанської ; Осіння казка : 

"Ніби на свято вдяглася земля..." ; Перший вчитель : "Вчителько рідна, невтомна 

пташко..." / сл. О. Іванової ; Золотопад : "Носиться по лісу..." / сл. М. Пономаренко ; 

Здрастуй, вересень : "..., світлий вересень..." / сл. Т. Мезенцевої ; Осінь : "Падає 

листя пожовкле з гілок..." / сл. Н. Мудрик-Мриц ; Дід Осінник : "Приходить осінь і 

тумани..." / сл. Н. Булди ; Листопад : "Бродить по діброві..." / сл. П. Сиченка ; 

Капосне дівчисько : "Горобці купаються в калюжі..." / сл. В. Верховеня ; Перший 

сніг : "Білі метелики..." / сл. П. Савченка. 

106. Ведмедеря М. О. Безсмертники цвітуть : пісні для старшокласників та 

молоді [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Микола Ведмедеря. — 

Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. — 127, [1] с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-

966-07-0708-5. — [2008-198 Н] 

Зміст: Джерело: Рідний поріг : "Скільки пісень проспівала нам мати..." ; Країна 

моя — Україна : "Мої нескінченні дороги..." / сл. Ф. Пантова ; Матерям даруйте 

доброту : "Ой цвіте у лузі материнка..." / сл. В. Олійника ; Джерело : "Там, де 

струмок чи невелика річка..." ; Отчий край : "Краю мій ласкавий, тополиний..." ; 

Мати : "Мов голубка вже сива, матусе..." ; Україно моя : "..., гречкосіїв земля..." / сл. 

Г. Савчука ; Земля : "Якби молодість вміла..." / сл. О. Голеги ; Чарівна зориночка : 

"Повертався козаченько..." ; Віра, Надія, Любов : "Своєю твердою ходою..." ; 

Озвались дзвони Великодні / сл. В. Кленца ; Чарівна лоза : "Ой лоза, лоза, ти, як 

чарівниця..." ; Пам'ять : "Згадаймо вогненні важкі дороги..." / сл. Г. Яковчука ; 

Подорожник : "Я не просто, я не просто подорожній..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; 

Щастя : "Люди створили кордони..." / сл. Н. Іванюк ; Квітни, Вкраїно : "Грай прапор-

цем-листячком явір..." / сл. О. Будугай ; Я знов в Карпати серцем лину / сл. Г. Фе-

дун ; Мамо-мово : "Засмутилася пісня твоя..." ; Добрі люди : "Закликаю дітей всіх 

країн..." / сл. Т. Катрич ; На Вкраїні : "Знов дощі і дощі над полями...." / сл. О. Чор-

нобеля ; Христос Воскрес ; Село моє : "... — початок України..." / сл. В. Кравчука ; 

Моя землице / сл. Б. Стефанюк ; Українонько моя : "Чую чудо-солов'я..." / сл. П. Пе-

ребийноса. — Обереги наші: Ми, мамині й татові діти : "Ми ходим в далекі світи..." ; 

Віз козак торбину щастя : "Гей котивсь козацький віз..." ; Там козак коня купав : 

"Рано-вранці козаченько..." ; Буде щастя з тобою : "Мчать у далеч літа..." / сл. В. Кленца ; 

Рідне місто : "Щирі і теплі шукаю слова..." ; Лелеченьки : "... прилетіли..." ; Калина : 

"Почнеш ти хатину..." ; Батьківська криниця : "Викопав мій тато..." / сл. Г. Яковчука ; 

Вишиванка на свято : "Одягни вишиванку на свято..." / сл. В. Полянчука ; Вертають 

на Вкраїну журавлі : "У цім бутті розшарпано-жорстокім..." ; Рідна земля : "Моє село 

найкраще в світі..." / сл. В. Олійника ; Стояв ясен : "... понад річкою..." / сл. А. Шпака ; 

Стожари : "Стожарами калинонька горить..." ; Обереги наші : "На сторожі мальви..." ; 

Присвятая Покрово ; Наймиліша земля / сл. О. Голеги ; Віра : "Вагу козацька віра 

має..." ; Епоха козацька : "Козацька доба — то є світла епоха..." / сл. О. та А. Будугай ; 

Козак Мамай : "... в широкім полі..." ; Черемха : "Своїм духмяним щедрим буйним 

цвітом..." / сл. Г. Савчука ; Пісня Горлиці : "Вечірня зірниця в пітьмі догорає..." / сл. 

В. Гавриша ; Безсмертники цвітуть : "Як осінь відкриває всі ворота..." / сл. В. Гавілей ; 

Татова криниця : "Ні придбати в місті, ні купити..." / сл. Л. Пшеничної ; Музика і 

танок : "Вийшли хлопці на танок..." / сл. Ф. Пантова ; Гімн Кричильської школи : "До 

тебе йдемо, як до храму науки..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа. — Журавлики-журавлі: 

Осінь любові : "Ми зустрілися з тобою восени..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Перший 

дзвінок : "Дзвіночок лунає заклично..." / сл. Н. Бонь ; Розмова з лелеками : "Не раз 
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хотілося спитати у лелеки..." / сл. Г. Федун ; Журавлики-журавлі / сл. С. Соколенко ; 

Ходить осінь : "... полями..." / сл. Г. Савчука ; Школа : "Як сонце ясне навесні..." / сл. 

Г. Черінь ; Нам не забуть тебе ніколи : "Путівку першу в життя щиру..." / сл.  

Г. Яковчука. — Біле видиво зими: Заметіль та віхола ; Посміхайся й веселись :  

"У сніжинках місяць блиска..." / сл. Г. Савчука ; Біла казка : "Рано-вранці біла казка в 

гості завітала..." / сл. О. Іванової ; Біле видиво зими : "Вишиває сніг черешню..." / сл. 

П. Перебийноса ; Зима в Тернополі : "Замерз до криги давній став..." / сл. В. Дерія ; 

Фантазерка : "Намалюю добру Фею..." / сл. В. Кленца. — Квітнуть сади: Зупинися 

під білою вишнею / сл. К. Квітчастої ; Повертайтесь, лелеченьки : "Так хочуть всі — 

дорослі і малі..." / сл. Г. Федун ; Я дарую вечір : "Знову лине вечір, вечір 

кароокий..." ; Восьма струна : "Тривожать серце срібні струни..." / сл. В. Кленца ; 

Вертайтесь, лелеченьки, вертайтесь : "Щоб не погасло вогнище родинне..." ; Ой ти, 

березню / сл. О. Голеги ; Художник / сл. О. Чорнобеля ; Юна вишня : "На тому 

тижні, аж на тому..." ; Вербова гілочка зелена : "Село у сонячнім серпанку..." / сл.  

В. Верховеня ; Прощання : "Весни моєї..." / сл. Т. Катрич ; Руки мами : "Розкажу вам, 

що найкращі..." ; Мама : "Хоч і коротке, та на диво..." / сл. Г. Яковчука ; Посміхнись : 

"А ти веснянкою була..." / сл. К. Куян ; Пісня мамина : "Розсміялась, розгулялась, 

заіскрилась..." / сл. О. Терещенко ; Любов незміряна : "Йде весна замріяна..." / сл.  

В. Кравчука ; Моя мати : "... вийшла з хати..." / сл. В. Шейка ; Спогад у темпі вальсу : 

"Травень палахкотів із-під дівочих брів..." ; Квітнуть сади : (юнац. вальс) : "Всюди 

весна у піснях возвеличена..." ; Я ще досі тебе не забув : "В тиху ніченьку-

срібноличеньку..." ; Блюз : "Колишеться ліс на вервечках беріз..." / сл. В. Полянчука ; 

Весняний вальс : "Танцюють закохані пари..." / сл. Ф. Пантова ; Вже минули зимові 

напасті ; Акацієвий вальс : "Вся в білому вбранні, мов дівчина струнка..." / сл. Г. Сав-

чука ; Пісня про матір : "Посіяла людям літа свої літечка житом..." / сл. Б. Олійника ; 

Забрали бабусю до міста / сл. О. Омельченко. 

107. Ведмедеря М. О. Веселкові барви : пісні для старшокласників та молоді 

[для співу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Микола Ведмедеря. — 

Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. — 127 с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-

07-709-2. — [2008-029 Н] 

Зміст: Веснянки: Дорога до мами : "Скільки верст пролягло під ногами..." ; Ми 

тільки вдвох : "Над нами знову літа зорепад..." ; Веселкові барви : "За селом 

веселка..." / сл. О. Чорнобеля ; Травень : "Кришталеві дзвони..." / сл. І. Переломова ; 

Мати-сирота : "Сумує груша на причілку хати..." ; Лілія : "Між усіх відомих квітів..." 

/ сл. Г. Савчука ; Веснянки : "Весна цвіт дарувала..." ; Лісовий вальс : "Білий танець 

беріз..." ; Напиши мені, радосте, пісню : "До мене радість завітала..." / сл. В. Кленца ; 

Ромашка : "Любить, не любить..." / сл. О. Голеги ; День прокинувсь, як маля : 

"Квітом рожевим..." / сл. К. Барвінкової. — Наше літо: Ой на Івана, ой на Купала ;  

В ліс по ягоди / сл. Г. Яковчука ; Наше літо : "Літо-літечко наше прийшло..." ; Куль-

бабки : "Засмутились кульбабки..." ; Жоржина : "Непомітно і скромно зростала..." / 

сл. Г. Савчука ; Батькове поле : "Я вийду край села..." / сл. В. Шейка ; Синь воло-

шок : "Розцвіла синь волошок кругом..." ; Пісня про жайворонка : "Вже нині запахло 

весною..." / сл. В. Полянчука ; Ой на Івана : "..., ой на Купала..." / сл. С. Патри ; Спа-

сибі вам, люди : "До вас на пораду, на сповідь..." / сл. І. Складаного. — Голубоока: 

Зрадниця : "Ти пробач уже мені..." ; Заблудився, заблукав : "Ой зустрів дівчину я..." ; 

Чорний кіт повертатись не хоче : "Чорний кіт перебіг поміж нами..." ; Ти приніс мені 

троянди : "Заглядаю в очі літу..." ; Ой розлуко, моя муко : "Проганяю я розлуку..." ;  

В тихий вечір заблукала : "Поміж двох сердець гарячих..." ; Панна Муза : "Панно 

Музо, де блукаєш..." ; І серця стук і далина : "Ти близько десь і десь далеко..." / сл.  
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В. Кленца ; Голубоока : "Я зустрів голубооку..." / сл. О. Чорнобеля ; Одним одна : 

"Насправді, а не уві сні..." / сл. Г. Савчука ; Лебеді : "У ранковій сивій млі — 

лебеді..." / сл. Є. Летюка ; Зіпсоване хлопчисько : "Полюбила й покохала..." / сл.  

О. Задорожньої ; Дві дороги : "Де стрічались, де ходили, де любили..." ; Заблукала / 

сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Перше кохання : "Загубилось в пам'яті далеко..." / сл.  

В. Дерія ; Забудь мене : "Ми з тобою розійшлися..." / сл. Г. Балабай ; Двоє : "Десь 

між дальніх траєкторій..." / сл. І. Христенко. — Я чекаю від тебе дзвінка: 

Незнайомка : "Ти приходиш в снах до мене..." ; Я чекаю від тебе дзвінка ; Я і ти : 

"Сміється ніжно білий цвіт..." ; Я в тебе закохана : "Лиш приходжу в замріяний 

ліс..." ; Зоряне небо : "Ловлю у долині зірки..." / сл. В. Кленца ; Зоряна стежина : "... 

загубилась в пам'яті..." / сл. О. Чорнобеля ; Грай, музиканте! : "..., не зупиняйся..." ; 

Зустріну день! : "На небі нова зоря ранкова..." / сл. Л. Соловей ; Перше побачення : 

"Здається, що знаю вас цілу вічність..." ; Стежина : "Під глибокі сніги заховала..." ; 

На стежині в полі / сл. Г. Савчука ; Заспівай же, моя доле ; Тільки ти : "Я за тобою 

йшла..." ; Пташка : "Я до дівчини вперше йду..." / сл. К. Куян ; Це тому, що... : "... 

цього ранку з-над ріки умовним стуком..." / сл. Б. Олійника ; Вдячна тобі, кішко 

чорна : "В серце вкралась тривога..." / сл. Г. Яковчука ; Калинові дзвони : "Для кого 

калина цвіла?.." / сл. Н. Кінзерської. — Віхола: Віхола : "Розгулялась віхола, 

розгулялась..." / сл. О. Іванової ; Старшокласники : "Ще ніби недавно були 

першочками..." ; Шкільна бібліотека : "На полицях — книжкові ряди..." ; Перша 

вчителька наша : "Знову вчителька перша..." ; Я дарую людям радість : "Прийшли до 

тата гості..." / сл. В. Кленца ; Зимовим днем : "... барвисто, молодо..." ; Сніжинка : 

"Кружляли сніжинки у плавнім танку..." ; Журавлі : "Журавлині ключі крізь тумани 

летять..." ; Не сумуй, що прив'яла калина : "Не тривожся, що сонце закрила..." ; 

Прозора тиша : "... Мріється про щастя..." / сл. Г. Савчука ; Останній дзвінок / сл.  

С. Соколенко ; Село на видноколі / сл. В. Шейка ; Пожухле листя все схова : 

"Чарівність білих хризантем..." / сл. М. Щербаня ; Шкільний вальс : "Не забуду я 

того ніколи..." / сл. В. Дерія. — Весняний вальс: Дитинство, повернись : 

"Чорнобривці біля хати..." ; Любисток мати посадила / сл. О. Голеги ; Оксана : "Ти 

прийшла до класу так неждано..." / сл. Ф. Пантова ; Дорога вдвох : "Ось знову ранок. 

Стрілки на пів восьму..." ; Мій шлях Чумацький / сл. О. Чорнобеля ; Я жду тебе : "Ой 

у лузі, де калина..." / сл. Г. Яковчука ; Танго : "Морозу квіти на вікнах тануть..." ; 

Загадка : "Де зійшлися дві стежини..." ; Весняний вальс : "Знов розквітлий сад..." / сл. 

Г. Савчука ; Калинова сопілка : "Я засну. Й колисатиме сон..." / сл. В. Олійника ; 

Марків чуб : "Ой у Марка, ой у Марка..." ; Білий танець : "Зал, ніби теплий розмай..." 

/ сл. В. Кленца ; Поплач, Тарасику, поплач... / сл. Т. Катрич ; Пада сніг : "Заметіль у 

вихрі-танці..." / сл. І. Переломова ; Стою одна я під вербою / сл. П. Красюка. 

108. Ведмедеря М. О. Весняні візерунки : [для співу дітей мол. та серед. шк. 

віку з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. 

кн. — Богдан, 2008. — 58, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-417-5. — [2008-033 Н] 
Зміст: Мама і весна : "Іде весна. Вже чути теплий подих..." / сл. В. Андрущен-

ко ; Весна : "... іде в наш край щороку..." / сл. Н. Сірик ; Калинко мила : "Кущ калини 
посадила..." / сл. Г. Федун ; Весна : "Тепле сонечко пригріло..." ; Квіточка : "Роз-
квітла в полі квіточка..." / сл. К. Перелісної ; Веснянка : "Сонечку, сонечку..." / сл.  
О. Лятуринської ; Конвалії : "Білі конвалії знову прокинулись..." / сл. Л. Руденко ; Ой 
селом, селом / сл. М. Пдгірянки ; Ластівка : "Ти знов защебетала..." / сл. Б. Грін-
ченка ; Соловейко : "Лише весна заквітне..." ; Краса безмежна : "Засміялось в небі 
сонечко привітно..." ; Про що співає земля : "Ти чуєш, як земля довкіл співає?.." / сл. 
Н. Красоткіної ; Ластів'ятко : "Ластівонька прилетіла..." / сл. Н. Гуменюк ; Тополька : 
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"Стоїть біля стежки..." ; Фіалка : "Ще у лісі сніг лежить..." / сл. О. Ковальової ; Діти, 
вже скоро весна! : "Довшає й довшає день..." / сл. Л. Полтави ; Зацвіли каштани / сл. 
М. Познанської ; Рушники : "Прилетіла зозуля в цвіт юного маю..." ; Повернулися 
лелеки : "Повернулись в край свій із доріг далеких..." ; Весняна метелиця : "Біла 
метелиця в нашім саду..." ; Вишенька в білій хустинці : "Мріє в зеленім саду..." ; 
Ранок в нашому саду : "Світлий ранок у садочку..." / сл. В. Кленца ; Йде весна крізь 
березник : "Тане сніг на купах хмизу..." / сл. М. Меденці ; Березнева пісенька : 
"Сліпучо сяє сонце з високості..." ; Соловейків солоспів : "Крізь вишневі віти..." ; 
Вербові котики : "Зникли вже зимові стужі..." / сл. Л. Малахової ; Симфонія дощу : 
"Посіріло враз надворі..." / сл. М. Дяченко ; Канікули : "Стука сонячним 
промінчиком..." / сл. Л. Лук'янець ; Чудова пора : "Весна — чудовая пора..." ; Цвіт 
весни : "Весна! Чудова пора року..." / сл. М. Говорун ; Квітковий сон : "Хотіла би я 
полетіти..." / сл. М. Білоус ; Радіючи весні : "У небі сонце світить..." / сл. Т. Пастух. 

109. Ведмедеря М. О. Дорога до мами : [для голосу з букв.-цифр. позначенням 
партії супр.] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 27,  
[1] с. : нот. іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-420-5. — [2008-084 Н] 

Зміст: Бабусі : "Ми сьогодні пісню заспіваєм знов..." ; Мама : "Щоранку нас 
усмішкою стрічає..." ; Мамина пісня : "Пісню журливу матуся співає..." / сл. Л. Ру-
денко ; Співаночка : "Співала береза..." / сл. Є. Лещук ; Мамині руки / сл. М. Поно-
маренко ; Свічечка життя : "Немає щастя більшого для мами..." / сл. Н. Красоткіної ; 
Лебеді материнства : "Мріють крилами з туману лебеді рожеві..." / сл. В. Симоненка ; 
Співаємо про маму : "Ти маму нашу рідну..." / сл. І. Кульської ; Шануймо матерів : 
"Для мене слово "мати" — це святиня..." / сл. А. Заїки ; Мамине свято : "Сонечко 
сміється в небі чистім..." / сл. Л. Малахової ; Вишивала мати : "Сидя коло хати..." / 
сл. О. Тарасової ; Рідна мамо-матінко : "Усміхнися, сонечко..." / сл. Р. Завадовича ; 
Мамине свято : "Тихо! Тихо! — каже тато..." / сл. М. Говорун ; Матуся : "Вчить 
матусенька роботи..." / сл. Т. Пастух. 

110. Ведмедеря М. О. Заспіваймо, малюки : пісні для дітей мол. шк. віку / [авт. 
сл.] Н. І. Грицюк, [авт. муз.] М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 
2008. — 62, [1] с. ; 24 см. — ISBN 978-966-10-0039-0. — [2008-181 Н] 

Зміст: Моя Батьківщина : "Моя Батьківщино, моя Україно..." ; Я навчусь :  
"У нас сім'я невеличка..." ; Струмочок : "Під похилою вербою..." ; Матусі в подарунок : 
"Я заспіваю пісню голосну..." ; Мрія : "Я хочу художником стати..." ; Виши-
вальниця : "Ниточки барвисті маю..." ; Якби школи не було : "Якось вранці я прос-
нувся..." ; Не забудемо ніколи : "День тривожний в нас сьогодні..." ; Знаєш ти і знаю 
я ; До танцю : "В мене вишита сорочка..." ; Цуценятко : "Хто це, хто це під парканом 
плаче..." ; Козенятко : "Нам бабуся в подарунок дала козенятко..." ; На рибалці : "До 
ставочка, до ставочка..." ; Білка : "На горішині в садочку..." ; Півник-забіяка :  
"Я візьму маленький прутик..." ; Якщо миються хвостаті : "Вікно в сонячній заграві..." ; 
Цвіркунці : "Що це там за цвіркуни.." ; Білі рукавиці : "Йде сніжок веселий..." ; Не 
лютуй, зима кудлата : "За вікном — зима кудлата..." ; Ковзани : "Часом дивні сняться 
сни..." ; Ой весна прийшла : "Зверху сонце припікає..." ; Весна прийшла : "Вже 
сніжок останній тане..." ; Квіти : "Навесні зібрались діти..." ; Ми танцюєм гопака : 
"Чути музику і співи..." ; Ой прощай, прощай, садочок : "В коло станемо гур-
точком..." ; Гуси-гусенята : "В ящику в бабусі..." ; Курчатка : "У нашої квочки..." ; Чи 
ж в принцеси я годжуся : "Ой скажи мені, матусю..." ; Школа : "Біжать до школи 
школярі..." ; Шкільні роки : "... так швидко пролетіли..." ; Горобинка і калинка : "Дві 
подружки, дві сестрички..." ; Калина : "Посадили під вікном калину..." ; Вербичка : 
"... коси розпустила..." ; Лялечка Настуся : "Живу одна в бабусі..." ; Пастушок : "Я — 
маленький хлопчик-пастушок...". 
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111. Ведмедеря М. О. Красне літечко на дворі : [для голосу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк. віку / М. О. Вед-

медеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 52, [3] с. : нот. іл. ; 20 см. — 

ISBN 978-966-408-421-2. — [2008-085 Н] 

Зміст: Літо-літечко, не йди : "Сонячним зайчиком..." / сл. Б. Стефанюк ; Літо-

літечко : "В небі сонечко яскраве..." / сл. Л. Савчук ; Артист : "У мене на балконі 

живе зелений коник..." ; Соняхи : "... голівки повертають..." ; Цвіте липа : "Мружить 

сонце свої очі..." / сл. Л. Руденко ; Вишневе сонце : "Розцвітають квіти..." ; Жура-

вочка вийшла : "... зустрічати літо..." / сл. С. Вернигори ; Метелики : "Над полем зав-

мерла метеликів низка..." / сл. А. Войнарович ; Кроко, Роко, Коко, Дил : "Крокодила 

звали Кроко..." / сл. В. Орлова ; Дзвіночки : "Через ліс тече струмочок..." / сл.  

М. Меденці ; Два сонечка : "Хмаринка зранку заблукала..." ; Літні дзвони : "На галя-

ві, серед гаю..." ; Соняшник-сонечник : "В очах двоїлося мені..." ; Дражнилка для до-

щу : "В спеку пити усі хочуть..." ; Світанкове диво : "Я хочу розповісти без обма-

ну..." / сл. Л. Малахової ; Танок під парасолькою : "Я дивлюсь в віконечко..." / сл.  

Н. Карелової ; На Івана Купала ; Дощова краплинка ; Косички : "Несу свої косич-

ки..." ; Вулиця моя : "В нас вулиця гарненька..." ; Кораблик : "... паперовий..." ; Папе-

ровий змій : "... у небо лине..." ; Колосочки : "В колосочків вуса, ніби промінці..." ; 

Неначе сонечко, хлібина : "Несу в руках хлібину..." ; Дівча жабку малювало : "На 

широкому асфальті, на міському..." / сл. В. Кленца ; Літо-літо / сл. І. Рабцун. 

112. Ведмедеря М. О. Немає України без калини : пісні для дітей дошк. та мол. 

шк. віку : [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Микола Ведмедеря. 

— [Вид. 3-тє]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 87, [1] с. : іл. ; 20 см. — 

1 000 пр. — ISBN 978-966-07-0809-9. — [2008-200 Н] 

Зміст: Це моя Україна : "Зацвітає калина..." ; Листопад : "Листя пада, пада..." / 

сл. А. Камінчука ; Немає України без калини / сл. Г. Клок ; Любіть Україну : "..., як 

сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри ; Намалюю Україну : "Намалюю я не Лондон..." / сл. 

Н. Олійник ; Барвінкова Україна : "Україна — мов царівна..." / сл. О. Голеги ; Любіть 

рідну мову : "Мова — краса спілкування..." ; Здрастуй, школо! : "Наші літні дороги й 

стежини..." / сл. Ф. Пантова ; Наша мова : "Тепла, як сонячна днина..." ; Ой 

ходили... ; Із сніжком ми дружимо : "Там, де поле, там, де луг..." ; Ходить дощик : "... 

під вікном..." / сл. В. Кленца ; Козачата : "Ми маленькі козачата..." / сл. О. Яворської ; 

Барвінчата : "Барвіночку зелененький..." ; Сопілочка : "Сопілочку купив тато..." ; 

Цуценя : "Приніс мені татко..." ; Котеня : "... маленьке..." / сл. Г. Яковчука ; Гопачок : 

"Чоботята-дроботята..." / сл. В. Ладижця ; Рушничок : "Вишивала я рушник..." / сл.  

В. Лучука ; Жовкнуть трави : "... в полі..." ; Вітерець : "Залетів у садок..." ; Сніжок : 

"Снігу, білий сніжку!.." ; Для потішки : "Попід вікнами мороз..." ; Дві квіточки : "... 

розквітли..." ; По сунички : "Ми два кошика взяли..." ; Моя сопілка : "Зріжу я вербову 

гілку..." ; Молитва : "Пошли нам, Боже..." ; Христос Воскрес! : "... Усе радіє..." ; 

Христос Воскрес! : "Співає жайворон з небес..." ; Веснянка : "Виграва сопілонька..." ; 

Писанка : "Гарна писанка у мене..." / сл. К. Перелісної ; Чобітки : "Стукав-грюкав 

молоток..." ; Ялинка в дитсадку : "Сьогодні в нас ялинка..." / сл. Т. Коломієць ;  

Я зайчика малюю / сл. В. Латанського ; Осінь : "Висне небо синє..." / сл. Я. Щоголіва ; 

Відлітають журавлі : "Відлітають в теплий край журавлі..." / сл. О. Іванової ; Осінь 

намалюю : "Вітерець-пустунець..." / сл. В. Зінченка ; Останній листочок : "Листя 

падає..." ; Півникове горе : "У півника горечко..." ; Котики вербові : "Сонце по 

діброві..." / сл. А. Камінчука ; Олині помічники : "Оля ягідки збирала..." / сл. Є. Кар-

ганова ; Їжачок / сл. О. Омельченко ; Веселі нотки : "Як зустрілись до і ре..." ; 

Танцювали зайчики ; Іменини в мишки : "Теплий дощик..." ; Березень : "По засні-
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женій дорозі..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Вишиванка : "Мама вишила мені..." / сл.  

В. Крищенка ; Дід Мороз : "Ходить Мороз надворі..." ; Снігова баба : "Що за гамір?.." / 

сл. М. Підгірянки ; Рушничок для мами : "Голочка снується..." / сл. О. Чорнобеля ; 

Сніг : "Їде, їде хмарка біла..." / сл. Н. Мудрик-Мриць ; Ой летять сніжинки : "Ой, 

летять, летять сніжинки..." / сл. Г. Бойка ; Осінь / сл. Г. Коваля ; Вітаємо маму : "Ми 

маму вітаємо з святом..." ; Мамині настанови : "Виростай, дитино, каже мати..." / сл. 

Є. Сухиної ; Бабусі : "Люба бабусю, тебе я вітаю..." / сл. С. Патри ; Черевички : 

"Якби мені черевички..." / сл. О. Пєнкіної ; Різдво : "Побіг зайчик у село..." / сл.  

Л. Полтави ; Віночок : "Квіточку до квіточки — я сплету віночок..." ; Мурашка : "Вітер 

чеше чорну гриву..." ; Коник : "За чим зажурено-печально..." / сл. В. Верховеня ; 

Зацвіли ромашки : "Ой, чи чули ви, сестрички..." / сл. М. Литвинця ; Пролітали гуси : 

"... над ланами..." / сл. М. Сингаївського ; Сонечка і сонечко : "Билось вранці у 

віконечко..." / сл. І. Переломова ; Що зробить таке?.. : "... веселе..." / сл. Л. Ямкового ; 

Подарунок : "По травичці зелененькій..." / сл. К. Куян ; Деревце роду : "Щоб квітла 

Україна..." / сл. Н. Кир'ян ; Вересень : "... витрушує..." / сл. П. Перебийноса ; Ой же 

сміху в нас було / сл. А. Короліва ; Перший сніг : "Сніг по листі шелестить..." / сл.  

В. Поліщука ; Зима : "Понад луки, ліс і поле..." / сл. Н. Вернигори ; Зимові журавлі : 

"Покружлявши трохи понад гори..." / сл. Г. Савчука ; Жайворонку, заспівай! / сл.  

Л. Перевалової ; Фіалочка : "Не рви фіалочку-красу..." / сл. Т. Мезенцевої. 

113. Ведмедеря М. О. Новорічні чудеса : [для співу дітей мол. та серед. шк. 

віку з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. 

кн. — Богдан, 2008. — 39, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-411-3. — [2008-034 Н] 

Зміст: Новорічні чудеса: Зимовий сад : "У саду, у саду..." / сл. Л. Полтави ; 

Перший сніг : "Сипле з неба перший сніг..." / сл. І. Наріжної ; Пісня про ялинку : 

"Сніг та сніг навколо ліг..." / сл. М. Рильського ; Кольорова зима : "Білі заметілі..." / 

сл. Н. Гуменюк ; Зустріч зими : "Вітер раптом затих..." / сл. Л. Руденко ; Що за танці 

незвичайні? / сл. А. Костецького ; З Новим роком! : "Рік старий на відході..." / сл.  

Т. Коломієць ; Зимова калина : "Вже жахав мороз калину..." / сл. П. Воронька ; 

Подружка-Попелюшка : "Друзів маю я багато..." ; Снігова пороша : "Зранку в небі 

замигтіли..." / сл. Л. Малахової ; У новорічний час : "Мов у пригодницькім кіно..." / 

сл. Г. Федун ; Новорічна : "Щоб сміялося..." / сл. Г. Сподарик ; Завірюха : "Всі поля 

навкруг села..." / сл. В. Кленца ; Прихід зими : "Що це сталося сьогодні?.." ; Новий 

рік : "Всі будинки світлом сяють..." / сл. М. Говорун ; В світі казки : "... чарівної..." / 

сл. Т. Пастух. — Щедрий вечір, добрий вечір: Святий Миколай : "Хто з небес до нас 

іде..." / сл. Г. Федун ; Добрий вечір : "... вам у дім..." / сл. Н. Калюжної ; Щедрий 

вечір, Україно моя! : "Там над ріками — на сході..." / сл. М. Косович ; З Різдвом 

Христовим : "Хай за вікном хуртеча злиться..." / сл. Й. Струцюка ; Новорічне 

засівання : "Засіваю Вас, дорога родино..." / сл. В. Дерія ; Миколай : "... у тайнах 

ніжних..." / сл. Г. Сподарик ; Коляда : "Ходить світом коляда..." / сл. О. Тарасової.  

114. Ведмедеря М. О. Шкільний пісенний календар : [для голосу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2008. — 89, [2] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-418-2. — [2008-036 Н] 
Зміст: Чомучки : "Прийшли сьогодні вперше..." / сл. Г. Федун ; Ми — пер-

шоклашки : "Очка чорненькі, коричневий ніс..." / сл. Г. Кияшко-Сергеєвої ; Пташка 
щастя : "... по землі літає..." / сл. Т. Золотувської ; Валеологія : "Якщо все про себе, 
друже, хочеш знати..." ; Перший клас : "В школі нас вже давно зачекались..." ; 
Бережіть природу : "Кожну гілочку і кожну бджілку..." ; Святе джерело : "Поспішай 
говорити хороші слова..." ; Наталочка : "До школи проводжає..." ; Кольорові олівці : 
"Я тримаю у руці..." ; Хлоп'ятко-бісенятко : "Хоч зростом я маленький..." / сл. Л. Ру-
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денко ; Дивина : "Дивлюсь на світ, і все мене дивує!.." ; Доброта : "Доброму скрізь 
добре! — мама так казала..." ; Чарівний світ : "Я на траві люблю лежати..." / сл. Н. Кра-
соткіної ; Я вірю в людину : "Я віру єдину..." / сл. Л. Танюка ; Поспішаємо зранку до 
школи / сл. Ф. Пантова ; Дитячі мрії : "Маринка хоче сонцем стати..." / сл. Г. Казако-
вої ; Близнюки : "На пухкій земельці я зростав..." / сл. І. Складаного ; Нам не забути : 
"Там, де Хортиця славна..." ; Дерево нашого роду ; Портфелик : "Несу я портфе-
лик..." ; Мій Букварик : "Я Букварик свій гортаю..." ; Живе в школі дзвоник ; Я з 
комп'ютером дружу : "Хоч друзів я маю багато..." ; Одуд хоче рахувати : "Мовив 
одуд: "Ду-ду-ду!.." ; На що схожа доброта? : "Можу довго я не спати..." / сл. В. Клен-
ца ; Свято букваря : "Завітав на свято мій улюблений буквар..." / сл. Н. Разінькової ; 
Вчительки нашої вальс : "Вчора прийшли ми до школи..." / сл. С. Бажан ; Не 
розуміють : "Приходить тато стомлений..." ; Про перерву та урок : "Юра твердить що 
перерва..." / сл. А. Костецького ; Не відкладай : "Я зроблю це в понеділок!.." / сл. М. Щер-
бака ; У школу : "Дзвонить дзвіночок..." / сл. Л. Храпливої-Щур ; Свято букваря ; 
Урок серед природи : "Стрибає зайчик сонячний..." ; Пісня моряка : "Тільняшка в 
синьо-білу смужку..." ; Паперовий змій : "Легкі очеретинки взяв..." ; Наталочка-стри-
балочка : "Є в класі в нас Наталочка..." ; Секрет успіху : "Був ще вчора мушке-
тером..." / сл. Л. Малахової ; Хотів би я знати / сл. О. Кобеця ; Вітання вчителям : 
"Увага, увага! Прийшла привітати..." ; Учительська стежина : "Вересневий день 
всміхнеться небом синім..." ; Родинне тепло : "Нам батьками багато даровано..." / сл. 
М. Дяченко ; Новенька : "У наш клас прийшла новенька..." / сл. Н. Карелової ; 
Люблю я музику і квіти : "Люблю сріблясті роси чисті..." / сл. А. Фіглюка ; 
Сплюшка : "Знов підлізла пухка подушка..." / сл. Л. Лук'янець ; Скажіть, чому? : "У 
тихому класі йде тихо урок..." / сл. Г. Витюк ; Щоб і душа і серце звеселились : 
"Коли на серці туга і печаль..." / сл. Л. Недін ; Мрія : "... прекрасна на крилах літає..." 
/ сл. Т. Пастух. 

115. Верета Г. С. Пісні для дітей в супроводі бандури / Г. Верета. — К. :  
[б. в.] ; Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — 69, [1] с. : нот. іл. ; 26 см. — 1 000 пр. — 
ISМNМ 707500-79-8. — [2008-121 Н] 

Зміст: Українська ніч : "Над зеленим гаєм..." ; Вечір : "Вже сонечко натруд-
жене..." ; Листопад : "Бродить по діброві..." / сл. П. Сенченка ; Не клубись, густий 
тумане : "Бережком, моріжком..." ; Черевички : "Гоп, гоп, чики, чики!.." ; Гуцулик : 
"Я малий собі гуцулик..." ; На високій полонині / сл. В. Ладижця ; Лебеділи 
лебідоньки / сл. Л. Забашти ; Косарі : "Ще роса з житів не спала..." / сл. Я. Щоголева ; 
Роси, роси, дощику : "..., ярину..." ; Хай літають вітри / сл. О. Олеся ; Чумаки : "Роз-
клювали сизі птиці..." / сл. А. Малишка ; Казочка : "Жила собі курочка Ряба..." ; Ко-
лисанка : "Лю-ли — лю-ли, спатоньки..." ; Весняний джміль : "Де ти, мій джмелику, 
зимував?.." ; З вирію : "Летіли гуси..." ; Соловейко : "Як тебе звати, пташко 
маленька?.." / сл. Л. Силенко ; Зима : "Прийшла зима білокоса..." / сл. А. Бабенко ; 
Над Дніпровою сагою / сл. Т. Шевченка ; Пісня Хмельницького : "Гей, браття-
козаки..." / сл. С. Руданського ; Молитва : "В кожному кроці і русі..." / сл. В. Вітта. 

116. Горова Л. В. Відчинилося життя : зб. пісень для дітей / Леся Горова. — 
Вид. 2-ге, стер. — Тернопіль : Джура, 2007. — 111, [1] с. : іл., нот. іл., портр. ; 29 см. 
— ISВN 978-966-8650-74-1 (у паліт.). — [2008-124 Н] 

Зміст: Відчинилося життя : "... для маленької людини..." ; Пісня про маму : 
"Слово просте, слово святе — рідна мати..." ; Не може заснути малюк : "..., поки 
зайчик його не засне..." ; Колискова : "Сонце зійшло давно..." ; Сонце сідає : "..., день 
догорає на землі..." ; У моєї доні : "... сонечко в долоні..." ; Дві пісеньки : "Зустріла я 
дві пісеньки та й стала їх питати..." ; Золотоволоска : "Мене називають золотово-
лоскою..." ; Дитячі мрії : "Знову мрія проросла із дитячого чола..." ; Рідна Україно : 
"..., глянь на своїх діток..." ; Пісенька для всіх : "Вітер по небу пісню малює..." ; До-
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щик : "Я задивилась у віконце..." ; Зима : "У мої долоні впала..." ; Пісня про Мико-
лая : "Тиха ніч на дворі білим снігом засипана..." ; Божий Син народився ; Падає з 
неба сон : "Діва сина колисала..." ; Їде, їде Бог : "Святий вечір заглядає..." ; Добрий 
вечір, люди : "..., вашій теплій хаті..." ; Мрійниця : "Я собі придумала сама..." ; 
Намисто : "Я зупинилась, бо довго ішла..." ; Амур : "Киця принцеса жила у замку..." ; 
Батьківщина : "Все святе, що є на світі..." ; Музика звучить : "Музика живе в мріях і 
думках, мовчанні і слові..." ; Пісня наша дзвенить : "..., пісня без кінця..." / сл. авт. ; 
Новий рік : "Годинник старий на каміні..." ; Колискова зими : "Місяць в вікно моє 
заглядає..." ; Голубка : "У старовинному замку, каже легенда стара..." ; Лісова пісня : 
"Біля озера у лісі сон-трава цвіла..." ; Івана Купала : "В полі я плела віночок..." ; 
Русалонька : "Ніжний дівочий голос тужливу пісню співає..." / сл. Н. Кравченко. 

117. Готуємося до свята : Весна : зб. віршів і пісень для учнів почат. кл. [для 
голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр. / уклад.: Л. Вознюк, Г. Сапун]. — 
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 95, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-
966-07-1153-2. — [2008-199 Н] 

Із змісту: Ой, весно, весно: Житкевич А. Ой, весно, весно / сл. авт. — Вед-
медеря М. Веснянка : "Виграва сопілонька..." / сл. К. Перелісної. — Завалишина М. 
Ми любимо весну / сл. М. Стельмаха. — Присухіна З. Весна пісень співає : 
"Мерщій, мерщій до гаю!.."/ сл. Т. Мезинцевої. — Островерхий І. Іде весна : "Співа 
в болоті жаба..." ; Диво сталося : "Сонечко прийшло в гостину..." ; Ой весна-красуня 
йде : "У весняну дивну днину..." / сл. М. Пономаренко ; Дві квіточки : "... розцвіли..." 
/ сл. К. Перелісної ; укр. нар. пісні: Ой минула вже зима ; Благослови мати : укр. нар. 
пісня -веснянка ; Ой виходьте дівчата : веснянка. — Поклін тобі, Тарасе: Лепешко В. 
Козарська слава : "Ти слухав кобзаря..." / сл. О. Вовенко. — Ровенко М. Слово 
Кобзаря : "Про Шевченка, про Тараса..." / сл. авт. — Ведмедеря М. Рушничок : 
"Вишивала я рушник..." / сл. В. Лучука. — Чи є в світі що щиріше, як серденько 
мами: Зозуля О. Пісня матусі : "Мамусенько-голубонько..." / сл. К. Перелісної. — 
Басова А. Моя мама : "Снилось мені ясне сонце..." / сл. М. Підгірянки. — 
Терлецький Г. Мати, наша мати : "..., як голубка сива..." / сл. М. Підгірянки. — 
Ткачук С. Матусю рідненька моя : "Хотіла б, матусю..." / сл. Л. Вахняк. — Лепешко В. 
Сонячна сестричка : "У сестрички..." / сл. М. Стельмаха ; Бабусині казки : "У бабусі 
руки вмілі..." / сл. В. Зінченка ; Галюсина родина : "У Галюсі є мамуся..." / сл.  
К. Перелісної. — Ведмедеря М. Добрий день, матусю-Україно! / сл. Н. Рубальської. 
— Островерхий І. Доня : "У моєї доні..." / сл. М. Пономаренка. — Христос воскрес!: 
Житкевич А. Радійте всі! : "..., дорослі й діти..." / сл. авт. — Ведмедеря М. 
Писанка : "Гарна писанка у мене..." / сл. К. Перелісної ; Писанка : "На долоні в 
Лесі..." / сл. Н. Гуменюк. — Зозуля О. Христос воскрес! : "... Усе радіє..." / сл.  
К. Перелісної. — Чим пахне коровай: Ведмедеря М. Паляниця : "Смачно пахне 
паляниця..." ; Окраєць хліба : "... свіжого на чистому столі..." / сл. В. Дерія. — 
Прощавай, букварику: Ровенко М. Прощавай, букварику : "Мужніємо, зростаємо..." 
/ сл. авт. — Ведмедеря М. Буквар : "Дзвінок покликав всіх до школи..." / сл.  
Н. Бонь ; Мій букварику, букводарику : "Ти найперше слово прочитав із ним..." / сл. 
В. Дерія. — Басова А. Пісенька про букви : "О-о-о — яєчко одно..." / сл. М. Під-
гірянки. — Островерхий І. На стежині я пишу : "Ставлю я гарненько..." / сл. В. Клен-
ца. — Лепешко В. Абеткова пісенька : "Абеткову пісеньку..." / сл. С. Андрухович. 

118. Дем'янчук В. П. Тобі співаю, Україно : зб. пісень для дітей дошк. та мол. 

шк. віку [для співу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Василь Дем'янчук. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 67, [2] с. ; 20 см. — ISMN M 70759-40-1. — 

[2008-035 Н] 

Зміст: Матері Божій: Радуйся, Маріє : "Через поле України ішла Божа Мати..." / 

сл. нар. ; Діво Пресвятая : "..., Матір матерів..." / сл. С. Семирозум. — Рідній мамі: 
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Три віночки : "Травню ласкавий, маю-розмаю..." ; Мати наша, мати : "..., як голубка 

сива..." / сл. М. Підгірянки ; Журилася мати : "Садила жоржину..." ; Ніжний спомин : 

"Твої русі хвилясті коси..." / сл. П. Ключини ; Спасибі вам : "За вашу усмішку 

ласкаву..." ; Журавлина пісня : "Збирались у вирій птахи відлітати..." ; / сл. В. Де-

м'янчука. — Тобі співаю, Україно: А я собі українка ; Хто ти? : "..., хлопчику малий? 

Українець молодий!.." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Українка я маленька / сл. М. Підгірян-

ки ; Тобі співаю, Україно : "Моя ти пісне солов'їна..." ; Українська мова : "Моя 

Україна..." / сл. В. Дем'янчука ; Мій рідний край : "Люблю я квіточки пахучі..." ; Хто 

це? : "..., хто це при долині..." ; Гей, піду я в гори ; Заспіваймо, друзі : "Наш Іванко 

любить спів..." / сл. Р. Завадовича ; Прощання : "В осінньому небі..." / сл. О. Яворсь-

кої. — Тарасу Шевченку: Тече вода з-під явора / сл. Т. Шевченка. — Лесі Українці: 

Ой вишеньки-черешеньки ; Стояла я і слухала весну ; Надія : "Ні волі, ні долі у мене 

нема..." ; Пісня : "Чи є кращі над квітками..." ; Місяць яснесенький / сл. Л. Українки. 

— Гостям: Вітальна : "Гостей дорогих..." / сл. А. Федорової. — Вам, учителі: 

Бажаємо вам : "Ви вічне й розумне на рідній землі..." ; Вчителю : "Я погляд твій 

задумливий..." ; Люба вчителько : "Спішу я в школу кожен день..." / сл. В. Дем'ян-

чука. — Шкільні предмети: Чудо-хімія : "Відкрито хімію давно..." ; Математика : 

"Віднімати, додавати, множити, ділити..." ; Фізкультура : "Я фізичні вправи..." ; 

Нотки прилетіли : "Якось раз навколо нас..." ; Фізика навколо нас : "Фізика простори 

безмежні підкорила..." / сл. В. Дем'янчука. — Шкільне життя: Як закінчиться урок ; 

Чудернак : "Є у нас смішний хлопчак..." ; Ох, розумію : "Хоч і часу в нас немає..." ; 

Останній дзвінок : "Вийшли з школи школярі..." ; Юний інспектор : "Весело 

крокує..." ; Варварочка-школярочка : "Я у школі залюбки..." / сл. В. Дем'янчука ; 

Прощай, рідна школо : "Швидко пливуть роки..." / сл. М. Яцентюк. — Героям слава: 

Там в селі Рукомин : "... Сива скала плаче..." / сл. О. Шестопальчук ; Слава героям : 

"Тополя одна ген стоїть між ланів..." / сл. Л. Іванової. — Рідний край: Ой під березою 

/ сл. О. Бабали ; Що це за пташинонька / сл. Р. Завадовича ; Вишні цвітуть : "У берег 

життя б'є зелений прибій..." / сл. В. Вихруща ; Ой, горобино : "Рясна горобино..." / сл. 

М. Підгірянки ; Дзвіночок : "Зелен, зелен, зелено..." ; У садочок піду я / сл. В. Де-

м'янчука. — Жартівливі: Ти, музико, грай до ладу / сл. нар. ; Затанцюєм краков'як : 

"Ми ловили рибу..." / сл. В. Дем'янчука. — На ліричній ноті: Чарльстон : "Дістала 

знов бабуся..." ; Пісенька у подарунок : "Вітерець летів над полем..." / сл. В. Де-

м'янчука ; Дівоча краса : "Мене моя мати..." / сл. О. Бабали. 

119. Житкевич А. С. Я серце в пісню переллю : пісні для дітей та молоді [для 

голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр. / сл. і муз.] Анатолій Житкевич. — 

Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 128 с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-

07-1211-9. — [2008-209 Н] 
Зміст: Я серце в пісню переллю : "Заздрощів не знаю..." ; Срібний передзвін : 

"Над полями, над гаями..." ; Усі ми діти Бога : "Так-так, — сказали миті..." ; Цей 
розумний світ : "У зеленій траві..." ; Доброта Миколая : "Розступилась дрімота..." ;  
Я віддаю тобі любов ; Дороги вчать життя : "Де б ти не жив — живи!.." ; Матусина 
хустина : "Вийду вранці в сині гори..." ; Полотно барвисте ; Маленька скрипка ; Моя 
Україно : "Я маю тебе, променисту..." ; Мамо, весна над садом : "Вишивала моя 
мати..." ; Квіти на балконі : "Квіти жовті, голубі..." ; Рукавички для сестрички ; 
Скажи мені, мамо ; Бабусині окуляри : "Як бабуся газету читала..." ; Найкращий час : 
"... — ранковий час..." ; Знову сніг ; Щедрівочка : "Від села до села..." ; На Чорно-
бильській горі : "Збережи для мене, батьку, землю й воду..." ; Осінь : "Човники без 
весел..." ; Місячні дерева : "Приснився мені місяць..." ; День народження : "Як 
прийдуть до мене гості..." ; Я день собі придумаю : "Встану вранці й думаю..." ; 
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Пливли у небі кораблі : "Пливуть у небі кораблі..." ; Земля й вода : "Повніють водами 
моря..." ; То буває тільки в казці : "Несіть мене, моря хвилі..." ; Хто як може : 
"Палають жовті квіти..." ; Рани землі : "На моніторі бій морський..." ; Жирафи і 
слони : "Покохала жирафа слона..." ; Добрий день : "Кожен в світі після сну в вікно 
заглядає..." ; Манлива радість чужини : "Годинник із зозулею у мене на стіні..." ; 
Чому я не упав з коня : "Болить душа моя щодня..." ; Якби я був гетьманом ; Музика 
весни : "Мене збудила музика весни..." ; Мого серця квіти : "Посадила мати..." ;  
Я слухаю, співає Соломія ; Українки мої співучі : "Я в Канаді хатину маю..." ; 
Кирилівка — Шевченкове село : "Розколисались старі верби і тополі..." ; Птаха : 
"Відлетіла птаха..." ; У Карпатах літо : "Заспівай, трембіто..." ; Там під горою : "..., 
там під крутою..." ; Повертайтесь, лелеки, додому : "Після довгих, далеких доріг..." ; 
Будь щасливою : "Пролітали журавлі над моєю хатою..." ; Молюся за вас : "І вперше, 
і вдруге, і в тисячний раз..." ; Слід Божої Матері : "Бачили люди біля села..." ; 
Серенада Шуберта : "Не знаю, звідки і чому...". 

120. Загрудний Л.-А. Співаночка : пісен. скарбничка для дітей дошк. та мол. 
шк. віку : скринька 1 : [для співу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Лель-
Анатолій Загрудний. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. — 31, [1] с. : іл. ; 20 см. — 
2 000 пр. — ISBN 978-966-07-0687-3. — [2008-031 Н] 

Зміст: Танок : "Коло хати..." : пісня-танець ; Вінок : "Ми вінок на Оленку 
плетем..." : пісня-гра ; А над нами гуси пролітали ; Рушник : "Я в садочку сиділа..." / 
сл. Д. Чередниченка ; Ой росту я : "Я у мами вже велика..." : пісня-танець ; Швець : 
"Я працюю, як великий..." ; Чоботята-дроботята / сл. В. Ладижця ; А я у гай ходила / 
сл. П. Тичини ; Я у лісі була / сл. А. М'ястківського ; По жолуді : "Пішло в ліс чотири 
свинки..." ; Муравличок : "... побіг в ліс..." / сл. М. Підгірянки ; Ворона-каркарона : 
"Де, Вороно-каркароно, ти була?.." : пісня-гра / сл. Г. Бойка ; Песик : "Ой хто бачив, 
чи ні?.." ; Бабуся і дідусь : "І бабуся, і дідусь..." / сл. К. Перелісної ; Чубатий сонях : 
"Сонях виріс на осонні..." / сл. В. Бойченка ; Променята : "Заглядає сонце в сад..." ; 
Чобітки : "Стукав-грюкав молоток..." / сл. Т. Коломієць. 

121. Зозуля О. М. Співай, сопілочка моя : пісні для дітей [для голосу з букв.-
цифр. позначенням партії супр.] / Олег Зозуля. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. 
— 47, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-1204-1. — [2008-205 Н] 

Зміст: Україночка : "Червоні маки, ніжні пагони барвінку..." ; О, мово рідна : 
"Загартували вітер і гроза..." ; Безпорадне кошеня : "Дощем дрібним хмаринка сіяла 
ледача..." / сл. Н. Папроцької ; Неслухняні черевички! : "Черевички ви маленькі..." ; 
Колядка : "Темної ночі..." ; Співай, сопілочко моя : "Надворі нічка чорні коси 
розплітає..." ; По сунички : "Ми два кошика взяли..." ; Осінь : "Листячко дубове..." ; 
Яблучка : "Ой хороші яблучка у саду..." ; Гірська річка : "Дід Мороз раненько 
встав..." ; Сніжок : "Ой, летить сніжок, летить..." ; Матінка світу : "Крізь усю доро-
гу..." ; Христос воскрес! : "... Усе радіє..." ; Пісня матусі : "Мамусенько-голу-
бонько..." ; Коляда : "У Свят-вечір раз юрбою..."/ сл. К. Перелісної ; На Свят-вечір : 
"Запах меду, сіна, хвої..." ; Плакучій вербі : "Не плач, вербиченько, не плач..." ; Ти, 
мріє, пташкою прилинь : "Вже сонечко за обрієм згаса..." / сл. М. Чопик ; Скарб : 
"Молюся Богу мовою Вкраїни..." / сл. Д. Чубатої ; Українці : "... — ви велика 
сила!.." ; Зимова колисанка : "Відшуміли весни..." / сл. М. Баліцької ; Журавлі : "Від-
літають у даль..." ; Мої полини : "Із рідного дому..." ; А метелиця / сл. В. Ярмуша ; 
Стежина : "До колодязя стежина..." / сл. К. Квітчастої. 

122. Калугіна В. Мамине тепло : пісні, хороводи, казки для дошколят та мол. 
школярів / Валентина Калугіна. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2005. — 64 с. ; 
29 см. — Літ. текст парал.: укр., рос. — ISMN М-707506-19-6. — [2008-163 Н] 

Зміст: Осінь : "Осіння пора надійшла..." ; Сарафан наділа осінь ; Сивий Мороз : 

"По доріжці поспішає..." ; Зелена красуня : "Сьогодні дуже весело..." ; Гра з Дідом 
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Морозом : "Ми під новий рік на свято..." ; Плескаємо в долоньки : "Круг зеленої 

ялинки..." ; Мамине тепло : "Іще мороз за вікнами..." ; Урочистий день : "Стрибають 

промені, мов зайчики ..." ; Мамина посмішка : "Сонечко ласкаве..." ; Мамочка 

рідненька : "Розповім вам, діти..." ; Лагідна бабуся : "Дорога бабусенько..." ; 

Матусини помічники : "Які гарні ми малята..." : (хоровод) ; Прощання з дитинством : 

"Відлетіли роки..." ; Прощавай садочок : "Засяяла у залі, наче райдуга..." ; Ти наш 

рідний дім : "Стиха грає музика..." ; Прощання з іграшками : "Наш садочок дуже 

гарний..." ; Школа жде : "Розпрощатися з садочком..." ; Доброму вихователю : 

"Вихователь наш добрий, славний..." ; Казки: До тітоньки сороки в гості : (для дітей 

1,5—2 роки) ; Мавка : (весняна казка) ; Вовк і троє козенят : (на новий лад) ; Пісня 

Кози ; Танок зайчиків ; Пісня Лисиці ; Танець сніжинок ; Дошкільник. 

123. Качан В. Д. Виглянь, ясне сонечко : пісні для дітей [для співу з букв.-

цифр. позначенням партії супр.] / Василь Качан, Ольга Качан. — Тернопіль : Підруч. і 

посіб., 2007. — 47 с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-07-0707-8. — [2008-030 Н] 
Зміст: Здрастуй, рідна школо! : "Нову спідничку одягну..." ; Осінь : "... по са-

дочках походила..." ; Читай книгу : "Що? І де? Коли? І звідки?.." ; Котяче тріо : 
"Святковий в тебе, мишко, день..." ; Рукавички : "Сестричка сестричці..." ; Вечеря 
для батьків : "Фартушечок одягну я..." ; Здрастуй, зимонько : "Під вікном берізка у 
серпанках білих..." ; Іде зима : "Йде у гості вже зима..." ; Прийди до мене, Святий 
Миколаю : "Білий сніг, білий сніг, білий сніг..." ; Виглядають діти Миколая : "Ми-
колаю, Святий Миколаю..." ; Небесні гостинці : "Миколай Святий в зимову ніч..." ; 
Христос народився : "Яскравий місяць із небес..." ; З Різдвом Христовим : "Засві-
тилася ясно..." ; Вифлеємська зірка сяє : (колядка) ; Новий рік ; Святкують Новий рік 
звірята : "Намітає сніг лапатий..." ; Пісенька Діда Мороза : "Тук-тук-тук-тук-тук-тук-
тук..." ; Синичка : "За вікном хурделиця мела..." ; Зі святом, вчителько моя : "Все 
ожива, весна прийшла..." ; Виглянь, виглянь, сонечко : "..., на поля..." ; Веселкові 
писанки : "День для мене нині незвичайний..." ; Пісенька-загадка : "Хто я, хто? — 
скажіть, будь ласка!.." ; В лісовій хатиноньці : "Не сміти, дитинонько..." ; Соняшник : 
"Біля тину, біля тину..." ; Ромашечка : "Ще сніг біліє де-не-де..." ; Полюби свій край, 
синочку : "Літо-літечко настало..." ; Веселенькі чобітки : "Червоненькі чобітки..." ;  
З днем народження, матусю : "Я для тебе, рідна нене..." ; Подарунок від матусі : 
"Всміхалось сонечко ласкаве..." ; Барвистий вінок : "Дівчинка Оленка..." ; Він-
шувальна : "Сто літ, сто літ...". 

124. Качан В. Д. Співає серденько моє : пісні для дітей дошк. та мол. шк. віку 
[для голосу з букв.-цифр. позначення партії супр.] / Василь Качан, Ольга Качан. — 
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 47, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-
966-07-1164-8. — [2008-204 Н] 

Зміст: Золота осінь : "Де ж ти взяла два горішки..." ; Із днем народження : 
"Може, казка це чи диво?.." ; День народження у тата : "Сьогодні встану я ра-
ненько..." ; Ювілейний рочок : "Матусенько мила..." ; Котенятко : "Котик, котик, ко-
тенятко..." ; Мій дідусь : "У подруги Тані дідусь журналіст..." ; Працьовитою зрос-
тай : "У твоє віконечко..." ; Моїм вихователькам : "Ще сплять поля і сплять гаї..." ; 
Стиглі вишні : "Вже достигли вишні..." ; Люба дитинка : "Летіли лелеки..." ; При-
года : "Сипав, сипав білий сніг..." ; Даринка і сніжинка : "Скільки у тебе сест-
ричок?.." ; Матусин помічник : "Виростає в мами маленьке дитинятко..." ; П'ятий 
рочок : "Уже серпневі посланці..." ; Бабусині казки : "Їду до бабусі в гості..." ; Пісня 
про Кобзаря : "Я україночка мала..." ; Не журись, матусю ; Татусеве свято : "Так 
спокійно спить мій братик..." ; Ой послала мене мати ; Вірні друзі : "Гуляв собі по 
вулицях..." ; Гопачок : "Вигравали козаченьки..." ; Шикуймось, козачата : "Шикуй-
мося, козачата...". 
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125. Качан В. Д. Співають весело малята : пісні для дітей дошк. та мол. шк. 

віку : [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Василь Качан, Ольга 

Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 63, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — 

ISBN 978-966-07-1109-9. — [2008-206 Н] 

Зміст: Українка я маленька : "Ой я дівчинка Настуся..." ; Біжить весна : "Співа 

зозулька у садку..." ; З днем народження, сестричко! : "За вікном, за вікном, зи-

монька-зима..." ; Весняний ювілей : "Гойдається хмаринка..." ; Зимонька білесенька ; 

Стежинка : "В'ється, наче стрічечка..." ; Кленочок : "Стояв на узліссі зелений 

кленочок..." ; Різдвяна ніч : "Глянь, матусенько, у небі..." ; Падає дощик : "Падає, 

падає дощик дрібнесенький..." ; Щось на кухні пахне смачно ; Танцює осінь : "Нумо, 

дітки, до лісочка..." ; Вже настало літечко : "... — золота пора..." ; Стрічаймо літечко, 

малята : "У літечка, літечка..." ; Спішить білка на базар : "Із гілки на гілочку..." ; Зі 

святом тебе, бабусенько : "До моєї бабусеньки..." ; У школу малятам пора : "Ми дуже 

любим літечко, літечко..." ; По сунички : "У гайок, у гайок побіжу..." ; Поспішає 

зайчик : "Поспішає заїнько..." ; Зустріч з їжачком : "Люблю свого я песика..." ; 

Працьовитий їжачок : "Що за дивненький клубочок..." : (пісня-загадка) ; Котику, 

коточку : "Підстрибує і не тужить..." ; А літечко грає : "Бігала, стрибала кізка..." ; 

Полічіть малята : "Діткам білка для потішки..." ; Зайчик у білім кожушку : "Скажи, 

скажи, заїньку..." ; Навчи мене, матусенько ; Зелені свята : "На полянці лісовій..." ; 

Допомога їжачка : "В руденької білочки..." ; Біжу засівати : "Старий-Новий рік вже 

завітав до хати..." ; Баба снігова : "Клубочки біленькі..." ; Зима уже мандрує ; 

Колискова : "Сховалось сонечко за обрій..." ; Літечко : "..., матусенько, завітало...". 

126. Лепешко В. Ф. Ой же сміху в нас було : жартівливі пісні для дошкільнят 

та учнів почат. кл. [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Володимир 

Лепешко. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 63, [1] с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. 

— ISBN 978-966-07-1118-1. — [2008-201 Н] 

Зміст: Ой же сміху в нас було / сл. А. Короліва ; Яка це буква : "Рум'яне 

поросятко..." / сл. Л. Кузьмина ; Скільки буде : "За вікном — лапатий сніг..." / сл.  

Г. Білоуса ; Просить мишка у ялинки / сл. К. Пасічної ; Сніговик і сніговичка : 

"Сніговик для сніговички..." / сл. М. Пономаренко ; Ґава ґудзик загубила : "Що за 

ґвалт зчинився..." / сл. І. Січовика ; Котики й котята : "Котики вербові..." ; Єнот — 

знавець нот : "Гарна скрипка є в єнота..." ; Життєрадісний когутик : "Через поле до 

млина..." ; Два єноти і ноти : "Поспішали два єноти..." ; Маринчині мультики : 

"Забавлянка у Маринки..." ; Ми сміялись у гайку : "— Буде дощик, буде дощик, — 

каже гриб..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Походжає полем грак ; Качка ряску дарувала : 

"Качка ряски наловила..." ; Живе на світі кіт ; Тинди-ринди : "..., море слів..." ; 

Співучий колобок : "У неділю в час обіду..." / сл. В. Кленца ; Невеличкі небилички : 

"Небилички заспіваю..." / сл. авт. ; Яким він буде : "У цього чоловіка..." / сл. М. Ро-

чинь ; Ішов індик : "... з індичкою..." : (потішка-безконечна) ; Хлоп'ячі веснянки : " — 

Васильку, Васильку..." / сл. В. Гринько ; Оксанчині веснянки : "А у нашої Оксанки..." 

/ сл. А. Барченко ; Сміхота : "Я весь аркуш змалював..." / сл. Т. Пустовар ; Ясно 

чому : "Мама черепахи..." / сл. Г. Бойка ; Татко купив лошатко : "В мене дуже 

добрий татко..." / сл. Л. Вербицької ; Дивний зуб : "Ой болить у мене зуб..." / сл.  

В. Ладижця ; В кораблі по землі : "Ми з котом Воркотом..." / сл. В. Швеця ; Кури 

насміхаються : "Наш малий Іванко..." / сл. А. Качана ; Все кучеряве : "Кучерявий сад 

довкіл..." / сл. П. Мовчана ; Рятуйте качатко : "Маленьке качатко..." / сл. Л. Прид-

байло ; Веселий ранок : "Сміється поле, річка, ліс..." ; Розвесели свій день : "Ти 

прокинься рано-рано..." / сл. А. Костецького ; Десь живе бегемот : "Десь живе на 

світі білім..." ; Танцювали дві ворони : "Із крамниці дві ворони..." / сл. Н. Стефурак ; 
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В гіпопо-хаті / сл. В. Бондаренко ; Дивне перше квітня : "Сьогодні світ кипить ди-

вами..." ; Мокра морква : "По стежині через ліс..." / сл. В. Лучука ; Хто кого перестоїть : 

"На шляху стоїть коза..." / сл. Л. Ямкового ; Толіна юшка : "Варить юшку взявся 

Толя..." / сл. Я. Кравченка ; Потішка про стоніжку : "Ще вдосвіта встає стонога..." / сл. 

Л. Брієдіса ; Чарівний портфель : "У когось портфель хоч давно, а новий..." / сл.  

А. Костецького ; З паперовим змієм : "Дні довкіл ясні-ясні..." / сл. В. Губарця. 

127. Лепешко В. Ф. Співучі чорнобривці : пісні для учнів почат. кл. [для 

голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Володимир Лепешко. — [Вид. 2-ге]. 

— Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 63, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. —  

ISBN 978-966-07-0807-5. — [2008-207 Н] 

Зміст: Краса землі : "Біжить джерельце і співає..." ; Рідна Україна : "Земля, де 

ти зростаєш..." / сл. В. Вівденко ; Рідне слово : "Українська мова..." / сл. Б. Чепурка ; 

Українець я маленький ; Мій дідусь старенький... ; Ластівочко мила : (дует-діалог) / 

сл. М. Підгірянки ; Не забувай : "Мово рідна, слово рідне..." / сл. С. Воробкевича ; 

Пошли же, Боже ; Галюсина родина : "У Галюсі є мамуся..." / сл. К. Перелісної ;  

Я люблю свою хату / сл. І. Гнатюка ; Слово "мама" : "Ще в колисці немовля..." / сл. 

В. Гринько ; Сонячна сестричка : "У сестрички..." / сл. М. Стельмаха ; Бабусині 

казки : "У бабусі руки вмілі..." ; Летить із вирію лелека ; Поспішай до школи : "Знову 

промінь сонця..." ; Ми чекали літечка : "Травами і квітами..." ; Золотий метелик : 

"Листопад, листопад!.." ; Мелодії зими : "Горіх в кожусі білому..." ; Гостинці для 

пташок : "А сніжинки-холодинки..." / сл. В. Зінченка ; Музичні пальчики : "В мене 

пальчики слухняно..." ; Як чудово в школі ; Свято у дворі : "Ой яке веселе свято..." / 

сл. В. Зінченко ; Добрий день / сл. В. Лепешка ; Мій тато : "Як з усього світу 

татків..." / сл. О. Кобця ; Сироїжчина лічилка : "Сироїжки на галяві..." / сл. Л. Кулі-

ша-Зіньківа ; Перше вересня прийшло : "В кожне місто і село..." / сл. Г. Демченко ; 

Ой же сміху в нас було / сл. А. Короліва ; На стежині я пишу : "Ставлю я гар-

ненько..." ; Валяночки, валяночки : "Валяночки теплі..." / сл. В. Кленца ; До школи : 

"Так сонячно—ясно довкола..." / сл. М. Сингаївського ; Тепла лавочка : "Тільки наш 

дідусь сіда..." / сл. Ф. Петрова ; Абеткова пісенька : "Абеткову пісеньку..." / сл.  

С. Андрухович ; Співучі чорнобривці : "Чорнобривці на причілку..." / сл. Т. Малахо-

вої ; Хомка : "..., хомка, хом'ячок..." / сл. А. Камінчука ; Дівчинка в саду : "Одна 

маленька дівчинка..." : (лічилка) ; Раз, два — дерева : (лічилка) / сл. Н. Забіли ; Восе-

ни : "Вербове листя опада..." / сл. В. Марочкіна ; Лине сонечко над лугом / сл.  

У. Вернер-Бьонке ; пер. з нім. А. Камінчука ; Веселий співак : "Плине луг по ріці..." / 

сл. О. Пархоменка ; Кобзарська слава : "Ти слухав кобзаря..." / сл. О. Вовненко ; 

Літній вечір : "... Гори в млі..." / сл. О. Олеся ; Яка це буква : "Рум'яне поросятко..." / 

сл. Л. Кузьмина ; Мова Батьківщини : "Наша мова — як трембіта..." / сл. Я. Крав-

ченка ; Сині дзвони : "Задзвеніли дзвоники..." / сл. Е. Саталкіної ; Світлячок : "... 

маленький..." / сл. Я. Бабич ; Хай живе наш рідний дім / сл. Є. Железнякова ; Сидить 

Василь на припічку : (потішка) / сл. нар. 

128. Паронова В. І. Співаємо, танцюємо, граємо : зб. пісень для дітей старш. 

