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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 ви-

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

навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видання 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 з 

добору нотних видань. 

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

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

фические указатели". 

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система 

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

Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582-97 "Скорочення 

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

7.12-93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 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; 

 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 за-

собами виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою палатою України. 

Схему подано в кінці покажчика. 

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" містить допоміжні покаж-

чики: іменний, назв збірників, назв вокальних творів, 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 сту-

дентів 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. Иляhийлер = Ilâhiyler : [pеліг. пісні : для вокал.-інструмент. ансамблів та 

соло : для голосу без супроводу / уклад. та муз. ред. Дж. Каріков]. — Симферополь : 

Кримнавчпеддержвидав, 2009. — 130, [1] с. ; 29 см. — Текст парал.: кримськотатар., 

турец. — 400 пр. — ISВN 978-966-354-289-8. — [2009-108 Н] 

2. Ой, не коси, бузьку, сіна : нар. пісні Покуття : [без супроводу] / запис, нота-

ції мелодій та упорядкув. К. Смаля. — Снятин (Івано-Франків. обл.) : Прут Принт, 

2008. — 264, [6] с. : іл., портр. ; 21 см. — (Скарби отчої землі). — Алф. покажч.: 

с. 261—264. — ISBN 978-966-8209-91-8. — [2008-243 Н] 
Зміст: Колядки та щедрівки: На Різдвяні свята : "... всі ся радуймо ..." ; Ой, 

ізвечора сталась новина ; На Різдво Христове ; Новая рада ; Ой, рано-рано кури 
запіли : "Ой, рано-рано кури заспівали ..." ; Господь Бог предвічний ; Темная 
ніченька ; Ой, підемо, пане брате ; Радуйтеся, всі людіє ; В місті Вифлеємі ; Йа з 
гори, з долу вітер бай віє ; Ой, ясна-красна в Карпатах весна ; Зажурилися гори й 
долини ; В неділю рано кури запіли ; На крутій горі сив-сокіл сидить ; Панич Іванко 
по ринку ходить ; Ой, господарю-господаречку ; Ой, чинчику-Васильчику ; Сегодни 
вночі ; Ой, вам добрий вечір : "... на Новий рік ..." ; Небо ясні зірки вкрили ; Гой там 
на броді, на переводі ; Гой на толоці, на рівнесенькій ; Веснянки: Соловію, де ти 
був ; Вербовая дощечка ; Весна наша красна ; Ой, ти, чорнушко-душко ; Чорнушко-
душко ; Ой, на горі лен, лен ; Де ти летиш, сива пташко ; Куди летиш, сива пташко ; 
Ой, зацвіла черемшина ; Ой, Іване-білодане ; Ой, сходітси, дівчаточка ; Ой, летіли 
журавлі ; Наша перепілка ; Ой, на горі вогонь горить ; Ходить качур данцем, данцем. 
Петрівчані та купальські пісні: Кругом Мариноньки ; Маленька нічка-петрівочка ; 
Вже петрівочка минається ; Ой, на Івана та й на Купала ; Ой, шум шумить по долині. 
Весільні пісні: Ой, ти казав, яворочку ; У Русові, в крайнім домі ; Ой, на горі овес 
рясний ; Приступиси бай, таточку ; В молодої весіллє ; Ой, стань же ти, молоденька ; 
Дєкую вам, моя мамко ; Куда ж ти си, молоденька, збираєш ; Вийди, вийди, 
молоденька ; Ой, чому ти, молоденька, не тужиш ; Поза ворота йде бистра вода ; Ой, 
чому ти, молоденька, не плачеш ; Ой, не бануй, моя мамко ; Ой, на дворі сніжок 
паде ; Ой, стану я на кедрину ; Приступиси, рідна мамко ; Візьми, молода, повнечку ; 
Ой, чи всіх гостей почастували ; Буде мамка нарікати ; Наш молодий хороший ; 
Братику-ремісничку ; Ой, збирайся, кохання моє ; Аби-м десять доньок мала ; Та й 
кувала зозулечка ; Та й не плачте, моя мамко ; Ти гадала, моя мамко ; Ой, у свата 
нова хата ; Першії посли прийшли ; Нема братчика дома ; Ой, попід горою ; Слідом, 
мамочко, слідом ; Відведи ня, мій миленький ; Була мамка на пропою ; Стоїть наша 
молоденька ; Ой, вечерю на стіл кладут ; Чи ви, свати, упилиси ; Коби-с знала, моя 
мамко ; Надобридень вам, сватове! Історичні, козацькі та вояцькі пісні: Ой, п'є Байда 
мед-горілочку ; Наш отаман Гамалія ; Ой, Морозе-Морозенку ; Вітер віє, трава 
шумит ; Ой, війна, війна ; Ой, ти, дубе кучерявий ; Ой, Боже, Боже, зглянься на нас ; 
Ой, коню мій, коню ; Ой, у полі три тополі ; Терном, терном — там доріжка-
шляшок ; Стоїть козак на чорній кручі ; Ой, там на горі, на високій горі ; Ой, у полі 
могила. Повстанські пісні: Прощай, дівчино, прощай, єдина ; Серед степу широкого ; 
Будь здорова, дівчинонько ; Ой, мій рідний сину ; Був то тихий вечір ; Під в'язничну 
браму вранці ; Ой, чого я так дуже сумую ; Ой, пустіть мене, ще раз хай гляну ; 
Прощався стрілець із своєю ріднею ; Послухай же, люба дівчино ; Ой, у лісі 
березовім ; Дзвони дзвонять, дзвони дзвонять ; Ой, там у лузі, при дорозі. Соціально-
побутові пісні: Ой, не коси, бузьку, сіна ; Стоїть коршма над болотом ; Ой, горе тій 
чайці ; Сумно мені, сумно ; Ой, у полі буйний вітер віє ; Журо моя великая ; Ой, 
наступила та чорна хмара ; Соловею-канарею ; Ой, напиламси, похилиламси ; 
Запряжу я коні ; Запрягайте, хлопці, коні ; Коні мої, коні. Родинно-побутові пісні: 
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Пропив вівці на горівці ; Ой, як прийшла рідна сестра ; Віє вітер на долину ; Стоїть 
дитя коло печі ; Ой, напився Василечок ; Ой, не сама, не сама ; Ой, на горі буйний 
вітер віє ; Мамко, мамко, що ти робиш : "..., нащо п'єш?.." ; Сидить сестра, вишиває ; 
Пішов Семен в поле ; Чом ти, коню, воду не п'єш ; Чого, коню, воду не п'єш ; Ой, 
там, ой там край села ; Мала мати дочку ; Ой, пряду, пряду ; Ой, на морі козак, да 
гей, потопає ; Ой, там за горою ; В долину, в долину ; Ой, у полі під вербою ; Косить 
Василь, косить ; Ой, там при долині ; В глибокій долині ; По садочку ходжу ; Йде 
чоловік дорогою ; Темна нічка, темна ; В нічку темну, невидную ; Не свариси, моя 
мила ; Піду я в садочок. Пісні про кохання: Зайшло сонце за віконце ; Ой, сиділа 
дівчина край віконця ; Попід садочок, попід калину ; Згадай, згадай той тихий вечір ; 
Задаром я ружу посадила ; Вийшов місяць із-за хмари ; Висока верба ; Як вечір 
настане ; Червона калина ; Ой, надворі дощ іде ; Один місяць сходить ; Горою цвіла 
ружа ; В моєму саду айстри білі ; Ой, у полі керниченька. Пісні-балади: Сидить цісар 
на троні ; Вели турки штири днини ; Ходить сербин по зарінку ; Ой, там у лісі, під 
кедриною ; Ой, там на горі, ой там на крутій ; Ой, там під дубом, під дубиною ; Мала 
мати сина ; Мала мати дочку ; Ані брата, ні сестриці ; Ходить Йванко понад Дунай ; 
Ой, там, ой там під явором ; Віддавала мати дочку ; Сидить Сава конець стола. 
Танцювальні та жартівливі пісні: Та й не думай, Марусенько ; Та й кувала зозулечка ; 
Поїхав я до Снятина ; Ой, убрала баба діда ; Подивиси, мій миленький ; Вгніваласи 
баба з дідом ; За горою та й за високою ; Штири міхи мав горіхів ; Ой, з-за гори 
старостоньки ; Звіряче весілля : "Зібраласи звірина ..." ; Зажуривси щиглик ; Захотів 
наш щиглик ; Ой, порадьте, люди добрі ; Василихо, буде лихо ; Ой, на славній 
Україні ; Йшла дівчина лучками ; А я грішний чоловік ; Ой, махала молодичка. 

3. Ой, по горі вітер віє : зб. укр. нар. пісень з Буковини в записах Пилипа 

Мотуляка : [для співу без супроводу / упоряд. О. П. Кушнірук]. — Луцьк : Волин. 

обл. друк., 2009. — 119 с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 117 та в підрядк. прим. 

— Алф. покажч. пісень та прим.: с. 114—117. — 500 пр. — ISMN M-707516-07-2. — 

[2009-053 Н] 

Зміст: Ч. 1 : Пісні про кохання, про жіночу долю, пісні про соціальну нерів-

ність, обрядові, жартівливі та гумористичні: Світи, світи місяць ; Закувала зозу-

ленька ; Летіла зозулька ; З чорної хмаринки ; Приїхав я коло двору ; Топчи, топчи : 

"... гарний хлопче ..." ; Ой, відти гора ; Ой, коню мій, коню ; Ой, є в полі верба ; Їхав 

Ваня лугом, лугом ; Летіла зозулька : "... жалібно кувала ..." ; Ой, ти сад : "... ти мій 

сад ..." ; Ой, піду я, піду ; Да ой валиться та кирниця ; Одного разу мав я дівчину ; 

Ой, не шуми, луже ; Віддавала мама дочку ; Дуб на дуба повалився ; Червона 

калина ; Шумлять верби : "... понад берег ..." ; Ой, за садом : "... за садочком ..." ; Не 

всі сади... : "... разом цвітуть ..." ; Ой, в саду, в саду : "... при долині ..." ; Ой, під 

яблунькой ; Раз я вийшов з друззями : "... по привичці ..." ; Ой, піду на гору ; Куди 

їдеш, коли прийдеш ; У неділю рано ; Ой, ти дубе кучерявий ; Ой, сиділа дівчина ; 

Світи, світи, місяць ; Ой, піду в садок ; Наступила чорна хмара ; Чого, коню, воду не 

п'єш ; Зацвіла ружа трояка ; Пустив коня на долину ; Дванадцята година ; Котилася 

бочечка : "... дубовая ..." ; Ой, світив місяць : "Ой, світив, світив ясний місяць ..." ; 

Пиймо, браття, горілочку ; Ой, в полі могила ; Вдарив мене по личку ; Ой, є в полі 

кирниченька ; Ой, візьму я сардачок на плечі ; Говорили луди-сусіди ; Ой, на дворі 

хмарно ; Ой, світи, світи, місяченьку ; Ой, Іване, Іваночку ; Ой, у лісі : "... при долині ..." ; 

Маланка : "Ой, в Петрівочку нічка маленька ..." ; Коляда : "Прилетіла ластівочка ..." ; 

Воротарчику ; Соловейчику ; Ой, на ставу : "... на ставочку ..." ; Ой, сараку Унгурян ; 

Бодай ти попукав. Ч. 2 : Пісні рекрутські, солдатські, історичні та про підневільну 

працю: Туман яром, туман яром ; Ой, ви чорні воронята ; Летіла куля : "... через гору ..." ; 

Прощай Басарабская губєрня : "Ех, прощай Басарабская губєрня ..." ; Край доріжки : 
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"... висока могила ..." ; Із Востока загриміло ; Голова ти моя удалая ; Туман, туман по 

долині ; Продай, мамко, ті корови ; Було літо, було літо ; Ой, по горі жито ; Ой, по 

горі вітер віє ; Шумить, гудить ліщинонька ; Від казарми до казарми. 

4. Пісенний вінок : укр. нар. пісні з нотами / упоряд. А. Я. Михалко. — Вид. 3-тє, 

доповн. — К. : Криниця, 2009. — 686. : іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 686 (21 назва). — 