дошк. віку / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2007. — 111 с. : іл. ; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ISBN 996-408-070-5. — 

[2007-088 Н] 

Зміст: Україна — рідний край: Ведмедеря М. Це моя Україна : "Зацвітає 

калина..." / сл. А. Камінчука. — Шевченко Н. Я все люблю : "... в своїм краю..." / сл. 

М. Сингаївського ; Українська ніч : "Над зеленим гаєм..." / сл. П. Сиченко ; Віночок : 

"Ой віночку, мій віночку!.." / сл. В. Паронової. — Баченко А. Ми роду козацького 

діти : "Ми любимо небо і квіти..." / сл. Д. Коміневської. — Моя родина: Шевченко Н. 
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Найрідніша : "Хто мені розкаже казку..." / сл. Г. Голоти ; Спи, моя мамо : "..., спи моя 

мила!.." ; Солов'ятко : "Я проснуся рано-рано..." / сл. М. Познанської ; Схожа я на 

зіроньку / сл. В. Андруцакі ; Де живе любов : "У людей знайомих питаю..." ; Дідусь : 

"В мене є дідусь хороший..." / сл. В. Паронової. — Рубальська Н. Мама : "Не за 

синіми морями..." / сл. Є. Гуменко. — Пшениченька: Шевченко Н. Не будіть 

пшениченьку : "В чистім полі тихо-тихо..." / сл. Е. Саталкіної ; Колоски : "Жайвір ве-

селиться..." / сл. В. Зорік ; Утікач : "В печі пеклося п'ять хлібин..." / сл. М. Петренка. 

— Паронова В., Шевченко Н. Пшениченька : "Сонце гріє, вітер віє...". — Павлюк А. 

Урожайна : "Наше рідне полечко..." / сл. Г. Демченко. — Муз. нар.: Бублик і 

паляниця : "Бублик житній паляниці..." / сл. П. Воронька. — Паронова В. Калачі :  

"Я печу, печу, печу..." / сл. Г. Демченко. — Готуємось до школи: Шевченко Н. 

Школярі : "От і літо вже промчало..." / сл. М. Лисича ; Як багато знаю я : "В мене є 

книжок багато..." / сл. П. Воронька ; У лісовій музичній школі : "Тук-тук-тук! — 

лунає чітко..." / сл. С. Жупаніна ; До школи : "Мама черепаха..." / сл. Г. Бойка ;  

В перший клас : "Гукнула мама "Донечко!.." / сл. Л. Колос ; Дні тижня : "Днів у тижня 

рівно сім..." / сл. В. Слєпцова. — Пори року. Осінь: Шевченко Н. Осінь : "Тихо 

осінь ходить гаєм..." / сл. Н. Приходько ; Золоті косички : "Осінь заплітала..." / сл.  

В. Зорік ; Журиться журавонька ; Вишивання : "Вишивала осінь..." / сл. В. Пароно-

вої ; Осінь : "Ось я за сосною..." / сл. А. М'ястківського ; Осінь : "Ще недавно в небі 

синім..." / сл. А. Малишка ; В капустини — іменини : "Завтра іменини..." / сл. А. Ка-

мінчука ; Огірок : "Аж на тичку по квасолі..." / сл. В. Кравчука ; Пісенька про груші : 

"Росла на груші грушка..." / сл. Л. Повх. — Філіпенко А. Осінні листочки : 

"Листочки, листочки..." / сл. Г. Сенченко. — Пори року. Зима: Шевченко Н. Зимою : 

"Сипле, сипле сніг..." / сл. Б. Лепкого ; Зимова казка : "Білий сніг летить і висне..." / 

сл. С. Косенко ; Зимова казка : "Білий сніг, білий сніг..." / сл. В. Басюка ; Ух : 

"Подивіться, скільки мух..." ; Вітрисько-вітрюган : "Ой вітрисько-вітрюгане!.." ; Рип-

рип-рип / сл. В. Паронової ; Віхола : "..., віхола у село заїхала..." / сл. С. Яжли ;  

У бабусі-холодусі : "А бабуся-холодуся..." / сл. Е. Найт ; Веселіться, сніжиночки : "Білі, 

білі лебеді..." / сл. Л. Дяченко ; Гірська річка : "Дід Мороз раненько встав..." / сл.  

К. Перелісної. — Паронова В. Білорученька зима : "Пада, пада білий сніг..." / сл. авт. 

— Таловиря В. Сніговиця : "Поспішала через поле сніговиця..." / сл. В. Зінчука. — 

Пори року. Весна: Шевченко Н. Весна : "Що з весною настає?.." ; Веснянка : 

"Виграва сопілонька..." / сл. К. Перелісної ; Вишенька : "За віконцем в мене вишня..." 

/ сл. М. Тюльнової ; Навесні : "Подивися, подивись..." ; Пісня Весни : "Я лечу із 

теплим вітром..." ; Синичка : "Усілася синичка..." / сл. В. Паронової ; На поляні : "... 

під сосною..." / сл. В. Лучука ; Дивна хатка : "Є така хатина дивна..." / сл. Н. Куфко. 

— Клокун О. Воскресний дзвін : "Задзвонив воскресний дзвін..." / сл. Л. Храпливої-

Щур. — Янушкевич О. Весняні котики : "Сірі-сірі котики..." / сл. М. Ясакової. — 

Пори року. Літо: Шевченко Н. В лузі : "Як же влітку не радіти..." / сл. Р. Юзви ;  

У лісі : "Ой у лісі, ой у лісі..." / сл. В. Крищенка ; Сунички : "Виглядають із 

травички..." / сл. К. Перелісної ; Туман : "Я прокинувсь рано-рано..." / сл. А. Музи-

чук ; Темний ліс : "В'ється стежка, наче змійка..." ; Маслюки : "На горбочку сосня-

чок, соснячок..." ; Сироїжки : "Сироїжки-білоніжки..." ; Боровики : "В лісі дощ-сто-

ніжка…" ; Наша дача : "Настає пора гаряча..." / сл. В. Паронової ; Грибок : "Біля дуба 

зріс грибочок..." / сл. В. Шевчука ; Провчив : "Біля двору на дубець..." / сл. І. Не-

мировича. — Муз. нар.: Прилетів комарик : "Насунули хмари..." / сл. В. Гончарук. — 

Островерхий І. Дзвіночки : "Синьо розцвіли дзвіночки..." / сл. М. Пономаренко. — 

Ігри: Ломова Т. Шукай. — Паронова В. Ледача кішка : "Горобці дражнили кішку..." 

/ сл. Р. Росицького. — Шевченко Н. Щука і карасі : "Щука дуже хижа..." ; Сунички : 
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"Я до гаю поспішаю..." / сл. В. Паронової. — Рожавська Ю. А що? : "Грались в лісі 

зайчики..." : пісня-гра / сл. О. Марунич. — Вересокіна Н. Забави зі сніжками :  

"У руках біленьки сніжки..." / сл. В. Паронової. — Муз. нар.: Голубка : "Ми 

голубоньку зловили..." : веснянка. — Таночки: Шевченко Н. Віночки ; Вальс ; Танок 

пташок ; Весела полька ; Святкова полька. — Нар. мелодія. Веселий танець. 

129. Пенюк О. Країна Дитинства : пісенник [для співу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Ольга Пенюк. — Львів : Укр. технології, 2003. — 80 с. : 

нот. іл., портр. ; 20 см. — ISBN 966-666-066-0. — [2008-097 Н] 

Зміст: Пісня про Сокаль : "Там, де сонце встає..." ; Ранкова пісенька : "Той, хто 

встане з ліжка..." ; Райдуга : "Хмарочки розсипались..." / сл. В. Вітта ; Країна Ди-

тинства : "Є країна в цьому світі..." ; Мій тато : "Пісеньок є так багато..." ; Вчителько 

моя : "Завжди в школі вона..." ; Привітальна : "Дорогі мої краяни..." / сл. Я. Кортка ; 

Любімо Україну! : "... Чудовий край!.." ; Шкільна пора : "Дні у школі летять дуже 

швидко..." / сл. О. Пенюк ; Рідна мово : "..., зелена діброво!.." / сл. П. Перебийніса ; 

Сонце України : "Ми маленькі діти..." / сл. У. Кравченко ; Весняні квіти : "Весна 

чарівниця..." / сл. О. Пчілки ; Соловейко : "Біля річки цілу нічку..." ; Русалочка : 

"Очерет густий високий..." ; Школа : "Літечко пішло за видноколо..." / сл. С. Дружи-

новича ; Великдень : "Завела нас веснянка у коло..." / сл. Х. Білоус ; Конвалії : "Із 

зеленої сорочки..." / сл. М. Пригари ; Христос Воскрес! : "Сталася дивная новина..." / 

сл. С. Максимович ; День прокинувсь, як маля : "Квітом рожевим..." ; Пісня для 

матусі : "Причаїлась між гілля тиша вечорова..." / сл. К. Барвінко ; Будильник : "Одна 

ніжка йде по кругу..." ; Колискова для сина : "Спи засни, моє дитятко..." ; 

Працьовите мишеня : "Мишенятко в полі не спало..." ; Нічний гість : "Ой, слухняні 

діти стали..." / сл. Н. Матвіїв-Таранової ; Колискова : "Ходить нічка коло хати..." ; 

Материнська ласка : "Облітає листя, відцвітають квіти..." ; Бабуся : "Яка у нас 

бабусенька..." ; Пори року : "Січень сніжинками землю вкриває..." / сл. О. Лободи ; 

На мамине свято : "Ледь сонце піднялось в небесні простори..." ; Хмаринка : "Понад 

гай березовий, понад ліс..." / сл. В. Сірка ; Пісенька про хліб : "Котився сонця 

помаранч за обрій..." ; Щаслива вечеря : "Стоїть дідух собі в куті..." / сл. О. Се-

меняки ; Випускний клас : "Подає в ранковій тиші школа..." / сл. В. Крищенка ; 

Молитва до Миколая : "Миколаю святий!.." ; Ялинка : "У зеленому лісочку..." / сл.  

Л. Рибак ; Зимовий вечір : "... впав на плечі..." / сл. І. Салюк ; Святвечірня свічечка : 

"Свічечко чудова..." / сл. В. Круковської. 

130. Підківка О. М. Під твою милість прибігаємо : пісні для дит. хорів, вок. 

ансамблів та сольн. співу [без супр.]. Вип. 5 / Олег Підківка ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 71 с. : нот. іл., 

портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 67—69. — 150 пр. — ISBN 978-966-2946-48-2. — 

[2008-101 Н] 

Зміст: Під Твою Милість ; Радіємо нині з чудес ; Маріє, Мати Пресвята :  

(2 варіанта) ; Маріє, Божа Мати ; Пренепорочна Діво і Мати ; Мій Ангеле Святий ; 

Всі ідем до Тебе, о Божа Мати ; Ой Дитино, Божий Сину / сл. З. Филипчука ; Ave, 

Маria : (Радуйся, Маріє) : "Серцем, душею линем до Тебе..." / сл. Л. Шевело ; О Мати 

Божа, Свята Маріє : "Ідуть до Тебе галичани..." ; Мати Божа : "Твоє ім'я — моє 

надбання..." / сл. Б. Пилата ; Христе, Князю над князями / сл. Ю. Шкрумеляка ; 

Покаймося ж бо, діти во Христі : "Вже вкотре розпинаємо Христа..." / сл. Б. Куспіся ; 

Бог і Воля ; Вечірня молитва : "Дінь, бом, дінь, бом..." ; Прийми дітей під Свій 

Покров : "Моє благословення Боже..." ; Благослови нас, Боже! ; Причастя : "Я прагну 

словом освятити..." ; Свята Неділя ; Благословляю і молюсь : "Молюсь за вас..." / сл. 

В. Квітневого ; Самітня церква / сл. М. Квітневої ; Молитва : "Святий, безсмерт-
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ний..." ; Молитва нас до Неба підійма : "Ми всі твої Всевишній..." ; Тобі я, Господи, 

молюсь : "Молюсь Тобі, о Всемогутній Боже..." / сл. С. Долика ; Молитва до Ісуса : 

"Небесна синя благодать..." / сл. В. Багірової ; Дорога до Бога : "Піст — це є велика 

справа..." / сл. М. Високівського ; Перед Тобою, Господи, стою! / сл. С. Саврука ; 

Прийде година ; Мучениче Димитріє / сл. В. Стеха ; Страждальному Ісусові : "Вінець 

терновий наложили..." / сл. О. Герети ; Ісусе Маленький ; Тобі, о Боже : молитва / сл. 

М. Підгірянки ; О Ісусе / сл. П. Штокала ; Молитва до Матері Божої : "О, Непорочна 

Божая Мати..." / сл. Л. Лотоцького ; Молитва : "Час перемеле на жорнах..." :  

(2 варіанта) / сл. Н. Стефури ; Свята Пречиста Діво : "Вдивляюсь в образ Твій..." / сл. 

А. Шило ; Радію, Господи, в Тобі / сл. А. Сеніва ; Прийдім усі, Бог вмістив Себе у 

чашу ; Купіть життя ; Блаженні ті : "Благання моє прийми, Боже Єдиний..." ; Немає 

Бога без любові ; Бог не тиран : "Хтось хоче Бога лагідності вчити..." ; Навчімся в 

Господа Любові ; О, Пречудесная Діво! / сл. П. Швеця ; Грішники : "Життя — це 

хрест на зболених раменах..." / сл. І. Федика ; Боже Єдиний, помилуй мене : "Хмари 

по небу пливуть дощові..." ; Коли молюся я до Бога ; Чи знаєш ти... / сл. В. Копця ; 

Сам Христос відкриває браму : "Пам'ятаймо, що на світі..." / сл. Я. Бачинської. — 

Підківка С. У Храмі Твоїм Богородице : "Як гарно у Храмі твоїм..." ; Прийди, 

Христе ; Молитва : "Світе тихий..." / сл. Л. Гук. 

131. Пісенник : для учнів почат. кл. : [для голосу з букв.-цифр. позначенням 

партії супр. / упорядкув. А. С. Житкевич]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 94, 

[2] с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-07-0765-8. — [2008-203 Н] 

Зміст: Дремлюга М. Пісня про школу : "Мама двері відчиня..." / сл. Т. Ма-

сенка. — Лисенко М. Пісня лисички : "Я — лисичка, я — сестричка,.." : з дит. опери 

"Коза-Дереза" ; А вже весна : "..., а вже красна..." / сл. нар. — Басова А. Пісенька про 

букви : "О-о-о — яєчко одно..." / сл. М. Підгірянки. — Житкевич А. Ми! : "Я вивчив 

з букваря..." ; Семеро гномів : "Жили на світі семеро гномів..." / сл. авт. ; Гей, там на 

горі Січ іде / сл. К. Обуха ; Розрита могила : "Світе тихий, краю милий..." / сл.  

Т. Шевченка. — Філіпенко А. Веселий музикант : "Ось на скрипочці я граю..." ; 

Святковий вальс : "У святковий світлий день..." ; Скакалочка : "Я скачу, я кручу у 

руках скакалку..." / сл. Т. Волгіної ; Новорічна : "З Новим роком..." / сл. Г. Бойка ; Ой 

заграйте, дударики / сл. В. Панченка ; Зацвіла в долині / сл. Т. Шевченка ; Вічний 

вогонь : "Ми у тихий парк ходили..." / сл. Д. Чибісова. — Ярославенко Я.  

О, Україно : укр. нар. пісня / сл. М. Вороного. — Мясков К. Зимонька : "У міста і 

села..." / сл. Г. Бойка. — Шутенко Т. Вальс сніжинок : "Ми в небі народилися..." / сл. 

М. Познанської. — Верменич В. Калинова пісня : "Калино весела..." ; Вишиванка : 

"Ми своїми вправними руками..." / сл. М. Сингаївського. — Степовий Я. Літо 

минулося ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Кос-Анатольський А. Голочка : 

"В мене голочка слухняна..." / сл. І. Кульської. — Кніппер Л. Чому ведмідь взимку 

спить : "По галявці лісовій..." / сл. О. Коваленкова. — Верховинець В. У дзбаночку 

молочко / сл. О. Пчілки. — Січинський Д. Чом, чом, земле моя / сл. В. Лебедової. — 

Колесса Ф. Пан отаман : "А наш пан отаман най нам буде здоров...." / сл. Б. Лепкого. 

— Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка. — Глінка М. 

Не щебечи, соловейку! / сл. В. Забіли. — Бурміцький О. Перша вчителька : "Сонце 

водить вересень..." / сл. Г. Петрука-Попика. — Укр. нар. пісні: Ой на горі жито ; Галя 

по садочку ходила ; Веселі гуси : "В нашої бабусі..." ; Ой єсть в лісі калина ; 

Українка я маленька ; Гарний танець гопачок ; Ой минула вже зима ; Розлилися 

води : "... на три броди..." ; Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ; Подо-

ляночка : "Десь тут була подоляночка..." ; Біла квочка : "...-чубарочка по дворі 

ходила..." ; Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." ; Як діждемо літа : "... та нажнемо 
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жита..." ; Ой літає соколонько : "... по полю..." ; Се наша хата : "Маленькі сіни, ясна 

світлиця..." ; Шов Миколай лужком, бережком ; Коза : "Го-го-го, коза, го-го, 

сірая..." ; Щедрик : "..., щедрик, щедрівочка..." ; Летіла зозуля : "... та й стала 

кувати..." ; Посаджу я грушечку ; Їхав козак за Дунай ; Грицю, Грицю, до роботи : 

жартівлива ; Вийшли в поле косарі ; Соловеєчку, сватку, сватку ; Верховино, світку 

ти наш ; Котику сіренький : "..., котику біленький..." ; А вже сонце котиться ; Темний 

ліс повен слуху ; Ой на горі та женці жнуть ; Корольок : "Чорнобровий корольок 

край города ходить..." ; А ми просо сіяли ; Ой гиля, гиля, гусоньки, на став ; Гоп, мої 

гречаники : "Пішла мати на село гречну муку добувати..." ; (в оброб.): Зайчику, 

зайчику : "..., де ти бував?.." ; Ягілочка : "Ягіл-ягілочка..." / оброб. Я. Степового. — 

Колядки: Старий рік минає ; Ой чи є, чи нема ; Ой хто, хто Миколая любить ; 

Розкажи, дідусю. — Щедрівки: Павочка ходить : "..., пір'ячко губить..." ; Ой учора 

ізвечора ; Ой сивая та і зозуленька ; Чи вдома, вдома : "..., білий молодче?.." ; Ой, 

рано, рано кури запіли. — Веснянки: Вербовая дощечка ; Благослови, мати ; Вийди, 

вийди, Іванку ; Ой куриться доріженька : обжинкова ; Над Дніпровою сагою / сл.  

Т. Шевченка ; Радійте всі! : "..., дорослі й діти..." : обрядова. — Нар. пісні: У полі 

берізка стояла : російська ; Савка та Гришка : жартівлива білорус. ; Зозуленька : "Де, 

зозулько, ти літала..." : чеська / оброб. Ф. Зрно ; Полька : "Хай наладять скрипки 

скрипалі..." : чеська / оброб. М. Красева ; Добрий мірошник : "Трьох синів мірошник 

має..." : литовська / укр. текст Д. Бобиря ; Пастушка : "Жила-була пастушка..." : 

французька / укр. текст В. Коломійця ; Пастух : "Чуєш, грає чабанець?.." : фран-

цузька : (канон) ; Вій, вій, вітерець : "..., вій сильніше...." : латвійська / оброб. В. Со-

колова ; Прогулянка з батьком : "Біжить дорога дальняя..." : індонезійська. 

132. Пісенник : зб. пісень для учнів 5—8-х кл. загальноосвіт. шк. [для співу без 

супр. / упорядкув. В. Я. Кващук]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 126, [2] с. ; 

20 см. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-07-0814-3. — [2008-202 Н] 

Зміст: 5 клас: Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України і 

слава, і воля..." / сл. П. Чубинського. — Фільц Б. Колискова : "У зірчастій..." / сл.  

С. Жупанина. — Гайворонський М. Їхав стрілець на війноньку / сл. Р. Купчинсь-

кого. — Кос-Анатольський А. Карпатське озерце : "У карпатському озерці..." / сл. 

С. Жупанина. — Басова А. Калина : "Колишися, калинонько, колишися..." / сл.  

М. Підгірянки. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл.  

М. Сингаївського. — Роджерс Р. Звуки музики : "ДО — пташина в'є гніздо...". — 

Житкевич А. Під звуки вальсу : "Крутиться, крутиться кругла старенька платівка..." 

/ сл. авт. — Укр. нар. пісні: Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." / сл.  

С. Чарнецького ; Думи мої / оброб. М. Вериківського ; Учитеся, брати мої ; По 

діброві вітер виє / сл. Т. Шевченка ; Ой літає соколонько : "... по полю..." : 

(обжинкова) / оброб. Г. Верьовки ; Журавель : "Занадився журавель, журавель..." / 

оброб. К. Стеценка ; Над річкою бережком / оброб. М. Леонтовича ; Ой у полі 

криниченька : "Ой там Роман воли пасе..." ; Нова радість стала : "..., яка не 

бувала..." : колядка ; По всьому світі стала новина : колядка ; В полі-полі плужок 

ходить : щедрівка ; Ой виходьте дівчата : веснянка ; Ой весна-весняночка : "Ой 

весна, весна да весняночка..." : веснянка ; А вже весна красна : "А вже весна, а вже 

красна..." : (дівоча) ; Чи не той то Омелько. — 6 клас: Гладков Г. Заповіт : "Як умру, 

то поховайте..." / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М. Де згода в сімействі : "..., де мир і 

тишина..." / сл. І. Котляревського. — Житкевич А. Музика землі : "Послухай музику 

землі..." / сл. авт. — Карабиць І. Сіяв батько жито / сл. В. Крищенка. — Фільц Б. 

Польові дзвіночки : "Піднімає джміль фіранку..." / сл. Л. Костенко. — Їжак В. Пісня 

про матір : "Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту..." / сл. С. Пушика. — 
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Ярославенко Я. Гей, пластуни, гей, юнаки / сл. С. Черкасенка. — Укр. нар. пісні: Ой 

на горі жита много ; Засвистали козаченьки ; Ой Морозе! : "..., Морозенку..." ; 

Добрий вечір тобі, пане господарю! : колядка ; Од Києва до Лубен ; Король : ігрова ; 

А вже весна воскресла : веснянка ; А в тому саду : "... чисто метено..." : веснянка ; 

Грицю, Грицю, до роботи / оброб. М. Леонтовича. — Інших народів: Світлячок : "... 

сріблястий мій..." : груз. нар. пісня / оброб. В. Гокієлі ; укр. текст О. Пономаріва. —  

7 клас: Шамо І. Україно, любов моя : "Як не любить тебе, Україно!.." / сл. Д. Луценка. — 

Фільц Б. Наша мати пшениченька : "Сонце гріє, вітер віє, а вода тече..." / сл.  

Д. Павличка ; Любіть Україну : "..., як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри. — Лепкий Л. 

Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Карабиць І. Пісня про добро : "Гей, на вид-

ноколі..." / сл. Ю. Рибчинського. — Глінка М. Гуде вітер вельми в полі / сл. В. Забі-

ли. — Майборода П. Моя стежина : "Чому сказати, й сам не знаю..." / сл. А. Малиш-

ка. — Злотник О. Батько і мати : "Знайдеться на усе причина..." / сл. В. Крищенка. 

— Верменич В. Заспівай мені, мамо : "... моя..." / сл. О. Богачука. — Крижа-

нівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Г. Шевченка. — Яковлев М. 

Зимовий вечір : "Буря мглою небо криє..." / сл. О. Пушкіна ; пер. з рос. К. Дрока. — 

Тома А. Вечірня пісня : "Спустись, тихенький вечір..." / сл. К. Ушинського. — 

Грубер Ф. Свята ніч, тиха ніч. — Котик Г. Солов'їний день : "Прилинь, прилинь до 

рідного села..." / сл. С. Пушика. — Укр. нар. пісні: Христос воскрес : обрядова / 

оброб. А. Гнатишина ; Та орав мужик край дороги ; Рости, рости, черемшино ; Небо і 

земля нині торжествують : колядка ; Голубка : "Ми голубку ізловили..." : (ігрова) ; 

Купала на Івана : купальська ; Їхав козак містом ; Боже, вислухай благання. — Інших 

народів: Зозуля : "Дівчина у гаю..." : польська ; Ой ти, річко, річенько : білоруська ; 

Ген Арагві мчить : грузинська / оброб. Г. Чхіквадзе ; укр. текст О. Пономарева. —  

8 клас: Лисенко М. Молитва за Україну : "Боже великий, єдиний..." / сл. О. Ко-

ниського. — Майборода П. Пісня про вчительку : "Сонечко встає і шумить трава..." ; 

Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка. — 

Пашкевич А. Виростеш ти, сину : "..., вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка ; 

Мамина вишня : "Знову наснилось дитинство..." ; А мати ходить на курган : "Коли 

весною зацвіте..." / сл. Д. Луценка. — Філіпенко В. Веснянка : "Прийди, прийди, 

весно красна..." / сл. А. Навроцького. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим 

збирався навесні..." / сл. Д. Павличка ; Ясени / сл. М. Ткача. — Шамо І. Києве мій : 

"Грає море зелене..." / сл. Д. Луценка. — Шуман Р. Вечірня зоря : "Далекий мій 

друг, ти з неба мені..." / сл. В. Коротича ; оброб. К. Домінчена. — Івасюк В. Червона 

рута : "Ти признайся мені..." / сл. авт. — Укр. нар. пісні: Марена : "Кругом 

Мареноньки ходили дівоньки..." / оброб. К. Домінчена ; Було колись на Вкраїні / муз. 

нар. ; сл. Т. Шевченка ; Повіяв вітер степовий ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Щедрий 

вечір всім нам : "..., щаслива година..." ; Про Байду : "В Цареграді на риночку..." : іст. 

дума ; Калино-малино, чого в лузі стоїш ; Чом ти не прийшов : "..., як місяць зійшов...". 

133. Пісні для дітей. Вип. 3 : [для голосу в супр. фп. / муз.] К. та М. Козинські ; 

вірші Л. Криштоп. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 43, [1] с. ; 29 см. — 

500 пр. — ISMN M-707515-10-5. — [2008-058 Н] 

Зміст: Майбутнє України : "Нам рости з тобою, розквітать з роками..." ; Осінь 

золотава : "Тихо листя облітає у вишневому садку..." ; Білий сніг : "Зранку раптом 

зима наступила..." ; Зимонько-голубонько : "..., ніжная краса..." ; Заступник Мико-

лай : "Миколай Святий..." ; Новорічне свято ; Новорічні привітання : "Тихо-тихо 

кружляють сніжинки..." ; Новорічна дискотека : "Диско-дискотека..." ; Різдво Ісуса : 

"Ой зима, зима, ой Різдво веселе..." ; Весняне пробудження : "Навесні все оживає..." ; 

Весна ясночола : "Проліски відкрили сині оченята..." ; Найрідніша в світі : "Мату-
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сенька мила, зіронька моя..." ; Милая бабушка : "Бабушка милая..." ; Привітання з 

Днем народження : "Сонечко ласкаве світить з висоти..." ; Колискова для батьків : 

"Рудий, рудий котик..." ; Друже крокодил : "Дуже, дуже, дуже жарко..." ; Івана Купа-

ла : "Біля лісу річка..." ; Краса-поле : "Чепурна оселя..." / сл. Л. Криштоп ; Біла-біла 

зимонька : "Взимку все завжди біленько..." / сл. І. Кричкевич. 

134. Подоляночка : оброб. укр. нар. пісень для дит. та жін. хору : навч.-

репертуар. посіб. / уклад. О. І. Зеленецька. — Кам'янець-Подільський : Абетка : 

Сисин О. В., 2007. — 171, [1] с. : іл., нот. іл. ; 29 см. — (Музика). — ISBN 978-966-

2053-58-6 (у паліт.). — [2008-142 Н] 

Зміст: нар. пісні без супр.: Земле ріднесенька : "Із душі цілої, із всього 

серденька..." ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." / оброб. Ф. Колесси ; Ой 

весна, весняночка ; Ой у лісі на горісі / оброб. І. Сивохіної ; Муха-зеленуха / оброб. 

Г. Ластовченко ; Ой ходила Уляночка / оброб. І. Суліми ; Про Омелька : "Чи не той 

то Омелько..." ; Ой вербо, вербо : "... кучерява..." / оброб. Р. Скалецького ; Був собі 

журавель ; Дощик / оброб. Ю. Соколовського ; Котику сіренький ; Ой на горі льон / 

оброб. Є. Валя ; Ой чи я то черешенька / оброб. П. Демуцького ; Плавай, плавай 

лебедонько ; Вітер з гаєм розмовляє / сл. Т. Шевченка ; Ой ходить сон / оброб.  

І. Сльоти ; пер. Ю. Чміля ; Туман яром, туман долиною / оброб. Р. Скалецького ; 

аранж. Г. Ластовченко ; Ой де ж ти був там, чорний баране / оброб. М. Дремлюги ; 

Хмарка наступає ; Веснянка : "Ой на гороньці, на полонині..." ; Кізочка : "Хочемо 

вам розповісти..." / оброб. О. Яковчука ; Веснянка : "Весела веснянка..." / оброб.  

Г. Ластовченко ; Летіла зозуля / оброб. М. Коника ; Ой у полі жито / оброб.  

С. Орфєєва ; перекл. Ю. Чміля ; Ягілочка / оброб. В. Уманця ; Ой на Івана-Купала / 

оброб. С. Крижанівського ; Ой з-за гори кам'яної ; Закувала зозуленька ; Вишні-

черешні розвиваються ; Ой ти знав / оброб. М. Леонтовича ; Ой ти, вишенько, ти 

черешенько ; Ой виходьте, дівчата ; Ой не коси, мій татойко, сіна : косар. пісня / 

оброб. О. Некрасова ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." / оброб. Ю. Мей-

туса ; Купала на Йвана / оброб. Є. Карпенка ; Ой за горою / оброб. М. Дацка ; Піду в 

садочок / оброб. А. Коломійця ; Іванчику-білоданчику / оброб. А. Коломійця ; 

перекл. М. Макоди ; Сонечко низенько, а вечір близенько / оброб. А. Кушніренка ; 

Заграй мі гудачку : "... на тонку струночку..." ; Весняночко-паняночко ; Коло річки, 

коло гаю / оброб. Т. Левшенко ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой ходить сон / 

оброб. В. Калиниченка ; Гори мої гори / оброб. А. Левковича ; Не сходило вранці 

сонечко / оброб. Бідака ; пер. Г. Філатової ; Ой на горі калина / оброб. І. Захар-

жевського ; На вулиці скрипка грає / оброб. П. Мережина ; Усі гори зеленіють / 

оброб. В. Волонтира ; Гіла-Гілочка : "А Гіла-Гілочка..." / оброб. Ю. Чміля ; Пошла 

мати на село / оброб. А. Логінова ; Ой, дуб, дуба / оброб. Н. Ракова ; Закувала 

зозуленько : вільна оброб. / оброб. В. Заволгіна ; Ой на горонці, в золотій коршомці / 

оброб. К. Стеценка ; перекл. для жін. хору І. Полюха. — Щедрівки, колядки: Устань 

Газдочку ; Защебетала та й ластівонька / оброб. Ю. Корчинського ; Небо ясні зірки 

вкрили ; Щедрий вечір / оброб. К. Стеценка ; перекл. для однорід. хору Ю. Чміля ; 

Чи дома, дома хазяїн дома? / оброб. С. Острової ; Павочка ходить / оброб. Стеценка 

К. ; перекл. для жін. хору І. Полюха ; В зеленім ліску / оброб. М. Даук ; Дивна 

новина / оброб. О. Кошиця ; Янголи в небі : "... пісню співають..." / оброб. О. Ко-

шиця ; перекл. для жін. хору Л. Байди ; Коли ясна звізда : "... з неба засвітила..." / 

оброб. С. Мартона ; перекл. для жін. хору Л. Байди ; Дивная новина : "Радуйтеся всі 

люди враз..." / оброб. А. Гнатишин ; Ішла Марічка / оброб. М. Колесси ; перекл. для 

жін. хору І. Полюха ; По горі, горі пави ходили : "... Щедрий вечір!.." / оброб.  

К. Стеценка. — Грубер Ф. Свята ніч / оброб. Л. Байди ; сл. Й. Мора ; Нова рада стала 
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/ оброб. К. Стеценка ; перекл. для дит. хору П. Мережина. — Нар. пісні з супр.: Думи 

мої /оброб. М. Вериківського ; сл. Т. Шевченка ; Думи мої / оброб. С. Орфєєва ; сл.  

Т. Шевченка ; По діброві вітер виє / оброб. Г. Верьовки ; Ой в розі, розі / оброб.  

М. Дацка ; Ішов дід на став ; Женчичок-бренчичок / оброб. К. Мяскова ; Тихо над 

річкою / оброб. І. Захаржевського ; Ой там на вершечку / оброб. І. Кириліної ; 

Гандзя : "Чи є в світі молодиця..." / оброб. О. Юрлова ; Ой на Купала-Купалочка : 

мелодія з голосу Л. Українки ; Ой літає чорна галочка : мелодія з голосу Л. Україн-

ки ; Тече вода ледова / оброб. Б. Фільц ; Ой, посіяв дід овес / оброб. Т. Кравцова ; Ой 

дівчино, шумить гай / оброб. Є. Козака ; Іди, іди, дощику / оброб. Є. Ляшенка. 

135. Фиштик Й. Крила : [зб. пісень для дітей для голосу з букв.-цифр. 

позначенням партії супр.] / Йосип Фиштик, Василь Сторонський. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 27 с. : нот. іл., портр. ; 24 см. — ISВN 978-966-2946-

33-8. — [2008-120 Н] 

Зміст: Сонечко для Ісуса : "Ісусик маленький..." ; Недільні дзвони : "Неначе 

Великдень..." ; Служба Божа ; Свята вечеря ; Коровай : "На святого Миколая..." ; 

Дідух : "Засвітивсь духмяний сніп..." ; Ангел-Хоронитель : "Скільки сонечка 

улітку..." ; Молися, дитино ; Ключик до Раю : "З усіх ключиків на світі..." ; Зірничка : 

"Я б хотів піймати зірку..." ; Крила : "Сонце має крила..." ; Золота торбинка :  

"У святій торбині..." ; Стежечка : "Стежечко-стежечко..." ; Веселка : "Ввечері — сріб-

на хмарка..." ; Золоте відерце ; Горобина : "Дівчинка Яринка..." ; Відлуння : "В світ 

відлуннячко спливло..." ; Ой, сіренький смутку ; Юля : "Лю-лі, лю-лі..." ; Найда : 

"Дивна звичка в Найди є...". 

136. Хмілевський В. М. Пісні рідного краю в супроводі баяна (акордеона) / 

[муз. і сл.] Вячеслав Хмілевський ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Волин. 

обком профспілки працівників освіти і науки України, Луц. пед. коледж. — Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2007. — 55 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 966-361-228-7. — [2008-067 Н] 

Зміст: Україно моя : "Зелені Карпати, широкі поля..." ; Рідне Полісся : "Зелений 

і квітучий край Поліський..." ; Чарівне місто : "Скільки складено пісень про тебе, моє 

місто..." ; Витязь Волині : "На Волині чарівній..." ; Колискова : "Стало тихо-тихо..." ; 

По гриби : "Цілу ніч ми не спимо — по гриби поїдемо..." ; На рибалку : "Рано-вранці, 

на світанку..." ; Яна-Яночка : "На світанку сонце кличе..." ; Люба мама : "Мама люба, 

мама добра..." ; Моя Мар'яна : "... — хорошеє дитя..." ; Зіронька : "Маленька я 

Аліночка..." ; Дружок : "Є у мене песик..." ; Весна-красна : "Тепле світить 

сонечко..." ; Ялиночка : "Новорічне свято, зимова пора..." ; Різдво Христове : "Одне 

із самих кращих свят..." ; Спогад : "Зустрів я тебе, не думав, що станеш..." / аранжув. 

І. Комосія ; "Лісова пісня" : "Зелені очі, русяві коси..." ; "Супутник"-табір : "Синє 

небо, сонце гріє в клас..." / аранжув. В. Суворова ; Рідна школо : "Хто крокує раз у 

раз?.." / аранжув. В. Громадського ; Наш садочок : "За ручку в садочок мамуся 

веде..." ; Сніг упав : "Рано очі розкриваю..." / аранжув. В. Рокоша ; Дружні малята : 

"Ми веселії малята..." / аранжув. В. Глотова. 

137. Швед Я. Я. Волошки : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк. віку / 

Ярослава Швед. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 38, [1] с. : нот. іл. ; 

20 см. — ISBN 978-966-408-652-0. — [2008-083 Н] 

Зміст: Весняночка : "Прилетіла здалека та й весна-весна..." ; Писанка : "Гарна 

писанка у мене..." ; Христос воскрес! : "... Усе радіє..." ; Дуже люблю : "Матусю, дай 

ручки твої поцілую..." ; Наша праця : "Як настане тепле літо..." ; Злодій : "Ми з 

сестричкою схотіли..." ; Господиня Ква : "У ставочку біля тина, біля тина..." ; 

Польова мишка : "Жила руда мишка у полі..." ; Пусти : "Мамо люба, дорогенька..." ; 

Чебрець : "Попід бором молоденьким..." ; Червоний мак : "Певно, знає з вас усяк..." ; 
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Будяк : "Я — будяк та ще й колючий!.." ; Волошки : "Ми — волошки, наші квіти..." ; 

Сестрички : "Дві сестрички невеличкі..." ; Осінь : "Листячко дубове, листячко 

кленове..." ; Золота осінь : "В парках і садочках..." ; Наввипередки : "Налетів з-за лісу 

вітер..." ; Жовкнуть трави : "... в полі..." ; Вітерець : "Залетів у садок..." ; Сніжок : 

"Снігу, білий сніжку!.." ; Білий сніг : "Густо літає в повітрі сніжок..." ; Крихітки : 

"Прилетів малий горобчик..." ; Наказ : "Півник з сідала кричить..." ; Галюся : "У 

Галюсі є мамуся..." ; Учень : "Я ходжу тепер до школи..." ; Спати час : "Годі, діти, 

спати час!.." : (колискова) ; Зірки : "Мов маленькі свічечки..." ; Новий Рік : 

"Спускалися легесенько..." ; Вранці : "..., тільки пробуджуся..." ; Молитва : "Боже, 

Господи Ісусе..." ; Матінка світу : "Крізь усю дорогу — до села і міста..." ; Темної 

ночі зорі засяли : (колядка) / сл. К. Перелісної. 

138. Шустіков В. І. Дай мені долоньку : зб. пісень для діточок і мам на поезії 

М. Побеляна / Валентин Шустіков ; муз. ред. Л. Донник. — Х. : Контраст, 2008. — 

127 с. : нот. іл., портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-7744-38-0. — [2008-112 Н] 

Зміст: Молитва-оберіг : "Бережи тебе, Матір Божа, не від болю, а від біди..." ; 

Денна колискова : "Кутаю маленьки рученята..." ; Світ і Всесвіт : "Планета — 

м'ячиком, що в тебе під ногами..." ; У тебе вічки, як кринички ; Ти повинен бути 

хлопчиком хорошим ; Замовлення : "... на калині..." ; Їсть котик кашку... ; Павучок 

приліг у гамачок... ; Веселі жабенята : "Ква-ква, Кум-кум і Скре-ке-ке — веселі 

жабенята..." ; Стеле літо килимочки : "Стеле літо хлопчику малому..." ; Синочку 

хочеться до мами : "Ночіє... Гори хмар над нами..." ; Зріс грибок одиначок ; Котик 

проситься в колисочку : "Котик виїв кашки мисочку..." ; Котик мружиться : "... на 

сонечко..." ; Котик Мурчик й песик Ложка : "... мали хатку з постола..." ; Котику 

невесело : "... — в нього все болить..." ; Копала мишка нірку : "... під кущиком в 

саду..." ; Там, на малині котик : "..., а півник — на тину..." ; Гороб'яча лічилочка : 

"Плескаємо в долоньки, плескаємо в долоньки..." ; Вранішня казаночка : "Як співає 

півник пісню голосну..." ; Ворушить зайчик вусами : "Де клен, провісник осені, 

спинається на тин..." ; Все росте на світі догори ; Дві зірочки : "..., мов братик і 

сестричка..." ; Зажурився журавель : "..., що тікає літо..." ; Зайчику на лапу наступив 

ведмідь ; Курочка сокоче у дворі ; Мерседес : "Біжить дорога під колеса..." ; Хлопчик 

— наколінігопчик : "Став на ноги хлопчик — наколінігопчик..." ; Нахитався 

хлопчик : "..., як трава..." ; Наче песик сонечко лизне ; Не боюся темноти! : "Хлопчик 

не боїться зовсім темноти..." ; Ой, ходила гусочка бережком ; Ось яблучка 

червонобокі впали ; П'ять братиків : "Що перший — невеличкий, морока з ним 

завжди..." ; Три півники й дві курочки : "... знайшли одне яйце..." ; Турбота : 

"Цуцикові весело й цікаво..." ; У квітнику : "Троянду білу ручками не руш..." ; 

Хлопчик : "А він спинається на ніжки..." ; Хто чим гордиться : "У зайчика такі великі 

вуха..." ; Як народилося кача : "Кача качало в решеті яєчко..." ; Спи, мій синочку : 

"Подивись які слухняні зорі...". 

139. Щебетала пташечка : зб. вок. творів у супр. бандури для учнів почат. 

мистец. навч. закл. / [ред.-упоряд. Л. К. Посікіра] ; М-во культури і туризму України, 

Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2006. — 

50, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 966-2946-06-03. — [2007-104 Н] 

Зміст: Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ; Журавель : "Занадився 

журавель, журавель..." ; Ой не знала господиня : "... як на світі жити..." ; Ой на горі 

жито ; Повішу я колисочку ; Бурхлива річка : "... вже кригу ламає..." / сл. Б. Грін-

ченка ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка ; Гей, там на горі січ іде / оброб. Я. Сте-

пового ; Мати доню колихала : укр. нар. пісня ; Ой єсть в лісі калина ; Павук сірий 

волохатий / оброб. Л. Ревуцького. — Філіпенко А. Дударики : "Ой заграйте, 
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дударики..." / сл. В. Панченка. — Вимер І. Посадив я вишеньку : "... молоду..." / сл. 

В. Одудька. — Фільц Б. Зима : "Раз я взувся в чобітки..." ; Весна : "Скоро сонечко 

пригріє..." ; Літо : "Роси, роси, дощику, ярину..." ; Два хлопчики : "... на ставочку..." / 

сл. О. Олеся. — Кос-Анатольський А. Вишеньки : "У садочок вийшли ми..." / сл. 

авт. ; Ой у полі могила ; Гомін, гомін по діброві / оброб. А. Єдлічки ; Чи я в лузі не 

калина була / оброб. А. Коціпінського. — Сандлер О. Мрія : "Хвиля човника 

легкого..." / сл. М. Сома. — Сидоренко В. Утоптала стежечку : "... через яр..." ; Не 

співає чорнобрива : "Не щебече соловейко..." ; У перетику ходила / сл. Т. Шевченка. 

— Фільц Б. Любимо землю свою : "Квітне, радіє земля..." / сл. М. Сингаївського. — 

Яницький Й. Голубий лелека : "Зацвітають вишні на веснянім вітрі..." / сл.  

С. Реп'яха. — Білаш О. Зашуми Дніпро : "Ніби матері долоні..." / сл. В. Коломійця. 

140. Юсипчук П. П. Срібний човник : дит. пісні : [навч.-метод. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. для голосу без супр.] / Петро Юсипчук ; Волин. ін-т економіки та 

менедж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. — 93, [2] с. : іл., портр. ; 29 см. — 

1 000 пр. — ISBN 966-361-098-0. — [2008-072 Н] 

Зміст: Чапля : "По болоті Чапля..." ; Потанцюють на снігу : "Баба Снігова 

летить..." ; Вмілий швець : "Знов у лісі чути стук..." ; Зажурився песик Бім : "П'ють 

козяче молоко..." ; Чоловічок Звеселяй : "Живе в горах чоловічок..." ; Хитрий лис :  

"З лісу через полечко..." ; Ропуха : "Будить Півник літній ранок..." ; Теплий дощик : 

"Повна грому, котить бочка..." ; Срібний Кінь : "Скаче Срібний Кінь у горах..." ; 

Переможець : "Якось мовчазний Павук..." ; Хитра Миша : "Мружить очка сірий 

Кіт..." ; Ласун : "Діжечку несе Ведмедик..." ; Чемний Мурчик : "Ходить Мурчик по 

садочку..." ; Архітектор : "Ворон — славний архітектор..." ; Лісові музики : "У Вед-

медя справжній бас..." ; Коваль : "На краю села стоїть..." ; Милосердний Миколай : 

"Усміхаються зірниці..." ; Пугач : "... на сосні сидить..." ; Ку-ку-рі-ку! : "Гордо 

ходить по двору..." ; Неслухняний синочок : "На поля, луги, ліси..." ; Вдячне 

сонечко : "Любий півнику завзятий..." ; Бечка б'є... : "Відступили злі морози..." ; 

Громовик Ілля : "Прислухається земля..." ; Щире спасибі : "Чуєш, Дідусю наш любий 

Морозе?.." / сл. М. Близнюка і П. Юсипчука ; Пісенька на двох : "На сосні чорніє 

крук..." ; Оси : "За плаями згасла осінь..." ; Малюня Грибок : "Лисичка збирала 

грибочки..." ; Лісовий каламбур : "Муху вихваляв Комар..." ; Зіронька : "Ой, на Івана 

та на Купала..." ; Миколаєві гостинці : "Знають хлопчики й дівчатка..." ; Хитра доня : 

"Спи, Ганнусю, спи, дитятко..." ; Срібний човник : "Наче пір'ячко, весельця..." ; 

Художник : "Я люблю вечірнє небо..." ; Бровчик : "Песик грається охоче..." ; 

Грайливі потічки : "Знов потічки, як цимбали..." ; Пісня : "Тихий кароокий вечір..." ; 

Чугайстер-музикант : "Добрий дух лісів Чугайстер..." ; Любе наше сонечко : "Любить 

малювати чемна донечка..." ; Срібний Дід : "У кожусі срібнім бродить..." ; Ми 

маленькі християни / сл. М. Близнюка. 

141. Яким Л. Дзвіночок кличе : пісні для дітей [для голосу в супр. фп.] / 

Любомир Яким ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-просвітн. т-во 

"Боян Дрогобицький". — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2007. — 99 с. : портр. ; 

29 см. — 300 пр. — ISMN M-707513-03-3. — [2007-105 Н] 

Зміст: Синкевич Н. (фп. супр.): Пісня про Україну : "Я русява дівочка, як у 

полі квіточка..." ; Радій, Україно! / сл. М. Сингаївського ; Ждемо гостя : "Пізній-

пізній вечір..." ; Святий Миколай іде : "Тихо. Нічка. Світять зорі..." ; Миколаю 

Святий / сл. Л. Храпливої ; Свято матері : "Гей, заграйте, гори, зашуміть, діброви..." / 

сл. Ю. Шкрумеляка ; До побачення, школо! : "В голубім надвечір'ї промінь сонечка 

згас..." ; Вітання-запрошення : "Знов до нас чарівна осінь завітала..." : (вчителям в 

день проф. свята) / сл. Л. Якима. — Андрух Л. (фп. супр.): Радій, Україно! : 
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"Навчила мене мати любити рідний край..." ; Рідний край : "Тут, де ми живемо, — 

наш рідненький край..." ; Дзвіночок кличе : "Як то чудно дзвінок грає..." ; Ковалі : 

"Бах-дзень-дзень! Бах-дзень-дзень!.." ; Вишита сорочка : "..., пісня на вустах..." / сл. 

Б. Британа ; О, мово рідненька! : "..., чарівнеє слово!.." / сл. Л. Якима ; Ой піду я по 

плаю ; Ой селом, селом : "... зелено кругом..." / сл. М. Підгірянки ; Паляничка : 

"Спекла мама паляничку..." / сл. В. Крищенка. — Шкраба Н. (фп. супр.): Українка я 

маленька ; Маленька Українка : "Ой вдягнуся у неділю..." ; Три віночки : "Травню 

ласкавий..." / сл. М. Підгірянки ; Я маленька бойківчанка ; Пісенька для мами :  

"Я свою матусю люблю дуже, дуже..." ; Дві сестрички : "Ми сестрички невеличкі..." / 

сл. Л. Якима ; Вечірня співанка : "Помолюся я до Бога..." / сл. З. Филипчука ; Мамин 

рушник : "Дивлюся мовчки на рушник..." / сл. І. Михайловської ; До школи! : "Так 

сонячно—ясно довкола..." / сл. М. Сингаївського ; Осінь : "..., осінь, осінь! пахнуть 

медом роси..." / сл. Г. Коваля. — Гарник Г. (фп. супр.): Пісня про вчителя : "Знову 

осінь жовтолиста приплива..." ; Ой у горах, у Карпатах : "Заспіваймо співаночку..." / 

сл. Л. Якима ; Сонечко : "Скупалося сонце у росі раненько..." / сл. Я. Петріва ; 

Безіменним героям : "Ой у лісі, у діброві..." ; Ода матері : "Моя люба мати, 

калиновий цвіт..." ; Ластівочка : "Щебетала ластівочка, щебетала..." / сл. Ю. Шкру-

меляка ; Тесля : "Теслярику молодий, зроби ти нам хату..." ; Чоботар ; Чарівна сопіл-

ка : "Вирізав я із верби рівну, рівну гілку..." / сл. І. Чопея ; Грає півник на гармоні / 

сл. О. Марунич. 

Див. також. 91 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1. Твори для оркестру 

3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр 

142. Кива О. П. Твори для голосу та камерного оркестру : у 3 зошитах. Зошит 

1. Українська музика XVI—XVII століть : сюїта ; Камерна симфонія : для голосу та 

камер. оркестру на вірші Тараса Шевченка : сюїта. Камерна симфонія : для голосу та 

камер. оркестру / Олег Кива. — Партитура. — К. : Муз. Україна, 2007. — 122, [1] с. : 

портр. ; 28 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Вкладено в папку з двома ін. 

зошитами. — 400 пр. — ISMN M-707502-84-6. — [2008-043 Н] 

3.1.3 Духовий оркестр 

143. Терлецький М. М. Читання партитур для духового оркестру : (практ. 

курс) : навч. посіб. / М. М. Терлецький ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне : 

Перспектива, 2006. — 203 с. : нот. іл. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 966-7643-32-8. — 

[2008-092 Н] 

144. Цюлюпа С. Д. Інструментування для духового оркестру : практ. курс : 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Цюлюпа С. Д., Терлецький М. М., Полех Д. С. ; Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т, Каф. дух. і удар. інструментів. — Рівне : РДГУ, 2008. — 220 с. : 

нот. іл. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-2096-30-9. — [2008-113 Н] 

3.1.5 Джаз-оркестр 

145. Аркадий Михайлович Сигал : [джаз. музыкант / сост. М. З. Руденко]. — 

[Факсиміл. изд.]. — Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2008. — 116 с. : портр. ; 29 см. — 

ISNM M-707506-27-1. — [2008-154 Н] 

Содерж.: аранжировки А. Сигала: Гарленд Д. В настроении. — Саульский Ю. 

Каприччио. — Майборода П. Моя стежина. — Гершвин Дж. О, будьте добры. 
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146. Без свинга нет музыки : джаз. мелодии в стиле свинг (первая половина 

ХХ века) : [темы песен с букв.-цифр. обозначением авт. гармонизации]. — Х. : 

Фактор, 2007. — 31, [1] с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). — 1 000 экз. — [2007-133 Н] 

Содерж.: Хикмен А. Розовая комната. — Лейтон Т. Милый старый Юг ; 

Порой я счастлив : из мюзикла "Сногсшибательно". — Юменс В. Чай вдвоем : из 

мюзикла "Нет, нет, Нанетте". — Гершвин Дж. Будьте добры : из мюзикла "Будьте 

добры" ; Кто-то любит меня ; Сказочно : из мюзикла "Смешное лицо" ; Не для меня ; 

Я ощущаю ритм : из мюзикла "Безумная девушка" ; Летняя пора : из оперы "Порги и 

Бесс". — Дональдсон В. Мой печальный рай. — Берлин И. Голубые небеса. — 

Шапиро Т. Если бы ты была со мной. — Ромберг С. Вернись, любимый ; Тихо, как 

при восходе солнца : из мюзикла "Молодая луна". — Уоллер Ф. Жимолость. — 

Портер К. Что такое любовь? : из мюзикла "Сны наяву" ; Любовь на продажу : из 

мюзикла "Жители Нью-Йорка" ; Ночь и день : из мюзикла "Веселый развод" ; 

Танцуем бегин : из мюзикла "Юбилей". — Шварц А. Танцы в темноте. — Свен Э. 

Когда любимый ушел. — Эллингтон Д. Без свинга нет музыки ; Одиночество ; 

Кролик ; Я несчастен. — Керн Дж. Дым : из мюзикла "Роберта" ; Ты — это все : из 

мюзикла "Слишком тепло для мая". — Роджерс Р. Возлюбленный. — Уоррен Г. 

Колыбельная Бродвея : из к/ф. "Золотоискательницы Бродвея", 1935 г. ; Чаттануга 

Чу-Чу : из к/ф. "Серенада солнечной долины ; Голубая серенада : из к/ф. "Жены 

оркестрантов". — Тизол Х. Караван. — Прима Л. Пой, пой, пой. — Бейси К.  

Я просил тебя прийти вчера. — Гудман Б., Семпсон Э. Не будь таким. — Гудман Б., 

Хемптон Л. Лечу домой. — Эдисон Г., Бейси К. Джайв в пять часов. — Янг Л. 

Лестер играет вновь ; На цыпочках. — Карле Ф. Серенада восходящему солнцу. — 

Гройя Т. Фламинго. — Арлен Г. Ночью : из к/ф. "Горячий ноктюрн". — Стрейхорн Б. 

Садитесь на поезд "А". — Пауль Дж. де. Я буду помнить апрель. — Мерсер Дж. 

Мечтай. — Раксин Д. Лаура : из к/ф. "Лаура". 

147. Чарующий свинг : джаз. мелодии в стиле свинг (первая половина  

ХХ века) : [темы песен с букв.-цифр. обозначением авт. гармонизации]. — Х. : Фак-

тор, 2007. — 31, [1] с. ; 29 см. — (Музыка навсегда). — 1 000 экз. — [2007-140 Н] 

Содерж.: Бернетт Э. Печальный малыш. — Брехем Ф. Лаймхауз. — Бейси К. 

Играем блюз ; Танцы в "Вудсайде". — Вейль К. Сентябрьская песня : из мюзикла 

"Каникулы в Нью-Йорке". — Гершвин Дж. Любимый мой ; Чарующий ритм : из 

мюзикла "Будьте добры" ; Пусть грянет оркестр : из мюзикла "Пусть грянет 

оркестр" ; Обнимаю тебя : из мюзикла "Безумная девушка". — Грин Дж. Тело и 

душа ; Из ниоткуда. — Гарленд Дж. В настроении : из к/ф. "Серенада солнечной 

долины". — Гросс В. Нежно. — Джонс А. Это должно быть ты. — Дональдсон В. 

Люби меня или уйди. — Дюк В. Апрель в Париже : из мюзикла "Ходите немного 

быстрее" ; Не могу начать. — Дарем Э., Бетл Э. Топси. — Роджерс Р. Голубая 

комната : из мюзикла "Подруга" ; Голубая луна : из мюзикла "Манхеттенская 

мелодрама" ; Где или когда : из мюзикла "Девушки под ружьем". — Раксин Д. 

Лаура : из к/ф. "Лаура". — Кармайкл Х. Звездная пыль. — Карле Ф. Серенада 

восходящему солнцу. — Мейер Дж., Кан Р. Бешенный ритм. — Керн Дж. 

Минувшие дни : из мюзикла "Роберта". — Мак-Хью Дж. Лирическое настроение : 

из к/ф. "Каждый вечер в восемь". — Миллер Г. Серенада лунного света : из к/ф. 

"Серенада солнечной долины". — Мерсер Дж. Мечтай. — Арлен Г. Будьте 

счастливы ; Ночью : из к/ф. "Горячий ноктюрн". — Шонбергер Дж. Нашептывая. — 

Эллингтон Д. Креольская любовная песнь ; Настроение индиго ; Искушенная леди ; 

В мягких тонах ; Дела не так, как обычно ; Си-джем блюз. — Янг Л. Только ты, 

милая Сью ; Лестер играет вновь ; На цыпочках. — Уоллер Ф. Разве я плохо себя 
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веду? — Портер К. Ты для меня что-то делаешь : из мюзикла "Пятьдесят миллионов 

французов". — Хадсон У. Лунный свет. — Хайнс Э. Розетта. — Семпсон Э., Уэб Ч., 

Гудман Б. Танцы в "Савое". — Нобль Р. Чероки. — Хаггарт Б. Какие новости? — 

Льюис У. Как высоко луна. — Стрейхорн Б. Садитесь на поезд "А". — Уоррен Г. 

Чаттануга Чу-Чу : из к/ф. "Серенада солнечной долины" ; Голубая серенада : из к/ф. 

"Жены оркестрантов". — Пауль Дж. де. Я буду помнить апрель. — Тизол Х. 

Пердидо. — Хомер Б., Грин Б., Браун Л. Сентиментальное путешествие. 

3.2. Твори для інструментального ансамблю 

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два та більш фортепіано,  

фортепіано в 4 руки і т.д.) 

148. Граємо удвох : фортепіан. ансамблі. Вип. 4 / упорядкув. та аранжація  

Л. Жульєвої. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 36 с. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN M-707515-08-2. — [2008-055 Н] 

Зміст: для фп. у 4 руки: Веббер Е. Л. Фантом опери : увертюра до мюзиклу. — 

Андерсон Б. Money : з репертуара групи "АББА". — Моцарт В. А. Арія Фігаро : з 

опери "Весілля Фігаро". — Бізе Ж. Хабанера : з опери "Кармен". — Жіро Ю. Під небом 

Парижа. — Для 2-х фп.: Коччанте Р. Часи соборів : з мюзиклу "Нотр Дам де Парі". 

149. Для матусь і бабусь : попул. мелодії для фп. в 4 руки. Вип. 2 / оброб.  

В. Лочмель. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 20 с. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN M-707515-04-4. — [2008-056 Н] 

Зміст: Ліон Р. де, Алехандро М. Ми удвох : з к/ф. "Нехай кажуть". — Роджерс 

Р. Едельвейс : з к/ф. "Звуки музики". — Абриль А. Лейтмотив : з к/ф. "Нехай 

кажуть". — Гладков Г. Марш-парад : з к/ф. "Бременские музыканты". — Баснер В. 

"На безымянной высоте" : з к/ф. "Тишина". — Шірінг Дж. Колискова. — Леннон Дж., 

Маккартні П. "Yestedey". — Лей Ф. Незнайомка : з к/ф. "Історія кохання". 

150. Степаненко М. Б. Чотири п'єси в чотири руки : для фп. : репертуар ДМШ 

/ Михайло Степаненко. — К. : Муз. Україна, 2008. — 11 с. : нот. іл. ; 29 см. — 

150 пр. — ISМN М-707502-92-1. — [2008-148 Н] 

Зміст: Фугета ; Карпатський наспів ; Жартівлива ; Мелодія. 

151. Твори українських композиторів для двох фортепіано : пед. репертуар з 

курсу "Концертмейстер. клас": [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / ред.-

упоряд., вступ. ст. Л. Філоненко] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 61, [2] с. : нот. іл., портр. ; 29 см. — На обкл. 

у надзаг.: М. Завадський, О. Нижанківський. — Текст парал.: укр., англ., нім., фр. — 

Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — ISВN 978-966-2946-66-6. — [2008-105 Н] 

Зміст: Завадський М. Українська думка-шумка № 11 ; Чабарашка № 25. — 

Нижанківський О. Вітрогони : коломийки. 

152. Улюблені мелодії в ансамблі з учителем : [для фп. в 4 руки] / аранжув.  

Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 49, [2] с. : портр. ; 29 см. — 

Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-408-428-1. — [2008-040 Н] 

Зміст: По дорозі жук ; Од Києва до Лубен ; Ой джигуне ; За городом качки 

пливуть ; Їхав козак за Дунай ; Вечір надворі : укр. нар. пісня ; Прогулка с папой : 

індонез. нар. пісня ; Варіації "Собачий вальс" / версія Р. Міхайловської, записала  

Л. Жульєва. — Шаїнський В. Песенка о кузнечике : з м/ф. "Пригоди Незнайка" / сл. 

М. Носова ; Песенка крокодила Гены : з м/ф. "Чебурашка" / сл. А. Тимофеєвського ; 

Голубой вагон : з м/ф. "Стара Шапокляк" / сл. Е. Успенського ; Улыбка : з м/ф. 

"Крихітка Єнот" / сл. М. Пляцковського. — Крилатов Є. Колыбельная медведицы : з 
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м/ф. "Умка" / сл. Ю. Яковлева. — Островський А. Спят усталые игрушки / сл.  

З. Петрової. — Гумессон Т. Детский блюз / сл. авт. ; пер. О. Вульфсона. — 

Старокадомський М. Веселые путешественники / сл. С. Михалкова. — Гладков Г. 

Песенка львенка и черепахи : з м/ф. "Як левенятко і черепаха співали пісню". — 

Савельєв Б. Песенка Леопольда : з м/ф. "Леопольд і золота рибка". — Лепешко В. 

Музичні пальчики / сл. В. Зінченко. — Чайковський П. Танок маленьких лебедів : з 

балету "Лебедине озеро". — Леонтович М. Щедрик : щедрівка. 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

153. "Дзвени, бандуро" : з репертуару ансамбля бандуристів "Чарівниці" / 

аранжув. та муз. ред. С. Овчарової. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 54 с. ; 

29 см. — ISNM M-707506-11-0. — [2008-157 Н] 

Зміст: укр. нар. пісні: Хусточка : "… моя шовкова..." ; Чуєш, брате мій / оброб. 

Л. Ревуцького ; аранж. С. Овчарової ; Я лелію поливаю ; У гаєчку ходила я / оброб. 

Л. Колодуба / аранж. С. Овчарової. — Леонтович М. Легенда : "Дівчину вродливу 

юнак покохав..." / сл. М. Вороного ; Хор русалок із незакінченної опери "На 

русалчин Великдень" : "Ой гори, ой світи, місяченьку..." / аранж. С. Овчарової. — 

Стеценко К. Плавай, плавай, лебедонько / сл. Т. Шевченка ; аранж. С. Овчарової. — 

Данькевич К. Хоробрих мужів... : (з опери "Богдан Хмельницький") / аранж.  

С. Овчарової. — Білаш О. На Івана, на Купала / сл. О. Богачука ; аранж. С. Овча-

рової. — Шамо І. Дніпровський вальс : "Вальс, вальс, вальс хвиля Дніпрова грає..." / 

сл. В. Куринского ; аранж. С. Овчарової. — Мартинюк В. Дніпро — ріка славетна 

України : "Дивлюсь у глиб..." / сл. В. Здоренко ; аранж. С. Овчарової. — Не сама, не 

сама : лемків. нар. пісня / оброб. С. Овчарової. 

154. Мартинюк В. М. Твори для голосу та бандури : з репертуару ансамблю 

бандуристів "Чарівниці" / Валентина Мартинюк ; ред. та аранжув. С. В. Овчарова. — 

Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 59 с. : портр. ; 29 см. — Перед вип. дан. авт.: 

Валентина Миколаївна Мартинюк (Брондзя). — ISMN М-707506-01-1. — [2008-171 Н] 

Зміст: для голосу та бандури: Тарасові : "Над широким Дніпром..." / сл. Д. Явор-

ницького ; Доле, доленько моя : "Де б не був, в якім краю..." / сл. В. Вихруща ; 

Повернися, козаченько : "Чом замовк мій соловейко..." / сл. М. Потійко ; Маленька 

українка : "Знаю, бо казала мені ненька..." / сл. О. Пчілки. — Для тріо бандуристів: 

Колискова Парижу : "Над світом дивна тиша..." / сл. А. Вікторова ; пер. укр. О. Зав-

городнього ; Прилітай, моя ластівко : "Я зрівняю тебе з неповторною казкою..." / сл. 

В. Вихруща ; Вільшанка : "Сіла пташечка вільшанка на вербу..." / сл. Л. Компанієць ; 

Колискова Марії : "Стали на небі зірки..." / сл. В. Здоренко ; аранжув. С. Овчарової. 

— Для інструм. ансамблю та бандур: Прощальна мелодія / аранжув. С. Овчарової ; 

Істини буття : "Між тим, що було і зараз горить..." / сл. В. Здоренко ; аранжув.  

С. Овчарової ; Зозуля часу. 

155. Марушка В. І. Рідне місто Виноградів... : репертуар. зб. для ансамблів 

(оркестрів) нар. інструментів / В. І. Марушка ; Упр. культури Закарпат. облдерж-

адмін., Метод. каб. по мистец. навч. закл. — Ужгород : Ужгород. міська друк., 2007. 

— 63 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2921-34-2. — [2008-019 Н] 

Зміст: опрац. та інструм. В. І. Марушкою: Летить галка через балку : укр. нар. 

пісня / оброб. М. Різоля та Н. Проценко ; Пісня / оброб. З. Кодаї ; Про що говорять в 

Шарпліші : угор. нар. пісня. — Селіванов В. Жарт. — Грубер Ф. Свята ніч ; Бубон-

ці : амер. нар. пісня. — Новиков А. Дороги. — Леннон Дж. Yesterday : (Вчора). — 

Укр. нар. пісні: Ой, не ходи, Грицю / оброб. М. Різоля ; Їхав козак за Дунай / за пер. 

В. Угриновича, М. Корецького та М. Різоля. — Свиридов Г. Вальс : із муз. ілюст-
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рацій до повісті О. С. Пушкіна "Метель". — Бачкай І. Пісня про Виноградів : "Попід 

Чорною горою..." : партит. для оркестру нар. інструментів з вок. ансамблем / сл.  

С. Жупанина. 

3.2.9 Навчальні й інструктивні видання для інструментального 

ансамблю 

156. Душний А. І. Педагогічний репертуар для дуету баяністів : навч. посіб. 

[для використ. в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІV 

рівнів акредитації] / Андрій Душний, Сергій Карась, Богдан Пиц ; М-во культури і 

туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 94, [1] с. : нот. іл. ; 29 см. — 500 пр. — ISВN 978-966-

2946-22-2. — [2008-104 Н] 

Зміст: По садочку ходжу ; Із сиром пироги : укр. нар. пісня / оброб. І. Мись-

ківа ; перекл. А. Душного ; Йшла дівечка : пол. нар. пісня / оброб. та перекл. В. та  

Ю. Чумаків. — Чумак В. Варіації на тему лемківської нар. пісні "Кедь ми прийшла 

карта" / перекл. С. Максимова. — Троцький М. Варіації на тему рос. нар. пісні "Да 

кто у нас лебедин" / перекл. В. Чумака. — Ірадьєр С. Лапалома / перекл. Б. Гивеля. 

— Губанов В. Вальс-ретро / перекл. С. Максимова. — Брамс Й. Транскрипція для 

баяна І. Яшкевича / перекл. С. Максимова ; Венгерський танець № 5. — Росіні Дж. 

Італійка в Алжирі / перекл. С. Максимова. 

157. П’єси для ансамблів саксофоністів : дует, тріо, квартети, квінтет : навч. 

посіб. [для вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації] / пер. та 

ред. Ю. В. Василевича ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. ім. П. І. Чай-

ковського. — Партит. з дод. поголосників. — К. : КІМ, 2007. — 155 с. : нот. іл. ; 

29 см. — 300 пр. — ISМN М-9007040-0-9. — [2008-127 H] 

Зміст: Леклер Ж.-М. Соната ре мажор. — Обрехт Я. Мотет "Parce, Domine". 

— Бах И. С. Прелюдія. — Моцарт В. А. Тріо : KV 498. — Бортнянський Д. 

Концерт № 32. — Стеценко К. Колядки і щедрівки: Нова радість стала ; Небо і 

земля ; Нова рада стала. — Скарлатті Д. Соната : Allegro Scherzando : перекл. для 

квінтету однорід. саксофонів / перекл. Ю. Василевича. — Вівальді А. Концерт до 

мажор. — Лисенко М. "Kyrie Eleison". — Козаренко О. Інвенції. — Укр. танці  

16—19 ст.: Гайдуцький танець 16 ст., 17 ст. ; Козацький танець 17 ст., 19 ст. ; Шумка 19 ст. 

158. Скрипкові ансамблі : навч.-метод. посіб. для вищ. муз. навч. закл. / упо-

ряд. О. Спренціс ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. ім. П. І. Чай-

ковського, Каф. скрипки. — К. : Купріянова О. О., 2007. — 225, [1] с. : нот. іл. ; 

29 см. — 300 пр. — ISВN 966-8668-53-1. — [2008-132 Н] 

Зміст: розд. 1: Франк М. Танок. — Даль'абако Е. Ф. Лярго. — Вівальді А. 

Соната. — Телеман Г. Ф. Менует ; Канон. — Море Ж.-Ж. Буре. — Бах Й. С. Буре. 

— Джемініані Ф. Менует ; Алегрето : з дуету сі мажор. — Розд. 2: Моцарт Л. 

Пасп'є ; Дует ; Марш. — Гайдн Й. Дует. — Ваньхаль Я. Алегро : з дуету тв. 56,  

№ 3. — Кампаньолі Б. Дивертисмент № 1. — Віотті Дж. Introduzione ; Дует. — 

Моцарт В. Дванадцять дуетів ; Канон inversus. — Плейель І. Рондо : з дуету № 5 ; 

Дует. — Бетховен Л. ван. Канон. — Мазас Ж. Менует та Рондо : з дуету № 2 ; 

Андантіно : з дуету № 4 ; Марш : з дуету № 5. — Вебер К. Хор мисливців. — 

Шуберт Ф. Ляндлер. — Дануля Ш. Алегрето : з дуету тв. 23, № 1 ; Рондо : з дуету 

тв. 23, № 2 ; Дуети вибрані з оп. 68. — Хандошкін І. Варіації на народний мотив. — 

Чайковський П. Марш дерев'яних солдатиків. — Лядов А. Колискова ; Жартівлива. 

— Гречанінов О. Сумна пісенька ; На гармошці. — Розд. 3: Барток Б. Одинадцять 

дуетів. — Мясковський Н. Мисливські перегуки. — Дваріонас Б. Прелюдія. — 
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Комаровський А. Жарт. — Розд. 4: Шамо Ю. Триптих. — Андрієвська Т. Дует. — 

Конюхов Б. Дуети № 1, № 2. — Щербаков І. Канцона. 

159. Твори зарубіжних, українських композиторів та народні пісні в аран-

жуванні для ансамблів бандуристів : [для використ. в навч.-вихов. процесі вищ. навч. 

закл. культури і мистецтв І—ІV рівнів акредитації / ред.-упоряд. С. В. Овчарова] ;  

М-во культури і туризму, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв 

України. — [2-ге вид., виправл. і доповн.]. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2007. — 

104 с. ; 29 см. — ISMN М-707506-03-5. — [2008-173 Н] 
Зміст: вок.-інструм. твори [в аранж. С. Овчарової]: Стаматі-Оленєва Т. 

Укріпи нас, любов : "Сіймо зерна добра..." / сл. З. Ружин. — Дворський В. Біла 
криниця : "Встали як роки, липи і клени..." / сл. В. Третяка. — Кос-Анатольський А. 
Ой візьму відерце / сл. авт. ; Буковинські вечорниці : "Як зійшлись на вечорниці..." / 
сл. І. Кутеня. — Білаш О. Пісня Лади : "В мене в серці радість..." / сл. С. Федорова. 
— Власов В. Жартунка : "Прийшла в церкву стара баба..." / сл. С. Руданського ; 
Утоптала стежечку / сл. Т. Шевченка. — Фібіх З. Поема : "Тихо ніч крила свої 
розпустила...". — Кюи Ц. Царскосельская статуя : "Урну с водой уронив..." / сл.  
А. С. Пушкина. — Каччіні Дж. Ave Maria. — Дудар О. Діві Марії : "І кожна мить 
мені дарована..." / сл. Б. Грищука. — Надененко Ф. Утоптала стежечку / сл.  
Т. Шевченка. — Сен-Санс К. Ave Maria. — Поклад І. Якщо ти, якщо я : "В полі 
разом ми гуляли..." / сл. І. Лазаревського. — Алжнєв Ю. Козак чорнобривий : "Ля ля 
ля ля ля...." / сл. К. Северина. — Білаш О. Журавка : "Чом журавка, об крижину..." / 
сл. Б. Юхимовича. — Оброб. укр. нар. пісень: Ой чий-то кінь стоїть ; Чом ти не 
прийшов ; Гаданочка : "Летів пташок понад воду..." ; Заспіваймо пісню веселеньку ; 
О, милий мій : "А на калиновім кущі..." / оброб. С. Овчарової ; Чи се тая криниченька 
/ оброб. С. Людкевича ; Ой ходила дівчина бережком / оброб. В. Барвінського ; На 
бережку у ставка / оброб. Л. Колодуба ; Кучерява Катерина / оброб. К. Мяскова ; Ти 
ж моя, хусточка : чес. нар. пісня / оброб. М. Дремлюги ; Гуси-лебеді : "Їхав, обіцяв 
повернутись, прийти..." : серб. нар. пісня / оброб. Б. Янівського. 

3.3. Твори для інструментів соло 

3.3.1 Клавішні інструменти 

3.3.1.1 Фортепіано 

160. Безкоровайний В. В. Сонати для фортепіано : пед. репертуар з курсу 

"Основ. муз. інструмент (фп.)" / Василь Безкоровайний ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка, Науково-творче т-во Василя Безкоровайного м. Сімферополя. — 

Сімферополь : СГТ, 2008. — 47, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. 

— 1 000 пр. — [2008-017 Н] 

Зміст: Сонати № 1 : С-moll ; № 2 : As-dur ; № 3 : D-dur. 

161. Веркина Т. Б. Исполнительский анализ сонаты Л. ван Бетховена ор. 27  

№ 1 / Татьяна Веркина ; М-во культуры и туризма Украины, Харьков. гос. ун-т 

искусств им. И. П. Котляревского. — Харьков : Кортес — 2001, 2008. — 43 с. : нот. 

ил. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 100 экз. — ISBN 978-966-2132-05-2. 

— [2008-180 Н] 

162. Збірка популярних п'єс для фортепіано / упорядкув. О. Красовської. — 

К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 28 с. ; 29 см. — (Старий рояль ; вип. 6). — 

На обкл. тільки назва сер. — 500 пр. — ISMN M-707515-03-7. — [2008-060 Н] 

Зміст: Ліст Ф. Угорська рапсодія : (фрагмент). — Кюї Ц. Іспанські маріонетки. 

— Сігмейстер Е. Каліфорнієць, який помирає. — Дюбуа М. Кицька ; Наталі та її 

перше фортепіано. — Гріг Е. В дусі балади. — Шопен Ф. Прелюдія № 15 Des-dur. 
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— Туссен О. Надія. — Шуман Р. Сміливий вершник. — Дандло Ж. Старовинна 

пісенька. — Глінка М. Розлука : ноктюрн. — Бетховен Л. Сурок. 

163. Збірка популярних п'єс для фортепіано / упорядкув. О. Красовської. — 

К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 28 с. ; 29 см. — (Старий рояль ; вип. 7). — 

500 пр. — ISMN M-707515-06-8. — [2008-061 Н] 

Зміст: Шопен Ф. Ноктюрн (№ 20). — Свиридов Г. Прелюд. — Пітерсон О. 

Ballad To The East. — Дунаєвський І. Как много девушек хороших : из к/ф. 

"Веселые ребята". — Пахмутова О. Надежда. — Сігмейстер Е. Старий Джо Кларк ; 

Горлиця. — Штраус Й. Ти, тільки ти : вальс на мотиви з оперети "Летюча миша". — 

Шуберт Ф. Скерцо B-dur. — Бархударян С. Танець Гюльнари. — Шуман Р. Chiarina. 

164. Збірка популярних п'єс для фортепіано / упорядкув. О. Красовської. — 

К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 28 с. ; 29 см. — (Старий рояль ; вип. 8). — 

500 пр. — ISMN M-707515-07-5. — [2008-062 Н] 

Зміст: Моцарт В. А. Лакрімоза : з "Реквієму". — Мусоргський М. Гопак : з 

опери "Сорочинская ярмарка". — Дунаєвський І. Місячний вальс : з к/ф. "Цирк". — 

Шуберт Ф. Серенада / оброб. для фп. Ф. Ліста. — Дюбуа М. Наталі та іграшковий 

блакитний песик. — Мендельсон Ф. Пісня венеціанського гондольєра. — Цфас- 

ман О. Мені безкінечно жаль. — Мак-Доуелл Е. Самотня хатинка. — Гріг Е. Пісня 

Сольвейг : з сюїти "Пер Гюнт". — Сен-Санс К. Лебідь. — Танєєв С. Вступ до 

кантати "Іоан Дамаскін". — Рамо Ж. Ф. Тамбурин. — Шуман Р. Метелики. 

165. Козовякин А. Муха-Цокотуха : муз. ил. к одноимен. сказке К. Чуковского 

для фп. / Александр Козовякин. — Одесса : ВМВ, 2005. — 20 с. ; 29 см. — 1 000 экз. 

— ISВN 977-966-413-073-5. — [2008-184 Н] 

166. Рокочі В. П. Казки крізь призму емоцій = Fairy-Tales Through : фортепіан. 

цикл / Вадим Рокочі. — К. : ВІП, 2007. — 66, [3] с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — 

ISMN M-707502-52-1. — [2008-046 Н] 

Зміст: Фіялка на Північному полюсі / Дж. Родарі ; Стінфольська печера /  

В. Хауф ; Материнське серце : притча ; Рапунцель / брати Грімм ; Русалонька /  

Г.-К. Андерсен ; Срібне копитце / П. Бажов ; Осел і лев / І. Франко ; Щасливий принц 

/ О. Уайльд ; Кішка, яка гуляла сама по собі / Р. Кіплінг. 

167. Рокочі В. П. Очима дитини = Seeing by Chsld's Eyes : фортепіан. твори для 

дітей та юнацтва. Зошит 1. Світ природи (13 п'єс). Зошит 2. Світ почуттів (12 п'єс) / 

Вадим Рокочі. — К. : ВІП, 2007. — 61, [2] с. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN M-707502-

51-4. — [2008-047 Н] 

Зміст: зошит 1. Світ природи: Весна. Початок ; Зачарований ліс ; Весняний 

дощик ; Сонце викупалось у річці ; Злива ; Зоряне небо ; Осінній дощ ; Останні 

айстри ; Листопад ; Святвечір ; Зимовий розгардіяш ; І розтане сніг... ; Шлях до мрії. 

— Зошит 2. Світ почуттів: Осінь у парку. Ностальгія ; Вітрило і море. Пристрасть ; 

Відмова, Розпач ; Мамині обійми. Заспокоєння ; Татусь і я. Щастя ; Кошеня під 

дощем. Співчуття ; Перед побаченням. Закоханість ; Перервана вилазка. Прикрість ; 

Втрата назавжди. Сум ; Безпідставна кривда. Образа ; Зимова колискова. Ніжність ; 

Мама. Любов. 

168. Самохвалова Н. Л. Варіації на тему Б. Бартока для фортепіано / Нінель 

Самохвалова. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 16 с. ; 29 см. — ISNM M-707506-

25-7. — [2008-155 Н] 

169. Самохвалова Н. Л. Епіграми : (5 п'єс для фп.) / Нінель Самохвалова. — 

Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2005. — 12 с. ; 29 см. — ISMN М-707506-12-7. — 

[2008-159 Н] 

Зміст: Епіграми ; Енкомій ; Ямб ; Глосса ; Інвектива ; Елеюс.  
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170. Січинський Д. (1865—1909). На хвилях Дністра : вальс для фп. / Денис 
Січинський ; [упоряд. М. Зайко]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 15 с. : 
іл., портр. ; 29 см. — ISМN М-707509-53-1. — [2008-183 Н] 

171. Український формат : попул. укр. пісні : [для фп.]. Вип. 2 / авт. проекту 
О. Красовська ; перекл. для фп. Г. Без'язичного. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 
2007. — 36 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-707515-00-6. — [2008-063 Н] 

Зміст: Білаш О. Білі лебеді ; Два кольори. — Івасюк В. Червона Рута. — 
Верменич В. Чорнобривці. — Михайлюк В. Черемшина. — Глінка М. Гуде вітер 
вельми в полі. — Шамо І. Пісня про Київ. — Петренко М. Дивлюсь я на небо. — 
Климовський С. Їхав козак за Дунай. — Барнич Я. (Савицький Р. ?). Гуцулка 
Ксеня. — Дворський П. Стожари. — Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з 
горіха-зерня. — Майборода П. Рідна мати моя. — Мозговий М. Минає день, минає 
ніч. — Укр. нар. пісні: Чорнії брови, карії очі / (Бонковський Д. ?) ; Ніч яка 
місячна : (Ніч яка, Господи, зоряна, ясная) ; Ти ж мене підманула... ; Ой, у 
вишневому саду ; Ой, у полі три криниченьки. 

172. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 4-й кл. / [ред.-упоряд. Милич 
Б. О.]. — К. : Муз. Україна, 2008. — 87, [1] с. : нот. іл. ; 29 см. — 150 пр. — ISМN М-
707502-88-4. — [2008-147 Н] 

Зміст: поліфон. твори: Моцарт Л. Арія. — Бах Й. С. Маленька прелюдія № 2 : 
з 2-го зошита ; Маленька прелюдія № 5 : з 1-го зошита ; Буре. — Щуровський Ю. 
Степова пісня. — Гендель Г. Ф. Сарабанда з варіаціями. — Ціполі Д. Фугета. — 
Бах Ф. Е. Фантазія. — Барток Б. Канон. — Укр. нар. пісні в перекл. І. Берковича: 
Пливе човен / оброб. М. Лисенка ; Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича. — 
Твори крупної форми: Граціолі Г. Соната Соль маж. Ч. 1. — Бетховен Л. Соната  
№ 20. Тв. 49, ч. 2. — Кулау Ф. Сонатина До маж. Тв. 55. — Рожавська Ю. 
Сонатина Соль маж. Тв. 20, ч. 1. — Дюссек Я. Сонатина Соль маж. Тв. 20, ч. 1. — 
Шуман Р. Соната для юнацтва Соль маж. Тв. 118, ч. 1. — Моцарт В. А. Сонатина 
До маж. Ч. 1. — Степаненко М. Варіації на українську тему. — П'єси: Гліер Р. Ко-
лискова. — Косенко В. Українська народна пісня ; Дощик. — Прокоф'єв С. Ка-
зочка. — Беркович І. Українська мелодія. — Сігмейстер Е. Новий Лондон : (мело-
дія). — Щуровський Ю. Танець. — Шуман Р. Мисливська пісенька ; Маленький 
романс. — Гріг Е. Вальс. — Шамо І. Скерцо. — Степовий Я. Танець. — Регер М. 
Чи не надто завзято? — Раков М. Полька. — Дваріонас Б. Вальс. — Барток Б. 
Вечір у селі. 

173. Штраус Й. Вальси в перекладенні для фортепіано / Йоган Штраус ; 
упорядкув. Р. Михайловської. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 48 с. ; 
29 см. — 500 пр. — ISMN M-707515-09-9. — [2008-054 Н] 

Зміст: Казки Віденського лісу ; Вальс-поцілунок : на мотиви з оперети "Весела 
війна" ; Імператорський вальс ; Біля прекрасного блакитного Дунаю ; Весняні 
голоси ; Віденський вальс ; Життя артиста. 

174. Шукайло Л. Концерт для фортепіано та камерного оркестру (юнацький) / 
Людмила Шукайло. — [Клавір]. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 36 с. ; 
29 см. — 500 пр. — ISMN M-707515-05-1. — [2008-057 Н] 

175. Samokhvalov V. Tres obras para orgao iberico / Volodymyr Samokhvalov. — 
Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 35, [1] p. : portr. ; 29 см. — ISMN M-707506-
24-0. — [2008-176 Н] 

3.3.1.2 Орган, фісгармонія 

176. Самохвалова Н. Л. Твори для органа / Нінель Самохвалова. — 

Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 74 с. ; 29 см. — ISMN М-707506-20-2. — 

[2008-172 Н] 

Зміст: Соната ; Епіграми ; Енкомій ; Ямб ; Глосса ; Інвектива ; Елегос ; Пост-

скриптум ; Сурми та дзвони. 
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3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 

177. Большакова Т. В. Концертні твори для баяна А. Гайденка : навч. посіб. 
для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Т. В. Большакова ; М-во культури і 
туризму України, Харків. держ. закл. культури і мистецтв. — Х. : ХДАК, 2007. — 
118 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 24—26 (37 назв). — 100 пр. — [2008-021 Н] 

Зміст: Концерт № 2 : "З предковічних часів..." ; Прелюдії-картини для баяна ; 
"Плетеніца" : концерт. п'єса для дуету баянів ; "Невестіно коло" : концерт. п'єса для 
дуету баянів. 

178. Губар М. Г. Твори для баяна. Вип. 2 / Микола Губар. — К. : Муз. Україна, 
2007. — 58 с. : нот. іл., портр. ; 29 см. — 125 пр. — ISMN M-707502-87-7. —  
[2008-091 Н] 

Зміст: Парафраз : на тему нар. танцю "Яблучко" ; Дощик : (муз. картинка) ; 
Варіації : на тему пісні А. Пугачової ; Дитяча сюїта "Казка": 1. Кікімора у лісі ;  
2. Старий замок ; 3. Танець лісовика ; 4. Яга в ступі. 

179. Савцов К. Вісім мініатюр = Eight Miniatures : для баяна, акордеона / 
Костянтин Савцов. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 26, [1] с. ; 29 см. — 
ISMN M-707509-18-0. — [2008-051 Н] 

Зміст: Блискотлива карусель ; Плаче Оленка ; Матрьошки танцюють під 
гармошку ; За рікою ; Дожени ; Луна у лісі ; Дзвінкий струмочок ; Тралі-валі. 

180. Сапалов О. Концертні твори для баяна (акордеона) = Concerto Pitces for 
Accordion Playing. Вип. 6 / Олександр Сапалов ; [муз., ред. В. Бесфамільнова та ін]. 
— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 40, [2] с. ; 29 см. — ISMN M-707509- 
17-3. — [2008-052 Н] 

Зміст: Варіації на тему Г. Ф. Генделя : (в класич. стилі) ; Дитяча сюїта № 3 :  
(в стародав. стилі) ; Мелодії старої платівки ; Карело-фінська полька. 

181. Твори Д. Січинського в перекладі для баяна : навч. посіб. / Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. нар. муз. інструментів та вокалу. — 
Дрогобич : Посвіт, 2008. — 51 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр. — 
ISВ N 978-966-2946-78-9. — [2008-195 Н] 

Зміст: у перекл. С. Максимова: На филях Дністра ; Мої спомини ; Пісня без 
слів ; Концертова мазурка ; На вічний сон. — У перекл. В. Чумака: Марш 
"Сагайдачний" ; Vivos voco, mortuos plango : (Живих скликаю, мертвих оплакую) ; 
Жалібний марш ; Ой у полі три криниченьки ; В незабудь! 

182. Фенюк П. В. Хрестоматія баяніста : (посіб. для вищ. муз. навч. закл. : 
передм., с. 4—8). Ч. 1. Бароко / П. В. Фенюк ; М-во культури і туризму України, Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2007. 
— 131 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 34 (9 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN M-
797-500-72-9. — [2008-073 Н] 

Зміст: розд. 1: Аналіз муз. творів, метод. рек. — Розд. 2: Транскрип. муз. 
творів: Вівальді А. Концерт "Літо" ; Концерт "Зима". — Гендель Г. Ф. Увертюра до 
опери "Агрипина" ; Сюїта № 8. — Рамо Ж. Ф. Циклопи. Рондо. — Скарлатті Д. 
Соната Ре мажор ; Соната Сі-бемоль мажор ; Соната Сі мінор ; Соната Ре мінор. 
Арія. Moderato ; Соната Ре мінор. Prestissimo / транскрип. та перекл. П. Фенюка. — 
Кампаньолі Б. Дивертисмент № 5 / транскрип. М. Давидова. 

183. Штимак П. Г. Тече вода з Ужгорода : нар. муз. в оброб. для акордеона : 
[для акордеона соло та акордеон. дуету] / Петро Штимак. — Ужгород : Карпати, 
2006. — 87 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 86 (8 назв). — 250 пр. —  
ISMN 9007008-5-8. — [2007-064 H] 

Зміст: твори для акордеона соло: укр. нар. пісні: Тече вода з Ужгорода ; Серед 

села дичка ; Ой, чорна я чорна ; Не сама-м, не сама ; Задудніло в темнім лісі ; Через 
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поле широкоє ; День, день, білий день ; Завішу я колисочку ; В Віфліємі новина : укр. 

колядка. — Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой звідси гора". — Угор. нар. пісні: 

Pasztorok, pasztorok : угор. різдвяна пісня : (Пастирі, пастирі) ; Komaromi kisleany : 

(Дівчинка з Комарова) ; Boci-boci tarka : (Бичок) ; Ket szal punkodrozsa : (Дві півонії) ; 

Virageknal : (У Варагів) ; Hopp, juliska : (Гоп, Юлішко) ; Latod, babam : (Бачиш 

мила) ; Farkas Ilka bo szoknyaja : (Ну і сукня в Фаркош Ілки). — Варіації на тему 

угор. нар. пісень : A Batyusi : (Батьківська) ; Jol van dolga a mostans huszarnak : 

(Добре нині живеться гусару). — Словац. нар. пісні: Krajsia som, suhajko, ako ti :  

(Я гарніша, хлопче, аніж ти) ; Trencin dolinecka : (Тренчинська долина) ; Карпатська 

рапсодія. — Ансамблі: укр. нар. пісні: Сидить ведмідь на колоді ; Паде дощ ; 

Червена ружа ; Стану собі та й думаю ; Тече вода каламутна ; Коломийка ; Іванку, 

Іванку, купи ми рум'янку ; Поспівайме собі мало ; Не рубай ліщину ; Тиха вода ; 

Урвалася струна ; Тропотянка : укр. нар. танець. — Угор. нар. пісні: A botragyi : 

(Бовтрадьська) ; A batyui lanyok : (Батьківські дівчата) ; Ablakomba, ablakomba :  

(У моє вікно-віконце) ; Csillagok, csillagok : (Зорі, зоренята) ; A juhasznak : (У 

вівчара). — Словац. нар. пісні: Zahrajte mi takuto : (Заграйте мені ось таку) ; Varela 

som, varela : (Варила я, варила). 

Див. також. 79 

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

184. Балик В. А. Владислав Золотарьов: життя і творчість : (реконструкція та 

виконав. аналіз творів для баяна) / Володимир Балик ; ред.-упоряд.: Б. Пиц.,  

А. Славич ; вступ. ст. Б. Пиц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. 

ф-т, Каф. нар. муз. інструментів та вокалу. — Дрогобич : Посвіт, 2008. — 103 с. : 

портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр. — ISВN 978-966-2946-68-0. — 

[2008-191 Н] 

185. Лісовий В. А. Основний музичний інструмент (фортепіано) : навч.-метод. 

посіб. / В. А. Лісовий, Я. М. Мельничук, І. І. Бойчук ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 68, [1] с. : табл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 68 

(37 назв). — 50 пр. — [2008-076 Н] 

186. Піаніст-початківець / аранжув. Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — 

Богдан, 2008. — 45, [2] с. : портр. ; 29 см. — ISBN 978-966-408-410-6. — [2008-039 Н] 

187. Серотюк П. Ф. Баян (готово-виборний) : навч. посіб. : 2-й кл. / Петро 

Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 94, [2] с. : нот. іл. ; 29 см. — 

На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978-966-10-0063-5. — [2008-108 Н] 

188. Серотюк П. Ф. Баян (готово-виборний) : навч. посіб. : 1-й кл. / Петро 

Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2007. — 91, [2] с. : іл. ; 29 см. — На 

обкл. авт. не зазначено. — ISBN 978-966-408-470-0. — [2007-161 Н] 
Зміст: Ч. 1 : Мелодії та вправи. — Ч. 2 : Легкі п'єси: Філіпп І. Колискова. — 

Орф К. Дві п'єси. — Бажилін Р. Частушка ; Сільські гуляння ; Петрушка ; Старо-
винний танець. —Берлін Б. Веселий цуцик. — Кросс Р. Коломбіна. — Савельев Б. 
Неприятность эту мы переживем / сл. А. Хайта. — Роулі А. Китайський хлопчик. — 
Іванов А. Полька. — Нар. пісні: Жартівлива зозуля : (австрійська) ; Ой джигуне, 
джигуне ; Ой під вишнею : (українська) ; Коровушка ; Утенушка луговая : (ро-
сійська) ; Тином-таном : (словацька) ; Тірольський вальс. — Ч. 3 : Поліфонічні п'єси: 
Файзі Д. Пісня бабусі. — Кабалевський Д. Труба і барабан. — Стравинський І. 
Медведь. — Томазі А. Флейта і барабан. — Сігмейстер Е. Унизу, в долині ; Вниз по 
Міссісіпі. — Руднєв М. На річці. — Барток Б. Танець у формі канона. — Дербенко Є. 
Проста пісенька. — Кемляйн М. Ніч. Хтось по-під вікнами ходить... — Лотка-
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Калинська І. П'єса. — Саті Е. Що сказала маленька принцеса тюльпанів. — 
Моцарт Л. Бурлеска ; Менует. — Нар. пісні: Синку, рідний мій : (словацька) ; 
Соловей-соловеюшка : (російська) ; Верхи на палочці : (німецька) ; Чаму ж мне ня 
пець : (білоруська) ; Над річкою бережком : (українська). — Ч. 4 : Подвійні ноти: Как 
пошли наши подружки ; Серенький козлик ; Тонкая рябина : (російська) ; Російський 
наспів ; Саука ды Грышка : (білоруська) ; Бандура ; Веснянка : (українська) ; 
Козачок : (укр. нар. танець) ; Падеспань. — Ч. 5 : П'єси підвищеної складності: 
Кабалевський Д. Наш край. — Гаврилін В. Військова пісня. — Чурай М. Ой не 
ходи, Грицю. — Дербенко Є. Український козачок ; Наслідування Шостаковича. — 
Чайкін М. Танець Снігуроньки. — Бетховен Л. Німецький танець. — Нар. пісні: 
Ой, ти дівчино ; Подоляночка : (українська) ; Полянка ; Хожу ли я кружком, 
пешком : (російська). — Ч. 6 : Етюди. 

189. Серотюк П. Ф. Баян. Перша зустріч : Школа гри : навч. посіб. для юних 

баяністів / Петро Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 118, [2] с. : 

іл., нот. іл. ; 20х29 см. — Бібліогр.: с. 119 (14 назв). — ISBN 978-966-408-531-8. — 

[2008-087 Н] 

3.3.2 Смичкові інструменти 

3.3.2.1 Скрипка 

190. Акімов Д. І. Концерти для скрипки з оркестром № 1, № 2, № 3 : для 

великого симфоніч. оркестру / Дмитро Акімов. — Партитури [та перекл. для скрипки 

і фп.]. — К. : Задруга, 2008. — 272 с. : нот. іл. ; 29 см. — ISBN 978-966-432-037-2 (у 

паліт.). — [2008-143 Н] 

3.3.2.4 Контрабас  

191. Лист Ф. Вторая венгерская рапсодия : перелож. для контрабаса и фп.  

Г. Оканя / Ференц Лист. — Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2005. — 16 с. : ил. ; 29 см 

+ прил. (4 с.). — ISNM M-707506-14-1. — [2008-156 Н] 

192. Монти В. Чардаш : перелож. для контрабаса и фп. Г. Оканя / В. Монти. — 

Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2005. — 7 с. ; 29 см + прил. ([2] л.). — ISMN М-707506-04-

2. — [2008-174 Н] 

193. Окань Г. О. Концерт Ре-мажор для контрабаса з оркестром = Concert  

D-dur for Double-bass and Orchestra / Григорій Окань. — Клавір. — Дніпропетровськ : 

Ю. Сердюк, 2006. — 20 с. ; 29 см. — Лит. текст парал.: рус., англ. — ISMN М-707506-22-

6. — [2008-161 Н] 

194. Паганини Н. Кантабиле : перелож. для контрабаса и фп. Г. Оканя / 

Никколо Паганини. — Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2006. — 8 с. ; 29 см. — 

 ISMN М-707506-21-9. — [2008-160 Н] 

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання  

для смичкових інструментів 

195. Навчання віолончеліста: методика, техніка, завдання : для студ. вищ. муз. 

навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації / ред.-упоряд. Червова О. А. ; М-во культури і 

туризму України, Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. — К. : Купріянова О. О., 

2007. — 111 с. : нот. іл. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-8668-45-6. — [2008-129 Н] 

196. Педагогічний репертуар для альта : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. 

культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації] / транскрип. та ред. С. В. Кулакова ; 

М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. — Клавір з 
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додатком партій альта. — К. : Купріянова О. О., 2007. — 175, [1] с. : нот. іл. ; 29 см. 

— На тит. арк.: Меценат проекта Мережа сімейн. ресторанів "Наша карта". — 

300 пр. — ISВN 966-8668-10-3. — [2008-130 Н] 

Зміст: Вівальді А. Прелюдія. — Бах Й. С. Сициліана. — Шуберт Ф. Музична 

миттєвість. — Бетховен Л. Рондо. — Паганіні Н. Вічний рух. — Брух М. Романс. 

— Чайковський П. Сентиментальний вальс. — Ріс Ф. Безперервний рух. — Фібіх З. 

Поема. — Шоссон Е. Пьеса. — Скрябин О. Етюд. — Бюссе А. Аппассіонато. — 

Мединь Ян. Вальс. — Косенко В. Дві поеми-легенди. — Штогаренко А. Балада. — 

Колесса М. Три коломийки. — Монасипов А. Романс. — Ляшенко Г. Триптих : 

(Прелюдія. Арієта. Танок). — Карабиць І. Експромт. 

3.3.3 Щипкові інструменти 

3.3.3.2 Гітара 

197. Блеск : сб. пьес для шестиструн. гитары / сост.: Е. Кесельман, А. Крикун ; 

перелож. для шестиструн. гитары: Е. Кесельман, А. Крикун. — К. : ЛАТ & К, 2007. 

— 28 с. : нот. ил. ; 29 см. — 200 экз. — ISМN М-707500-56-9. — [2008-187 Н] 

Содерж.: в перелож. Е. Кесельман: Веласкес К. Бэса мэ мучо. — Легран М. 

Мелодия из к/ф. "Шербурские зонтики". — Иванов-Крамской А. Прелюдия. — 

Каркасси М., Джулиани М. Пьеса : (для двух гитар). — Брукс Ш. Однажды. — 

Кесельман Е. Блеск твоих глаз : (в ритме босса нова) ; Летняя ночь : (в ритме 

самбы) ; Ностальгия ; Пьеса в классическом стиле ; Вальс. — Крикун А. Е. Этюд. — 

В перелож. А. Крикун: Still loving you : из репертуара группы "Scorpions"/ неизв. 

авт. ; Завтра : (в ритме босса нова). 

198. Пьесы для шестиструнной гитары : 1—3-й кл. ДМШ / [сост.: Буралев И. А., 

Гарник А. В.]. — Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2005. — 24 с. ; 29 см. — ISMN М-

707506-17-2. — [2008-167 Н] 

Содерж.: Буралев И. Прелюдия ; Пьеса в старинном стиле. — Поврозняк Й. 

Вальсик. — Кравчук А. Мелодия. — Иванов Л. Маша и медведь. — Каркасси М., 

Кравчук А. Полька. — Каркасси М. Андантино ; Аллегретто. — Козлов В. Полька 

"Топ-Топ". — Карулли Ф. Вальс ; Андантино ; Вальсик. — Иванов-Крамской А. 

Прелюдия ; Игровая ; Танец ; Прелюдия . — Радзецкий Ю. Колыбельная ; 

Носорогблюз. — Флейтман М. Кукушка. — Фортеа Д. Вальс. — Джулиани М. 

Аллегро. — Гарник А. Песенка ; Танец. — Антонийчук В. Кукла спит ; Колокола. 

— Баснер В. Романс : из к/ф. "Дни Турбиных". — Бах И. С. Ария : из Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах. — Вилан Ф. да. Канцона. — Кост Н. Баркаролла. — 

Зинченко М. Живая шляпа. — Паулс Р. Колыбельная : из к/ф. "Долгая дорога в 

дюнах". — Шаинский В. Песенка Чебурашки. — Визе Р. де. Бурре. — Легран М. 

Буду ждать : из к/ф. "Шербургские зонтики". — Попп А. Французская песенка. — 

Нар. песни: (русские): Во саду ли, в огороде / обраб. И. Буралева ; Веселые гуси ; 

(украинские): Ой, за гаєм, гаєм ; Їхав козак за Дунай ; Ой ти, дівчино зарученая ; Ой, 

я чумак нещасливий ; Садок вишневий коло хати ; І шумить, і гуде / оброб.  

И. Буралева ; Мазурка : (пол. нар. танец) ; Цыганочка / обраб. А. Бугрова. 

3.3.3.4. Бандура 

199. Павліковський В. Альбом бандуриста / Володимир Павліковський. — 

Луцьк : Волин. кн., 2007. — 83, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-900-7033-9-2. — 

[2008-064 Н] 
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Зміст: Солодкий сон ; Дощик ; Тепле сонечко ; Хмаринки ; Скік скок ; Пісня ; 

Краков'як ; Танок-хоровод ; Вперте козенятко ; Вередливе цуценя ; Веселе каченя ; 

Козацькі сурми ; Козацький марш ; Сумний ведмедик ; Танок курчат ; Прощання з 

літом ; Троїсті музики ; Колискова для слоника ; Колисаночка ; Кладочка ; Гроза ; 

Вальс ; Бугі-Вугі ; Різдвяна казка ; Ранок в Карпатах ; На ковзанці ; В ритмі танго ;  

В ритмі блюзу ; В ритмі латинос ; Великодні дзвони ; Соловейко ; Варіації ; Бур-

леска ; Концерт-capriccio : для бандури та камер. оркестру : (клавір). 

200. Тиможинський В. А. Бандуруючи : [зб. творів для бандури] / Віктор 

Тиможинський. — Луцьк : Волин. кн., 2007. — 71, [1] с. : іл. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN M-9007033-9-2. — [2008-065 Н] 

Зміст: дві думи на вірші Й. Струцюка для меццо-сопрано: Під містечком 

Берестечком ; Дума про Тараса : "Ой зажурилась вже Україна..." ; дві пісні для 

баритона: Сльози : "Єсть на світі доля..." / сл. Т. Шевченка ; Доле, моя доле / сл.  

К. Шишка ; дві оброб. укр. нар. пісень для альта: Ой там на товчку, на базарі ; Та ти 

гадаш, мій Андрійку ; для тріо: Маленькій Мар'яні : "Рости, рости, моя пташко, мій 

маковий цвіте..." / сл. Т. Шевченка ; Веснівка : "Цвітка дрібная молила неньку..." / сл. 

М. Шашкевича ; Перепеличенька ряба, невеличка ; Ой там над річкою кладочка 

лежала : оброб. укр. нар. пісень ; для капели: Балада : "Із-за гори, гори..." ; для 

бандури соло: Бандуруючи. 

3.3.3.6. Інші щипкові інструменти 

Див. 4, 27, 115 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів 

201. Доценко В. І. Школа техніки гітариста : навч. посіб. [для муз. вузів] / До-

ценко В. І. ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. ун-т мистецтв ім. П. І. Кот-

ляревського. — Вид. 2-ге, виправл., доповн. — Х. : Нове слово, 2007. — 209 с. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 205 (27 назв). — Предм. покажч.: с. 201—203. — Імен. покажч.: 

с. 204. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2046-18-2. — [2008-013 Н] 

202. Педагогічний репертуар бандуриста-співака : [навч. посіб. для використ. 

в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації 

/ ред.-упоряд. Л. К. Посікіра] ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр 

навч. закл. культури і мистецтв України. — Дрогобич (Львів обл.) : Посвіт, 2006. — 

159 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 966-2946-05-5. — [2007-091 Н] 

Зміст: Дума про Марусю Богуславку : "Гей гей, гей, гей..." : укр. нар. дума. — 

Кос-Анатольський А. Козацькі могили : "Ой вже козацькі кості побіліли..." : дума / 

сл. авт. ; Пастушка : "Ти овець пасеш подружко..." / сл. Р. Кутеня. — Камінський В. 

Дума про Ігорів похід : "Може ліпше було б браття..." / пер. тексту І. Калинець. — 

Хоткевич Г. Ой я свого чоловіка / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М. Мені однаково ; 

Садок вишневий коло хати ; Якби мені, мамо, намисто / сл. Т. Шевченка. — 

Нижанківський О. Верніться, сни мої... : "... прекрасні..." / сл. О. Бобикевич. — 

Матюк В. Веснівка : "Квітка дрібная молила неньку..." / сл. М. Шашкевича. — 

Стеценко К. Дивлюсь я на яснії зорі / сл. Л. Українки. — Степовий Я. Гетьте, думи, 

ви хмари осінні / сл. Л. Українки ; Утоптала стежечку / сл. Т. Шевченка. — Феніх Р. 

Скажи мені правду / сл. О. Чужбинського. — Січинський Д. Не співайте мені сеї 

пісні / сл. Л. Українки. — Лопатинський Я. Давня весна : "Була весна весела, 

щедра..." / сл. Л. Українки ; Надії : "Ні, не дарма оті, друже надії..." / сл. С. Чер-

касенка ; Хмари : "Сунуться, сунуться хмари..." / сл. М. Вороного ; Сирітка на зірку 
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дивилась / сл. С. Яричевського ; Зелений гай, пахуче поле / сл. П. Грабовського ; 

Цвіти ще трохи... / сл. П. Марієнка ; Як я був молодий / сл. С. Любомира. — 

Майборода П. Елегія : "В мерехтиливих росах..." / сл. М. Стельмаха ; Колискова : 

"Спи засни моя дитино..." / сл. А. Малишка. — Білаш О. Жайвори : "Упали в жито 

материні мрії..." : укр. нар. пісня / сл. Д. Чередниченка ; Заграй мені / сл. Є. Гуцала. 

— Кушплер І. Ой на горі ромен цвіте / сл.Т. Шевченка. — Цегляр Я. Матуся : 

"Мені наснилась рідна хата..." / сл. В. Григорака. — Укр. нар. пісні: Ой у полі 

озеречко / оброб. М. Лисенка ; Ой ти, дівчина зарученая ; Залітай, залітай : " сивий 

голубоньку..." ; Ой, кум до куми залицявся / оброб. С. Людкевича ; Калино, калино / 

оброб. М. Колесси ; Стоїть явір над водою / оброб. М. Вілінського ; Ой там на горі / 

оброб. Я. Ярославенка ; На вулиці скрипка грає / оброб. М. Красева ; Спать мені не 

хочеться / оброб. О. Чишка ; В кінці греблі / оброб. К. Скорохода ; Ой, заграйте, 

музики / оброб. Г. Майбороди ; Ой, не цвіти буйним цвітом / оброб. М. Дремлюги. 

203. Перекладення та аранжування творів для бандури : [навч.-пед. 

репертуар]. Вип. 1 / [упорядкув. та перекл.] С. Овчарова ; Дніпропетров. 

консерваторія ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2006. — 64 с. ; 29 см. 

— ISMN М-707506-10-3. — [2008-166 Н] 

Зміст: Бах Ф. Е. П'єса : (у темпі жиги). — Фрейер А. Прелюдія. — Нефе К. 

Аллєгретто. — Скарлатті Д. Арія. — Брещанелло Д. Арія. — Бах В. Ф. Менует. — 

Гендель Г. Ф. Менует. — Бах Й.-С. Сарабанда : з Французької сюїти ре-мінор ; 

Сарабанда ; Органна хоральна прелюдія соль-мінор ; Органна хоральна прелюдія ля 

мажор ; Органна хоральна прелюдія ля мінор : (BWV № 625) ; Органна хоральна 

прелюдія соль минор : (BWV № 625). — Брамс Й. Сарабанда. — Пахельбель І. 

Гавот з варіаціями. — Хаслінгер Т. Сонатина. — Штейнбельт Д. Сонатина с-dur. — 

Чимароза Д. Соната. — Моцарт Л. Сонатина. — Кірнбергер І. Ф. Полонез. — 

Колодуб Ж. Герда : п'єса з циклу, присвяч. Г.-Х. Андерсену. — Бетховен Л. ван. 

Багатель. — Жильберто Ж. Боса-нова. — Радзецький Ю. Танок ; Носорогоблюз. — 

Мендельсон Ф. Привет : "Томный стон в груди моей..." / сл. Г. Гейне ; рос. текст  

А. Фета. — Фільц Б. Зацвіла в долині... / сл. Т. Шевченка. — Злотник О. Папороть 

цвіте : "В ніч на Івана, в ніч на Купала..." / сл. Ю. Рибчинського. — Ярцев В. 

Черевички : "Купив мені милий..." / сл. Я. Кухаренко. — Зуєв О. Криниця : "Не 

всихає у степу криниця..." / сл. В. Крищенко. — Приходько Н. Ой, знаю, знаю / сл. 

М. Завалішиної. — Овчаренко С. Віночок з укр. нар. пісень: Вийди, вийди, 

сонечко... ; Укр. нар. пісні: Сидить голуб на березі / оброб. А. Єдлички ; Ой вийся, 

хмелю ; Тече річка невеличка ; Святий Боже : нар. літургія ; Веснянка : "В зелених 

лугах квіти зацвіли..." ; Павочка ходить / оброб. С. Овчарової ; На вулиці скрипка 

грає / оброб. М. Красєва. 

3.3.4 Духові інструменти 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 

204. Дзвінка Р. І. Джазова імпровізація : (альт-саксофон) : навч. посіб. : [з 

букв.-цифр. позначенням акордів] / Роман Дзвінка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. 

духових та ударних інструментів Ін-ту мистецтв. — Рівне : Зень О. М., 2007. —  

97 с. : іл., табл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 95—96 (48 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-

2096-17-0. — [2008-003 Н] 

Зміст: Жобім А. К. Я кохаю лише раз. — Легран М. Літо знає. — Паркер Ч. 

Блюз ; Від'їжджай із Нью-Йорка. — Портер К. Все, що я люблю. — Рейнхардт Дж. 

Замок Джанго. — Вудз Ф. Стенлі Стомпер ; Ілюзії. — Найсоо У. Твої очі. — 
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Гіллеспі Д. На високих тонах. — Роллінс С. Яірегін. — Голсон Б. Не говори 

пошепки. — Шапіро Т. Якби ти була зі мною. — Шортер У. Нефертіті. — Пташин 

Врублевскі Я. Стережись молюска. — Вашінгтон Г. Залиш про себе спогад. — 

Лікей Г. Танець дощу. 

205. Жульєв А. Блокфлейта : для 1—3-х кл. дит. муз. шк. / Анатолій Жульєв. 

— Клавір. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 59, [4] с. : нот. іл. ; 29 см. — 

ISВN 978-966-408-558-5. — [2008-109 Н] 

206. Мюльберг К. Э. Оркестровые трудности для кларнета и особенности их 

воплощения в творчестве П. И. Чайковского : науч.-метод. пособие / К. Э. Мюльберг. 

— Одесса : Астропринт, 2008. — 187, [1] с. : ил., нот. ил., портр. ; 29 см. — 

Библиогр.: с. 186 (11 назв.). — 300 экз. — ISВN 978-966-318-864-5. — [2008-106 Н] 

3.3.5 Ударні інструменти 

207. Макиевский С. А. Школа современной техники игры на ударной 

установке = School of modern drum set playing technique. Ч. 1. Ролловые рудименты и 

базовая техника игры на их основе / Станислав Макиевский. — К. : Четверта хвиля, 

2008. — 111, [1] с. ; 29 см. — 300 экз. — ISMN 707-500-74-3. — ISMN 707-500-75-0. 

— [2008-022 Н] 

208. Макиевский С. А. Школа современной техники игры на ударной 

установке = School of modern drum set playing technique. Ч. 2. Парадиддловая 

концепция. флэм. флэмовые рудименты / Станислав Макиевский . — К. : Четверта 

хвиля, 2008. — 87, [1] с. ; 29 см. — 300 экз. — ISMN 707-500-74-3. — ISMN 707-500-

76-7. — [2008-023 Н] 

209. Макиевский С. А. Школа современной техники игры на ударной 

установке = School of modern drum set playing technique. Ч. 3. Дрэг. дрэг-рудименты. 

основы полиритмии / Станислав Макиевский. — К. : Четверта хвиля, 2008. — 99,  

[1] с. ; 29 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISMN 707-500-74-3. — 

ISMN 707-500-77-4. — [2008-024 Н] 

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ  

Й ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ, МУЗИЧНІ ТВОРИ  

В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

210. Аркушина А. В. Музичні ілюстрації до драми-феєрії Лесі Українки 

"Лісова пісня" для фортепіано. Вокальний цикл "Волинь. Пори року" для голосу з 

фортепіано. Фортепіанна сюїта "Гамалія" (за мотивами поеми Т. Г. Шевченка) : [вок. 

та інструмент. твори] / Анна Аркушина. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 39, [1] с. : нот. 

іл., портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISВN 978-966-2115-33-8. — [2008-114 Н] 

211. Демьянюк Н. "Музыка, помоги..." : муз. сб. : [песни, романсы, вокализы в 

сопр. фп., инструм. муз., духов. муз. для смеш. хора] / Н. А. Демьянюк. — Х. : Скор-

пион П-ЛТД, 2007. — 470, [3] с. : портр. ; 29 см. — 200 экз. — ISMN M-9007022-4-1 

(в пер.). — [2008-078 Н] 

Содерж.: разд. 1: песни на рус. яз.: Музыка, помоги! : "Музыка, свет не 

ближний..." / сл. Ю. Левитанского ; Живущим : "Почему, по законам молвы..." / сл. 

И. Богачинской ; Главная улица : "Ну что ты делаешь со мной, моя Сумская?.." ; 

Любителям жасмина : "Люблю сирень и не люблю жасмин..." / сл. Р. Катаевой ; 

Нежная песня : "... звучит вдалеке..." ; Это будет : "Не сегодня и не завтра..." / сл.  

Р. Казаковой ; Не забыть : "Память разбужена старой пластинкой..." ; Бороться и 

верить : "До конца бороться и верить..." / сл. Е. Звонцова ; Не ссорьтесь, влюб-

ленные! ; Воспоминание об осени : "Какая спокойная осень..." / сл. А. Дементьева ; 
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Колыбельная : "В час, когда, когда разбужен ад..." / сл. Д. Бернетта ; пер. Е. Шеве-

левой ; В городе — ночь : "В огромном городе моем — ночь..." / сл. М. Цветаевой ; 

Уходя — уходи... : "Ты со мной, но мысли далеко..." / сл. Н. Ланге, А. Сиренко ; Кос-

тер : "Время, когда мы на ощупь растем..." ; Венера : "А в море купалась Венера..." / 

сл. Р. Рождественского ; Мажория : "В разлуке или в горе я..." / сл. С. Острового ; 

Ночной блюз : "Скрипит половица в темной прихожей..." / сл. О. Райдановой ; А я 

люблю! : "Плащом прикрыла плечики..." / сл. В. Харитонова ; Глупое сердце : "..., не 

бойся..." / сл. С. Есенина ; О жизни : "Девочка плачет — кукла упала..." ; Луна — 

подруга : "Вьюга, ночь... Эти звезды по кругу..." ; Ты все равно придешь... : "За 

расставаньем будет встреча..." ; Вуаль закроет мою душу : "В пустынной комнате 

дымится..." ; Прекрасна жизнь : "Блаженный миг твоих прикосновений..." / сл.  

М. Кочиевой ; Это же любовь! : "Лунная дорожка..." ; Если в жизни нужны слова :  

"Я не могу тебя забыть..." ; Дорогое имя : "Имя, то что помню всегда — мама..." ; 

Ушла любовь : "Дождь проливной стучит в окно..." ; О Харькове : "Город мне этот до 

боли знаком..." / сл. Л. Демьянюк ; Прощай : "Судьбой и людьми береженный..." / сл.  

Р. Левина ; Ах, ты дед Архимед : "Ах, ты свет, друг сосед..." / сл. Н. Тряпкина ; Ах, 

музыка : "Звучит, звучит опять..." / сл. Б. Евгеньева ; С любимыми не расста-

вайтесь... : "Как больно, милая, как странно..." / сл. А. Кочеткова ; Певец. Актер : 

"Пора, певец, пора к барьеру..." / сл. П. Гета, Л. Демьянюк ; Без тебя : "Не 

повинуется природе..." ; Поездка : "Поезд стучит колесами..." ; Я не стану твоей 

женой ; Вещие сны : "Погадай мне, цыганка, на картах..." / сл. Н. Ланге ; Юность 

тебе дана : "Опьяняют года молодые..." / сл. Е. Бохановского ; Возвращение : "Ми-

лый край, ты печаль и отрада..." / сл. И. Лазаревского ; Братские могилы : "Солнце 

ярой силы..." / сл. Е. Благининой ; Цветы бессмертья : "Над горою Митридат — небо 

синее..." / сл. В. Долганова ; Женщина : "Видят в женщине и любят..." / сл. Э. Огнец-

вет ; Ave Maria : "Кровавое пятно..." / сл. В. Камышниковой. — Келина Н. Судьба : 

"Пожалела тебя..." / сл. Н. Ланге. — Разд. 2: дет. песни: Ох, как трудно быть 

мужчиной : "Я принес цветы в корзине..." / сл. В. Гончара ; Ручеек : "Светел, холо-

ден, глубок..." : для вок. ансамбля / сл. С. Лаптевой ; Дрессировщик : "Дрессирую 

попугая..." ; Во сне : "Наш дом наполнен чудесами!.." ; Пауки : "Прицепили пауки 

гамаки..." ; Мыльный пузырь : "Мыльный радужный пузырь..." ; Дом-ловушка : 

"Дремлет рыба-пила..." ; Часы с кукушкой : "У нас часы с кукушкой..." ; Отраженье : 

"К пианино кот идет..." ; Будильник : "Старый наш водопровод..." ; Ящерица : "На 

охоту шел Барбос..." ; Загадка : "Лошадь в парке танцевала..." ; Рак : "Рак идет..." ; 

Юный художник : "Ты сейчас в лесу осеннем..." / сл. Н. Ланге. — Разд. 3: пісні укр. 

мовою: Сніг України : "Віхола віє..." ; Осіння пісня : "Ой, ти, осене червона..." / сл. 

М. Горобця ; Ярославна : "І ніч, і день, і мить, і вічність..." ; Верба-арфістка : "Ті 

журавлі і їх прощальні сурми..." / сл. Л. Костенко ; Жасмин : "Ніжних пахощів 

хміль..." / сл. В. Науменко ; Слобожанська земля : "Ранкові тумани пливуть над 

Лиманом..." / сл. В. Колєснікової ; Біла свічка : "Розгоралась біла свічка на моїм 

столі..." ; Осінні дими : "Дими на осінніх полях..." ; Сережки акації : "Засохла акація 

знов розцвіла..." ; Хлопчику-хлопчичку : "Я живу на світі для кохання і журби..." / сл. 

С. Галябарди ; І не думав я женитись : пісня-жарт / сл. С. Олійника ; Оберніться до 

мене / сл. Н. Матюх ; Дошка об'яв : "Очам незнайомим життя довіряєм..." ; 

Самотність : "Когось до ранку чорна ніч шукає..." / сл. Н. Ланге ; пер. В. Бойко ; 

Пір'їна журавля : "У нашім небі й на землі..." ; Воскресни з вогню : "Чекає вже під 

хмарами..." ; Співуча тиша : "Ударить грім — не стрепенусь з відчаю..." ; Іриси : 

"Здрастуйте, іриси — півники рідні..." / сл. О. Марченка ; Осіння пошта : "Помарніли 

скрізь отави..." / сл. К. Погрібного ; Гордий сокіл : "Де літав ти стільки років..." / сл. 
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В. Курінного ; Рушникові дороги : "Вибач, мамо, напевно сто літ..." / сл. А. Томі-

ленко. — Разд. 4: романсы: Я — любовь : "Я — любовь — это выше многого..." : 

(монолог) / сл. М. Рябинина ; Черный лебедь : "Еще одной звезды не стало..." ; 

Баллада о любви : "Я жить без тебя не могу..." / сл. А. Дементьева ; Продолжается 

жизнь : "День ноябрьский уменьшается..." ; Ты приходи : "В меня ты скрытно 

вкралась..." / сл. Р. Левина ; Ты — вдохновенье : "Благодарю за нежность, за 

молчанье..." ; Белая печаль : "Долго, долго снегу падать..." / сл. Н. Ланге ; Обращение 

к ангелу : "Ты возмешь меня, ангел небесный?.." ; Напрасны ваши сожаленья ;  

Я буду вечно! : "Я есть. Я буду вечно. Я с тобой..." / сл. М. Кочиевой ; Памяти Сергея 

Есенина : "Голубоглазый Орфей..." ; О птице : "Прострелила крылья птице..." ; 

Серенада : "Луна облила серебром тополя..." ; Иду по осени / сл. Л. Демьянюк ; 

Признание : "Который час, который день..." / сл. Д. Новикова ; Вечер лета : 

"Приходит август — вечер лета..." / сл. А. Разумова ; Домик и соната : "Из окон 

дома, сквозь листву..." / сл. Х. Алчевской ; пер. Р. Катаевой ; Романс для дуэта : "Что 

было — то прошло, что будет — тоже канет..." / сл. В. Долганова ; Солги мне, милый 

мой : "..., солги..." / сл. О. Райдановой ; Мне без тебя так трудно : "... жить..." / сл.  

Н. Коржавина ; Апрельская баллада : "Куда уходит на ночь день?.." / сл. Е. Боха-

новского ; Баллада : "Всегда найдется женская рука..." / сл. Е. Евтушенко ; Ты — мой 

Князь... : "..., мой Царь, мой Бог!.." / сл. Р. Катаевой ; Все повторяется / сл.  

С. Юзефатовой ; Забудь его : "Осенний лист упал на взгляд..." / сл. Г. Волошиной ; 

Могу ли я забыть / сл. А. Склабовского. — Разд. 5: Вокализы: № 1 : (g moll) ; № 2 :  

(c moll) ; № 3 : (a moll) : Осенние грезы : для высокого голоса и фп. — Разд. 6: 

инструм. музыка: Раздумье ; Ностальгия ; Веселый ритм : для фп. ; Мелодия : для 

тромбона и фп. ; Каприччио ; Дойна : для кларнета и фп. — Разд. 7: духов. муз. для 

смеш. хора: Христос воскрес : "... Как в чудной песне..." ; Молитва : (Благодарю) : 

"Благодарю тебя, мой Бог..." ; Любите друг друга : "Проходят года, и проходят 

столетья..." ; Пой, душа! : "... о всесильном Боге!.." ; Любовь Твоя, Господь, 

бесконечна : "..., о, Господь, бесконечна..." ; Ликуй, Земля! : "Склонились звезды 

золотые..." ; Осанна Царю царей : "Он мир нам дал...". 

212. Еврейские мелодии : [ноты и тексты : сборник]. — Одесса : Optimum, 

2008. — 28 с. ; 28 см. — 50 экз. — ISВN 978-966-344-276-1. — [2008-188 Н] 

Содерж.: Гринблат Т. Реквием : "Богдановка, яма, бездонный овраг..." / сл.  

Т. Белорусец ; Еврейский медленный танец ; Фрейлехс : евр. танец ; Израильские 

васильки : "От ностальгии далеки..." / сл. З. Палвановой ; Гимн Ерусалиму : "Жизнь, 

дарованная чудом..." / сл. Ю. Рыбчинского. 

213. Калугина В. "Мечты прекрасные" : песни для души [для солистов, хора в 

сопровожд. фп. и инструм. произведения] / Валентина Калугина. — 

Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2005. — 20 с. ; 29 см. — ISMN М-707506-18-9. — 

[2008-164 Н] 

Содерж.: Память : "На старой фотографии в газете..." / сл. В. Шаповаловой и  

В. Калугиной ; Парк Воронцова : "Ми цей парк пам'ятаєм назавжди..." ; Мечты 

прекрасные : "Люблю тебя..." ; Свадебный вальс : "День необычный — 

торжественный час..." ; Моим друзьям : "Немало лет уже друзьям моим...". — 

Инструм. пьесы: Вальс ; Мелодия. 

214. Мелодія щирих сердець : муз. твори : [вок. та інструм. твори / упоряд. Рак 

П. М.] ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг. нац. ліги укр. 

композиторів (творча спілка). — Ужгород : Ужгород. міська друк, 2006. — 113 с. ; 

29 см. — 15-й річниці Незалежності України присвяч. — 500 пр. — ISBN 966-2921-

24-9. — [2008-018 Н] 
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Зміст: Попенко М. Ужгороде величавий : для міш. хору а capella / сл.  

І. Козака ; Лебідка : "Прилетіли лебеді весною..." : для чол. вок. квартету / сл.  

В. Габорця ; Докі ще є час : "Люди! Люди!.." : для міш. хору / аранжув. М. Алмашія ; 

сл. Н. Керечанин. — Керецман І. Молитва : "Даруй нам, Господи, державу 

сотворити..." / сл. С. Милильо ; Верховина — вись орлина : "У Карпатах я родився, у 

Карпатах ріс..." / сл. В. Вовчка ; Бідолашний Гриць : "До коханки Гриць ходив..." / 

сл. Ю. Шипа ; Осінняя казка : "Де ти бродиш, доле, моя доле..." : пісня-романс для 

баритона / сл. А. Драгомирецького. — Тяско М. Христос : "... особистий мій вічний 

Спаситель..." / сл. І. Тарасюка ; Смереки осені не знають : "Ті стежки, що нас вели у 

мрію..." / сл. П. Скунця. — Рак П. Хвала життю : "Свободи сонце зігріва 

Карпати..." : для баритона, вок. жін. тріо, міш. хору та оркестру : [клавір] / сл.  

М. Рішка ; Пісня вечірніх вулиць : "Під вечір в імлі оксамитній..." : для жін. вок. 

квартету / сл. І. Петровця. — Турянин Ф. Пісня серця : "Вже піввіку пісня нас 

єднає..." : для чол. хору / супр. В. Теличка ; сл. І. Чопея ; Святковий вальс : "Ось 

прозвучав "Гавдеамус" святковий"... / сл. І. Чопея. — Матій П. Стоїть церква 

дерев'яна : "... посеред села..." / сл. В. Густі ; Рідне місто моє : "Я горджусь 

народженням у місті..." / сл. В. Шершуна. — Гіга С. У райськім саду : "Я на світі 

прожив, наче спалах зорі на світанні..." / сл. С. Галябарди. — Ухач О. Мій Ужгород : 

"Місто моє — колиска спогадів і мрій..." / сл. М. Пак-Салай ; Моя пісня : "Заливає 

сонце гори і долину..." / сл. Ю. Корсака. — Андріюк С. Наше місто : "Розквітає 

місто над Ужем..." / сл. А. Бісер. — Немиря Е. Струни душі : "Срібною лірою місяць 

на небі..." / сл. авт. — Худа О. Маленький принц : "У натовпі буденному бреде..." / 

сл. О. Пресіч ; Мої Карпати : "… — сиві вершини..." / сл. С. Сороки. — Кобаль В. 

Лебедю мій : "Світом блукав, пару шукав..." : для дуету або вок. ансамблю ; 

Карпатський едельвейс : "Голубіє небо, сіється блакить..." / сл. авт. — Попович В. 

Розгадай : "У теплий край лебідки полетіли..." ; Карпатська привітальна : "Завітайте 

до нас в гості..." / сл В. Кобаля. — Білик І. Тобі : "… до мене тільки доторкнутись..." 

/ сл. Т. Коломієць. — Рибалко М. Жінці-матері : "Як дітей колишеш ти недремно..." 

/ сл. Т. Коломієць. — Гріга А. Осінній сад : "Коли в осінньому саду..." / сл. В. Кіша. 

— Ярина І. Я лечу до зірок : "У зрадливий теперішній час..." / сл. авт. — Циганин В. 

Музі : "Знову Муза нічку в мене вкрала..." / сл. авт. — Фенцик М. Синьогори : 

"Коли не погляну на сині Карпати..." / сл. І. Калинича. — Нар. пісні: Червена ружа 

трояка / оброб. М. Алмашія ; Ой на горі черешенька / оброб. Ф. Копинця ; Ой на горі 

лен зелений / оброб. В. Панцо ; сл. нар. ; Казала'м ти, милий : "..., вчора на мос-

точку..." : укр. нар. пісня ; Місяцю-королю : укр. нар. пісня / оброб. П. Пинзеника ; 

Співам собі, співам : укр. нар. пісня / оброб. В. Циганина ; Ой на горі дубина : укр. 

нар. пісня Закарпаття / оброб. П. Андрійчука ; Ой у полі дичка ; Тріски сіренькі : дві 

закарпат. нар. пісні для голосу в супр. оркестру : [клавір] / оброб. М. Вігули ; 

Гуцульська фантазія : для баяна, акордеона / оброб. за нар. мотивами М. Рибалка ; 

Криниченька : для баяна, акордеона / муз. оброб. С. Барвіка-Карпатського. — 

Гайналій А. Вальс : для баяна, акордеона. — Калинюк В. Смерековий вальс : для 

двох фп. 

215. Музичне краєзнавство Буковини : хрестоматія : навч. посіб. до курсу 

"Муз. краєзнав.". Вип. 5. Кароль Мікулі / [уклад. О. В. Залуцький] ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2007. — 131, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. 

— Присвяч. 185-ій річниці з дня народж. композитора. — 50 пр. — ISBN 978-966-

568-916-4. — [2007-153 Н] 

Зміст: шість пісень для одного співоч. голосу в супр. фп. написав і пані Мар-

челлі Ледерер присвятив Кароль Мікулі : ор. 16 : 1. Місячна ніч / сл. Айхендорфа ;  
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2. Прощання / сл. Зедлітца ; 3. Метаморфози / сл. Бьорнса ; 4. Прибуття ельфів / сл. 

Маттісона ; 5. Ялинка / сл. Уланда ; 6. Паломник / сл. Айхендорфа. — Сім пісень для 

одного співоч. голосу в супр. фп. : ор. 27 : присвяч. фрау Корнелії Гельмер геб. Зіма : 

1. Це повинно бути таким чудовим / сл. Редвіца ; 2. Я хочу вилити свій біль / сл. 

Гейне ; 3. Фіалка : "Я бачив фіалку" / сл. Гофмана фон Фаллерслебена ;  

4. Колискова : "Той, що з небес" / сл. Гете ; 5. Ти моя весна : "Я мушу піти" / сл. 

Гофмана фон Фаллерслебена ; 6. Сум : "Коли я її побачив" / сл. Зедлітца ;  

7. Баркарола : "Ти серед усіх троянд найкраща". — Шість пісень для одного співоч. 

голосу в супроводі фп. написав і пані Кароліні Оганович присвятив Кароль Мікулі : 

ор. 17 : 1. Радості не варто віддаватись / сл. Гофмана фон Фаллерслебена ; 2. Сосна  

/ сл. Г. Гейне ; 3. Переді мною з'явилась квітка / сл. Гофмана фон Фаллерслебена ;  

4. Біла троянда / сл. Е. Гайбеля ; 5. Мені так серйозно і святково / сл. Гофмана фон 

Фаллерслебена ; 6. Незгасаюче кохання / сл. Г. Гете. — Дві костьольні мелодії для 

двох голосів у супр. органу. — Десять п'єс для фп. : присвячено Е. Хансліку : ор. 24, 

ч. 1: 1. Прелюдія ; 2. Романс ; 3. Імпровізація ; 4. Прелюдія ; 5. Румунська ; ч. 2:  

1. Мазурка ; 2. Румунська ; 3. Етюд ; 4. Кантилена ; 5. Імпровізація ; Етюд сі-мажор 

для фп. : присвяч. Мадам Клаудії Тустановській-Чайковській : ор. 12 ; Етюд сі-мажор 

для фісгармонії ; Балада для фп. : ор. 21 ; Скерцино для трьох скрипок : пану 

Професору Йозефу Хоакіму : ор. 12 : [партитура].  

216. Павлюк М. Я. Спомини / Микола Павлюк. — Івано-Франківськ : Нова 

Зоря, 2008. — 69, [2] с. : іл., нот. іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — [2008-138 Н] 

Зміст: Спомини : "Я згадую минуле все життя..." / сл. І. Франка ; Дар природи : 

"Між горами було село..." ; Над рікою місяць спить : "Теплий вечір по землі..." ; Мій 

рідний край : "Немає кращого вже краю..." ; Пісня депутата : "Знову наші 

депутати..." ; Женихання : "Ой ви, хлопці чорноброві..." ; Ой ти, моя Верховино : "Ой 

весняна веремія..." ; Гуцульські співаночки : "Ой ви, мої співаночки..." ; Дівочі 

спогади : "Ой за мною ходять..." ; Моя чічка : "Ой, високі полонини, гомінкі 

потічки..." ; Великодні дзвони : "Бам-бам, бам-бам..." ; Ой ця файна коломийка :  

"А як вдвох ся поцілуєм..." ; Весна яснозора : "Весно, весно яснозора..." ; Пам'ятаймо! : 

"Село сховалось за лісами..." ; Колискова мами : "Ой співала мати пісню 

колискову..." ; Барви краси : "Теплий ранок у долині..." ; Надія : "На перехресті 

пройдених доріг..." ; Поради для хлопців : "Не любіть білявих, кажу, хлопці, вам..."  

/ сл. Л. Гаврилів ; Наш поет : "А хто дивиться на мене..." ; Бабусині пиріжки : " 

А бабуня пиріжечків напекла, напекла..." ; Розум : "Бог дав розум нам нівроку..." ; 

Балада про розстріляний стяг : "Там, де смереки своїми руками..." ; Різдвяна 

колискова : "Ходить місяць сніжним гаєм..." / сл. В. Багірової ; Отчий край : "Під 

небом карпатським високим..." ; А ми такі... : "..., ну зовсім непрактичні...." ; Зваба : 

"А вже літечко в долині..." ; Українка-галичанка : "Я маленька покутянка..." / сл.  

І. Гавриловича ; Обнова : "Об'єднаймось у молитві, всі студенти України..." / сл.  