5 000 пр. — ISМN 979-09007027-2-2 (у паліт.). — [2009-107 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. — Ой, у лузі червона калина : "... похилилася ..." / сл. С. Чарнецько-
го.— За Україну : "... з вогнем завзяття ..." / сл. М. Вороного ; Любіть Україну : "... як 
сонце, любіть ..." / сл. В. Сосюри ; Зажурилась Україна ; Розлилися круті бережечки ; 
Почаївська Мати Божа : "Ой, зійшла зоря вечоровая ..." ; Мире лукавий : "... скорбми 
ісполненний ..." ; А Бог Адама створив руками ; Гей, ви, стрільці січовії : "... раз, два, 
три ...". — Морозов О. Скажу вам, дочки і сини / сл. А. Демиденка. — Петриненко Т. 
Україна : "Дороги іншої не треба ..." / сл. авт. — Поклад І. Моя Україно : "На росах, 
на водах, на всіх переходах ..." / сл. М. Ткача. — Андрієвська А. Я тобі належу, Ук-
раїно! : "Вийду в поле, стану серед жита ..." / сл. М. Луківа. — Попернацький Л. Як 
Дніпро повік з Україною : "Озори мене ..." / сл. В. Герасимова. — 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. — Лисенко М. Де згода є в сімействі / сл. І. Котляревського. — Гамера В. 
Волю! : "А над Майданом ..." / сл. В. Ковтуна. — Трильовський К. Гей, там, на горі, 
Січ іде / сл. авт. — Лепкий Л. Гей, видно село / сл. авт. — Шамо І. Зачарована Дес-
на : "Розшумілись луги ..." / сл. Д. Луценка. — Пісні на слова Тараса Шевченка: 
Бандуристе, орле сизий ; Було колись на Вкраїні ; Вітер з гаєм розмовляє ; Все йде, 
все минає : "... і краю немає ..." ; Гомоніла Україна ; Дивлюся, аж світає ; Думи мої, 
думи мої, ви мої єдині ; Думи мої, думи мої / оброб. мелодії М. Вериківського ; Єсть 
на світі доля ; За байраком байрак ; За думою дума ; Защебетав жайворонок ; За що 
мене, як росла я : (Лілея) ; Зоре моя вечірняя ; І багата я ; Із-за гаю сонце сходить ; 
Кохайтеся, чорнобриві : (уривок з поеми "Катерина") ; Минають дні, минають ночі ; 
Навгороді коло броду ; Над Дніпровою сагою ; Нащо мені женитися ; Не женися на 
багатій ; Ой, маю, маю я оченята ; Ой, одна я, одна ; Ой, чого ти почорніло ; Орися 
ти, моя ниво ; Перебендя старий, сліпий ; Плавай, плавай, лебедонько ; По діброві 
вітер виє ; Понад полем іде ; Прощай, світе, прощай земле ; Садок вишневий коло 
хати ; Світе тихий, краю милий ; Сидить кобзар на розпутті ; Сонце гріє, вітер віє ; 
Сумно, сумно серед неба ; Така її доля ; Тече вода в синє море ; Тече вода з-під 
явора ; Тяжко, важко в світі жити ; У гаю, гаю вітру немає ; Учітеся, брати мої ; Якби 
мені черевики ; Як маю я журитися. — Степовий Я. Ой, три шляхи широкії. — 
Бонковський Д. Нащо мені чорні брови. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр 
широкий. — Стеценко К. Гей, літа орел : "... літа сизий ...". — Гладкий Г. Як умру, 
то поховайте : (Заповіт). — Ой, зацвіла калина над криницею...: А вже весна : "... а 
вже красна ..." / оброб. М. Лисенка ; А вже весна весниться ; А вже третій вечір : "... 
як дівчину бачив ..." ; А в полі береза, а в полі кудрява ; А до мене Яків приходив ;                                      
А ще сонце не заходило ; А я в батька росла ; Бабусю, рідненька ; Батько добрий, 
батько добрий ; Била жінка мужика ; Била мене мати : "... березовим прутом ..." ; 
Бодай ся когут знудив ; Був собі гарний хлопець : (варіант 2: Служив козак у 
війську) ; Вербовая дощечка ; Весна, веснянка ; Вечір надворі : "... ніч наступає ..." ; 
Вечоріє і темніє : (нар. варіант) / сл. Я. Щоголіва ; Взяв би я бандуру : "... та й заграв, 
що знав ..." / сл. М. Петренка ; Видно шляхи полтавськиї ; Вийди, вийди, Іванку! ; 
Вийду в поле : "... гляну на море ..." ; Вийшли в поле косарі ; Вилітали орли з-за кру-
тої гори ; Виряджала мати сина ; Висить ябко, висить ; Вишні, черешні розви-
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ваються ; Вівці мої, вівці ; Вітер, вітер коло хати ; Вітер з поля, хвиля з моря ; Віють 
вітри, віють буйні / сл. І. Котляревського ; В кінці греблі шумлять верби ; В саду 
гуляла ; В суботу пізненько ; Всякому городу нрав і права / сл. Г. Сковороди ; літ. 
оброб. І. Котляревського ; Втіш мене: занедужала я : (нар. варіант) / сл. П. Гра-
бовського ; В чарах кохання моє дівування / сл. К. Білиловського ; Гаю, гаю, зелен 
розмаю ; Гей, гук, мати, гук ; Гей, колись була розкіш-воля ; Гей, люди їдуть по 
ліщину ; Гей, нуте, хлопці : "... славні молодці ..." ; Гей, у лісі, в лісі ; Гетьте, думи, 
ви хмари осінні ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Глибока криниця, глибоко копана ; 
Головочко ж моя бідна ; Гомін, гомін, гомін по діброві ; Горіла сосна, палала ; Гриць 
мене, моя мати ; Грицю, Грицю, до роботи! / оброб. М. Леонтовича ; Де б я не їхала, 
де б не йшла ; Де ж ми будем ночувати ; Десь тут була подоляночка ; Де ти бродиш, 
моя доле / сл. С. Писаревського ; Дівка в сінях стояла ; Дівчино кохана, здорова 
була! ; Дівчино моя, переяславко ; Дівчино моя, чарівниченько ; Дівчинонька по 
гриби ходила ; Дівчино-рибчино, здорова була ; Діду, діду, іди по калину ; Добри-
вечір, дівчино, куди йдеш? ; Добрий вечір, сусідонько ; Добрий вечір тобі, зелена 
діброво ; Дощик, дощик ; Дощик накрапає ; Жалі мої, жалі : "... великі, не малі ..." ; 
Женчичок-бренчичок : "... вилітає ..." ; Жито, мамцю ; Забудь мене : "... мене забудь ..." / 
сл. В. Пачовського ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича ; Задзвонили 
дзвони : "... дзвінко в Перемишлі ..." ; Закувала зозуленька в сінях на помості ; 
Закувала зозуленька на стодолі на розі ; За нашов стодолов ; За річкою, за дунаєм ; 
Засвіт встали козаченьки ; Заспіваймо пісню веселеньку ; За туманом нічого не 
видно ; Зашуміла ліщинонька ; Зеленеє жито, зелене ; Зеленая ліщинонька ; Зеленая 
та ліщинонька ; Зелененький барвіночку ; Зелений гай, пахуче поле ; Зелений 
дубочок : "... на яр похилився ; Зібралися всі буряки ; Іванку, Іванку, з того боку 
ярку ; І в вас, і в нас хай буде гаразд : (Побажання на прощання) : "Скільки б не 
співали, а кінчати час ..." / сл. В. Лагоди ; Ішла баба по грибочки ; Ішло дівча 
лучками ; Ішов козак дорогою ; Ішов козак потайком ; І шумить, і гуде ; Іще сонце не 
заходило ; Їхав, їхав козак містом ; Їхали козаки із Дону додому ; Їхав чумак із Криму 
додому ; Йшли корови із діброви ; Казав мені батько ; Калино-малино, чого в лузі 
стоїш ; Кину кужіль на полицю ; Козака несуть ; Козак од'їжджає ; Коли б мені 
ступка та жорна ; Коли на крилах ночі / сл. О. Олеся ; Коли поїзд у даль загуркоче / 
сл. В. Сосюри ; Коло млина, коло броду ; Копав, копав криниченьку ; Котилася ясна 
зоря з неба ; Кохав мене батько : "... як білу тополю ..." ; Кулик чайку любив ; Летить 
галка через балку ; Летів пташок понад воду ; Летіла зозуля ; Летіла куля через гору ; 
Лугом іду, коня веду ; Мав я раз дувчиноньку : "... чепурненьку ..." ; Мала мати одну 
дочку ; Між горами а в долині ; Місяць і зіроньки ; 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 ; Надобраніч усім на ніч : "... бо уже я та 
піду спати ..." ; На камені ноги мию ; Налетіли журавлі ; На поточку-м прала ; На 
чужині тяжко жити ; Не женися, сину, бо зле тобі буде ; Не питай, чого в мене 
заплакані очі ; Несе Галя воду ; Не топила, не варила ; Не чудуйтесь, добрі люди                                 
"... що перебираю ..." ; Ні, мамо, не можна нелюба любить ; Ніч яка, Господи, 
місячна, зоряна / сл. М. Старицького ; Од Києва до Лубен ; Одна гора високая ; Ой, я 
в городі... ; Ой, важу я, важу ; Ой, вербо, вербо ; Ой, вийду я на долину ; Ой, вийся, 
хмелю ; Ой, виорю нивку широкую ; Ой, в полі, в полі вишня стояла ; Ой, гай, мати, 
гай ; Ой, гай, мати ; Ой, гаю, мій гаю ; Ой, гиля-гиля, гусоньки, на став ; Ой, 
глибокий колодязю, золотії ключі ; Ой, джигуне, джигуне ; Ой, горе тій чайці :                                                                                         
"... чаєчці небозі ..." / сл. І. Мазепи ; Ой, дівчина-горлиця ; Ой, дівчино, шумить гай ; Ой, 
за гаєм, гаєм ; Ой, зайди, зайди ; Ой, зацвіла рожа край вікна ; Ой, зацвіла червона 
калина ; Ой, з-за гори ; Ой, з-за гори кам'яної ; Ой, зійди, зійди ти зіронько вечірняя ; 
Ой, зійди, зійди, ясен місяцю ; Ой, знати, знати ; Ой, із-за гори та буйний вітер віє ; 
Ой, коли б той вечір ; Ой, коню, мій коню ; Ой, кум до куми залицявся ; Ой, летіла 
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горлиця : "... через сад ..." ; Ой, лопнув обруч : "... коло барила ..." ; Ой, любив та 
кохав : "... собі дівчину мав ..." ; Ой, Марічко, чичири ; Ой, маю я чорні брови ; Ой, 
мій батько гіркий ; Ой, мій милий вареників хоче ; Ой, місяцю, місяченьку ; Ой, 
місяцю-місяченьку, не світи нікому ; Ой, Морозе, Морозенку ; Ой, на горі білий 
камінь ; Ой, на горі вогонь горить ; Ой, на горі два дубки ; Ой, на горі жито ; Ой, на 
горі калина, під горою малина ; Ой, на горі хатонька ; Ой, на горі сніг біленький ; Ой, 
на горі пшениченька ; Ой, на горі та женці жнуть ; Ой, на горі цигани стояли ; Ой, на 
гору козак воду носить ; Ой, на ставу, на ставочку ; 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 спиться й не лежиться ; Ой, не ходи, Грицю : 
"... та й на вечорниці ..." ; Ой, не цвіти буйним цвітом ; Ой, не шуми, луже ; Ой, од 
Києва до села ; Ой, п'є чумак, п'є : "... в його гроші є ..." ; Ой, підемо, жінко ; Ой, піду 
я лугом, лугом-долиною ; Ой, під вишнею ; Ой, під горою ; Ой, під калиною ; Ой, 
піду я в сад гулять ; Ой, піду я до млина ; Ой, піду я понад лугом ; Ой, поїхав за 
снопами ; Ой, полети, галко : "... ой полети, чорна ..." ; Ой, посіяв козак гречку ; Ой, 
приїхав козаченько з поля ; Ой, при лужку, при лужку ; Ой, продала дівчина курку ; 
Ой, пряду, пряду / оброб. М. Лисенка ; Ой, пущу я кониченька в саду ; Ой, роде наш 
красний : "У полі калина ..." ; Ой, розвивайся ти, сухий дубе ; Ой, сад-виноград :                                                     
"... кучерява вишня" ; Ой, світи, місяченьку ; Ой, свята Варвара ; Ой, співаночки мої ; 
Ой, стелись, стелись, ой барвіночок ; Ой, судома, браття, ой судома ; 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 горі, ой там на крутій ; Ой, там, на товчку, на базарі ; 
Ой, ти, вишенько, ти черешенько ; Ой, ти, гарний Семене ; Ой, ти, дівчино, горда та 
пишна ; Ой, ти, дівчино, зарученая ; Ой, ти, дубе, дубе ; Ой, ти, дубе, зелен дубе ; Ой, 
ти, дубе кучерявий ; Ой, ти, зіронько та вечірняя ; Ой, ти знав, нащо брав ; Ой, ти 
місяцю, а я зіронька ясна ; Ой, ти, місяцю-зоре ; Ой, тиха вода, ой тиха вода ; Ой, ти, 
просо-волото ; Ой, у вишневому садочку ; Ой, у вишневому саду ; Ой, у гаю при 
Дунаю ; Ой, у лузі, в лузі зелена трава ; Ой, у лузі та ще й при березі ; Ой, у лузі 
калина стояла ; Ой, у неділеньку ; Ой, у полі вітер віє ; Ой, у полі дві тополі ; Ой, у 
полі край дороги ; Ой, у полі криниченька ; Ой, у полі криниченька одна ; Ой, у полі 
могила ; Ой, у полі нивка ; Ой, у полі при дорозі ; Ой, у полі птичка ; Ой, у полі три 
криниченьки ; Ой, хмариться — дощ буде ; Ой, хмелю ж мій, хмелю ; Ой, ходила 
дівчина бережком ; Ой, черчику та горобчику ; Ой, чиє ж то жито ; Ой, чиє ж то 
сіно ; Ой, чий кінь стоїть ; Ой, чоботи, чоботи ви мої ; Ой, чорна я си, чорна ; Ой, 
чумаче, чумаче ; Ой, чую я через люди ; Ой, що ж то за шум учинився ; Ой, я знаю, 
що гріх маю ; Ой, я нещасний : "... що маю діяти?.." ; О соловію! : (укр. танго) : "Вже 
сіло сонечко за гаєм ..." ; Ох, і не стелися, хрещатий барвінку ; Ох, і повій, повій, 
буйний вітре ; Ох, та не люби двох ; Ох, у неділеньку рано-пораненьку ; Очерет 
лугом гуде ; Очерет тріщить ; Пасітеся, сірі воли ; Перелаз, перелаз ; Підем, пане-
брате, од хати до хати ; Пішла мати на село ; Плакуча гітара : "Спить ставок, не 
колишуться віти ..." ; Пливе човен без весельця / сл. В. Забіли : (нар. варіант) ; 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 ..." ; Побратався сокіл ; По дорозі жук, жук ; Пожену я лебеді ; Поза 
лісом зелененьким ; Половина саду цвіте ; Попід мостом, мостом ; Попід тереном 
стежечка ; Порізала пальчик : "... ой болить!.." ; Посаджу я рожу ; Посадила огіроч-
ки ; По садочку ходжу ; Посилала мене мати ; Посіяли жито, та й нікому жати ; По 
той бік гора ; При долині кущ калини ; Прилетіла перепілонька ; Продай, милий, сиві 
бички ; Птичка-невеличка по полю літає ; Раз приходжу я додому ; Розпрягайте, 
хлопці, коні ; Сама собі дівчина здивувалася ; Сама рожу посадила ; Світи місяцю ; 
Сиджу я край віконечка ; Сіяв козак пшениченьку ; Сіяв мужик просо ; Скажи, нащо 
тебе я полюбила ; Скажи, скажи, серце, правду ; Скрипка би не грала ; Смутний 
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вечір, смутний ранок ; Сонце заходить, місяць ісходить ; Сонце низенько : "... вечір 
близенько ; Спать мені не хочеться ; Ставок заснув : "... В вечірній тиші ..." ; Стоїть 
дівча над бистрою водою ; Стоїть явір над водою ; Та вже третій вечір : "... як я дів-
чину бачив ..." ; Та забіліли сніги ; Та нема гірш нікому ; Та орав мужик край дороги ; 
Та туман яром котиться ; Та не жур мене, моя мати ; Така її доля : "... О Боже мій милий!.." 
/ сл. Т. Шевченка ; Терен, мати, коло хати ; Тече вода в синє море / сл. Т. Шевченка ; 
Тече вода з-під явора / сл. Т. Шевченка ; Тече вода каламутна ; Тече річка невелич-
ка ; Ти до мене не ходи : "... куций, коротенький ..." ; Ти ж мене підманула : "Ти ска-
зала "Прийди, прийди!" ..." ; Ти не моя : "... дівчино дорогая!.." ; Тиха вода ; Тихий 
Дунай ; Тихо, тихо Дунай воду несе ; Тиша навкруги ; Туман яром по долині ; Туман 
яром, туман долиною ; Тяжко, важко в світі жити / сл. Т. Шевченка ; У вишневому 
садочку ; Умираю, моя мати, вмираю, вмираю ; У сусіда хата біла ; Цвіте терен ; 
Цвіте, цвіте черемшина ; Час додому, час ; Час рікою пливе ; Червоная, ой та 
калинонька ; Чи не той то Омелько ; Чи ти, милий, пилом припав ; Чи я в лузі не 
калина була ; Чого ж вода каламутна / сл. І. Котляревського ; Чогось мені чудно ; 
Чоловіче, я слаба ; Чом дуб не зелений ; Чом ти не прийшов : " ... як місяць зій-
шов?.." ; Чом, чом не прийшов ; Чорна рілля ізорана : "... гей, гей!.." ; Чорні очка, як 
терен : "Чорні очка, чорні очка, як терен ..." ; Чорноморець, матінко, чорноморець ; 
Чумарочка рябесенька ; Шумить-гуде дібровонька ; Шумить гуде та дібровонька ; 
Що з-за гор-гори їдуть мазури ; Я в матері одна була ; Я в середу родилася ; Я ж тебе, 
Галю, не лаю ; Якби мені не тиночки ; Якби мені сивий кінь ; Якби я був Пол-
тавським соцьким ; Як засядем, браття, коло чари / сл. Ю. Федьковича ; Як поїхав 
мій миленький на базар, до рідні ; Як ішов я з Дебречина додому. — Сльота І.                               
А льон цвіте : "Де льони-довгуни ..." / сл. В. Юхимовича. — Пашкевич А. Батькове 
серце : "Воронки й окопи давно заросли полинами ..." ; Мамина вишня : "Знову 
наснилось дитинство ..." ; Хата моя, біла хата / сл. Д. Луценка ; Виростеш ти, сину 
(вар. 2) / сл. В. Симоненка. — Козак С. Берізка : "Кожен вечір дожидаю ..." / сл. С. Кри-
жанівського ; Згадай мене : "Коли за дальнім небосхилом ..." / сл. В. Бровченка. — 
Машкін М. Верховино, мати моя : "У трембітоньку заграю ..." / сл. авт. — Бейлін О. 
Вечірня елегія : "Ні, не можу спати ..." / сл. М. Луківа. — Стеценко К. Вечірня 
пісня : "Тихесенький вечір на землю спадає ..." / сл. В. Самійленка ; Ой, чого ти, дубе 
/ сл. С. Черкасенка. — Сандлер О. Вишиванка : "З вечора тривожного аж до ранку ..." ; 
Мрія : (Без вітру не родить жито) : "Хвиля човника легкого ..." / 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 ..." ; Мелодія : 
"Заболю, затужу, заридаю... в собі, закурличу ..." : (Спогад) / сл. Б. Олійника ; Най-
святіше на світі : "Доки батько живий, доки мати жива ..." / сл. В. Лігостова ; Сину, 
качки летять : "На світанку мати ..." ; Сніг на зеленому листі : "Виглядаю тебе ще з 
весняних доріг ..." ; Ясени / сл. М. Ткача ; Я часто матір згадую свою / сл. В. Ков-
туна. — Батюк П. Тихо над річкою : "... ніченька темная ...". — Шамо І. Де синії го-
ри : (Карпати) ; Києве мій : "Грає море зелене ..." ; Осіннє золото : "Багряний лист в 
гаю кружля ..." / сл. Д. Луценка ; Три поради : "Край дороги не рубай тополю ..." / сл. 
Ю. Рибчинського. — Александрова Л. Дивлюсь я на небо : "... та й думку гадаю / сл. 
М. Петренка ; Повій, вітре, на Вкраїну / сл. С. Руданського. — Александров В. Я ба-
чив, як вітер берізку зломив / сл. авт. — Ткаченко О. Дума про Петра Кални-
шевського : (Останній Отаман) : "Літ — сто десять, віку чверть — за гратами ..." / сл. 
В. Василашка. — Воробкевич І. Заграй ми, цигане старий / сл. авт. — Андрієвська А. За 
тобою : "На човнах золотих ..." / сл. Б. Олійника ; Музика між нами : "Я так люблю 
цю музику між нами ..." / сл. Т. Майданович ; Ода музиці : "І квіт зорі, і спалахи 
півонії ..." / сл. Б. Олійника ; Осінній вальс : "Сьогодні згадую про вас ..." / сл. М. Лу-
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ківа. — Каландьонок М. Однієї долі два крила : "Батько й мати під єдиним дахом ..." / 
сл. В. Ковтуна. — Климовський С. Їхав козак за Дунай / сл. авт. — Гайворонський М. 
Їхав козак на війноньку : (Їхав стрілець на війноньку) / сл. Р. Купчинського. — 
Левченко (Бутуханова) Л. Дві Марії : "Моя Маріє, матінко земна ..." ; Жовта 
жоржина : "Квітне під вікнами мамина жовта жоржина ..." ; Калинове серце : "На 
нашій стежині ..." : (Калина червона) ; Незгасна троянда : "Останні троянди розкри-
лись під сонцем осіннім ..." / сл. Т. Майдановича. — Купчинський Р. Зажурились 
галичанки : "... та й на тую зміну ..." / сл. авт. — Мороз О. Запорозький писарю : 
"Гей, там за порогами ..." / сл. А. Демиденка. — Морозов О. Душі криниця : "Висиха 
душі криниця ..." ; Ой, куплю я дачу / сл. А. Демиденка. — Майборода П. Білі 
каштани ; Як на дальнім небосхилі / сл. А. Малишка ; Виростеш ти, сину / сл. В. Си-
моненка ; Київський вальс : "Ночі солов'їнії, ночі весняні ..." / сл. А. Малишка ; Ми 
підем, де трави похилі ; Моя стежина : "Чому сказати, й сам не знаю ..." ; Рідна мати 
моя : "... ти ночей не доспала ..." : (Пісня про рушник) / сл. А. Малишка ; Пісня про 
Дніпро : "Ти течеш віки ..." / сл. Т. Масенка. — Лисенко М. Безмежнеє поле в 
сніжному завою / сл. І. Франка ; Коли розлучаються двоє / сл. Г. Гейне ; Сонце 
низенько : "... вечір близенько ..." / сл. І. Котляревського ; Стоїть гора високая : 
(Журба) / сл. Л. Глібова ; Ой, я дівчина полтавка / сл. І. Котляревського. — Поклад І. 
Кохана : "Зорі, як очі, дивляться скрізь на нас ..." / сл. І. Бараха. — Попернацький Л. 
На білім світі щастя є : "Відгомонять травневі грози ..." ; Твої квіти : "В снах золотих 
дівочих ..." / сл. В. Герасимова. — 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. — 
Гулак-Артемовський С. Місяцю ясний : "Місяцю ясний, зорі прекрасні ..." / сл. 
авт. ; Ой, казала мені мати / сл. авт. — Буєвський Б. На долині туман / сл. 
В. Діденка. — Гаврилець Г. Про це не треба говорити : "Осінній день березами 
почався ..." / сл. Л. Костенко. — 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. — 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 : (Чари ночі) / сл. О. Олеся. — Кропивницький М. Соловейко : "Ой, 
у саду на вишенці ..." / сл. авт. — Екімян О. Спасибі Вам, мамо : "Я часто ночами 
пригадую знов ..." / сл. Д. Луценка. — Шашкевич А. Там, де Ятрань круто в'ється / 
сл. авт. — Жуковський Г. Ти любов моя : "Ой, дівчино, чим ти полонила ..." / сл. 
О. Новицького. — Батюк П. Тихо над річкою : "... ніченька темная ...". — Татарчен-
ко Г. Дай, Боже, радості : "У білої заздрості — біла печаль ..." ; Україночка : "Не одні 
хани ..." / сл. А. Демиденка. — Ткаченко О. Хай тебе, мій друже, Бог хранить : 
"Помолись, мій друже, перед вічним плином ..." / сл. В. Василашка ; 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. Юрій-
чука. — Димань Т. Христова любов : "Таємниця Твоєї Любові ..." / сл. Т. Майдано-
вич. — Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя / сл. К. Малицької. — Верменич В. 
Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати ..." / сл. М. Сингаївського. — Лепкий Л. 
Колись, дівчино мила / сл. авт. ; Чуєш, брате мій : (Журавлі) / сл. Б. Лепкого. — 
Збанацький М. Я — козачка твоя : "Струменіє зоря, і за обрій упав ..." / сл. Н. Гал-
ковської. Співаночки для дітей: А-а, киця-мура ; А, ну, ну, ну, котару ; Гойда, гойда, 
гойдаша ; Ой, баю мій, баю ; Гойда, гойда, гойдашечки ; Прийди, сонку, в колисонь-
ку ; Котику сіренький ; Ой, спи, дитя, в колисоньці ; Леле, леле, лелесенько ; Люлі, 
люлі, Василечку ; Люлю, люлю, люлешику ; Льон збирала, тонкі нитки пряла ; Ой, 
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кіт-воркіт ; Ой, ну, коте, коточок ; Ой, ти, коте, не гуди ; Ой, ну, котку рябку ; 
Ходить сонко : "... по вулиці ..." ; Ой, ну, коту сірий ; Ой, ну, люлі, люлі ; Oй спи, 
дитя, без сповиття ; Ой, ти, кицю, кицю ; Ой, ти, коте рябку ; Ой, ходить сон коло 
вікон ; Прилинули голуби ; Колисонько, колисонько ; А-а, люлі ; Питається сон 
дрімоти ; Тусі, тусі ; Хиті, хиті ; Ходить кіт по горі ; Ходить гарбуз по городу ; 
Добрий вечір вам : "... чесним господам ...". — Сандлер О. Рученьки-ніженьки : "За-
ходить до хати зоря-зоряниця ..." : (Колискова) / сл. М. Сома. — Турченко О. Вечір-
ня молитва : "Стану в серці перед Богом ..." / сл. Л. Недін. — Левченко Л. (Бутуха-
нова) День народження : "У Софійки нині свято ..." / сл. Т. Майданович. — Многая літа. 

5. Повстанські сурми : (зб. повстан. пісень, записаних від Л. Романчук) : [для 
голосу без супроводу / передм., с. 3—6, упорядкув. П. Шимківа]. — Тернопіль : 
Астон, 2008. — 83 с. : іл. ; 20 см. — ISВN 978-966-308-282-0. — [2009-096 Н] 

Зміст: Зродились ми великої години: Зродились ми великої години : (гімн 
ОУН) ; Боже великий : "Боже Великий, Творче всесильний ..." : (молитва УПА) ; Про 
Лопатинського : "Як Лопатинський із-за границі ..." ; Гей-гу, гей-га : "... таке-то в нас 
життя ..." ; В Карпатах сум і жаль настав ; Там десь на Волині: Ми зродились із крові 
народу : (гімн УПА) ; Гей, там далеко на Волині ; Ми, українські партизани ; Ліс — 
наш батько : "... нічка — наша мати ..." ; Ну і що ж, як прийдеться умерти ; Світить 
місяць : "... понад темним лісом ..." ; Збудись, могутня Україно ; Хто любить Ук-
раїну ; Ой, у лісі, на полянці: Ой, у лісі, на полянці ; Грають сурми бойові : "Там у 
лісі, в темних борах ..." : Пісня про полковника Різуна ; Як в бій повстанець від'їжд-
жав ; Над'їхали партизани : "... горами, лісами ..." ; Сорок повстанців : "Всю ніч 
бушувала страшна завірюха ..." ; Заплакали карії очі ; Ви жертвою в бою нерівнім 
лягли ; О нене, о нене : "... моя Україно!.." ; Україно, Україно, ти рідна мати ; Іду я 
лісом : "... скрізь дерева ..." : Клятва повстанців ; Світить місяць : "..., світить ясний ..." ; 
Спіть, хлопці, спіть: Там попід лісом : "... темним гаєм ..." ; Спіть, хлопці, спіть ; 
Сумно за селом : "... сумно гай шумить ..." ; Чи чуєш ти, друже юначе? ; Зійшов 
ясний місяць : "... з-за хмари ..." ; Я сьогодні від вас від'їжджаю ; У лісах, у хащах 
диких ; То не грім загримів : "... то не бір зашумів ..." ; Вставаймо, браття! : "... як 
один ..." ; Послухай, кохана дівчино: Послухай, кохана дівчино ; Ой, Горинь, Го-
ринь : "Покійно Горинь котить хвилі ..." ; Цвіла, цвіла калинонька ; Ходи-но, голуб-
ко : "... йди сядь коло мене ..." ; У лісі під дубом столітнім ; Гарні вечори ; Сади виш-
неві, рожеві квіти ; Прощайте ви, ріднії села ; Ми по таборах і тюрмах: Ми по 
таборах і тюрмах ; Люба матусю : "... я все до тебе ..." ; Згадай мене, моя матусю ; 
Останній привіт тобі, мила ; Осінні квіти : "... вже зісхли ..." ; Була нічка темна ; 
Сонце сходить, я журюся ; Рости, рости, черемшино ; Розвивайся ти, високий дубе. 

6. Савчук В. М. Люлі, люлі, люлісенька : [укр. нар. дит. пісні : для голосу без 
супроводу] / Савчук В. М., Бибик Я. П. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. — 46, 
[1] с. : іл. ; 25 см. — На обкл. авт. не зазначено. — 500 пр. — [2009-093 Н] 

Зміст: Колискові пісні: А-а, котки два ; Ходить сонко по вулиці ; Котику 
сіренький ; Кра, кра, ворона ; Люлі, люлі, люлісенька ; Люлю, люлю, попід дулю ; 
Люляй, люляй, мій синочку ; Люлю, люлю, старий гулю ; Мати доню колихала ; Ни-
ни, ни-ни, гроші в скрини ; Ой, бодай, бодай раненько не світало ; Ой, бодай ти, 
зозуленько ; Ой, ходить сон : "... попід хату ..." ; Ой, летіла пава : "... пава через 
садовину ..." ; Ой, мала перепілонька діти : "Ой, мала, мала, ой мала, мала ..." ; Ой, 
покинула перепілонька діти ; Ой, піду ж бо я ; Ой, спи, дитя, колишу тя ; Ой, спи, 
дитино, спи, засипляй ; Пішов котик у лісок ; Прилетіли гулі ; Ой, спи, дитя :                                                                         
"... колишу тя ..." ; Дитячі пісні: Ми підем в діброву ; Гей, конику карий ; Гоп-гоп-гоп 
конику, галоп ; Ішло дівча лучками ; Комарики, дударики : "...на дуду, на дуду ..." ; 
Ластівочко, щебетушко ; Сонечко, сонечко ; У лісі літом я би жив ; У зайчика 
вушка : "... ось так, ось так, ось так ..." ; Українка я маленька ; Вію, вію, вію вінець ; 
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Журилася журочка ; Козуню, любуню ; Ой, вийду я за воротонька ; Мати наша, 
мати : "... як голубка сива ..." ; Мати Олена : "... вчила дітей своїх ..." ; Посаджу я 
грушечку : "... гай буде, гай ...". 