Ю. Атаманюка ; Гей, дівчата : "…, гей, сороки..." ; Прозріння : "Пройшов я немало 

доріг і стежок..." / сл. В. Михайлищука ; Маю катер : "... вже півроку..." / сл. М. Пав-

люка ; Стрілецький марш : [для інструмент. ансамблю] ; Дівоча-весняна : "Місяць в 

небі блідіє і тане..." / сл. Старікова ; Весна : "До мого вікна..." / сл. Д. Павличка ; Хто 

що пише? : "Пише хвостиком лисичка..." / сл. В. Лучук ; Веселе коло : "... — 

коломийка..." / сл. П. Гриньків ; Давня наука : "Ти скажи, чи правда, доню..." / сл.  

О. Фесенко ; Рання осінь : "Відлетіли роки-журавлі..." / сл. П. Шовкова ; Уклін тобі... 

Кобзарю! : "Два століття вже минає..." / сл. В. Грабовського ; Коханий мій : "..., вже 

до межі лиш крок..." / сл. О. Бабій. — П'єси для фп. дітям: Про нотний стан : "П'ять 

лінійок цих ми станем..." ; Про ключі : "Справа є у нас ключ "соль"..." / сл.  
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Н. Кончаловської ; Розумні рученята : "В мене голочка слухняна..." / сл. І. Кульсь-

кої ; Сипле сніг / сл. М. Підгірянки ; Марш соколят : [для фп.] ; Смерічка : дует для 

фп. 1 та 2 партії ; Етюд 1, 2 ; Вертеп: Марко проклятий ; З Меланкою. 

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

217. Шевченкіана Олександра Білаша : Гайдамаки : опера. Вишневий вітер : 

ораторія / [упоряд. М. П. Линник]. — Клавір. — К. : Муз. Україна, 2007. — 358, [1] с. : 

портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISMN M-707502-86-0. — [2008-041 Н] 

5.6 Дитячі опери, інсценівки і хореографічні постановки. Музика  

до шкільних вистав і радіопостановок 

218. Вознюк Л. Шкільні свята. 1 клас : сценарії, вірші, загадки, пісні з нотами, 

міні-вистава [для голосу з букв.-цифр. позначенням партії супр.] / Леся Вознюк, 

Людмила Олійник. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. — 78 с. ; 20 см. — Авт. заз-

начено на звороті тит. арк. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-07-1201-0. — [2008-208 Н] 

Із змісту: Зустрічай нас, рідна школо! ; Мій друже Світлофоре! ; Не забудь, із 

якого ти роду, де коріння твоє проросло ; Через гори, через ліс Дід Мороз гостинці 

ніс ; Твоє, матусю дорога, святкуємо сьогодні свято! ; Прощавай, Букварику! 

219. Паронова В. І. Бал казкових героїв : зб. сценаріїв новоріч. свят для дітей 

дошк. і мол. шк. віку / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. — Тернопіль : Навч. кн. — 

Богдан, 2008. — 90, [5] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-419-9. — [2008-032 Н] 

Зміст: Ось ялинонька прийшла ; Новий рік у лісовій хатинці ; Новорічне свято 

у Гнома ; Бал казкових героїв ; Зимові пригоди Дюймовочки. 

220. Паранова В. І. Співуча осінь : зб. сценаріїв для дітей дошк. і мол. шк. віку 

/ В. І. Паранова, Н. М. Шевченко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 73,  

[4] с. ; 20 см. — [2008-050 Н] 

Зміст: Золотий листочок ; Співуча осінь ; Пригоди колобка ; Сукня для осені ; 

Козацькі ігри. 

221. Петровський В. Зірка Віфлеєму : муз. вистава : [для дит. хору з солістами 

у супр. інструм. ансамблю : фп., скрипка, флейта] / Володимир Петровський.  

— Запоріжжя : Пилигрим, 2007. — 162 с. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2976-

08-3. — [2008-014 Н] 

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ  

І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО  

ТА ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ  

І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

222. Афоніна О. С. Сольфеджіо : навч. посіб. для 4-го кл. ДМШ та шк. 

мистецтв / О. С. Афоніна ; М-во культури і туризму, Держ. метод. центр навч. закл. 

культури і туризму. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2007. — 59, [1] c. : іл., 

табл. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN M-707515-02-0. — [2008-059 Н] 

223. Барська З. М. Сольфеджіо на основі української народної пісні : 

хрестоматія / З. М. Барська. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 158, [1] с. : 

нот. іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 158. — Покажч.: с. 148 — 157. — ISВN 978-966-10-

0031-4. — [2008-110 Н] 
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224. Вивчення хорових творів українських композиторів із супроводом 

фортепіано (малі форми) : [навч. посіб. для використ. в навч.-вихов. процесі вищ. 

навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—IV рівнів акредитації] / ред.-упоряд. Л. І. Кара-

вацька ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. — 

К. : Купріянова О. О., 2007. — 279 с. : нот. іл. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 

300 пр. — ISВN 978-966-8668-46-3. — [2008-128 H] 

Зміст: Ніщинський П. Козак Софрон : "Ой не знав козак..." : міш. хор у супр. 

фп. ; Закувала та сива зозуля : чол. хор у супр. фп. — Лисенко М. Заповіт : "Як умру, 

то поховайте..." : тенор соло та чол. хор у супр. фп. ; Нічки темненькії : чол. хор у 

супр. фп. ; Барвінок цвів : міш. хор у супр. фп. ; І спочинуть невольничі утомлені 

руки : (третя частина з кантати "Радуйся, ниво неполитая") : сопрано соло та жін. хор 

у супр. фп. / сл. Т. Шевченка ; Вічний революціонер : міш. хор у супр. фп. / сл.  

І. Франка. — Оброб. укр. нар. пісень: Та забіліли сніги : чол. хор у супр. фп. ; Ох, і 

закувала сива зозуленька... : чол. хор у супр. фп. ; Король : "... коло городу 

ходить..." : (танок) : міш. хор у супр. фп. ; Та поза садом-виноградом : (рекрутська) : 

чол. хор у супр. фп. — Кошиць О. Оброб. укр. нар. пісень: Гей, я козак з України : 

міш. хор у супр. фп. ; Ой дівчина Уляна : міш. хор у супр. фп. ; Про Нечая : "Ох, і з-

за гори..." : чол. хор у супр. фп. — Леонтович М. Моя пісня : "Я пісню співаю про 

квіти, про гай..." : тенор соло та міш. хор у супр. фп. / сл. К. Білиловського ; 

Легенда : "Дівчину вродливу юнак покохав..." : тенор соло та міш. хор у супр. / сл. 

М. Вороного. — Людкевич М. Чи ми ще зійдемося знову : міш. хор у супр. фп. / сл. 

Т. Шевченка. Оброб. укр. нар. пісень: Ой напилася : міш. хор у супр. фп. ; Ой кум до 

куми залицявся : міш. хор у супр. фп. ; Чорна рілля ізорана : міш. хор у супр. фп. ; 

Зелена ліщина : чол. хор у супр. фп. ; Гагілка : "Янчику подолянчику..." : жін. хор у 

супр. фп. — Сениця П. І небо невмите : чол. хор у супр. фп. / сл. Т. Шевченка ; 

Згасає день : міш. хор у супр. фп. / сл. О. Коваленка. — Стеценко К. Заповіт : "Як 

умру, то поховайте..." : міш. хор у супр. фп. ; Рано-вранці новобранці : чол. хор у 

супр. фп. / сл. Т. Шевченка ; Прометей : "Стоїть Кавказ високий та дрімучий..." / сл. 

О. Коваленка ; літ ред. П. Тичини ; Сійтеся, квіти : (Золотий засів) : міш. хор у супр. 

фп. ; Веснонько, весно : міш. хор у супр. фп. / сл. О. Коваленка ; Над нами ніч : міш. 

хор у супр. фп. / сл. О. Олеся ; То була тихая ніч : міш. хор у супр. фп. / сл.  

Л. Українки ; Могила : "Серед степу..." : чол. хор у супр. фп. / сл. Б. Грінченка. 

Оброб. укр. нар. пісень: Червоная калинонька : жіноч. хор у супр. фп. — Вахнянин Б. 

Садок вишневий коло хати : міш. хор у супр. фп. / сл. Т. Шевченка. — Ревуцький Л. 

Ой чого ти почорніло : міш. хор у супр. фп. / сл. Т. Шевченка ; Гукайте їх : міш. хор 

у супр. фп. / сл. М. Філянського. Оброб. укр. нар. пісень: В вишневому садочку :  

"В вишневім садочку посію я руту..." : міш. хор у супр. фп. / запис М. Гайдая ; Моя 

мила, премила : (лемківська) : міш. хор у супр. фп. ; На кладочці умивалася : міш. 

хор у супр. фп. ; Ой, ти, зоре : чол. хор у супр. фп. ; Ой вінку, мій вінку : міш. хор у 

супр. фп. ; Засвистали козаченьки : чол. хор у супр. фп. — Лятошинський Б. Оброб. 

укр. нар. пісень: Про Кармелюка : "За Сибіром сонце сходить..." : міш. хор у супр. 

фп. ; Про козака Софрона : "Ой не знав козак..." : міш. хор у супр. фп. — Верьовка 

Г. Обриваються звільна всі пута : міш. хор у супр. фп. ; Не забудь юних днів : міш. 

хор у супр. фп. / сл. І. Франка. Оброб. укр. нар. пісень: Чи се ж тії чоботи : міш. хор у 

супр. фп. ; По діброві вітер виє : міш. хор у супр. фп. ; Вийшли в поле косарі : міш. 

хор у супр. фп. ; І шумить, і гуде : міш. хор у супр. фп. ; Ой ходив чумак : чол. хор у 

супр. фп. — Вериківський М. Хор із кантати "Радість": "Радуйся, земле!.." : міш. 

хор у супр. фп. Оброб. укр. нар. пісень: Ой гоп таки так : міш. хор у супр. фп. 
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225. Калашник М. П. Музичні прописи : навч. посіб. [для використ. в навч.-

вихов. процесі серед. спец. муз. шк.]. Зошит 1 / Марія Калашник ; М-во культури і 

туризму України, Харків. гуманіт.-пед. ін-т [та ін.]. — Х. : Мосякін В. М., 2008. —  

48 с. : нот. іл., портр. ; 29х20 см. — У надзаг. також: М-во освіти і науки України, 

Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України, Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди та ін. — 1 000 пр. — [2008-144 Н] 

226. Музичні диктанти : одноголосся та двоголосся / Булгаков Ю., Дубінін І., 

Малиновська І. [та ін.]. — [2-ге виправл. вид.]. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 

2007. — 153, [1] с. ; 24 см. — 500 пр. — ISMN M-707515-01-3. — [2008-053 Н] 

227. Музична хрестоматія : 1-й кл. / Гумінська О. О., Опанасець І. С. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 30, [2] с. ; 29 см. — ISBN 978-966-408- 

205-8. — [2008-037 Н] 

228. Музична хрестоматія : 2-й кл. / Гумінська О. О., Опанасець І. С. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 26, [2] с. ; 29 см. — ISBN 978-966-408- 

205-8. — [2008-038 Н] 

229. Музична хрестоматія : 3-й кл. / упоряд.: Гумінська О. О., Опанасець І. С. 

— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 36, [3] с. : нот. іл. ; 29 см. — ISBN 978-

966-408-207-2. — [2008-086 Н] 

230. Музична хрестоматія : 4-й клас / упоряд.: Гумінська О. О., Опанасець І. С. 

— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 40, [3] с. : нот. іл. ; 29 см. — ISBN 978-

966-408-208-9. — [2008-141 Н] 

231. Скуратовський В. 200 диктантів із сольфеджіо : (двоголосся і 

триголосся) / Володимир Скуратовський. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2005. — 

54 с. ; 29 см. — ISNM M-707506-16-5. — [2008-152 Н] 

232. Теория музыки в нотных примерах : хрестоматия : [для высш. музык. 

учеб. заведений І—ІІ уровней аккредитации] / сост., введ., комент. Е. Н. Неведровая ; 

М-во культуры и туризма Украины [и др.]. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2008. 

— 190, [1] с. : нот. ил. ; 29 см. — В надзаг. также: Гос. метод. центр учеб. заведений 

культуры и искусств Украины, М-во культуры и искусств Автоном. Респ. Крым, 

Симфероп. музык. училище им. П. И. Чайковского. — Алф. указ.: с. 189—190. — 500 

экз. — ISВN 978-966-648-188-0. — [2008-123 H]. 

233. Феруз І. О. Музичні бесіди : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. О. Фе-

руз ; Мелітопол. держ. пед. ун-т, Лаб. муз.-викон. мистецтва. — Мелітополь (Запоріз. 

обл.) : МДПУ, 2008. — 107 с. : іл., нот. іл., портр. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-

8563-75-1. — [2008-096 Н] 

Зміст: розд. 1: Спогади старовинного рояля ; Нотний зошит ; Ще раз про му-

зику. — Розд. 2: Природа, мистецтво і людина ; "Весни чарівним світлом осяя-

ний..." ; "Відгомонів гай золотий...". 

234. Художественное воспитание : [статьи]. Вып. 1. — Одесса : Optimum, 

2008. — 125, [1] с. : портр. ; 29 см. — Лит. текст: рус., укр. — Библиогр. в конце ст. 

— 100 экз. — ISВN 978-966-344-245-7. — [2008-190 Н] 
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А-а, киця-мура 6 
А-а, люлі 6 
А білий сніг летить 30 
А Бог Адама створив руками 6 
А брат сестрицю виряджав 68 
А був в батька один син 3 
А в березні 63 
А в боярів руки трясуться 68 
А в душі Україна моя 101 
А в лебедя ножки біленькі 7 
А в нас півень сизокрилий 68 
А в нашого свата 7 
А в нашого хазяїна 24 
А в неділю рано-пораненько 7 
А в петрівку косовицю 24, 68 
А в Петрівку, в косовицю 93 
А в полє, в полє, там Господь ходе 68 
А в полі береза, а в полі кудрява 7 
А в тому саду 1, 132 
А вже весна 1, 6, 91, 131 
А вже весна воскресла 132 
А вже весна красна 132 
А вже вечур настає 59 
А вже сонце котиться 131 
А вже третій вечір 1, 6 
А вже чумак дочумакувався 7 
А до мене Яків приходив 6, 7 
А дощ в невимірянім тоні... 46 
А звідси гора 70 
А Йван черевички купив 93 
А літечко грає 125 
А любовь, любовь пропала 64 
А мати ходить на курган 85, 132 
А метелиця 121 
А ми літо не гуляли 68 
А ми поле оремо 76 
А ми просо сіяли 1, 131 
А ми роду та й не пишного 68 
А ми такі... 216 
А музика і плакала, й сміялась 63 
А над нами гуси пролітали 120 
А наш дружко коровай крає 7 
А, ну, ну, ну, котару 6 
А, ну-ка, город отгадайте! 47 
А пісня лунає... 31 

А солов'ї кохаються 44 
А соняхи цвітуть 78 
А ти мій погляд розгадав... 31 
А ти прийдеш 39 
А у мене все одно 78 
А хто ж винен?.. 31 
А шум ходе 68 
А шум ходить 24 
А ще сонце не заходило 1, 68, 93 
А що день... і що ніч... 84 
А що? 128 
А я в батька росла 1 
А я в морі купалася 3 
А я кохання не чекала 39 
А я люблю! 211 
А я сіно громадила 3 
А я собі українка 118 
А я у гай ходила 120 
А я шукаю... 62 
Абеткова пісенька 117, 127 
Август 38 
Аве, Марія! 68 
Азбучна сім'я 102 
Ай, мой шалаш 50 
Ай, ну, коте-котино 11 
Айстри 39, 73 
Акацієвий вальс 106 
Акація 51 
Акварель 78 
Александру Духновичу 81 
Алексею Суркову 62 
Алфавіт 105 
Амазонка 29 
Америка 64 
Амур 116 
Ангел 75 
Ангел Благовіститель 92 
Ангел-Хоронитель 135 
Антрацит 38 
Апрельская баллада 211 
Ария Альмиры 27 
Ария Бастьены 27 
Аріозо Русалки 73 
Арія Варвари 45 
Арія Еболі 45 



  

 125 

Арія Марусі 73 
Арія Насті 45 
Арія Нилівни 45 
Арія Одарки 27, 73 
Арія Тараса 73 
Артек 48 
Артем 64 
Артист 111 
Архітектор 140 
Атаман Булавин 75 
Ах, музыка 211 
Ах, ты дед Архимед 211 
Ахмет-Хан Султан 50 
Баба снігова 125 
Бабине літо 72 
Бабусина казка 58 
Бабусині казки 117, 124, 127 
Бабусині окуляри 119 
Бабусині пиріжки 216 
Бабусі 109, 112 
Бабусю, рідненька 6 
Бабуся 129 
Бабуся і дідусь 120 
Бабця спить 58 
Багатий скупий брат і бідна сестра 7 
Багатство у наших роках 78 
Бажаємо вам 118 
Базар 75 
Балада 200 
Балада про Березня 92 
Балада про дзвонаря Андрія 31 
Балада про Крути 36 
Балада про мальви 99 
Балада про повстанця 89 
Балада про розстріляний стяг 216 
Балада про Хусена Андрухаєва 38 
Баллада о комиссаре 62 
Баллада о кукле 27 
Баллада о любви 211 
Баллада о Рихарде Зорге 62 
Балтийский вальс 67 
Балтяночка-коханочка 67 
Бандуристе, орле сизий 70 
Барви краси 216 
Барвистий вінок 123 
Барвінкова Україна 112 
Барвінок цвів 224 
Барвінчата 112 
Баркарола 215 
Батька забрала війна 68 
Батькам 37 

Батьків заповіт 58 
Батьківська криниця 106 
Батьківська хата 90 
Батьківське літо 91 
Батьківське село 68 
Батьківський край 62 
Батьківські пісні 39 
Батьківські сини 26 
Батьківщина 116 
Батько добрий 9 
Батько і мати 132 
Батько й мати 37 
Батькова пісня 37 
Батькова порада 67 
Батькове поле 107 
Батькове серце 6 
Бедные беженцы 5 
Без батьківщини 92 
Без тебе 55 
Без тебе моя свічка не горить 30 
Без тебя 211 
Бездомный 5 
Безіменним героям 141 
Безмежнеє поле 73 
Безпорадне кошеня 121 
Безсмертники цвітуть 106 
Белая печаль 211 
Белое танго 38 
Белый конь 29 
Белый лебедь 75 
Берега родные 33 
Берегиня 91 
Берегти в серденьку 104 
Бережіть природу 114 
Березень 112 
Березнева заметіль 48 
Березнева пісенька 108 
Березнева симфонія 31 
Березнянка 81 
Берізка 6 
Бечка б'є... 140 
Била жінка мужика 6 
Била жінка мужика, пішов позивати 7 
Била жінка чоловіка 94 
Била мене мати 6, 70 
Била мене мати прутом із берези 7 
Біблія 71 
Біг табун по степу 37 
Бігла кізка топитися 11 
Бігла мишка 7 
Бігло, бігло козенятко 11 
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Бідолашний Гриць 214 
Біжить весна 125 
Біжу засівати 125 
Біла зимонька 93 
Біла казка 106 
Біла квочка 131 
Біла криниця 159 
Біла пісня 101 
Біла повінь 82 
Біла свічка 211 
Біла троянда 215 
Біла-біла зимонька 133 
Білая береза, ти в печі була 7 
Біле видиво зими 106 
Білий вальс 31 
Білий гарбуз качається 3 
Білий сніг 133, 137 
Білий танець 107 
Білим цвітом 91 
Білі лебеді 55 
Білі нарциси 62 
Білі папірівки 72 
Білі рукавиці 110 
Білі черемхи 91 
Білі яблука 44 
Білі-білі тюльпани 89 
Білка 110 
Білківське небо 48 
Білокорі діви 26 
Білорученька зима 128 
Біль 51 
Біль Волинського лісу 82 
Біля багаття 40 
Біля ваших дверей 44 
Біля річки, біля броду 70 
Біля хати 24 
Благодарю 211 
Благословенна земля 81 
Благословенна зірка ясна 92 
Благословенний світ 58 
Благословення 91 
Благослови, Боже 7 
Благослови, мати 1, 117, 131 
Благослови нас, Боже! 130 
Благословіння 8 
Благословіть Христа славити 23 
Благословляє день зірниця рання 8 
Благословляю і молюсь 130 
Блаженні ті 130 
Близнюки 114 
Блискоче ніч перлиною Растреллі 80 

Блюз 106 
Блюз для двоих 75 
Бог і Воля 130 
Бог не тиран 130 
Бог предвічний 99 
Богданова пісенька 105 
Богородице Діво 32, 88 
Бодай ся когут знудив 6, 70, 96 
Божа Мати 88 
Боже Великий 76 
Боже Великий всесильний! 88 
Боже Великий, Єдиний 6 
Боже Єдиний, помилуй мене 130 
Боже, вислухай благання 132 
Божий син 52 
Божий Син народився 116 
Бойківський край 58 
Болить так серце на любов 97 
Боль 56 
Бомж 84 
Бондарівна 7 
Боржава 49 
Боровики 128 
Бороться и верить 211 
Боря, Боренька, сынок 64 
Бояне рідної землі 86 
Боярине-душко 7 
Боярине-серце 7 
Брала дівка льон, льон 1 
Брат сестрицю за стіл завів, та рано-рано 7 
Брати мої 9 
Братские могилы 211 
Бровчик 140 
Бродит бабка... 62 
Брунька 103 
Бублик і паляниця 128 
Був собі гарний хлопець 6 
Був собі журавель 1, 11, 134 
Бувайте вершини скелясті 34 
Бувайте здорові 7 
Буде вечур 59, 81 
Буде щастя з тобою 106 
Будеш, будеш, ненько 68 
Буджак 67 
Будильник 129, 211 
Будь природі другом 105 
Будь щасливою 58, 119 
Будяк 137 
Буквар 105, 117 
Букварик 102 
Букет із зірок 89 
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Буковиночка 42, 65 
Буковинські вечорниці 159 
Була в батька парова машина 68, 93 
Була в мене ненька та й не жалібенька 7 
Була весна 63, 71 
Була і буде Україна 68 
Була любов, була 96 
Була собі Маруся 1 
Було б не рубати зеленого дуба 27 
Було колись на Вкраїні 132 
Було літо, було літо та й стала зима 7 
Бумерангом вертається зло 37 
Бунтарі 81 
Бурлацьке 92 
Бурхлива річка 139 
Бусли 8 
Бывают женщины 75 
Была любов, была... 59 
Было дело 75 
В гіпопо-хаті 126 
В городе — ночь 211 
В дороге жизнь моя 38 
В єднум жебі цукор 96 
В заветном саду 67 
В зеленім ліску 134 
В зеленім селі на Поліссі 48 
В зеленум гайочку 59 
В зимову ніч 97 
В капустини — іменини 128 
В кінці греблі 202 
В кінці греблі шумлять верби 1, 6, 7, 70 
В кораблі по землі 126 
В кузні 81 
В ліс по ягоди 107 
В лісовій хатиноньці 123 
В лузі 128 
В майских грозах 67 
В мерехтінні зірниць 89 
В мире есть красавица одна 27 
В моей душе 45 
В моєму серці квітне Україна 92 
В нас тарілка не намальована 7 
В небі жайворонок співає 71 
В ніч святкову 96 
В новогоднюю ночь 38 
В пана Івана 24 
В перший клас 128 
В полеглих матросів немає могил 68 
В полі-полі плужок ходить 132 
В походе 75 
В провалля розпачу 32 

В рідній стороні 101 
В розлуці 38 
В садах верховинських 71 
В садочку калина 31 
В саду гуляла 70 
В світі казки 113 
В серці маю Україну 48 
В суботу пізненько 6 
В Сувуксуве 50 
В тихий вечір заблукала 107 
В хате 75 
В чаїному сумноголоссі 55 
В Чорне море кров Дністром тече 96 
В школьном дворе 62 
В Ялте 50 
Валеологія 114 
Вальс городу 29 
Вальс о школьной девчонке 28 
Вальс ожидания 38 
Вальс сніжинок 131 
Валяночки, валяночки 127 
Ванька-встанька 62 
Варварочка-школярочка 118 
Василева мати 24 
Василеве поле 78 
Василечки та запашнії 7 
Василина 31 
Василиха 81 
Ваша светлость, березы... 62 
Вдалині за селом 65 
Вдивляюся у небо 63 
Вдячна тобі, кішко чорна 107 
Вдячне сонечко 140 
Великдень 37, 129 
Великодні дзвони 216 
Великый прокімен 59 
Величаві Карпати 48 
Величай, душе моя 92 
Венера 211 
Верба над водою 96 
Верба-арфістка 211 
Вербиченько моя 81 
Вербичка 110 
Вербова гілочка зелена 106 
Вербовая дощечка 131 
Вербові котики 108 
Вересень 112 
Вересовий мед 79 
Верніться, сни мої... 202 
Версальским кадетам 29 
Вертайтесь, лелеченьки, вертайтесь 106 
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Вертались лелеки 104 
Вертають на Вкраїну журавлі 106 
Верховина — вись орлина 81, 214 
Верховинка 81 
Верховино мальована 49 
Верховино, мати моя 6, 70, 96 
Верховино, світку наш 76 
Верховино, світку ти наш 59, 70, 131 
Верховинська поема 81 
Весела гама 54 
Весела осінь 63 
Веселая 75 
Веселе коло 216 
Веселенькі чобітки 123 
Веселий гном 58 
Веселий музикант 131 
Веселий ранок 126 
Веселий співак 127 
Веселі гуси 131 
Веселі жабенята 138 
Веселі нотки 112 
Веселіться, сніжиночки 128 
Веселіш музики грайте 24 
Веселка 135 
Веселкові барви 107 
Веселкові писанки 123 
Весільна 93 
Весільний понеділок 93 
Весільні 2 
Весільні пісні 24 
Весна 46, 58, 108, 128, 139, 216 
Весна без тебе... 31 
Весна пісень співає 117 
Весна поёт 64 
Весна прийшла 110 
Весна яснозора 216 
Весна ясночола 133 
Весна, весна! 21 
Весна-красна 136 
Весна-чарівниця 37, 129 
Веснівка 73, 200, 202 
Веснонька 37 
Веснонько, весно 224 
Весняна метелиця 108 
Весняна піснь 81 
Весняне пробудження 133 
Весняне сонечко 37 
Весняний вальс 106, 107 
Весняний джміль 115 
Весняний сад 26 
Весняний ювілей 125 

Весняні Карпати 81 
Весняні квіти 129 
Весняні котики 128 
Веснянка 103, 108, 112, 117, 128, 132,  
 134, 203 
Веснянки 107 
Весняночка 101, 137 
Весняночко-паняночко 134 
Ветер 62 
Ветер перемен 75 
Ветерани 91 
Ветераны 62, 75 
Ветка 62 
Вехи жизни 75 
Вечер 75 
Вечер лета 211 
Вечерняя молитва незнакомой  
женщины 84 
Вечером синим... 62 
Вечер черные брови 75 
Вечеря для батьків 123 
Вечір 21, 77, 115 
Вечір на Дністрі 65 
Вечір надворі 1, 6, 67 
Вечірній Київ 92 
Вечірня година 94 
Вечірня зоря 132 
Вечірня молитва 130 
Вечірня пісня 6, 27, 73, 132 
Вечірня Полтава 31 
Вечірня співанка 141 
Вещие сны 211 
В'ється Тікич 44 
Вже вечір вечоріє 70 
Вже Мати Марія радіє 88 
Вже минули зимові напасті 106 
Вже настало літечко 125 
Взяв би я бандуру 1, 6, 70, 76 
Ви 46 
Вибирала дівчинонька жениха 77 
Виглядає мати 77 
Виглядає сина мати 58 
Виглядають діти Миколая 123 
Виглянь, виглянь, сонечко 123 
Визволителі 85 
Вийди, вийди, Іванку 1, 131 
Вийди, мати, з хати 7, 9 
Вийшла Марія 92 
Вийшли в поле косарі 1, 6, 131, 224 
Вилітали орли з-за крутої гори 6, 73 
Виноградарка 81 



  

 129 

Випускний клас 129 
Виростеш ти, сину 6, 70, 85, 132 
Виряджала мати сина 36 
Виряджала мати сина у солдати 7 
Висить ябко, висить 70 
Високо орел літає 79 
Виспівує соловейко 70 
Витязь Волині 136 
Вифлеємська зірка сяє 123 
Вишенька 128 
Вишенька в білій хустинці 108 
Вишенька цвіте 104 
Вишеньки 139 
Вишеньки-черешеньки 103 
Вишенько-вишня 78 
Вишивала мати 109 
Вишивала мати зозуленьку 85 
Вишивальниця 110 
Вишиванка 6, 70, 99, 112, 131 
Вишиванка на свято 106 
Вишивання 128 
Вишита сорочка 141 
Вишневе сонце 111 
Вишні цвітуть 118 
Вишні, черешні розвиваються 1, 6, 134 
Вишня 65, 101 
Від берега до берега... 31 
Від імені житнього хліба 90 
Від Карпат до Дніпра 49 
Від Києва до Лубен 24 
Від синього Дону 76 
Віддали, заручили 7 
Відкриваю поета 21 
Відкрийте ворота. Іде князь-сирота, по 
свою княгиню, по свою дружину 24 
Відлітає літо 21 
Відлітаю 42 
Відлітають журавлі 112 
Відлуння 135 
Відчинилося життя 116 
Віз козак торбину щастя 106 
Візьми, Маріє, нас в опіку! 92 
Візьміть мене на крила, журавлі 58 
Візьміть у дорогу 102 
Вій, вій, вітерець 131 
Віктору Матюку 89 
Віла Ганічка віночок 81 
Вільшанка 154 
Вінок 120 
Віночок 112, 128 
Віншувальна 123 

Вір мені 49 
Віра 106 
Віра, Надія, Любов 106 
Вірні друзі 124 
Вірність 60, 65 
Вірю і чекаю 91 
Вітаємо маму 112 
Вітальна 118 
Вітання вчителям 114 
Вітання-запрошення 141 
Вітер 46 
Вітер віє 3, 14 
Вітер з гаєм розмовляє 7, 80, 134 
Вітер з поля, хвиля з моря 6 
Вітер повіває та листям колише 7 
Вітер рве хмаринкам сірі плащики 63 
Вітерець 58, 112, 137 
Вітрила 49 
Вітрила надії 26 
Вітрисько-вітрюган 128 
Вітряк 62 
Вітчизна моя 37 
Віхола 107, 128 
Вічна юність 92 
Вічний вогонь 131 
Вічний революціонер 224 
Вічно будь, красуйсь, Полтаво... 31 
Віють вітри, віють буйні 1, 6 
Віють прапори 76 
Вклонюся я матусі 30 
Вмілий швець 140 
Во сне 211 
Вогник 51, 71 
Вогники сміються 71 
Вода в реке чистая 50 
Водограй 99 
Военные вдовы 35 
Возвращение 75, 78, 211 
Вознесись, Україно 89 
Волга реченька 67 
Волине синьоока 89 
Волинські веснянки 94 
Волівчанка 81 
Володар пісні 49 
Волочільники волочилися 9 
Волошка 89 
Волошки 137 
Волошки кохання 55 
Волошкові очі 65 
Волшебные километры 33 
Вона цигаркою не смалить 48 
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Вони стояли мовчки 45 
Вор 5 
Воробей 64 
Ворона-каркарона 120 
Ворскла-річенька 31 
Ворушить зайчик вусами 138 
Восени 127 
Воскресіння 37 
Воскресіння любові 26 
Воскресни з вогню 211 
Воскресний дзвін 128 
Воспой хвалу Всевышнему 81 
Воспоминание об осени 211 
Восьма струна 106 
Вояцький марш 92 
Вранішня зоря 105 
Вранішня казаночка 138 
Вранці 137 
Вратарь 33 
Времена года 27 
Время сов 75 
Время, как всадника миг 29 
Вручаніє 81 
Все діло поробили 68 
Все кучеряве 126 
Все лучшее детям 67 
Все мы дети Земли 64 
Всё повторяется 211 
Все росте на світі догори 138 
Все сняться Карпати 71 
Вселенная моя 33 
Всенічна 20 
Всі ідем до Тебе, о Божа Мати 130 
Вставай, народе 8 
Встречи-прощанья 75 
Всякому городу нрав і права 6 
Вуаль закроет мою душу 211 
Вулиця моя 111 
Вчителька моя 102 
Вчительки нашої вальс 114 
Вчителько моя 129 
Вчителько, мамо моя 78 
Вчителю 26, 118 
Вчителю мій 37 
Вчора рук, як ня мамка била 59 
Вчорашні сни 72 
Вы так нечаянно явились 75 
Выткался на озере 75 
В'язонько 73 
Гав-гу! Вовки 76 
Гавот 27 

Гагілка 224 
Гаданочка 159 
Гадяцькі гуляночки 24 
Газдыня 81 
Гай зелененький 24 
Галинонько 55 
Галичанка 27, 97 
Галюсина родина 117, 127 
Галюся 137 
Галя по садочку ходила 131 
Галя-Галинка 48 
Гандзя 6 
Ганусина пісня 81 
Гармошка 21 
Гарна молодиця... 31 
Гарне літо 37 
Гарний танець гопачок 131 
Гарно жить на світі 52 
Гаю, гаю, зелен розмаю 1, 6, 70 
Гвен 27 
Гвоздика 50 
Где бы ты не жил 75 
Где ты, милый друг? 67 
Гей, бики! 71 
Гей, була в мене коняка 6 
Гей, ви, браття козаченьки 93 
Гей, ви, козаченьки 99 
Гей, ви стрільці січовії 6 
Гей, видно село 6 
Гей, волинськими шляхами 76 
Гей, волошин сіно косить 1 
Гей, гей! Ой, хто лиха не знає 7 
Гей, дівчата 216 
Гей, дубе, дубе 81 
Гей, життя ти наше 76 
Гей, Иване, Иване 59 
Гей, колись були степи, поля 9 
Гей, літа орел 6 
Гей, люди їдуть по ліщину 68 
Гей, мандрують пластуни 76 
Гей, ми діти українські 92 
Гей, на високій полонині 81 
Гей, на горі там женці жнуть 76 
Гей, не сама, не сама 96 
Гей, нум, хлопці, до зброї 76 
Гей, нуте, хлопці 6 
Гей, піду я в гори 87, 118 
Гей, пластуни! Гей, юнаки! 76, 132 
Гей, приснилось мені 92 
Гей, розвивайся, дуб зелененький 70, 99 
Гей, славний наш гурток "Вовків" 76 
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Гей, соколи 24 
Гей, там у горах 76 
Гей, там, на горі, Січ іде 6, 76, 131, 139 
Гей, у лісі, в лісі 1 
Гей, у лузі червона калина 76 
Гей, у місті та й у Львові 1 
Гей, у нас крила молоді!.. 76 
Гей, я козак з України 224 
Гей, явір, явір 96 
Гей-гу! Гей-га! 76 
Гей-гу, гей-га! Таке то в нас життя... 76 
Ген Арагві мчить 132 
Героя душа 33 
Гетьте, думи, ви, хмари осінні 27, 202 
Гиля, гиля, сірі гуси 70 
Гимн весне 62 
Гимн Ерусалиму 212 
Гимн подкарпатських русинів 81 
Гимн помаранчевої революції 92 
Гимн УВК № 122 64 
Гіла-Гілочка 134 
Гімн 75 
Гімн Європейського університету 56 
Гімн Ізмаїлу 67 
Гімн Кричильської школи 106 
Гімн Полтавської державної аграрної 
академії 31 
Гіркий полин 30 
Гірська річка 121, 128 
Гірське озерце 71 
Главная улица 211 
Главный город на земле 47 
Глас погибшего подводника 51 
Глибока криниця 70 
Глибока криниця, глибоко копана 1, 6, 70 
Глупое сердце 75, 211 
Глухів чарівний 78 
Глухівський вальс 78 
Глуховский вальс 78 
Говори 55 
Говорить Полтава 31 
Го-го-го коза 24 
Гой ты, Русь 75 
Гойда, гойда, гойдаша 6 
Гойда, гойда, гойдашечки 6 
Голова моя седая 75 
Голос вічності 92 
Голос дивокраю 48 
Голос добра 84 
Голос моря 8 
Голос с того света 46 

Голочка 131 
Голуб без голубки не воркує 78 
Голубий лелека 139 
Голубі озера 21 
Голубка 116, 128, 132 
Голубоока 107 
Гомін дзвонів 92 
Гомін, гомін по діброві 139 
Гомін, гомін, гомін по діброві 6 
Гомо сапиенс — полезный 64 
Гомони наш Дніпро 68 
Гоп, мої гречаники 131 
Гопачок 112, 124 
Гордий сокіл 211 
Горе — не беда 75 
Гори мої гори 134 
Горить моє серце 73, 94 
Горіла сосна 70 
Горілочко-сивухо 7 
Горіхове зернечко в стіну б'є 7 
Горобейкова матінка 11 
Горобина 135 
Горобинка і калинка 110 
Гороб'яча лічилочка 138 
Город в акварели 47 
Город вечерний 47 
Город детства 75 
Город жизни и любви моей 47 
Город мой, где ты любишь меня 47 
Город помнит 47 
Город счастья 38 
Город увез бы в кармане 47 
Город юности, город зрелости 47 
Города 47 
Горянка 81 
Горячая любовь 5 
Господи, прости 88 
Господиня Ква 137 
Господній заповіт 77 
Гостинці для пташок 127 
Гра з Дідом Морозом 122 
Грає півник на гармоні 141 
Грай, бандуро, грай 30 
Грай, бджілко 81 
Грай, музиканте! 107 
Грай, трембіто 81 
Грайливі потічки 140 
Гремят веселые оркестры 67 
Грецька одіссея 48 
Грибок 128 
Гриць мене, моя мати 6 
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Грицю, Грицю, до роботи! 1, 6, 131-32 
Грішники 130 
Гроза 56 
Громовик Ілля 140 
Грудень 63 
Грузинський наспів 81 
Грустинка 75 
Грустная песня 38 
Грустный вальс 62 
Грусть девушки 27 
Грушка моя 72 
Гуде вітер вельми в полі 6, 99, 132 
Гуде у полі вітер лютий 36 
Гукайте їх 224 
Гуляв я три роки 93 
Гуси летіли 81 
Гуси-гусенята 110 
Гуси-лебеді 159 
Гусоньки 104 
Гуцулик 115 
Гуцулка Ксеня 6, 70 
Гуцулочка 38 
Гуцульська ватра 42 
Гуцульські співаночки 216 
Ґава ґудзик загубила 126 
Давнє кохання 39 
Давня весна 94, 202 
Давня наука 216 
Давня розмова 58 
Дала мати заміж молодую 68 
Далека ти, та близька нам 76 
Далека хата 93 
Дар природи 216 
Даринка і сніжинка 124 
Дарите женщинам цветы 75, 78 
Даруй щастя 23 
Два єноти і ноти 126 
Два кольори 6, 70, 132 
Два медвежонка гризли 35 
Два мужчини 37 
Два сонечка 111 
Два хлопчики 139 
Дванадцять нас в гурті Котів 76 
Дві вербички 82 
Дві долі 97 
Дві доріжки розійшлись 97 
Дві дороги 107 
Дві зірочки 138 
Дві квіточки 112, 117 
Дві пелюстки осіннього смутку 55 
Дві пісеньки 116 

Дві сестрички 141 
Двоє 37, 107 
Де б я не їхала, де б я не йшла 7, 70 
Де батьківська земля 49 
Де дівчина ходила 24 
Де Дніпро широкий 8 
Де ж ти, доле? 39 
Де живе любов 128 
Де згода в сімействі 132 
Де квітуча полонина 71 
Де Крим за горами 1 
Де річка Сян 92 
Де синії гори 6, 62 
Де співає річка 77 
Де сьогодні ви, мої однополчани... 34 
Де ти бродиш, моя доле 6 
Де ти згасла, зоре ясна 94 
Де ти мене, Василеньку, поведеш 1 
Де ти, Святий Миколаю? 104 
Девочка и дождь 75 
Девушки — цветы 64 
Дев'ятий вал 31 
Дежа вю 75 
Денна колискова 138 
День народження 40, 119 
День народження у тата 124 
День прокинувсь, як маля 107, 129 
Дерево нашого роду 114 
Деревце роду 112 
Десь в осінь задивилась горобина 63 
Десь живе бегемот 126 
Десь на дні мого серця 8 
Десь там далеко на Волині 70 
Десь тут була подоляночка 1, 6, 11, 131,  
 134 
Детская песенка 27 
Детские игры 27 
Детский городок 67 
Детский сад 64 
Дєвушка крапивушку жала 9 
Джерела 62 
Джерело 106 
Джульєта 27 
Дзвін життя 48 
Дзвіночки 103, 111, 128 
Дзвіночок 118 
Дзвіночок — жайвір 103 
Дзвіночок кличе 141 
Дзвіночок співає 104 
Дзвони Полтави 31 
Дзьоб, дзьоб 11 
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Дивина 114 
Дивитвечір 68 
Дивлюсь я на небо 1, 6, 70 
Дивлюсь я на яснії зорі 73, 202 
Дивна новина 134 
Дивна осінь 78 
Дивна хатка 128 
Дивная новина 134 
Дивне перше квітня 126 
Дивний зуб 126 
Диво сталося 117 
Дивоцвіт 88 
Дика рожа 32 
Дикі гуси 56 
Династия огневая 62 
Динь, динь, білый динь 81 
Дитинство 49 
Дитинство, повернись 107 
Дитячі мрії 114, 116 
Дихають тихо акації ніжні 69 
Діва Марія 52 
Дівич-вечір 24 
Діві Марії 159 
Дівка в сінях стояла 6, 97 
Дівка Явдошка 1 
Дівка-лиходійка 48 
Діво Пресвятая 118 
Дівоцька 57 
Дівоча весняна 216 
Дівоча замрія 91 
Дівоча краса 118 
Дівоча пісня 65 
Дівочий сон 62 
Дівочі спогади 216 
Дівча було усміхнене 48 
Дівча жабку малювало 111 
Дівча іде 91 
Дівчина з легенди 31 
Дівчина-краса 48 
Дівчинка в саду 127 
Дівчино кохана, здорова була! 6 
Дівчино моя 73 
Дівчино моя, переяславко 24, 70 
Дівчинонька по гриби ходила 6 
Дівчинонько моя мила 8 
Дівчино-рибчино, здорова була 1, 6 
Дід Мороз 112 
Дід Осінник 105 
Діду, діду, іди по калину 70 
Дідусевий рояль 40 
Дідусь 128 

Дідух 135 
Діти війни 49 
Діти, вже скоро весна! 108 
Дітята-соколята 81 
Для потішки 112 
Для чого сходить сонечко 105 
Днепропетровский ботанический сад 64 
Дні тижня 128 
Дніпр 80 
Дніпро — ріка славетна України 153 
Дніпровський вальс 153 
Дністровський край 65 
Дністров'янка 92 
До верховинця 96 
До всіх чортів 49 
До гір Карпат 92 
До кобзи 8 
До криниці рано 92 
До моєї Катрусі 83 
До моря 69 
До нас, невістко, до нас 68 
До пісні 48 
До побачення, школо! 141 
До ранкових заграв 89 
До свекрухи йдемо 7 
До танцю 110 
До Тебе Боже 92 
До тебе я, кохана, йду... 37 
До України — як до храму 48 
До школи 127-28, 141 
До школи час 104 
Добре тобі, брате, в тебе жунка перва 7 
Добре тому, добре 71 
Добривечір тобі, зелена діброва 73 
Добривечір, дівчино, куди йдеш? 1, 6 
Добрий вечір 113 
Добрий вечір вам, матусю 68 
Добрий вечір тобі, зелена діброва! 1 
Добрий вечір тобі, пане господарю! 132 
Добрий вечір, дівчино! 76 
Добрий вечір, люди 116 
Добрий вечір, сусідонько 70 
Добрий день 119, 127 
Добрий день, вкраїнська школо!.." 105 
Добрий день, матусю-Україно! 105, 117 
Добрий мірошник 131 
Добрі люди 106 
Добрі мені, добрі 59 
Добрі тому, добрі 81 
Добро і зло 49 
Доброго ранку, Україно... 31 
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Доброму вихователю 122 
Доброта 37, 114 
Доброта Миколая 119 
Додому 65 
Дождик 64 
Дождь 28, 38, 75 
Доживем до рассвета 75 
Докі ще є час 214 
Доле моя 79 
Доле, доленько моя 154 
Доле, моя доле 200 
Доленька гірка 89 
Долини сплять 73 
Доля 73 
Домик и соната 211 
Дом-ловушка 211 
Доня 117 
Допарубкувався 77 
Допоки ти живеш, і я живу 63 
Допомога їжачка 125 
Дорога 38 
Дорога вдвох 107 
Дорога до Бога 130 
Дорога до мами 107 
Дорога от порога 38 
Дорога пам'яті 26 
Дорога спогадів моїх 48 
Дорогами життя 49 
Дороги 34 
Дороги війни 42 
Дороги вчать життя 119 
Дорогое имя 211 
Досить невільная думка мовчала 69, 73 
Дошка об'яв 211 
Дощик 58, 116, 134 
Дощик накрапає 70 
Дощик, дощик 1, 6 
Дощова краплинка 111 
Дощова ніч 92 
Дражнилка для дощу 111 
Древняя тайна 33 
Дрессировщик 211 
Дрібен дощик іде 68 
Дрібно, дружбонько, дрібно 68 
Друга чота, чота крилатих 76 
Друже крокодил 133 
Дружечки, дружечки 68 
Дружечки, паняночки 68 
Дружко коровгай крає 68 
Дружко руки миє 68 
Дружні малята 136 

Дружок 136 
Друзья 67 
Дуб 81 
Дуб на дуба похилився 7 
Дуб-калина 57 
Дубовый листок оторвался от ветки 
родимой... 62 
Дударики 139 
Дуже люблю 137 
Дума 81, 202 
Дума на 60-літную память 59 
Дума про Берестечко 94 
Дума про Ігорів похід 202 
Дума про Марусю Богуславку 202 
Дума про отамана Зеленого 8 
Дума про Петра Калнишевського 6 
Дума про рідну хату 96 
Дума про Тараса 200 
Дума про Україну 93 
Думай, думай 68 
Думай, Маріє, думай 7 
Думала та гадала 7 
Думи мої 99, 132, 134 
Думи мої, думи 70 
Думи мої, думи мої 1, 6, 57 
Думка 27, 62, 92 
Душа народу — троїсті музики 72 
Душі моєї хвилювання 48 
Дякуємо Богу 51 
Еврейская история 64 
Еврейские прекрасные глаза 64 
Еврейский ресторан 64 
Едельвейс 46, 87 
Е-е, дитино 11 
Ее домик на побережье 50 
Е-е, котку 7 
Е-е, котку наш 7 
Е-е, коточок 6 
Е-е, люлі 7 
Е-е, люлясі 7 
Ей, взяла козака дума 68 
Ей, горі йду, долу йду 59, 81 
Ей, капуста, капуста 81 
Елегія 26, 202 
Елочка 92 
Енисей и Лена 33 
Епоха козацька 106 
Если бог... 62 
Если в жизни нужны слова 211 
Если собрался ты в дорогу 50 
Если ты меня полюбишь 64 
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Ехінацея пурпурова 31 
Єдина зустріч 97 
Єдиній 89 
Єдна мати сына мала 59 
Єдна сестра брата мала 96 
Єнот — знавець нот 126 
Жабка давить 21 
Жайвори 202 
Жайворонку, заспівай! 112 
Жала Улянка шовкову траву 9 
Жалуй, жалуй, ненько 68 
Жартівлива 65, 131 
Жартунка 159 
Жасмин 211 
Ждемо гостя 141 
Жди казачка 75 
Жди мене, село... 31 
Желание 27, 51 
Желанная 75 
Желтая роза 75 
Женихання 216 
Женчичок-бренчичок 1, 6, 131, 134 
Женщина 75, 211 
Жив собі такий Іван 70 
Живе в школі дзвоник 114 
Живе моя печаль 63 
Живе на світі кіт 126 
Живет человек 38 
Живу тобою і страждаю 89 
Живущим 211 
Жизни стебельки 33 
Жирафи і слони 119 
Жито, мамцю 1 
Життєві полустанки 26 
Життєрадісний когутик 126 
Життя ж бо прекрасне 49 
Життя людське — нескінчена дорога 88 
Жить! 21 
Жінці-матері 214 
Жнивні 2 
Жовкнуть трави 112, 137 
Жовтий листочок 91 
Жовтий осінній вальс 30, 103 
Жовті квіти 42 
Жовтогарячий Київ 63 
Жоржина 49, 107 
Жоржини 89 
Жук танцює 105 
Журавель 132, 139 
Журавка 27, 159 
Журавли 62 

Журавлики-журавлі 106 
Журавлина пісня 118 
Журавлиний клич 94 
Журавлі 6, 65, 71, 107, 121 
Журавлі відлітали 77 
Журавлі летять... 31 
Журавочка вийшла 111 
Журба 6 
Журилася мамка моя 96 
Журилася мати 118 
Журиться журавонька 128 
З вирію 115 
З высокої полонины 59 
З гори вітер віє 3 
З гори та в долину 7 
З днем народження, матусю 123 
З днем народження, сестричко! 125 
З журбою радість обнялась 69 
З ласки Божої 92 
З любов'ю до Бога 51 
З паперовим змієм 126 
З Полтавського бою 8 
З Різдвом Христовим 113, 123 
З Різдвом Христовим, Надбузький  
краю! 52 
З тобою 105 
З хлопцями щедрують зорі 52 
З яких зірок злетіла ти сюди? 8 
За бабусю молюся 104 
За байраком байрак 6 
За вас Господа молю 86 
За городом біла глина 68 
За городом качки пливуть 1, 6, 70 
За дротом колючим 89 
За думою дума роєм вилітає 69 
За лісом, за лісом 59 
За матусю молюсь 51 
За нашов стодолов 70 
За рікою 71 
За річкою, за Дунаєм 1 
За Сибіром сонце сходить 1, 224 
За стінами ранку 21 
За твої, дівчино, личенька пишні 96 
За тебе, Україно... 31 
За тих, хто творить Україну 48 
За туманом нічого не видно 1, 6, 70 
За тучами, за хмарами 1 
За Україну 6 
За хатою вишня 68 
За чистоту! 47 
Забави зі сніжками 128 
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Забіліли сніги, заболіло тіло ще й 
головонька 7 
Заблудився, заблукав 107 
Заблукаємо 84 
Заблукала 107 
Заблукаю з тобою в житах 87 
Забрали бабусю до міста 106 
Забудь его 211 
Забудь мене 107 
Забузький вальс 89 
Забутий вальс 102 
Заваруха 75 
Завжди чекають нас дороги 40 
Завірюха 113 
Завітаю в сни 26 
Заворожи, циганко 63 
Загадка 107, 211 
Заглядає вересень 91 
Заграй мені  202 
Заграй мені, сопілочко 103 
Заграй ми, цигане старий 6 
Заграй мі гудачку 134 
Заграй, скрипалю 91 
Заграй, сопілочко 94 
Загрібай, мати, жар 7, 68 
Загуляла чумакова жінка 68 
Задума 89 
Задумуюсь, міркую сам собі 88 
Заєнько 76 
Зажглась звезда 75 
Зажурився журавель 138 
Зажурився песик Бім 140 
Зажурилась Україна 6 
Зажурились галичанки 70 
Зайчик 52 
Зайчик у білім кожушку 125 
Зайчику на лапу наступив ведмідь 138 
Зайчику, зайчику 131 
Зайшло сонце 3 
Зайшло сонце за лісок 68 
Заклинание 56 
Закохані 49 
Закружляли сніжинки 89 
Закрутився вихор на дорозі 8 
Закувала зозуленька 134 
Закувала зозуленька в сінях на помості 6 
Закувала зозуленька на стодолі  
на розі 6, 7 
Закувала зозуленька, на дубу сидючи 7 
Закувала та сива зозуля 224 
Залітай, залітай 202 

Заметался пожар голубой 75 
Заметіль 58 
Заметіль та віхола 106 
Замкнутый круг 75 
Замовлення 138 
Замок Львин Онн 27 
Запалила баба граба 3 
Заплету віночок 24 
Заповідане 48 
Заповідане 48 
Заповіт 6, 70, 76, 132, 224 
Заповітний камінь 34 
Зарічанка 81 
Засватана 56 
Засвистали козаченьки 1, 76, 132, 224 
Засвіт встали козаченьки 6, 70 
Засвітив місячок 96 
Засвітила в небі зірка 23 
Засвічу тиху свічку надії 63 
Засипає снігом Україну 63 
Заспівай же, моя доле 107 
Заспівай мені, мамо 132 
Заспівай мені, мамо моя 99, 132 
Заспівай мені пісню, мамо 65 
Заспівайме собі мало 81 
Заспіваймо, друзі 118 
Заспіваймо пісню веселеньку 1, 6, 70, 159 
Застенчивый 75 
Заступник Миколай 133 
Засумую іще за тобою 91 
Затанцюєм краков'як 118 
Зацвів терен рясно 48 
Зацвіла в долині 69, 131, 203 
Зацвіли каштани 108 
Зацвіли ромашки 112 
Зацвіли черешні 94 
Зачарована Десна 6 
Зачекай, кохана 67 
Зашуми Дніпро 139 
Зашуміла ліщинонька 1 
Зашуміли верби при потоці 76 
Защебетав соловейко 83 
Защебетала та й ластівонька 134 
Збережем Любов! 51 
Зваба 216 
Звали мене у приданочки 7 
Звезда моя 29 
Звездочка 28 
Звёзды падают в траву 75 
Звернення до землі-матері 57 
Звон души 78 
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Звором, долом 71 
Звуки музики 132 
Згадай мене 38, 78 
Згадаймо, друже 31 
Згадаймо їх священні імена 49 
Згадка щастя 32 
Згасає день 224 
Здаюсь я часто явором собі 55 
Здібна, дружку, здібна 7 
Здоровше з гумором живеться 67 
Здравствуй, фестиваль 67 
Здрастуй, вересень 105 
Здрастуй, зимонько 123 
Здрастуй, рідна школо! 123 
Здрастуй, школо! 112 
Зелена діброва без вітру шумить 7 
Зелена красуня 122 
Зелена ліщина 224 
Зеленая прическа 75 
Зеленая та ліщинонька 1 
Зеленеє жито, зелене 6, 70 
Зелененький барвіночку 1, 6 
Зелений гай, пахуче поле 202 
Зелений дубочку 1 
Зелений дубочок 6 
Зелений Харків 66 
Зелені свята 125 
Зеленоглазая 75 
Земле моя, земле 93 
Земле наша мила 85 
Земле ріднесенька 134 
Земля 106 
Земля й вода 119 
Земля моїх батьків 48 
Земля моїх батьків і долі 48 
Земля обпечена трауром 42 
Земляки 78 
Зима 52, 58, 75, 112, 115-16, 139 
Зима в Тернополі 106 
Зима скінчилась 39 
Зима так юно закружляла вальсом 63 
Зима уже мандрує 125 
Зима-чаклунка 51 
Зимова відпустка 52 
Зимова казка 128 
Зимова калина 113 
Зимова колисанка 121 
Зимовий вальс 62 
Зимовий вечір 129, 132 
Зимовий романс 31 
Зимовий сад 113 

Зимовим днем 107 
Зимові 2 
Зимові журавлі 112 
Зимонька 131 
Зимонька білесенька 125 
Зимонька-зима 37 
Зимонько-голубонько 133 
Зимою 69, 128 
Зі святом тебе, бабусенько 125 
Зі святом, вчителько моя 123 
Зібралися всі дівчата 3 
Зіпсоване хлопчисько 107 
Зірвалася хуртовина 76 
Зірка 46 
Зірки 137 
Зірниця 49 
Зірничка 135 
Зіронька 42, 136, 140 
Зіронька вечірняя 69 
Зірочка 67 
Зітхання матіоли 55 
Злинуть воскресні пісні 92 
Злодій 137 
Знаєш ти і знаю я 110 
Знайди мене... 46 
Знайди свою підкову 68 
Знали б, знали тільки клени 67 
Знов калина цвіте 48 
Знову будемо удвох 51 
Знову снилося рідне село 79 
Знову сніг 119 
Зове рідна мати 22 
Зови для счастья 38 
Зову 75 
Зозуленька 81, 104, 131 
Зозуля 132 
Зозуля часу 154 
Золота осінь 124, 137 
Золота торбинка 135 
Золотая осень 33 
Золоте відерце 135 
Золотий засів 224 
Золотий метелик 127 
Золотиста осене... 59 
Золоті косички 128 
Золоті причали Осені... 63 
Золотіє листя 92 
Золотіє спогадами осінь 63 
Золотії терни 45 
Золотоволоса 89 
Золотоволоска 116 
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Золотопад 105 
Зоре моя вечірняя 1, 6, 70, 93, 131, 139 
Зоре моя вечірняя, зійди над горою 7 
Зоре мрій моїх 89 
Зорі Полтавщини 48 
Зорі сипляться 72 
Зорійте ви, очі дівочі 92 
Зоряна стежина 107 
Зоряне небо 107 
Зоряний вечір 65 
Зоряний дощ 42 
Зоряний хлопчик 42 
Зоряні Карпати 49 
Зоряні квіти 30 
Зостанься, Любове 72 
Зрадниця 107 
Зріс грибок одиначок 138 
Зрозумій, пригорни, зачаруй 91 
Зрубай, милий, дуба 70 
Зупинись, чарівна черкащанко 44 
Зупинися під білою вишнею 106 
Зустрів тебе я восени... 31 
Зустрівся березень із лютим 104 
Зустріну день! 107 
Зустрітися, щоб зразу розлучитись 27 
Зустріч з їжачком 125 
Зустріч зими 113 
Зустріч у горах 71 
Зустрічай нас, рідна школо! 218 
Ива 59, 81 
Иде свальба д'горі 59 
Иду — свои годы ищу 64 
Иду по осени 211 
Израиль 64 
Израильские васильки 212 
Исповедь 56 
История Хануки 64 
Ищу сравнение и слово 67 
І вітер не віє 1 
І всміхається щастя мені 104 
І день мине, і ніч сумна розтане 8 
І золотої, й дорогої... 57 
І не думав я женитись 211 
І небо невмите 224 
І річка Тетерів тече 90 
І серця стук і далина 107 
І спочинуть невольничі утомлені руки 224 
І сюди гора, і туди гора 7 
І тому соколу 68 
І хмарки немає, і дощик іде 68 
І чекай,  і люби 91 

І шумить, і гуде 1, 6, 70, 224 
І я без слів 92 
Івана Купала 116, 133 
Іванку, Іванку, з того боку ярку 70 
Іванку, Іванку, купи ми рум'янку 70 
Іванночка 103 
Іванова мати по сусідах ходить 7 
Іванчику-білоданчику 134 
Іде весна 117 
Іде зима 123 
Іде кіт 97 
Іде по місту Ганночка 77 
Іди, іди, дощику 1, 7, 11, 134 
Ідуть дощі осінні... 31 
Ідуть дощі, біжать річки 83 
Ідуть дружечки у три рядочки 7 
Ідуть степом чумаченьки 83 
Із днем народження 124 
Із сліз моїх 73 
Із сніжком ми дружимо 112 
Із-за гаю сонце сходить 69, 73 
Із-за гори 92 
Із-за лєса 9 
Іменем Любові 21 
Іменини в мишки 112 
Іриси 211 
Ірмоси Богородичного канону  
4-го гласу 20 
Ірмоси Великоднього канону 20 
Ірмоси канону Різдва Христового 20 
Істини буття 154 
Ісусе Маленький 130 
Ісусова дорога 52 
Ішла баба з весілля 70 
Ішла Марічка 134 
Ішли дівки через двір 1 
Ішло дівча лучками 70 
Ішов відважний гайовий 70 
Ішов дід на став 134 
Ішов індик 126 
Ішов козак потайком 1, 6, 70 
Іще кури не пили 96 
Їде весільний поїзд 24 
Їде, їде Бог 116 
Їжачок 112 
Їжте, бояри, кашу 7 
Їжте капусту ложками 7 
Їсть котик кашку... 138 
Їхав козак з гори та в байрак 93 
Їхав, їхав козак містом 6, 70 
Їхав козак за Дунай 6, 70, 131 



  

 139 

Їхав козак містом 70, 99, 132 
Їхав козак на війноньку 1, 6, 70 
Їхав стрілець на війноньку 6, 132 
Їхав я із Берліна... 34 
Їхали козаки із Дону додому 6, 70 
Їхали козаченьки 24 
Й Іванова голова 7 
Йа вчора не був, сьогодні нема 7 
Йде велике свято 104 
Йде весна крізь березник 108 
Йде зима 52 
Йшли корови із діброви 7, 67, 70 
Йшли селом партизани 70 
Йшли стрільці 3 
Йшло дівча по місту 44 
К любезній 81 
К Молли 27 
Каватина Карася 73 
Каватина Султана 73 
Кажуть люди, що щаслива 27 
Казав мені батько 1, 6, 73 
Казав мені в лісі сатана 76 
Казав милий — перстень дам 27 
Казаками и умрем 75 
Казаки свой ум имеют 75 
Казала'м ти, Иваночку 59 
Казала'м ти, милий 214 
Казка-весна 42 
Казковий світ 105 
Казковий сон 75 
Казочка 115 
Как надоела мне зима 64 
Как прощались, страстно клялись 45 
Калачі 128 
Калина 37, 48, 81, 105-06, 110, 132 
Калина-малина чого в лузі стоїш 7 
Калинко мила 108 
Калино, калино 202 
Калинова пісенька 105 
Калинова пісня 55, 101, 131 
Калинова сопілка 78, 103, 105, 107 
Калинове серце 6 
Калиновий цвіт 58 
Калинові дзвони 107 
Калиновый мост 56 
Калино-малино, чого в лузі стоїш 132 
Калинонька 65, 105 
Каменярі 57, 92 
Кандьор, на базарі була 68 
Канів 77 
Канікули 104, 108 

Кантата 92 
Капітан 46 
Капосне дівчисько 105 
Карі очі 26 
Карі очі, чорні брови 70 
Карнавал 51 
Карпати 6, 70 
Карпатська нічка 87 
Карпатська привітальна 214 
Карпатське озерце 132 
Карпатський вальс 49, 89 
Карпатський едельвейс 214 
Карпатський мій краю 49 
Карпатські січовики 76 
Карусель 51 
Касіу Ясь канюшыну 21 
Катерина 30, 48, 68, 76 
Катя 64 
Качели 56 
Каченята 97 
Качка ряску дарувала 126 
Квітень цвітневий 72 
Квіти 110 
Квіти кохання 78 
Квіти на балконі 119 
Квіти надії 39 
Квіти осінні... 31 
Квітковий сон 108 
Квітни, Вкраїно 106 
Квітнуть сади 106 
Квіточка 108 
Києве мій 6, 70, 132 
Київ — любов моя 51 
Київське небо 48 
Київський вальс 6 
Кину кужіль на полицю 1, 6, 7, 70 
Кину пером, лину орлом 8 
Кирилівка — Шевченкове село 119 
Кізочка 134 
Кіт рудий 48 
Кладочка 77 
Кленові листки 105 
Кленовый вальс 75 
Кленочок 125 
Клечальна неділя 63 
Кликала сурма 60 
Кликати — кличу 26 
Кличе нас п'ятий клас 102 
Кличуть мене у приданочки 93 
Ключевой момент 75 
Ключик до Раю 135 
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Книга — твій друг 102 
Книга славы 33 
Князю Володимиру 48 
Кобзарська слава 127 
Ковалі 141 
Коваль 140 
Ковзани 110 
Когда уйду 51 
Коза 131 
Козак Мамай 106 
Козак перед боєм 96 
Козак Софрон 224 
Козак чорнобривий 159 
Козака несуть 1, 6 
Козаки, гей, козаки 93 
Козаків немало за Вкраїну впало 93 
Козарська слава 117 
Козацька доля 48 
Козацька думка 8 
Козацька похідна 94 
Козацька слава 65, 93, 99 
Козацьке поле 8 
Козацькі могили 202 
Козацькому роду нема переводу 70, 99 
Козачата 112 
Козаченько впився 8 
Козаченьку, куди йдеш? 1 
Козенятко 110 
Козочка 75 
Коли ж тебе зустріну? 39 
Коли звучать предивні голоси 63 
Коли молюся я до Бога 130 
Коли настав чудовий май 73 
Коли розлучаються двоє 6, 73 
Коли ясна звізда 134 
Колисанка 92, 115 
Колискова 27, 39, 45, 48, 56, 62, 78, 92,  
 96, 116, 125, 129, 132, 136-37, 202, 215 
Колискова для батьків 133 
Колискова для долі 58 
Колискова для сина 91, 129 
Колискова зими 116 
Колискова мами 216 
Колискова мамі й землі 105 
Колискова Марії 154 
Колискова Парижу 154 
Колискова родинна 82 
Колискова сивих гір 46 
Колисонько, колисонько 6, 11 
Колихала мати сина 7 
Коло броду, броду 96 

Коло млина кременина 7, 24, 68 
Коло млина яворина 76, 96 
Коло млина, коло броду 1, 6, 70 
Коло мої хати 1 
Коло мої хати зацвіли блавати 70 
Коло річки, коло гаю 134 
Коло Тисы дві смерекы 59 
Колокольчик 38 
Коломийка 49 
Колоски 128 
Колосочки 111 
Колыбельная 27, 64, 75, 211 
Колыбельная Иисусу 35 
Колыскова 59, 81 
Колышися, колысочко 81 
Кольорова зима 113 
Кольорові олівці 114 
Колядує вся родина 23, 52 
Комп'ютерна любов 31 
Конвалії 40, 108, 129 
Конвалія 92 
Коник 112 
Коні іржуть за Сулою... 31 
Коні-скакуни 60 
Коню карий 3 
Копав, копав криниченьку 1, 6, 70 
Копала мишка нірку 138 
Копана заступом яма глибокая 73 
Кораблик 111 
Коріння Суомі 48 
Коровай 135 
Короваю-раю 7 
Королева квітів 78 
Корольок 131 
Корпусний парк 31 
Косарі 115 
Косив козак сіно 68 
Косили ми сіно, як була негода 7 
Косички 111 
Косовиця 49 
Костер 211 
Котеня 112 
Котенятко 124 
Котик мружиться 138 
Котик Мурчик й песик Ложка 138 
Котик проситься в колисочку 138 
Котики вербові 112 
Котики й котята 126 
Котику невесело 138 
Котику сіренький 1, 6, 11, 131, 134 
Котику, коточку 125 
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Котилася зірка 1 
Котилася ясна зоря 76 
Котилася ясна зоря з неба 1, 68 
Котилися вози з гори 24 
Котяче тріо 123 
Кофемания 64 
Кохай свій край 49 
Кохайтеся, чорнобриві 7 
Кохана 6, 56 
Коханий мій 216 
Коханий Сокаль 89 
Коханій 31 
Кохання 71 
Кохання пора 87 
Кохання трепіт 38 
Коханої очі 91 
Кохаю край наш 101 
Краєм неба 63 
Країна Дитинства 129 
Країна добра 42 
Країна моя — Україна 106 
Край калини 105 
Край родной 75 
Край села 81 
Край села стоїть хатина 3 
Краплі на вікні 78 
Краса безмежна 108 
Краса землі 127 
Краса Карпат 87 
Краса-поле 133 
Красива печаль завмирання 63 
Красивые деревца 5 
Красуне, моя Україна 67 
Краю мій лелечий 56 
Краю муй 59 
Крила 135 
Криниця 203 
Криниця щастя 49 
Крихітки 137 
Кричать сичі та чорний ворон кряче  8 
Кришталеве кохання 97 
Кроко, Роко, Коко, Дил 111 
Кроковеє колесо 93 
Крути 36 
Крутий берег 31 
Крутянська пісня 36 
Куди б не йшов я 92 
Куди це ти, мати? 56 
Ку-ку-рі-ку! 140 
Кульбабки 107 
Купава 8 

Купала на Івана 9, 132, 134 
Купіть життя 130 
Куплеты провинциальной барышни 75 
Кури насміхаються 126 
Курилася доріженька 76 
Курочка сокоче у дворі 138 
Курчатка 110 
Кучерява Катерина 1, 159 
Кучерявий візниче 7 
Кучерявий Іванко 8 
Кую, кую чобіток 7 
Лагідна бабуся 122 
Ладки, ладки 7 
Лакей 91 
Ластівка 6, 70, 92, 108 
Ластівка щебече 103 
Ластівонька 89 
Ластівочка 141 
Ластівочко мила 127 
Ластів'ятко 108 
Ластовочко, десь была? 59 
Ласун 140 
Латорице, чомусь каламутна? 96 
Лебедині руки 26 
Лебеді 81, 107 
Лебеді материнства 109 
Лебеділи лебідоньки 115 
Лебедю мій 214 
Лебідка 49, 214 
Лебідонька 31 
Левеня 105 
Легенда 153, 224 
Легенда про сиву матір 8 
Ледача кішка 128 
Лейтенанти 31 
Леле, леле, лелесенько 6 
Лелека 65 
Лелеча вірність 78 
Лелеча пісня 48 
Лелеченьки 106 
Лёнечка 64 
Ленка 75 
Лесі Українці 67 
Лесоповал 75 
Лети, моя пісне 30 
Летить галка через балку 1, 7 
Летить із вирію лелека 127 
Летів пташок понад воду 6, 159 
Летіла бы'м на край світа 59 
Летіла галка через балку 6 
Летіла зозуля 70, 131, 134 
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Летіла зозуля через мою хату 7 
Летіла куля 96 
Летіла куля через гору 70 
Летять білі чайки 93 
Летять коні на Вкраїну 93 
Летять ластувочкы... 59 
Летять степами норовисті коні 63 
Летять, журавлі... 86, 87, 105 
Летять, ніби чайки 6 
Лехаим, майне идн!.. 64 
Лився спів колись у мене... 69 
Лийся, пісне вечорова 30 
Ликуй, Земля! 211 
Лине пісня 60 
Лине пісня з України 67 
Лине сонечко над лугом 127 
Липневе танго 21 
Лист осінній 39 
Листопад 105, 112, 115 
Лихо, людоньки, мені 90 
Лікарю мій 49 
Лілія 70, 107 
Ліляна 81 
Лірична дівоча 94 
Лісовий вальс 107 
Лісовий каламбур 140 
Лісовичок 52 
Лісові музики 140 
Літа мої 3 
Літечко 125 
Літечко прийшло! 104 
Літні дзвони 111 
Літній вечір 127 
Літо 48, 58, 91, 139 
Літо минулося 131 
Літо на двох 26 
Літо, літо 102, 104, 111 
Літо-літечко 48, 111 
Літо-літечко, не йди 111 
Літургія святого Іоанна Златоуста 20 
Ллється дощ... 46 
Лови зорю 46 
Лорочка 64 
Луганск 75 
Луганская осень 75 
Луганчанка 75 
Луговая зозуленька 1 
Лугом іду, коня веду 6 
Луна — подруга 211 
Лунає музика 30 
Лунная ночь 50 

Лунный свет 56 
Львів 92 
Льон збирала, тонкі нитки пряла 6 
Люба вчителько 118 
Люба дитинка 124 
Люба мама 136 
Люба нене 37 
Любе наше сонечко 140 
Люби мене таким, як є 44 
Любимая женщина 64 
Любимий Чортків 97 
Любимо землю свою 139 
Любимо Україну 37 
Любимой 64 
Любисток 85, 93 
Любисток мати посадила 107 
Любите друг друга 211 
Любителям жасмина 211 
Любій мами 37 
Любій Нені 92 
Любімо край свій 30 
Любімо Ураїну! 129 
Любіть рідну мову 112 
Любіть Україну 6, 46, 81, 84, 112, 132 
Люблю дивитись 73 
Люблю дівчину 24, 68 
Люблю лише тебе одну... 31 
Люблю тебе 87 
Люблю цей світ 72 
Люблю я музику і квіти 114 
Люблю я рідні гори 71 
Люблю я свою Україну 48, 93 
Любов актриси 31 
Любов врятує світ 46 
Любов моя єдина... 31 
Любов незміряна 106 
Любов страху не знає 44 
Любове моя остання 63 
Любовь ещё жива 64 
Любовь — недопетая песня 38 
Любовь — огонь 64 
Любовь окрыляет 64 
Любовь Твоя, Господь, бесконечна 211 
Любовь — целительная сила 29 
Люди добрі, схаменіться! 88 
Людські дороги 49 
Люлі, люлі, Василечку 6 
Люлі, люлі, котки два 7 
Люлю, люлю, люлешику 6 
Лякаюсь ночі я 21 
Лялечка Настуся 110 



  

 143 

Мабуть, це сон 86 
Мав я раз дівчиноньку  
чепурненьку 1, 70 
Мав я раз дувчиноньку 6 
Мав я чуба 90 
Мадрид 48 
Маєва нічка 92 
Мажория 211 
Майбутнє України 133 
Майбуття благословиться 89 
Майская песенка 62 
Майская хороводная 27 
Маки 65, 80 
Маки червоні 6, 48 
Максим, козак-Залізняк 1 
Мала мати одну дочку 1, 6, 7 
Мала мати трьох синув 59 
Малая нічка-петрівочка 1 
Маленька балада 27 
Маленька скрипка 119 
Маленька Українка 105, 141, 154 
Маленький принц 214 
Маленькі патріоти 37 
Маленькій Мар'яні 200 
Малоє славословіє 81 
Мальвами всміхається подвір'я 44 
Мальована чичка 81 
Малювали діти 105 
Малюня Грибок 140 
Мама 65, 106, 109, 128 
Мама і весна 108 
Мамин рушник 141 
Мамина вишня 6, 51, 70, 85, 93, 132 
Мамина коса 70 
Мамина пісня 109 
Мамина посмішка 122 
Мамина тривога 65 
Мамине свято 42, 109 
Мамине тепло 122 
Мамині квіти 39 
Мамині настанови 112 
Мамині руки  109 
Мамко моя з Лецовицы 96 
Мамко моя, на вбзур иду 59 
Мамо, весна над садом 119 
Мамо, мамо 67 
Мамо моя мила 78 
Мамо-мово 106 
Мамочка рідненька 122 
Мандрівці ми 76 
Манлива радість чужини 119 

Маргаритки 49 
Марена 132 
Марина 64 
Маринчині мультики 126 
Маріє, Божа Мати 130 
Маріє, Мати Пресвята 130 
Марійка — не дівка 96 
Марічка 6, 70 
Марків чуб 107 
Марш бурлаків 76 
Марш курсантов-летчиков 62 
Марш курсантов-связистов 62 
Марш музыкантов 62 
Марш патріотів України 48 
Марш пожежників 51 
Марьинская осень 78 
Маслюки 128 
Математика 118 
Материнские руки 38 
Материнська доля 77 
Материнська ласка 129 
Материнська пісня 71, 24, 85 
Матері 87, 93 
Матерям даруйте доброту 106 
Мати 106 
Мати Божа 130 
Мати доню колихала 139 
Мати ж моя, мати 68 
Мати журавлика жде 93 
Мати, наша мати 37, 117-18 
Мати сіяла сон 6 
Мати-верба 82 
Мати-сирота 107 
Матінка світу 121, 137 
Матіолою вечір пропах 63 
Матусин помічник 124 
Матусина хустина 119 
Матусини помічники 122 
Матусі в подарунок 110 
Матусю рідненька моя 117 
Матуся 109, 202 
Матушка в купальницу 75 
Маю катер 216 
Медом, хлібом пахнути 89 
Медсестричка 97 
Меланка 68 
Мелодії зими 127 
Мелодія для тебе 91 
Мене кличуть твої очі 30 
Мені б до тебе прихилитись 63 
Мені ворожка ворожила 70 
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Мені однаково 90, 202 
Мені так серйозно і святково 215 
Мені тринадцятий минало 92 
Мені туди, де мама молода 63 
Менует 203 
Менуэт Экзоде 27 
Мережі 76 
Мерседес 138 
Месяц рогом облако бодает... 46 
Метаморфози 215 
Метелики 111 
Метелиця 87 
Мечты прекрасные 213 
Ми 131 
Ми бурлаки, як один 76 
Ми веснянку заспіваєм 104 
Ми вже пили й їли 7 
Ми вінечко довиваєм 24 
Ми діло зробили 7 
Ми забрели з тобою в осінь 44 
Ми зустрілися з тобою у Яремчі 70 
Ми і дощ 65 
Ми йдемо в бій 76 
Ми йдемо вперед 76 
Ми літо не гуляли 24 
Ми любимо весну 117 
Ми маленькі українці 101 
Ми маленькі християни 140 
Ми мамині й татові діти 37, 106 
Ми одна рідня 37 
Ми — першоклашки 114 
Ми підем, де трави похилі 6, 70 
Ми поклонімось, люди, цій землі 101 
Ми роду козацького діти 128 
Ми ростем, ми надія народу 76 
Ми сміялись у гайку 126 
Ми танцюєм гопака 110 
Ми тільки вдвох 107 
Ми українці 91 
Ми — Українці 60 
Ми частинка України 37 
Ми чекаєм тебе, Миколай 52 
Ми чекали літечка 127 
Миколаєві гостинці 140 
Миколай 113 
Миколай іде 52 
Миколаю Святий 129, 141 
Мила волинянко 30 
Мила моч, повіж правду 96 
Милая бабушка 133 
Мили гуси лапоньки 105 

Милосердний Миколай 140 
Милый мой аккордеон 64 
Минають дні  73 
Миндальный орех 50 
Минута 71 
Мир полям 101 
Мире лукавий 6 
Мисс Мэг 75 
Миттєва зустріч 48 
Мишка 64 
Мій Ангеле Святий 130 
Мій білий кінь 63 
Мій Букварик 114 
Мій букварику, букводарику 105, 117 
Мій дідусь 124 
Мій дідусь старенький... 127 
Мій друг 105 
Мій друже Світлофоре! 218 
Мій коню 55 
Мій край 92 
Мій міленький... 31 
Мій рідний край 38, 118, 216 
Мій рідний краю 40 
Мій Старий Самбір 61 
Мій тато 127, 129 
Мій Ужгород 214 
Мій Харків 66 
Мій черкаський краю 68 
Мій шлях Чумацький 107 
Місто здійснення мрій 66 
Місто моє 97 
Місто над Бугом 39 
Місто надій 66 
Місяць і зіроньки 70 
Місяць на небі 1, 70 
Місяць на небі, зіроньки сяють 6, 70 
Місяць яснесенький 69, 73, 92, 118 
Місяцю ясний 6 
Місяцю-королю 214 
Місячна ніч 215 
Місячні дерева 119 
Млин 105 
Мне без тебя так трудно 211 
Мне многое дано 67 
Мне нравится 75 
Многая літа 6, 81 
Много спето о городе песен 47 
Мова барвиста 105 
Мова Батьківщини 127 
Мова золота 22 
Мовчить зоря 94 
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Могила 224 
Могили героїв 89 
Мого серця квіти 119 
Могу ли я забыть 211 
Моє джерело 44 
Моє Погориння 79 
Моє Полісся 48 
Моє село 37, 40, 49, 65, 79, 93 
Моєму городу 66 
Моим друзьям 213 
Мої Карпати 81, 214 
Мої полини 121 
Мої сини 60 
Моїм вихователькам 124 
Мой Бог, прости... 67 
Мой город любимый 47 
Мой Иерусалим 64 
Мой Луганск 38 
Мой лучший друг 64 
Мокра морква 126 
Мокро і темно... 69 
Молися, дитино 135 
Молися... 37 
Молитва 29, 52, 81, 91, 92, 112, 115,  
 130, 137, 211, 214 
Молитва до Ісуса 130 
Молитва до Матері Божої 130 
Молитва до Миколая 129 
Молитва до Святого Миколая 52 
Молитва за Україну 6, 132 
Молитва нас до Неба підійма 130 
Молитва-оберіг 138 
Молитва-пісня за Україну 51 
Молодий бузок 30 
Молоді ми 76 
Молодіжна 71 
Молодую женщину я знаю 5 
Молюсь за Україну 22 
Молюся за вас 119 
Монастырь 75 
Монолог Матері 45 
Монолог Шолуденка 34 
Море 46 
Море идет... 62 
Мост надежды 33 
Мотострелки 64 
Мотылек и фиалка 27 
Моя Батьківщина 110 
Моя душа 58 
Моя землице  106 
Моя зоря 48 

Моя кареглазая 50 
Моя квітка 38 
Моя любове, ти мене знайшла 63 
Моя мама 117 
Моя Мар'яна 136 
Моя мати 106 
Моя мила, премила 224 
Моя нене! 37 
Моя пізня, осіння любов 77 
Моя пісня 214, 224 
Моя принцеса 31 
Моя Родина 56 
Моя Санжара 64 
Моя сопілка 112 
Моя стежина 6, 70, 132 
Моя Україна 39, 56, 60, 93, 105, 118 
Моя Україна — червона калина 101 
Моя Україно 65, 99, 119 
Моя чічка 216 
Мрійниця 116 
Мрія 110, 114, 139 
Мужики 75 
Музика 99 
Музика весни 119 
Музика звучить 116 
Музика землі 58, 132 
Музика і танок 106 
Музикант 97 
Музичні пальчики 127 
Музі 214 
Музыка, помоги! 211 
Муравличок 120 
Мурашка 104, 112 
Мусій гречку сіє 9 
Муха-зеленуха 134 
Мучениче Димитріє 130 
Мчатся сани 75 
Мы встретились... 64 
Мы любим джаз 75 
Мыльный пузырь 211 
Мысли вслух 38 
М'ячик 91 
На батьківській землі 81 
На бережку у ставка 159 
На березі Атлантики 48 
На Бога ввіряйте 7 
На вгороді коло броду  93 
На вгороді огірочки 68 
На високій полонині 115 
На Вкраїні 106 
На вулиці музиченько грає. 14 
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На вулиці скрипка грає 1, 6, 49, 70, 134, 
  202-03 
На горбочку два дубочки 65 
На гори високі, на срібло снігів! 69 
На городі буркун 6, 70 
На городі верба рясна 1, 6, 7, 70 
На городі грушка та грушка 7 
На городі сіно 6 
На городі черешенька, за городом —  
дві 7 
На городі чорнобіль 7 
На городі явір та явір 7 
На двох одне кохання 78 
На дне бокала 78 
На добридень, нене 7 
На добрий день тому 7 
На долині туман 6, 99 
На железной дороге 62 
На журу вечорову 90 
На Івана Купала 30, 111 
На Івана, на Купала 153 
На Йордань-річці 88 
На камені ноги мию 6 
На кладочці умивалася 224 
На Кобилецькій поляні 76 
На коня 70 
На краю городу 93 
На краю узлісся 49 
На маївку 37 
На мамине свято 129 
На маминій могилі 89 
На могилі Кобзаря 83 
На нашу гору, на нашу 7 
На Пагорбі Слави 49 
На поляні 128 
На поляночці 104 
На посошок 75 
На поточку прала 59 
На поточку-м прала 1, 6, 70 
На прийомі ворон кряче 7 
На рибалку 136 
На рибалці 110 
На рідній ниві 71 
На Різдво 92 
На Свят-вечір 121 
На славу русинув 59 
На смену 38 
На стежині в полі 107 
На стежині я пишу 117, 127 
На турнірі 78 
На човні 90 

На Чорнобильській горі 119 
На що мене мати породила 36 
На що схожа доброта? 114 
На ярмарку 78 
Наблизь мене, Боже 58 
Наввипередки 137 
Навесні 128 
Нависла хмара, ніби глетчер 80 
Навчи мене, матусенько 125 
Навчімся в Господа Любові 130 
Над Бугом 89 
Над Вефлеємом 88 
Над Дніпровою сагою... 57, 115, 131 
Над Дніпром 92 
Над Дністром-рікою 65 
Над Карпатами 81 
Над колискою сина 93 
Над моєю хатиною 6 
Над моїм краєм 101 
Над нами ніч 224 
Над рікою місяць спить 216 
Над рікою Ужем 49 
Над річкою бережком 1, 7, 76, 132 
Над Россю 68 
Над Ужем 49 
Над Ужем каштани цвітуть 49 
Надзбручанський край 91 
Надії 202 
Надія 91, 92, 118, 216 
Назавжди 91 
Назви Батьківщиною 21 
Найда 135 
Найкращий час 119 
Наймиліша земля 106 
Найму косарів сімдесят ще й чотири 7 
Найрідніша 128 
Найрідніша в світі 133 
Найрідніша вчителько моя 104 
Наказ 137 
Налетіли гуси з далекого краю 7 
Налетіли журавлі 1 
Наливаймо, браття 70 
Наливаймо, браття, кришталеві чаші 6, 8 
Нам не забути 114 
Нам не забуть тебе ніколи 106 
Намалюю Україну 112 
Намисто 48, 116 
Наошибался 75 
Напиши мені, радосте, пісню 107 
Напливає туман 26 
Напоминание 27 
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Напрасны ваши сожаленья 211 
Наречена 56 
Наречений мій, наречений 63 
Нареченій 91 
Народи мені сина 21 
Нас Україна зове 91 
Настав для нас цей світлий день 58 
Настала осень 75 
Наступає чорна хмара 3 
Наталочка 114 
Наталочка-полтавочка 31 
Наталочка-стрибалочка 114 
Нахилиться, віти 68 
Нахитався хлопчик 138 
Наче песик сонечко лизне 138 
Наш дружко, як паниченько 7 
Наш отаман Гамалія 93 
Наш поет 216 
Наш рідний дім 105 
Наш садочок 136 
Наша дача 128 
Наша Маланка 23 
Наша мати пшениченька 132 
Наша мила, рідна мово 78 
Наша мова 101, 112 
Наша пісня 49, 65 
Наша пісня українська 31 
Наша піч гогоче 7 
Наша праця 137 
Наша Україна 105 
Наше літо 107 
Наше місто 61, 214 
Наше призвание 38 
Нашим дітям 49 
Нашим подругам 49 
Нащо мені женитися? 8, 84 
Нащо мені чорні брови 7, 6, 73 
Не беріть із зеленого лугу верби 69, 73 
Не беспокойтесь, евреи 5 
Не бий мене, чоловіче 59 
Не боюся темноти! 138 
Не боюся я зими 30 
Не будемо журитись... 31 
Не будіть пшениченьку 128 
Не буду, не буду з Тисы воду пити 59 
Не буду ся женити 81, 96 
Не в грошах щастя 48 
Не відкладай 114 
Не всі тиї та й сади цвітуть 7 
Не втрачай весну 48 
Не говори мені про листопад 63 

Не говоріть — я Вас кохаю 84 
Не грай з вогнем 40 
Не грай! Не грай! 69 
Не дає мені спокою 92 
Не дивуйся, дівчинонько 67 
Не жалей 51 
Не журись, матусю 124 
Не журися 81 
Не журися, муй миленькый 59, 81 
Не журіться, юні друзі 76 
Не забувай 127 
Не забудемо ніколи 110 
Не забудешь ты 38 
Не забуду, не забуду 66 
Не забудь, із якого ти роду, де коріння 
твоє проросло 218 
Не забудь юних днів 224 
Не забуть мені ніколи 71 
Не забыть 211 
Не знаю 92 
Не исчезай 38 
Не кажи нікому 90 
Не клубись, густий тумане 115 
Не ламай любистку 65 
Не лишай мене, Боже 81 
Не лютуй, зима 39 
Не лютуй, зима кудлата 110 
Не могу 28 
Не може заснути малюк 116 
Не можу тебе, мила, пригорнуть 51 
Не обмани 27 
Не отврати 59 
Не питай мене 56 
Не питай, чого в мене заплакані очі 1, 6 
Не плач, моя мамо 86 
Не по гріхах мене суди 65 
Не повернути 91 
Не пробуждай воспоминаний 27 
Не продавай, брате, сестри 7 
Не разлюби 75 
Не рви фіалочку 103 
Не ревнуй мене, коханий.. 31 
Не розказуй мені про печаль 30 
Не розуміють 114 
Не рубай ліщину 59 
Не сама я 9 
Не сама, не сама 153 
Не сіяно, не орано 7 
Не сміє бути 76 
Не смію 46 
Не спала я 81 
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Не співає чорнобрива 139 
Не співайте мені сеї пісні 73, 202 
Не спішіть, літа 56 
Не ссорьтесь, влюбленные! 211 
Не стелись, тумане... 25 
Не стелися, кудрявчик 1 
Не стій, вербо, над водою 1 
Не стій, сосно, розвивайся  
та рано-рано 7 
Не сумуй, що прив'яла калина 107 
Не сходило вранці сонечко 134 
Не так в саду, як у лісі 68 
Не тревожьте меня 75 
Не хмара, не грім 9 
Не ходи, козаче, понад берегами 8 
Не хочу 75 
Не цурайся пісні 99 
Не чудуйтесь, добрі люди 6 
Не щебечи, соловейко 6 
Не щебечи, соловейку 70, 131 
Небесний рушник 48 
Небесні гостинці 123 
Небо глянуло на мене 63 
Небо і земля нині торжествують 132 
Небо очей твоїх 40 
Небо ясні зірки вкрили 134 
Невгасима любов 21 
Невеличкі небилички 126 
Невже остався 92 
Невичерпна криниця 91 
Недільні дзвони 135 
Недолюблене кохання 56 
Неждана любов 40 
Нежданная встреча 75 
Нежна, бела, как первый снег 27 
Нежная память 38 
Нежная песня 211 
Незабудка 32, 71, 81 
Незабутній вечір 31 
Незборима любов 89 
Незгасаюче кохання 215 
Незгасна зірка 58 
Незнайомка 107 
Неизвестному солдату 38 
Нема в світі 76 
Нема країни над Україну 89 
Нема сліз 89 
Нема так нікому 3 
Нема тії сили 76 
Немає Бога без любові 130 
Немає України без калини 112 

Неначе сонечко, хлібина 111 
Ненько моя пишна, чи я в тебе лишня 7 
Непокори знак 89 
Нерозгадані сни 48 
Несе Галя воду 6, 70 
Несе теща воду, коромисло гнеться 7 
Неслухняний синочок 140 
Неслухняні черевички! 121 
Несправедливость 5 
Неужели 75 
Нехай святиться ім'я Твоє 88 
Нехай сніги лежать 92 
Нехай собі та й шумлять дуби 80 
Ни к чему гадания 78 
Низом, дружечки, низом 24, 68 
Ні, мамо, не можна нелюба любить 6 
Ні, не співай пісень веселих 69 
Ніжний спомин 118 
Ніхто на вгадає 7 
Ніч у Карпатах 49 
Ніч у Києві 92 
Ніч яка, Господи, місячна, зоряна 6 
Ніч яка місячна, зоряна, ясная 1, 70 
Нічка-петрівка 37 
Нічки темненькії 224 
Нічний бар 91 
Нічний гість 129 
Нічого, нічого 73 
Нова оселя 46 
Нова рада 24 
Нова радість стала 132 
Новенька 114 
Новий рік 39, 113, 116, 123, 137 
Новогодний карнавал 38 
Новорічна 113, 131 
Новорічна дискотека 133 
Новорічна пісня 49 
Новорічне засівання 113 
Новорічне свято 133 
Новорічний вальс 51 
Новорічні привітання 133 
Новый год 75 
Ноктюрн 69, 94 
Нотки прилетіли 118 
Ночное танго 38, 75 
Ночной блюз 211 
Ночь 45 
Ночь морозная зимою 64 
Ночь на Ивана Купалу 75 
Ночь сизокрылая 59 
Ночь-волшебница 38 
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Нумо, браття 82 
О, если б грусть моя 45 
О, женщина 35 
О жизни 211 
О. Ісусе 130 
О, коли б 89 
О, краю мій рідний 81 
О, любий Ісусе! 52 
О, Мати Божа, Свята Маріє 130 
О, милий мій 159 
О, милый мой 27 
О, мово рідна 121 
О, мово рідненька! 141 
О, не забудь 73 
О, ніч свята 92 
О, ночі місячні 92 
О, Пречудесная Діво! 130 
О, птице 211 
О, соловію! 6 
О, Україно 36, 70, 131 
О, Харькове 211 
О, чем поют ветераны? 67 
О, яка пора чудова 49 
Обереги наші 106 
Оберіг пам'яті 48 
Оберніться до мене 211 
Облітає листя 55 
Обнова 216 
Образ твій малюю в снах... 31 
Обращение к ангелу 211 
Обриваються звільна всі пута 224 
Огірок 128 
Огірочки зелененькі 7 
Огонь до дна 64 
Од Києва до Лубен 1, 6, 70, 132 
Од Полтави до Хорола 73 
Ода Луцьку 94 
Ода любові 26 
Ода матері 141 
Одвічний голос 48 
Одвічний дар 38 
Один раз — это совсем ничего 5 
Одинокі тополі 26 
Одна 46 
Одна гора високая 1, 6, 70 
Одна отрада 64 
Одна хмара чорна, а другая сива 7 
Одним одна 107 
Одуванчик 75 
Одуд хоче рахувати 114 
Оженився я в Петрівку 68 

Озвались дзвони Великодні 106 
Озовись, мій сину 40 
Озовися мені через роки 63 
Озорной гуляка 75 
Ой, баю мій, баю 6 
Ой, Боже, Боже, в кого я вдалася 7 
Ой, Боже, мой Боже 59 
Ой, болить моя голівка 9 
Ой, болить ня в попереці 81 
Ой, братічок сестрицю розплітав 7 
Ой, буде нам, буде 7 
Ой, бузок, бузок 81 
Ой, були ми у свекрушечки 7 
Ой, в ліску, в ліску 1 
Ой, в полі береза 70 
Ой, в полі, в полі вишня стояла 6 
Ой, в розі, розі 134 
Ой, важу я, важу 6 
Ой, вербице! 9 
Ой, вербиченько 70 
Ой, вербо, вербице! 9 
Ой, вербо, вербо 1, 93, 134 
Ой, вербо, вербо, де ти зросла 7 
Ой, весна прийшла 110 
Ой, весна, весна 1, 7, 24 
Ой, весна, весна, весняночка 68, 93 
Ой, весна, весна, красна 68 
Ой, весна, весняночка 132, 134 
Ой, весна-красуня йде 117 
Ой, весно, весно 117 
Ой, весно, весно, веснице 7 
Ой, весно, ти, весно 104 
Ой, вже минула петрівочка 7 
Ой, видно село 70, 76, 93 
Ой, вийди, мати 68 
Ой, вийду я в полонину 81 
Ой, вийду я на вулицю 1, 70 
Ой, вийду я на долину 6 
Ой, вийду я на ту гору 70 
Ой, вийся, хмелю 203 
Ой, вирву я з рожі квітку 7 
Ой, виходьте, дівчата 117, 132, 134 
Ой, вишеньки, черешеньки 94, 118 
Ой, вівчарику 90 
Ой, вівчарю-легінику 81 
Ой, візьму відерце 159 
Ой, вінку мій, вінку 68, 224 
Ой, гай, гай, гай, гай зелененький 70 
Ой, гай, мати, гай 24 
Ой, гай, мати, ой гай, мати 7, 76 
Ой, гаю, мій гаю 1, 6, 68 
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Ой, гиля-гиля, гусоньки, на став 1, 6, 7,  
 131 
Ой, гіля, гіля, сирі гуси 68 
Ой, гітаронько моя... 21 
Ой, глибокий колодязю 1 
Ой, глянь, мати, та й на мій посад 7 
Ой, гоп в нашій хаті 24 
Ой, гоп таки так 224 
Ой, горе ж тій чайці, ой горе небозі 7 
Ой, горе тій чайці 6, 9 
Ой, горобино 118 
Ой, дай Боже 24 
Ой, дай, мати, стільця 7 
Ой, дай, мати, шубу 7 
Ой, дайте нам наше 7 
Ой, де ж ти був там, чорний баране 134 
Ой, джигуне, джигуне 1, 6, 70 
Ой, дзволь, пан хазяїн 9 
Ой, Див, Ладо 76 
Ой, дивися, діво 7 
Ой, Дитино, Божий Сину 130 
Ой, дівчата ж, мої голубочки 7 
Ой, дівчина по гриби ходила 70 
Ой, дівчина Уляна 224 
Ой, дівчина-горлиця 6, 70, 76 
Ой, дівчино, шумить гай 1, 6, 70, 134 
Ой, до бору, бояри, до бору 7 
Ой, до бору, дружки 68 
Ой, добрая годинонька настала 7 
Ой, доки ми та стоятимем 7 
Ой, доста я была 59 
Ой, дружечки та й паняночки 24 
Ой, дуб на березу 24 
Ой, дуб, дуба 134 
Ой, Дунаю, Дунаєчку 59 
Ой, єсть в лісі калина 131, 139 
Ой, жалю, мій... 57 
Ой, жалю, муй жалю 59 
Ой, же сміху в нас було 112, 126-27 
Ой, жніть, женці 68 
Ой, журавко, журавко 7, 93 
Ой, за гаєм, гаєм 1, 6, 70 
Ой, за горов, ой, за ділом 59 
Ой, за горою 134 
Ой, за двором за новеньким 7 
Ой, зав'яла червона калина 68 
Ой, заграй ми, гудаченьку 81 
Ой, заграйте, музики 202 
Ой, загув сизий голубонько 68 
Ой, загув, ой загув сизенький  
голубчик 68 

Ой, зайди, зайди, місяцю за комору 68 
Ой, закувало 9 
Ой, засвіти, місяченьку 59 
Ой, засвіти, ненько, свічку 7 
Ой, зацвіла папороть 76 
Ой, зацвіла рожа край вікна 6 
Ой, зацвіла червона калина 1, 6 
Ой, зацвіли фіялоньки 70 
Ой, звідси гора 81 
Ой, зелена полонина 59 
Ой, з-за гір-гори 68 
Ой, з-за гори вітер віє 73 
Ой, з-за гори кам'яної 1, 6, 134 
Ой, з-за гори кам'яної голуби літають 7 
Ой, з-за гори чорна хмара 76 
Ой, з-за гори, гори 68 
Ой, з-за гори, гори буйний вітер віє 7 
Ой, з-за гори, гори чорна хмара встала 7 
Ой, зійди, зійди ти, зіронько вечірняя 1, 6 
Ой, зійди, зійди ти, зіронько  
та вечірняя 7 
Ой, зійди, зійди, ясен місяцю 1, 6 
Ой, зійду я, ой зійду 68 
Ой, зійшов місяць 3 
Ой, зійшов місяць із-за хмари 70 
Ой, знати, знати 6 
Ой, і зійди, зійди, зіронько та вечірняя 7 
Ой, і зійди, зійди, ти, зіронько та 
вечірняя 7 
Ой, і не стелися, хрещатий барвінку 73 
Ой, Іване й Іванчику, й Іване 7 
Ой, іду, ой іду горілочку пити 7 
Ой, із-за гори та буйний вітер віє 1 
Ой, знаю, знаю 203 
Ой, ішли козаченьки. 27 
Ой, ішли ми мостом 7 
Ой, ішов козак з Дону 7 
Ой, казала мені мати 6, 73, 92 
Ой, казала ти, нене 7 
Ой, калина червона 94 
Ой, качуре мій 24 
Ой, квітки ви мої голубії 3 
Ой, кіт-воркіт 6 
Ой, клен дорогою 7 
Ой, ковалю, ей, молодий ковалю 7 
Ой, колесом сонечко вгору йде 7 
Ой, коли б той вечір 1, 6, 79 
Ой, коли б той вечір та й повечеріло 7 
Ой, коли б я була знала 27 
Ой, коню мій, коню 3 
Ой, косив косар траву зелененьку 7 
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Ой, кувала зозуленька 85 
Ой, куди ж ми підем 7 
Ой, кує зозуля 68 
Ой, кум до куми залицявся 1, 6, 9, 70,  
 202, 224 
Ой, кум кумі рад 14 
Ой, куме, куме, добра горілка 70 
Ой, куриться доріженька 131 
Ой, летіла галка 68 
Ой, летіла горлиця 1, 6, 93 
Ой, летіла зозуленька 3, 68 
Ой, летіла та зозуля 7 
Ой, летять галочки 32, 68 
Ой, літає соколонько 131-32 
Ой, літає чорна галочка 1, 134 
Ой, лопнув обруч 1, 6, 24, 70 
Ой, любив та кохав 1 
Ой, любку муй солоденький 59 
Ой, люблю я рудні горы 59 
Ой, любовь 5 
Ой, люлі-люлі, моя дитино 93 
Ой, мала мати дві дочки 7 
Ой, Маріко, біла, біла 59 
Ой, Марічко 1 
Ой, Марічко, чичири 6 
Ой, маю я чорні брови 1, 6 
Ой, маю, маю я оченята... 73 
Ой, ми сіно громадили 9 
Ой, минула вже зима 117, 131 
Ой, мій милий вареників хоче 70 
Ой, місяцю-ріжку 7 
Ой, Морозе да Морозенку 7 
Ой, Морозе! 132 
Ой, Морозе, Морозенку 70, 132 
Ой, музики мої 24 
Ой, на горі білий камінь 70 
Ой, на горі василечки сходять 7 
Ой, на горі вогонь горить 6, 68 
Ой, на горі два дубки 6, 7, 70, 93 
Ой, на горі дубина 214 
Ой, на горі жита много 132 
Ой, на горі жито 11, 131, 139 
Ой, на горі калина 1, 70, 134 
Ой, на горі калина, під горою малина 6 
Ой, на горі лен зелений 96, 214 
Ой, на горі ліс 59 
Ой, на горі льон 11, 134 
Ой, на горі мак 11 
Ой, на горі не є воды 59 
Ой, на горі ромен цвіте 202 
Ой, на горі сніг біленький 1, 6, 70 

Ой, на горі та женці жнуть 1, 6, 70, 131 
Ой, на горі та сухий дубик 93 
Ой, на горі терня цвіло 59 
Ой, на горі церковка стояла 7 
Ой, на горі цигани стояли 70 
Ой, на горі черешенька 214 
Ой, на горі ячмень 68 
Ой, на горі, на високій 70 
Ой, на горі, на горі 59 
Ой, на горі, на долині 59 
Ой, на городі огірки 7 
Ой, на городі під гречкою 7 
Ой, на горонці, в золотій коршомці 134 
Ой, на гору козак воду носить 1, 27, 73 
Ой, на дворі просо молотять 7 
Ой, на Івана 107 
Ой, на Івана, на Купала 7, 24, 68 
Ой, на Івана, ой на Купала 107 
Ой, на Івана-Купала 134 
Ой, на Купала-Купалочка 134 
Ой, на небі тучі набігають 93 
Ой, на плаю 81 
Ой, на Різдво по вечері 68 
Ой, на річці Йордані 68 
Ой, на ставу, на ставочку 7 
Ой, над ставом гуска 93 
Ой, напилася 224 
Ой, наступала та чорна хмара, став дощ 
накрапать 7 
Ой, наступила та чорна хмара 6 
Ой, не бийсь, моє серденько 30 
Ой, не видно зеленого дуба 9 
Ой, не гнися, дуб високий 8 
Ой, не дивуйсь 73 
Ой, не жалко мені та ні на кого 7 
Ой, не жаль мені ні на кого 1 
Ой, не знала господиня 139 
Ой, не коси, мій татойко, сіна 134 
Ой, не однаково мені... 21 
Ой, не пугай, пугаченьку 8 
Ой, не п'ються пива, меди 1, 9 
Ой, не світи місяченьку 1, 21 
Ой, не світи, місяченьку, не світи  
нікому 6 
Ой, не світи, місяченьку та й на той 
перелаз 6, 70 
Ой, не сиди д 24 
Ой, не спиться й не лежиться 1 
Ой, не спіть, не спіть 24 
Ой, не тільки того цвіту... 91 
Ой, не ходи, Грицю 1, 6, 70 
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Ой, не цвіти буйним цвітом 1, 6, 202 
Ой, не шуми, луже 1, 6, 73, 91 
Ой, не шуми, луже, дубровою дуже 7 
Ой, не шуми, луже, зелений байраче 7 
Ой, неборе муже 96 
Ой, недавно сиротою стала 6 
Ой, ну, коте, коточок 6 
Ой, ну, котку рябку 6 
Ой, ну, коту, коточок 1 
Ой, ну, коту сірий 6 
Ой, ну, люлі, люлі 6 
Ой, нума, нума 7 
Ой, нумо, нумо 68 
Ой, обідай ти, Іване, у батька мого 7 
Ой, од Києва до села 6 
Ой, одна я, одна 6, 7, 73 
Ой, орав же Семенко та й до  
темної ночі 7 
Ой, пекла я хлібиць цілый тыждень 59 
Ой, Петрівочка, — мала нічка 9 
Ой, п'є вдова, гуляє 7 
Ой, п'є чумак, п'є 6 
Ой, питався коровай придопечі 7 
Ой, під березою 118 
Ой, під вишнею 1, 6, 70, 73 
Ой, під горою 6 
Ой, під калиною 6, 70 
Ой, під калиною трава зеленая 7 
Ой, під лісом та під Лебедином 8 
Ой, підемо, жінко 70 
Ой, піду я в ліс по дрова 1, 68 
Ой, піду я в сад гулять 7 
Ой, піду я до млина 1, 6, 70 
Ой, піду я лугом 1, 70 
Ой, піду я ни берегом — лугом 7 
Ой, піду я по плаю 141 
Ой, піду я понад лугом 6, 70 
Ой, піду я та й до Дунаю 7 
Ой, піду я, мамо... 31 
Ой, піду я, піду не берегом-лугом 7 
Ой, плавала качечка під містком 7 
Ой, по горі калина 7 
Ой, по горі роман цвіте 57 
Ой, по морю, ой по морю 7 
Ой, по той бічок ставочку 68 
Ой, повійте, вітри, з далекого краю 8 
Ой, поїхав за снопами 1, 6, 70 
Ой, поїхав мій миленький на базар 43 
Ой, поїхав мій миленький по сіно й у 
степ 7 
Ой, поїхав Семенко та й у поле орати 7 

Ой, поїхав я до млина 1, 70 
Ой, полети, сокілоньку, попереду нас 7 
Ой, полечко, поле 70 
Ой, полола дівчина лободу 93 
Ой, поля, ви, поля! 69 
Ой, попе, попе Гордію 7 
Ой, по-під гай 81 
Ой, попід нашим да яром 3 
Ой, попливи, вутко 1 
Ой, посіяв дід овес 134 
Ой, посіяв козак гречку 1, 6 
Ой, послала мене мати 124 
Ой, похожено, ей, та поброжено 7 
Ой, при лужку, при лужку 1, 6, 70 
Ой, продала дівчина курку 1, 6, 70 
Ой, прощай, прощай, садочок 110 
Ой, пряду, пряду 1, 6 
Ой, пуду я в Покутя 59 
Ой, п'яна я, п'яна 7 
Ой, рано, рано кури запіли 9, 131 
Ой, роде, роде багатий 7 
Ой, розлуко, моя муко 107 
Ой, ромашки білочолі 30 
Ой, росту я 120 
Ой, сад-виноград 1, 6, 70 
Ой, садове моє яблучко 9 
Ой, свату наш, свату 24 
Ой, свашечки-голубочки, просимо вас 7 
Ой, світи, місяченьку 6 
Ой, селом, селом 108, 141 
Ой, сивая зозуленька 1 
Ой, сивая та і зозуленька 131 
Ой, сидить пугач в степу на могилі 7 
Ой, синє море грає 68 
Ой, сіренький смутку 135 
Ой, скочила качечка з порога 7 
Ой, служив я в пана 70 
Ой, сон, мати 68 
Ой, спала я на сєнє 1 
Ой, спасибі, тату 7 
Ой, спи, дитя, без сповиття 6 
Ой, спи, дитя, в колисоньці 6 
Ой, спи, дитя, колишу тя 1 
Ой, співаночки мої 1, 6, 70 
Ой, стелись, стелись, барвіночку 7 
Ой, стояв той Іван на містку 7 
Ой, судома та нам, брате, ой судома 7 
Ой, сяду я край стола, да ей 7 
Ой, та й у полі три доріженьки різно 6 
Ой, так личить та хустина.. 31 
Ой, так нарядили 68 
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Ой, там, за горою 24, 99 
Ой, там за Дунаєм 6 
Ой, там за лісочком 7 
Ой, там за морями 6 
Ой, там за яром 1 
Ой, там, із-за гори 6 
Ой, там на вершечку 134 
Ой, там на горі 202 
Ой, там на товчку, на базарі 6, 200 
Ой, там над річкою кладочка лежала 200 
Ой, там, ой там 68 
Ой, там, при долині 96 
Ой, тернице, терновая 68 
Ой, ти березню 106 
Ой, ти вербо кучерява 3 
Ой, ти, вишенько, ти, черешенько 7, 134 
Ой, ти, гарний Семене 1, 6, 70 
Ой, ти, горо кремінная 70 
Ой, ти, горобинонько 55 
Ой, ти, дівчина зарученая 202 
Ой, ти, дівчино, горда та пишна 6 
Ой, ти, дівчино, з горіха зерня 6 
Ой, ти, дівчино, зарученая 1, 6, 70 
Ой, ти, дівчино, ой ти, ой ти 7 
Ой, ти, діду старенький 68 
Ой, ти дубе, дубе 3 
Ой, ти дубе кучерявий 3 
Ой, ти, дубе кучерявий, а лист на тобі 
рясний 7 
Ой, ти душечко 24 
Ой, ти, зірко, ти вечірня 93 
Ой, ти, зірко, ти вечірняя 7 
Ой, ти знав 134 
Ой, ти знав, нащо брав 1, 6, 70 
Ой, ти, зоре 224 
Ой, ти, Іване, попів, попів 7 
Ой, ти, Їване-поповичу 7 
Ой, ти, кицю, кицю 6 
Ой, ти, коте рябку 6 
Ой, ти, коте, не гуди 6 
Ой, ти, місяцьо, я зіронька ясная 7 
Ой, ти, Маріє-коханочко 7 
Ой, ти, місяцю 70 
Ой, ти місяцю, а я зіронька ясна 6, 7 
Ой, ти, місяцю-зоре 6, 73 
Ой, ти, моя Верховино 216 
Ой, ти, ніченько 85 
Ой, ти, орле сизокрилий 7 
Ой, ти ранняя пчолка 9 
Ой, ти, річко, річенько 132 
Ой, ти, свекор, ти, свекрушечко 7 

Ой, тіснії вуличеньки, тіснії 7 
Ой, то ж не грім гримить 68 
Ой, три шляхи широкії 6, 7, 73 
Ой, туман яром налягає 7 
Ой, у вишневому садочку 1, 6, 93 
Ой, у вишневому саду 70 
Ой, у гаю при Дунаю 70 
Ой, у горах, у Карпатах 141 
Ой, у лісі 38 
Ой, у лісі на горісі 134 
Ой, у лісі на дубочку 68 
Ой, у лісі сосононька 90 
Ой, у лісі, у лісочку, у ліску 7 
Ой, у лузі, в лузі зелена трава 1 
Ой, у лузі калина стояла 70 
Ой, у лузі, лузі там калина стояла 7 
Ой, у лузі під білов березов 70 
Ой, у лузі при березі очерет 7 
Ой, у лузі та ще й при березі 6, 7, 70 
Ой, у лузі червона калина 6, 70, 132 
Ой, у неділеньку 6 
Ой, у перепілки 1 
Ой, у полі бурячок 67 
Ой, у полі, в полі 68 
Ой, у полі верба 70 
Ой, у полі висока могила 7 
Ой, у полі вітер віє 1, 6 
Ой, у полі дві тополі 6 
Ой, у полі дерево 24 
Ой, у полі дичка 214 
Ой, у полі жито 1, 134 
Ой, у полі й у широкому 24 
Ой, у полі криниця безодня 68 
Ой, у полі криниченька 6, 68, 70, 132 
Ой, у полі криниченька на чотири 
зводи 7 
Ой, у полі могила 27, 59, 139 
Ой, у полі могила з вітром говорила 7 
Ой, у полі на роздоллі 68 
Ой, у полі нивка 1, 6, 7, 9 
Ой, у полі озеречко 7, 202 
Ой, у полі та й криниця безодня 7 
Ой, у полі тихий вітер віє 1 
Ой, у полі три криниченьки 1, 6, 70 
Ой, у полі три товариші 9 
Ой, у полі три тополі 94 
Ой, у правую середу 7 
Ой, у саду криниченька 3 
Ой, у саду ружа посажена 59 
Ой, у суботоньку та на неділеньку 7 
Ой, упав сніжок 24 
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Ой, устану ранесенько 70 
Ой, учора ізвечора 3, 131 
Ой, хата стоїть на сохах 7 
Ой, хмариться — дощ буде 6 
Ой, хмелю ж мій, хмелю 1, 6, 24, 70, 76 
Ой, ходив же паріньочок по крутій  
горі 7 
Ой, ходив чумак 224 
Ой, ходила гусочка бережком 138 
Ой, ходила дівчина бережком 1, 6, 70,  
 134, 159 
Ой, ходила Уляночка 134 
Ой, ходили... 112 
Ой, ходить сон 134 
Ой, ходить сон коло вікон 11 
Ой, хто, хто Миколая любить 131 
Ой, ця файна коломийка 216 
Ой, чи будеш ти, Маріє, жалкувати 7 
Ой, чи є, чи нема 24, 131 
Ой, чи так, чи не так 30 
Ой, чи я то черешенька 134 
Ой, чиє ж то жито 70 
Ой, чиє ж то сіно 70 
Ой, чиє це жито, чиї це покоси 7 
Ой, чиї то воли по горі ходили 8 
Ой, чий то кінь стоїть 1, 6, 70, 159 
Ой, чого ти, дубе 1, 6, 27 
Ой, чого ти почорніло 94, 224 
Ой, чорна я си, чорна 6, 70 
Ой, чумаче, чумаче 7 
Ой, шляхи, шляхи, дороги 7 
Ой, Шум ходить по діброві 7 
Ой, шумить-гуде, дощ буде 7 
Ой, що ж то за село 7 
Ой, що ж то за сокіл 31 
Ой, що ж то за шум 76 
Ой, що ж то за шум учинився 70 
Ой, що то за верба 9 
Ой, я дівчина полтавка 6 
Ой, я знаю, що гріх маю 27 
Ой, я маю чорні брови 70 
Ой, я нещасний 1, 6 
Ой, я свого чоловіка 202 
Ой, як ми по селу 24 
Ой, як, як із нелюбом жити 68 
Ой, якби я горе знала 27 
Ой, Яну мій, Яну 81 
Ой! Посади, мила, червону калину 83 
Ой, гай, мати 76 
Ой, гаю, мні, гаю 81 
Ой, жалю, ты муй жалю 59 

Ой, зацвіли фіялочки 81 
Околица 56 
Окраєць хліба 105, 117 
Оксана 107 
Оксанчині веснянки 126 
Октябрь 75 
Оленчині вишивки 105 
Олині помічники 112 
Олівець-художник 48 
Омріяна 51 
Она, как полдень, хороша 45 
Они были первыми 62 
Опалі папірівки 72 
Опішнянські куманці 31 
Опришок 90 
Оркестров медь 78 
Орли готові вже до лету 76 
Осанна життю 46 
Осанна Царю царей 211 
Осене 63 
Осеннее настроение 38 
Осеннее полнолуние 75 
Осеннее танго 38 
Осенние грёзы 211 
Осенние контрасты 38 
Осень 75 
Оси 140 
Осичино та березино 9 
Осіннє 58, 92 
Осіннє золото 6 
Осінні дими 211 
Осінні квіти 30, 82 
Осінні листочки 128 
Осінній вальс 58, 63, 82 
Осінній романс 58 
Осінній сад 214 
Осінній сум 38 
Осіння віхола 72 
Осіння казка 105 
Осіння картина 105 
Осіння мелодія 91 
Осіння пісня 211 
Осіння позолота 49 
Осіння пошта 211 
Осіння райдуга 48 
Осінняя казка 214 
Осінь 37, 58, 82, 105, 112, 119, 121-23,  
 128, 137, 141 
Осінь в Карпатах 87 
Осінь золота 37, 44 
Осінь золотава 133 
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Осінь любові 106 
Осінь намалюю 112 
Останні квіти 45 
Останні квітки 92 
Останній дзвінок 91, 107, 118 
Останній листочок 112 
Останній Отаман 6 
Останній шкільний вальс 40 
Останню зустріч споминаю... 31 
Остання пристань 38 
Ось яблучка червонобокі впали 138 
От і упали сніги 90 
От любви к нему душа кричит 47 
Откровение 64 
Откуда ничинается любовь 5 
Отраженье 211 
Отче Наш 21 
Отчий край 59, 106, 216 
Ох, і закувала сива зозуленька... 224 
Ох, і не стелися, хрещатий барвінку 6 
Ох, как трудно быть мужчиной 211 
Ох, лучше б он не приезжал 90 
Ох, на тім боці, ей, та й на толоці 7 
Ох, не співайте та півниченьки 7 
Ох, не стелися, хрещатий барвінку 76 
Ох, розумію 118 
Ох, у неділеньку рано-пораненьку 6 
Оце ж тая хата 7 
Оце тобі, вишне 7 
Очей небеса 26 
Очерет лугом гуде 7 
Очерет тріщить 1, 6 
Очерет, осока 7 
Очі 91 
Очі волошкові 6 
Павочка ходить 131, 134, 203 
Павук сірий 11 
Павучок приліг у гамачок... 138 
Пада сніг 107 
Падає дощик 125 
Падає з неба сон 116 
Падала ластівкою 68 
Паде дощ 59 
Падолист 71, 72 
Паломник 215 
Паляниця 105, 117 
Паляничка 141 
Пам'ятаймо! 216 
Пам'ятаю про першу вчительку 37 
Памяти друзей 56 
Памяти Сергея Есенина 211 

Памяти солдата 64 
Пам'яті Володимира Чубинського 83 
Пам'яті друга 83 
Пам'яті митців 86 
Память 38, 213 
Пам'ять 78, 106 
Пан господарю 68 
Пан отаман 131 
Панна Муза 107 
Паперовий змій 111, 114 
Папороть цвіте 203 
Парень холостой 5 
Париж каштановий 48 
Парк Воронцова 213 
Пасла дівка лебеді 76 
Пасли овці пастырі 59 
Пастух 131 
Пастушка 27, 131, 202 
Пастушок 110 
Пауки 211 
Пахне любисток 92 
Пахне миртом 89 
Певец 27 
Певец. Актёр 211 
Пекло 48 
Пелюстки неба 48 
Пелюсткова заметіль 82 
Первый снег 38 
Перевал 56 
Перед брамою 32 
Перед Тобою, Господи, стою! 130 
Передзим'я 55 
Переді мною з'явилась квітка 215 
Перелаз, перелаз 59, 70 
Перемога 40 
Переможець 140 
Перепеличенька ряба, невеличка 200 
Пересторога 48 
Перехожий 84 
Перша вчителька 131 
Перша вчителька наша 107 
Перша і остання любов 26 
Перша колискова 97 
Перша наша вчителька 102 
Перше вересня прийшло 127 
Перше кохання 107 
Перше побачення 107 
Перший вчитель 105 
Перший дзвінок 106 
Перший дзвоник 97 
Перший клас 114 
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Перший сніг 105, 112-13 
Песах 64 
Песенка о перепелке 67 
Песенка под зонтиком 75 
Песик 120 
Песни мгновенье 33 
Песни начало 33 
Песня 46 
Песня ветеранов Великой 
Отечественной войны 28 
Песня друзей 67 
Песня лета 78 
Песня Нептуна 64 
Песня о вышковом 71 
Песня о родной Балте 67 
Песня о родном городе 66 
Песня о родном крае 38 
Песня одессита Жучкина 67 
Песня про Лутугино 75 
Песня районного репортера 38 
Песня Чайкина 67 
Песня-вальс о Харькове 66 
Печальная осень 38 
Печальний мотив 31 
Пив п'яниця 3 
Пийте, братці, попийте 6 
Пили хлопці, пили 59, 96 
Писанка 112, 117, 137 
Питається сон дрімоти 6 
Півник-забіяка 110 
Півникове горе 112 
Півонія 97 
Під білою березою 3, 7 
Під звуки вальсу 132 
Під зеленов липков корчма стоїть 96 
Під Києвом, під Крутами 36 
Під містечком Берестечком 200 
Під Твою Милість 88, 130 
Під хрест Твій стаю 88 
Підем, пане-брате, од хати до хати 6 
Підкажи, баяне 68 
Підкамінська земля 37 
Підсумовуючи мовчання 84 
Піду в садочок 134 
Піду за тобою 51 
Піду я в лісок 68 
Піду я до Дунаю 68 
Піду я до сина, сина нема дома 7 
Пір'їна журавля 211 
Пісенька Букваря 102 
Пісенька весела 104 

Пісенька Діда Мороза 123 
Пісенька для всіх 116 
Пісенька для мами 141 
Пісенька на двох 140 
Пісенька про букви 117, 131 
Пісенька про груші 128 
Пісенька про хліб 129 
Пісенька у подарунок 118 
Пісенька-загадка 123 
Пісне і музико! 83 
Пісне моя зоряна 48 
Пісне моя, тополина 78 
Піснь земледільця весною 81 
Пісня 89, 118, 140 
Пісня Азучени 45 
Пісня Анни 73 
Пісня без звуку 97 
Пісня Весни 128 
Пісня вечірніх вулиць 214 
Пісня Виборного 73 
Пісня Возного 73 
Пісня Горлиці 106 
Пісня депутата 216 
Пісня Джемборі 76 
Пісня для матусі 129 
Пісня з полонини 6 
Пісня і казка 104 
Пісня Карася 73 
Пісня козака 92 
Пісня Лади 159 
Пісня Левка 73 
Пісня лисички 131 
Пісня "Лісових Мавок" 76 
Пісня Мавки 90 
Пісня малих туристів 71 
Пісня мамина 106 
Пісня матері 42 
Пісня матусі 117, 121 
Пісня Миколи 73 
Пісня моряка 114 
Пісня Наталки 73 
Пісня наша дзвенить 116 
Пісня не загубиться 56 
Пісня Одарки 27, 73 
Пісня Олі 73 
Пісня осені 72 
Пісня першокласників 102 
Пісня Петра 73 
пісня пластунів 76 
пісня пластунок 76 
Пісня про берізку 27 
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Пісня про Волинь 85, 94 
Пісня про Воловець 81 
Пісня про вчительку 6, 132 
Пісня про вчителя 141 
Пісня про Глухів 78 
Пісня про добро 132 
Пісня про жайворонка 107 
Пісня про земну красу 101 
Пісня про Кобзаря 124 
Пісня про космонавта Т. Шоніна 67 
Пісня про лікаря 71, 90 
Пісня про маму 116 
Пісня про матір 56, 106, 132 
Пісня про Миколая 116 
Пісня про нещасне кохання 96 
Пісня про О. Довбуша 99 
Пісня про Олексу Довбуша 70 
Пісня про рідне місто 66 
пісня про рідне місто 66 
Пісня про рідний край 101 
Пісня про ручник 59 
Пісня про рушник 6, 78, 99, 132 
Пісня про Самбір 60 
Пісня про Сокаль 129 
Пісня про Старий Самбір 61 
Пісня про Степана Бандеру 37 
Пісня про трембіту 71 
Пісня про Ужгород 81 
Пісня про Україну 38, 79, 141 
Пісня про Харків 66 
Пісня про хліб 85 
Пісня про час 105 
Пісня про школу 131 
Пісня про ялинку 113 
Пісня серця 96, 214 
Пісня татусеві 37 
Пісня Тараса 73 
Пісня Терпелихи 73 
Пісня Хмельницького 115 
Пісня цифр 102 
Пісня-чарівниця 30 
Піч наша гигоче 68 
Піч наша на сохах 68 
Пішла дівка до броду по воду 7 
Пішла киця по водицю 7 
Пішла кума до кумоньки 8 
Пішла мати на село 1, 6 
Пішла у гай дівчинонька 81 
Піють півні, піють другі 1 
Плавай, плавай, лебедонько 7, 73, 134,  
 153 

Плакала берізка 48 
Плакуча гітара 70 
Плакучій вербі 121 
Планета моїх надій 48 
Плач матери 81 
Плаче захмарене небо 70 
Плачет рябина 62 
Пленившись розой, соловей... 27 
Плескаємо в долоньки 122 
Плескай — тупай 105 
Пливе лебідь до лебідки 93 
Пливе човен 1 
Пливе човен без весельця 6 
Пливе човен води повен 1, 6, 7 
Пливе щука 6 
Пливи, кораблику, пливи... 46 
Пливи, пливи, щуко-рибко, тихо  
по воді 7 
Пливли у небі кораблі 119 
Плід тієї весни 89 
Плюс и минус 64 
По велению Творца 51 
По всьому світі стала новина 132 
По главной площади пройду 47 
По горі, горі пави ходили 134 
По гриби 136 
По діброві вітер виє 1, 6, 7, 70, 132, 134,  
 224 
По дорозі жук, жук 1, 6 
По жолуді 120 
По реке Салгир 50 
По садочку ходжу 3, 6, 70 
По сунички 112, 121, 125 
По тім боці на толоці 9 
По той бік гора 1, 6, 9, 70 
Побажай удачі кораблю 91 
Побажання на весіллі 71 
Побажання на прощання 70 
Победители 64 
Побратався сокіл 1, 6 
Повернися, козаченько 154 
Поверніть, журавлі, українців 21 
Повернулась електричка 87 
Повернулися лелеки 108 
Повертайтесь гуси 87 
Повертайтесь додому 37 
Повертайтесь, лелеки, додому 119 
Повертайтесь, лелеченьки 106 
Повертайтесь назад, журавлі 90 
Поверь 78 
Повій, вітре 9 
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Повій, вітре, на Вкраїну 1, 6, 70 
Повір, гарнішої землі немає 49 
Повір мені 68 
Повішу я колисочку 139 
Повіяв вітер степовий 70, 99, 132 
Повстанський марш 21 
Погром в Одессе 5 
Подай, дівчино, руку на прощання 70 
Подари мне платок 59 
Подаруй мені квіти 39 
Подарунок 112 
Подарунок від матусі 123 
Подолаю печаль 63 
Подоляночка 131, 134 
Подорожник 106 
Подружка-Попелюшка 113 
Поездка 211 
Поема 159 
Пожовкле листя 83 
Пожухле листя все схова 107 
Поза лісом зелененьким 6 
Поза лужком зелененьким 24 
Позволь мені, мати 1 
Поздние цветы 38 
Пой, душа! 211 
Покаймося ж бо, діти во Христі 130 
Покличу маму 63 
Поклін Перемишлеві 92 
Покосили сіно 3 
Покривалочка плаче 68 
Покров Богородиці 92 
Покров Богородицы 75 
Поле моє 85 
Полечка-Дунаєчка 67 
Поліська полька 94 
Поліські в'язи 48 
Полічіть малята 125 
Половина саду квітне 70 
Половина саду цвіте 3 
Полонино, полонино 71 
Полотно барвисте 119 
Полтавська полька 27 
Полтавські галушки 31 
Полум'я любові 86 
Полька 131 
Польова криничка 58 
Польова мишка 137 
Польові дзвіночки 132 
Полюби свій край, синочку 123 
Помаранчеве сонце 39 
Помаранчевий листопад 60 

Помаранчеві знамена 99 
Понад морем Дунаєм 7 
Понад яром 9 
Пониже Залужа 59, 96 
Попід гаєм зелененьким 3, 70 
Попід горою жито з травою 3 
Попід мостом, мостом 6, 7 
Попід тином хлоп петляє 49 
Поплач, Тарасику, поплач... 107 
Поплив білий човен 81 
Поради для хлопців 216 
Пори року 129 
Порізала пальчик 70 
Портфелик 114 
Посаджу я грушечку 131 
Посадив я вишеньку 139 
Посадила огірочки 1, 9, 70 
Посвята 86 
Посвящение Наталье 75 
Поседевшая память 38 
Посилає мене мати 9 
Посилала мене мати 70 
Посівалочка 65 
Посію я рожу 68 
Посіяла'м жито 81 
Посіяли жито, та й нікому жати 6 
Послание 64 
Последняя война 64 
Последняя пристань 38 
Послухай-но, подруженько 3 
Посміхайся й веселись 106 
Посміхайтеся 99 
Посміхнись 106 
Посміхнись, кохана 37 
Посміхнися, доле 56 
Посошок 75 
Поспішає зайчик 125 
Поспішаємо зранку до школи 114 
Поспішай до школи 127 
Постукаю в шибочку, мамо 37 
Потанцюють на снігу 140 
Потішка про стоніжку 126 
Потяг розлуки 39 
Походжає полем грак 126 
Походная 38 
Похоронна 2 
Почаївська Мати Божа 6 
Почему тяжело любить 75 
Почта полевая 64 
Пошла мати на село 134 
Пошли же, Боже 127 
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Праздник Шавуот 64 
Прала Маріка попови ризы 59 
Праотчий край 51 
Прапоре наш 76 
Працьовите мишеня 129 
Працьовитий їжачок 125 
Працьовитою зростай 124 
Предзимье 75 
Предтеча 72 
Прекрасна жизнь 211 
Прекрасный Крым 50 
Пренепорочна Діво і Мати 130 
Пресвятая мати-Діво 93 
Пресвятая Тройце 88 
Пречиста Марія Христа народила 23 
При варті 76 
При долині 79 
При своїх коханих 72 
Прибирайся, свекрушино, прибирайся 7 
Прибуття ельфів 215 
Привет 203 
Привіт весні 76 
Привіт Пасіцелам 67 
Привітальна 129 
Привітання з Днем народження 133 
Пригадай 89, 97 
Пригода 124 
Придет, придет твоя весна 64 
Приди поскорее, весна... 27 
Прижиттєвий реквієм Чуба 83 
Признание 211 
Прийде година 130 
Прийди, вернись 91 
Прийди, веснонько... 31 
Прийди до мене, Святий Миколаю 123 
Прийди до нас 81 
Прийди, прийди — дома сама 24 
Прийди, сонку, в колисоньку 6 
Прийди, Христе 130 
Прийдім усі, Бог вмістив  
Себе у чашу 130 
Прийми дітей під Свій Покров 130 
Прийшла весна красна 104 
Прийшла до мене нічка 58 
Прийшло кохання 40 
Прийшов з поля 68 
Прийшов кум до куми 67 
Прийшов на світ і не впізнали 88 
Прийшов я до тебе, мій друже коханий 8 
Прилетів комарик 128 
Прилетів сокіл до віконця 9 

Прилетіла перепілонька 1, 6 
Прилетіли в гості голуби 40 
Прилинули голуби 6 
Прилітай, моя ластівко 154 
Примерение 29 
Принцеса 58, 78 
Природа і ми 72 
Присвятая Покрово 106 
Приснись мені... 91 
Прихід зими 113 
Приховане бажання 51 
Причастя 130 
Пришпорює осінь баских своїх коней 63 
Про Абазина 8 
Про Байду 132 
Про братів-отаманів Соколовських і 
сестру їхню Марусю 8 
Про вдовицю молодицю 67 
Про Кармелюка 224 
Про ключі 216 
Про козака Софрона 224 
Про Нечая 224 
Про нотний стан 216 
Про Омелька 134 
Про перерву та урок 114 
Про сіре утя 9 
Про Супруна 8 
Про Харка, сотника Жаботинського 8 
Про що співає земля 108 
Пробуждение 27 
Проводжали матір 48 
Проводы 38 
Проводы казака 75 
Провчив 128 
Прогулянка з батьком 131 
Продається хата 44 
Продай, милий, сиві бички 6 
Продай, продай, мій батеньку, та й 
вишневий сад 7 
Продолжается жизнь 211 
Прозора тиша 107 
Прозріння 216 
Пройдусь я сторонкой родной 38 
Проказник май 75 
Пролітали гуси 112 
Променята 120 
Прометей 224 
Просить мишка у ялинки 126 
Прославна матерям 49 
Проснувшись, подякую Богу 88 
Проста істина 40 
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Проста причина 78 
Прошу, не дивіться на мене благально 63 
Прощавай садочок 122 
Прощавай, Букварику 102, 117, 218 
Прощався стрілець 70 
Прощай 211 
Прощай, рідна школо 118 
Прощай, Росія, прощай, Кавказ 7 
Прощай, четвертий клас 102 
Прощайте, прощайте 7 
Прощальний вальс 102 
Прощання 71, 77, 105-06, 118, 215 
Прощання з дитинством 122 
Прощання з іграшками 122 
Прощання з першою вчителькою 102 
Прощаюсь, анголе, з тобою 96 
Псалом 121 71 
Псалом 50 32 
Псалом 67 71 
Птах щастя 51 
Птаха 119 
Пташка 107 
Пташка щастя 114 
Птичка невеличка по полю літає 6 
Пугач 140 
Пуд дубиною 59 
Пудеме, як кури заспівуть 59 
Пурим 64 
Пускай, ты выпита другим 75 
Пусти 137 
Пусти ж мене, мати, до табору! 76 
Пустіть, свату, в хату 7 
Пушла мамка до дьувочок 59 
Пущу кониченька та на яр, на долину 8 
Пущу коня 1 
Пшениченька 128 
П'ятдесяте літо 91 
П'ятий рочок 124 
П'ять братиків 138 
Работа не волк 64 
Рабочий город, я с тобой 47 
Радіє небо, люд радіє! 88 
Радіємо нині з чудес 130 
Радій, Україно! 141 
Радійте всі! 117, 131 
Радію, Господи, в Тобі 130 
Радіють люди, веселяться 88 
Радіючи весні 108 
Радості не варто віддаватись 215 
Радуга 35 
Радуйся, Земле 22 

Радуйся, Маріє 118, 130 
Радуйтеся й веселіться 23 
Раз, два — дерева 127 
Раз козак у похід собирався 3 
Раз приходжу я додому 93 
Раз у день 71 
Разговор с городом 66 
Разгулялись казаки 38 
Разгулялся станичный народ 38, 75 
Разом нас багато 6 
Рай 64 
Райдуга 129 
Рак 211 
Рани землі 119 
Ранкова молитва 42 
Ранкова пісенька 129 
Ранкова свіжість 89 
Рання осінь 216 
Рано-вранці новобранці 224 
Рано, порану, кури запіли 9 
Ранок в нашому саду 108 
Расплескалась осень 56 
Рассветные года 56 
Рассказать ли в тишине 27 
Расставание 5 
Ребенок без дома 5 
Реве та стогне Дніпр широкий 1, 6, 70,  
 131-32 
Ревуть, стогнуть гори-хвилі 1 
Рейс—81 33 
Реквием 212 
Реквієм 56, 77 
Рельсы-шпалы 75 
Рената 72 
Речитатив, аріозо та арія Насті 45, 73 
Решето горох точить 7 
Ривкэлэ 64 
Рип-рип-рип 128 
Рідна земле моя 38, 81 
Рідна земля 106 
Рідна мамо-матінко 109 
Рідна мати мене вигляда 80 
Рідна мати моя 6, 70 
Рідна мово 129 
Рідна моя ненько 40 
Рідна серцю земля 65 
Рідна сторона 49, 65 
Рідна Україна 116, 127 
Рідна хата 105 
Рідна школа 6, 39, 42 
Рідна школо 136 
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Рідне місто 106 
Рідне місто моє 214 
Рідне Полісся 136 
Рідне село 89 
Рідне слово 127 
Рідний дім 44 
Рідний край 37, 39, 141 
Рідний край молодіє 89 
Рідний поріг 106 
Рідня 65, 99 
Різдво 112 
Різдво Ісуса 133 
Різдво Христове 23, 92, 136 
Різдвяна колискова 216 
Різдвяна ніч 23, 63, 86, 125 
Різдвяна ніч! Яскраві зорі 23 
Різдвяний вечір 58 
Різдвяні дзвіночки 52 
Роде мій прекрасний 78 
Роде наш красний 24 
Родина 71 
Родина шахтерская моя 38 
Родинне вогнище 105 
Родинне поле 37 
Родинне тепло 114 
Родом із села 90 
Рождественский праздник 51 
Рожеві пелюстки надії 92 
Розвесели свій день 126 
Розвивайся, ой, ти старий дубе 76 
Розвійтеся з вітром 69, 73 
Розгадай 214 
Розкажи, дідусю 131 
Розкажи мені, ноче весняна 55 
Розкажи, обеліск 90 
Розквітай, рідний край 39 
Розквітай, Томашпільщино! 39 
Розквітала калина 77 
Розкопайте гору 68 
Розкопаю гору 68 
Розкотітеся, колісця 7 
Розлилися води 131 
Розлилися круті бережечки 6 
Розлука 91 
Розмова з лелеками 106 
Розмова з художником 30 
Розпрягайте, хлопці, коні 1, 6, 70, 76, 99,  
 132 
Розпустили кучері дівчата 70, 99 
Розрита могила 92, 131 
Розстріляна молодість 36 