7. Чаморова Н. В. 232 найпопулярніші українські народні пісні : [для голосу 
без супроводу / Чаморова Н. В.]. — Донецьк : БАО, 2008. — 399 с. ; 20 см. — Авт. 
зазначено перед вип. дан. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-481-199-3 (у паліт.). — [2008-221 Н] 

Зміст: А вже весна ; 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 бандуру : "... та й заграв, що знав ..." ; Вийди, вийди, 
Іванку ; Вийшли в поле косарі ; Вишні, черешні розвиваються ; Віють вітри, віють 
буйні ; Сонце низенько : "..., вечір близенько ..." ; Чого ж вода каламутна / сл. І. Кот-
ляревського ; 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 ; Дивлюсь я на небо : "... та й думку гадаю ..." / сл. 
М. Петренка ; Дівка Явдошка ; Дівчино-рибчино, здорова була ; Добривечір, дівчино, 
куди йдеш ; Добрий вечір тобі, зелена діброво ; Дощик, дощик ; Думи мої, думи мої ; 
Зоре моя вечірняя ; Летить галка через балку ; По діброві вітер виє ; Реве та стогне 
Дніпр широкий ; Садок вишневий коло хати ; Така її доля : "...О Боже мій милий!.." ; 
Якби мені черевики ; Як умру, то поховайте / сл. Т. Шевченка ; Женчичок-бренчи-
чок : "... вилітає ..." ; Жито, мамцю ; За городом качки пливуть ; За річкою, за Ду-
наєм ; Засвистали козаченьки ; За Сибіром сонце сходить ; Заспіваймо пісню весе-
леньку ; За туманом нічого не видно ; За тучами, за хмарами ; Зашуміла ліщинонька ; 
Зеленая та ліщинонька ; Зеленеє жито, зелене ; Зелененький барвіночку ; Зелений 
дубочок ; 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 ; Котилася ясна зоря з неба ; Кучерява Катерина ; Луговая зозу-
ленька ; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку ; Максим, козак Залізняк ; Мала мати 
одну дочку ; Малая нічка-петрівочка ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють ..." ; 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 ; Ніч яка місячна, зоряна, ясная / сл. М. Старицького ; 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 : "... на дубку ..." ; Ой, 
гаю мій, гаю ; Ой, гиля-гиля ; 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 ; Ой, літає чорна галочка : "... по полю ..." ; Ой, лопнув обруч :                                                                                                  
"... коло барила ..." ; Ой, любив та кохав : "... собі дівчину мав ..." ; Ой, Марічко :                                                                                
"... 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 ; Ой, продала дівчина курку ; Ой, пряду, пряду ; Ой, сад-виноград :                                                                                                    
"... кучерява вишня ..." ; Ой, сивая зозуленька ; Ой, спала я на сєнє ; Ой, спи, дитя, 
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колишу тя ; Ой, співаночки мої ; Ой, там за явором ; 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 головка 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, чого ти, дубе / сл. С. Черкасенка ; 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 го-
ра ; Прилетіла перепілонька ; Пущу коня : "... ой, на яр, на долину ..." ; Ревуть, стогнуть 
гори-хвилі ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Сидить пташок на черешні ; Сіяв мужик просо ; 
Сніжок іде, метіль мете ; Спать мені не хочеться ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; 
Та внадився журавель ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Та нема гірш нікому ; Та орав 
мужик край дороги ; Та туман яром котиться ; Тече вода каламутна ; 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 ти, милий пилом 
припав ; 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. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1. Хори без інструментального супроводу 

8. Керецман І. В. Тихий вечір : гармоніз. рождеств. мелодій для хору/ансам-
блю без супроводу : [колядки] / Керецман І. В. — Ужгород : Ліра, 2009. — 121 с. : 
іл., портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707514-04-7. — [2009-128 Н] 

Зміст: А в домі сьому : "... у веселому ..." ; Бог предвічний ; Бог ся раждає :                                                                                  
"... хто ж Го може знати?.." ; Божый Сын днесь народився ; В Віфлеємі днесь Марія Пре-
чиста ; В Віфлеємі новина ; Весела світу новина нині ; Витай, Ісусе : "... з Пречистой 
Діви зроджений ..." ; Во Вифлеємі нині новина / О. Нижанківський ; Возсіявий над 
сонце : "... во вертепі нині ..." ; Вселенная веселися ; Господь Бог предвічний :                                                                                            
"... нині нам явився ..." ; Дивная новина : "... ныні Діва Сына ..." ; Коли звізда ясна ; 
На многая літа ; Небо і земля : "... небо і земля ныні торжествують ..." ; Нова радість 
стала : "... яка не бывала ..." ; Новая радость світу ся з'явила ; Ой, йдеме, йдеме ; Пас-
ли вівці пастырі ; Радуйтеся, усі люде ; Разом нині прославім : "... чудну новину ..." ; 
Рождественський канон : "Хрістос рождається, славіте ..." ; Рождество Твоє ; Слава 
буди во вишних Богу ; Со небес ангел : "... пришедше ко нам ..." : Menybol az angyal ; 
Тихий вечір : "... святий вечір ..." ; Тріє царі : "... де ідете глядати Дитятка ..." ; 
Ходьме (пойме), браття, ходьме (пойме) ; Stille Nacht / T. Mohr, W.-F. Gruber. 

9. Панцо В. С. Люблю свій край : вибр. хор. твори, оброб. нар. пісень та аран-
жув. муз. творів / В. С. Панцо ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Упр. інфор-
мації та зв'язків з громадськістю Закарпат. облдержадмін. — Ужгород : Ужгород. 
міська друк., 2007. — 158 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-2921-27-4. — 
[2009-023 Н] 

Зміст: Оригінальні пісні: Люблю свій край : "... тут я родився ..." / сл. В. Коба-
ля ; Спаси і помилуй нас, Боже! : "О, Боже, спаси і помилуй ..." ; Жертва Господня : 
"Наша церква славна, мучениця Божа ..." / сл. Ю. Шипа. Аранжування, гармонізація і 
обробки хорових творів: Кобаль В. Сила любові : "Бог віддався розп'яти ..." ; Святий 
вечір : "Над вертепом засвітила зоря ясна ..." ; Скрипки : "Веселяться й плачуть 
скрипки ..." / сл. Ю. Шипа ; Життя прожить — не поле перейти : "Мрію в серці ношу 
і у долі прошу ..." / сл. В. Кобаля ; Будитель : "В моєму серці в юності розквітла ..." / 
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сл. М. Рішка та В. Кобаля ; Україно! : "Для кого я живу, як не для тебе?.." / сл. А. Се-
ніва ; На многая літа! : "На прапорі нашім сіяє блакить ..." / сл. Ю. Ряста та В. Кобаля. 
— Чучка Е. Един свят — хвалите. — Фенцик С. Гимн Подкарпатских русинов : 
"Подкарпатскіе русины ..." / сл. О. Духновича ; Я русин был : "... єсьм і буду ..." : 
піснь нар. руська / сл. О. Духновича. Українські народні пісні Закарпаття: На високій 
дуже кручі ; Вже журавлі одлетіли : (русин. нар. пісня) ; Ішов відважний гайовий : 
"... до лісу темного ..." ; Ой, на горі лен зелений ; Через річеньку, через болото ; Ой, 
дубе, дубе ; Чия хата соломою вкрита? ; Ой, кумочку-голубочку ; Десь був, Іване ; 
Легіню, пропав бись ; Чия вина — материна ; Од бучка, до бучка ; Є у мене така 
ружа ; Розмарія : "Я в садочку, я в садочку розмарію садила ..." ; Це ты, дівко, це не 
ты? ; Ліщино, ліщино ; Місяцю-королю ; Ой, на горі вітер віє ; Гей не сама'м, не 
сама'м ; Загнав дідо стару бабу ; Дала мені мамка корову ; Широкоє болотище ; Тече 
річка невеличка ; Била мене мамка : "Вчора рік, вчора рік ..." ; А я собі веселенька : 
"На високій полонині ..." ; Сонце низенько, вичур близенько : "... а на серцю тяже-
нько ..." ; Тече вода з-під явора : "... ея-гой ..." ; Утікай, утікай : (3-й та 4-й канони) ; 
Ой, на горі листочок кленовий ; Горі селом гуси гнала ; Перелаз, перелаз ; У неділю 
рано : "... раз, ще сонце не сходить, два ..." ; Ой, жени ня, моя мамко ; А у мої 
миленької ; Ишли дівкы за грибами ; Не буду ся женити ; Коли звізда ясна : закарпат. 
колядка ; Росте терен, росте : "... бо коріння має ..." : нар. балада ; Летів пташок 
понад воду : пісня-балада. Народні пісні: Бодай ся когут знудив ; Ой, не ходи, 
Грицю : укр. нар. пісня : Канон ; Їхав козак на війноньку ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; 
Гра в зайчика : "Зайчику, зайчику, мій братчику ..." : укр. нар. пісні / муз. оброб. 
М. Леонтовича ; Pod tim nasim okeneckom ; Rostie drobna jatelina : словац. нар. пісні ; 
Narodilsa Kristus Pan : словац. колядка ; Нова "Калинка" : "Здравствуй, здравствуй, 
моя милая ..." ; Старичок : "Сватался за девицу богатый старичок ..." : рос нар. пісні. 
Народні пісні русинів східної Словаччини: Засвітив місячок : "... над густу гору ..." ; 
Прийшла мамка під облачок ; А за нашов заградочков ; У сусіды за плотом ; Сиджю 
собі, сиджю ; Добра тота жена ; Лучка, лучіна : "Як я ішов з любовання ..." ; Ей, 
такого мі жалю ; Як собі заспівам ; Чія то долина ; Ой, ты, старый сиваку ; 
Циганочка : "Ой, на горі цигане стояли ..." ; Заграй мі, цигане старый ; Ой, горіла 
біла корчма ; Під зеленов липков : "... корчма стоїть ..." ; А там долов, під берегами ; 
Ей, дружба же я, дружба ; Мав'єм штирі коні ; Листочку червеный : "... чом ся не 
зелениш ..." ; Шуміла ліщина : "... шумів тихий гай ..." ; Ой, умерла корчмарочка : "... 
умерла ..." ; А на горі два яворы ; За Бескидом овес сіють ; Горы наші милі ; Як зачала 
зозуленька. — Гріг Е. Пісня Сольвейг : "Зима пройдет и весна промелькнет ..." : із сюіти 
"Пер Гюнт". — Перец В. Ой, зелені полонини : "... високі Карпати ..." : коломийка 
Закарпаття. — Пономаренко Г. Иван-да-Марья : "В лугах России, где плывут 
туманы ..." / сл. В. Чурсова. — Іпполітов-Іванов М. О, край родной. 

10. Свирид О. П. З джерела духовної криниці : обробки укр. народ. пісень, 
вокал. творів сучас. композиторів для нар. хору, вокал. ансамблю / Олексій Свирид. 
— Вид. 2-ге, доповн. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 2008. — 134, [1] с. : портр. ; 
30 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-8285-52-3. — ISBN 978-966-8285-86-8 (у паліт.). 
— [2009-117 Н] 

Зміст: В обробці О. Свирида: Вербицький М. Ще не вмерла Україна / сл. 
П. Чубинського. — Близнюк В. Слався, мій краю : "Мій Гадяцький краю — куточок 
Вкраїни ..." ; Моя доле, моя Україно : "Я стою на землі, що хлібами одвічно багата ..." / 
сл. О. Недовіса. — Міщенко В. Маруся Чураївна : "Нема її колиски, бо доля її дивна ..." / 
сл. Н. Хоменко ; Ходила мати терен рвати / сл. Я. Кухаренка. — Чурай М. Зашуміла 
ліщинонька / сл. авт. Українські народні пісні: Ой, зіронько ти вечірняя ; Ой, дуб на 
березу ; Ой, місяцю, місяченьку ; Ой, гай, мати, гай ; Зійшов місяць, зійшов ясний ; 
Прийшов к тобі, дівчинонько ; Ой, засвіти, місяченьку ; У сусіда хата біла / аранжув. 
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Ж. Ковальчук ; Чого дуб зелений / аранжув. Л. Нетованої ; Гай зелененький : "Як на 
річку гуси гнала ..." ; Чорбівські підківки : "Ой, гоп, та дзвінкі веселії підківки ..." ; 
Котилися вози з гори ; За горою край води ; Ой, лечу, лечу через Гадячу : за нар. 
мотивами ; Пасла дівка лебеді ; Ой, козаче мій миленький ; Заплету віночок ; Ой, 
весна, весна ; Ходе орел понад морем ; А в петрівку-косовицю ; Ой, хмелю ж мій, 
хмелю ; Коло млина кременина ; Ти ж мене підманула : "Ти ж казала в понеділок ..." ; 
Гадяцькі гуляночки : "Як у Гадячі гуляння ..." : (за нар. мотивами) ; Ой, гоп, в нашій 
хаті ; Та коло наших ворітець ; Від Києва до Лубен ; Дівчино моя, переяславко ; 
Прийди, прийди — дома сама ; Ой, у полі древо ; Ой, качуре мій ; Ой, лопнув обруч ; 
Їхали козаченьки ; Де дівчина ходила ; Поза лужком зелененьким ; Якби мені 
черевики ; А шум ходить ; Ой, на Івана, на Купала ; Ми літо не гуляли ; Люблю 
дівчину ; Ой, музики мої ; Ой, сватку наш, сватку. Щедрівки: Василева мати ; В пана 
Івана ; Чи дома, дома ; Го-го-го коза ; Ой, чи є, чи нема ; Ой, там за горою ; Щедрий 
вечір. Колядки: Добрий вечір тобі, пане господарю ; Нова рада ; Ой, дай Боже ; Ой, 
не спить, не спить ; А в нашого хазяїна ; Як ходили та блудили всі колядники ; На 
Різдвяні свята ; Масниця, яка ти нудна : (за нар. мотивами) ; Весільні пісні 
Гадяцького району. — Стадник О. Ходить журавка : "... зеленим лугом ..." / сл. авт. ; 
Понад Тікичем ходила ; В мого Гриця брови чорні : "Викликає соловейко ..." / сл. 
П. Власюка ; Гей, соколи : за нар. мотивами. — Пашкевич А. Материнська пісня : 
"Колись мені щаслива мати ..." / сл. Й. Струцюка ; Ой, ти ніченько : "... чарів-
ниченько ...". — Бойко П. Козацька : "Засурмили вістовії ..." / сл. Г. Шанька. — Ба-
ланенко А. Жіноча січ : "Ми повернулися з походу ..." / сл. авт. — Чухрай О. А                              
та скрипочка заграла ; Веселіш, музики, грайте : "Я дівчина з України ..." / сл. нар. ; 
На тім боці, на толоці : "Рано-вранці йшла містечком ..." / сл. А. Лихошвая. — 
Жданов А. Кручені паничі : "Паничами двір засіяла кругом ..." / сл. Т. Домашенко ; 
Благослови : "Я просто людина, звичайна людина ..." / сл. М. Бойко. — Білаш О. Ой, 
висока та гора / сл. М. Ткача. — Матвієнко Н. Роде наш красний : "У полі калина ..." ; 
Веснянка : "Розійшлись хмарки, гляне сонечко ..." / сл. авт. 

11. Стельмащук С. Вибрані хорові твори / Степан Стельмащук ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. виховання і диригування, Муз.-
просвітн. т-во "Боян Дрогобиц.". — Дрогобич (Львів. обл.) : Вимір, 2006. — 48, [1] с. : 
портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISВN 966-8260-74-0. — [2009-112 Н] 

Зміст: До рідної пісні : "О, рідная пісне, пісне голосная ..." / сл. Ю. Шкру-
меляка ; Мені тринадцятий минало ; Над Дніпровою сагою / сл. Т. Шевченка ; Остан-
ня ніч : "Ніч остання без кінця і краю ..." / сл. М. Старицького ; Ой, ідуть тумани ; 
Пісня і праця : "... великі дві сили ..." / сл. І. Франка ; Каменярі : "... До рук джаган!.." 
/ текст С. Стельмащука за мотивами поезій І. Франка і С. Черкасенка ; Сміло, браття, 
доки в силі / сл. П. Грабовського ; Вечір : "Вечоріє і темніє ..." / сл. Я. Щоголіва ; 
Серенада : "Світять зорі, заки в полі ..." / сл. С. Руданського ; Ми йдемо удвох : 
"Сріблястим намистом пишаються віти ..." / сл. Г. Ткачук. 

12. Українські церковні колядки. Ч. 2 : [для хору без супроводу] / авт. ідеї та 
проекту, упоряд. М. Загорська. — Житомир : Полісся, 2008. — 316, [6] с. ; 30 см. — 
Бібліогр.: с. 316 (15 назв). — 1 000 пр. — ISВN 978-966-655-367-9 (у паліт.). — 
[2009-021 Н] 

2.1.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори 

13. Верета Г. С. Обробки українських народних пісень для чоловічого хору а 

капела / Григорій Верета. — К. : [б. в.], 2009. — 82, [1] с. ; 26 см. — Назва обкл.: 

Коло млина, коло броду. — 100 пр. — ISMN M-707516-03-4. — [2009-054 Н] 
Зміст: Під Твій покров святий : "... Діво Свята ..." ; Кант про Спасіння : "По 

святій горі Спаситель ходив. Алілуя ..." ; Ой, дівчино красна : колядка ; Ой, коляда-
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колядниця : колядка ; Ой, сивая та і зозуленька : щедрівка ; Ой, чи є, чи нема пан гос-
подар дома? : щедрівка ; Українські народні пісні: В гаю зелененькім : "... соловій 
щебече ..." ; Висока могила сирої землі ; Одної ночі : "... одної днини ..." ; Я сьогодні 
від вас від'їжджаю : пісня УПА ; В горах грім гуде : (марш укр. стрільців) : "... хоч 
зима паде ..." / сл. О. Маковея ; Ой, любив та кохав козак дівчиноньку ; Ой, не 
п'ються пива-меди / сл. Т. Шевченка ; Ой, у полі береза стояла ; Туман, сивий по 
долині ; Зайшло сонце за віконце ; Ой, у полі сухий дуб стояв ; Ой, чи будеш дів-
чинонько, за мною тужити? ; Коло млина, коло броду ; Вже вечір вечоріє ; Соловію 
рябенький : "Соловію да, соловію рябенький ..." ; Чубарики-чубчики ; На городі 
калинонька ; Косив косар білу гречку ; Служив Яків у пана ; Соловейку, чого рано 
встаєш? ; Ой, летіла горлиця : "... через сад ..." ; Про Нечая : "З-за темного лісу ..." ; 
Весільні: Ой, як крикнули гуси-лебеді ; Ходять в нас вісті. Лемківські народні пісні: 
Зашуміли ліси : "... зашуміли бори ..." ; Ганцьо, не дримай. — Купчинський Р. Спи, 
дівчино : "Накрила нічка та й тихесенько ..." ; Засумуй, трембіто ; Готуй мені зброю / 
сл. авт. — Гайворонський М. Реквієм : (Як ви умирали) / сл. М. Кураха. — Лепкий Л.                                       
І снилося з ночі дівчині ; Коби скорше з гір Карпатів : "... з'їхати в долину ..." / сл. авт. 

14. Всі йдемо до Тебе : молитов. і прославні церк. пісні : [для хору без 
супроводу] / зібрав і впорядкував С. Пашовський ; Храм святого апостола Андрія 
Первозванного ЧСВВ у Львові. — Львів : Вид-во Т. Сороки, 2009. — 118 с. ; 20 см. 
— 1 000 пр. — ISMN 979-0-707529-00-3. — [2009-079 Н] 

Зміст: Пісні до Сотворителя ; Пісні до Ісуса Христа ; Пісні до Пречистої Діви 
Марії ; Пісні до святих ; Коляди ; На Новий рік і Йордан ; Страстні пісні ; Воскресні 
пісні ; Інші пісні. 

2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори.  

Хорові партитури 

15. Капустинський А. В. Від Бога милість, а від людей шана : (метод. рек. на 

допомогу керівникам фольклор. і хор. колективів, бібл. фахівцям Київ. обл.) : [для 

хору без супроводу] / Андрій Капустинський ; рецензія Т. Малицької ; Київ. обл. б-ка 

для дітей. — К. : Київ. обл. б-ка для дітей, 2008. — 88 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 16  

(17 назв). — Алф. покажч. хор. творів: с. 85. — 40 пр. — [2008-240 Н] 

Зміст: Колядки та щедрівки Київщини в обробці для академічного хору a 

cappella, авторські твори для хорового співу: Ой, сів Христос вечеряти ; Святий 

Миколай : "Ой, хто, хто Миколая любить ..." ; На Різдво Христове : " Ангел прилетів ..." ; 

Ой, у полі, в полі : "... там древо стояло ..." ; Ой, бачить Бог : "... бачить: Творець, що 

мир погибає ..." ; А ми Калиту гулять будем ; Андрію, Андрію... ; Славні хлопці і дів-

чата ; Бігла теличка : "... з березничка ..." ; Нова радість стала : "... яка не бувала ..." ; 

Небо і земля нині торжествують ; Ой, ходить, ходить місяць по небу ; Дивная но-

вина : "... нині Діва Сина ..." ; По всьому світу : "... стала новина ..." ; Добрий вечір 

тобі : "... пане господарю, радуйся ..." / оброб. А. Капустинського. — Капустинсь-

кий А. Київський новорічний вальс : "Київ сніжний новорічний ..." ; Дарунок : 

"Життя — це дарунок тобі і мені ..." / сл. М. Зніщенка ; Вечірня молитва : "Я лягаю 

рано спати ..." / сл. нар. ; Зимові спогади. 

16. Скуратовський В. І. П’ять поем для мішаного хору : [для хору без супро-

воду] / Володимир Скуратовський. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2008. — 36 с. ; 

29 см. — ISMN 979-0-707506-32-5. — [2009-040 Н] 

Зміст: 1. Do : До тебе, Україно! : (гімн) : "Україно! Україно!.." ; 2. Re : Реве-

гуде негодонька ; 3. Mi : Колискова : "Місяць яснесенький ..." ; 4. Sol : Соловейковий 

спів навесні ; 5. La : Лагідні веснянії ночі... 
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2.2. Хори з інструментальним супроводом 

17. Волощук В. М. Люблю тебе, мій краю : пісні : [з бук.-цифр. познач. партії 

супроводу] / Володимир Волощук. — Кіровоград : Код, 2008. — 124 с., [4] арк. іл. : 

іл. ; 20 см. — На паліт.: Таланти Красноградщини. — 1 000 пр. — ISMN M-9007037-

0-5. — [2009-001 Н] 
Зміст: Душею укріпитись: Душею укріпитись : "Над притихшим селищем, як 

хвилі ..." / сл. Ю. Касілова ; пер. з рос. А. Корінь ; Люблю тебе, мій краю : "О, як 
тебе, мій краю я люблю ..." ; Україні : "І серцем і душею я жадаю ..." ; Калини цвіт : 
"Затихла пісня солов'їна ..." / сл. О. Петриченка ; Квітуй, Україно! : "Квітуй, квітуй, 
кохана Україно!.." / сл. Л. Сябро ; Все то — Україна : "Неозорим степом, буйними 
садами ..." ; Цвіте калина : "... на козачім лузі ..." / сл. Г. Войченка ; Моя земля : 
"З високих гір збігає полонина ..." ; Батьківські пороги : "Куди б не завели путі ..." / 
сл. О. Надутенко ; Последний парад: Подвиг : "На кров'ю зрошеній землі ..." / сл. 
О. Петриченка ; Весна перемоги : "Вже років промайнуло немало ..." / сл. В. Волощу-
ка ; Последний парад : "Плывут штандарты и знамена ..." / сл. Ю. Касилова ; Дети 
войны : "Нам дома порой все никак не сидится ..." / сл. Ю. Олейникова ; Вітальна 
пісня: Марш буровиків України : "Де метіль гуляє, чи морози люті ..." ; Петрівка — 
моє село : "Колосяться в полях хліба ..." / сл. С. Ковальової , С Днем рожденья, поб-
ратим! : "В Тульской области России ..." / сл. В. Волощука, С. Ковальовой, Н. Ефре-
мова ; Берегине : "У твоєму домі затишок панує ..." / сл. Л. Кір'яненко ; З ювілеєм 
тебе, Рада! : "Знають всі село Петрівка ..." / сл. В. Волощука ; Н. Ефремова ; Пісня 
про Кирилівку : "Розляглося село по долині ..." / сл. В. Безкровного ; Ми — козацькі 
внуки : "Розквітла юності зоря над видноколом ..." / сл. О. Дуко ; Вітальна пісня : 
"Хай доля дарує Вам довгого віку ..." / сл. нар. ; Красноградські співанки: Красно-
градські співанки : "Ми, дівчата з Краснограда ..." / сл. С. Ковальової ; Красноградсь-
кі галушки : "Був я, друзі, у Тюмені ..." / сл. М. Калкутіна ; Ой, дівчата, знайте, знай-
те! / сл. нар. ; Ой, вип'ємо, люди! : "... вип'ємо, хороші ..." / сл. С. Безверхого ; Йшли 
дівчата : "... понад річкою ..." ; У садочку : " ; У садочку, у куточку ..." /сл. М. Єфре-
мова ; Что такое Новый год? / сл. М. Пляцковского ; Ой, на горі сніг біленький / сл. 
нар. ; Солодкий полон : На калині мене мати колихала / сл. А. М'ястківського ; Спо-
гад : "Давно обсипався весняний цвіт ..." / сл. О. Петриченка ; Мамин вальс : "Біла 
хусточка моя ..." / сл. Т. Мезенцевої ; Любимой бабушке : "В слове бабушка столько 
любви и тепла ..." / сл. нар. ; Десь ти загубилась : "... наче голос в лісі ..." / сл. М. Тка-
ча ; Звонче жаворонка пенье / сл. А. Толстого ; Утоптала стежечку : "... через яр ..." / 
сл. Т. Шевченка ; Побачення : "Там, де в саду цвіте калина ..." ; Ранок : "Сонце п'є 
медові роси ..." / сл. О. Петриченка ; Ой, у лузі калина стояла / сл. нар. ; Сніговій : 
"Ти пробач, що сьогодні непрошена ..." ; Твої сліди : "Немає відстані між нами ..." / 
сл. Н. Земної ; Прощальна пісня : "Товариство моє ясночоле ..." / сл. нар. ; Співаю з 
мамою : "Коли в селі дорідним колосом ..." / сл. В. Романовського ; Солодкий полон : 
"Збери моє личко в долоні ..." / сл. О. Надутенко ; Обробки народних пісень: 
Заповіт : "Як умру, то поховайте ..." / сл. Т. Шевченка ; А вже третій вечір : "... як 
дівчину бачив ..." ; Ой, там, за лісочком ; Поза лісом зелененьким ; Ой, у полі 
криниченька ; Ой, вишеньки-черешеньки ; Я ж тебе, Галю, не лаю ; Очі синії, сині : 
"... дала мати дівчині ..." / сл. нар. 