Розступітеся, вороги 7 
Розум 216 
Розуміння сердець 89 
Розумні рученята 216 
Розцвівся боз 32 
Розцвітай, моя любове 51 
Романс 29, 31, 38, 67, 75, 91, 92 
Романс для Галины 28 
Романс для дуэта 211 
Романс Женьки 45 
Романс Оксани 73 
Ромашечка 123 
Ромашка 107 
Ромашка і райдуга 48 
Ромашки 82 
Ропуха 140 
Роси, роси, дощику 115 
Россия 29 
Россия — Украина 67 
Росте черешня в мами на городі 70 
Рости, короваю 7 
Рости, рости, черемшино 70, 132 
Росяні троянди 40 
Рукавички 123 
Рукавички для сестрички 119 
Руки мами 106 
Русалка 51 
Русалонька 116 
Русалочка 129 
Русалчин цвіт 55 
Руська піснь народна 81 
Ручеек 211 
Рушник 120 
Рушник материнський чарує мене 78 
Рушники 108 
Рушникові дороги 211 
Рушничок 112, 117 
Рушничок для мами 112 
Рясне вінечко 24 
Рятуйте качатко 126 
С любимыми не расставайтесь... 211 
Савка та Гришка 131 
Сага про кохання 42 
Сад розвився 81 
Садок вишневий коло хати 6, 57, 70, 73, 
  202, 224 
Сам Христос відкриває браму 130 
Сама шила, та сама пряла 68 
Сама я рожу посадила 70 
Самітня церква 130 
Самота 82 
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Самотність 211 
Самотності печаль 72 
Самоцвіти 55 
Сарафан наділа осінь 122 
Свадебный вальс 213 
Свадебный венок 38 
Свати наші дорогії, просимо вас 7 
Свашечки, свашечки 7, 68 
Свекрушенько, моя ненько 93 
Светло в России от берез 62 
Свеча, как жизнь моя 29 
Свинский год 75 
Свирель 35 
Світ і Всесвіт 138 
Світає зима білим сяйвом беріз 63 
Світанкове диво 111 
Світи, місяць, нічку 70 
Світи, місяченьку 3, 70 
Світи, світи, місяцю, гей, гей 7 
Світи, світи, місяченьку 48 
Світи, світи, світи, місяченьку 93 
Світилочко, пані 68 
Світилочко-чорнобривочко 7 
Світить місяць 43, 70 
Світла доля 58 
Світлій пам'яті друга 81 
Світлячок 127, 132 
Світоч познань 78 
Світязь 85 
Свічечка життя 109 
Своя у кожного стежина 63 
Свята вечеря 135 
Свята Неділя 130 
Свята ніч 134 
Свята ніч, тиха ніч 132 
Свята Пречиста Діво 130 
Свят-вечір 88 
Святвечірня свічечка 129 
Святе джерело 114 
Святий Боже 59, 203 
Святий Вечір 23, 52 
Святий вечір при свічі 23 
Святий Миколай 52, 113 
Святий Миколай іде 141 
Святкова 52 
Святковий вальс 96, 131, 214 
Святковий вінок 105 
Святкуємо народження Христа 23 
Святкують Новий рік звірята 123 
Свято букваря 114 
Свято Злуки 60 

Свято матері 141 
Свято у дворі 127 
Се наша хата 131 
Себе збагнемо 21 
Севілья 48 
Сегодня полнолуние 50 
Секрет успіху 114 
Секс-машина 75 
Село моє 104, 106 
Село моє Криниченьки.. 31 
Село на видноколі 107 
Селянська лірична 38 
Семену Флаксу 64 
Семеро гномів 131 
Семь сорок 64 
Сенс життя 79 
Сентиментальный романс 28 
Серед двора стояла верба 9 
Серёжа 64 
Сережки акації 211 
Серенада Шуберта 119 
Серпнева ніч 31 
Серпневий зорепад 51 
Серп'яга 8 
Сестричка 104 
Сестрички 137 
Сибірський вальс 48 
Сивий коню 70 
Сивий Мороз 122 
Сиджу на березі крутому 83 
Сиджу я край віконечка 70 
Сидить Василь на припічку 127 
Сидить голуб 81 
Сидить голуб на березі 203 
Сидить потя на черешні 96 
Сидить сокіл на високій вербині 96 
Сижу я край віконечка 96 
Симфонія дощу 108 
Син Землі 86 
Сини України 48 
Синий туман 75 
Синичка 123, 128 
Сині дзвони 127 
Синій птах 46 
Синові 99 
Синові незабудки 68 
Синові сорочка 82 
Синочку хочеться до мами 138 
Сину, качки летять 6, 70, 99 
Синь волошок 107 
Синьогори 214 
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Синя птиця 81 
Синя чічка 76 
Сипле сніг 216 
Сиреневые дали 64 
Сирітка 84 
Сирітка на зірку дивилась 202 
Сироїжки 128 
Сироїжчина лічилка 127 
Сирота 73 
Сійтеся, квіти 224 
Сіло потя на черешню 59 
Сім струн 92 
Сіроока красуня 78 
Сірооке моє кохання 63 
Січ 93 
Сіяв батько жито 132 
Скажи мені, любий 45 
Скажи мені, мамо 119 
Скажи мені правду 6, 202 
Скажіть мені, люди добрі 67 
Скажіть, чому? 114 
Скакалочка 131 
Скарб 121 
Скаче сестра, скаче 68 
Скину на терези 84 
Скиталец 38 
Скільки буде 126 
Скільки літ Вкраїна-мати... 8 
Скінчився наш палкий роман... 31 
Сколько лет пролетело 38 
Скопаю я грядочку 68, 97 
Скорботний день 77 
Скрипка грає 56 
Слава героям 118 
Слава, слава, отамане 76 
Славен край наш — Україна 48 
Славна Україна — дивовижний край 101 
Слався, земле Волинська 94 
Слався, родино наша шкільна 102 
Следы войны 38 
Слёзы жгучие капают 64 
Слепой музыкант 38, 75 
Слід Божої Матері 119 
Сліпий дощик 62 
Слобожанська земля 211 
Слова матері 71 
Слово "мама" 127 
Слово Кобзаря 117 
Слово про художника 89 
Служба Божа 135 
Служив козак у війську 6, 70 

Служив Лазор у попа 68 
Слушаю себя 46 
Сльози 45, 200 
Смереки осені не знають 71, 214 
Смерековий вальс 214 
Смерічка 81, 92, 216 
Смерічки 70 
Сміхота 126 
Сміються, плачуть солов'ї 6, 70 
Смутний вечір, смутний ранок 6, 7 
Смутної провесни 73 
Снежинки 62 
Сніг 112 
Сніг на зеленому листі 6 
Сніг України 211 
Сніг упав 136 
Снігова баба 112 
Снігова пороша 113 
Сніговик і сніговичка 126 
Сніговиця 128 
Сніжинка 92, 107 
Сніжок 58, 112, 121, 137 
Сніжок пролітає 7 
Снова в рожь 5 
Совершенство 33 
Созвонимся 75 
Соколи, соколи 76 
Соколята 91 
Солги мне, милый мой 211 
Солдати, солдати 78 
Солнце 56 
Соловеєчку, сватку, сватку 11, 131 
Соловейків солоспів 108 
Соловейко 73, 108, 115, 129 
Соловейку сизенький 7 
Солов'ї 34 
Солов'їна зажура 89 
Солов'їна пісня 26, 87 
Солов'їний день 132 
Солов'ятко 128 
Солодко чи гірко... 31 
Сон 49, 75, 78 
Сонет 84 
Сонечка і сонечко 112 
Сонечко 58, 91, 141 
Сонечко для Ісуса 135 
Сонечко низенько, а вечір близенько 134 
Сонечко ясне 25 
Сонце Вітчизни 85 
Сонце життя 91 
Сонце заходить 27 
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Сонце заходить, гори чорніють 69 
Сонце низенько 1, 6, 70 
Сонце рано сходить 3 
Сонце сідає 116 
Сонце України 129 
Соняхи 111 
Сонячна пісня 48 
Сонячна сестричка 117, 127 
Сонячний дім 105 
Сонячні гості 103 
Сонячні зайчики 103 
Соняшник 123 
Соняшник-сонечник 111 
Сопілка 38 
Сопілочка 112 
Сорок восьмая 75 
Сорок тисяч козаченьків ще й чотири 8 
Сорока-ворона на припічку сиділа 7 
Сосна 62, 80, 215 
Софія 31 
Сочи 75 
Спалах любові 78 
Спасибі, батьку, за науку 37 
Спасибі вам 118 
Спасибі вам, люди 107 
Спати час 137 
Спать мені не хочеться 1, 6, 27, 202 
Спи ёлочка-детка 75 
Спи, мій синочку 138 
Спи, моя мамо 128 
Спів матусеньки 104 
Співає люд воскреслий 89 
Співаємо про маму 109 
Співай, Верховино 96 
Співай пісні 39 
Співай, сопілочко моя 121 
Співала бы'м, не є кому 59 
Співали в травні солов'ї 48 
Співали дівочки 9 
Співам собі, співам 214 
Співаночка 109 
Співаночки мої 27 
Співаночки мої любі 81 
Співаю я 81 
Співуча тиша 211 
Співучий колобок 126 
Співучі чорнобривці 127 
Спіть, герої, спіть! 92 
Спішить білка на базар 125 
Сплетемо віночок 104 
Сплюшка 114 

Сповідь 21 
Спогад 49, 89, 91, 136 
Спогад у темпі вальсу 106 
Спогади 48 
Спогади про Дніпро 48 
Спомин про пісню 48 
Спомини 92, 216 
Справжня таїна 84 
Срібна тополина 48 
Срібний Дід 140 
Срібний Кінь 140 
Срібний передзвін 119 
Срібний човник 140 
Стабат Матер 92 
Станьмо в коло 94 
Старий рік минає 131 
Старий Самбір 61 
Старосамбірський вальс 61 
Старосамбірський славень 61 
Старша свашка не ліпашка 68 
Старшокласники 107 
Старый завод на Днепре 47 
Старый клен 75 
Старый Харьков 66 
Стежечка 135 
Стежина 107, 121 
Стежинка 125 
Стежино печалі 63 
Стежка 71 
Стежка у село 44 
Стеле літо килимочки 138 
Стелись, стелись, рушниченьку 68 
Стенулися лавки 7 
Стенулися стіни 7 
Степ 69, 73 
Степом, степом 85, 93, 99 
Стиглі вишні 124 
Сто надій 65 
Стожари 106 
Стоит девчонка 75 
Стоїть берізка 39 
Стоїть гора високая 1, 6, 27, 35, 70 
Стоїть дівча над бистрою водою 70 
Стоїть сосна 62 
Стоїть тополя 99 
Стоїть церква дерев'яна 214 
Стоїть явір над водою 3, 6, 7, 73, 202 
Стоїть явір над водою, в воду  
похилився 7 
Столиця гетьманів 78 
Стольний град Київ 48 
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Стороною іде дощик 63 
Стою і дивлюся 58 
Стою одна я під вербою 107 
Стояв ясен 106 
Стояла я і слухала весну 73, 118 
Стоять на рейді кораблі 48 
Страдальна мати 88 
Страждальному Ісусові 130 
Страшный сон 64 
Стрілецький марш 216 
Стрічаймо літечко, малята 125 
Строкатість 26 
Струмок 58 
Струмочок 110 
Струни душі 214 
Студентська лірична 96 
Студентська пісня 66 
Субботнее пожелание 64 
Судьба 211 
Судьба казака 75 
Султание 50 
Сум 215 
Сум вечірнього вікна 91 
Сумно мені, сумно 3 
Сунички 128 
Супутник-табір 136 
Сурми за горою 94 
Сутеніє 63 
Сухий, гарячий, світлий червень 63 
Схожа я на зіроньку 128 
Сцена ворожіння Кармен 45 
Сцена ворожіння Марфи 45 
Сцена Графині 45 
Сцена Оксани 73 
Сын России 62 
Сыну 64 
Сыпь тальянка 75 
Сьогодні "Ворскла" грає... 31 
Сьогодні Воскресення 92 
Сьогодні Купала 9 
Сьогодні ми щасливі 102 
Сьогодні я дома, а завтра я їду 7 
Сядемо до столу всі на святий  
вечір 23, 52 
Сяду-впаду ластівкою 7 
Та біля наших ворітець 70 
Та внадився журавель 1, 11 
Та забіліли сніги 6, 224 
Та заручена та й Галочка 68 
Та засвіти, мати, свічку 68 
Та знову дощ 46 

Та й просила баранчика вівця 11 
Та йшли наші чумаченьки 8 
Та коло наших ворітець 24 
Та милый, муй милый 59, 81 
Та не йди, дівочко 9 
Та немає гірш нікому 7 
Та обрав мужик край дороги 1 
Та ой долом, долом 68 
Та ой низом, дружечки, низом 68 
Та орав мужик край дороги 6, 70, 132 
Та пі(й)ду я пі(й)ду 81 
Та поза садом-виноградом 224 
Та прощай, прощай, Галочко 68 
Та ти гадаш, мій Андрійку 200 
Та туман яром котиться 6, 76 
Та ты гадаш, муй Андріку 59 
Табірна пісня 103 
Таинства природы 33 
Тайна бытия 33 
Так давайте веселиться 64 
Так мені хочеться в гречку 44 
Така її доля 1, 6, 27 
Така її доля... Ох Боже мій милий 7 
Такая красивая 75 
Там в селі Рукомин 118 
Там, где степь широкая 75 
Там, де Ятрань круто в'ється 1, 6, 7, 70 
Там, за Вифлеємом 23 
Там за горою 3 
Там за горою, там за межою 96 
Там за полем 79 
Там козак коня купав 106 
Там, на малині котик 138 
Там на ставі, на ставочку 70 
Там під горою 119 
Там під лісом, темним бором 70 
Там під Львівським замком 70 
Там попід лісом, темним бором 99 
Там, у саду 39 
Танго вірності 89 
Танго кохання 31 
Танго победы 56 
Танок 120 
Танок під парасолькою 111 
Танцювали дві ворони 126 
Танцювали зайчики 112 
Танцювали миші 11 
Танцювальна святкова 105 
Танцює осінь 125 
Танюша 62 
Тарасова верба 93 
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Тарханкутское море 64 
Татко купив лошатко 126 
Татова доця 37 
Татова криниця 106 
Татове виховання 37 
Татусеве свято 124 
Твій спів — величний храм 86 
Твоє, матусю дорога, святкуємо  
сьогодні свято! 218 
Твои глаза 56 
Твої очі 80 
Твой светлый образ предо мной 50 
Творіть Україну! 48 
Творче світу 89 
Тебе мені дарує листопад 63 
Тебе пою 71 
Темна коса 26 
Темна нічка, темна 81 
Темна хмара 92 
Темний ліс 128 
Темний ліс повен слуху 131 
Темної ночі зорі засяли 137 
Тепла лавочка 127 
Теплий вітер 30 
Теплий дощ 31 
Теплий дощик 112, 140 
Тепло рідного краю 49 
Теребовле моя! 91 
Теребовля вечірня 91 
Терен життя 48 
Терен цвіте 48 
Терен, мати, коло хати 6 
Терен, терен та й не хміль 45 
Терпке вино шаліючої ночі 63 
Тесля 141 
Тече вода 46, 56 
Тече вода в синє море 6, 7, 70 
Тече вода з-під явора 7, 57, 118 
Тече вода каламутна 59, 70 
Тече вода ледова 134 
Тече вода, тече 59 
Тече водо з-під явора 6 
Тече водо каламутна 6 
Тече річенька невеличенька 7 
Тече річка невеличка 1, 6, 7, 70, 203 
Тече річка невеличка з вишневого саду 7 
Тече річка невеличка понад слободою 7 
Теща моя 91 
Ти в любові призналась мені 91 
Ти все любиш його 27 
Ти до мене не ходи 6 

Ти ж мене підманула 6, 24 
Ти ж моя, хусточка 159 
Ти Матінко Божа Свята! 88 
Ти мене причарувала 89 
Ти мій сон золотий 21 
Ти моя весна 215 
Ти наш рідний дім 122 
Ти не сумуй 49 
Ти одна 83 
Ти повинен бути хлопчиком  
хорошим 138 
Ти прийдеш 51 
Ти приніс мені троянди 107 
Ти приходиш в гості 91 
Ти про мене не думай 92 
Ти скажи 46 
Ти стоїш, ти не можеш кричати... 46 
Ти так мені потрібна 8 
Ти, мріє, пташкою прилинь 121 
Ти, музико, грай до ладу 118 
Тик-тик-так... 62 
Тинди-ринди 126 
Тини горять 68, 93 
Тиха вода 56 
Тихая улочка 62 
Тихий вечір 81 
Тихий Дон 75 
Тихий Дунай 70 
Тихий океан 64 
Тихо над річкою 6, 67, 70, 99, 134 
Тихо, тихо Дунай воду несе 1, 6 
Тиша морська 62 
Тиша навкруги 6, 70 
Тільки ти 107 
Тки, дочка 27 
То буває тільки в казці 119 
То була тихая ніч 224 
То було у сні... 31 
То народився вже Христос 23 
То тільки ти 91 
Тобі 214 
Тобі, дружку, не дружкувати 7 
Тобі, мати, не журитися 7, 68 
Тобі, о Боже 130 
Тобі пісню співаю 89 
Тобі співаю, Україно 118 
Тобі, Україно 94 
Тобі я, Господи, молюсь 130 
Той дощ 91 
Толик-наркоман 75 
Толіна юшка 126 
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Том і Джеррі 58 
Томаровские ночи 28 
Топи, мати, грубу 7 
Тополенька юна 26 
Тополина дума 94 
Тополька 108 
Тосі-тосі 21 
Тоска 81 
Тост за батьків 90 
Травень 107 
Травень золотий 37 
Трави 48 
Травнева сповідь 48 
Треба жіночку мені... 31 
Три брати 89 
Три верби 31, 56 
Три весни 48 
Три віночки 118, 141 
Три доленьки 90 
Три клени 91 
Три матері 81 
Три півники й дві курочки 138 
Три сестри 81 
Три хатини 88 
Тріски сіренькі 214 
Тройзілля 7 
Троянда 92 
Троянда на білім роялі 63 
Трунок кохання 44 
Ту би Шват 64 
Туга 81 
Туман 128 
Туман яром 70 
Туман яром, туман долиною 6, 70, 134 
Туман яром, туман яром, ой туман 
долиною 7 
Туман, мати, туман 83 
Туман, туман долиною 57 
Тупу, конику, тупу 68 
Турбота 138 
Тусі, тусі 6 
Тут моя земля 89 
Ты в ночь ушел 38 
Ты — вдохновенье 211 
Ты все равно придёшь... 211 
Ты выдумал меня 64 
Ты мое наваждение 64 
Ты — мое солнышко 38 
Ты мой единственный 64 
Ты — мой Князь... 211 
Ты — мой огонек 38 

Ты моя любовь 64 
Ты приходи 211 
Ты прости меня, березка 38 
Ты прошагала путь немалый 64 
Тюльпани біля обеліска 78 
Тяжко, важко в світі жити 6, 7 
Тяжко знести тої розлуки 73 
У бабусі-холодусі 128 
У вишневому садочку 6 
У вікна школи дивляться берези 104 
У гаєчку ходила я 153 
У горах 92 
У горах Карпатах 81 
У дзбаночку молочко 131 
У долині між горами 61 
У долині село лежить 57, 69 
У зеленому ліску 104 
У землянці 34 
У каждого своя любовь 64 
У Карпатах літо 119 
У квітнику 138 
У Києві на ринку 7 
У Києві-граді дзвони задзвонили 8 
У Київі на риночку 7 
У лісі 62, 128 
У лісовій музичній школі 128 
У мандри, у мандри 76 
У містечку Богуславськім Каньовського 
пана 7 
У моєї доні 116-17 
У неділю вранці 9 
У неділю рано 96 
У неділю рано-вранці 1 
У неділю рано-вранці синє море грало 7 
У ніч відчинене вікно 40 
У новорічний час 113 
У перетику ходила... 57, 139 
У повені весни 31 
У полі берізка стояла 131 
У потоці при колоді 81 
У райськім саду 214 
У реки терновник 75 
У ріднім краю 60 
У садочок піду я 118 
У світів пожежі 76 
У святу ніч 92 
У сонячній Полтаві... 31 
У сусіда хата біла 1, 6, 70 
У тебе вічки, як кринички 138 
У темному лісі 70 
У Храмі Твоїм Богородице 130 
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У час народження Христа 23 
У школу 114 
У школу малятам пора 125 
Угрин-безгрішний 76 
Ударте в крила! 76 
Уж 71 
Ужгороде величавий 214 
Уже ідуть дощі 39 
Уклін місту 91 
Уклін тобі, Тарасова гора 93 
Уклін тобі... Кобзарю! 216 
Уклоняюсь піснею 92 
Україна 6, 46, 76, 99, 105 
Україна понад все! 97 
Україна — рідна мати 75 
Українець я маленький 127 
України діти 101 
України донечка 42 
Україні 49, 105 
Україні цвісти 89 
Українка я маленька 105, 118, 125, 131,  
 141 
Українка-галичанка 216 
Українки мої співучі 119 
Україно, любов моя 132 
Україно, матінко моя 21 
Україно моя 38, 89, 106, 136 
Україно! Рідна мати! 51 
Українонько моя 106 
Україночка 6, 121 
Україночка Оленка 105 
Українська армія 97 
Українська земля 37 
Українська Мадонна 92 
Українська мова 118, 127 
Українська мово 89 
Українська ніч 91, 115, 128 
Українська осінь 83 
Українська пісня 58 
Український коровай 48 
Українським берегиням 89 
Українські діди 101 
Українські зорі 86 
Українці 121 
Українці мої 8 
Українці, берімось за руки 101 
Укріпи нас, любов 159 
Улетают птицы 64 
Улочки города 47 
Улыбайся, друг 38 
Уплыла моя феска по реке 50 

Урожайна 128 
Урок серед природи 114 
Урочистий день 122 
Усе закінчиться колись. 44 
Усе у нас відмінно 67 
Усі гори зеленіють 1, 68, 134 
Усі ми діти Бога 119 
Устал 75 
Устань Газдочку 134 
Устань, мамо, й голубонько 7 
Утоптала стежечку 45, 57, 69, 139, 159,  
 202 
Утро 45 
Ух 128 
Уходим понемногу 75 
Уходя — уходи... 211 
Уходят составы 38 
Учень 137 
Учительська стежина 114 
Учитеся, брати мої 132 
Учнівський вальс 102 
Ушла любовь 211 
Ушли мене мати дочку 24 
Фантазерка 106 
Фіалка 108, 215 
Фіалочка 112 
Фізика навколо нас 118 
Фізкультура 118 
Фінал кантати "Дума про Борканюка" 81 
Фронтовики, носите ордена 78 
Фронтові побратими 85 
Хай буде так 99 
Хай будуть руки завжди молоді 90 
Хай живе наш рідний дім 127 
Хай літають вітри 115 
Хай тебе, мій друже, Бог хранить 6 
Хай щастить вам, люди добрі 56 
Харківська лірична 66 
Харківський вальс 66 
Харкове мій 66 
Хата моя, біла хата 6, 85 
Хатинонько стара 49 
Хвала життю 214 
Хвалилася береза 1 
Хваліте Господа 81 
Хижочко стара 59 
Хиляються ворота 32 
Хиті, хиті 6 
Хитра доня 140 
Хитра Миша 140 
Хитрий лис 140 



  

 169 

Хліба, хліба 93 

Хлопці з України 48 

Хлопці кучеряві 70 

Хлопчик 138 

Хлопчик — наколінігопчик 138 
Хлопчику-хлопчичку 211 

Хлоп'ятко-бісенятко 114 

Хлоп'ячі веснянки 126 

Хмари 202 
Хмари чорні 89 

Хмаринка 55, 129 

Хмарка до хмарочки 7 

Хмарка наступає 134 
Хмурая улица 75 

Ходе орел понад морем 24, 68, 93 

Ходжу по діброві 83 

Ходила мати терен рвати 24 

Ходила-блудила в вишневім саду 7 
Ходили коні по горі 34 

Ходить гарбуз по городу 7 

Ходить дощик 112 

Ходить кіт по горі 6 
Ходить орел понад морем 7 

Ходить осінь 106 

Ходить сонко 6 

Ходім, ненько, проходімося 7 
Хомка 127 

Хор із кантати "Радість" 224 

Хор русалок 153 

Хоробрих мужів... 153 

Хорошії коровгайниці 68 
Хотів би я знати 114 

Хотів Ти людям добра 88 

Хотіла б я піснею стати 73 

Храм душі 26 
Хрести 44 

Хризантема 75 

Христе, Князю над князями 130 

Христос 214 

Христос Воскрес 88, 89, 91, 92, 106, 112,  
 117, 121, 129, 132, 137, 211 

Христос воскрес — радіють люди 37 

Христос народився 123 

Христос Родився! 88 
Христос Родився! Веселімся! 88 

Христос рождається 23 

Христос ся рождає 23, 68 

Хто кого перестоїть 126 
Хто ти? 118 

Хто це? 118 

Хто чим гордиться 138 

Хто що пише? 216 

Хто як може 119 

Художник 106, 140 
Хурделиця 30 

Хуртовина 40, 62 

Хусточка 153 

Царевна 33 
Царівна 49 

Царскосельская статуя 27, 159 

Цветёт черёмуха 64 

Цветущий горизонт 33 
Цветы бессмертья 211 

Цвіла, цвіла калинонька 68 

Цвіли троянди 40 

Цвіркунці 110 

Цвіт весни 108 
Цвіт кохання 26 

Цвіт рясний над росами 99 

Цвіт України і краса 76 

Цвіте калина коло хати 93 
Цвіте липа 111 

Цвіте Полісся 90 

Цвіте терен 1, 6, 70 

Цвіте, цвіте черемшина 70 
Цвіти ще трохи... 202 

Цвітуть рожево абрикоси.. 31 

Це моя Україна 51, 112, 128 

Це повинно бути таким чудовим 215 

Це пташата і звірята 54 
Це ти, Україно моя 91 

Це тому, що... 107 

Цей перший сніг 91 

Цей розумний світ 119 
Ци чулисьте, добрі люде? 59 

Циганка 91 

Цить, серце 58 

Цілуй мене 38 

Цілунок року 72 
Цілющі джерела 81 

Цуценя 112 

Цуценятко 110 

Цыганочка 38 
Цыганская душа 38 

Ця чорноока ніч 63 

Чайки над Ужем 71 

Чапля 140 
Чардаш Монті 31 
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Чари 49 

Чари дивного трунку 30 

Чарівна зориночка 106 

Чарівна калина 94 

Чарівна криниця 40 
Чарівна лоза 106 

Чарівна мить 48 

Чарівна скрипка 56 

Чарівна сопілка 141 
Чарівне місто 136 

Чарівний портфель 126 

Чарівний світ 114 

Чарльстон 118 
Час додому, час 1, 6, 70 

Час кохання 31 

Час рікою пливе 70 

Часы с кукушкой 211 

Чеберяла качечка 103 
Чебреці 8, 85 

Чебрець 137 

Чекай мене 43 

Чекання 68, 82, 90 
Чемний Мурчик 140 

Червена ружа трояка 81, 214 

Червено яблочко у катрані ношу 59 

Червона журавлина 25 
Червона калина 38, 68 

Червона калино, чого в лузі гнешся? 94 

Червона рута 6, 70, 132 

Червоная калинонька 224 

Червоне в полі 63 
Червоне і чорне 26 

Червоний мак 137 

Червоні троянди 30 

Червону руту не шукайте 86 
Черевички 93, 112, 115, 203 

Через гори, через ліс Дід Мороз гостинці 

ніс 218 

Через греблю Микитину 7 

Через двадцять літ 71 
Через річеньку 81 

Через річеньку, через болото 96 

Через тії очі 65 

Черемха 106 
Черемшина 6, 70 

Черкаський край, моя земля 93 

Черный лебедь 211 

Черчик 76 
Чи бачиш ти, дружко 7 

Чи була, мати, звістка 7 

Чи вдома, вдома 131 

Чи втрапили 24 

Чи втрапили, чи не втрапили 68 

Чи дома, дома 24 
Чи дома, дома хазяїн дома? 134 

Чи є в світі молодиця 6, 134 

Чи ж в принцеси я годжуся 110 

Чи ж я, мамо, надокучила 7 
Чи знаєш ти 76, 130 

Чи ми ще зійдемося знову 224 

Чи се ж тії чоботи 224 

Чи се тая криниченька 159 
Чи ти був моєю долею 63 

Чи ти знаєш любов 92 

Чи ти не знаєш, де моя хатинка 73 

Чи це ж тая криниченька 1 

Чи я в лузі не калина була 1, 6, 139 
Чи я, мамцю, недоріс 7 

Чигиринські козаки 93 

Читай книгу 123 

Чия то долина, чиї то покоси? 59, 96 
Чиясь душа 72 

Чобітки 112, 120 

Чоботар 141 

Чоботята-дроботята 112, 120 
Човен гойдається 68 

Човен хитається серед води 70 

Чого дуб зелений 24 

Чого ж вода каламутна 1, 6 

Чого мені тяжко 73 
Чого ти мною так гордуєш? 8 

Чого являєшся мені у сні 32 

Чогось мені чудно 3 

Чоловіча справа 37 
Чоловіче Гордію 68 

Чоловіче, я слаба 59 

Чоловічок Звеселяй 140 

Чом дуб не зелений 1 

Чом не женишся, козаче? 44 
Чом приносиш печаль 77 

Чом ти не прийшов 6, 70, 132, 159 

Чом трава зелена 70 

Чом травка зелена 96 
Чом, козаче молоденький 92 

Чом, чом не прийшов 1, 6 

Чом, чом, земле моя 131 

Чом, чом, чом, земле моя 6 
Чому ведмідь взимку спить 131 
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Чому весняний день хвилює так 8 
Чому сумують журавлі 101 
Чому тобі я не сказав... 31 
Чому я не місяць 92 
Чому я не упав з коня 119 
Чому, козаче, сумний ходиш? 96 
Чомучки 114 
Чорна рілля ізорана 1, 6, 224 
Чорна я, чорна я 59, 96 
Чорна, я си чорна 70 
Чорний кіт повертатись не хоче 107 
Чорний котик 105 
Чорні брови — два крила 97 
Чорні брови, очі сині 90 
Чорні очі 57 
Чорні очі, очі карі 72 
Чорні очка та й кучері 70 
Чорні очка, як терен 6, 70 
Чорнії брови, карії очі 1, 6, 70 
Чорнобривий корольок 9 
Чорнобривці 6, 70, 99, 132 
Чорноморець, мамінька, чорноморець 7 
Чорноморець, матінко, чорноморець 6 
Чорноморець, моя мамцю 70 
Чортківське танго 97 
Чотири струни 58 
Что в городе моем дороже мне 47 
Что жизнь, в которой... 64 
Что тут гомонить 38 
Чтоб ты так доехал! 64 
Чубатий сонях 120 
Чугайстер-музикант 140 
Чудернак 118 
Чудова пора 108 
Чудовий край 32 
Чудо-хімія 118 
Чуєш, брате мій 6, 70, 99, 132, 153 
Чуєш, мамо, летять журавлі 8 
Чужая 75 
Чумак 73, 76 
Чумаки 115 
Чумарочка рябесенька 1, 6 
Чумаче-бурлаче, чого зажурився 7 
Шабат 64 
Шавлія, лелія 96 
Шалаш 33 
Шаль моя с бахромой 50 
Шансонье 75 
Шануймо матерів 109 
Шаркадь — Дунковиця 96 

Шарманщик 5 
Шахерезада 91 
Шахтерская судьба 38 
Шашлычок 75 
Швець 120 
Шесть девушек 50 
Шесть тополей 62 
Шестьдесят 64 
Шикуймось, козачата 124 
Шила 48 
Шире круг 64 
Шире шаг 71 
Широкоє болотище 96 
Шкільна бібліотека 107 
Шкільна дорога 78 
Шкільна пора 129 
Шкільний вальс 78, 107 
Шкільний корабель 99 
Шкільні роки 110 
Школа 81, 106, 110, 129 
Школа жде 122 
Школо моя 48 
Школярі 128 
Шов Миколай лужком, бережком 131 
Шовкова косиця 81 
Шумейкове урочище 31 
Шумить гай зелений 70 
Шумить гаями переспів 8 
Шуміла ліщина 32 
Шуточная песня о сороке 67 
Щаслива вечеря 129 
Щасливе кохання 89 
Щастя 106 
Ще вірю 39 
Ще не вмерла 76 
Ще не вмерла Україна 24, 132 
Ще не вмерла України ні слава,  
ні воля 6, 99 
Щебетала пташечка 131, 139 
Щеглик оженився 76 
Щедрий вечір 24, 134 
Щедрий вечір всім нам 132 
Щедрий вечір, Україно моя! 92, 113 
Щедрик 131 
Щедрівочка 119 
Щедрый вечер 56 
Щире спасибі 140 
Що в неділю хвальба буде 68 

Що в Петрівку після сонця. 9 
Що з тобою, друже?.. 31 
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Що за танці незвичайні? 113 
Що зробить таке?.. 112 
Що то буде! 71 
Що то за ворона стоїть 24 
Що тобі любов моя? 44 
Що це за пташинонька 118 
Щоб вічно жив козацький рід 79 
Щоб і душа і серце звеселились 114 
Щоби була думка одна 49 
Щось на кухні пахне смачно 125 
Щука і карасі 128 
Эдем 75 
Эй, цыган 71 
Элегический романс 28 
Эрос, что медлишь? 27 
Этажи 47 
Это будет 211 
Это же любовь! 211 
Это не ты 75 
Эх, грибочки белые 48 
Эх, хорошо 64 
Эхо Чернобыля 29 
Ювілейний рочок 124 
Юля 135 
Юна вишня 106 
Юна вічність 72 
Юнацький марш 92 
Юний інспектор 118 
Юності наш перегук 51 
Юность тебе дана 211 
Юный художник 211 
Я бачив, як вітер березу зломив 1 
Я бачив, як вітер берізку зломив 6 
Я буду вечно! 211 
Я в город к вам приехал 47 
Я в садочку розмарію садила 59 
Я в середу родилася 6 
Я в тебе закохана 107 
Я Вам не нравлюсь 45 
Я вас кохаю... 31 
Я вернулся домой 75 
Я віддаю тобі любов 119 
Я вірю в людину 114 
Я вмиваюсь туманами осені 48 
Я все люблю 128 
Я дарую вечір 106 
Я дарую людям радість 107 
Я день собі придумаю 119 
Я для тебе... 46 
Я до тебе горнусь 78 

Я до тебе прийду 40 
Я ж тебе, Галю, не лаю 6 
Я жду тебе 107 
Я з доброго роду, козацького роду 63 
Я з комп'ютером дружу 114 
Я з людьми поділюся добром 48 
Я зайчика малюю 112 
Я зірву ромашку 39 
Я знайду доріженьку 90 
Я знов в Карпати серцем лину 106 
Я і ти 107 
Я іду до тебе, мамо 93 
Я йду до вас, гори 87 
Я йду до тебе 81 
Я когда-то забуду тебя... 38 
Я — козачка твоя 6 
Я лелію поливаю 153 
Я лечу до зірок 214 
Я люблю 27 
Я люблю свою хату 127 
Я люблю число тринадцать 64 
Я — любовь 211 
Я маленька бойківчанка 141 
Я — мир 75 
Я на струнах дождя 75 
Я навчусь 110 
Я намочила волосы 75 
Я не залишу рідний край 96 
Я не засмучена 81 
Я не питаю, як тобі живеться 63 
Я — не поэт 83 
Я не сержусь... 27 
Я не стану твоей женой 211 
Я незаметно постарел 75 
Я плачу 63 
Я повернусь 51 
Я предал 75 
Я прийшов до тебе, мамо 49 
Я пропоную тост 78 
Я родился на Урале 75 
Я русин был 59 
Я — Русь 75 
Я серце в пісню переллю 119 
Я слухаю, співає Соломія 119 
Я смотрю на костёр догорающий 67 
Я стожильна 63 
Я так устал 75 
Я тебе знайду 81 
Я тебя люблю 75 
Я теж іще дитина 44 
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Я у лісі була 120 
Я уже не прийду 51 
Я — українка 101 
Я хочу вилити свій біль 215 
Я хочу назад домой 5 
Я хочу щастя вам усім! 104 
Я чекаю від тебе дзвінка 107 
Я — шарманщик 5 
Я ще досі тебе не забув 106 
Яблука любові 65 
Яблунева доля 93 
Яблунева задума 94 
Яблунева солов'їна 22 
Яблуневий сад 55 
Яблуня у житі 6 
Яблучка 121 
Ягілка 91 
Ягілочка 131, 134 
Як багато знаю я 128 
Як були ми в свата 68 
Як вечір, так вечір 68 
Як голуб і голубка 31 
Як діждемо літа 131 
Як з Бережан до Кадри 70 
Як за дальним небосхилом 70 
Як закінчиться урок 118 
Як засядем, браття, коло чари 6, 70 
Як ішов я в дивосвіт 71 
Як ішов я з Дебречина 70 
Як купався Іван 9 
Як ми вінце довивали 24 
Як ми коровай місили 7 
Як ми прийшла карта 70 
Як Микита воли мав 7 
Як народилося кача 138 
Як піду я до млина 9 
Як посію овес 9 
Як почуєш вночі 73 
Як рушали козаченьки 8 
Як сіяла бариня гречуху 68 
Як сніги покрили землю 36 
Як танцюють козаки 68 
Як тихо на землі 58 
Як у милої очі 89 
Як умру, то поховайте 1, 6, 70, 76, 132,  
 224 
Як ходили та блудили всі колядники. 24 
Як ходили та блукали коляднички 9 
Як чудово в школі 127 
Як шумно хвиля грає 58 

Як я був молодий 202 
Як я тебе кохав 56 
Яка гарна парочка.. 31 
Яка краса 89 
Яка це буква 126, 127 
Якби зустрілися ми знову 6, 73 
Якби мені не тиночки 1, 6, 70 
Якби мені сивий кінь 70 
Якби мені черевики 6, 27, 73 
Якби мені черевички 1, 24, 73, 112 
Якби мені, мамо, намисто 202 
Якби ми схотіли 68 
Якби школи не було 110 
Якби я був гетьманом 119 
Якби я мала крила орлині 70, 96 
Яким він буде 126 
Якщо миються хвостаті 110 
Якщо ти побачиш 83 
Якщо ти, якщо я 159 
Ялинка 129, 215 
Ялинка в дитсадку 112 
Ялиночка 136 
Яличка 81 
Яна-Яночка 136 
Янголи в небі 134 
Ярема 94 
Ярмарок у Сорочинцях... 31 
Яром, яром, пшениченька ланом 7 
Ярославна 211 
Ясени 6, 70, 132 
Ясна зірка сповістила 77 
Ясна зоря засвітила 88 
Ясная зоря 31 
Ясно чому 126 
Яснозора Волинь 82 
Ящерица 211 
A ja taka dzivocka 81 
Ave, Мaria 130, 159, 211 
Besame mucho 21 
Boleraz, boleraz 81 
Cervena, modra fiala 59 
Dignare 45 
Elindultmam szep hazambol 59 
Elment a ket lany 59 
Heimalos 92 
Horenka 81 
Mal ja hrusku 59 
Net'ukej 81 
Quella fiamma che m'accende 45 
Tece voda, tece 81 
Vcera mi svetilo slunicko 59 
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ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А бабуня пиріжечків напекла,  
напекла... 216 
А бабуся-холодуся... 128 
А в мире птица есть одна... 67 
А в море купалась Венера... 211 
А в нашого хазяїна стоїть явір  
у двору... 24 
А в тому саду чисто метено... 132 
А вже весна, а вже красна... 1, 6, 13132 
А вже літечко в долині... 216 
А вже третій вечір, як дівчину  
бачив... 1, 6 
А він спинається на ніжки... 138 
А вони сиділи довго-довго, воркували 
любо щось собі... 78 
А Гіла-Гілочка... 134 
А давайте братцы, в песне помянем... 75 
А звідси гора, а звідси друга... 70 
А кажуть, кордони прозорі... 48 
А Катруся, Катерина... 30 
А мені ось на сім світі... 92 
А ми поле оремо, оремо, червоною 
рожею, маків цвіт... 76 
А ми такі, ну зовсім непрактичні.... 216 
А моє серденько, мила... 30 
А на калиновім кущі... 159 
А наш пан отаман най нам буде 
здоров.... 131 
А немає в серці анічого, окрім Бога... 72 
А Оленка в нас рукодільниця... 105 
А по долинах зацвітають маки... 63 
А ромашки біля хати одягли  
накидку... 30 
А сніжинки-холодинки... 127 
А соняхи цвітуть за тином на городі... 78 
А сопілка із калини так гарненько  
грає... 78 
А ти веснянкою була... 106 
А ти казала, що надія є... 26 
А ти прийдеш — хоч вже не кличу... 39 
А у нас зима на дворе... 35 
А у нашої Оксанки... 126 
А у саду троянда розцвіла... 39 
А хто дивиться на мене... 216 
А шум ходе, по воді броде... 68 
А я, представьте, не верю в эту ночь... 75 
А як вдвох ся поцілуєм... 216 
Абеткову пісеньку... 117, 127 
Аби заграть наперекір журбі... 58 

Августовские грозы, синий дым на 
реке... 62 
Аж на тичку по квасолі... 128 
Акварельные краски... 47 
Ангел ночі над землею... 73 
Ані дня, ані ночі... 42 
Антрацит — это солнечный камень... 38 
Атака — сердце чувствует сигнал... 33 
Ах! Дайте поплакать мне... 45 
Ах, Алушта, край любимый... 50 
Ах, матушка, изорвана, испорчена моя 
шаль... 50 
Ах, мой Бастьен меня покинул... 27 
Ах, над Донбассом небо сине-сине... 38 
Ах, наши годы, разве их сочтешь!.. 64 
Ах, сколько горя видел ты за многие 
столетия... 64 
Ах, ты свет, друг сосед... 211 
Баба Снігова летить... 140 
Бабушка милая... 133 
Багряна осінь в вікна заглядає, вже 
стихли в небі крики журавлів... 78 
Багряний лист в гаю кружля... 6 
Бам-бам, бам-бам... 216 
Барвіночку зелененький... 112 
Бах-дзень-дзень! Бах-дзень-дзень!.. 141 
Бачили люди біля села... 119 
Бачиш, хмари пливуть табунами... 66 
Без билета и без визы... 75 
Без вас би поле не родило... 49 
Без дома, без отца, без материнской 
груди... 5 
Без тебе пропаду я, задихнусь... 55 
Бездомного кота годує бомж у сквері...84 
Безсмертя дав нам дух віків... 89 
Бережи тебе, Матір Божа, не від болю, а 
від біди... 138 
Бережком, моріжком... 115 
Беру я фото трепетно руками... 78 
Била мене мати березовим прутом... 6 
Билось вранці у віконечко... 112 
Біг табун по степу вітер гривами  
грав... 37 
Бігала, стрибала кізка... 125 
Біжать до школи школярі... 110 
Біжить джерельце і співає... 127 
Біжить дорога дальняя... 131 
Біжить дорога під колеса... 138 
Біжить стежина до Дністра... 65 
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Біжить струмок — не наздогнати... 71 
Біла квочка-чубарочка по дворі  
ходила... 131 
Біла метелиця в нашім саду... 108 
Біла Тиса, Чорна Тиса... 56 
Білий бусел і бабусенька стара... 77 
Білий сніг летить і висне... 128 
Білий сніг, білий сніг... 128 
Білий сніг, білий сніг, білий сніг... 123 
Білий танець беріз... 107 
Білим медянистим квіттям... 44 
Білі журавки на крилах сонце й весну 
принесли... 78 
Білі заметілі... 113 
Білі конвалії знову прокинулись... 108 
Білі метелики... 105 
Білі черемхи — долі дівочі... 91 
Білі, білі лебеді... 128 
Білка — село на Поліссі... 48 
Білою порошею... 44 
Біля ваших дверей я стояв, мов  
жебрак... 44 
Біля двору на дубець... 128 
Біля дуба зріс грибочок... 128 
Біля лісу річка... 133 
Біля озера у лісі сон-трава цвіла... 116 
Біля пригаслого багаття... 40 
Біля річки цілу нічку... 129 
Біля річки, біля броду дівчина стоїть... 70 
Біля річки, у долині, рано навесні... 58 
Біля ставу під вербою... 79 
Біля тину, біля тину... 123 
Біля хати батьківської у садку... 89 
Біля хати калина, як ознака добра... 38 
Благання моє прийми, Боже  
Єдиний... 130 
Благодарю за нежность, за  
молчанье... 211 
Благодарю тебя, мой Бог... 211 
Благословенна і Пречиста... 92 
Благословенна йся земля... 81 
Блаженный миг твоих  
прикосновений... 211 
Блакитний ранок виглянув зі сходу... 91 
Блискавицями світилось небо грізне... 91 
Бог дав розум нам нівроку... 216 
Богатство у евреев — это Тора... 64 
Богдановка, яма, бездонный овраг... 212 
Богородице Мати, о Пречистая  
Діво!.. 104 
Божа Мати під Хрестом стояла... 88 

Боже великий, єдиний... 132 
Боже Великий, творче всесвіту... 76 
Боже, Господи Ісусе... 137 
Боже милий, Всемогущий... 51 
Боже! Наше рідне слово!.. 92 
Боженьку мій милий... 22 
Болить душа моя щодня... 119 
Босоніж стежка пробіжить... 101 
Ботанический сад зеленеет, цветет... 64 
Бранят меня друзья, что ночи я не 
сплю... 81 
Братику, у нас є пісня... 65 
Бродит бабка старая по  
Пуще-Водице... 62 
Бродить по діброві... 105, 115 
Брунько, брунько, що ти маєш... 103 
Брызжут каштаны белым  
шампанским!.. 78 
Бублик житній паляниці... 128 
Був ранок, ми стояли на пероні... 31 
Був ще вчора мушкетером... 114 
Був я, друзі, у Тюмені... 31 
Бувають чорняві Галі й русокосі... 89 
Буде вечур, бо и сонце... 81 
Буде дощик, буде дощик, —  
каже гриб... 126 
Будеш, будеш, ненько моя... 68 
Будить Півник літній ранок... 140 
Буду я навчатись мови золотої... 22 
Будь мені розрадою... 48 
Будь мужчиною, синочку... 37 
Буйно квітує у школі... 91 
Букви — азбуку — для нас... 102 
Була в калині гілочка... 105 
Була весна весела, щедра... 202 
Була весна весела, щедра, мила... 94 
Була весна. І вже весна позаду... 71 
Була весна. Світ палахтів бузками... 63 
Була вже ніч, сніжок рипів... 31 
Бурхлива річка вже кригу ламає... 139 
Бурхливими потоками... 37 
Буря мглою небо криє... 132 
Бывают женщины притворно-
неприступны... 75 
Был в нашей эскадрильи комиссар... 62 
Были то години, но уж минули... 81 
Было и счастье, и горе... 33 
Быть мамой замечательно... 67 
В Антрацитовском районе... 38 
В Афінах я, хоч і не Одіссей... 48 
В білосніжнім цвіті вишні... 89 
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В бузку співають солов'ї... 44 
В вечірню годину, де в зорях долина... 51 
В висках у сына проблеск седины... 64 
В вишневім садочку посію я руту... 224 
В голубім надвечір'ї промінь сонечка 
згас... 141 
В далечині, де зорі сяють... 46 
В детях всегда продолжение жизни... 67 
В еврейском маленьком местечке... 64 
В Европе мы с фашистами тогда не 
воевали... 64 
В ефірі знов лунає величаво... 31 
В заветном саду Измаила... 67 
В загадковім Інтернеті... 31 
В зелених лугах квіти зацвіли... 203 
В зеніті слави, рідна школо... 42 
В злиднях дитинство... 81 
В каждой встрече — боль прощанья... 75 
В капельках дождя... 56 
В кожне місто і село... 127 
В кожному кроці і русі... 115 
В коло станемо гурточком... 110 
В колосочків вуса, ніби промінці... 111 
В краю, де тисячі джерел... 44 
В лісі дощ-стоніжка 128 
В лісі на галявині... 48 
В майских грозах ветры отшумели... 67 
В мене в серці радість... 159 
В мене вишита сорочка... 110 
В мене голочка слухняна... 131, 216 
В мене дуже добрий татко... 126 
В мене є дідусь хороший... 128 
В мене є книжок багато... 128 
В мене пальчики слухняно... 127 
В меня ты скрытно вкралась... 211 
В мерехтиливих росах... 202 
В місячном сяйві довкола сади... 37 
В моей жизни земной ты была лишь 
одной... 51 
В монастирі Андрій послушником 
служив... 31 
В надвечір'ї неозорий... 67 
В Назареті зірка сходить... 23 
В нас вулиця гарненька... 111 
В нашої бабусі... 131 
В небе полная луна... 50 
В небі зорі засіяли... 94 
В небі сонечко яскраве... 111 
В небі чистім жодної хмаринки... 40 
В небо літнє, в небо чисте... 48 
В неволі біг хутчіше Вам вклонитись... 89 

В неї брови чорні, очі голубі... 48 
В ніч на Івана, в ніч на Купала... 203 
В ніч таку чарівну, новорічну... 51 
В новій оселі тихо. Світлий сон... 46 
В огромном городе моем — ночь... 211 
В осінньому небі... 105, 118 
В осінньому небі і ранковій імлі... 87 
В осінньому полі леліють ромашки... 82 
В очах двоїлося мені... 111 
В пана Івана умная жона... 24 
В парках і садочках... 137 
В парку ранньою весною волівчанку я 
зустрів... 81 
В перших теплих променях світання... 31 
В печі пеклося п'ять хлібин... 128 
В подбескидном лісі... 81 
В полі разом ми гуляли... 159 
В полі я плела віночок... 116 
В полі я родився... 94 
В полотні за світ раненько... 85 
В понеділок засівала... 59 
В Прикарпатті весна зацвіла... 60 
В провалі темнім, десь на дні... 80 
В пустынной комнате дымится... 211 
В радости с нами... 67 
В разлуке или в горе я... 211 
В ранковій чарівній красі... 31 
В росах в'ється стежечка... 99 
В руденької білочки... 125 
В садах верховинських  весняне 
буяння... 71 
В саду гуляла, квіти збирала... 70 
В саду зрубали яблуню стару... 93 
В світ відлуннячко спливло... 135 
В світі казки чарівної... 113 
В своем замке Львин Онн... 27 
В 7-40 мы встречали, в 7-40  
ожидали... 64 
В сердце грусть... 56 
В серпневу ніч легенька прохолода... 31 
В серце вкралась тривога... 107 
В синіх горах в зелен борах річка 
шумить... 87 
В скитальчій одежі Марія  
страдальна... 92 
В спеку пити усі хочуть... 111 
В твоїх очах знаходжу казку ночі...  30 
В тиху ніченьку-срібноличеньку... 106 
В феврале метели, снегопады... 64 
В Хеседе Менахеме идэн  
соберутся... 64 
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В Цареграді на риночку... 132 
В царство квітів теплий вітер  
прилетів... 30 
В цю знаменну річницю вітаєм тебе... 39 
В час гарячий полудневий... 62 
В час, когда, когда разбужен ад... 211 
В чаше Малой Медведицы... 75 
В чистім полі тихо-тихо... 128 
В школе прощальный бал... 56 
В школі нас вже давно зачекались... 114 
В школьные годы далекие... 28 
В яскравім літі стрілися дві долі... 26 
В ящику в бабусі... 110 
Вагу козацька віра має... 106 
Важко на землі без тебе й на душі 
печаль... 42 
Важко стало жити на землі... 42 
Вальс, вальс, вальс любо танцюють у 
ритмі й завзято... 49 
Вальс, вальс, вальс мы танцевали с 
тобой... 62 
Вальс, вальс, вальс хвиля Дніпрова 
грає... 153 
Валяночки теплі... 127 
Варить юшку взявся Толя... 126 
Василева мати пішла щедрувати... 24 
Васильку, Васильку... 126 
Вбирає вечір нічку... 58 
Ввечері — срібна хмарка... 135 
Ввечері, коли місяць сріблястий... 65 
Вдалині за селом зеленіють поля... 65 
Вдалині синіють Татри... 71 
Вдивляюсь в образ Твій... 130 
Вдивляюся у небо, тривожне й 
таємниче... 63 
Вдивляюся, як падають сніжинки... 60 
Везде почет и кров нашей Гвен... 27 
Великий княже, велику силу... 48 
Великий Чудотворче, явись в наш 
рідний край... 52 
Величава моя українська земля... 37 
Величаві Карпати — України краса... 48 
Величай, душе моя, святий Покров... 92 
Велично і тепло нас завжди стрічає... 31 
Вербиченько мала... 81 
Вербичка коси розпустила... 110 
Вербове листя опада... 127 
Вересень витрушує... 112 
Вереснева, смаглява пора... 48 
Вересневий день всміхнеться небом 
синім... 114 

Верніться, сни мої прекрасні... 202 
Вертався лелека... 65 
Верховино, світку наш, гей, як у тебе  
тут мило... 76 
Весела веснянка... 134 
Весела гра музика... 31 
Весела осінь в сонячній сукенці... 63 
Веселе коло — коломийка... 216 
Весело крокує... 118 
Весело сонечко світить угорі... 37 
Весна — чудовая пора... 108 
Весна іде в наш край щороку... 108 
Весна наша з квітами... 94 
Весна у місто прийшла... 101 
Весна цвіт дарувала... 107 
Весна! Чудова пора року... 108 
Весни моєї... 106 
Весно, весно яснозора... 216 
Весной природа расцветает... 64 
Весною в рідному краю... 48 
Весною здалека... 104 
Весняний мрій, крицевих діл... 76 
Весняний теплий день... 31 
Весь маршрут изучен... 75 
Весь ти у згадках... Згадки, мов коні... 81 
Ветер листья поблекшие носит... 75 
Ветерки ласкают седину курганов... 38 
Вечер — черные брови насопил... 75 
Вечір в небі зорі порозносив... 89 
Вечір надворі, ніч наступає... 1, 6 
Вечірню тишу розбудила... 30 
Вечірня вулиця... 31 
Вечірня зірниця в пітьмі догорає...  106 
В'ється берегами річенька в тумані... 68 
В'ється стежка, наче змійка... 128 
В'ється Тікич під горою... 44 
В'ється, наче змійка, неспокійна  
річка... 70 
В'ється, наче змійка... 6 
В'ється, наче стрічечка... 125 
Вже вересень світлий дзвоником вам  
не задзвонить... 102 
Вже весна довгождана, заспівали 
солов'ї... 39 
Вже весняний первоцвіт  
прокидається... 101 
Вже вечір тихий сховавсь у віях... 97 
Вже вкотре розпинаємо Христа... 130 
Вже догорає небокрай... 56 
Вже достигли вишні... 124 
Вже жахав мороз калину... 113 
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Вже за нашу стріху заховалось сонце... 65 
Вже зоріє багрянцем калина... 30 
Вже з'являється потреба... 83 
Вже кінчається літо... 90 
Вже кохання ніколи не згине... 91 
Вже липне липень медом до сердець... 21 
Вже на крилах іній... 56 
Вже настало літечко — золота пора... 125 
Вже нині запахло весною... 107 
Вже осінь золота. Йде заміж  
Василина... 31 
Вже перший цвіт... 31 
Вже піввіку пісня нас єднає... 96, 214 
Вже сині крила опускає вечір... 65 
Вже сіло сонечко за гаєм... 6 
Вже сніг замітає дороги... 37 
Вже сніжок останній тане... 110 
Вже сонечко за обрієм згаса... 121 
Вже сонечко натруджене... 115 
Вже сонце заснуло в небесній долині... 92 
Вже тоді, давно, перед віками... 58 
Вже троянди червоні цвітуть — символ 
кохання... 39 
Вже у природи чари осінні... 30, 103 
Вже як осінь листячко позніма... 52 
Взимку все завжди біленько... 133 
Взметнулся огонь над ЧАЭС темной 
ночью... 62 
Взор от очей твоих ясных,  
лучистых... 50 
Взяв би я бандуру та й заграв,  
що знав... 1, 6 
Взяв би я бандуру, настроїв, заграв... 76 
Взяла ромашку — квітку долі... 48 
Ви були ще недосвідчені рекрути... 36 
Ви вічне й розумне на рідній землі... 118 
Ви градом випали мені на спрагле 
серце... 46 
Ви тримаєте, гори... 87 
Ви щасливі, пречистії зорі... 97 
Вибач, мамо, напевно сто літ... 211 
Виглядаю тебе ще з весняних доріг... 6 
Виглядають із травички... 128 
Вигляну з дому: чи сонце побачу?.. 103 
Виглянь, виглянь, сонечко,  
на поля... 123 
Виграва сопілонька... 112, 117, 128 
Вигравали козаченьки... 124 
Видел ты захватчиков, османов и 
римлян... 64 
Видно шляхи полтавськії... 73 

Видят в женщине и любят... 211 
Визбирує зерна... 55 
Вийду вранці в сині гори... 119 
Вийшли з школи школярі... 118 
Вийшли хлопці на танок... 106 
Викопав мій тато... 106 
Виноград-лозі, пшеницям рости... 89 
Виплив на небо місяць уповні... 68 
Вирізав я із верби рівну, рівну  
гілку... 141 
Виростає в мами маленьке  
дитинятко... 124 
Виростай, дитино, каже мати... 112 
Виростеш ти, сину, вирушиш в  
дорогу... 70, 85, 99, 132 
Вирує скреслий дух ріки... 58 
Висне небо синє... 112 
Вихователь наш добрий, славний... 122 
Вишенька біленька у саду цвіла... 104 
Вишиває сніг черешню... 106 
Вишивала мати хрестиком сорочку... 77 
Вишивала моя мати... 119 
Вишивала осінь... 128 
Вишивала я рушник... 112, 117 
Вишита сорочка, пісня на вустах... 141 
Вишневим цвітом сипав сніг... 92 
Вище! Вище! завжди в гору... 92 
Від Карпат до Дніпра — кілометрів 
гряда... 49 
Від села до села... 119 
Від синього Дону до сивих Карпат... 76 
Від солов'їв здригнулась неба синь... 51 
Від сонця божий день ясний... 37 
Від сонця полуденного промінням... 21 
Від Тиси аж до гір Кавказу... 76 
Від туману і тополі... 56 
Від шахтарського Донбаса... 75 
Відкрито хімію давно... 118 
Відлетіла птаха... 119 
Відлетіли роки... 122 
Відлетіли роки-журавлі... 216 
Відлітає лебідонька... 31 
Відлітає літо, наче птах... 21 
Відлітали журавлі у вирій... 49 
Відлітають в теплий край  
журавлі...  112 
Відлітають у даль... 121 
Відлунює в серці студентів порив...  78 
Віднімати, додавати, множити, 
 ділити... 118 
Відступили злі морози... 140 
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Відчинилося життя для маленької 
людини... 116 
Відшуміла віхола травнева... 26 
Відшуміли весни... 121 
Віє вітер могутній з Карпат на  
Вкраїну... 97 
Віє вітер, віє буйний... 96 
Візьми мене в зітхання матіоли... 55 
Візьміть мене на крила... 93 
Вій, вій, вітерець, вій сильніше.... 131 
Віка-парижанка... 48 
Вікна заплакані, вітер рвучкий... 92 
Вікно в сонячній заграві... 110 
Вільним кроком ступаю... 79 
Він вже настав, цей світлий добрий 
день... 58 
Вінець терновий наложили... 130 
Вірність святу й кохання ласку... 89 
Вітається до кожного... 105 
Вітай, весно, вітай поміж нами!.. 76 
Вітер! — вітер в ухах свище... 92 
Вітер по небу пісню малює... 116 
Вітер раптом затих... 113 
Вітер у полі хилить тополі... 93 
Вітер чеше чорну гриву... 104, 112 
Вітерець летів над полем... 118 
Вітерець-пустунець... 112 
Віхола віє... 211 
Віхола, віхола у село заїхала... 128 
Віють прапори над нами... 76 
Вквітчана весною, у лісі гуляла... 58 
Вклонімся низенько усі громадяни... 89 
Вклонюся я матусі низько... 30 
Вкрили хмари чорні, вкрили небо 
чисте... 89 
Внезапно жизни оборвав мотив... 56 
Вновь заваруха... 75 
Вогонь згасає в серці непокори... 83 
Вода чистая в реке... 50 
Возвращался я с похода... 75 
Возле леса расположен... 38 
Война, будь проклята навеки... 64 
Вокруг нас поляны, вокруг нас  
леса... 64 
Волга реченька глубока... 67 
Волос смолистых дождик нежный... 75 
Вона прийшла до тебе непомітно... 86 
Вона розквітла на зорі... 92 
Вона стоїть серед будинків  
пишних... 96 
Вони виростали під гуркіт гармат... 49 

Воно в мені не відболіло... 93 
Ворон — славний архітектор... 140 
Воронки й окопи давно заросли 
полинами... 6 
Воскресіння в душі і на устах... 37 
Воспой хвалу Всевышнему душею, 
серцем, умом... 81 
Вот и юность отгремела... 33 
Вранці, тільки пробуджуся... 137 
Время, когда мы на ощупь растем... 211 
Все в тобі таке знайоме... 105 
Все давно в судьбе у нас решилось... 38 
Все ж зима скінчилась, хоч і  
не хотіла... 39 
Все меньше вас, шагавших под огнем...62 
Все мы дети Земли, русский, финн и 
еврей... 64 
Все ожива, весна прийшла... 123 
Все разрешаю тебе дорогая... 75 
Все святе, що є на світі... 116 
Все тут близьке і знайоме, як би забуть 
не хотів... 78 
Всегда найдется женская рука... 211 
Всемогутня сило, Боже, Творче світу!..89 
Всі будинки світлом сяють... 113 
Всі дерева побіліли... 52 
Всі ми родом із цього села. Ми росли 
тут, навчались, мужніли... 78 
Всі поля навкруг села... 113 
Всміхається мені маля... 93 
Всміхається промінь із вікон... 102 
Всміхалось сонечко ласкаве... 123 
Вставай з навколішок, Вкраїно!.. 38 
Встает заря, и тени убегают... 64 
Встали вранці ковалі... 81 
Встали як роки, липи і клени... 159 
Встану вранці й думаю... 119 
Встречи с прошлым мы ждем  
иногда... 75 
Всю землю осінь обняла... 37 
Всюди весна у піснях возвеличена... 106 
Вся в білому вбранні, мов дівчина 
струнка... 106 
Вся жизнь — роман с загадочным 
концом... 29 
Всяк у осінь жовтолисту... 102 
Всякчасна втіхо, райдужна перлино... 89 
Вулиці милі, теплі світання... 81 
Вчителько рідна, невтомна пташко...  105 
Вчить матусенька роботи... 109 
Вчора прийшли ми до школи... 114 
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Вчорашніх рук рельєфна мідь... 72 
Вы, дівушки, заспівайте, а вы, хлопці, 
заіграйте... 81 
Выйдя на Волгу, я стал над  
откосом...  62 
Вьюга 90 
Вьюга, ночь... Эти звезды по кругу... 211 
Вьюгами, морозами к нам зима  
пришла... 64 
Гав-гу! Вовки, вже ліс шумить... 76 
Гайчі тобі, гайчі... 59 
Гарна писанка у мене... 112, 117, 137 
Гарна скрипка є в єнота... 126 
Гарні яблука зріють в Карпатах... 72 
Где бы не был, но все очень  
странно... 75 
Где бы ты не жил на белом свете... 75 
Где-то в детстве остался мой лес и  
мой сад... 38 
Гей, браття-козаки... 115 
Гей ви, стрільці січовії, раз, два, три... 6 
Гей, волинськими шляхами і безіменими 
степами... 76 
Гей, гей, весни світанок!.. 56 
Гей гей, гей, гей... 202 
Гей, десь там де чорні гори сів на коня 
козак... 24 
Гей, дівчата, гей, сороки... 216 
Гей, дороги... 34 
Гей, життя ти наше, юне, молоде... 76 
Гей, заграйте, гори, зашуміть,  
діброви... 141 
Гей, котивсь козацький віз... 106 
Гей, літа орел, літа сизий... 6 
Гей, літа орел... 73 
Гей, мені, молодому... 58 
Гей, ми бурлаки, бурлака... 76 
Гей, моя країно... 105 
Гей, моя сопілчино... 94 
Гей, на видноколі ранки... 22 
Гей, на видноколі... 132 
Гей, на дубах золотіє листя... 76 
Гей, на заході гармати... 71 
Гей, нуте, хлопці — славні молодці... 6 
Гей, од заходу й до сходу... 85 
Гей, підемо, пластуни-молодці, на 
високу гору... 76 
Гей, піду я знову в голубінь  
Дністрову... 65 
Гей, пластуни! Гей, юнаки! Ми діти 
сонця і весни... 76 

Гей! Понад краєм луна... 79 
Гей, по-над рікою та по-під горою 
в'ється виноградна молода лоза... 81 
Гей, по-над рікою та по-під горою... 81 
Гей, пошлемо листочок до раю... 52 
Гей, розмай-доріженько, простелися 
вдаль... 89 
Гей, там у горах високих... 76 
Гей, у лузі червона калина  
похилилась... 76 
Гейя, гойя, гейя, гойя... 81 
Глупое сердце, не бойся... 211 
Гляну в очі — голубіє небо... 80 
Глянь, матусенько, у небі... 125 
Говорят, что внуков любят... 64 
Го-го-го, коза, го-го, сірая... 131 
Года уходят. Так немного... 78 
Годинник б'є дванадцять... 49 
Годинник із зозулею у мене  
на стіні... 119 
Годинник старий на каміні... 116 
Годі, діти, спати час!.. 137 
Гой ты, Русь, моя родная... 75 
Гойдається хмаринка... 125 
Голос мій — під безоднею неба... 55 
Голочка снується... 112 
Голубизно небесна, хто тебе так 
голубив... 89 
Голубіє небо, сіється блакить... 214 
Голубоглазый Орфей... 211 
Гоп, гоп, чики, чики!.. 115 
Гордо ходить по двору... 140 
Горжусь своїми предками  
й батьками... 67 
Гори, гори наші... 92 
Гори димлять прокидається день... 46 
Горит свеча и тихо тает... 38 
Горить моє серце, його запалила... 94 
Горів захід над Дніпром... 48 
Горіла сосна, палала... 70 
Горіх в кожусі білому... 127 
Горобці дражнили кішку... 128 
Горобці купаються в калюжі... 105 
Город вечерний вуалью  
украшенный... 47 
Город мне этот до боли знаком... 211 
Город ты мой любимый... 29 
Горы Крыма воспитали твои мечты... 50 
Горять вогні з усіх сторін... 102 
Горять на небі зорі, закохані у  
місяць... 46 
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Горячая любовь в моем сердце  
горит... 5 
Господи Всевишній, славний Отче й 
Сину... 42 
Господи, дай нині волі... 23 
Господи, помилуй... 32 
Господні діти... 77 
Господь створив тебе у ніч зористу... 92 
Гостей дорогих... 118 
Готов был с рожденья к великой  
любви... 51 
Грає море зелене... 6, 70, 132 
Грай, музиканте, не зупиняйся... 107 
Грай прапорцем-листячком явір... 106 
Грай, трембіто, грай, чує рідний  
край... 81 
Грались в лісі зайчики... 128 
Гримотять литаври, стяги 
пломеніють... 94 
Громом трембітаєш ти над гірськими 
схилами... 71 
Грушка моя цвіте... 72 
Гукнула мама "Донечко!"... 128 
Гуляв собі по вулицях... 124 
Гуляє в парку листопад... 31 
Гуси в далекий вирій летіли... 81 
Гусоньки білесенькі... 104 
Густо літає в повітрі сніжок... 137 
Да, больше всех... 71 
Давай, дружок, нальем на посошок... 75 
Давайте разом заспіваєм... 31 
Давній гобелен у замку древньому...  27 
Давно мы не встречались... 75 
Давно сраженья отгремели... 28 
Дай мне слезами... 27 
Далека Ти, та близька нам, кохана 
Вітчизно... 76 
Далекий мій друг, ти з неба мені... 132 
Далеко від дому, у небі чужому... 65 
Дари мне, Боже, мой приют... 84 
Дарит март нам весенние дни... 38 
Дарите женщинам цветы — порой 
внезапные, как слезы... 75 
Даруй нам, господи, державу 
сотворити... 81, 214 
Два мужчини нас у хаті... 37 
Два століття вже минає... 216 
Два хлопчики на ставочку... 139 
Дві вербички біля річки... 82 
Дві зірочки, мов братик і сестричка... 138 
Дві квіточки розквітли... 112 

Дві квіточки розцвіли... 117 
Дві подружки, дві сестрички... 110 
Дві сестрички невеличкі... 137 
Двори стоять у хуртовині айстр... 62 
Де б не був, в якім краю... 154 
Де б ти не жив — живи!.. 119 
Де берізка срібна коси розплела... 101 
Де, Вороно-каркароно, ти була?.. 120 
Де Дніпро широкий плине на  
роздоллі... 8 
Де ж ти взяла два горішки... 124 
Де згода в сімействі, де мир і  
тишина... 132 
Де здавна шуміли бори... 61 
Де зійшлися дві стежини... 107 
Де, зозулько, ти літала... 131 
Де Каспійські води з вітром у  
розмові... 93 
Де квітнуть трави, пролягла  
стежина... 87 
Де квітуча полонина і ліси дрімучі... 71 
Де клен, провісник осені, спинається  
на тин... 138 
Де літав ти стільки років... 211 
Де манять смереки, близькі і далекі... 81 
Де моря і океани... 58 
Де озерна з небесною синню... 94 
Де синії гори, де гори Карпати... 62, 70 
Де степ широкий, наче море... 92 
Де стрічались, де ходили, де любили...107 
Де стрункі смерічки задивились в річку 
та й на свою вроду... 81 
Де схилились верби над водою... 81 
Де ти бродиш, доле, моя доле... 214 
Де ти, де ти, Святий Миколаю?.. 104 
Де ти, мій джмелику, зимував?.. 115 
Де узяла ти кольору такого, Мо... від 
вогню яскраво-запального... 78 
Де ходила ти... 56 
Де щасливою... 77 
Девочка плачет — кукла упала... 211 
Девочку и мальчика тайно разлучили...27 
Девушек шесть есть, и все хороши... 50 
Девчоночка в оранжевой куртенке... 75 
День для мене нині незвичайний... 123 
День и ночь стоит на вышке... 71 
День необычный — торжественный 
час... 213 
День ноябрьский уменьшается... 211 
День прокинувся срібною хвилею... 101 
День розправив світлі крила... 37 
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День тривожний в нас сьогодні... 110 
День уходит... 56 
Дерева колись біля школи... 91 
Деревня Сувуксув оставлена, друзья... 50 
Деревьев кроны быстро поредели... 75 
Десь високо в синім небі... 86 
Десь живе на світі білім... 126 
Десь між дальніх траєкторій... 107 
Десь моя доля заблудила... 39 
Десь-то дівчина жила 27 
Дзвенить дзвінок веселим коридором... 37 
Дзвенить життя, і серце повне млості... 91 
Дзвенить роса. Завмерла мить... 58 
Дзвін малиновий в класи зове... 102 
Дзвінкіше в Бескидах, трембіти, 
лунайте... 81 
Дзвінок покликав всіх до школи...105, 117 
Дзвіночок — жайвір в синій вишині...103 
Дзвіночок лунає заклично... 106 
Дзвонить дзвіночок... 114 
Дзьоб, дзьоб, дзьобка маленька... 11 
Дивилося сонце на срібнії віти... 69 
Дивитвечір, хорошая зряжа, та рано-
рано... 68 
Дивлюсь на світ, і все мене дивує!.. 114 
Дивлюсь на тебе до безтями... 31 
Дивлюсь на тебе я, ехінацеє... 31 
Дивлюсь у глиб... 153 
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю 1,  
 6, 70 
Дивлюся мовчки на рушник... 141 
Дивлюся на небо, всіяне зірками.... 89 
Дивна звичка в Найди є.... 135 
Дивная година по світі настала... 84 
Дими на осінніх полях... 211 
Диско-дискотека... 133 
Діва сина колисала... 116 
Діво Пресвятая, Матір матерів... 118 
Дівча було усміхнене, грайливе... 48 
Дівчина у гаю... 132 
Дівчинка Оленка... 123 
Дівчинка Яринка... 135 
Дівчину вродливу юнак покохав... 153,  
 224 
Дід Мороз раненько встав... 121, 128 
Дід рудий... 73 
Діжечку несе Ведмедик... 140 
Дінь, бом, дінь, бом... 130 
Дістала знов бабуся... 118 
Діткам білка для потішки... 125 
Для всіх зоря зійшла ясна... 101 

Для кого калина цвіла?.. 107 
Для мене слово мати — це святиня... 109 
Днепродзержинск, рабочий город, я с 
тобой... 47 
Дні довкіл ясні-ясні... 126 
Дні у школі летять дуже швидко... 129 
Днів у тижня рівно сім... 128 
Дністров'янка мила цвіточки садила... 92 
До барвистого віночка... 105 
До вас на пораду, на сповідь... 107 
До вікна мойого... 6, 70 
До до до до сі до... 54 
До колодязя стежина... 121 
До конца бороться и верить... 211 
До коханки Гриць ходив... 214 
До мене радість завітала... 107 
До мого вікна... 216 
До моєї бабусеньки... 125 
До пралісів і рік Полісся... 48 
ДО,— пташина в'є гніздо... 132 
До свиданья, детский сад родной... 64 
До ставочка, до ставочка... 110 
До тебе йдемо, як до храму науки... 106 
До тебе, Україно, наша бездольная 
мати... 92 
До узлісся ранок нісся тихим  
вітерцем... 89 
До школи проводжає... 114 
Добрий вечір вам у дім... 113 
Добрий вечір, дівчино, куди йдеш?.. 76 
Добрий вечір, люди, вашій теплій 
 хаті... 116 
Добрий вечір, щедрий вечір 24 
Добрий день вам, дівчаточки!.. 67 
Добрий дух лісів Чугайстер... 140 
Добро — коли пшениця густо  
родить... 49 
Доброму скрізь добре! — мама так 
казала... 114 
Довго нас зима жаліла... 39 
Довшає й довшає день... 108 
Дождик мелочью звенит... 75 
Дождливая экзотика... 75 
Дождь, говорливый дождь... 75 
Дождь идет. Ты стоишь под  
балконом... 64 
Дождь, нудный дождь... 38 
Дождь проливной стучит в окно... 211 
Дождь стучит на улице... 75 
Долго, долго снегу падать... 211 
Домівка і сад, і діброва... 48 
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Доріг у нас немало... 67 
Дорога бабусенько... 122 
Дорога... дорога... дорога... 91 
Дорогая, меня ты дождись... 47 
Дороги іншої не треба... 6, 99 
Дорогі мої краяни... 129 
Дорожная пыль застилает глаза... 47 
Достигає в росянім літі... 94 
Достигають черешні і троянди  
в цвіту... 65 
Доторкнусь до твого крила... 91 
Дощем дрібним хмаринка сіяла  
ледача... 121 
Дощик хмаркою під'їхав... 58 
Дощик, дощик, дощичок по асфальту 
дрібно б'є... 62 
Дощі холодні вже минули... 31 
Дремлет рыба-пила... 211 
Дрессирую попугая... 211 
Дріма маленьке місто між горбами...  61 
Друг мой, сядем помолчим... 75 
Друже мій далекий... 51 
Друзів маю я багато... 113 
Дуже гамірно і шумно... 104 
Дуже, дуже, дуже жарко... 133 
Думать нам и не годится... 67 
Думка спить, і серденько спочило... 62 
Душа струной... 75 
Душа тремтить... 45, 73 
Душа — як степ в січневу заметіль... 58 
Душі моєї трепетна струна... 37 
Душу зігрій і молодість моя... 89 
Дымчатым утром июля... 38 
Дыханье полей... 56 
Дышать вполсилы... 75 
Дякуємо Богу, дякуємо Богу... 51 
Едельвейси цвітуть в піднебессі 
Карпат... 49 
Едет вечер на коне... 56 
Если б не было грибов... 48 
Если бог нас своим могуществом... 62 
Если Бог своим могуществом... 64 
Если бы в небе солнышком я стала... 27 
Если в дорогу милый собрался... 50 
Если Вам машины надоели... 62 
Если горек мой хлеб... 38 
Если Круг скажет надо... 75 
Если листья желто-красные... 27 
Если ты меня полюбишь — брошу я 
курить... 64 
Еще грешу воспоминаньями... 38 

Еще одной звезды не стало... 211 
Є в класі в нас Наталочка... 114 
Є і нам про що згадати... 93, 99 
Є країна в цьому світі... 129 
Є на світі міста... 66 
Є очі, мов зорі... 91 
Є привітна, найкраща стежина... 71 
Є слава незнаних героїв... 71 
Є така хатина дивна... 128 
Є у мене песик... 136 
Є у нас смішний хлопчак... 118 
Європа, Європа... 48 
Європа, Європа — народів сім'я... 48 
Єсть на світі доля... 200 
Жайвір веселиться... 128 
Жалуй, жалуй, ненько моя... 68 
Жди меня и я вернусь... 45 
Желтая кромка мимозы... 33 
Желтые листья все в танце 
прощальном... 38 
Жене вітрисько-буйвол чорні хмари... 55 
Женчичок-бренчичок вилітає... 1, 6, 131 
Женщины Дона... 29 
Жив собі такий Іван, він поїхав по 
бур'ян... 70 
Жив у лісі гарний гном... 58 
Живе в горах чоловічок... 140 
Живе моя печаль під цим високим 
небом... 63 
Живет в селе девчоночка... 75 
Живет человек подневольный... 38 
Живою казкою, теплом і ласкою... 62 
Живу одна в бабусі... 110 
Жизнь, дарованная чудом... 212 
Жизнь — это круг испытаний.... 29 
Жила руда мишка у полі... 137 
Жила собі курочка Ряба... 115 
Жила-була пастушка... 131 
Жили на світі семеро гномів... 131 
Житом, ланом гонить хвилі... 58 
Життя — не асфальтна дорога... 48 
Життя твоє — крута і довга смуга... 49 
Життя — це хрест на зболених 
раменах... 130 
Життя, як те море, велике й безкрає... 30 
Жовкнуть трави в полі... 112, 137 
Жовтогарячий Київ дзвонить каштанами 
в осінь... 63 
Журавлині ключі крізь тумани  
летять... 107 
Журавлями летим на орбіти землі... 78 
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Журавочка вийшла зустрічати літо... 111 
З вечора пригожого аж до ранку... 6, 70, 
  99 
З глибин віків, де хліб шумить 
колоссям... 68 
З дитинства вишне, доню України 101 
З зелених гір, з долин широких... 76 
З лісу через полечко... 140 
З могутнім клекотом Дніпра... 93 
З неба падає сніжок... 58 
З неба сонечко веселе... 58 
З нетерпінням ми чекаєм і завжди його 
бажаєм... 39 
З Новим Роком... 88, 113, 131 
З отчого порога... 65 
З Полтавського бою розбитий 
гетьманом... 8 
З Різдвом Христовим Вас добрі  
люди!... 52 
З розпуки б'ється в камінь сивий... 8 
З тобою стрітись — враз  
запломеніти... 91 
З усіх ключиків на світі... 135 
За байраком у долині... 8 
За вашу усмішку ласкаву... 118 
За веселковим за небокраєм... 101 
За ветеранов братию, за боевую 
гвардию... 64 
За вікнами тихо і чисто... 97 
За вікном, за вікном, зимонька-зима... 125 
За вікном — зима кудлата... 110 
За вікном — лапатий сніг... 126 
За вікном снігопад — білий вісник 
зими... 78 
За вікном хурделиця мела... 123 
За віконцем в мене вишня... 128 
За все, що маю, дякую тобі... 93 
За даллю даль, за даллю даль... 26 
За дротом колючим, на нарах  
в бараці... 89 
За ким умре ще в серці творча сила... 92 
За круглим, наче соняшник, столом...  91 
За небосхил сховалось сонце... 88 
За окнами черемуха... 56 
За окном — темнота, пахнут спички 
сосной... 75 
За плаями згасла осінь... 140 
За расставаньем будет встреча... 211 
За рікою хлопці косять... 71 
За руку долі місяць рік веде... 91 
За ручку в садочок мамуся веде... 136 

За селом веселка... 107 
За тим за синім обрієм... 72 
За Україну, з вогнем завзяття... 6 
За чим зажурено-печально... 112 
За широким столом вся родина... 104 
Забавлянка у Маринки... 126 
Забилося, затьохкало, зайшлось... 72 
Забіліли білі сніги... 45 
Забіліли сніги у Карпатах... 49 
Забрунькували, мамо, полонини... 79 
Завела нас веснянка у коло... 129 
Завжди в школі вона... 129 
Завжди я хвилююсь, як їду додому... 49 
Завітав на свято мій улюблений  
буквар... 114 
Завітайте до нас в гості... 214 
Завітаю я до тебе в сни... 26 
Заводы ухают вдали... 47 
Заворожи, циганко, циганко  
чорноока... 63 
Завтра іменини... 128 
Загартували вітер і гроза... 121 
Заглядає сонце в сад... 120 
Заглядаю в очі літу... 107 
Заголублю, зацілую, закохаю... 72 
Заграй мі гудачку на тонку  
струночку... 134 
Заграй, скрипалю, на отій струні... 91 
Загубилось в пам'яті далеко... 107 
Задзвеніли дзвоники... 127 
Задзвонив воскресний дзвін... 128 
Задзвонило літо у дзвіночки сині... 91 
Задуму шлю у синє море... 89 
Задушевно звучить твій романс про 
любов... 97 
Заєньку, та за головоньку... 76 
Зажглась звезда и потушила мглу... 75 
Зажурився журавель, що тікає літо... 138 
Зажурились галичанки та й на тую 
зміну... 70 
Заздрощів не знаю... 119 
Зазирнуло сонце у віконце... 48 
Зайчику, зайчику, де ти бував?.. 131 
Зайшло сонце за лісок, місяць 
закотився... 68 
Заквітчала Україна Хрест... 37 
Закипіло цвітом черешнево... 65 
Закінчились навчання, і випуск вже 
пройшов... 31 
Закликаю дітей всіх країн... 106 
Закружляли між ярами заметілі... 65 
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Закурила, затопила сирими дровами... 8 
Зал, ніби теплий розмай... 107 
Залетів у садок... 112, 137 
Заливає сонце гори і долину... 214 
Залітай, залітай сивий голубоньку... 202 
Замело-завіяло... 90 
Замерз до криги давній став... 106 
Заметіль у вихрі-танці... 107 
Замовлення на калині... 138 
Замріяні в сонячнім плесі... 67 
Занадився журавель, журавель... 132, 139 
Запах меду, сіна, хвої... 121 
Запевай, казаче, припев мы подпоем... 38 
Зарваницька Маріє прекрасна... 52 
Заросла доріжка зелен-травами... 56 
Заря осветила золотистым лучом... 27 
Засвітивсь духмяний сніп... 135 
Засвітилася ясно... 123 
Засвічує місто вогні... 48 
Засипала села осінь... 104 
Засияло весело... 28 
Засіваю Вас, дорога родино... 113 
Засміялось в небі сонечко привітно... 108 
Засмутилася пісня твоя... 106 
Засмутились кульбабки... 107 
Заснули мальви біля хати... 99 
Засохла акація знов розцвіла... 211 
Заспівав струмок веселий... 58 
Заспівай, трембіто... 119 
Заспіваймо співаночку... 141 
Заступом копана яма глибокая... 73 
Засумую іще за тобою колись... 91 
Засяяла у залі, наче райдуга... 122 
Засяяло сонце край Бугу над містом... 89 
Затихли кроки, як збита струна... 82 
Затягнуло небо синім оксамитом... 78 
Заховали сонце хмари... 51 
Зацвели абрикосы в саду... 64 
Зацвіла калина край села... 94 
Зацвіли черешні на високій кручі...  94 
Зацвітає калина... 112, 128 
Зацвітає любов на родинному полі...  37 
Зацвітають вишні на веснянім вітрі... 139 
Зацвітають квіти в полі... 102, 104 
Зацвітають сади понад Бугом у селах... 89 
Зачем Вы улыбнулись мне... 38 
Зачем же я околице поверила?.. 56 
Зачем мы встретились с тобой?.. 50 
Зачем на свете я живу... 29 
Защебетав соловейко в садочку... 83 
Збентежений украй, відшукую слова... 51 

Збережи для мене , батьку, землю й 
воду... 119 
Збирались у вирій птахи відлітати... 118 
Збуди мене, свята моя матусю... 8 
Зваблений зорями щонайпершими, 
згадую все.... 72 
Звенит, звенит, мишуткин вальс... 64 
Зверху сонце припікає... 110 
Звідкись ластівка летіла... 103 
Звором, долом, тихим бором... 71 
Звучать у пам'яті салюти... 93 
Звучит, звучит опять... 211 
Згадався теплий березень мені... 31 
Згадай мене, мій голубе зрадливий... 38 
Згадай мене у тихий вечір... 78 
Згадаймо вогненні важкі дороги... 106 
Згадаймо, панове, Дніпровські  
пороги... 94 
Згадаю пам'ятний вечір... 67 
Згубили хмари кресало... 92 
Здається, що знаю вас цілу вічність... 107 
Здається, я від берега.... 31 
Здесь все как на войне... 38 
Здобув ти велич у житті... 86 
Здрастуй, вересень, світлий  
вересень... 105 
Здрастуйте, іриси — півники рідні... 211 
Зелен, зелен, зелено... 118 
Зелене жито й срібний водограй... 86 
Зелений дубочок на яр похилився 6 
Зелений і квітучий край Поліський... 136 
Зелений явір, ще зеленіша іва... 57 
Зелені Карпати... 87 
Зелені Карпати, широкі поля... 136 
Зелені очі, русяві коси... 136 
Зеленіють ліси, голубіють лани... 94 
Зеленоглазая! И молодо и зелено... 75 
Земле, моя всеплодющая мати... 57 
Земле наша мила, щедра і багата... 85 
Земля, де ти зростаєш... 127 
Земля дочекалась і рясту, і сонця, і 
цвіту... 132 
З'єдинені й міцні дружбою... 76 
Зима-чаклунка нас з'єднала... 51 
Зимовий вечір впав на плечі... 129 
Зимовим днем барвисто, молодо... 107 
Зимонько-голубонько, ніжная краса... 133 
Зірка вечорова... 70 
Злетів, як горда птиця, в небеса... 89 
З-над Бугу до Дону, де дівчина мила... 89 
Знайдеться на усе причина... 132 
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Знаю, бо казала мені ненька... 154 
Знають хлопчики й дівчатка... 140 
Зникли вже зимові стужі... 108 
Знов буде кружляти листя сумне... 87 
Знов до нас чарівна осінь завітала... 141 
Знов дощі і дощі над полями.... 106 
Знов журавлі летять, курличуть... 31 
Знов зозулі голос чути в лісі... 6, 70 
Знов королі воювати збираються, 
військо шикується в ряд...  78 
Знов перон стоїть мовчазний і годинник 
на стіні... 39 
Знов підлізла пухка подушка... 114 
Знов поліське село моє Білка... 48 
Знов потічки, як цимбали... 140 
Знов розквітлий сад... 107 
Знов сережками дзвенить молода  
верба... 103 
Знов у лісі конвалії квітнуть... 40 
Знов у лісі чути стук... 140 
Знову батькова ніч, як безодня... 78 
Знову вечір над Дністром... 65 
Знову вчителька перша... 107 
Знову земля зеленіє... 30 
Знову зимонька приходить... 52 
Знову лине вечір, вечір кароокий... 106 
Знову літо, тепле літо... 104 
Знову мрія проросла із дитячого  
чола... 116 
Знову Муза нічку в мене вкрала... 214 
Знову наснилось дитинство... 6, 70, 85,  
 93, 132 
Знову наші депутати... 216 
Знову осінь жовтолиста приплива... 141 
Знову промінь сонця... 127 
Знову чуть дозвілля п'яне... 31 
Золотава нічка — юна чарівничка... 81 
Золотавий вечір впав на тихі верби... 101 
Золотокоса... 82 
Золотою габою... 91 
Золотые купола церквей... 47 
Зоре моя, і у щасті, й журбі... 68 
Зоре мрій моїх, серця чарами... 89 
Зорі зоріють в ясному небі... 49 
Зорі нас колихали вечорові, п'янкі... 102 
Зорі пливуть в синім поточку... 27 
Зорі сипляться. Зорі падають... 72 
Зорі сяють, навівають мрії... 69 
Зорі, як очі... 56 
Зорі, як очі, дивляться скрізь на нас... 6 
Зоряна стежина загубилась в пам'яті... 107 

Зостанься, Любове, куди ти спішиш?.. 72 
Зранку в небі замигтіли... 113 
Зранку раптом зима наступила... 133 
Зріє, колоситься пшениця... 62 
Зріжу я вербову гілку... 112 
Зрозумій ти мене, зрозумій... 91 
Зрубай, милий, дуба коло стежки... 70 
Зустрів я тебе, не думав, що станеш... 136 
Зустріла я дві пісеньки та й стала їх 
питати... 116 
Зустрілись дві долі на відстані років... 97 
Зустрілись ми ще в юності... 31 
З'явилась ти в моїм житті, як диво... 48 
И дождями расщедрилось лето... 38 
И когда месяц шват наступает... 64 
И санный след, и след колес,  
и в полночь разглядел бы я... 62 
Играй, играй, шарманка... 5 
Играя огнями, депо покидают... 38 
Иди козлик, смело скорее за мной!.. 27 
Из всех дорог родного края... 38 
Из окон дома, сквозь листву... 211 
Из цветных шатров обоз как-то 
повстречался... 38 
Имя, то что помню всегда — мама... 211 
Их дед в девятнадцать лет Зимний 
брал... 62 
І бабуся, і дідусь... 120 
І вітер не віє, трави не колише... 1 
І вперше, і вдруге, і в тисячний раз... 119 
І журавка кличе... 25 
І знов весна, і знов надія в мене... 49 
І кожна мить мені дарована... 159 
І ніч, і день, і мить, і вічність... 211 
І ось прозвучав Гавдеамус  
святковий... 96 
І поля, і гори вже позолотило... 49 
І тоді, як сніг довкола... 99 
Іван мене, моя мати... 93 
Іде весна. Вже чути теплий подих... 108 
Іду в багряній осені... 26 
Іду я схилами до рідного Дністра... 65 
Ідуть до Тебе галичани... 130 
Із вершин до долин дар весни панує... 81 
Із гілки на гілочку... 125 
Із глибини віків — від прадідів- 
батьків... 31 
Із давнини до наших днів... 31 
Із душі цілої, із всього серденька... 134 
Із зеленої сорочки... 129 
Із крамниці дві ворони... 126 
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Із прадавніх віків у промінні зорі... 89 
Із рідного дому... 121 
Із чужини до рідного порогу... 58 
Із-за гори, гори... 200 
Іній на гілках, лід на всіх струмках... 52 
Ісусе Христе, Божий Сину!.. 92 
Ісусик маленький... 135 
Ішов індик з індичкою... 126 
Ішов кіт через лід... 97 
Іще мороз за вікнами... 122 
Їде, їде хмарка біла... 112 
Їду до бабусі в гості... 124 
Їду, їду третій день... 31 
Їду, мамо, я до міста... 31 
Їхав, обіцяв повернутись, прийти... 159 
Йде весна замріяна... 106 
Йде лекція, професор щось читає... 31 
Йде сніжок веселий... 110 
Йде у гості вже зима... 123 
Йде червень у своїй красі... 104 
Йду привітати кохання моє... 79 
Йой, дьитинко моя мила... 81 
Йшла весела дівчина стежинами... 65 
Йшли в диму солдати — ні на крок 
назад... 65 
Йшов художник якось містом... 89 
Йшов юнак біля покосу молодий... 49 
К зеркалу ближе стану и вижу... 75 
К осени синими верстами... 38 
К пианино кот идет... 211 
Каже моя мила... 91 
Кажуть в ясні днини, як туман розтане, 
ходить по полянах з квітами Ліляна... 81 
Кажуть люде, що я лиха,  
а я Василиха... 81 
Кажуть хлопці й дівчата... 90 
Казала'м ти, милий, вчора на  
мосточку... 214 
Как больно, милая, как странно... 211 
Как будто сквозь время, как будто 
сквозь души... 62 
Как глаза твои прекрасны, сколько  
ласки и тепла!.. 64 
Как две звезды сквозь синий мрак 
ночей.... 27 
Как жаркое лето, детство умчалось... 64 
Как зовут эту девушку парень?.. 75 
Как росли сыновья... 29 
Как у Дона у реки... 38, 75 
Как хочу закружиться с тобой... 38 
Как хочу, чтоб ко мне ты пришла... 75 

Какая полная луна... 75 
Какая спокойная осень... 211 
Калина кетяги червоні... 37 
Калино весела... 131 
Калинова гілка над лугом... 91 
Калинонько! Ти — з маминої пісні... 65 
Каранфиль — цветок весны... 50 
Кахикнув грудень: захололо... 63 
Кача качало в решеті яєчко... 138 
Качка ряски наловила... 126 
Каштани, каштани, каштани... 48 
Ква-ква, Кум-кум і Скре-ке-ке —  
веселі жабенята... 138 
Квіти жовті, голубі... 119 
Квітка дрібная молила неньку... 202 
Квітка піднебесся... 87 
Квітне, радіє земля... 139 
Квітом рожевим... 107, 129 
Квіточку до квіточки — я сплету 
віночок... 112 
Квітується в талантах Україна... 91 
Кину пером, лину орлом, конем 
поверну... 8 
Киты, акулы и миноги... 64 
Киця принцеса жила у замку... 116 
Кликала сурма, з поля до села... 60 
Кличе нас п'ятий клас  
на побачення... 102 
Кличуть звабно гаї... 51 
Кличуть і кличуть дороги тривожні... 71 
Клубочки біленькі... 125 
Князів і гетьманів онуки... 92 
Кобзар-батьку, заснув єси... 83 
Кобзо моя, непорочная втіхо... 8 
Когда апрель дарить собрался... 28 
Когда в раздоре с миром и судьбой... 84 
Когда влюблен — цветут сады  
зимою... 33 
Когда встретились мы... 28 
Когда гроза гремела над страною... 62 
Когда евреи из Египта уходили... 64 
Когда на землю вечер бросит тени...  27 
Когда не все сбывается, что хочешь... 71 
Когда стучит в окно субботний вечер... 64 
Когда тебе всего лишь двадцать... 64 
Когда уйду в далекие края... 51 
Когда читали эту газету... 5 
Когда я был ребенком... 5 
Когда я стал взрослее... 5 
Когда-то в старом городе прабабушки 
гуляли... 66 
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Когось до ранку чорна ніч шукає... 211 
Кожен в світі після сну в вікно 
заглядає... 119 
Кожен вечір дожидаю... 6 
Кожен має істину збагнути... 48 
Кожна буква знає точно... 105 
Кожну гілочку і кожну бджілку... 114 
Козак Мамай в широкім полі... 106 
Козацька доба — то є світла епоха... 106 
Козацьке поле, розорані межі... 8 
Козацький дух замордували... 8 
Козаченько впився, на гриву  
схилився... 8 
Колдовской и хмельной напиток... 75 
Коли б ти, нічко, швидше минала... 90 
Коли болить душа й навколо  
темнота... 37 
Коли в осінньому саду... 214 
Коли весною зацвітає... 85 
Коли весною зацвіте... 132 
Коли ворожі сили злі... 82 
Коли впадуть на лист холодні роси... 38 
Коли згадаю я своє дитинство і  
юність... 39 
Коли квіти весною зацвітуть над  
рікою... 49 
Коли мене, провівши до воріт... 58 
Коли ми запізнались... 89 
Коли на небі зорі засяють... 92 
Коли на серці туга і печаль... 114 
Коли на серці туга, коли печаль  
в душі... 39 
Коли наближається жнивна доба... 93 
Коли не йду — чи вдень, чи в 
надвечір'ї... 31 
Коли не погляну на сині Карпати... 214 
Коли сади, оздоблені фатою... 38 
Коли собі заспіваю... 59 
Коли твій погляд ловить чарівні  
слова... 30 
Коли тоту команичку сіяли... 96 
Коли чужинські сили злі... 82 
Коли я в дорогу ішов повесні, співав  
про рушник я найкращі пісні... 78 
Коли я її побачив 215 
Коли я прощався з батьківським 
порогом... 81 
Коли ясна звізда з неба засвітила... 134 
Колискова пісня, колискова... 105 
Колись, в дитинстві тут стояла хата... 30 
Колись мені щаслива мати... 24 

Колись щаслива добра мати... 85 
Колишеться ліс на вервечках беріз... 106 
Колишися, калинонько, колишися... 132 
Коло млина яворина, зацвіла калина... 76 
Коло хати... 120 
Колокольчик звенит и поет... 38 
Конь боевой с походным вьюком... 75 
Копала мишка нірку під кущиком  
в саду... 138 
Кораблик паперовий... 111 
Королевой зима, королевой зима... 38 
Король... 68, 75, 132, 224 
Король коло городу ходить... 224 
Короткозорі зорі тьмяно висять... 21 
Костер погас... 67 
Котеня маленьке... 112 
Котився сонця помаранч за обрій... 129 
Котик виїв кашки мисочку... 138 
Котик мружиться на сонечко... 138 
Котик Мурчик й песик Ложка мали хатку з 
постола... 138 
Котик, котик, котенятко... 124 
Котики вербові... 126 
Котику невесело — в нього все болить...138 
Котику сіренький, котику біленький... 131 
Котилася зірка та й із підвечірка... 1 
Котилася ясна зоря з неба, та й упала 
додолу... 76 
Котиться за обрій... 55 
Котишся, котиш білий місяченьку... 32 
Который час, который день... 211 
Кохай свій край — красу душі і серця... 49 
Кохайтеся чорноброві... 68 
Коханий, і надійний, і єдиний... 39 
Коханий мій, вже до межі лиш крок... 216 
Кохання віє духовій... 38 
Краєм неба, краєм неба, по краю... 63 
Край вікна любисток пророста весною... 93 
Край вікна любисток... 85 
Край калини, м'яти край... 105 
Край мой — родная Центральная... 38 
Край нашого села черешня розцвіла.... 81 
Край села, де я родилась... 31 
Край — цвітеш, немов веселка в небі... 37 
Красивые деревца, зеленые веточки.... 5 
Красуню дочку мали мама і тато... 77 
Краще танцю Плескай — тупай... 105 
Краю мій коханий, щире твоє слово... 92 
Краю мій ласкавий, тополиний... 106 
Краю рідний, древлянська земля... 48 
Краю мій — розмаю, гори і долини!.. 49 
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Краю Черкаський, Вітчизни перлино... 93 
Кришталеві дзвони... 107 
Крізь вишневі віти... 108 
Крізь життєві бурі вік ішли ви в парі... 90 
Крізь усю дорогу... 121 
Крізь усю дорогу — до села і міста... 137 
Кровавое пятно... 211 
Крокодила звали Кроко... 111 
Круг зеленої ялинки... 122 
Кругом Мареноньки ходили дівоньки... 132 
Кружляли сніжинки у плавнім танку... 107 
Крутий берег край Полтави... 31 
Крутиться, крутиться кругла старенька 
платівка... 132 
Кряжистий край схилився до Дніпра... 38 
Кто придумал — я не знаю... 75 
Кто ты? Я песня... 75 
Куда б ни ехал, но к тебе вернусь... 47 
Куда уходит на ночь день?.. 211 
Куди не піду, там, де кручі високі... 71 
Куди це ти, мати, так часто ходила... 56 
Купаються трави в холодній росі... 97 
Купив мені милий... 203 
Кутаю маленьки рученята... 138 
Кучерявий Іванко свою нивку орал... 8 
Кучерявий сад довкіл... 126 
Кучерявими хмарками... 67 
Кущ калини посадила... 108 
Лагідна матусю, рідна моя ненько... 40 
Лагідні весняні ночі зористі!.. 94 
Ласкаве плесо, спокою прибій... 55 
Ластівонька прилетіла... 108 
Лебедині руки плечі оповили... 26 
Легкі очеретинки взяв... 114 
Ледь жевріють зоринки й кануть, наче в 
безодні... 89 
Ледь сонце піднялось в небесні 
простори... 129 
Лежит дорога белая... 56 
Лежит солдат в лесу убитый... 64 
Лежить у Міжгір'ї... 71 
Лелеки у вирій прощались... 97 
Лелеченьки прилетіли... 106 
Леною не зря меня назвали... 33 
Лесная избушка... 33 
Летит в просторах синевы... 33 
Летит поспешно он... 75 
Летіла зозуля та й стала кувати... 131 
Летіли гуси... 115 
Летіли дві чайки... 93 
Летіли журавлики з теплих країв 93 

Летіли лелеки... 124 
Летіли лелеки за море далеко, далеко за 
море, за синії гори... 78 
Летом я на пастбище в шалаше... 50 
Летять, ніби чайки, і дні, і ночі... 6 
Летять роки, а пам'ять не зітреться... 40 
Летять у ранішній імлі... 105 
Лилася ніжно колискова пісня... 77 
Лине пісня ген по-над поля... 60 
Линули піснями.... 77 
Лисичка збирала грибочки... 140 
Лист осінній кружляє, кружляє... 39 
Листопад, листопад!.. 127 
Листочки, листочки... 128 
Листья опадают в старом парке... 38 
Листя пада, пада... 112 
Листя падає... 112 
Листячко дубове... 121 
Листячко дубове, листячко кленове... 137 
Листячко спустила вербочка зелена... 81 
Лиш приходжу в замріяний ліс... 107 
Лиш сполохи, лиш спомин... 55 
Лише весна заквітне... 108 
Ліг перший сніг, і стала біла ніч... 31 
Лікарю, лікарю, друже в надії... 90 
Лісову красуню, доньку Верховини... 71 
Літ — сто десять, віку чверть — за 
гратами... 6 
Літа мои молоденьки, счастливыи  
літа... 59 
Літа мої молоденькі, щасливії літа... 81 
Літай, літай, жаворонку... 81 
Літечко, матусенько, завітало.... 125 
Літечко пішло за видноколо... 129 
Літній вечір... Гори в млі... 127 
Літо різнокольорове... 39 
Літо-літечко настало... 123 
Літо-літечко наше прийшло... 107 
Ловлю слетающий листок... 38 
Ловлю у долині зірки... 107 
Лорочка, любимая доченька моя... 64 
Лошадь в парке танцевала... 211 
Луна облила серебром тополя... 211 
Лунав у парку тихо вальс... 31 
Лунная дорожка... 211 
Луч в пространстве рисует узоры... 33 
Люба бабусю, тебе я вітаю... 112 
Любив собі пан дівчину... 48 
Любив хлопчина пісні писати... 87 
Любий півнику завзятий... 140 
Любимая женщина это богиня... 64 
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Любить малювати чемна донечка... 140 

Любить, не любить... 107 

Любімо Україну! Чудовий край!.. 129 

Любіть Україну, як сонце, любіть... 6,  

 46, 84, 112, 132 

Люблю весняний теплий ранок... 79 

Люблю дивитись на Дніпро я... 92 

Люблю дівчину, дівчина мене... 68 

Люблю сади, долини й кручі... 51 

Люблю свого я песика... 125 

Люблю сирень и не люблю жасмин... 211 

Люблю сріблясті роси чисті... 114 

Люблю тебя!.. 45, 213 

Люблю усе чарівне у природи... 31 

Люблю я в рідному краю... 101 

Люблю я квіточки пахучі... 118 

Люблю я рідні гори, річок грайливий 

плин... 71 

Любовь Твоя, о, Господь,  

бесконечна... 211 

Любовь — это страдание... 5 

Люди старой закалки... 75 

Люди створили кордони... 106 

Люди! Люди!.. 214 

Лю-ли — лю-ли, спатоньки... 115 

Лю-лі, лю-лі... 135 

Лютий в полі ще гуляє... 31 

Ля ля ля ля ля.... 159 

Лякали тебе, Україно... 99 

Лячно було вперше йти до школи... 102 

Мав я раз дувчиноньку  

чепурненьку... 6 

Маки червоні — вогонь на траві... 48 

Маленька я Аліночка... 136 

Маленьке качатко... 126 

Маленькі сіни, ясна світлиця... 131 

Мальчишки сурового времени... 29 

Малювали діти хати... 105 

Мама вишила мені... 112 

Мама двері відчиня... 131 

Мама люба, мама добра... 136 

Мама — початок життя... 65 

Мама с папой на работу... 64 

Мама черепаха... 126, 128 

Мамо люба, дорогенька... 137 

Мамо моя люба, моя пташко... 37 

Мамо, вечір догоря... 56 

Мамусенько-голубонько... 117, 121 

Мандруєм в далекі світи... 37 

Мандрують світами заблукані 

 птахи... 8 

Маринка хоче сонцем стати... 114 

Мати наша, мати, як голубка сива... 117, 

  118 

Матусенько мила... 124 

Матусенька мила, зіронька моя... 133 

Матусю рідна, вільна Україно!.. 46 

Матусю, дай ручки твої поцілую... 137 

Маю катер вже півроку... 216 

Между землей и небом... 75 

Мене в дитинстві вітер колихав... 85 

Мене збудила музика весни... 119 

Мене моя мати... 118 

Мене називають золотоволоскою... 116 

Мене підніс Ти, Боже, до висот... 92 

Мені наснилась рідна хата... 202 

Мені не треба в світі більш нічого... 8 

Мені однаково, чи буду... 90 

Мені снився далекий той час... 97 

Меня он снова радует — пушистый 

первый снег... 38 

Мерехтінні зірниць, сяйвом їх 

граючись... 89 

Меркнет слабый свет свечи... 45 

Мерщій, мерщій до гаю!.. 117 

Ми в небі народилися... 131 

Ми вам нині заспіваєм... 104 

Ми веселії малята... 136 

Ми вже на фінішній прямій... 38 

Ми вінок на Оленку плетем... 120 

Ми — волошки, наші квіти... 137 

Ми всі твої Всевишній... 130 

Ми голубку ізловили... 132 

Ми голубоньку зловили... 128 

Ми два кошика взяли... 112, 121 

Ми дуже любим літечко, літечко... 125 

Ми з котом Воркотом... 126 

Ми з попелу щоразу поставали... 48 

Ми з сестричкою схотіли... 137 

Ми з тобою знайомі немало... 97 

Ми з тобою зустрічались... 40 

Ми з тобою обоє химерні... 21 

Ми з тобою розійшлися... 107 

Ми зустрілися з тобою восени... 106 

Ми йдемо вперед, над нами вітер віє... 76 

Ми ловили рибу... 118 

Ми любимо небо і квіти... 128 

Ми маленькі діти... 104, 129 
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Ми — маленькі квіти, України діти!.. 101 

Ми маленькі козачата... 112 

Ми, маленькі патріоти... 37 

Ми маму вітаємо з святом... 112 

Ми на човні, ми у морі... 90 

Ми під новий рік на свято... 122 

Ми пісні співаєм... 65, 99 

Ми піснями вечір полонили... 30 

Ми своїми вправними руками... 131 

Ми сестрички невеличкі... 141 

Ми сьогодні пісню заспіваєм знов... 109 

Ми сьогодні, ми сьогодні 

першокласники... 102 

Ми тут зійшлись на повеління Бога... 92 

Ми у тихий парк ходили... 131 

Ми українці, велика родина... 91 

Ми ходим в далекі світи... 106 

Ми цей парк пам'ятаєм назавжди... 213 

Ми, як птахи, підростаєм до пори... 91 

Миколай Святий... 133 

Миколай Святий в зимову ніч... 123 

Миколай у тайнах ніжних... 113 

Миколаю, Святий Миколаю... 123 

Милий по садочку кониченька 

водить.... 43 

Милі очі і посмішка дивна — краще, 

мабуть, ніде не знайдеш... 78 

Милуюся небом бездонних очей... 26 

Милый край, ты печаль и отрада... 211 

Миндальный мой орех весной украсил 

сад... 50 

Минувших дней очарованье... 46 

Минула ніч, що мороком гнітила... 89 

Минуле повнить дні і ночі... 89 

Мире лукавий, скорбми ісполненний... 6 

Мишенятко в полі не спало... 129 

Між горами було село... 216 

Між горами ходить легінь, а дівчина 

сниться... 81 

Між смереками з гір бистра річка 

пливе... 89 

Між тим, що було і зараз горить... 154 

Між усіх відомих квітів... 107 

Мій білий кінь не хоче пить води... 63 

Мій календар готує панна осінь... 30 

Мій квітню цвітневий... 72 

Мій край — чудова сторона... 65 

Мій краю рідний, солов'їний... 40 

Мій милий, так я тебе кохаю... 31 

Мій Петрику, соколику... 38 

Мій Харків — моя рідна сторона... 66 

Мірило добра — наша совість... 55 

Місто величне... 48 

Місто моє — колиска спогадів  

і мрій... 214 

Місто на схилах Есмані... 78 

Місто над Бугом величне, привітне... 39 

Місяць в вікно моє заглядає... 116 

Місяць в небі блідіє і тане... 216 

Місяць яснесенький, промінь 

тихесенький кинув до нас... 27, 45, 62 

Місяцю ясний... 73 

Місяцю ясний, зорі прекрасні... 6 

Мне без тебя так трудно жить... 211 

Мне нравится смотреть в твои глаза... 75 

Мне часто мама твердила в детстве... 64 

Мов голубка вже сива, матусе... 106 

Мов маленькі свічечки... 137 

Мов приворожена, в небо вдивляюсь... 46 

Мов сніг, що на Монблані спить, 

байдужий до жари й вітрів... 71 

Мов у пригодницькім кіно... 113 

Мова — краса спілкування... 112 

Мова, наша мова... 101 

Мовив одуд: Ду-ду-ду!.. 114 

Мово рідна, слово рідне... 127 

Мовчать оголені поля... 58 

Могили героїв, що вмерли за волю... 89 

Мое лето обманчивым было.... 28 

Моє благословення Боже... 130 

Моє село — де батьківська садиба... 49 

Моє село найкраще в світі... 106 

Може, десь ген луною в літніх живеш 

гаях... 81 

Може, казка це чи диво?.. 124 

Може ліпше було б браття... 202 

Можливо, я й прагну... 67 

Можу довго я не спати... 114 

Мої Карпати — сиві вершини... 81, 214 

Мої нескінченні дороги... 106 

Мої очі всіх благали... 105 

Мої слова ще прилетять до тебе... 91 

Мой город любимый, ты 

непокоренный... 47 

Мой фонарь — друг ночной... 50 

Мой яркий светоч никогда не  

угаснет... 45 

Мокнут в лужах листья тополей... 38 



  

 192 

Молоді ми і світ нам відкрито... 76 

Молюсь за вас... 130 

Молюсь Тобі, о Всемогутній Боже... 130 

Молюся Богу мовою Вкраїни... 121 

Мороз рум'янить білі лиця... 86 

Морозной ночью тишина... 33 

Морозу квіти на вікнах тануть... 107 

Мосты надежды нас соединили... 33 

Мотылька умоляет лесная фиалка... 27 

Моя Батьківщино, моя Україно... 110 

Моя душа открыта... 64 

Моя душа ядро земли греховной... 84 

Моя люба мати, калиновий цвіт... 141 

Моя Мар'яна — хорошеє дитя... 136 

Моя мати вийшла з хати... 106 

Моя ти весно — чарівна принцесо... 58 

Моя ти пісне солов'їна... 118 

Моя Україно, зелений розмаю... 65, 99 

Мріє в зеленім саду... 108 

Мрію я про дивні краї... 58 

Мріють крилами з туману лебеді 

рожеві... 109 

Мрія прекрасна на крилах літає... 114 

Мріяла волошка пуп'янки розкрити... 89 

Мружить очка сірий Кіт... 140 

Мружить сонце свої очі... 111 

Мужніємо, зростаємо... 117 

Мужній, цвіти, мій рідний Старий 

Самбір... 61 

Музика живе в мріях і думках,  

мовчанні і слові... 116 

Музыка, свет не ближний... 211 

Муравличок побіг в ліс... 120 

Муху вихваляв Комар... 140 

Мчать у далеч літа... 106 

Мы вдалеке от милого порога... 64 

Мы все от Адама и Евы... 75 

Мы встретились, влюбились, 

расписались... 64 

Мы вышли ровно в семь... 75 

Мы летели, как птицы, по пустынному 

полю... 64 

Мы победители в той войне... 64 

Мы с тобою по земле своей идем... 67 

Мы теперь уходим понемногу 75 

Мыльный радужный пузырь... 211 

На балконе голубь жил... 67 

На баскому коні прискакало  

кохання... 30 

На Буковині народилась... 42 

На вежі міста дзвін казковий... 31 

На Верховині, як і в усьому світі... 96 

На весні все забуяло... 40 

На вечерней заре умирал казак... 75 

На вітрах колючих... 55 

На Волині чарівній... 136 

На галяві, серед гаю... 111 

На горбочку соснячок, соснячок... 128 

На горішині в садочку... 110 

На городі буркун  ягідок не родить... 6, 70 

На дне бокала одиночество. До капли 

выпито вино... 78 

На дні мого дитинства вічний спогад... 49 

На долоні в Лесі... 117 

На дорогах війни, на дорогах війни... 42 

На дубі ворон кряче... 68 

На Заході далекому... 48 

На зеленых холмах... 90 

На Йордань-річку люд зібрався... 88 

На калиновом мосту... 56 

На краю села стоїть... 140 

На краю узлісся дуб росте... 49 

На курганах седых часовыми стоят 

обелиски... 38 

На Луганщині є селище Дякове... 38 

На моніторі бій морський... 119 

На нашій стежині... 6 

На небі безкраїм нам сонечко сяє... 81 

На небі зорі висипали рясно... 91 

На небі зорі, ясна нічка... 23 

На небі нова зоря ранкова... 107 

На небосклоне зажглась звезда... 64 

На Осаві коси задзвеніли... 49 

На охоту шел Барбос... 211 

На перехресті пройдених доріг... 216 

На побачення до тебе... 40 

На полицях — книжкові ряди... 107 

На Поліссі, у ріднім краю... 48 

На поля, луги, ліси... 140 

На поляні лісовій... 91 

На поляні під сосною... 128 

На поляночці у гаю... 104 

На полянці лісовій... 125 

На пораненім сонці... 55 

На праздник к милой в гости шел... 64 

На просторому лузі віддзеркалилось в 

Бузі... 89 

На пухкій земельці я зростав... 114 
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На радісне свято поклич нас  

до хати... 49 

На ромашковому полі... 105 

На росах, на водах... 56 

На рушнику вечірнього неба... 48 

На світанку берізка голубить косу... 77 

На світанку мати... 6 

На світанку сина... 70, 99 

На світанку сонце кличе... 136 

На світанку чистім пісня солов'їна... 21 

На світі білому єдина... 105 

На Святвечір, красний вечір... 23 

На святого Миколая... 135 

На севере далеком и в поле одиноком 92 

На Севере диком стоит одиноко... 62 

На славу нащадкам Романа  

й Данила... 94 

На сосні чорніє крук... 140 

На старой фотографии в газете... 213 

На сторожі мальви... 106 

На стрічи из вами з ласков  

приходжаме... 59 

На сході зірка засіяла... 88 

На сцені музика звучала... 49 

На тому тижні, аж на тому... 106 

На тротуарі, де каштани... 91 

На широкому асфальті, на міському... 111 

На шляху стоїть коза... 126 

На шовкові трави падає роса... 67 

Наблизь мене, Боже, і в смерть  

угорни... 58 

Навала чорна сунула на нас... 36 

Наверно, ошибался... 75 

Навесні все оживає... 133 

Навесні зібрались діти... 110 

Навіть імені твого не знаю... 44 

Навкруг встелено снігу білого... 89 

Навчила мене мати любити рідний 

край... 141 

Над барвистим степом жайворон 

співає... 38 

Над весняним гаєм місяць ясно сяє... 60 

Над горами сонце весняне, в долинах 

сади чарівні... 81 

Над горою Митридат — небо синее... 211 

Над дніпровськими лісами... 80 

Над Дніпром широким степ, ліси, гаї... 68 

Над Дністром-рікою ген веселка грає... 65 

Над душистыми покосами... 38 

Над зеленим гаєм... 115, 128 

Над любимой улицей... 75 

Над нами знову літа зорепад... 107 

Над нами наши годы... 38 

Над нами пісня дзвінко лине... 49 

Над полем завмерла метеликів  

низка... 111 

Над полями, над гаями... 119 

Над потоком кладочка... 77 

Над потоком... 81 

Над рекою тихой... 67 

Над рікою за селом... 56 

Над річкою, беріжком, ішов чумак з 

батіжком... 76 

Над світом дивна тиша... 154 

Над сивим Дніпром в казковій заграві... 51 

Над Теребовлею вечір замріяний... 91 

Над Харковом зорі заграли яскраві... 66 

Над хатами стелиться і кружляє дим... 87 

Над широким Дніпром... 154 

Надворі нічка чорні коси розплітає... 121 

Надпись на скале: Ранен я в огне... 33 

Надходить вечір у Радехів... 86 

Назбирав тобі я рясту в голубім гаю... 91 

Назви Батьківщиною місце... 21 

Найдорожча для мене пора — це 

дитинство 39 

Найдорожча моя Мамо!.. 92 

Найкращий час — ранковий час... 119 

Найперші проліски весни... 48 

Найсвітліший цей День у житті... 40 

Наколдуй,  новогодняя ночь... 38 

Наконец настала осень... 75 

Накрывает грусть-тоска... 75 

Налетів з-за лісу вітер... 137 

Наливається, гей, у твоїм саду... 44 

Нам бабуся в подарунок дала 

козенятко... 110 

Нам батьками багато даровано... 114 

Нам зозуля давно довгих літ  

накувала... 21 

Нам рости з тобою, розквітать з 

роками... 133 

Нам сказали — мы ходили... 75 

Намалюю добру Фею... 106 

Намалюю я не Лондон... 112 

Намітає сніг лапатий... 123 

Нанизаны слова... 75 

Напливає туман, береги в молоці... 26 
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Напрасно я от них другого жду  

ответа... 45 

Народ волю здобув і з катівень йдучи, з 

під'ярем'я... 89 

Народ піднявся проти влади... 60 

Нас зустріли всіх луг і ліс, і поле...  103 

Нас кличе осінь у колонну залу — 

древній ліс... 58 

Наснилася мені крислата груша... 49 

Насправді, а не уві сні... 107 

Настає пора гаряча... 128 

Настала пора урочиста... 23 

Настало літо... 91 

Наступает Рождественский  

праздник... 51 

Насунули хмари... 128 

Натомилось моє чекання... 90 

Натрудились ноженята... 39 

Научился ты Отчизне отдавать себя 

всего... 64 

Нахитався хлопчик, як трава... 138 

Наче білим цвітом... 91 

Наче від болю стогнала земля... 48 

Наче води у ріках відпливають літа... 82 

Наче ластівка жила дома у матусі... 93 

Наче пір'ячко, весельця... 140 

Наш воробей, ведь как еврей... 64 

Наш дом наполнен чудесами!.. 211 

Наш Іванко любить спів... 118 

Наш Лутугино город родной... 75 

Наш малий Іванко... 126 

Наш садочок дуже гарний... 122 

Наша мова — як трембіта... 127 

Наше рідне полечко... 128 

Наші губи вогнем горять... 44 

Наші літні дороги й стежини... 112 

Наші рідні міста... 66 

Нашій Україні, наче тій царівні... 105 

Нащадки козацького славного  

роду... 60 

Нащо приснилася мені... 67 

Не беспокойтесь, евреи, будьте 

довольны... 5 

Не буває гірких полинів... 26 

Не будь, вітре такий невблаганний... 46 

Не в силах сказать ни слова... 62 

Не вийде на вигін косар... 90 

Не від горя чуб мій посивів... 51 

Не всихає у степу криниця... 203 

Не журіться, юні друзі, є країна 

чарівна... 76 

Не за синіми морями... 128 

Не забуду я того ніколи... 107 

Не займай мурашку ти, не лякай 

синицю... 103 

Не закохаєшся у кокон... 72 

Не знає вітер восени спочинку... 55 

Не знаю, звідки і чому.... 119 

Не каждая песня бывает с припевом... 38 

Не кажи мені, що не треба... 91 

Не корите вы Мишутку 90 

Не любіть білявих, кажу, хлопці,  

вам... 216 

Не може заснути малюк, поки зайчик 

його не засне... 116 

Не одні хани... 6 

Не печалься, не журися, мила... 91 

Не питай, кому... 56 

Не плач, вербиченько, не плач... 121 

Не повинуется природе... 211 

Не погасне висока потуга Дніпра... 84 

Не раз истребить всех евреев хотели... 64 

Не раз хотілося спитати у лелеки...  106 

Не рви фіалочку-красу!.. 103, 112 

Не рубай ліщину, друже, на узліссі... 49 

Не сама, не сама лілію садила... 70 

Не сегодня и не завтра... 211 

Не сміє бути в нас страху... 76 

Не сміти, дитинонько... 123 

Не спить мама — все чукика... 31 

Не таємниця... Справжня таїна 84 

Не тій епосі, не тієї днини... 21 

Не требуй песен от певца... 27 

Не тревожьте меня понапрасну... 75 

Не тривожся, що сонце закрила... 107 

Не узнавай, куда я путь склонила... 46 

Не узнала ни мать, ни жена,  

ни родные... 38 

Не цвіти, калино, при чужій дорозі... 101 

Не целуйся с улыбкой холодною... 51 

Не чекав я зустрічі з тобою... 38 

Не чеши русалкам косы... 81 

Не чудуйтесь, добрі люди, що 

перебираю... 6 

Не шанувала, ніби грала... 40 

Не шукай ти мене на світанку... 40 

Не щебече соловейко... 139 

Неба дивна краса, наче в тих океанах... 89 
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Небесна синя благодать... 130 

Небесне поле зацвіло зірками... 46 

Небилички заспіваю... 126 

Небо вітром закружляло... 40 

Небо вкрилось ніжним наметом... 97 

Небо над Харковом зорями всіяно... 66 

Небо тучами скрыто все сплошь... 28 

Недумано, негадано... 62 

Нежная песня звучит вдалеке... 211 

Незабудко, милий цвіте... 32 

Незалежно од дня і ночі... 21 

Незгасиме слово, співи солов'їні... 86 

Нема в світі кращих хлопців... 76 

Нема мені порадоньки... 27, 73 

Нема сліз і не плаче вже мати... 89 

Нема тії сили, щоб весну спинила... 76 

Немає знань — життя смеркає... 26 

Немає кращого вже краю... 216 

Немає саду без калини... 68 

Немає щастя більшого для мами... 109 

Немало лет уже друзьям моим... 213 

Немов недавнечко тебе  

знайшли ми... 45 

Ненароком я тебе побачив, мила... 39 

Неначе Великдень... 135 

Непогасно сія... 66 

Непомітно і скромно зростала... 107 

Несіть мене, моря хвилі... 119 

Несу в руках хлібину... 111 

Несу свої косички... 111 

Несу я портфелик... 114 

Нет ничего чудеснее... 66 

Нет! Пусто... Не могу!.. 45 

Неужели тебя до сих пор я люблю... 75 

Неужели ты не такая как все... 75 

Неужели ты судьба 51 

Нехай. А що?.. То айстри облітають... 58 

Нехай Бог помилує нас... 71 

Нехай звучать мої слова... 67 

Нехай, коли дощу остання крапля... 56 

Ниво неорана, ниво несіяна... 71 

Низом, дружечки, низом, загачуйте 

греблю хмизом... 68 

Ниточки барвисті маю... 110 

Ні долі, ні волі у мене нема... 92, 118 

Ні, не дарма оті, друже надії... 202 

Ні придбати в місті, ні купити... 106 

Ніби матері долоні... 139 

Ніби на свято вдяглася земля... 105 

Ніжний дівочий голос тужливу пісню 

співає... 116 

Ніжних пахощів хміль... 211 

Ніч. Зима. Земля і небо... 52 

Ніч — зі сном приходе... 75 

Ніч пливе до нас в хатинку, люлі, люлі, 

спи, дитинко... 78 

Нічка над сірим полем повисла... 23 

Нічка стукає в віконце... 58 

Нічого такого. Як все... 72 

Нова рада стала... 24, 134 

Нова радість стала, яка не бувала... 132 

Новорічне свято, зимова пора... 136 

Нову спідничку одягну... 123 

Носиться по лісу... 105 

Ночі солов'їнії, ночі весняні... 6 

Ночі, погожі карпатськії ночі... 49 

Ночіє... Гори хмар над нами... 138 

Ночь морозная зимою — Божья 

благодать... 64 

Ночь тиха. По тверди зыбкой... 35 

Ночью за твоим окном... 75 

Ну, времена! Повеселиться толком не 

умеют... 45 

Ну что ты делаешь со мной, моя 

Сумская?.. 211 

Ну-ка болтать генуг, сделаем пошире 

круг... 64 

Нумо, браття, в щасливу годину... 82 

Нумо, дітки, до лісочка... 125 

Нумо, подруги-дівчата... 104 

О, дар жестокий, дар роковой... 45 

О, если бы в пустыне шли дожди... 33 

О, Книго Божа і Свята... 71 

О, Матір Божа! Диво із чудес!.. 52 

О, мово рідненька, чарівнеє слово!.. 141 

О, моя синьоока, Волине... 89 

О, не дивуйсь... 73 

О, не забудь, молю тебе... 73 

О, Непорочна Божая Мати... 130 

О, синій птах, з моїх ти мрій... 46 

О, Україно! О, люба ненько... 70 

О, Україно! Хай нас людство судить...  36 

О, чудова квітко, мила волинянко, 

(полісянко, подолянко...) 30 

Об'єднаймось у молитві, всі студенти 

України... 216 

Облітає листя, відцвітають квіти... 129 

Обсуждают меня кумушки... 75 
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Объяты трепетом, смотрели мы на 

гору... 64 

Огоньки горят у Вечной Славы.... 33 

Од села до села... 67 

Оддзвеніла пташок колискова... 58 

Один на свете Бог, никто его не видел... 64 

Один раз дается жизнь... 5 

Одна маленька дівчинка... 127 

Одна ніжка йде по кругу... 129 

Одне із самих кращих свят... 136 

Одного разу десь у маю... 96 

Одягла собі Оксанка... 105 

Одягни вишиванку на свято... 106 

Озябшая ветка стучится в окошко... 62 

Ой, болить у мене зуб... 126 

Ой, вдягнуся у неділю... 141 

Ой, вербо, вербо кучерява... 134 

Ой, веселики у небі голосні... 42 

Ой, весна, весна да весняночка 1, 132 

Ой, весняна веремія... 216 

Ой, вже козацькі кості побіліли... 202 

Ой, ви, мої співаночки... 216 

Ой, ви, хлопці чорноброві... 216 

Ой, видно село, широке село  

під горою... 70, 76 

Ой, вийди, мати, з хати... 68 

Ой, вийду я в полонину на саму 

вершину... 81 

Ой, високі полонини, гомінкі  

потічки... 216 

Ой, вівчарику, вівчарю... 90 

Ой, відкрила я віконечко... 31 

Ой, віночку, мій віночку!.. 128 

Ой, вітрисько-вітрюгане!.. 128 

Ой, в'язонько молоденький... 73 

Ой, горе тій чайці, чаєчці небозі... 6 

Ой, гори, ой світи, місяченьку... 153 

Ой, до бору, дружечки, до бору... 68 

Ой, журились батько й мати... 31 

Ой, за мною ходять... 216 

Ой, заграйте, дударики... 131, 139 

Ой, зажурилась вже Україна... 200 

Ой, заспіваєм-заспіваєм... 31 

Ой, здається, не журюся... 97 

Ой, з-за гір-гори їдуть мазури... 68 

Ой, з-за гори сонечко... 24 

Ой, з-за гори чорна хмара встала... 76 

Ой, зима, зима седая... 90 

Ой, зима, зима, ой Різдво веселе... 133 

Ой, зійшла зоря вечоровая... 6 

Ой, зустрів дівчину я... 107 

Ой-е-е-ей-ой, — плачет рябина... 62 

Ой, і зрада козацькую славу  

погубила... 8 

Ой, із Низу, з-за лиману, вітер  

повіває... 8 

Ой, коли б той вечір та й скоріш  

настав... 79 

Ой, колись-то з Верховини... 49 

Ой, кує зозуля, воркує... 68 

Ой, летить сніжок, летить... 121 

Ой, летіла горлиця через сад... 1, 6 

Ой, летіла ластівонька й сіла край 

воріт... 89 

Ой, летіли білі гуси... 87 

Ой, летіли дикі гуси... 56 

Ой, летять, летять сніжинки... 112 

Ой, літа мої, літа... 56 

Ой, літає соколонько по полю... 131-32 

Ой, літає чорна галочка по полю... 1 

Ой, лоза, лоза, ти, як чарівниця... 106 

Ой, лопнув обруч коло барила... 1 

Ой, лопнув обруч та й коло барила... 70 

Ой, любив та кохав, собі дівчину мав... 1 

Ой, Марічко, чичири... 1 

Ой, мати, мати... 73 

Ой, мені зустрілась... 31 

Ой, на гороньці, на полонині... 134 

Ой, на дубі листя січеться... 27 

Ой, на Івана та й на Купала... 24 

Ой, на Івана та на Купала... 140 

Ой, на Івана, ой на Купала... 107 

Ой, налиймо чари та налиймо повні... 89 

Ой, наш батьку-Черемоше... 42 

Ой, нашого люду по світу багато... 22 

Ой, не знав козак... 224 

Ой, не знала господиня  як на світі 

жити... 139 

Ой, не зникли золотії терни... 45 

Ой, не одне літо, а дев'ять сторіч... 81 

Ой, не ходи, Грицю, та й на  

вечорниці... 1, 6, 7, 70 

Ой, нумо, нумо, плетеному шуму... 68 

Ой, одна-одненька... 31 

Ой, п'є чумак, п'є — в його гроші є... 6 

Ой, пише пише та пан Поволоцький 

листа на помості... 8 

Ой, підемо в садочок на долину... 105 
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Ой, підемо, жінко, підемо, підемо!.. 70 

Ой, піду я по долинах, по зелених по 

руїнах... 71 

Ой, піду я, піду... 68 

Ой, піду я, піду з відрами по воду... 68 

Ой, піду я у Карпати, де Прут в'ється 

круто... 38 

Ой, пішов ти, Іваночку... 71 

Ой, повіяло з поля... 94 

Ой, поїхав мій миленький на базар, до 

рідні... 43 

Ой, пойду я по долинах, по зелених 

яворинах... 81 

Ой, радуйся, Україно... 23 

Ой, рано-раненько, перед сходом 

сонця... 89 

Ой, розкрились троянди червоні... 92 

Ой, сад-виноград, кучерява вишня 1, 6, 

  70 

Ой, селом, селом зелено кругом... 141 

Ой, скажи мені, матусю... 110 

Ой, служив я в пана, та й на перше  

літо... 70 

Ой, слухняні діти стали... 129 

Ой, співала мати пісню колискову... 216 

Ой, там за морями високії гори... 6 

Ой, там Роман воли пасе... 132 

Ой, там, ой там  поміж вулицею... 68 

Ой, ти, діду старенький, біжи по 

калину... 68 

Ой, ти душенько... 24 

Ой, ти, осене червона... 211 

Ой, ти, рідна нене, ти одна у  

мене... 65, 99 

Ой, у лісі два дубочки зелені,  

зелені... 38 

Ой, у лісі, ой у лісі... 128 

Ой, у лісі, у діброві... 141 

Ой, у лузі, де калина... 107 

Ой, у лузі червона калина  

похилилася... 6, 132 

Ой, у Марка, ой у Марка... 107 

Ой, у мене чорна біда... 21 

Ой, у нашому містечку... 31 

Ой, у перепілки та голова болить... 1 

Ой, у полечку та й іздалечку... 65 

Ой, у річці вода бистра... 65 

Ой, у саду на вишенці соловейко 

щебетав... 73 

Ой, упали сніги білі на Поділлі... 76 

Ой, учора із вечора... 23 

Ой, хмелю ж, мій хмелю, хмелю 

зелененький... 76 

Ой, хороші яблучка у саду... 121 

Ой, хто бачив, чи ні?.. 120 

Ой, цвіла калина в полі біля жита... 89 

Ой, цвіте у лузі материнка... 106 

Ой, червона калина... 94 

Ой, Черчику, ти голубчику, скажи мені 

усю правдоньку... 76 

Ой, чи любиш, чи не любиш... 30 

Ой, чи чули ви, сестрички... 112 

Ой, чого, діброво... 87 

Ой, чого калина віти похилила... 70 

Ой, чудова ти, Боржаво, верховинський 

світку... 49 

Ой, що у полі зацвіла гречка 68 

Ой, щось дуже загулявся... 73 

Ой, я дівчинка Настуся... 125 

Ой, я нещасний, що маю діяти?.. 1, 6 

Ой, як прийде неділенька, підмалюю 

личко... 93 

Ой, яке веселе свято... 127 

Окраєць хліба свіжого на чистому 

столі!.. 105, 117 

Окриляйте серце, окриляйте... 85 

Октябрь посеребрил мои виски... 75 

Оля ягідки збирала... 112 

Он мир нам дал.... 211 

Он повзе мурашка, он хлюпоче  

річка... 105 

О-о-о — яєчко одно... 117, 131 

Опадає листя винограду... 72 

Опівночі айстри в саду розцвіли... 73 

Опішнянські гончарі... 31 

Опьяняют года молодые... 211 

Освіті — гімн! Вона у всіх країнах... 56 

Осени прощальные аккорды... 38 

Осенний лист упал на взгляд... 211 

Осідлала біла зима... 52 

Осінні дощі, листовії і осінь... 42 

Осінній листочок припав  

до обличчя... 91 

Осіння ніч, вітри вгорі... 92 

Осіння пора надійшла... 122 

Осінь заплітала... 128 

Осінь коси розпустила... 105 

Осінь моя, осінь золота... 92 



  

 198 

Осінь ніжно землю оповила... 37 

Осінь, осінь... Лист жовтіє... 105 

Осінь, осінь, осінь! пахнуть медом 

роси... 141 

Осінь по садочках походила... 123 

Осталися друзі з якими недавно... 67 

Останній клас, останній клас... 40 

Ось знову ранок. Стрілки на пів  

восьму... 107 

Ось і літечко прийшло... 37 

Ось іде він, мій коханий... 73 

Ось на скрипочці я граю... 131 

Ось погляньте, я який... 102 

Ось прозвучав Гавдеамус святковий...214 

Ось червоніють грона горобини... 30 

Ось я за сосною... 128 

Осяває сонце небокрай... 91 

От і літо вже промчало... 128 

От ностальгии далеки... 212 

От салютов красив небосвод... 75 

От юних літ... 73 

Отбита фашистов атака... 64 

Отвечайте, люди, на мой вопрос... 5 

Отвыкли губы целовать... 38 

Отжурчали не раз воды вешние... 28 

Откуда они, эти чайки, примчали... 71 

Отож, звучи, наш сміх, звучи!.. 67 

Отсюда далеки моря... 75 

Отчего, скажи, мой любимый серп... 27 

Ох, і з-за гори... 224 

Ох, розкрились троянди червоні... 45 

Очам незнайомим життя довіряєм... 211 

Очень тревожно, очень тревожно... 