18. Сльота І. М. Нескінченна музика життя : вибр. твори. У 3 кн. Кн. 2 : На-
родно-хорові твори / Іван Сльота. — Житомир : Полісся, 2007. — 364, [1] с. : портр. ; 
21 см. — 600 пр. — ISМN 979-0-707521-00-7. — ISМN 979-0-707527-01-4 (у паліт.). 
— [2009-104 Н] 

Зміст: Хліборобська величальна : "Заграйте, сурми, на зорі ..." ; Як на нашій 
землі / сл. І. Бердника ; Україно, рідна Україно ; Ой, чого ти, чайко ; Жита, жита :                                                                                
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"... цвітуть жита ..." ; Приснилось матері : "... що ожили солдати ..." ; Журавлі : "Жура-
вель курличе ..." ; Встань, козацька славо : "... засвіти знамена ..." ; Щедрик :                                                             
"... щедрик, щедрівочко ..." / сл. О. Богачука ; Ходить вітер по степах / сл. П. Сиченка ; 
А льон цвіте : "Де льони-довгуни ..." ; Як дівчина пасла гуси : "Гусак — туди, а гуска 
— сюди ..." / сл. В. Юхимовича ; Хліб на рушнику : "Стоять хліба, як повінь серед 
поля ..." ; Ой, хміль, зелен хміль : "Сонце дивиться напроти ..." / сл. В. Крищенка ; 
Шумлять хліба : "Ой, шумлять хліба ..." / сл. В. Лагоди ; Тополі : "Стоять край 
дороги тополі ..." / сл. М. Бакая ; Ой, то не зима : "Хлопці-юнаки ..." / сл. О. Лупія ; 
Ой, і упали сніги ; Провина : "Ех, талан — гіркий полин ..." / сл. М. Луківа ; Як упав 
же він з коня / сл. П. Тичини ; Любий брате, маму бережи : "Стану біля брата при ме-
жі ..." / сл. А. Камінчука ; Розкажи, обеліск / сл. О. Головка ; Ой, у лісі сосононька ; 
Ой, хотіла мене мати ; Ой, плили гусоньки : "... бистрою водою ..." / сл. нар. ; Від 
імені житнього хліба : "Не вийде на вигін косар ..." / сл. А. Малиновського ; Краю 
мій : "Ну й весна чарівна ..." / сл. Г. Столярчука ; Стежка до воріт / сл. П. Власюка ; 
Пісня-дума про Житомир : "Гей, над бором, над гаєм ..." ; Летіли журавлі / сл. І. Сльоти ; 
Україно, любов моя : "Ген із Верховини ..." ; Рідний край : "Закружили в небі пере-
літні птиці ..." / сл. М. Ткача ; Цвіте Полісся : "П'янить бузок, як ніжний поцілунок ..." / 
сл. І. Редчиця ; Арфами, арфами / сл. П. Тичини ; Спади мені дощем на груди / сл. 
В. Симоненка ; А ми до Прип'яті серцями прип'яті : "Древлянський краю наш — 
роздолля пралісів ..." ; Ой, там, за кручею / сл. П. Сиченка ; Дума про матір : 
"Посіяла людям літа свої, літечка житом ..." / сл. Б. Олійника ; Журналістська зоря : 
"Ой, далекі дороги ..." / сл. В. Козака та В. Сльоти ; Мені однаково : "... чи буду ..." / 
сл. Т. Шевченка ; Родом із села : "Я родом із села, з того глухого ..." / сл. А. Беха ; 
Українці, будьмо разом : "Здрастуй, сонце, здрастуй, воля ..." / сл. В. Башинського. 

2.3. Вокальні ансамблі 

2.3.1. Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі 

19. Вербена : пісен. дивосвіт : твори з репертуару заслуж. артисток України 

тріо бандуристок "Вербена" до 20-річчя творч. діяльн. колективу. Вип. 1 / [упоряд.: 

Л. Зайнчківська та ін.]. — Черкаси : Брама-Україна, 2007. — 71, [1] с. : портр. ; 30 см. 

— 500 пр. — ISBN 978-966-453-000-9. — [2008-253 Н] 

Зміст: В аранжув. та обробці Л. Ларікової: Оленєва Т. Пісня любові : 

"Шелестючі сади вечорові ..." / сл. М. Сингаївського. — Соприко О. Біла казка / сл. 

Л. Сапи. — Осадчий О. Я розкажу : "... про квіти і про сад ..." / сл. Г. Чубач. — Гор-

чинський А. Нас поєднає вальс : "Хмелієш від жінки без вина ..." / сл. М. Луківа. — 

Довгань А. Ретро : "В сяєво сонця закоханий день ..." / сл. авт. ; Самотній романс : 

"Нема тебе і я цілую небо ..." / сл. Л. Зоряної ; Красна врода : "Над рікою верби 

гнуться ..." / сл. К. Кособлик. — Аракишвили Д. Тростник : "Трепетный тростник ..." / 

сл. Й. Гришашвили. — Білаш О. Ой, на морі хвиля грала / сл. М. Хвильового. — 

Незовибатько О. У перетику ходила : "... по горіхи ..." / сл. Т. Шевченка. — 

Попович А. До пісні : "Будь мені розрадою, пісне моя зоряна ..." / сл. В. Матвієнка ; 

І снилося з ночі дівчині : (романс) ; Сміються, плачуть солов'ї ; Ой, дівчино, моя 

Галю ; Ой, по горі сірі воли ходили. 

20. Пісні з репертуару "Росинки" : (репертуар. зб.). Ч. 2 / [упоряд.: Михайлюк 

Х. О. та ін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. — Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2008. — 87, [1] с. : портр. ; 29 см. — 1 000 пр. — [2009-094 Н] 
Зміст: Бах Й. С., Гуно Ш. Ave Maria : "... gratia plena ...". — Фібіх З. Поема : 

"Ніч п'янка світ заколисує снами ..." / укр. текст Б. Стельмаха. — Білаш О. Леле-
ченьки : "З далекого краю ..." / сл. Д. Павличка ; Білі лебеді : "Посідали лебеді на 
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воду ..." ; Серед літа / сл. М. Ткача. — Гайворонський М. Коли ви вмирали : "... вам 
дзвони не грали ..." / сл. О. Олеся. — Фіцалович І. Полюбила чорнобрива / сл. Т. Шев-
ченка. — Червона калино, чого в лузі стоїш? : укр. нар. пісня / оброб. Б. Шиптура. — 
Костенко В. Де ти, легінь? : "В горах стежки-блискавиці ..." / сл. В. Юхимовича ; 
Лебеді : "У ранковій сивій млі ..." / сл. Є. Летюка. — Кос-Анатольський А. Коли 
заснули сині гори : "Ніч над Карпатами ..." / сл. авт. — Поклад І. Чарівна скрипка : 
"Сіла птаха білокрила на тополю ..." ; Студентська пісня : "Попереду знов екзамен ..." 
/ сл. Ю. Рибчинського. — Антків Б. Романе, Романе : "В небі зірка туманиться рання ..." / 
сл. М. Петренка. — Івасюк В. Шумить пшениця, як Дунай / сл. С. Пушика. — 
Стецик В. Стежина : "Прийшов вечір у Карпати ..." / сл. авт. — Дворський П. 
Місячна дорога : "Сховалось сонце у гаях ..." / сл. М. Бакая. — Скорик М. Намалюй 
мені ніч : "Я до тебе прийду ..." / сл. М. Петренка. 

21. Попенко М. Я. Білі лебеді : [зб. пісень] / Іван Стецюра [сл.], Микола 
Попенко [музика]. — Ужгород : Ліра, 2009. — 50 с. ; 29 см. — 150 пр. — ISMN 979-
0-707514-07-8. — [2009-123 Н] 

Зміст: Верховино — Срібна Земле : "О, Верховино — Срібна Земле ..." : для 
соліста та міш. хору в супроводі оркестру : (хор. партит.) ; Краю мій Подільський : 
"... краю черешневий ..." ; Мене не балувала доля ; Люблю : "Як до сонця, як до світ-
ла ..." ; Лебідка моя білокрила : "... рум'яна ..." ; Ой, зелена гілочка, зелена : "... ой ..." ; 
Ой, Оксанонько, Оксана! ; Пташечка-Щебетушечка : "Гострокрила пташечка ..." ; 
Ой, над морем синь далека ; Лози зелененькі : "Ой, лози, лози гнучкі, зелененькі ..." ; 
Ой, конику-воронику : для чол. вокал. квартету ; Згадаймо всіх, хто в бою поліг ; 
Подолянки мої, мирівчанки : для чол. голосу в супроводі фп. ; Твої очі, мов чорниці ; 
Моїй пісні : "Будь же радістю живою ..." : для соліста-баритона в супроводі фп. ; 
Ясени верхами обнялись ; Ой, якби я ластівочка ; Як калина розквітала ; А я лишу 
тоту гору : "Ой, там — отам, під горою, дівчина Йоланка ..." ; Хміль лугами ; Обри-
ває вітер листя : "... кидає додолу ..." ; Мамко моя солоденька : "... що ти наро-
била?.." ; На річці Шопурці : "Хизуються водопади на річці Шопурці ..." : для жін. 
вокал. ансамблю ; Ой, білі лебеді на чорній воді : балада : для співу без супроводу ; 
Понад Ужем : "... чайка кружить ..." : для серед. голосу з фп. 

22. Стефанишин М. С. Вокальні тріо : [без супроводу] / Мирослав Стефани-
шин. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 119 с. : іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-
966-2115-55-0. — [2008-235 Н] 

Зміст: Молитва до Бога : "О, Боже великий, святий, всемогутній ..." ; Вишиван-
ка : "Мамо, вишийте сорочку ..." ; Лине пісня із небес ; Краса Волинь : "З вітрами 
шепчуться ліси ..." ; О айстри : "Чарівна мелодія з теплого літа ..." ; На крилах ме-
лодій : "Лети, наша пісне, на крилах мелодій ..." / сл. Л. Засадко ; Вечірня година : 
"Уже скотилось із неба сонце ..." ; Горить моє серце : "... його запалила ..." ; Місяць 
яснесенький ; Стояла я і слухала весну ; Коханий мій краю : "Сторононько рідна! 
Коханий мій краю!.." ; Ноктюрн : "Лагідні весняні ночі зористі!.." ; Гетьте, думи :                                                    
"... ви хмари осінні!.." / сл. Л. Українки ; Заспіваймо волинянко : "Вітерець із лугів по-
віває ..." ; Зацвіли черешні : "... на високій кручі ..." ; Пісня про Луцьк : "Де калиною 
пахнуть світанки ..." ; Солов'ї над Вижвою ; Я — Мавка ; Чарівна калина : "Запалала 
та калина чарівна ..." / сл. О. Богачука ; Тополина дума : "Ой, повіяло з поля ..." ; 
Мавки : "В надвечірнім лісі ..." ; У задумі над річкою ; Місто моє : "Чи співає весна, 
чи дороги встеля ..." / сл. П. Маха ; Над вечірнім Дніпром : "Тихий вечір, щедрий 
вечір ..." / сл. П. Маха і П. Марущака ; Вечірня казка : "На небесному прузі ..." ; Ода 
Луцьку : "На славу нащадкам Романа й Данила ..." / сл. М. Мартинюка ; Отчий край : 
"Щасливий той, хто матір має ..." / сл. М. Онуфрійчука ; Мовчить зоря : "Чому уста 
твої мовчать?.." ; Журавлиний клич : "Згадаймо, панове, дніпровські пороги ..." ; 
Україна моя : "Між борами — село ..." ; Колядка : "Народила Діва Сина ..." ; Пісне, 
дзвени : "Теплий вітер летить над садами ..." ; Пісня про Світязь : "Стрепенулася 
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тиша чаїним крилом ..." ; Понад Стиром верби гнуться / сл. Й. Струцюка ; Світязький 
вальс : "Чарівності більшої в світі немає ..." / сл. С. Олексеюк ; Тарасові думи : 
"Думи, Батьку, твої думи ..." ; Захотілося грибочків / сл. М. Гнатюка ; Волинянко 
моя, волинянко : "Наші мрії збулись ..." ; Луцький вальс : "Горять променисто вогні 
мого міста ..." / сл. М. Кузьо ; Наш Луцьк : "Луцьк — сучасне і древнєє місто ..." ; 
Рідна Волинь : "Завітайте до нас ..." ; Славні козаки : "Гей, згадаймо, браття, ту 
годину ..." / сл. К. Іванущика ; Лірична дівоча : "В небі зорі засіяли ..." / сл. А. Слю-
сара ; Солов'їної ночі : "... незабутися сном ..." / сл. М. Ігнатенко ; Осінні дощі : "... від-
шуміли ..." / сл. В. Вербича ; Ой, ти калинонько : "Коли спадають ранні роси ..." / сл. 
О. Лісової ; На калині в садочку : "Ой, червона калина ..." / сл. В. Іващенко ; 
Посміхнися, любий : "Дівчина стежкою ..." / сл. В. Котляра ; На березі Стиру : 
"Я жду, не діждуся твоєї краси ..." / сл. Т. Музичука ; Грай, скрипалику : "Вдалині бі-
ліють хати ..." / сл. В. Каневського ; Лучаночка-волиняночка : "Сяють зорі мерехт-
ливо, мріють над Поліссям ..." / сл. С. Олексеюк ; Моя лучанко : "Цвіт-красою лісів і 
лугів ..." ; Квітне наше місто : "Там, де хвилі чисті ..." / сл. Я. Андрусяка ; Козацька 
похідна : "Гримотять литаври, стяги пломеніють ..."/ сл. М. Олійника ; Поліська 
полька : "Там цимбали, скрипка й бубон ..." ; Ой, у полі три тополі / сл. нар. ; Ой, на 
горі ; Волинські веснянки : "Весна красна ..." : оброб., сл. і мелодія нар. Гармонізація 
українських народних пісень: Час додому, час ; Сидить дід на печі ; По той бік гора ; 
Музиченька грає : "На вулиці музиченька грає ..." ; Жартівливі коломийки : "Уми-
раю, моя мати, вмираю, вмираю ..." ; Казала дівчина: "Прийди, прийди" ; Щось по лісі 
гукає : "... вівчар вівці зганяє ..." ; Летять галоньки : "... у три рядоньки ..." : весільна. 

2.4. Спів соло 

2.4.1. Пісні та романси. Концертні арії 

23. Бєлова М. М. З долонь моїх зростає доброта... : зб. пісень для дітей і 

дорослих : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Марина Бєлова. — 

Кіровоград : Код, 2008. — 67 с. : портр. ; 28 см. — 100 пр. — ISМN М-707500-54-5. 

— [2009-018 Н] 
Зміст: 1. Дитячі пісні: Материнські стежки: Ми всі діти українські :                                                                                    

"... український славний рід ..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Наші друзі : "Весело живеться 
нам у рідній школі ..." ; Незабутній вчительці : "Де знайти ті слова найніжніші ..." ; 
День народження : "В мене свято сьогодні веселе ..." ; Колискова : "Баю-бай, баю-
бай, спи, малятко, засинай ..." ; Дружна сім'я : "Як нам добре і весело разом 
зустрічать кожен ранок і день!.." ; З новим роком! : "... вітаєм вас, друзі!.." ; Дівочий 
спогад : "Залишився у серці лиш спогад про щасливі ті, радісні дні ..." / сл. Л. Чет-
верик ; Перша вчителька : "Букварі та читанки, парти в два ряди ..." / сл. Т. Коло-
мієць ; Наші мами : "Пам'ятаймо, милі діти ..." /сл. С. Олійник ; Матуся : "Я про-
кидаюся рано — й зразу, хоч ще не встаю ..." / сл. І. Гнатюка ; Спи, малесенька ди-
тинко : "... дівчинко моя ..." / сл. І. Гриневич ; Вітерця мовчить сопілка ; Хлопчик-
козачок : "Народився я на світ в Україні калиновій ..." ; Наша планета : "Ми твої, всі 
молоді соколята ..." ; Відспівало літо : "... відспівало ..." / сл. М. Родинченка ; Я — 
співак : "Хлопці всі сміються з мене — ну й нехай, а я щасливий ..." / сл. невід. авт. ; 
Рідна мова : "Мова рідна мова — мова кольорова ..." / сл. Ю. Рибчинського ; Спі-
вають діти : "... щебетливі птахи, і струменить у душу чистота ..." / сл. В. Яремчука ; 
2. Співанки про природу: Веселі музики : "Джміль настроїв контрабас, коник — 
скрипку нову ..." /сл. Л. Баранової ; Бджола : "Навколо мене луг бринить ..." / сл. 
А. Костецького ; Співанка про місяць : "Ой, місяць січень кличе мороза, морозить 
лиця, щипає носа ..." / сл. М. Підгірянки ; Птиця : "Тріпоче серце пійманої птиці ..." / 
сл. Д. Павличка ; Розплела берізка коси / сл. В. Ладижець ; Вечоріє : "Коли надворі 
вечоріє, коли в трудах минає день ..." ; Прилетіла пташка : "... з далекого краю ..." ; 
Народження пісні : "Питав я в малої травинки ..." / сл. М. Родинченка ; 3. В будні і у 
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свята: Святкова пісня : "На рідній, прекрасній землі українській ..." ; Свято Варва-
рівки : "День народження — то свято, ждем завжди його приліт ..." / сл. Л. Четверик ; 
Схилися над могилами солдатів : "За Батьківщину у боях вмирали ..." / сл. М. Поз-
нанської ; Спалена юність : "Тяжко вмирати під небом чужим, долю губить молоду ..." ; 
Служба : "На посту — як на посту: стоїмо на чатах ..." ; Світ вклонився тобі... : "Ми з 
тобою, Тарасе, тепер живемо ..." ; Привітальна : "Нехай звучать мелодії веселі ..." ; 
Пам'ять : "Доля музиканта барвами багата ..." / сл. М. Родинченка ; Марш пожеж-
ників : "Вогню пекельна круговерть і над пожежами заграви ..." / сл. І. Хоменка ; 
4. Україно — люба мати: Долинська — квітка степу : "Тут минулих віків неповторні 
сліди ..." ; Ой, цвіла калина : "Нас чума косила, голод-холод бив ..." ; Україно, люба 
мати : "Синє небо, степ широкий — родова земля ..." / сл. М. Родинченка ; Мала 
Батьківщина : "Містечок бачила чимало ..." / сл. Л. Баранової ; Своя у кожного сте-
жина : "... і віра в кожного своя ..." / сл. С. Барабаш ; 5. Мамині жоржини: З долонь 
моїх зростає доброта / сл. Т. Журби ; Вальс для мами : "Вже в косі сивина, але ти — 
як весна, що буяє в цвіту білопінних садів ..." / сл. А. Корінь ; Пісня для мами : "Ви 
не плачте, мамо, на порозі синім морем сліз, гірких, як дим ..." / сл. О. Заєць ; Лебеді 
материнства : "Мріють крилами з туману лебеді рожеві ..." / сл. В. Симоненка ; Ма-
мини жоржини : "Згасає жовтень, а у нас в саду ..." : романс / сл. Л. Баранової ; 
6. Життя іде: Допоки музика звучить : "... в твоїй душі, як і звучала ..." / сл. невід. авт. ; 
Музика у серці : "Якби не світило нам сонце, то все навкруги було б сірим ..." / сл. 
Л. Четверик ; Гопак : "Ой, гоп, гопака, а я дівка така ..." ; Забіліли степи : "... забіліли, 
а в дібровах сумують дуби ..." / сл. М. Родинченка ; Кручений панич : "Жив, не ївши-
пивши він, — все любов шукав ..." / сл. А. Корінь ; Життя іде : "... і все без коректур, 
і час летить, не стримує галопу ..." / сл. Л. Костенко ; Ти людина : "Ти знаєш, що ти 
людина? Ти знаєш про це чи ні?.." / сл. В. Симоненка ; Зірка : "На мої долоні зірка з 
неба впала ..." / сл. І. Доленик ; Коляда : "Весь вік в дитинства я в боргу, що з далини 
горить звіздою ..." ; Квітка айстри : "Прийшла любов — і сам не знаю, звідки ..." / сл. 
В. Романюка ; Засвічу тиху свічку : "... надії, попрошу у небес доброти ..." / сл. С. Ба-
рабаш ; Калина в лузі : "... розгорнула віти ..." / сл. Л. Баранової ; Подаруй мені 
проліски : романс ; Святий хліб : "Смачнішим що хіба буває, ніж хліб, що дався 
недарма?.." / сл. Л. Ніколаєвської. 