Ветер злеет... 62 

Очерет густий високий... 129 

Очка чорненькі, коричневий ніс... 114 

Павочка ходить, пір'ячко губить... 131 

Павук сірий, волохатий... 11, 139 

Павутина бабиного літа... 72 

Пада лист, пада лист... 71 

Пада, пада білий сніг... 128 

Падає листя пожовкле з гілок... 105 

Падає сніг, тихо падає сніг... 91 

Падає, падає дощик дрібнесенький... 125 

Палахтіло небо від пожежі... 89 

Палають жовті квіти... 119 

Пам'ятаєш, земле, смерті  

чорні зливи... 94 

Пам'ятаймо, що на світі... 130 

Пам'ятаю Тебе у побіленій хаті... 92 

Память разбужена старой  

пластинкой... 211 

Панно Музо, де блукаєш... 107 

Папа и мама идут разводиться... 5 

Паперовий змій у небо лине... 111 

Папером ходить олівець... 48 

Пахне в залі ялинка п'янко... 62 

Пахнет рыхлыми драченами... 75 

Певно, знає з вас усяк... 137 

Пела в поле перепелка... 67 

Пелюстки губ — троянди пелюстки... 26 

Перевідаюсь в минуле, пробіжусь... 26 

Переспівана пісня любові... 26 

Пересторога всій Землі... 48 

Перший підсніжник, як перше  

кохання... 39 

Першу вчительку свою... 37 

Песик грається охоче... 140 

Песик каже: Гав-гав-гав... 105 

Пише хвостиком лисичка... 216 

Півник з сідала кричить... 137 

Під вечір в імлі оксамитній... 214 

Під вікном берізка у серпанках  

білих... 123 

Під глибокі сніги заховала... 107 

Під Крутами збратались... 36 

Під містечком Берестечком... 94 

Під небом карпатським високим... 216 

Під небом сяють церкви куполами... 78 

Під похилою вербою... 110 

Під хрестом, у тьмі, де Польщі Доля 

випала конати... 92 

Підкручу я чорний вус, ще й причеплю 

шаблю... 68 

Підморгнув капітан... 46 

Піднімає джміль фіранку... 132 

Підстрибує і не тужить... 125 

Піду за тобою і долом й горою... 51 

Піду я в лісок, нарву я квіток... 68 

Пізній-пізній вечір... 141 

Пісеньок є так багато... 129 

Після довгих, далеких доріг... 119 

Після дощу на небосхилі... 87 

Пісню журливу матуся співає... 109 

Пісня і казка ходять у парі... 104 

Пісня наша дзвенить, пісня  

без кінця... 116 

Пісня прощання вже лине... 102 
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Піст — це є велика справа... 130 

Пішла кума до кумоньки в суботу... 8 

Пішла мати на село гречну муку 

добувати... 131 

Пішло в ліс чотири свинки... 120 

Плакала берізка у квітневім лісі... 48 

Пламя сверкает, мрак озаряет... 45 

Планета — м'ячиком, що в тебе під 

ногами... 138 

Плаче осінь вогким листом... 63 

Плащом прикрыла плечики... 211 

Плескаємо в долоньки, плескаємо в 

долоньки... 138 

Пливе щука з Кременчука... 6 

Пливло надвечір'я в осіннім саду... 82 

Пливуть у небі кораблі... 119 

Плине луг по ріці... 127 

Пломеніє травами... 37 

Пломеніє у грубці вогонь... 34 

По болоті Чапля... 140 

По всіх містах авторитет... 75 

По галявці лісовій... 131 

По горі, горі пави ходили. Щедрий 

вечір!.. 134 

По доріжці поспішає... 122 

По життю великому травами ходжу... 48 

По засніженій дорозі... 112 

По стежині через ліс... 126 

По травичці зелененькій... 112 

По усіх-усюдах і по всіх світах... 49 

По циферблату стрілочки... 105 

Побачив Її на життєвій стежині... 51 

Побіг зайчик у село... 112 

Поблискують черешеньки... 103 

Повернулись в край свій із доріг 

далеких... 108 

Повертався козаченько... 106 

Повертайтеся, люди, додому... 37 

Повертаюсь до тебе з любов'ю  

і болем... 91 

Повились круг серця віття  

винограду... 97 

Повір душі моїй печальній... 68 

Повна грому, котить бочка... 140 

Повніють водами моря... 119 

Пов'яжу тебе хмільними веснами... 26 

Погадай мне, цыганка, на картах... 211 

Погиб твой друг, погиб безвинно... 45 

Под жарким небом Африки... 64 

Под насыпью, во рву некошенном... 62 

Под шафе, приползая домой... 75 

Подає в ранковій тиші школа... 129 

Подари мне платок, голубой  

лепесток... 59 

Подарує осінь... 65 

Подарю тебе я небо, чтобы ты могла 

летать... 64 

Подивись на поля — зеленіє земля... 101 

Подивися, подивись... 128 

Подивись які слухняні зорі.... 138 

Подивіться, скільки мух... 128 

Подкарпатськіє русины... 81 

Подолаю печаль, подолаю... 63 

Подувай, вітрику, подувай легенько... 81 

Поезд стучит колесами... 211 

Поет труба, поет труба, трубит 

тромбон... 62 

Пожалела тебя... 211 

Пожовкле листя сиплеться додолу... 83 

Позволь мені, мати, криницю  

копати... 1 

Позвони, прошу, хотя бы среди  

ночи... 51 

Пой, душа о всесильном Боге!.. 211 

Покличу маму тихо, як умію... 63 

Покохала жирафа слона... 119 

Покружлявши трохи понад гори... 112 

Покрывают склоны гор... 33 

Покупавшись у росах, у промінні  

яснім... 89 

Поле моє, у гаях за селом... 85 

Полились мої сльози, краплисті та 

чисті... 45 

Полину в мандри захмелілим літом... 26 

Полісся, і Донбас... 105 

Поліські в'язи терпли на морозі... 48 

Полонино, полонино, як же без тебе... 71 

Пользуйтесь жизнью, будьте 

послушны... 27 

Полюбила й покохала... 107 

Помаранчеве сонце над нами... 39 

Помарніли скрізь отави... 211 

Поміж горбочків виросло село... 37 

Поміж двох сердець гарячих... 107 

Помолись, мій друже, перед вічним 

плином... 6 

Помолюся я до Бога... 141 

Понад гай березовий, понад ліс... 129 
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Понад луки, ліс і поле... 112 

Понад тисячу літ над рікою Есманню...78 

Попід бором молоденьким... 137 

Попід вікнами мороз... 112 

Попіл смерті стукає у скроні... 48 

Пора, певец, пора к барьеру... 211 

Порізала пальчик — ой, болить!.. 70 

Породили в непросту часину... 21 

Посаджу я кущ калини у своїм саду... 51 

Посадив я вишеньку молоду... 139 

Посадила мати... 119 

Посадили під вікном калину... 110 

Посилала за вишнями мене мати  

у сад... 89 

Посіли думи побіля хати... 8 

Посіріло враз надворі... 108 

Посію я рожу край вікна... 68 

Посіяла людям літа свої літечка  

житом... 106 

Последняя минута истекла... 5 

Послухай музику землі... 58, 132 

Послухай, як струмок дзвенить... 105 

Посміхнулась йому перша, а друга 

цілує... 78 

Посміхнулись до мене жоржини... 89 

Поспішає заїнько... 125 

Поспішай говорити хороші слова... 114 

Поспішала через поле сніговиця... 128 

Поспішали два єноти... 126 

Потопали сади в цвіті-повені... 82 

Почапали каченята... 97 

Почему, по законам молвы... 211 

Почнеш ти хатину... 106 

Почула Діва дивне хвилювання... 92 

Пошли нам, Боже,.. 112 

Прапоре наш, замай нам в гордій славі... 76 

Предзимье, голые поля... 75 

Предтеча був перед Приходом... 72 

Прекрасное на свете далеко... 33 

При долині при глибокій... 79 

При своїх коханих загубіть погане... 72 

При шелесті стягів і лент... 92 

Привітний і світлий наш сонячний  

дім... 105 

Привітно сонечко ще сяє... 83 

Пригадай, милий, нині... 89 

Приехал жлоб в Одессу и ходит по 

Пересыпи... 64 

Прийди, прийди, весно красна... 132 

Прийшла в церкву стара баба... 159 

Прийшла до вас, художнику,  

спитати... 30 

Прийшла до мене нічка молода... 58 

Прийшла зима білокоса... 115 

Прийшла, прийшла! Вона вже тут!.. 21 

Прийшли до тата гості... 107 

Прийшли сьогодні вперше... 114 

Прийшов з поля, став гадати... 68 

Прилетів малий горобчик... 137 

Прилетіла здалека та й весна-весна... 137 

Прилетіла зозуля в цвіт юного маю... 108 

Прилетіли лебеді весною... 49, 214 

Прилинь, прилинь до рідного села... 132 

Приніс мені татко... 112 

Природи вічна таїна... 58 

Прислухається земля... 140 

Приснився мені місяць... 119 

Присядь коло мене... 37 

Притихла музика в душі... 91 

Прихилила б я вам сонце й небо... 37 

Приходит август — вечер лета... 211 

Приходить осінь і тумани... 105 

Приходить тато стомлений... 114 

Прицепили пауки гамаки... 211 

Причаїлась між гілля тиша  

вечорова... 129 

Про гроші, кажуть, можна симфонію 

складать... 48 

Про Шевченка, про Тараса... 117 

Проводжали матір в путь останню... 48 

Проганяю я розлуку... 107 

Продається хата, біля хати сад... 44 

Прожиті весни приходять в мрії... 89 

Прозора тиша... Мріється про щастя... 107 

Пройшов я немало доріг і стежок... 216 

Прокидалися ранки... 77 

Пролетела тень... 75 

Проліски відкрили сині оченята... 133 

Пролітали гуси над ланами... 112 

Пролітали журавлі над моєю  

хатою... 58, 119 

Проміж горами, проміж ярами... 93 

Пропливає долі неспокійна річка... 91 

Пропливе в чебрецях надвечір'я... 85 

Прорвався дощ, вже не ковтає сльози... 46 

Прославлю світ добра і болю... 26 

Прости, Україно, прости, матір мила... 21 

Простите нас... 29 
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Прострелила крылья птице... 211 

Проходят года, и проходят столетья... 211 

Прошелестел весенний сон... 51 

Прощався стрілець із своєю ріднею... 70 

Прощайте нам, хатні пороги... 76 

Прыйшла да нас высна-красна... 90 

Птах щастя прилетів... 51 

Пташка щастя по землі літає... 114 

Пугач на сосні сидить... 140 

Путівку першу в життя щиру... 106 

Пущу білий човен по спіненім Ужу, сама 

за миленьким помрію, потужу... 81 

Пущу коня, ой, на яр, на долину... 1 

Пшеничний сніп на покуті... 58 

П'ють козяче молоко... 140 

П'янить бузок, як ніжний поцілунок... 90 

П'ять лінійок цих ми станем... 216 

Радійте всі, дорослі й діти... 117, 131 

Радуга, радуга в небе висела... 35 

Радуйся, земле!.. 224 

Радуйтеся всі люди враз... 134 

Радуйтеся й веселімся... 23 

Раз прийшов на вечорниці... 67 

Раз приходжу я додому — трохи був 

п'яненький... 93 

Раз у день: дзен-дзень-дзень... 71 

Раз я взувся в чобітки... 139 

Разливался над Ворсклой-рекою... 28 

Разлуку к морю в ладонях озябших... 56 

Разлучены мы днем и ночью... 64 

Разлучница-дорога, прощанье  

у порога... 38 

Рак идет... 211 

Рана в серці України... 42 

Ранковим промінням засяяв наш 

Харків... 66 

Ранкові ниви шелестять хлібами... 65 

Ранкові тумани пливуть над  

Лиманом... 211 

Рання осінь краєвиди золотила... 49 

Рано моя голова посивіла... 83 

Рано на зорі прокидайтеся... 99 

Рано очі розкриваю... 136 

Рано-вранці біла казка в гості  

завітала... 106 

Рано-вранці козаченько... 106 

Рано-вранці, до схід сонця... 48 

Рано-вранці, на світанку... 136 

Рано-ранесенько свіже й рум'яне... 91 

Раптова березнева заметіль... 48 

Рвались бомби й снаряди, тремтіла 

земля... 49 

Резвиться, проказить нам любо весь 

день... 27 

Ривкэлэ, она в Израиле жила... 64 

Рихард Зорге, запомнил твой лоб и глаза 

я... 62 

Рідна мати моя, ти ночей не  

доспала... 6, 70, 99, 132 

Рідна мово, зелена діброво!.. 129 

Рідна Україно, глянь на своїх діток... 116 

Рідний наш Києве... 48 

Рідні гори мої, синє диво дібров... 81 

Різдво, Різдво, веселий час... 23 

Різдвяна ніч повна чудес... 52 

Різдвяна ніч. І місяць. І сніги... 63 

Рік старий на відході... 113 

Родники голубых озер... 33 

Розвіває вітер коси... 37 

Розгоралась біла свічка на моїм  

столі... 211 

Розгулялась віхола, розгулялась...  107 

Розкажи мені, зіронько рання... 55 

Розкажу вам, що найкращі... 106 

Розквітає місто над Ужем... 214 

Розквітала в саду... 77 

Розквітла в полі квіточка... 108 

Розклювали сизі птиці... 115 

Розколисались старі верби і тополі... 119 

Розлилися води на три броди... 131 

Розповім вам, діти... 122 

Розпочався новий день, Сонце всіх 

вітає... 104 

Розпрощатися з садочком... 122 

Розпустила кучері півонія... 97 

Розсипає самоцвіти.... 55 

Розсміялась, розгулялась,  

заіскрилась... 106 

Розступилась дрімота... 119 

Розтане сніг у березневім плині... 31 

Розцвівся пишний боз... 32 

Розцвіла синь волошок кругом... 107 

Розцвітають квіти... 111 

Розшумілись луги... 6 

Роки біжать за роками... 51 

Ромен жовтий, цвіт ружовський... 8 

Роси, роси, дощику, ярину... 115, 139 

Росла на груші грушка... 128 
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Росли, надіялись, кохали... 72 

Россия и ты — Украина родная!.. 67 

Россия — святая ты мать... 29 

Росте тополя в полі край долини... 78 

Рости, рости, моя пташко, мій маковий 

цвіте... 200 

Ростом невеличка і швидка- 

швиденька... 104 

Рудий, рудий котик... 133 

Рука торкнулась до струни... 97 

Рум'яне поросятко... 126, 127 

Русь 90 

Рясна горобино... 118 

Рятувальна пожежна частина... 51 

С Новым годом поздравляем... 64 

Садила жоржину... 118 

Салгир — весенний проказник... 50 

Светел, холоден, глубок... 211 

Светло и гулко в мастерской... 75 

Свіжістю запахли, росами умились... 89 

Світанок ніжно, як любов... 66 

Світе тихий... 130 

Світе тихий, краю милий... 131 

Світе тихий, краю милий, Моя  

Україно!.. 92 

Світився місяць нам на Майні... 48 

Світило сонце лагідно з небес... 49 

Світить місяць, світить ясний... 43, 70 

Світлий ранок у садочку... 108 

Світлі опіки радості, руту солодкого 

болю... 83 

Світлочолий подарунок долі... 105 

Світлячок маленький... 127 

Світлячок сріблястий мій... 132 

Світом блукав, пару шукав... 214 

Свічечко чудова... 129 

Свободи сонце зігріва Карпати... 214 

Своє упаде, нагнуться не всі... 72 

Своєю твердою ходою... 106 

Свої очі я зводжу на гори... 71 

Своїм духмяним щедрим буйним 

цвітом... 106 

Святий вечір заглядає... 116 

Святий Вечір, Святий Вечір... 52 

Святий, безсмертний... 130 

Святковий в тебе, мишко, день... 123 

Свято квітами чарує... 42 

Сгорит закат. Наступит ночь.  

Повеет ветром с гор... 78 

Севілья — красуня з Бразилії... 48 

Седины ваши зеркало покажет... 84 

Село моє — початок України... 106 

Село моє рідне, мій Краю!.. 37 

Село сховалось за лісами... 216 

Село у сонячнім серпанку... 106 

Сердиться стара зима... 30 

Сердце пляшет, струны рвутся... 78 

Серед гаїв зелених, серед трави  

й роси... 101 

Серед гор стрімкых, высокых родила ня 

мамка... 81 

Серед скель і долин бачив чистих 

джерел я немало... 62 

Серед степу... 224 

Серпень золотий, вже серпень  

золотий... 51 

Серцем, душею линем до Тебе... 130 

Сестрицы, стыдно, стыдно спать... 27 

Сестричка сестричці... 123 

Сивенькоє очко твоє єсть... 81 

Сивий вечір між нами розводить  

мости... 78 

Сивими степами коні табунами... 60 

Сидя коло хати... 109 

Сизий голуб ранньою весною... 49 

Силы потайные, силы великие... 45 

Синє небо, сонце гріє в клас... 136 

Синий туман. Снеговое раздолье... 75 

Синь неба, листьев золотых шитье... 47 

Синьо розцвіли дзвіночки... 128 

Сипав, сипав білий сніг... 124 

Сипле з неба перший сніг... 113 

Сипле, сипле сніг... 128 

Сирень белая цветет... 75 

Сироїжки на галяві... 127 

Сироїжки-білоніжки... 128 

Сіймо зерна добра... 159 

Сіла птаха білокрила на тополю... 56 

Сіла пташечка вільшанка на вербу...  154 

Сірить дощ за вікном... 46 

Сіріли у сумерку півночі шатра... 76 

Сірі-сірі котики... 128 

Січень сніжинками землю вкриває...  129 

Сію дитині в серденько ласку... 105 

Сіяє сонце, сміється небо... 81 

Скажи мені правду, мій добрий  

козаче... 6 

Скажи, скажи, заїньку... 125 
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Скажи, тополино мені... 82 

Скаче Срібний Кінь у горах... 140 

Скину камінь із душі тривожної... 92 

Скільки б не співали, а кінчати час... 70 

Скільки верст пролягло під ногами... 107 

Скільки жить на світі буду... 66 

Скільки літ Вкраїна-мати у ярмі 

стогнала... 8 

Скільки пісень проспівала нам мати... 106 

Скільки років непомітно пролетіло... 39 

Скільки складено пісень про тебе, моє 

місто... 136 

Скільки сонечка улітку... 135 

Скільки у тебе сестричок?.. 124 

Склонились звезды золотые... 211 

Сколько в мире красот не бывало... 66 

Сколько есть у нас парней... 90 

Сколько их, городов на большой 

неспокойной планете!.. 38 

Скоро сонечко пригріє... 139 

Скоро, скоро все навколо... 37 

Скресають ріки, тане лід... 91 

Скрипит половица в темной  

прихожей... 211 

Скупалося сонце у росі раненько... 141 

Слава в вишніх Богу і на земли... 81 

Славен будь, наш любимий Чортків... 97 

Славний сину України... 37 

Следы войны, как шрамы на земле... 38 

Слепой музыкант на гитаре играл... 38, 75 

Слід книгу хорошу узяти... 102 

Сліпучо сяє сонце з високості... 108 

Слова на ветер не бросай напрасно... 56 

Словно парус, плывут акации... 38 

Словно снегом за окном... 75 

Слово матері напутнє... 48 

Слово просте, слово святе — рідна 

мати... 116 

Слыхали ль вы за рощей глас ночной... 27 

Слышишь, мчатся сани... 75 

Сльозу точу, але не плачу... 48 

Смачно пахне паляниця... 105, 117 

Сміється ніжно білий цвіт... 107 

Сміється поле, річка, ліс... 126 

Сміються цвітом вишні білі-білі.... 82 

Смотрю в раскрытое окно... 64 

Смуги білі, смуги чорні.... 26 

Снега взбитая перина... 75 

Снежинки, снежинки летят... 62 

Снилось мені ясне сонце... 117 

Снилося мені: в траву духмяну... 56 

Сніг білий, іскристий, здається  

світає... 96 

Сніг — нежданий сніг... 91 

Сніг по листі шелестить... 112 

Сніг та сніг навколо ліг... 113 

Сніговик для сніговички... 126 

Снігу, білий сніжку!.. 112, 137 

Снова во ржи... 5 

Снова — милый город в осеннем  

уборе... 47 

Снова парком весенним иду я... 66 

Снова судьба привела... 75 

Собирает следы морская волна... 46 

Соколи, соколи, вставаймо в ряди... 76 

Солги мне, милый мой, солги... 211 

Солнце и в морозы согревает... 33 

Солнце ярой силы... 211 

Соловейку, навчи так співати... 42 

Солов'ї, солов'ї, не тривожте солдат!.. 34 

Солов'ями гаї співають... 30 

Сонечко встає, і шумить трава... 6, 132 

Сонечко ласкаве... 122 

Сонечко ласкаве світить з висоти... 133 

Сонечко прийшло в гостину... 117 

Сонечко сміється в небі чистім... 109 

Сонечко сходить на небо щоранку... 105 

Сонечку, сонечку... 108 

Сонце водить вересень... 131 

Сонце гріє, вітер віє... 128 

Сонце гріє, вітер віє, а вода тече... 132 

Сонце до обрію клониться заходить... 27 

Сонце життя — це ти... 91 

Сонце зійшло давно... 116 

Сонце котиться за ріку... 90 

Сонце купається... 37 

Сонце має крила... 135 

Сонце низенько, вечір близенько 1, 6, 70 

Сонце по діброві... 112 

Сонце сідає, день догорає на землі... 116 

Сонце сіло за горами... 6 

Сонце сіло за лісочком... 31 

Сонце сховалось у хмаровинні... 82 

Сонцем сяє далина.... 49 

Сонях виріс на осонні... 120 

Сонях дививсь за перелаз... 89 

Соняхи голівки повертають... 111 

Сонячним зайчиком... 111 
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Сопілочка, що гучно грає... 38 

Сопілочку купив тато... 112 

Сотрут века.... Я этому не верю... 78 

Сохраню до конца своих дней... 38 

Спалахни, повернись хоч на крапельку 

ночі... 78 

Спасибі, Боже, за чудову землю... 91 

Спекла мама паляничку... 141 

Спекотна тиша обіймає сад... 58 

Спи, Ганнусю, спи, дитятко... 140 

Спи, дитино, поки спиться... 92 

Спи, дьитинко, спи, файно засынай... 81 

Спи, засни моя дитино... 202 

Спи, засни, давно стомились... 96 

Спи, засни, моє дитятко... 129 

Спи, мой сынок, берег далек... 27 

Спи, моя дитино золота... 97 

Спи, моя мамо, спи моя мила!.. 128 

Спить ставок, не колишуться віти... 70 

Співа в болоті жаба... 117 

Співа зозулька у садку... 125 

Співає жайворон з небес:.. 112 

Співай, Говерло, розквітай... 96 

Співала береза... 109 

Спішу я в школу кожен день... 118 

Сповитки туманів на долині... 48 

Спом'янімо в пісні славу Крутів... 36 

Спохмурніло небо. Пожовтіло листя...105 

Справа є у нас ключ соль... 216 

Спускалися легесенько... 137 

Спустись, тихенький вечір... 132 

Сразу в сердце радости добавится... 38 

Среди звезд морских и небесных... 75 

Средь лугов и лесов пруд мерцает... 27 

Срібна тополино, чом така сумна..? 48 

Срібною лірою місяць на небі... 214 

Став на ноги хлопчик — 

наколінігопчик... 138 

Ставлю я гарненько... 117, 127 

Стала над рекою ива... 59 

Сталася дивная новина... 129 

Стали на небі зірки... 154 

Стало тихо-тихо... 136 

Стань со мною рядом... 64 

Станьмо в коло на хвилинку... 94 

Станьте, цифри, в коло всі... 102 

Старий Самбір, рідне місто... 61 

Старий-Новий рік вже завітав  

до хати... 125 

Старіє день старий... 21 

Старый наш водопровод... 211 

Стежечко-стежечко... 135 

Стежиною, що в травах, біжить  

дівча... 103 

Стеле літо хлопчику малому... 138 

Стелився дим, немов холодна м'ята... 6 

Степ і степ один без краю... 73 

Степом, степом йшли у бій солдати... 99 

Стережімось, челядонько... 73 

Стиха грає музика... 122 

Сто двадцать вторая, ты первая... 64 

Сто літ, сто літ.... 123 

Стожарами калинонька горить... 106 

Стоит шалаш над речкою вдали... 33 

Стоїть берізка, зламана війною... 39 

Стоїть біля стежки... 108 

Стоїть дідух собі в куті... 129 

Стоїть Кавказ високий та дрімучий... 224 

Стоїть калина коло хати... 104 

Стоїть свята криниченька... 91 

Стоїть сосна і колір не міняє... 62 

Стоїть тополя, наче доля... 99 

Стоїть церква дерев'яна посеред  

села... 214 

Стороною іде дощик. Стороною... 63 

Стояв на узліссі зелений кленочок... 125 

Стояв ясен понад річкою... 106 

Стоять на цвинтарі хрести... 44 

Стоять обеліски, кургани стоять... 78 

Стрибає зайчик сонячний... 114 

Стрибають промені, мов зайчики ... 122 

Стрімко мчить сріблястий олень з гір...61 

Струменіє зоря, і за обрій упав... 6 

Стука сонячним промінчиком... 108 

Стукав-грюкав молоток... 112, 120 

Стукає в шибку тополі, знову на дворі 

весна... 78 

Судьбой и людьми береженный... 211 

Сумних і веселих я слухав пісень... 49 

Сумує груша на причілку хати... 107 

Сунуться, сунуться хмари... 202 

Сурма засурмила... 93 

Сховалось сонечко за обрій... 125 

Сцяжыначка 90 

Сыпь тальянка звонко... 75 

Сьогодні в нас ялинка... 112 

Сьогодні вишня розцвіла... 65 

Сьогодні вперше я йду на побачення... 65 



  

 205 

Сьогодні встану я раненько... 124 

Сьогодні дуже весело... 122 

Сьогодні знов тумани в берегах... 48 

Сьогодні ми такі щасливі... 102 

Сьогодні світ кипить дивами... 126 

Сяяли на сонці шаблі запорожців... 70, 99 

Та вже гай листям вкриє, щоб став 

зелененький... 8 

Та гей, бики! Чого ж ви стали?.. 71 

Та знову дощ періщить прямо в очі... 46 

Та їхав чумак з Дону... 73 

Та мить була неждане диво... 48 

Та немає в світі... 73 

Так быстро молодость промчалась!.. 64 

Так важко часом нам живеться... 92 

Так минута мала, словно точка... 71 

Так п'янко пахнуть квіти аличі... 46 

Так сонячно—ясно довкола... 127, 141 

Так спокійно спить мій братик... 124 

Так тепла хотілося, хотілось... 42 

Так хочуть всі — дорослі і малі... 106 

Така і ніжна і прекрасна... 78 

Така її доля... О, Боже мій милий!.. 1, 6 

Такой, как ты, мне больше уж не 

встретить... 64 

Так-так, — сказали миті... 119 

Там в селі Рукомин Сива скала  

плаче... 118 

Там, где степь широкая у реки 

качается... 75 

Там далеко за деревнями... 75 

Там, де берег Дністра... 37 

Там, де поле, там, де луг... 112 

Там, де смереки своїми руками... 216 

Там, де сонце встає... 129 

Там, де струмок чи невелика річка... 106 

Там, де Тиса котить валунами... 49 

Там, де Хортиця славна... 114 

Там за полем на узліссі... 79 

Там, на малині котик, а півник — на 

тину... 138 

Там над ріками на сході... 92, 113 

Там під горою, там під крутою... 119 

Там під Львівським замком старий дуб 

стоїть... 70 

Там, у небесах... 61 

Там цимбали, скрипка й бубон... 94 

Тане сніг на купах хмизу... 108 

Танцюють закохані пари... 106 

Тары-бары растабары... 75 

Тато може все для нас зробити... 37 

Твій спів і усмішка живуть в моїм 

серці... 91 

Твоє ім'я — моє надбання... 130 

Твои глаза всегда, всегда передо  

мной... 56 

Твои глаза не просят любви... 75 

Твої русі хвилясті коси... 118 

Твою радість снігами... 55 

Твою стежину, твою хустину... 62 

Театрами не славится... 67 

Тебе зустріла випадково... 31 

Тебе милую і тебе люблю... 26 

Тебе не можу, мила, пригорнуть... 51 

Тебе не раз топтали дикі орди... 49 

Текла ріка... 90 

Темна нічка гори вкрила... 6, 70 

Темна, темна коса... 26 

Темненька нічка... 68 

Темні хмари, темні хмари... 94 

Темної ночі... 121 

Тепер я турок, не козак... 73 

Тепла ніч, літня ніч... 87 

Тепла, як сонячна днина... 112 

Тепле світить сонечко... 136 

Тепле сонечко пригріло... 108 

Тепле сонечко сідає... 56 

Теплий вечір по землі... 216 

Теплий ранок у долині... 216 

Теплими травневими начами... 34 

Терен цвіте... І дорога, дорога  

терниста... 48 

Теслярику молодий, зроби ти нам  

хату... 141 

Тече вода далечінь віками... 93 

Тече вода, тече бистра... 99 

Течет река, бежит играючи... 90 

Теща з тестем здивувались... 49 

Ти близько десь і десь далеко... 107 

Ти до мене йшов, мій легінь гожий... 51 

Ти до мене купавою срібною... 8 

Ти до мене, ти до мене не ходи, куций, 

коротенький... 6 

Ти захист мій, Ти збережеш мене від 

скрути... 92 

Ти знов защебетала... 108 

Ти йшла замріяна, щаслива... 31 

Ти маму нашу рідну... 109 



  

 206 

Ти мене кохаєш, я тебе кохаю... 89 

Ти — моя радість... 58 

Ти — надія життя у розповному  

цвіті... 48 

Ти найперше слово прочитав із  

нами... 105, 117 

Ти не лукавила зо мною... 73 

Ти не сумуй, що молодість пройшла... 49 

Ти овець пасеш подружко... 27, 202 

Ти опустиш на плечі мені... 44 

Ти очі опускаєш... 97 

Ти поглянь довкола, милий... 92 

Ти поклич нас, брате, до своєї хати... 78 

Ти признайся мені... 6, 70, 132 

Ти прийди в зачаровані мрії... 58 

Ти прийшла до класу так неждано... 107 

Ти прийшла до мене уві сні... 78 

Ти приходиш в снах до мене... 107 

Ти пробач уже мені... 107 

Ти прокинься рано-рано... 126 

Ти серед усіх троянд найкраща 215 

Ти скажи, чи правда, доню... 216 

Ти скажи, що листя вже зелене... 46 

Ти сказала "Прийди, прийди!"... 6 

Ти слава моя голосна і прадавня — 

Світязь... 85 

Ти слухав кобзаря... 117, 127 

Ти так мені потрібна, як вода... 8 

Ти у гаях, озерах і долинах... 85 

Ти хмаринка моєї печалі... 55 

Ти — холодно-чистий кришталь... 97 

Ти чуєш, як земля довкіл співає?.. 108 

Тинди-ринди, море слів... 126 

Тиха ніч на дворі білим снігом 

засипана... 116 

Тихая речка, звездное небо... 38 

Тихая, тихая улочка... 62 

Тихесенький вечір на землю  

спадає... 6, 25, 73 

Тихий вечір, Святий вечір, зорі в небі 

неозорім...  81 

Тихий вечір стелить роси... 68 

Тихий кароокий вечір... 140 

Тихий літній вечір... 79 

Тихим сумом цвітуть лугові криниці... 8 

Тихо в полях на світанні... 31 

Тихо дрімає в світлиці... 40 

Тихо листя облітає у вишневому  

садку... 133 

Тихо над річкою, ніченька темная... 6 

Тихо ніч крила свої розпустила... 159 

Тихо. Нічка. Світять зорі... 141 

Тихо осінь ходить гаєм... 128 

Тихо! Тихо! — каже тато... 109 

Тихо-тихо кружляють сніжинки... 133 

Ті журавлі і їх прощальні сурми... 211 

Ті стежки, що нас вели у мрію... 71, 214 

Тільки встане сонечко раненько... 104 

Тільки наш дідусь сіда... 127 

Тільняшка в синьо-білу смужку... 114 

Тки, дочка не будь упряма, я платье 

куплю... 27 

То ли у окна в избушке... 62 

То маки цвітуть у степу... 80 

То не лист осінній за водою... 76 

То не сніг на зеленому гіллі... 51 

То щебече, то тихо зітхає... 55 

Тобі до мене тільки доторкнутись... 214 

Той дощ так таємниче шепотів... 91 

Той, хто встане з ліжка... 129 

Той, що з небес 215 

Только в мае, только в мае... 64 

Только ночь-волшебница к нам в село 

придет... 38 

Томный стон в груди моей... 203 

Тоненька і тендітна... 31 

Тополя одна ген стоїть між ланів...  118 

Тоска гнетет, но гнева в сердце нет... 27 

Травами і квітами... 127 

Травень — місяць любові — дарувала 

весна... 48 

Травень палахкотів із-під дівочих  

брів... 106 

Травнева біла заметіль... 26 

Травню ласкавий... 141 

Травню ласкавий, маю-розмаю... 118 

Травы, травы скошені, житечко 

доспілоє... 59 

Тремтять у берізки надломані віти... 27 

Трепетно обнявшись... 55 

Три доленьки — три квітки на столі... 90 

Три півники й дві курочки знайшли одне 

яйце... 138 

Три хатини дає доля... 88 

Три хатки у зеленій буді... 62 

Тривожать серце срібні струни... 106 

Тридцять років я вже маю... 31 

Троянду білу ручками не руш... 138 
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Трьох синів мірошник має... 131 

Тук-тук-тук! — лунає чітко... 128 

Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук... 123 

Туман, мати, туман, мати... 83 

Туман над морем опустился... 75 

Тут я народився, тут я вік живу... 68 

Тут, біля моря, у теплі... 48 

Тут, де ми живемо, — наш рідненький 

край... 141 

Ты возмешь меня, ангел небесный?.. 211 

Ты забрала мой зов... 33 

Ты милый, не молчи... 64 

Ты — мой Князь, мой Царь,  

мой Бог!.. 211 

Ты моя грустинка... 75 

Ты моя любовь, ты моя мечта... 64 

Ты не простила, ушла... 62 

Ты помнишь ли тот взгляд 

красноречивый... 27 

Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины... 62 

Ты прости меня, березка, я люблю 

рябину... 38 

Ты сейчас в лесу осеннем... 211 

Ты сказала: Пока, созвонимся!.. 75 

Ты случайная встреча моя... 75 

Ты со мной, но мысли далеко... 211 

Ты спишь один — забыт... 75 

Ты шелест ветра во дворе... 38, 75 

Тьохкав, тьохкав соловей в діброві... 90 

У алтаря невеста в белом... 51 

У бабусі руки вмілі... 117, 127 

У берег життя б'є зелений прибій... 118 

У Божий світ весна прийшла!.. 91 

У Ведмедя справжній бас... 140 

У вербах плакучих краса незрівняна... 70 

У весільні сукні наречені листячко 

любистку зашивають... 78 

У весняній красі світлий день... 31 

У весняну дивну днину... 117 

У вечера особый запах... 75 

У вінку веселого зела... 90 

У віхолах шаленого життя... 46 

У гайок, у гайок побіжу... 125 

У Галюсі є мамуся... 117, 127, 137 

У горах Карпатах є все для крилатих... 81 

У даль віків біжить Дніпро... 56 

У дев'яносто першім зродились ми не 

вперше... 97 

У дивних снах і вдень лунає... 31 

У зайчика такі великі вуха... 138 

У закутку скрині... 21 

У заобрійний край ви летіть, журавлі... 21 

У зеленій траві... 119 

У зеленому лісочку... 129 

У зеленому полоні ти лежиш, як на 

долоні... 66 

У зірчастій... 132 

У золотих Зорі проміннях... 92 

У зрадливий теперішній час... 214 

У каждого своя любовь, свои 

воспоминания... 64 

У казці вигадка живе і щира правда... 105 

У камері тюремній, у мороці свічі... 51 

У Карпатах я родився, у Карпатах  

ріс... 81, 214 

У карпатському озерці... 132 

У Києві-граді дзвони задзвонили. Дай 

Боже!.. 8 

У когось портфель хоч давно,  

а новий... 126 

У кожної людини є свої дороги... 49 

У кожусі срібнім бродить... 140 

У лелеки власна пісня... 48 

У лісі далеко... 71 

У літечка, літечка... 125 

У людей знайомих питаю... 128 

У маленького телятки... 67 

У малесенькій хатині... 52 

У мандри, у мандри ходім, юні друзі... 76 

У мене на балконі живе зелений  

коник... 111 

У меня по тебе Ностальгия... 75 

У міста і села... 131 

У місті славному Полтаві... 31 

У моєї доні сонечко в долоні... 116 

У моєму саду знову квіти цвітуть... 38 

У мої долоні впала... 116 

У нас сім'я невеличка... 110 

У нас часы с кукушкой... 211 

У натовпі буденному бреде... 214 

У наш клас прийшла новенька... 114 

У нашім небі й на землі... 211 

У нашої квочки... 110 

У небі зорі мерехтіли... 48 

У небі зоря так святково сіяє... 23 

У небі сонце світить... 108 

У неділю в час обіду... 126 



  

 208 

У неділю на риночку... 31 

У півника горечко... 112 

У подруги Тані дідусь журналіст... 124 

У полі калина... 24 

У полі у полі, самітня стаєнка... 23 

У ранковій сивій млі... 81 

У ранковій сивій млі — лебеді... 107 

У реки терновник белый цвет надел... 75 

У рідному місті зацвіли каштани... 86 

У руках біленьки сніжки... 128 

У садочку край села... 104 

У садочок вийшла з милим погуляти... 78 

У садочок вийшли ми... 139 

У саду, у саду... 113 

У світі царства і любові... 48 

У світів пожежі, в заграві кривавій... 76 

У Свят-вечір раз юрбою... 121 

У святій торбині... 135 

У святковий світлий день... 131 

У сестрички... 117, 127 

У сніжинках місяць блиска... 106 

У сонячній системі... 48 

У ставочку біля тина, біля тина... 137 

У старовинному замку, каже легенда 

стара... 116 

У східних й західних братів... 60 

У твоє віконечко... 124 

У темному лісі, під білов березов... 70 

У теплий край лебідки полетіли... 214 

У тихому класі йде тихо урок... 114 

У трембітоньку заграю... 6, 70, 96 

У цій країні лиш добро панує... 42 

У цім бутті розшарпано-жорстокім... 106 

У цього чоловіка... 126 

Убили Ігоря, як і Володю... 86 

Увага, увага! Прийшла привітати... 114 

Увезли на край земли, ближе к  

Северу... 75 

Ударить грім — не стрепенусь з 

відчаю... 211 

Ударте в крила, орли ви пластові... 76 

Уже дідух стоїть у хаті... 23 

Уже ідуть дощі, пожовкла вже трава... 39 

Уже серпневі посланці... 124 

Уже скотилось із неба сонце... 94 

Україна — мов царівна... 112 

Україна моя — Січеслав і Карпати... 51 

Україна — рідний дім... 105 

Україно моя зореокая... 38 

Україно моя, гречкосіїв земля... 106 

Україно моя, непоборна, незламна 

державо... 39 

Україно моя, ти зелена діброва... 38 

Україно, степ широкий... 49 

Україно-мати... 48 

Україно-мати, бережи синів... 48 

Український народ у стражданнях 

знеміг... 89 

Українські діди — козаки  

невмирущі... 101 

Україну-неньку, маленьке серденько... 37 

Українці — ви велика сила!.. 121 

Улетают птицы далеко на юг... 64 

Улочки города длинные, узкие... 47 

Умеем мы работать, умеем  

отдыхать... 64 

Унеси меня, кораблик, за три моря в мир 

иной... 64 

Упали в жито материні мрії... 202 

Урну с водой уронив... 27, 159 

Усе навколо мрякою покрилось... 86 

Усілася синичка... 128 

Усміхаються зірниці... 140 

Усміхнися, сонечко... 109 

Утонули у криниці зорі... 26 

Утоптала стежечку через яр... 139 

Уходит, лая, год собачий... 75 

Фартушечок одягну я... 123 

Феску унесло водой... 50 

Фізика простори безмежні  

підкорила... 118 

Французи на березі Сени... 48 

Фронтовики прошли свой смертный 

путь... 78 

Фу! Фу! Фу!.. 105 

Хай вічно живе поміж нами... 51 

Хай єднає музика серця... 99 

Хай за вікном хуртеча злиться... 113 

Хай на землю упала вже осінь... 48 

Хай наладять скрипки скрипалі... 131 

Хата стояла у самой дороги... 62 

Хвилі, — хвилі в білій піні... 92 

Хвиля човника легкого... 139 

Хліборобський коровай... 48 

Хлопці кучеряві, не ходіть до нас... 70 

Хлопчик не боїться зовсім  

темноти... 138 

Хлопчику мій маленький... 91 
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Хмари по небу пливуть дощові... 130 

Хмаринка зранку заблукала... 111 

Хмарочки розсипались... 129 

Ходжу по діброві і гірко ридаю... 83 

Ходив я в садочок... 102 

Ходить дощик під вікном... 112 

Ходить літо по діброві... 91 

Ходить місяць сніжним гаєм... 216 

Ходить Мороз надворі... 112 

Ходить Мурчик по садочку... 140 

Ходить нічка коло хати... 129 

Ходить осінь в гаях, ходить по  

діброві... 78 

Ходить осінь полями... 106 

Ходить світом коляда... 113 

Ходить тиша в теплих капцях... 58 

Ходім на маївку, ходім... 37 

Холодні вали підіймає поривом... 34 

Хомка, хомка, хом'ячок... 127 

Хороша была Танюша, краше не было в 

селе... 62 

Хорошо после взрослых дорог... 78 

Хотіла б, матусю... 117 

Хотіла би я полетіти... 108 

Хоч друзів я маю багато... 114 

Хоч зростом я маленький... 114 

Хоч і коротке, та на диво... 106 

Хоч і літо на дворі, а тепло не тепло... 40 

Хоч і часу в нас немає... 118 

Хоч на мить забудь про все... 46 

Хоч я у місті ще живу і досі... 68 

Хоча мале — та рідне й близьке... 104 

Хочемо вам розповісти... 134 

Христос воскрес! Усе радіє... 112, 117,  

 121, 137 

Христос воскрес! Как в чудной  

песне... 211 

Христос Воскрес! Скажім взаємно... 89 

Христос — особистий мій вічний 

Спаситель... 214 

Хто з небес до нас іде... 113 

Хто крокує раз у раз?.. 136 

Хто мені розкаже казку... 128 

Хто не любить Україну... 48 

Хто сьогодні народився?.. 105 

Хто там опівночі по лісу блукає?.. 70, 99 

Хто ти, хлопчику малий? Українець 

молодий!.. 118 

Хто це, хто це під парканом плаче... 110 

Хто це, хто це при долині... 118 

Хто ще зберіг юнацькі сили... 71 

Хто я, хто? — скажіть, будь ласка!.. 123 

Хтось уві сні на колиску дитячу... 68 

Хтось хоче Бога лагідності вчити... 130 

Хтось це вигадав колись... 30 

Хтось шукає в горах едельвейс... 46 

Художник писал акварели... 78 

Хусточка моя шовкова... 153 

Царь Антиох взошел на трон... 64 

Цветет черемуха, цветет сирень... 64 

Цвіли троянди запізнілі... 40 

Цвіло надвечір'я в осіннім саду... 82 

Цвіт калини коло броду... 93 

Цвіт навесні... 6 

Цвіте вогнем Червона Рута... 86 

Цвіте чебрець і пахне рута, м'ята... 37 

Цвітка дрібная молила неньку... 73, 200 

Цвітуть сади чи віхоли гуляють... 31 

Цвітуть яскраво небеса... 8 

Це дзвіночки у саду... 103 

Це не вперше над рікою я вздовж берега 

іду... 78 

Це тому, що цього ранку з-над ріки 

умовним стуком... 107 

Ци чули вы, як восени... 59 

Циганка я, хіба що не Аза... 91 

Цить, серце, цить... 58 

Ці я была не газдыня, знають мене 

люде... 81 

Цієї ночі пастирі... 23 

Цілі століття з тугою з журбою... 23 

Цілу ніч ми не спимо — по гриби 

поїдемо... 136 

Цілували весни юний сад... 72 

Цукор їла, каву пила... 96 

Цуцикові весело й цікаво... 138 

Ця краса ніби жар спопеляє... 26 

Ця чорноока ніч зваблива й  

таємнича... 63 

Чарівний, замріяний парк... 31 

Чарівність білих хризантем... 107 

Чарівну знайду криницю... 40 

Час перемеле на жорнах... 130 

Час рікою пливе, як зустрів я тебе... 70 

Часом дивні сняться сни... 110 

Часто сняться вам села у громах... 85 

Чеберяла качечка на моріг... 103 

Чекає вже під хмарами... 211 
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Чем пахнет ветер в стороне  

таежной?.. 80 

Чепурна оселя... 133 

Червень — росами червіньковий... 48 

Червона калино, чого в лузі гнешся?.. 57 

Червоненькі чобітки... 123 

Червоні маки, ніжні пагони  

барвінку... 121 

Червоні троянди в моєму саду... 30 

Черевички ви маленькі... 121 

Через ліс тече струмочок... 111 

Через моря летять із далини... 26 

Через поле до млина... 126 

Через поле України ішла  

Божа Мати... 118 

Чи вдома, вдома, білий молодче?.. 131 

Чи втрапили, чи не втрапили.... 24 

Чи дома, дома пане-господарю... 24 

Чи є кращі над квітками... 118 

Чи згадають сиві кручі... 93 

Чи знаєш ти найкращу в світі пісню... 76 

Чи не той то Омелько... 132, 134 

Чи рік минув, чи два, а може,  

й сорок... 49 

Чи ти коли придивлявся, друже 

дорогий... 71 

Чи то пір'я з подушок... 52 

Чи чули ви якось осінньої пори... 49 

Чи шумить падолист... 66 

Чи я тебе, Олю... 73 

Чи я тобі, дочко... 73 

Чисте небо, пух тополі наче сніг... 78 

Човники без весел... 119 

Човником по небу місяць... 30 

Чого лози похилились... 73 

Чого сварите й полякалися 24 

Чолом тобі, синє, широкеє море!.. 69 

Чом воно мене не чує... 71 

Чом журавка об крижину... 27, 159 

Чом замовк мій соловейко... 154 

Чом ти не прийшов, як місяць  

зійшов?.. 6, 7, 70, 132 

Чому вуста твої мовчать?.. 94 

Чому забрав ти мою радість... 91 

Чому, скажи, я втратила тебе... 78 

Чому сказати, й сам не знаю... 6, 70, 132 

Чому, чому так журишся, тополе... 60 

Чорна кура 76 

Чорна рілля ізорана, гей, гей!.. 1 

Чорна, я си чорна, як тая чорниця 70 

Чорна я, чорна я, я ся не малюю... 96 

Чорний кіт перебіг поміж нами... 107 

Чорними хмарами вкрита руїна... 76 

Чорні сонця очей гарячих... 72 

Чорнобривці біля хати... 107 

Чорнобривці на причілку... 127 

Чорнобривців насіяла мати...6, 70, 99, 132 

Чорнобровий корольок край города 

ходить... 131 

Что было — то прошло, что будет — 

тоже канет... 211 

Что жизнь, в которой нет любви  

твоей!.. 64 

Что со мной? Снова боль... 56 

Что, старик, ты устал? Ну, давай, 

отдохни... 56 

Что-то мое сердце... 75 

Чувства перельются через край... 47 

Чуєш, грає чабанець?.. 131 

Чуєш, Дідусю наш любий Морозе?.. 140 

Чуєш, Тиса шумує у верхів'ях  

Карпат?.. 49 

Чужая, другая и непохожая... 75 

Чужі ліси, чужі діброви... 92 

Чути музику і співи... 110 

Чути по ліску цок, цок... 52 

Чую чудо-солов'я... 106 

Шаги печатает курсантов взвод... 62 

Шануймо край свій, Україну... 30 

Шах величний і жорстокий... 91 

Шахтерские зори 38 

Швидко пливуть роки... 118 

Швидше! Швидше! — перегнати... 92 

Шел теплый дождик проливной... 75 

Шепоче казку яблуневий сад... 6 

Шикуймося, козачата.... 124 

Шире шаг, ребята, шире шаг,  

солдаты... 71 

Широка долина край села... 81 

Шкільні роки так швидко  

пролетіли... 110 

Школо моя, я ніколи тебе не забуду... 48 

Школо наша... 81 

Шли за город отдыхать матросы... 38 

Шум и треск на реке. Ледоход  

на реке... 62 

Шум мотора да шелест колес... 38 

Шумейкове урочище... як бастіон... 31 
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Щасливе і праведне в мирі життя... 46 

Ще в колисці немовля... 127 

Ще вдосвіта встає стонога... 126 

Ще вибухи чути, як моря прибій... 68 

Ще давно, як старосвіт... 88 

Ще день димить туманом сизим... 62 

Ще не багато літ прожив... 83 

Ще не вмерла України ні слава,  

ні воля... 76, 132 

Ще не згасла кохання весна... 65 

Ще недавно в небі синім... 128 

Ще ніби недавно були першочками... 107 

Ще одна весна в літо відійшла... 56 

Ще роса з житів не спала... 115 

Ще сніг біліє де-не-де... 123 

Ще сплять поля і сплять гаї... 124 

Ще тоді, навесні... 89 

Ще у лісі сніг лежить... 108 

Щебетала ластівочка, щебетала... 141 

Щебетала пташечка під  

віконечком... 131, 139 

Щеглик оженився, щеглик утратився... 76 

Щедрий вечір всім нам, щаслива 

година... 132 

Щедрик , щедрик, щедрівочка... 131 

Щирі і теплі шукаю слова... 106 

Що без долі, без родини... 57 

Що буде потім — я не знаю!.. 32 

Що ж то люди на вулиці... 93 

Що з весною настає?.. 128 

Що з тобою, друже, сталося?.. 31 

Що за гамір?.. 112 

Що за ґвалт зчинився... 126 

Що за дивненький клубочок... 125 

Що за тупіт? Що за стук?.. 105 

Що зробить таке веселе... 112 

Що? І де? Коли? І звідки?.. 123 

Що моя любов тобі?.. 44 

Що перший — невеличкий, морока з 

ним завжди... 138 

Що то буде, добрі люди?.. 71 

Що у світі є святіше?.. 73 

Що це сталося сьогодні?.. 113 

Що це там за цвіркуни.. 110 

Щоб квітла Україна... 112 

Щоб не погасло вогнище родинне... 106 

Щоб сміялося... 113 

Щоранку нас усмішкою стрічає... 109 

Щось трапилось в моїм житті... 31 

Щука дуже хижа... 128 

Эй, цыган, ты спой мне песню... 71 

Эй, цыганка, брось гадать — думаешь, 

поверю я?.. 78 

Это главный, это славный, это праздник 

Новый Год... 64 

Это ты, моя желанная... 75 

Этот блюз для двоих... 75 

Эту ночь мне не спится опять... 38 

Эх, гуляй, душа, звени, как гармошка, 

как гитара... 78 

Юний ранок розвіває зорі нічні... 42 

Юра твердить що перерва... 114 

Юшка вже зварена... 76 

Я б тебе оспівав... 66 

Я б хотів піймати зірку... 135 

Я бачив дивний сон, немов переді 

мною... 57 

Я бачив Ісуса, я з Ним розмовляв... 52 

Я бачив у небі і сонце і хмари... 91 

Я бачив фіалку 215 

Я блукала в гаях одкровення... 42 

Я буду твоїм лакеєм... 91 

Я — будяк та ще й колючий!.. 137 

Я Букварик свій гортаю... 114 

Я была такая, девочка крутая... 75 

Я в город к вам приехал науку 

покорять... 47 

Я в Канаді хатину маю... 119 

Я в пошані у людей... 71 

Я в садочку сиділа... 120 

Я в саду сорвал мимозы... 64 

Я весною рано... 58 

Я весняним метеликом свого  

минулого... 46 

Я весь аркуш змалював... 126 

Я вивчив з букваря... 131 

Я вийду край села... 107 

Я виросту і стану дужим, татку... 37 

Я візьму калини гілку... 103 

Я візьму маленький прутик... 110 

Я віру єдину... 114 

Я вмиваюсь туманами осені... 48 

Я волнением объят... 50 

Я все люблю в своїм краю... 128 

Я все це бачив, здається... 48 

Я горджусь народженням у місті... 214 

Я города люблю громадины... 66 

Я демобилизован... 67 
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Я дивлюсь в віконечко... 111 

Я дивлюся, сонце світить... 37 

Я дівчина з України коли хочте знати 24 

Я для тебе, рідна нене... 123 

Я до гаю поспішаю... 128 

Я до дівчини вперше йду... 107 

Я до себе кажу і до кожного з вас 

"Відгукніться!"... 8 

Я есть. Я буду вечно. Я с тобой... 211 

Я живу на земле, как в раю... 75 

Я живу на світі для кохання і  

журби... 211 

Я жить без тебя не могу... 211 

Я за тобою йшла... 107 

Я задивилась у віконце... 116 

Я запросила вас на танець... 31 

Я засну. Й колисатиме сон... 107 

Я заспіваю пісню голосну... 110 

Я захожу в еврейский ресторан... 64 

Я згадую минуле все життя... 216 

Я зібрався у дорогу йти невпинною 

ходою... 52 

Я зійду колоском над землею... 93 

Я зірву ромашки в полі і волошки 

синьоокі... 39 

Я знаю, очень трудный путь ты в жизни 

отшагал... 64 

Я знаю, что мы встретимся с тобою... 64 

Я знов на березі знайомім... 31 

Я знов у спогадах... Зима мандрує... 49 

Я знову, любий, від'їжджаю... 31 

Я зрівняю тебе з неповторною  

казкою... 154 

Я зроблю це в понеділок!.. 114 

Я зупинилась, бо довго ішла... 116 

Я зустрів голубооку... 107 

Я іду багряним садом... 6 

Я іду до тебе, мамо, по квітучому  

саду... 93 

Я ізнов прийшов до вас, глибокі  

звори... 49 

Я келих підніму з вином червоним...  78 

Я коло річки, серед квіту, серед літа... 26 

Я лечу із теплим вітром... 128 

Я лисичка, я сестричка... 21, 131 

Я люблю вечірнє небо... 140 

Я люблю долини й гори... 51 

Я люблю лиш тебе, лиш одну... 91 

Я люблю тебе справіку... 48 

Я — любовь — это выше многого... 211 

Я маленька покутянка... 216 

Я — маленький хлопчик-пастушок... 110 

Я малий собі гуцулик... 115 

Я — Маринка-верховинка... 81 

Я маю тебе, променисту... 119 

Я милуюсь смереками й соснами... 89 

Я — мир. Я живу вне пространства... 75 

Я мушу піти 215 

Я на світі прожив, наче спалах зорі на 

світанні... 214 

Я на траві люблю лежати... 114 

Я намочила волосы — сушу... 75 

Я народився в тім краю... 86 

Я не могу тебя забыть... 211 

Я не можу заснути ночами... 91 

Я — не поэт, я лишь веду беседу... 83 

Я не просто, я не просто подорожній...106 

Я обманывать себя не стану... 75 

Я одиноким смолоду остался... 5 

Я океан перелетел, Америку открыл... 64 

Я пам'ятаю, як весною... 31 

Я печу, печу, печу... 128 

Я пісню співаю про квіти, про гай... 224 

Я плачу, та мого плачу... 63 

Я по белому свету мотался... 38 

Я по клеверу ходила... 68 

Я по миру помотался... 75 

Я погляд твій задумливий... 118 

Я покинул родимый дом 75, 80 

Я полтавочка селянка не Наталка... 27 

Я посадив калину біля хати... 89 

Я прагну словом освятити... 130 

Я працюю, як великий... 120 

Я предал не ее — себя... 75 

Я приїду. Приїду, рідненька... 51 

Я принес цветы в корзине... 211 

Я пробився, з'явився із бою... 34 

Я прокинувсь рано-рано... 128 

Я проснуся рано-рано... 128 

Я родом із села, того глухого... 90 

Я розпитаю у зорі й тополі... 58 

Я русин был, єсмь и буду.... 59 

Я русин был, єсьм і буду... 81 

Я русява дівочка, як у полі квіточка... 141 

Я рушник розстелю на дубовім столі... 78 

Я — самий почесний в родині 

школярів... 102 

Я свою матусю люблю дуже, дуже... 141 
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Я скачу, я кручу у руках скакалку... 131 

Я славлю матерів — святих богинь 

землі... 49 

Я слушаю опять себя... 46 

Я смотрю как течение вод... 47 

Я собі придумала сама... 116 

Я стожильна, стожильна, стожильна.... 63 

Я так устал устал в обыденных  

заботах... 75 

Я тебе единственный... 75 

Я тебя, мой друг, еще не знаю... 67 

Я тобі, коханий сину, вишила  

сорочку... 82 

Я тобі прошептала "Прощай"... 91 

Я тону в твоих глазах, но с другой тебя я 

вижу... 75 

Я тримаю у руці... 114 

Я тринадцатого мая родилась на белый 

свет... 64 

Я тяжелую ношу несу... 47 

Я у мами вже велика... 120 

Я у праці виростала... 92 

Я у школі залюбки... 118 

Я уеду в Сан-Диего, где нет холода и 

снега... 64 

Я уже не прийду, щоб сказати, яка ти 

красива... 51 

Я україночка мала... 124 

Я фізичні вправи... 118 

Я ходжу до зоопарку... 105 

Я ходжу тепер до школи... 137 

Я хочу посадити сад... 104 

Я хочу розповісти без обману... 111 

Я хочу художником стати... 110 

Я чекаю тебе з неба... 91 

Я чувствую, с каким избытком... 38 

Я ще маленька татова доця... 37 

Я ще повернуся сюди... 65 

Яблуні цвіли навколо... 71 

Ягіл-ягілочка... 131 

Ягіл-ягіл-ягілонька!.. 91 

Язык брехлив... 75 

Як бабуся газету читала... 119 

Як біда приходить знову... 99 

Як вертав я додому в село... 80 

Як він ішов!.. 84 

Як вперше до школи ступили... 102 

Як гарно у Храмі твоїм... 130 

Як грає зарошене листя... 66 

Як далеко була я від рідного краю... 39 

Як діждемо літа та нажнемо жита... 131 

Як дітей колишеш ти недремно... 214 

Як же влітку не радіти... 128 

Як же забути твій образ мені... 82 

Як з усього світу татків... 127 

Як затужить весна... 91 

Як зібралися три березняночки... 81 

Як зійде ранок юний і червоний... 92 

Як зійшлись на вечорниці... 159 

Як зустрілись до і ре... 112 

Як ішов я з Дебречина додому... 70, 76 

Як любо серцю тут... 73 

Як мені вас не любити... 37 

Як ми прийшла карта нароковать... 70 

Як на річку гуси гнала... 24 

Як настане тепле літо... 137 

Як не любить тебе, Україно!.. 132 

Як недавно було — як давно... 68 

Як ня моя мамка провожала... 59 

Як осінь відкриває всі ворота... 106 

Як подивлюсь в очі твої любі, ясні... 92 

Як приємно зустрітися, брате... 78 

Як прийдуть до мене гості... 119 

Як приплине в гори моложаве літо... 49 

Як рушали козаченьки в січовий похід, 

гей, гей, гей!.. 8 

Як сонце з неба світить... 37 

Як сонце ясне навесні... 106 

Як співає півник пісню голосну... 138 

Як тебе звати, пташко маленька?.. 115 

Як тихо на землі! Як тихо!.. 58 

Як то чудно дзвінок грає... 141 

Як тобі сказати, що кохаю... 40 

Як у Гадячі гуляння у Полтаві... 24 

Як у хаті на столі... 104 

Як хороше ранки стрічати... 81 

Як я малим збирався навесні... 6, 70, 132 

Яка краса, яка весна грайлива... 49 

Яка у нас бабусенька... 129 

Якби мої думи німії... 97 

Якби молодість вміла... 106 

Які гарні ми малята... 122 

Якось вранці я проснувся... 110 

Якось мовчазний Павук... 140 

Якось раз навколо нас... 118 

Якось, на Святу неділю... 51 

Якщо все про себе, друже,  

хочеш знати... 114 
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Якщо душа душі не доганяє... 72 

Якщо колись у тебе запитають... 97 

Якщо роблю щось погано... 37 

Якщо ти побачиш як зорі палають... 83 

Ялта счастья мне не дала... 50 

Янголи в небі пісню співають... 134 

Янчику подолянчику... 224 

Яриночко, Яриночко, маленька ти, 

принцеса... 78 

Ярмарок в Сорочинцях... 31 

Ясени, ясени... 70 

Яскравий місяць із небес... 123 

Яснозора Волинь, рідна мати моя... 82 

Husz ev mulva... 71 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

Арії, романси, пісні українських та 

зарубіжних авторів 27 

Аркадий Михайлович Сигал 145 

Артемій Ведель. Духовні твори 20 

Без свинга нет музыки 146 

Блеск 197 

В дорогу 76 

Вибрані пісні, романси та балади 31 

Вивчення хорових творів українських 

композиторів із супроводом  

фортепіано (малі форми) 224 

Вокальні камерні твори українських 

композиторів 32 

Гей, дороги... 34 

Готуємося до свята 117 

Граємо удвох 148 

Дзвени, бандуро 153 

Для матусь і бабусь 149 

Еврейские мелодии 212 

Збірка популярних п'єс для  

фортепіано 162-64 

Золоті українські народні пісні 1 

Локацька Вуйма 3 

Мелодія щирих сердець 214 

Місячна ніч 50 

Музична хрестоматія 227-30 

Музичне краєзнавство Буковини 215 

Музичне мистецтво 99 

Музичні диктанти 226 

Навчання віолончеліста: методика, 

техніка, завдання 195 

Педагогічний репертуар бандуриста-

співака 202 

Педагогічний репертуар для альта 196 

Перекладення та аранжування  

творів для бандури 203 

Песни Ангелины Карпенко 53 

Песни еврейской улицы 5 

П'єси для ансамблів саксофоністів 157 

Пісенний вінок 6 

Піаніст-початківець 186 

Пісенник 131-32 

Пісні для дітей 133 

Пісні Шевченкового краю 7 

Подоляночка 134 

Пьесы для шестиструнной гитары 198 

50 пісень Віктора Лісовола 8 

Розмова з містом 66 

Скрипкові ансамблі 158 

Співає Черкаський академічний 

заслужений український  

народний хор 93 

Струни серця 70 

Твори Д. Січинського в перекладі для 

баяна 181 

Твори зарубіжних, українських 

композиторів та народні пісні в 

аранжуванні для ансамблів  

бандуристів 159 

Твори українських композиторів для 

двох фортепіано 151 

Теория музыки в нотных примерах 232 

Український формат 171 

Українські церковні колядки 10 

Улюблені мелодії в ансамблі з  

учителем 152 

Фортепіано 172 

Ходить сон коло вікон 11 

Хрестинні пісні 12 

Хрестоматія для сольного співу 73 

Художественное воспитание 234 

Чарівна весна 74 

Чарующий свинг 147 

Шевченкіана Олександра Білаша 217 

Щебетала пташечка 139 

Якби не ми та не ви... 14 
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СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ 

1 ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

2.1.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори 

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

2.1.3 Хори з опер та оперет 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

2.2.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори 

2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

2.2.3 Хори з опер та оперет 

2.3 Вокальні ансамблі 

2.3.1 Дуети, тріо, квартети й інші вокальні ансамблі 

2.3.2 Ансамблі з опер та оперет 

2.4 Спів соло 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії 

2.4.2 Сцени та арії з опер та оперет 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із супроводом і 

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 

3.1 Твори для оркестру 

3.1.1 Симфонічний оркестр 

3.1.1.1 Симфонії, сюїти й інші твори циклічної форми 

3.1.1.2 Концерти й інші твори для солістів з оркестром (партитури) 

3.1.1.3 Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії 

3.1.1.4 Марші, танці, оркестровки пісень та інші твори для 

симфонічного оркестру 

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 та більш 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 та без 

фортепіано 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 

3.2.9 Навчальні й інструктивні видання для інструментального ансамблю 
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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 й інструктивні видання для клавішних 

інструментів 

3.3.2 Смичкові інструменти 

3.3.2.1 Скрипка 

3.3.2.2 Альт 

3.3.2.3 Віолончель 

3.3.2.4 Контрабас 

3.3.2.5 Інші смичкові інструменти 

3.3.2.6 Навчальні й інструктивні видання для смичкових 

інструментів  

3.3.3 Щипкові інструменти 

3.3.3.1 Арфа 

3.3.3.2 Гітара 

3.3.3.3 Мандоліна 

3.3.3.4 Бандура 

3.3.3.5 Домра 

3.3.3.6 Інші щипкові інструменти 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових 

інструментів 

3.3.4 Духові інструменти 

3.3.4.1 Дерев'яні 

3.3.4.2 Мідні 

3.3.4.3 Навчальні й інструктивні видання для духових 

інструментів 

3.3.5 Ударні інструменти 

3.4 Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних ансамблів та 

інструментів, що виконують соло 

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ Й ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.1 Ораторії, симфонії-кантати й 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 та хореографічні постановки. Музика до 

шкільних вистав і радіопостановок 

6 ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ ПО МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І 

ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ 

ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 
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