24. Бондаренко Є. В. Білих троянд заметіль. [Вип. 1 : для голосу з букв.-цифр. 
познач. партії супроводу / сл.] Василь Гостюк, [музика] Євген Бондаренко. — Косів 
(Івано-Франків. обл.) : Писаний камінь, 2007. — 40, [1] с. : іл., портр. ; 21 см. — 
500 пр. — ISBN 978-966-8519-48-2. — [2009-026 Н] 

Зміст: Білих троянд заметіль : "Згадай же, кохана, як пахнуть уста ..." ; Запізні-
лий цвіт : "Йшла любов стежками, розсипала квіти ..." ; Наречений мій : "Весняними 
квітами, в променях зігріта ..." ; Танець кохання : "Це не сон, це усе наяву ..." ; Твої 
уста : "Я до тебе крізь ночі іду ..." ; Добрий ранок тобі, Україно : "Ми на хресну дорогу 
виходим з тобою ..." ; Акації цвіт : "Ми шукали любов серед світу безмежного ..." ; 
Однокласники-друзі : "Відлунав на прощання ..." ; Сніжинка моя неземна : "Розгулявсь 
надворі снігопад ..." ; Просто я кохаю : "Іду до тебе, наче в просинь ..." / сл. В. Гостюка. 

25. Бригинець А. Є. Лети, моя пісне : поезії : [для голосу (хору) без супро-
воду] / Андрій Бригинець. — Чернігів : Деснян. правда, 2009. — 87 с. ; 20 см. — 
500 пр. — ISBN 978-966-502-455-2. — [2009-080 Н] 

Зміст: Україно моя, Україно! ; Молитва за Україну : "Храни, Боже, мою Ук-
раїну ..." ; Ти до мене прийди : "Хвилююсь, чекаю на зустріч з тобою ..." ; А вона одна : 
"Тихо ріка шумить ..." ; Козацька пісня : "Щоб гаї шуміли ..." ; Неполный бокал :                                                                                                
"... мне достался вина ..." ; Пісня вірності : "Над моєю хатою зорі падають ..." ; Березова 
кладочка : "Збудував я на той берег ..." ; Запрошення : "У вальсі ми пливем ..." ; 
А любові в серці — море : "Замела метіль, завила ..." ; Берізка : "Розпустилась білим 
інеєм ..." ; Тобі, моя пісня : "Немов арфи, так зорі співали ..." ; Зима : "... закружила, 
завыли метели ..." ; За щасливу неньку-Україну ; Тільки ти : "Мрію, вірю тобі ..." ; 
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Гімн свободи : "Гордий з того, що я українець ..." ; Дружинонько мила : 
"Чепурненька, симпатична, гарна, чорнобрива ..." ; Осінь : "Густії тумани пливуть 
над полями ..." ; Ой, чи то циганочка : "Вийду в поле чистеє ..." ; Струмочок : "Дінь-
дінь струмочок ..." ; Туди, де ходиш ти : "... розібрані мости ..." ; Рідний край : "Де є 
такі степи широкі?.." ; Моя зоря : "Вже не першая весна розливає повінь ..." ; Ти 
прийди : "Заховалось сонечко, тиша навкруги ..." ; Ой, ходила по лісочку : "... нав-
мання ..." ; Козелець : "В тополях, каштанах та вербах ..." ; Коні : "... мої, коники ..." ; 
На небі зіронька ; Лети, моя пісне : "... у вирій лети ..." ; Капітошка : "Схочу — 
кулькою кочуся ..." ; Поліський край : "Наше ріднеє Полісся ..." ; Через річку-
невеличку : "Нехай в небі яснозорім ..." / сл. авт. ; Україно : "Я закоханий палко, без 
міри ..." / сл. В. Симоненка ; Калина : "Я хотіла, щоб калина у дворі моїм росла ..." ; 
Вітальна : "Усім-усім, одвічно роботящим ..." ; Дівоча пісня : "Що в моєму серці, 
розказати важко ..." ; Надія : "Повсихали верби коло хати ..." / сл. Г. Прилипко ; 
Заскучал парнишка молодой : "Тонкий явор гнется над осокой ..." ; Дві подружки : 
"Де жита шумлять високі ..." / сл. І. Кульбіди ; Хліборобська слава : "Як сонце, хлі-
бина сія на столі ..." / сл. М. Ткачука ; Ласкаво просимо : "Співа Дніпро, відлунюють 
Карпати ..." / сл. В. Крищенка ; оранж. Єгорова ; Пахне м'ята : "Скупаний в пахучій 
м'яті ..." ; Летять, наче музика, лебеді : "Повертаються птахи із вирію ..." / сл. 
В. Крищенка ; Моє село : "У світі стільки доброти і стільки лиха ..." / сл. невід. авт. ; 
Дума про козака Мамая : "То не буйний вітер по степу гуляє ..."/ сл. нар. ; Твій 
полудень віку : "Життя, наче книга, в ній шлях твій і доля ..." / сл. А. Коломійця ; 
Тишина : "Если спорят с весною ручьи ..." / сл. В. Бургомистрова ; Голос до земляків 
далеких : "Хай над світом рідна пісня лине ..." / сл. П. Воронька ; Солдати : "А ми 
солдати, в нас одна мета ..." / сл. М. Сингаївського ; Найтяжча ноша : "Мені, як і 
кожній людині ..." / сл. Р. Пономаренко. 

26. Булава В. Диканські вечори : зб. віршів і пісень / Віктор Булава. — Ди-
канька (Полтав. обл.) : [б. в.] ; Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. — 71 с. : іл., портр. ; 
21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-8419-45-4. — [2009-082 Н] 

Зміст: Жданов А. Наша Диканька : "У світі про цю хуторянку ..." ; Диканські 
Солохи : "Всі Солохи у Диканці ..." ; Черевички : "Що у Чуба гарна донька ..." ; Ук-
раїна — це краса, віра, праця : "Красою спасіння дістанем ..." ; Диканька : "Загу-
билась в Полтавських краях ...". — Пашенко В. Заповідь любові : "Як Ісусу наділи 
вінець ..." ; Інтер-Диканька : "Купальська ніч багаття палить ..." ; Козацькі чайки : 
"Нас на чайках козацьких у море ..." ; Сотники Остроградські : На Шар-горі звер-
шився бій ..." ; Гімн Диканщини : "У боротьбі за віру, честь і волю ..." ; Стану я сол-
датом : "... мирної країни ..." ; Україна — свята земля : "Люблю Тебе я, Україна ..." ; 
Бузковий вальс : "Я дивлюся у очі ясні ..." ; Березовий гай : "Ми ходили у ліс ..." ; 
Русалчині луки : "Тільки місяць у річку загляне ..." ; Рибальська кулінарія : "Судачка 
я вловив ..." ; Диканські вечорниці : "Зберегли вечорниці в Диканці ..." ; Слава 
солдату : "Ми на волі росли у козацьких степах ..." ; Шинок у Пронях : "Сонце вже 
низенько ..." ; Ваша Милість : "Диканька чарувала нас весною ..." ; Гімн районних 
журналістів : "Служити газеті ми стали ...". — Поломій О. Чарівне перо : "Як 
холодні вітри відшуміли ..." ; Стасі : "Отут в Стасівському краю ..." ; Хірург : "Робота 
хірурга воєнної вдачі ..." ; Немало про сало : "...Мудрий батько радить сину ...". — 
Преподобний З. Біль : "Життя людей болюче билось ..." . 

27. Верета Г. С. Вокальні твори у супроводі бандури / Григорій Верета. — К. : 
[б. в.], 2008. — 86, [1] с. ; 29 см. — 250 пр. — ISMN M-707516-05-8. — [2009-055 Н] 

Зміст: Обробки українських народних пісень: Дівчино моя : "... ти ж моя мати ..." ; 
Зів'ялі квіти відішли ; Ой, з-за гори чорна хмара ; Ой, гук, мати, гук ; Йшли бійці до 
бою : "... та й через поля ..." ; Ой, під гаєм зелененьким ; Ой, вийду я на вулицю ; 
Дубе, дубе зелений ; Ой, ізійду я на могилу ; Ой, устану я в понеділок ; Ой, піду я на 
музики : "... вдарю собі гопака ..." ; Ой, хмариться-туманиться : "... дрібні дощі йдуть ..." ; 
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Нічко цікавая / сл. і мелодія О. Романової ; Прощай, село, город рідненький ; Заграй 
ми, цигане старий / сл. С. Воробкевича ; Чорна рілля ізорана ; Як я, браття, раз 
сконаю / сл. Ю. Федьковича ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; Світи, світи, 
місяченьку ; Де згода в сімействі / сл. І. Котляревського. Оригінальні твори: Коли ти 
любиш рідний край / сл. М. Вороного ; Лелеки : "Летіли лелеки у вирій далекий ..." / 
сл. П. Пулінця ; Дума про Київ : "Київ — пісне моя і легендо ..." / сл. В. Бровченка ; 
Мов бандури рокіт / сл. Ю. Петренка ; Лебідь : "На болоті спала зграя лебедина ..." ; 
О, не дивуйсь : "... що ніч така блакитна ..." ; Ой, чого ти, тополенько, не цвітеш ; Ти 
не прийшла ; Сміються, плачуть солов'ї / сл. О. Олеся ; Зоре моя, зоре : "... зоре 
світанкова ..." / сл. М. Каменюка. 

28. Вольський А. М. Душі моєї трепетна струна... : пісні та романси : [для 
співу з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Анатолій Вольський. — Луцьк : 
Надстир’я, 2008. — 78, [1] с. : портр. ; 28 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-517-631-2. 
— [2008-259 Н] 

Зміст: Українці : "Я останню краплину віддам ..." ; Колискова мами : "Набрала 
мальва за вікном роси ..." ; Пора кохання : "Поїхали в ліс на кохання ..." / сл. П. Ма-
ха ; Під сонцем України : "У сонячних фресках святі небеса ..." ; Слово : "... моя сте-
жечка до Бога ..." ; Свіча любові : "А світ розпочинається з любові ..." ; Повстанська 
мадонна : "Рвуться кулі і гранати ..." ; Журавлині ключі : "І замкнулась душа на 
ключі журавлині ..." ; Авель і Каїн : "Аве, мій брате Авелю!.." ; Осіння пісня : "Як 
блідне понад Всесвітом блакить ..." ; Осінній причал : "Мій безпечальний ..." ; Козак : 
"Шабелька при боці ..." / сл. Н. Гуменюк ; Україно моя, Україно : "У гаях і вербо-
лозах лине пісня солов'я ..." / сл. Н. Фіщенко ; Україно моя! : "... Тихий вітер колише 
хлібами ..." / сл. Н. Кривун ; Джерело : "Криниця без джерел — це не криниця ..." ; 
Радуйся, земле : "... жайвора співом ..." / сл. О. Багачука ; До сина : "Ти чуєш, як шу-
мить Дніпро ..." ; Пісенька про Миколая : "Через гори, через доли ..." / сл. Й. Стру-
цюка ; Те, що не вмирає : "Горить зоря поезії над краєм ..." ; Голос дитинства : "Ой, 
чия то скрипка грає у житах?.." / сл. В. Гея ; Ода сонцю : "Вечірнє сонце, дякую за 
день!.." / сл. Л. Костенко ; Як ішов король : "... на битву ..." / сл. М. Конопницької ; 
пер. з пол. В. Шпинько ; Хай береже тебе любов моя : "В мені немало цвіту відбуяло ..." / 
сл. Н. Матяш ; пер. з білорус. В. Гея ; Чорнобиль : "Звучать, Україно, тривожнії дзво-
ни ..." / сл. Л. Засадко ; Чистий четвер : "Як тобі, тату, в небі літати?.." / сл. В. Шпинько ; 
Пісня про матір : "Земля дочекалась і сонця, і рясту, і цвіту ..." / сл. С. Пушика ; 
Коханій : "Як хороше, що ти на світі є ..." / сл. А. Вольського ; Поклич мене : "Коли 
знестерпне від тривог ..." / сл. О. Войтюка ; Сповідь : "Мені зовсім не Вас називати 
судилось коханим ..." : романс ; Я Вас так безнадійно люблю : романс / сл. Л. Роман-
чук ; Райдуга над Світязем : "Сині хвилі втомилися ..." / сл. С. Крещука ; Прости :                                                                          
"... що йдуть непрохані дощі ..." / сл. Г. Чубач ; Повернись : "Канула у безвість навесні ..." 
/ сл. П. Гоця ; Побудь зі мною : "Я сяду за рояль ..." / сл. Л. Мілевич ; Вдячність : 
"Скільки душ дитячих перечитано ..." / сл. Є. Шевчука ; Мамин рушник : "Рушничок 
матуся доньці вишивала ..." ; Божа мати : "З високостей йде новина ..." / сл. Г. Тер-
лецької ; Зустріч зі школою : "Кучеряві клени ..." / сл. О. Бугачук ; Рідна матінка 
моя : "Пестить, любить і жаліє ..." / сл. З. Ружин ; Веснянка : "Прилинь, прилинь, 
весно ..." / сл. Г. Романюк ; Ходить кіт по горі : колисанка ; Прилинули голуби ; Ой, 
ти, коте, не гуди. 

29. Герц М. М. Різдвяна зіронька : [пісні : для голосу з букв.-цифр. познач. 
партії супроводу] / Михайло Герц. — Ужгород : Карпати, 2009. — 70 с. : іл. ; 29 см. 
— 250 пр. — ISMN М-707511-06-1. — [2009-045 Н] 

Зміст: Різдвяна зіронька: Різдвяна зіронька : "В Різдвяну ніч ..." ; Диво-пі-
сенька : "За високі Карпати ..." ; Капризи погоди : "Падає з неба сніжинка ..." ; Різд-
вяна ніч : "Пречиста Діва ..." / сл. Л. Бегун ; Снежинки : "За окошком — вьюга ..." / 
сл. С. Козлова ; Капризы природы : "Падает снег и не тает ..." / сл. А. Лапы ; Пісня 
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про маму : "Слово перше на землі ..." / сл. Д. Бахметьєва ; Моїй коханій : "В синім 
небі, ген далеко від землі ..." / сл. Т. Корецького ; Мой малыш : "Любимый мой, род-
ной малыш ..." ; Весенний сад : "Когда морозы отступают ..." ; Дарю тебе : "Я дарю 
тебе звездное небо ..." ; Люби меня : "Лето теплое простилось ..." ; Любовь моя : 
"Ночь темна и тишина ..." / сл. М. Володько ; Березка : "Я желанье себе загадала ..." ; 
Наша жизнь : "... от нас уходит ..." ; Подари мне : "... частичку надежды ..." / сл. Л. Бек-
кер ; Дві любові : "Є на світі дві любові ..." / сл. О. Власенко ; Капли дождя : "Смот-
рю в окно, в ночную даль ..." / сл. А. Поминова ; Мышка : "Я открылась — ну и пусть ..." / 
сл. О. Горюк ; Ромео-апрель : "Заблудилась зима, заблудилась ..." / сл. А. Зеленова ; 
Родная сторонка : "Есть в мире родная сторонка ..." / сл. С. Ржевской ; Голос ма-
лютки : "О, мой маленький мир ..." / сл. А. Лапы ; Рідне місто: Рідне місто : "Там, де 
небо дарує безмежну блакить ..." ; Артист : "Закружилась в белом вальсе осень ..." ; 
Молитва : "Як вечір прийде, тихо вклонюся ..." ; Мукачево : "Славетну історію кож-
ного дня ..." ; Перша вчителька : "Ось і закінчилось літо ..." / сл. Л. Бегун ; Вінок : 
"Дівчина сплела вінок ..." ; Чарівна сопілка : "Вирізав я із верби гілку ..." ; Мука-
чівська лірична : "В Мукачеві, над річкою швидкою ..." ; Осінь в Карпатах : "Осінь, 
осінь, ти в Карпатах ..." / сл. І. Чопея ; Колискова : "Спи, моя люба, спи, засинай ..." / 
сл. Г. Лімбах ; Кохана : "За вікном моїм вже осінь косу срібну запліта ..." / сл. 
Я. Гнатюка ; Чудовий день : "Стану на узліссі, подивлюсь на мить ..." / сл. К. Копинця ; 
Родина моя : "Я вернусь к тебе, Родина милая!.." / сл. Л. Беккер ; Прощальний вальс : 
"Прийшли ми у школу музичну, здається, недавно ..." / сл. В. Федор. 

30. Горбенко Н. Моє місто Вишневе : пісні та романси : [для голосу з букв.-
цифр. познач. партії супроводу] / вірші Валентина Лямічева, музика Неоніли Гор-
бенко. — К. : Фенікс, 2008. — 79 с. : портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-651-
640-7. — [2009-006 Н] 

Зміст: Муза : "До мене Муза завітала ..." ; Люблю Вкраїну з краю і до краю ; 
Вишневе місто в серці і душі : "В наше місто Вишневе завітала весна ..." ; Символ 
міста : "Як гарно наше місто світлом сяє ..." ; Наша мова : "Ще з трипільської 
культури ..." ; Своєї Батьківщини не цурайся : "Своєї мови, друже, не цурайся ..." ; 
Чарівне дерево : "Це дерево, оспіване віками ..." ; Не залишає нас війна : "Горе і 
смерть несе в собі війна ..." ; Не забувають ветерани ; Пробачте, ветерани! : "Вони 
відходять тихо, одиноко ..." ; Людино! Рай свій зберігай! : "Коли душа полине в 
небеса ..." ; Пам'ятають Кармелюка : "По Поділлю вітер віє, хмари розганяє ..." ; 
Музо моя! ; Вишневий цвіт : "У садку вишневім хата ..." ; Я немовлям освячений в 
калині ; Могили роду кличуть щовесни : "Моє село роз'єднано ярами ..." ; В мені 
минає листопад : "Осінній сад, як килим кольоровий ..." ; Духовність : "... це не 
сказані слова ..." ; Чужі краї мене не обіймали ; Мої світанки золоті : "Іду світанком у 
густий туман ..." ; Щовесни до серця лине ; Далекой юности весна ; Калина долі : 
"Дитям я виростив калину ..." ; Рідна криниця : "Мені часто сниться дитинства 
криниця ..." ; Полонила осінь вишні ; Давно прошедшая любовь : "Думами 
грустными объят ..." ; Зіронько моя : "В юні світлі ночі ..." ; Мамині руки : "... як всіх 
матерів ..." ; Чисте кохання : "... сяйво зірок ..." ; Купава : "Чарівнії подолянки по 
лугах ходили ..." ; Неповторна танцю мить : "По паркету пара лине ..." ; Сопілочка: 
Книга : "Наскельні символи, папірусів сувої ..." ; Щедрівочка : "... щедрувала ..." ; 
Свято букваря : "В першім класі свято ..." ; Сопілочка : "Як сопілочка заграє ..." ; 
Сніг : "Сипле з хмари сніг лапатий ..." ; Колискова : "Сплять ночами всі малята ..." ; 
Зірочка : "В вишневім небосхилі ..." ; Хмарка : "... пролетіла ...". 

31. Гордість, гідність і любов : [зб. пісень : в супроводі фп. (баяну) / уклад. і 
муз. ред. Б. Д. Мельничук]. — Житомир : Полісся, 2008. — 129, [10] с. : портр. ; 
21 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-655-319-8 (у паліт.). — [2008-213 Н] 

Зміст: Будь славен, Житомире!: Мельничук Б. Зоряний син України : "Квітуй, 
рідне місто! У тобі нам близькі ..." / сл. Г. Ткаченка. — Островерхий І. Космічна 
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колискова : "На скелях і кручах — прадавній Житомир ..." / сл. М. Пасічника. — 
Травкін В. Ти — любов і щастя : "Шумить над Тетеревом місто ..." / сл. М. Котляра. 
— Невід. авт. Слава і многії літа : "Де Тетерів хвилі несе говіркі ...". — Любиш В. 
Хвалебна молитва : "Місто жита ..." / сл. авт. ; Місто зоряного старту: Ходаківський О. 
Образ слави і краси : "Про рідний Житомир я заспіваю ..." / сл. А. Шевчука. — 
Шинкарук В. Столиця Полісся : "Там, де сосни величні п'ють неба блакить ..." / сл. 
авт. — Новічонок Д. Символ праці та відваги : "Із глибини оспіваних віків ..." / сл. 
А. Скоромного. — Чепель В. Пісня хоругв та знамен : "В цьому древньому юному 
місті ..." / сл. Л. Лашкул. — Островерхий І. Пливе над річкою туман / сл. 
В. Башинського ; Мамина пісня: Красовський І. Моя пісня і любов : "Мій Житомир, 
моя пісня і любов ..." / сл. авт. і Г. Проценко. — Пишняк А. Місто між житами : "... і 
лісами ..." / сл. Н. Зіновчук. — Чепель В. Чарівний Житомир : "Житомир, чарівний 
мій Житомир ..." / сл. В. Любиша. — Чижевський Ф. Житомир — зоря золота : "Де 
Тетерів-річка тече ..." / сл. авт. — Пугачов В. Слава тобі і хвала! : "Ми славимо 
рідний Житомир ..." / сл. авт. ; Найкраще місто в світі: Перчук З. Перлина 
ріднокраю : "Слався, Житомир, Полісся столиця ..." / сл. авт. — Білаш Д. Вічна 
краса : "Народився в Україні ..." / сл. А. Пилипчука. — Градовський Ю. Місто-сад : 
"Від сивих віків і донині ..." / сл. В. Савченка. — Себало В. З любові, тепла і краси : 
"Цвіте українське Полісся ..." / сл. Н. Сидорук. — Войцехівська Л. Найкраще місто в 
світі : "Край Древлянський, стародавній ..." / сл. Є. Гусєва ; Наш архів: Мельничук Б. 
Зорить у небо Корольов : "У сяйві сонячних будов ..." / сл. М. Марголіна. 

32. Данилевська Н. О. Пісне моя : [для голосу з супроводом та букв.-цифр. 

познач. партії супроводу] / Надія Данилевська, Микола Ткач. — Ніжин (Чернігів. 

обл.) : Аспект-Поліграф, 2009. — 56 с. : іл. ; 20 см. — Вид. коштом авт. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-707507-18-6. — [2009-095 Н] 
Зміст: Ткач А., Данилевська Н. Що по морю, по синьому ; Гей, під Крутами : 

"Іще сонечко не скидалося ..." / сл. авт. ; Плач Ярославни : "На Дунаї Ярославин глас 
слишиться ...". — Ткач А. Сосновий пах пречистий ; Де б не бував / сл. М. Ткача. — 
Данилевська Н. Пісне моя : "Ти примовкла, ніби спала ..." ; За далиною, за го-
лубою ; Ой, рокочуть вітровії ; Дзвінкий дитячий шум ; Літачок : "Я з паперу зроблю 
літачок ..." / сл. авт. ; Ішов Миколай : "... лужком-бережком ..." ; Знов яблука рум'я-
нені ; Марія : "І тихо, і пусто, і слово живе ..." / сл. М. Ткача ; Ой, хто, хто : "... хазяїн 
в цьому домі?.." / сл. М. Ткача та Н. Данилевської ; Ой, ти, Лелю молодая / сл. нар. ; 
Короговки мають, мають / сл. М. Василенка ; Ми з тобою : "Ти без мене — пісня без 
роялю ..." / сл. М. Шудрі. — Шумейко В. Цвіт-полин : "Лине з поля запах полину ..." 
/ сл. М. Ткача. — Лузан В. Твоє личенько, явлене у сні / сл. М. Ткача ; Парусина літа 
/ сл. Н. Данилевської. — Димань Т. Забуяє весна : "... І повернеться зелом ..." ; 
Колядочка : "Ми коляднички малії ..." / сл. М. Ткача ; Їжачок і Жабка : "А я хлопчик-
Їжачок ..." / сл. М. Ткача та Н. Данилевської. — Ященко Л. Що по морю, морю :                                                  
"... та по синьому ..." / сл. М. Ткача та Н. Данилевської. — Володько Г. Слово до 
Різдва Світла : "Братове, Роде, час новий настав нам ..." / сл. М. Ткача. — Черед-

ниченко С. В саду моєму : "... хатина біла ..." / сл. Н. Данилевської ; Забуяє весна : 
"... І повернеться зелом ..." / сл. М. Ткача. — Музика нар. Ішов Миколай :                                                                      
"... лужком-бережком ..." / сл. М. Ткача. — Лис О. Перший дзвоник : "... всіх скликає 
нас ..." / сл. Н. Данилевської. 

33. Кобільник Л. Пісні на вірші Ліни Костенко : [для голосу з букв.-цифр. 
познач. партії супроводу] / Ліля Кобільник. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2008. 
— 56 с. : портр. ; 20 см. — 300 пр. — lSBN 978-966-7996-51-2. — [2009-035 Н] 

Зміст: Доля : "Наснився мені чудернацький базар ..." ; Між іншим : "Коли буду 
я навіть сивою ..." ; Пісенька з варіаціями : "І все на світі треба пережити ..." ; Ісус 
Христос : "... розп'ятий був не раз ..." ; Українське альфреско : "Над шляхом, при до-



  

 27 

лині ..." ; Шукайте цензора в собі ; Роде мій : "Чоловіче мій, запрягай коня ..." ; Заті-
нок, сутінок : "... день золотий ..." ; Finita la tragedia : "Вмирав актор ..." ; Вечірнє сон-
це, дякую за день ; Епілог : "Я, підданка своїх обов'язків ..." ; І знову пролог : "Маю 
день, маю мить ..." ; Недумано, негадано ; В пустелі сизих вечорів ; Спини мене :            
"... отямся і отям ..." ; Любов і літо : "Що в нас було?.." ; Я дуже тяжко Вами відбо-
ліла ; Гуде вогонь : "... веселий сатана ..." ; Моя любове. 

34. Ковбаса А. А. Злітай, пісне, над Дніпром : пісні та романси : [для голосу з букв.-

цифр. познач. партії супроводу] / Анатолій Ковбаса. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2008. — 199 с. : іл. ; 29 см. — 500 пр. — lSBN 978-966-493-155-4. — [2009-043 Н] 
Зміст: Зорецвіт: Подих дитинства : "А Ви давно не бродите в тумані ..." ; Ста-

ренька криниця : "В селі край дороги криниця прадавня ..." ; Пахнуть троянди : "Вже 
скільки часу я тебе виглядаю ..." ; Вийди, Марічко : "Світить місяць в темну нічку ..." 
/ сл. Д. Бондар ; Заметіль : "За вікном моїм розсміялася ..." ; Привела зоря : "Вогни-
ком мрійливим вечір засвітивсь ..." ; Ми — зима і літо : "Як зимі і літу не зійтись 
ніколи ..." / сл. Н. Герман ; Поляжу росою : "... на тиху досвітню траву ..." / сл. 
А. Горбівненка ; Свят-вечір : "На день народження Ісуса ..." / сл. Н. Горішної ; Мій 
краю, щедрий на любов : "Не раз ходила тут біда ..." ; Ішли кобзарі по Вкраїні : "Не 
знайдеш ні щастя, ні долі ..." ; Приходжу в Чорнобильську зону : "Здається, що серця 
замало для дум, для поламаних крил ..." ; Чого ж, дівчинонько : "Крізь сум і чари 
ночі весняної ..." ; Чорні брови : "Так, як гетьману без булави ..." ; Світлофори : "Ой, 
ці очі-зорі, ніби хвилі в морі ..." ; Маестро : "Йому привітно посміхнеться дама ..." / 
сл. В. Даника ; Зорецвіт : "Ти для чого живеш і що любиш, людино ..." / сл. С. Двір-
няка ; Вишивала мати : "... і пісень співала ..." / сл. Л. Джулай ; Болгарочка Ганка : 
"Лоскочуть сніжинки обличчя ..." / сл. І. Дубініна ; Це вже осінь / сл. М. Калнибо-
лотчука ; Ніщо не варте хвилювання ; Ваші очі, мов айстри вечірні / сл. В. Кикотя ; 
Дві свічі : "... у соборі ..." ; Мені залицятись не гоже / сл. М. Костецького ; Не проси 
пробачення : "Ще тоді, як зеленіли трави ..." / сл. К. Кравчук ; Напечи пиріжків мені, 
мамо : "Напечи пиріжків мені сонячних, мамо ..." / сл. О. Лищенка ; Через літа в душі 
несу ; Ти знов приснилася мені / сл. Д. Луценка ; Туман пливе : "... над річкою ..." / 
сл. О. Мороза ; Забуваю тебе, забуваю / сл. Л. Овдієнко ; Песенка старого шофера : 
"Много лет провел я за баранкой ..." ; Твои глаза — два озера : "Глаза твои — два 
озера с водою голубой ..." / сл. В. Онучина ; Тебе не можна не любить : "Мабуть 
хороший настрій був ..." / сл. В. Подороги ; Струни бандури : "... де ви ховаєте ..." / 
сл. Г. Савчука ; Давай зігріємо любов / сл. А. Самойленка ; Пробач мені, мамо :                                                                
"... що пролісків з лісу ..." / сл. А. Слободяника ; Білий легіт : "Заміта стежки додому ..." / 
сл. О. Солодаря ; Мрія діждалась крил : "... їду до батька й неньки ..." / сл. Л. Со-
лончук ; Мій рід : "Не називай мене паном ..." / сл. М. Тишнюка ; Співали козаки : 
"В бою під Ізмаїлом відбив козак смуглянку ..." / сл. О. Чорної ; У моєї внученьки ; 
Відлечу, відкую, відболю ; Дні летять : "День за днем, день за днем, день за днем ..." / 
сл. В. Швець ; Татові : "Чи морози, чи дощ, а додому летиш, як на свято ..." ; Розкажи 
мені, гітаро ; По долу — коні : "Гітари плачуть, в склянках — по вінця ..." / сл. М. Ште-
пана ; У вимірі щастя : "Розпатлана ніч темнокоса на місто гряде ..." / сл. І. Яворсь-
кого ; Пісні та романси із збірки "Пісні чебрецевих стежин": А танець насміхався : 
"Насміхавсь наді мною танець ..." / сл. А. Горбівненка ; Де б не був — та думка 
завше вдома : "Преклоню смиренно я коліна ..." / сл. В. Кикотя ; Я просто жінка : "Ти 
шукав у мені неземне?.." ; А груша й не цвіла : "А цього року груша й не цвіла ..." ; 
Відцвіла зелена тиша : "Кину спогадів начиння ..." / сл. В. Коваленко ; Ліліт : "Він і 
вона — незамінні актори ..." / сл. М. Костецького ; Суботів. Три криниці : "Козацька 
славо, мрієш вдалині!.." ; Де сонце долі : "Мої ви ночі, мої безсонні ..." ; Не клич 
весну : "... коханий ..." ; Осико-скрипко : "Осико, скрипко осені прекрасна ..." ; Не 
біймось осені : "... Чого її боятись?!." : (романс) ; Падало з верхівок листячко 
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багряне : (романс) ; Цей рідний чоловік : "Оцей чужий, звичайний чоловік ..." ; 
Бабині ружі : "Спогади, пам'ять і мрії ..." / сл. В. Кузьменко-Волошиної ; Дозволь 
мені, земле : "І вдень, і нічную годину ..." / сл. Л. Меланіч ; Золота підкова : "Де над 
шляхами явори задумані ..." / сл. М. Негоди ; Бабине літо : "... ранні тумани ..." / сл. 
Ф. Пилипенка ; Краю мій лелечий : "Пісня з мого серця джерелом забила ..." / сл. 
Г. Савчука ; Грай, бандуро, про Тараса! : "Гомонять твої Черкаси, твій Дніпровський 
край ..." ; Сопілка : "Руки у дядька Миколи чорні, поранені, в шрамах ..." ; Медовій 
липі : "Обламали липу — крали з гілля цвіт ..." ; Колиска : "Моя з лози вся лагідна 
колиска ..." ; Над Тікичем : "Ах ти вода, моя вода, здрастуй, мій Тікичу любимий!.." ; 
Зоряний рушник : "Зорі в небі мріяли вишити рушник ..." ; Наснись мені коханою : 
"Наснись мені смерекою ..." ; Підкова : "Хто знайде підкову — кажуть, щастя тому ..." ; 
Виший мені, мамо... : "... ще одну сорочку ..." ; Ганнуся : "Тягнуть на південь гуси, — 
лебеді скоро теж ..." ; Явори : "Мене ночами водять явори ..." / сл. А. Слободяника ; 
Українське поле : "Знову нам насниться наше рідне поле ..." / сл. Л. Солончук ; 
Любов і нелюбов : "Помінялися місцями із любов'ю нелюбов ..." / сл. О. Солодаря ; 
Коні-гриви : "Ранок виніс на долонях сонця теплу паляницю ..." ; Мальви під вікном : 
"Мої роки, обпечені вітрами ..." ; Чи саме зірвалось яблучко ; Весілля золоте : 
"Ведуть до долі не манівці ..." / сл. Л. Федорука ; Пісні із збірки "Під зорею любові": 
на сл. М. Калниболотчука: Моє джерело : "В краю, де тисячі джерел ..." ; Мальвами 
всміхається подвір'я ; Осінь золота ; Стежка у село : "Білою порошею ..." ; Хрести : 
"Стоять на 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 наших 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. 

35. Колісніченко В. М. Пісня — як дзеркало душі! : пісні Колесніченка В. — 
К. : Біопром, 2008. — 51 с. : іл., портр. ; 23 см. — Текст: укр., рос. — 500 пр. — 
ISBN 978-966-96452-6-5. — [2008-247 Н] 

Зміст: Село моє, найкраще на Землі: Село моє : "Де народився, де пройшло 
дитинство ..." ; Побувайте у ріднім селі : "Кожен раз, як приїду в село ..." ; Бать-
ківщина : "Край, де народився й виріс ..." ; Батьківська хата : "Є у серці кожного з 
нас ..." ; Лелеки : "Як побачу я клин лелечий ..." ; Село рідне моє : "Пригорнулося 
ніжно село ..." ; Надія : "Любов до пісні об'єднала нас у мрію ..." ; Край Іванківський : 
"Через всі лихоліття пройшовши не раз ..." ; Сіять добре, розумне і вічне: Останній 
бал : "Бал у школі сьогодні останній ..." ; Шкільний вальс : "Ось і день, що так довго 
чекали ..." ; Школо, прощай! : "Сюди прийшли ми зовсім малюками ..." ; Шкільний 
дзвінок : "Ми так давно прийшли сюди ..." ; Гімн школі : "В перший клас ми прийш-
ли малюками ..." ; Почуття, що наповнюють душу: Кохана жінка : "Роки прикрасили 
моє чоло ..." ; Руки матері : "В тім краю світанковім, де родився і виріс ..." ; Сердцу 
очень жаль : "Самой милой девчонкой своей ..." ; Дождинки, снежинки, слезинки : 
"Внезапно осень к нам пришла, печально, грустно ..." ; Доля : "Сьогодні день, все як 
завжди, ти, як весняна квітка ..." ; Ты ведь знаешь, я тебя люблю : "Повстречались 
мы с тобою мне на горе, на беду ..." ; Моей жизни свеча : "Позабыты слова, поостыли 
сердца, только больно ..." ; На пепелище любви : "Моей любимой зеленые глаза ..." ; 
Тепло твоїх долонь : "Стрімко час пролетів, за собою спалив ..." ; А роки за роками : 
"Вже піввіку прожито, і це ще не межа ..." ; Мой белый теплоход : "Позаброшу дела 
и туда я уеду ..." ; Ми роду козацького діти: Козацький марш : "Гей, ви, козаченьки, 
запорожців внуки ..." ; Урочиста : "Є в нас пісня, що всіх об'єднала ..." ; Пам'ять Чор-
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нобиля : "Прийшла біда в мій край, коли не ждали ..." ; Сопілочка : "Тільки звуки 
сопілки поллються ..." ; Ми — українці! : "Ми браття по крові, єдина родина ..." ; 
Гімн доброті : "Ми зустрілись усі однодумці ..." ; Пам'ять : "Відгриміла війна, про-
шуміли страшні канонади ..." ; Хай лунають жарти й сміх: Ой, у мене є кума : "... ви 
повірте, люди ..." ; А ви, хлопці, не ходіть : "Галя — дівка молода та не має вдачі ..." ; 
Сватання Миколи : "Одружитись захотів якось наш Микола ..." ; Зима — не повод 
для печали: Белый снег : "В темном окне твой силуэт ..." ; Белые снежинки : "Приход 
зимы мы снегом замечаем ..." ; Зимняя любовь : "Ты, словно снег, и нежный, и чуть 
грустный ...". 

36. Ланін Г. П. Ми у пісні єдині : [пісні : для голосу без супроводу] / Григорій 
Ланін. — Суми : Мрія-1, 2008. — 96 с. : портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-
566-393-8. — [2008-211 Н] 

Зміст: Будьмо! : "Невже душа вкраїнська в хаті з краю?.." ; Про "Слово" : "Під 
копитами ковила ..." ; Коли посміхається жінка ; Бабине літо радіє ; Вдома : "На тім 
пагорбі — батьківська хата ..." ; Золоті короваї : "Я люблю, як ти пахнеш, земле ..." ; 
Сповідь : "Сповідуюсь землі, траві і небу ..." ; Родина суровая моя : "Степи, степи без 
конца и края ..." ; Васильки расплескались синью : "Солнце косы свои развесило ..." ; 
Антоновка : "Душу волнующий запах антоновки ..." ; Снова дома : "Ввинченные в 
небо ленты дыма ..." ; Ты меня сегодня пожалей ; Песня : "Милая, любимая, хорошая ..." ; 
О настоящем : "Все в этом мире тленно и неново ..." ; Конь : "Во весь опор летит 
счастливый ..." ; Встреча : "Поле, роща небольшая ..." ; Межа : "На туманном стекле ..." ; 
Падают яблоки : "... классика осени ..." ; На круги своя : "Я возвратился на круги своя ..." / 
сл. А. Луговського ; Путивль : "Путивлю, легендарний, солов'їний ..." ; Лелечі ключі : 
"Легкий, лелечий клекіт далекий ..." ; Замовлення : "Ох, м'ать, перемать ..." ; Вашу 
руку, мадам : "Сміливіш, Вашу руку, мадам!.." ; Не дай нам Бог : "А уявіть: Сізіф 
допер свій камінь ..." ; Дождь в Путивле : "Пусть твердят, что меня ты не ждешь ..." ; 
Осень : "Еле-еле прошумели ели ..." ; Яблука : "Осінь душу бентежить ямбами ..." ; 
Городские окраины : "В переулках дома ..." / сл. О. Педяша ; Моя рідна земле : "Ще 
дрімають луки ..." ; Так это ж не секрет : "Какого цвета счастье ..." ; Колыбельная : 
"Закатилось солнышко за леса дремучие ..." / сл. О. Лєпьошкіної ; Я грію думки : "Як 
вирветься сонце з тенет холодів ..." / сл. Н. Багатої ; Все для мами я зроблю : "Якщо 
мама щось попросить ..." ; Котик : "В мене котик є маленький ..." / сл. О. Красню-
кової ; Спогад : "В думках майнув далекий спогад ..." / сл. Т. Безбородової ; Ми в 
цьому єдині : "Сьогодні ми пісню співаєм про школу ..." ; Газосварщик : "Он придет 
на работу ..." ; Водитель "АС"-машины : "Пока с колодца не течет ..." ; Сигаретки, 
папироски... : "Сейчас курят все подряд ..." ; Специалист : "Я всегда спешу ..." ; Жиз-
ни половинка : "Время быстротечно — идут, бегут года ..." ; Веселые ребята : "Кто 
не был в цирке — тот не знает ..." / сл. Г. Ланіна ; Осенние фантазии : "Ясен, дивен, 
шумен, весел ..." / сл. Н. Курдюмової ; Качает листья листопад / сл. Н. Безкоровай-
ної ; Ты мне только скажи : "... и я буду с тобой ..." / сл. Е. Чупахиной ; Дом : "Вот 
скоро уж две недели ..." / сл. Е. Новиковой ; Солнцевка : "Мы живем на Солнцевке ..." / 
сл. Т. Татариновой ; Он не знает о твоей любви : "За окном тихий дождь ..." / сл. А. Бе-
локоз ; Околесица : "Что за смех в ночи?.." ; Родина на сердце у меня : "Запорошены поля 
..." / сл. А. Антыкова ; Жизни река : "Какой, порою, к нам бывает ..." / сл. К. Шаблицкой. 

37. Лапа М. М. Вічна рапсодія : пісенник / Мотрона Лапа [сл. та музика], 
Петро Хілобоков [сл.], Іван Бурда [сл.]. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 
2008. — 99 с. : іл., портр. ; 20 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-2213-01-0. — [2009-003 Н] 

Зміст: Рудницький А. Вічна рапсодія : "Як із вітру беру найтепліші слова ..." ; 
Їду додому : "Спішу додому, сутеніє ..." ; Вальс ветеранів [2] : "Сплять спокійно 
солдати, не болять їхні рани ..." ; Присвята хлопцям юності : "А забіяки — горобці 
під стріхою ховалися ..." ; Закоханий [2] : "Перший раз у перший клас ..." ; Мы не 
бродили под луной ; Молода сивина : "Я зустріла тебе восени на дорозі розлуки ..." ; 
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Розкажи мені про себе... : "Любий, розкажи мені про себе ..." ; Не думай про мене : 
"... не думай, минулося ..." ; На припоні [2] : "Стоять коні на припоні ..." ; Ой, чого ж 
ти, моє серце... ; Червона калина : "О, жінко чарівна, червона калина!.." ; Ну, не 
надо : "Ах, зачем ты меня звал ..." ; Не залишайте землю сиротою : "Колись цвіли 
волошки в житі ..." ; Ненаписаний роман : "Ви як знайшли мене у світі ..." / сл. М. Ла-
пи ; Душею рвуся : "... я туди ..." ; Відцвітає вишня : "... у саду зеленім ..." ; Про ко-
хання твоє : "... я співав ..." ; Мої коні : "Понесіть ви мене, мої коні ..." ; Ми біжимо : 
"... удвох по луці ..." ; Дивлюсь на ясні твої... : "... очі ..." ; Поетесі : "Пронизана 
світлом небесним ..." ; Пісня про Терешиху : "Куди б не йшов, куди б не їхав ..." ; 
Прийди у садочок : "Темніє. Прийди у садочок ..." ; Ти пам'ятаєш : "... золоту діброву ..." / 
сл. П. Хілобокова ; Наснились яблуні в цвіту ; Поглянь, чорноброва : "... летять жу-
равлі ..." ; Наснились сині очі / сл. І. Бурди ; Як не любити Україну / сл. С. Рижака ; 
Ой, чому ти, мамо... : "... рано посивіла ..." / сл. В. Євтушенка ; Ти мені снишся : "... 
пахучими травами ..." / сл. Л. Науменка. — Лапа М. Пісня про село Зеленівку : 
"Здрастуй, Зеленівко!.." ; Рідне село ; Вальс ветеранів : "Сплять спокійно солдати, не 
болять їхні рани ..." ; Журавлик : "Мамо, чекай, я вернуся ..." ; Яблуневе диво [1-2] : 
"... це коли щасливо ..." / оброб. В. Полевика ; сл. М. Лапи ; Надвечірня свята любов : 
"Затуманилась неба просинь ..." / сл. М. Лапи. — Пилип'юк В. Вкраїнський вальс : 
"... кружляє як дитя ..." ; Поспішаю, життя, за тобою : "Я в дитинство вернутись 
хотіла ..." ; Журавлі моїх надій [2] : "Стою на березі ріки ..." / сл. М. Лапи. — 
Корольов А. Балада про хустину : "Як сонце вечірнє лягло відпочити ..." ; Ой, ти, 
доле моя, неспокійна така / сл. М. Лапи. — Семчук Б. Моя провінція свята : "Моє 
село — моє роздолля ..." ; Заховалось село за туманом [3] ; Моя доля — плакуча 
верба ; Сміються, плачуть солов'ї ; Я не скажу Вам про любов ; На припоні : "Стоять 
коні на припоні ..." ; Зимова пісня : "Білим снігом сипле небо ..." ; Жартівлива пісня 
[2] : "Забайдужилось Марині ..." ; Чи й у вас, як у нас / сл. М. Лапи ; Щоб ми їли, як 
би у нас не було картоплі? : "Ой, виорю я город ..." / сл. І. Кияшко. — Громенко Ю. 
Моя провінція свята [2] : "Моє село — моє роздолля ..." ; Закоханий [3] : "Перший 
раз у перший клас ..." / сл. М. Лапи. — Бувако В. Журавлик [2] : "Мамо, чекай, я 
вернуся ..." ; Мамин оберіг : "На поріг виходить мати ..." ; Заховалось село за 
туманом [1-2] ; Дитинства вальс : "Уже давно був перший клас ..." ; Закоханий : 
"Перший раз у перший клас ..." ; Ученик-мученик : "Ой, морока, ну морока, ой, ой, 
ой ..." ; Журавлі моїх надій : "Стою на березі ріки ..." ; Я тінь твоя : "А то не я, то тінь 
моя!.." ; Бабине літо : "Ой, як цвіли тоді сади і солов'ї кохалися ..." / сл. М. Лапи. — 
Корощенко Л. Давай полинем... : "... у дитинство ..." / сл. М. Лапи. — Огієнко В. 
Надвечірня любов [2] : "Затуманилась неба просинь ..." / сл. М. Лапи. — Гненик О. 
Жартівлива пісня : "Забайдужилось Марині ..." / сл. М. Лапи. — Синиця І. Пісня-
реквієм : "Було на світанку це, почалася війна ..." ; Моя мила : "... Що з тобою?.." ; 
Черемуха : "Зима вже щезла вся без лишку ..." / сл. П. Хілобокова. — Тремполець В. 
Тополина : "Ідучи в дорогу ..." / сл. І. Бурди. — Солдатов Е. Журавлі : "Ключі 
журавлині ..." / сл. І. Бурди. — Лелека В. Картопелька : "Я в своє село поїду ..." / сл. 
К. Вишинської. 

38. Мороз В. Мала Батьківщина : лірич. пісні та романси : [для голосу з букв.-
цифр. познач. партії супроводу] / Віктор Мороз. — К. : Новий друк, 2009. — 23 с. ; 
21 см. — 500 пр. — ІSBN 978-966-8527-66-1. — [2009-025 Н] 

Зміст: Рушник : "Матуся ночами рушник вишивала ..." ; На день Святого 
Валентина : "Для тебе, кохана, сьогодні співаю ..." ; Моє село : "... Як погляд мами ..." / сл. 
І. Полюховича ; Осінній вальс : "Кружляє осінь за вікном ..." ; Біліють берези : "... край 
мого села ..." / сл. Д. Горлиці ; О, не дарите мне цветов! / сл. Т. Рождественской ; 
Ніжність : "Чи на радість ..." / сл. Д. Луценка ; Мала Батьківщина : "Зустрілась із рідним 
селом ..." / сл. Н. Пукас ; Діти війни : "Бідні діти війни ..." / сл. Г. Чубач. 
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39. Мошик М. Г. Байда : Козацький триптих : вокал. твори для голосу в 
супроводі бандури / Микола Мошик ; Сум. обл. від-ня Нац. спілки кобзарів України. 
— Суми : МакДен, 2009. — 11 с. : іл., портр. ; 20 см. — 300 пр. — ISМN 979-0-
9007055-1-8. — [2009-099 Н] 

Зміст: Про козака Байду : "Ой, п'є Байда мед-горілочку ..." : укр. нар. пісня / 

муз. оброб. М. Лисенка ; перекл. для голосу в супроводі бандури М. Мошика ; Пісня 

про Байду Вишневецького: "У Полтаві на риночку ..." : (іст. роман "Маруся Чурай") / 

сл. Л. Костенко ; муз. оброб. М. Мошика ; Суд над Байдою : "До великої покари ..." : 

іст. поема / сл. Г. Чупринки. 

40. Мошик М. Г. Дума про Україну : вокал. твори на сл. І. Мазепи для голосу в 

супроводі бандури / Микола Мошик. — Суми : МакДен, 2009. — 45, [2] с. : іл., 

портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 46 (11 назв). — 100 пр. — ISМN 979-0-9007055-2-5. — 

[2009-100 Н] 

Зміст: Мошик М. Дума про Україну : "Всі покою щиро прагнуть ..." ; Дума про 

Самойловича : "Ой, Іване, поповичу-гетьмане!.." ; Псальма : "Бідна моя головонька ..." ; 

Пісня про чайку-небогу : "Ой, горе-горе ..." ; Святая Покрова, козацькая Мати / сл. 

М. Мошика ; Мазепа : "Навколо радості так мало ..." : вступ до поеми / сл. В. Со-

сюри. Переклад для голосу в супроводі бандури М. Мошика: Чайка : "Ой, біда-                              

біда ..." / сл. нар. ; запис М. Максимовича ; аранжув. О. Аляб'єва ; Дума про Палія і 

Мазепу : "Ой, пише, пише та гетьман Мазепа ..." / сл. і музика нар. ; З Полтавського 

бою : "... розбитий гетьман ..." : Пісня про Мазепу : з репресов. в'язнів мордов. конц-

таборів ; Пісня про Мазепу : "З полтавського бою ..." : укр. нар. пісня. — Мазепа І. 

Ой, горе тій чайці / сл. авт. — Гайворонський М. За рідний край : "... за нарід                             

свій ..." / сл. Р. Купчинського. — Подуфалий В. Пісня про гетьмана Мазепу : "Понад 

Сеймом пісня лине ..." / сл. О. Головко. 

41. Мошик М. Г. Конотопська битва : вокал. твори для голосу в супроводі 

бандури : кобзар. диптих / Микола Мошик. — Суми : МакДен, 2009. — 23 с. : іл., 

портр. ; 20 см. — 350-й річниці Конотоп. битви присвяч. — Бібліогр.: с. 23 (6 назв). 

— 100 пр. — ISВN 978-966-7222-95-6. — [2009-101 Н] 

Зміст: Конотопська битва : "То не вітри вітровії з півночі гуляли ..." ; 

Виговський : "В жалобі вся Московщини столиця ...". 

42. Мошик М. Г. Почаївська Божа Мати : піснеспів : вокал. твори для голосу в 

супроводі бандури / Микола Мошик ; Сум. обл. від-ня Нац. спілки кобзарів України. 

— Суми : МакДен, 2009. — 22, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 23 (5 назв). 

— 300 пр. — ISМN 979-0-9007055-0-1. — [2009-102 Н] 

Зміст: Пісня Почаївської Богоматері : "Пасли пастирі вівці на горі ..." ; Про По-

чаївську Божу Матір : "Ой, зійшла зоря вечіровая ..." ; Балада про Почаїв : "Як взійш-

ла, взійшла вечірня зоря ..." ; Біжать у Почаїв : "... стежки і дороги ..." ; О, щаслива 

тая путь ; О Боже мій, Боже, що робиться в світі ; Скоро, скоро всі вставайте. 

43. Ніколаєнко С. А. Білі лебеді кохання : пісен. зб. : [для голосу в супроводі 

баяна та з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Сергій Ніколаєнко. — Полтава : 

Оріяна, 2008. — 79, [1] с. : портр. ; 28 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-8250-49-1. — 

[2009-020 Н] 

Зміст: Я — україночка : "Вітер шелестить у гаї ..." ; Полтавщино, краю мій! : "В 

твоїх садках вітри ласкаво віють ..." ; Козацька слава : "Молодий козаче, козацькая 

доля ..." ; Білі лебеді кохання : "Ти не спіши ловить кохання мить ..." ; Вчителько 

моя : "В очах цвіте-зорить душа свята ..." ; Букет для мами : "Ромашка біла — квітка 

польова ..." ; Весела прогулянка : "Сьогодні встали рано ..." ; Літня пригода : "На 

чарівну галявину зелену ..." ; Мати : "Я ось про що вам хочу розказати ..." ; Мамин 
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рушник : "Мамусина ось вишиванка і рушник ..." ; Цілувала козаченька : "... в біле 

личенько ..." ; Спогад : "Давно минули юності літа ..." ; Чарівний сон кохання : "Ти 

приходиш до мене у снах ..." ; Зоряна ніч : "Крихітка-зіронька сяє згори ..." / сл. 

Л. Сябро ; Київ — Варшава : "Де могутній Дніпро котить бистриї хвилі ..." / сл. 

Л. Сябро, Е. Фелінські ; Лиш до тебе летіла... : "Літня ніч напливає поволі ..." / сл. 

Мазуркевича ; вільн. пер. Л. Сябро ; Журавлина пісня : "Журавлі в далекий вирій 

клином відлітають ..." ; Калиновий край : "Край городу, біля тину ..." ; Зачарувала 

мене осінь / сл. А. Косик ; Только ты : "Лишь только ты нужна мне, только ты ..." / 

сл. А. Колесник ; Переменка : "Парта у окошка, темный вихорок ..." / сл. Т. Петренко. 
44. Ніколенко Л. Від щирого серця : [пісні для голосу з букв.-цифр. познач. 

партії супроводу] / Лідія Нестеренко [тобто Ніколенко]. — [Б. м. : б. в.], 2008. — 19 с., 
включ. обкл. : портр. ; 20 см. — На обкл. авт.: Лідія Нестеренко. — [2009-007 Н] 

Зміст: Легенда про Дніпро і Десну : "Від Дніпра і за Карпати ..." ; Чорнобиль — 
ти наш біль! : "Минули вже літа, пройшла гроза квітнева ..." ; Ой, Афган! : "Виряд-
жала мати сина у солдати ..." ; Женщина : "К тебе я обращаюсь, женщина ..." ; Поба-
жання : "Книжку ми життя читаєм ..." ; Такая разная любовь : "Полюбила парня ты 
тогда ..." ; Новорічна : "На свято ми зібрались ..." ; Моє кошенятко : "... біленьке ..." ; 
Пам'ятайте, люди! : "Травневі пали роси ..." ; Моє янголятко : "Ой, дівча моє ма-
леньке ..." ; Есть на свете любовь : "Не спеши, дружок мой, не спеши ..." ; Завірюха 
біла : "Я кохала від душі ...". 

45. Озерська Н. Служитель : зб. автор. реліг. пісень : [для голосу з букв.-цифр. 
познач. партії супроводу] / Наталія Озерська. — Львів : Свічадо, 2008. — 47 с. ; 
20 см. — ISBN 978-966-395-186-7. — [2009-005 Н] 

Зміст: Різдвяна : "У Назареті з'явився Ангел ..." ; Радій : "Ви не шукали слави, 
що перед людьми ..." ; Промінчик любові : "Коли день настає ..." ; Ллється любов 
твоя : "В шелесті листя ..." ; Служитель : "Ти з раннього ранку ..." ; Христос воск-
рес! : "Чому ти плачеш, Маріє Магдалино?.." ; Колискова : "Сонце заходить, зорі 
з'являються ..." ; Благаю я, тебе, Господь ; Братам : "В житті обрали шлях ви не-
простий ..." ; Не тільки в хвилини печалі ; Ключі від щастя : "Як на небі зоря пло-
меніє ..." ; За життя : "Це не помилка. Це нове життя ..." ; Мамі : "Вже струмки спі-
вають ..." ; Дощ : "Хмари небо застилають, сонця промінь ледве сяє ..." ; Коли падає 
сніг : "Коли падає, падає, падає сніг ..." ; В чарівнім саду : "... в веснянім саду ..." ; Понад 
водами : "Як почуєш ти спів солов'я ..." ; Радість любові : "Дні ідуть за днями ..." ; 
Мій любий Боже, я твоє дитя : "Як добре, боже, жити із Тобою ..." ; Усе, що маю. 

46. От Иерусалима до Одессы : муз. сб. / авт. проекта и сост. Л. Спивак. — 
Одесса : Студия "Негоциант", 2008. — 204 с. : портр. ; 29 см. — 300 экз. — 
ISBN 978-966-691-243-8. — ISMN М-9007026-2-3. — [2009-132 Н] 

Зміст: Спивак Л. Мой Иерусалим : "Ирушалайм! Ирушалайм!.." ; Вальс на 
двоих : " ; Вальс — это солнце и море ..." ; Где ты, счастье? : "Я счастье так ищу, я 
счастье так искал ..." ; Ты и я : "... и эти розы на окне ..." : танго ; Новогодний тост : 
"Год завершает бег свой по кругу ..." ; Колыбельная : "Спи, мой маленький сынок ..." ; 
Черная бездна : "... и звезды, звезды ..."; Песня об астронавте : "Улетает ракета в 
небесную даль ..." ; Мир без тебя : "... почему-то так грустно ..." : (романс) ; О, осени 
пора : "... прими благословенье ..." : (романс) ; Любимая : "Я так хочу сказать тебе 
"любимая" ..." : (романс) ; Фестивальная молодежная : "Вновь ликуют песни над 
планетой ..." ; Застольная : "Клянусь! Веселье лучший друг ..." ; Над Храмовой горой 
— пожар ; Я не хочу войны : "Ой, ей!.." / сл. авт. ; О городе первой любви : "Рассвет 
поднимается рано ..." ; Бескозырка : "Это было в Одессе в 41-м году ..." / сл. В. Бер-
шадского ; Кто, волны, вас остановил? / сл. А. С. Пушкина ; Свеча : "Всего-то — 
чтоб была свеча ..." : (романс) ; Другое : "Что сделалось? Зачем я не могу ..." : 
(романс) / сл. Б. Ахмадулиной ; Земляк : "Со мной в одной роте служил земляк ..." ; 
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Нет, не только все время ветер зловещий / сл. Е. Винокурова ; Небо желтой зарей 
окрашено : (романс) ; Без обещаний жизнь печальней ; Это было где-то : "... далеко 
вначале ..." : (романс) / сл. В. Тушновой ; Музыкальный цикл на стихи Андрея 
Вознесенского: Исповедь : "Ну что тебе нада еще от меня?.." : (романс) ; Тоска : 
"Загляжусь ли на поезд с вечерних откосов ..." ; Роща : "Не трожь человека, деревце ..." ; 
Все возвращается на круги свои ; Лист летящий, лист слепящий ; Напоили : "... Пер-
вый раз ты так пьяна ..." ; Гойя : "Я — Гойя! Глазницы воронок мне выклевал ворон ..." ; 
Замерли : "Заведи мне лодони за плечи ..." ; Монолог Мерлин Монро : "Я Мерлин, 
Мерлин ..." : муз. композиция : (кантата для 2-х голосов с хором) ; Тишины... :                                                             
"... хочу, тишины ..." ; Музыкальный цикл на стихи поэта Рудольфа Ольшевского. 
Книга "Полночные костры", 1976 год: Отзывается странник : "Эта легкость на сердце 
проходит от сумерек ранних ..." ; Танец бочек : "Если ветром — тучи в клочья ..." ; 
Бессмертник : "Вдоль оврагов, вдоль дорог несметных ..." ; А мне трамваи снятся : 
"Завидую товарищам своим ..." ; Все из моей судьбы : "И эту радость, и печали эти ..." ; 
Что нам нужно? : "Мы не избалованы судьбою ..." ; Не прилетят аисты : "Лишь 
прекратится ветер с севера ..." ; Родине : "Родина, тебе я ни разу не солгал ..." ; 
Победа / обраб. М. Штейнберга ; Посвящение женщине : по мотивам цикла А. Блока 
"Стихи о прекрасной даме" / обраб. М. Штейнберга. — Штейнберг М. Посвящение 
Л. Спиваку : "Я поднимаю свой бокал ..." ; Я у тебя прощения прошу / сл. авт. ; 
Военные вдовы : "Задорная юность! Без тени сомненья ..." ; Осенний листок :                                                               
"... золотой мотылек ..." ; К вопросу о! : "Я завидую стае ..." ; Місто моєї любові : "Буль-
варів зелене намисто ..." ; Осень : "Желтый лист слетает за листом ..." / сл. Г. Шму-
льян ; Памяти Галины Шмульян : "К эпохе торга не приспособясь ..." / сл. И. Ша-
фир ; Далекая звезда : "Мелькнет мой век, бегущих мимо лет ..." ; Признание : "Кто 
объяснит, ну почему мы ..." / сл. Л. Гроссмана ; Признание : "Я Вас люблю, — хоть я 
бешусь ..." : (романс) / сл. А. С. Пушкина ; Я не могу не думать о тебе ; Тебе, 
одессит! : "Ах, русская Италия, ах, южная Пальмира ..." / сл. Ю. Бортник ; Мой 
город : "С утренней алой зарей ..." / сл. В. Верника ; Восславим женщину : "... Она 
несет любовь ..." ; Я женщинам дарю цветы... ; Люди, скажите, где вы прячете 
нежность? ; Уже запахло в воздухе весною... ; Приду к тебе : "Я нежданно приду к 
тебе умирающим вечером ..." ; Памяти первого Израильского астронавта — Илана 
Рамона : "Шестнадцать суток над землею жили ..." ; Первое письмо астронавта 
Илана Рамона своей жене, Роне Рамон, из поднебесья : "Вплывая в невесомости 
пространство ..." ; Еврейская свадьба : "А вы гуляли на еврейской свадьбе?.." / сл. Л. Спи-
вака ; Помоги нам, Господи... / сл. И. Мирского ; Мы помним вас! : "До войны евреи-
колонисты ..." / сл. А. Ройзина и И. Мисюк ; Души не молчат : "Высокие Богдановс-
кие кручи ..." / сл. Л. Черкаской ; Танго Утесова : "Музыка тревожно и таинственно ..." / 
сл. И. Фридмана ; Пой, скрипка : Вокализ ; Веселый базар : "Почем помидоров? — 
Вот этих больших? ..." / сл. С. Прокатова ; Иду я к морю. Тишина ; Летний день :                                                                                              
"... Пойти бы в лес ..." / сл. А. Шафира ; Любимая Одесса глазами одессита : "Город 
мой, во что ты превратился?.." ; Никто не забыт : "... и ничто не забыто ..." : (ко Дню 
Победы) / сл. И. Шафир. — Гольберг С. Бендеры : "Мы приедем сюда на рассвете 
весной или летом ..." ; Гадалка : "Мне цыганка предложила погадать ..." ; Встреча 
бендерчан : "Нас водила удача по кругу ..." ; День рожденья : "Ради именинника 
зажжены светильники ..." ; Поздняя встреча : "Закружил нас в объятьях" ; 
Жеребенок : "Сельских улиц панорама ..." ; Тетя Хума : "... расскажи мне сказку ..." ; 
Праздник : "Торжественно плывет курантов бой ..." ; Золотая свадьба : "По закону 
свадебного бала ..." ; Я спросил у местного еврея ; Дядя Яша : "Пели песню "С новой 
годовщиной" ..." ; Париж : "На Монмартре в гостиннице маленькой ..." ; Лист 
календаря : "День ушел, мне оставив заботы ..." ; Мама : "Я бреду по жизненным 
отрогам ..." ; Новогоднее : "Все обыденно и просто ..." ; Островок откровения ; 
Дерево : "Здесь ветра таинственным потоком ..." ; Суккот : "Мы в молитвенной речи ..." ; 
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Симхат-Тора : "Радость, сладкая, как мед ..." ; Ханука : "Лампадки мерцающей пламя ..." ; 
Эйлат : "Горы, словно вздыбленные кони ..." ; Песня называется судьбой : "Ветерок 
кружит над головой ..." ; Одиночество : "Этот дробный сигнал ..." ; Завет : "Вечер 
предъявил свои права ..." / сл. авт. — Киржнер Л. Песни об Израиле: В поминальном 
зале Яд-ва-Шем : "Я стою на граненых камнях поминального зала ..." ; Плакал 
рояль : "... струны стонали и бились ..." ; Колокол нашего детства ; Жене : "Лета 
июльского липовый запах ..." ; Госпожа одиночество ; Люди, скажите, где прячете 
нежность? / сл. Л. Спивака ; Кирьят-Ата : "Городок наш совсем не столичный ..." / 
сл. С. Ульянского ; Песни о войне: Они любить хотели тоже : "Когда его в цветущем 
поле ..." / сл. А. Гольберга ; Лирический цикл: Смычок и струны : "Какой тяжелый, 
темный бред!.." ; Среди миров : "... в мерцании светил ..." / сл. И. Анненского ; 
Я хочу быть любимой тобой / сл. М. Лохвицкой ; Бабушке : "Продолговатый и твердый 
овал ..." / сл. М. Цветаевой ; Любовь : "Опять лежишь в ночи, глаза открыв ..." / сл. 
Ю. Друниной ; Последняя капля : "Дожди в окно стучат, резвится ветер буйный ..." / 
сл. М. Алексеевой ; Танго утраченных грез : "Застывший аромат камелий ..." ; Ты 
изменяешь мне с женой : "Я упрекать тебя не буду ..." ; Если спросят... : "По всем 
календарям у осени в начале ..." ; Ошибка молодости : "Я по жизни колесила ..." ; 
Случайная ночь : "Был вечер к десяти ..." ; В день, когда ты ушла ; Так сложилась 
жизнь : "Привычных дней текучий караван ..." ; Одна : "Я в огне не горел ..." ; 
Старые липы : "Я окно открою в теплый вечер ..." ; Моя душа настроена на осень ; 
Не ищите, друг мой : "Почуяв горький привкус осени ..." / сл. Л. Рубальской ; Мне 
бы только успеть : "Время быстро бежит ..." / сл. М. Пляцковского ; Песня о собаке : 
"Утром в ржаном закуте ..." / сл. С. Есенина ; Куда ушло вчера? : "От злых — одно 
"отстань" ..." ; Тишина : "Певец мечтает, взяв гитару в руки ..." / сл. А. Гольденберга ; 
Осень : "Еще надеется на что-то ..." ; Ночь : "Молю тебя я, ради Бога ..." / сл. А. Ба-
лясного ; Поздняя любовь : "... как поздние цветы ..." / сл. А. Вилстенса ; Объяснение 
в любви : "Я вас люблю, вы мой кумир и песня ..." / сл. Р. Спектор ; Костры под 
дождем : "Чтобы сердце кому-то ..." / сл. Л. Чебатаревой ; Шуточные песни: Носталь-
гия : "О! Что со мной случилось!.." ; Кредо : "Никогда я не брал ..." / сл. А. Гольден-
берга ; Секс : "Господа, подруги, братцы ..." / сл. Л. Рубальской ; Про собаку Ма-
каку : "Есть у меня собака ..." / сл. Р. Спектор ; Два барана : "По крутой тропинке 
горной ..." / сл. С. Михалкова ; Одессе : "Моя Одесса! Моя Одесса ..." / сл. Л. Спива-                                                                                 
ка. — Ярошевич И. Сосновый бор : "... в твоих аллеях ..." ; Ты не пришла : "... се-
годня на свидание ..." / сл. Л. Спивака. — Розен А. Последнее прощай : "Прощай ..." : 
(романс) / сл. Л. Спивака. — Шафир И. Баллада о подвиге Одессы : "К аллее Славы 
вел экскурсовод ..." / сл. А. Шафира ; Ноты мгновений : "Тропинка сбегает к морю ..." / 
сл. В. Каца ; В саду весной : "Так ты взволнованно и нежно ..." / сл. Н. Манок. — 
Александровская И. Кораблик : "... твой, как детская игрушка ..." ; Цыганка : "Тебя 
увидел я под шалью алой ..." ; Не печальтесь, дамы : "Красота со временем линяет ..." ; 
Мадлен : "Где волны бегут на просторе ..." ; Голубая метель : "Пожелтевшие листья 
давно облетели ..." ; Расскажи мне, гитара : "Золотом солнца окрашено лето ..." ; 
Осенний вальс : "Листья осенние шепчутся грустно ..." / сл. авт. — Чернер А. Моему 
народу : "Земля обетованная ..." ; Маме : "Уже осенняя сединка ..." : (романс) ; Ты и 
я : "... и эти розы на окне ..." ; Свадебная : "Вот девичий хоровод ..." ; Песня о 
моряках : "Просыпается город громким шумом шагов ..." / сл. Л. Спивака ; Гадалка : 
"Мне цыганка предложила погадать ..." / сл. С. Гольберга ; Сизари : "Как сизарей 
услышу на рассвете ..." ; Куплеты старого одессита : "Вы простите меня, я Одессу 
люблю все же больше ..." / сл. Л. Кубатченко ; Шаббат : "Ты, Суббота, — юная 
невеста!.." / сл. А. Шафира ; Никто не забыт... : "... и ничто не забыто ..." ; Думы о 
родном городе ; Здесь чайки мирно в небе реют / сл. А. Шафир. — Еремина И. 
Песня об Одессе : "Здесь чайки мирно в небе реют ..." / сл. И. Шафир. — Жеребкер И. 
Осенняя задумчивая грусть : (романс) / сл. Л. Спивака. 
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47. Плавенчук О. У світлі вишньої любові : пісні : [для голосу з букв.-цифр. 
познач. партії супроводу] / Олена Плавенчук. — К. : Фенікс, 2008. — 89 с. : іл., 
портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-651-604-9. — [2009-083 Н] 

Зміст: Благослови, душе моя, Господа ; Божий виноградник : "У винограднику 
Господнім ..." ; Ти один Господь у цілім світі ; Могутня молитва праведного ; 
Любов : "Єдина істина спасіння ..." ; Все прекрасне, що Ти учинив ; Мир : "Одна у 
нас згода ..." ; В мені Твоя радість іскриться ; Господь — моя сила ; Я дякую, Боже, 
Тобі ; Авва, Маріє! : "Ти в сяйві неба відчувала ..." ; У Господа закохана : "У милості, 
у благості ..." ; В мені Твоя праведність ; У Твоїм слові — велич дум ; Чути голос 
Твій в шелесті трав ; Мелодія опівночі : "Господь — творець гармонії ..." ; Поклич 
мене в Новий Єрусалим ; Визволи мене : "Підведи мене ..." ; Щедрий Боже : 
"Тягнуться до Тебе ..." ; О Господи великий ; Проси у Господа з вірою ; Христос 
воскрес : "Отче небесний, Ісусе ..." ; Великий наш Боже ; Прийди, Ісусе! : "Ісусе, о 
Ісусе ..." ; Довіряюся волі Твоїй : "Отче мій, серцевидцю святий ..." ; На тихій річці : 
"... на Іордані ..." ; Дух святий : "... доторкнись ..." ; Я дитина Господа : "Розвіваю, 
розвіваю ..." ; О Ісусе : "Ти наповнив благодаттю ..." ; Зірочки : "... у моєму серці ..." ; 
Тобі я поклоняюсь ; Все, що створив Ти, подиву гідне : "Хай станеться світло, — 
сказав Господь ..." ; Життя течія : "Плине в радості тихій життя течія ..." ; Лиця твого 
сяйво ; Алілуя! : "О прославляйте Його, всі народи ...". 

48. Постолака В. С. Спів двох сердець : зб. пісень : [для співу з букв.-цифр. 

познач. партії супроводу] / Володимир Постолака, Людмила Солончук. — Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2008. — 109 с. : портр. ; 20 см. — На обкл. тільки 1-й авт. — 

У надзаг.: 17-й роковині Незалежності України. — 100 пр. — ISBN 978-966-493-098-4. 

— [2008-224 Н] 

Зміст: Україні : "Ти підведешся ..." ; Осінні журавлі : "Калиновий лист до 

порога упав ..." ; Мій кожний день : "Дарую тобі, світе, свою пісню ..." : для чол. 

дуету ; Найкраще сузір'я — моя Україна : "Це небо ніколи не буде моїм ..." : для міш. 

хору ; Паростки журби : "Ще все не справжнє і дволике ..." ; Українське поле : 

"Знову нам насниться наше рідне поле ..." ; Мати садить чорнобривці : "Чорнобривці 

на городі мати садить ..." ; У дитинній моїй стороні ; Повіяв вітер степовий : "При 

цьому вітрі квітнув степ ..." ; Дитинство : "Як важкість люто сковує мій день ..." ; Іду 

до тебе : "... через дощ ..." ; Русочубий серпень : "... як юнак ..." ; Сон : "Вікно 

самовільно з'являється в сні ..." ; Під дощ : "... черемха розцвіта ..." ; Чорнобривець : 

"Я б сказала тобі — оживи ..." ; Несу печалі : "Несу до тебе всі свої печалі ..." ; 

Зелена неділя : "І кожен рік був світ, як дім ..." ; Жаль полином цвіте : "Мій сум 

заквітчаний ..." ; Я вибрала тебе ; Ти гарний, як квітка ; Маковій : "Бузковий дощ 

лишився десь у снах ..." ; Крізь лелечі пісні : "Крізь пісні лелечі і щебети ..." ; 

Відкохалося, призабулося : для солістки-альта ; Пісня для матері : "Прокинулась хата 

і вишні біленькі на розі ..." ; Бабусині мрії : "Що би ви, бабусю, побачить хотіли ..." ; 

У баби у гостях : "Стоїть душа і чиста, й золота ..." ; Ця ніч з тобою : "... наче сон ..." ; 

Мій вибір : "Паморозь тремко ..." ; Барвінки в снігові стоять ; Цвіте серпневе сонце : 

"... в вишняку ..." ; Ще буде день : "... і вечір буде ..." ; Віднадіялась і відмріяла ; 

Неділя вербна : "Дитинства смак — акацієвий цвіт ..." ; Хай тобі насняться коні ; 

Тебе шукала : "Стонадцять днів тебе шукала ..." ; Надія полинова : "І догорає знову 

даль соснова ..." ; Злива холодна з пліч ; Обнімусь з лелеками ; Ожили наші губи 

покликом ; Якби не заважала осінь : "Мені б сопілку десь знайти чи скрипку ..." : для 

жін. дуету ; Повертайся, юносте : "Під калиною ..." ; Вишні : "Так мало бути і так 

вийшло ..." ; Груша : "За туманом є людські душі ..." : (для жін. вокал. ансамблю) ; Я 

виросла в вишневому селі ; Прабабка : "Стара прабабка пряла кужіль ..." ; Наші діти 

зріють ; Із сивини вимірюється ранок ; Ходить осінь поміж нами : "Вже згадала, що 
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це осінь ..." : партії супроводу ; В цих травах : "... ще, душе, відпочивай ..." ; Квіти 

уночі : "Як гладіолуси замріють ..." : партії супроводу ; Хата : "Щодня до себе хата 

притягає ..." ; Бив мене чоловік : "... батіжками" ..." : для солістки та жін. ансамблю. 

49. Раковський В. У. В долонях рідної землі : [пісен. зб. : для голосу з бук.-

цифр. познач. партії супроводу / авт. сл.] Володимир Тарасенко, Володимир Раковсь-

кий. — Полтава : Полтав. літератор, 2008. — 106 с. : іл., нот. іл., портр. ; 29 см. — 

500 пр. — ISBN 978-966-8304-82-8. — [2008-232 Н] 
Зміст: Мелодії лелечого краю: В долонях рідної землі : "І перший грім, неначе 

свято ..." ; Розмова з матір'ю : "Суворою вечірньою годиною ..." ; Мій край : 
"Розкинув степ широкі крила ..." ; Волі зірка золота : "Болять і нині давні рани ..." ; 
Я — син степів : "... і цим горжуся зроду ..." ; Балада про чекання : "Дзвонять струни 
зоряної арфи ..." ; Маки в полтавськім степу : "Неслись у вихорі атаки ..." ; Пам'ять : 
"Де ти, батьку, мудро-сивий лебідь ..." ; Бережімо найдорожче : "Щоб земля наша 
рідна стояла віки ..." ; У серці суща : "При всіх царях й вождях її любили ..." ; 
Землякам : "Коли літо мій край заплітає в чарівні вінки ..." ; Матері : "Соняхи 
дивилися як хмарини-лебеді ..." ; Мамина весна : "Дотлівав в саду останній сніг ..." ; 
Новорічне : "Кохана, п'ю з тобою віч-на-віч ..." ; Пливе над землею лелека : 
"Дитинство — далеко-далеко ..." ; Дружині : "Загубилася юність у споминах синіх 
димах ..." ; Кобзареві : "Коли на дальнім видноколі ..." ; Слово Лесі Українки : "У 
краснім слові Лесі Українки ..." ; У споминах юності : "З веснами відкочуються роки ..." ; 
Мисливська тиша : "З рушницями крокуєм просто неба ..." ; Слово любові : "Ти 
зроду не купалася у славі ..." ; Хліб святий : "Квітневий лан врочисто і щасливо ..." ; 
Осіння ідилія : "Відбившись далеко від хати ..." ; Пори вечірньої : "Не треба високих, 
в серпанок закутаних слів ..." ; Там народжується пісня : "В легкій чутливій 
світанковій тиші ..." ; Колись... : "... як птаство дивно-стоголосе ..." ; Дощику : "Іди, 
іди, дощику ..." ; Киценя : "Ідем у світ нерідко навмання ..." ; Зимовий вальс : 
"Бринить, як кобза, ліс ..." ; На стежині любові: О, якби я тебе любив : "Якби ми 
стрілися раніш ..." ; Чарівна ніч : "Так сяяли каштанів білі свічі ..." ; Романс : "Навіть 
і вродливішій, ніж Єва ..." ; Я і ти : "Мовчали квіти, трави й журавлі ..." ; Мелодія 
кохання : "Буду ніжно-тривожним, як приборканий звір ..." ; Та мить... : "Важенні 
груші падали в росу ..." ; Де слова такі взяти? : "У вишневім цвіту тонуть хати ..." ; 
Суджена : "Дівчино-смаглявочко, де ж ти загубилася?.." ; Освідчення : "У весняну 
повернення хвилину ..." ; Рання осінь : "Зів'яло літо радості й снаги ..." ; Свято душі : 
"Чому так трапилось — не знаю ..." ; Болить душа : "Болить мені душа щемливо й 
гостро ..." ; Завмерла пісня на півслові : "На темне дзеркало ріки ..." ; Застигло все... : 
"Застигло усе в білосніжних обіймах зими ..." ; Надією живу : "Заплівся перший 
промінь у траву ..." ; Сльози осені : "Осінні дощі не на жарт узялись ..." ; Три слова : 
"Вже й березень м'яко скотився дощами з дахів ..." ; Спомини й печаль : "Ще повні 
світла зустрічі й листи ..." ; Чому мені важко : "... чому мені гірко ..." ; Осінь : 
"Сріблом уплелися в мідні трави ..." ; Спалені мости : "Всміхалось мені щастя на віку ..." ; 
Відгукнись : "Сніг кружля над світом білий-білий ..." ; І моя, і не моя : "Зачинилися 
двері — і знов ти надовго пішла ..." ; Спогади : "Сам не вірю у те, що було ..." ; Цвіт 
кульбаби : "Коли брунькуються листочки ..." ; Згадай... : "У берег вдарила гроза ..." ; 
Чекання : "Наполохано тане, вертається сніг із полів ..." ; Джерело : "Де ходили ми з 
тобою ..." ; Стукає в скроні тиша ; Прощання : "Усміхнись до мене знову ..." ; Перше 
кохання : "Неповторна дитина села ..." ; Магія кохання : "Літом щедрим і ласкавим ..." ; 
Неповторна весна : "Коли ріки входять в береги ..." ; Майська ніч : "... в степу 
широкім ..." ; Мальва : "Як ранок розів'ється в простір гінко ..." ; Райдуга щастя : "В 
глибині найчистіших криниць ..." ; На стежині любові : "Непроглядна спустилася 
мряка ..." ; Човен кохання : "Гудуть вітри у золотому вітті ..." ; Все з любові : "Маю 
право сказати, що дуже давно тебе знаю ..." ; Чарівний сон : "Мені наснився у 
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травневім сні ..." ; Горобеня : "Туди, де простір степового краю ..." ; Свято любові : 
"Я тебе полюбив, коли грози ішли навесні ..." ; Спалах дива : "На тлі жахливих світу 
протиріч ..." ; Не зраджу я : "І грозам, і вітрам увесь відкритий ..." ; Коронований 
щастям : "Чи липневі вітри неповторні співають кантати ..." ; Середини в любові не 
бува : "Божественна, незнана світла сила ..." ; Не вмирає любов : "За весною і літом 
не журися ..." ; Допоки я тебе люблю. 

50. Раковський В. У. Мелодії отчого дому : [зб. пісень : для співу з букв.-

цифр. познач. партії супроводу] / Володимир Слєпцов [сл.], Володимир Раковський 

[музика]. — Полтава : Полтав. літератор, 2008. — 66, [1] с. : іл., портр. ; 28 см. — 

500 пр. — ISBN 978-966-8304-95-8. — [2008-233 Н] 

Зміст: До матері душею прихилюсь: Мати Україна : "Де небеса сміються сині-

сині ..." ; Мій край : "Не ліси і синє море ..." ; Отче поле : "Не шукаю я кращої долі ..." ; 

Марш хліборобів : "Ми зросли із цієї святої землі ..." ; Гімн корпорації "Д. ч. К" : "На 

безмежних полях України ..." ; Синівська любов : "Наш мирний лелека над степом 

розгонисто лине ..." ; Моє село : "Мені не так багато літ ..." ; Село : "Коли у сумнівах 

блукаю ..." ; Вільна Україна : "До небес бездонність соколина ..." ; Пробудження : 

"Ось-ось уже крига на ріках темніє і скресне ..." ; Моя правда життя : "З дитинства 

лжі, неправди не терплю ..." ; Пращур : "Із вирію вертаються лелеки ..." ; Сину про 

Україну : "У тебе є, сину ..." ; Матері : "Дише весна, а чи осінь задумливо хмуриться ..." ; 

Пам'яті бабусі : "Мчать планети у вічному русі ..." ; Пам'яті друга : "Ми сперечались 

в роки полум'яні ..." ; Не дай нам, Бог, війни : "Я народився далеко по війні ..." ; Моя 

Карлівщина : "Там, де Орчик губиться у травах ..." ; Моє місто : "Над Орчиком 

синім, іскристим ..." ; Сивина ветеранів : "Давно у ветеранів сивина ..." ; Душа 

хлібороба : "Вже липня початок труди хліборобські вінчає ..." ; Треба жить : "У світі 

ніч відкривши двері ..." ; Пахощі степу : "В яблуневім саду, де стоїть моя батьківська 

хата ..." ; Рідний степ : "Як вночі виходжу з хати ..." ; Степова доля : "Під весни 

неповторні акорди ..." ; Спогади : "Як віхола вночі над світом бродить ..." ; Ранок : 

"У моє віконце ..." ; Чарівний куточок : "З казкових снів чарівний цей куточок ..." ; 

Гімн : "В гімназію щодня дзвінок покличе нас ...". Освідчення в любові: Дружині : 

"У кожного в житті є дати і події ..." ; Берег любові : "Не журися ніколи, що линуть літа ..." ; 

Освідчення : "Густа роса лежала на траві ..." ; Перше кохання : "Ловить зорі вишневі 

заплава ..." ; Ясенове : "За селом моїм діброва ..." ; Вилась річка у долині ; Падав 

сніг : "На берези і каштани ..." ; Вершниця : "З простором повінчана ..." ; Наталії : 

"Про тебе душа моя трепетно мріяла ..." ; Я тебе полюбив... : "... як спадали сережки з 

беріз ..." ; Тобою і досі живу : "Крізь туманну ріку ..." ; Хмільне причастя : "Легка 

мелодія пісень ..." ; Зимова фея : "На безлюдних алеях зима ..." ; Пісня про сотника : 

"Ти зі мною, сотнику, у саду постій ..." ; Довірливі очі : "Чому ти пригадуєш знову і 

знов ..." ; Дівчисько : "На серці тривожно, а часом ..." ; Танго кохання : "Спекотним 

літом ми зустрілися надвечір ..." ; Вогонь юності : "Розквітли каштани десятками 

свіч ..." ; Залиш мені фото : "... на згадку ..." ; Шинкарочка : "Щось у шинку ти часто, 

козаче ..." ; Побачення з юністю : "Всі події в житті мають значення ..." ; Парад 

випускників : "Літо танцює з каштанами вальс ...". 

51. Решетов О. О. Дзвіночки конвалій : пісенник : [для голосу з букв.-цифр. 

познач. партії супроводу] / Олександр Решетов ; за муз. ред. О. Панічевої ; за літ. 

ред. В. Марка. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. — 193 с. : портр. ; 21 см. — 1 000 пр. 

— ISBN 978-966-8861-70-3. — [2008-210 Н] 
Зміст: Були ми молодими ; Замела метелиця душу / сл. М. Г. Балашової ; 

Песенка про май : "Меркнут свечи каштанов ..." / сл. Т. Г. Березняк ; Блаженна мить : 
"... в сплетінні теплих рук ..." ; Літня балада : "Літо пахне, зорі й місяць ..." ; У заздрій 
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розкоші принад / сл. Л. Я. Безпалого ; Весна буває раз на рік ; Ворожила мені бабця : 
"... нарікала ..." ; Два голуби : "... сиділи за вікном ..." ; Доля : "Тихесенько шумить 
діброва ..." ; Матусю, мамо, рідна зозуленька : "Як хочеться до тебе пригор-нутись ..." ; 
На серці грає скрипка : "... сумовита ..." ; Тільки кохання : "Темної ночі всі зорі 
поснули ..." ; Цвіт надії : "Ти прийшов в моє життя ..." / сл. Г. В. Васьковської ; Обе-
ліски : "Ви простіть нас, любі матері ..." ; Тримаймось, ветерани війни! : "Ми пройшли 
крізь полум'я й дими ..." / сл. Р. М. Дайдакулова ; Журавлиний плин : "У осінньому 
небі летять журавлі ..." ; Зимова флейта : "Іще не вечір, тільки надвечір'я ..." ; 
Містечко провінційне : "Вже над пероном розійшлися хмари ..." ; Плаче за чимось 
рояль : "І припливає... відкіль?.." / сл. Т. Г. Журби ; Бистрая вода ; Вино красное : 
"Может чертом нашепталося ..." ; Восточные глаза : "Ваши глаза — бездонный омут ..." ; 
Вспомни о них : "Вдоль дороги столбы, столбы ..." ; Выручайте : "Что-то кони мои 
приустали ..." ; Гоните прочь тоску очередную : "Когда ваш конь аллюром не идет ..." ; 
Давай оглянемся назад ; Забытый романс : "Задумавшись курил шофер ..." ; Мне 
часто снятся грустные глаза ; Мои вороные : "Я расчищу копыта ..." ; Цыгане : 
"Приуныли кусты ..." ; Я искал его повсюду / сл. А. Й. Колодяжного ; Домівко моя : 
"... мій човник у водах бурхливих ..." ; Як ти, чорте лисий, надоїв / сл. В. Ф. Конд-
ратенко ; Горобина ніч ; Заворожи мене : "... заворожи ..." ; Знайди й зігрій : "На все, 
на все, здається, я багата ..." ; Зоряна : "Моя дівчино кохана ..." ; З піснею в душі : 
"Дзвіночки конвалій і снігом присипаний колос ..." ; Купаю в пісні душу : "Як не 
спішу, а в травні зупинюсь ..." ; Мелодія снігів : "Колись до щастя нас вели стежки ..." ; 
Ой, кувала зозуленька ; Пісенька про суничку : "А у сунички очі карі-карі ..." ; Пода-
руйте надію на чудо : "У хатині на курячих ніжках ..." ; Слухаю хор ветеранів : "Бать-
ко знесилів рано ..." ; Хочу додому : "Відпусти мене, робото ..." / сл. А. М. Корінь ; 
До тебе йду : "Куди б не йшла ..." ; Журавлі : "Як швидко плине невгамовний час ..." ; 
Не приходь, не зови ; Просто осінь : "... в природі. Осінь ..." / сл. Н. М. Купчинської ; 
Мамо, мамо : "... матусю рідненька ..." / сл. В. Т. Маткевич ; Багряный танец : 
"Плесни шампанского в бокал ..." ; Танец осени : "Небосвод прозрачно чист ..." ; Ти 
візьми моє личко : "... в долоні ..." / сл. О. В. Надутенко ; Замела заметіль Матусівку ; 
Тільки ви, зорі чисті / сл. В. О. Погрібного ; Я відчуваю вже, як плине час / сл. І. С. Ри-
жик-Нежуріної ; Величальна : "Посріблила скроні сивина ..." ; Вечір солдатської 
матері : "Закружляла над хатою ..." ; Журавлина доля : "Лугова зозуля в журавля 
спитала ..." ; Спинися, подорожній! : "Біля ринку на плитах холодних ..." ; Царівна : 
"Хлопчиною наївним ..." / сл. Д. І. Танського ; Ах, Париж : "Кличуть влітку зелен-
гори ..." ; Казковий сон : "Довгими дівочими ночами ..." ; Колискова : "Стомлений 
вечір ..." ; Комп'ютер Сер : "Він не ніжиться на сонці ..." ; Кохання цвіт : "Океани сні-
гів ..." ; Побудь зі мною : "... ще побудь ..." ; Рідна криниця : "Їду, щоб напитись ..." ; 
Чекатимеш — прийду : "Чекай мене у квітні ..." / сл. А. П. Царук. 

52. Романюк В. С. Лебеді кохання : зб. пісень : [для голосу з букв.-цифр. 
познач. партії супроводу] / Віктор Романюк, Василь Сторонський. — Дрогобич (Львів. 
обл.) : Посвіт, 2008. — 53 с. : портр. ; 20 см. — Зб. присвяч. 70-річчю В. Романюка. 
— 300 пр. — ISМN 978-966-707513-11-8. — [2008-244 Н] 

Зміст: Біль : "За вікном палахтить метіль ..." ; Вії твої : "А вії твої — то сме-
рекові віти ..." ; Диво : "Яке це диво, що ти є на світі ..." ; Донечці : "Як ся маєш, мій 
любий зяблику ..." ; Моя любов : "... мов золоте поліття ..." ; Пташка : "Мене розбу-
дили північні тривоги ..." ; Мрія : "Ти бродила вслід мені тінню вечоровою ..." ; Не 
люби мене так : "... бо спадуть білі рясти на зажуру мою ..." : Ой, прийди : "... моло-
дою повабою ..." ; Моя кохана : "Тобі назустріч я журавом злину ..." ; Рідна мова : 
"Живуть слова — як мужні й мудрі леви ..." ; Ти — моя : "Мети в мені снігами що-
весни ..." ; Лебеді кохання : "Десь на світі опадали роси ..." ; Ти таємна така : "Ти вро-
чиста така, як під зорями степ ..." ; Ти — мов сон : "А каштановим листям дорога 
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завіяна ..." ; Тиша і вічність : "Світанковим променем — помах руки ..." ; Я молився 
тобі : "Я не міг не прийти ..." ; Я не твій : "Не дивись так на мене лукаво ..." ; Я від 
тебе пішов : "... у мрію ..." ; Я так тебе люблю ; Пісня про Бандеру : "Закувала сива 
зозуленька ..." ; Степан Бандера : "В двадцятім віці, у тривожну днину ...". 

53. Сабадаш С. О. Пісні, народжені рідною землею : вибр. і незабутнє / Степан 

Сабадаш ; Чернівец. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Чернівец. обл. філар-

монія. — Чернівці : Технодрук, 2008. — 98 с. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-

8658-49-5. — [2008-266 Н] 
Зміст: Марічка : "В'ється, наче змійка ..." / сл. М. Ткача ; Пісня про першого 

космонавта України Леоніда Каденюка : "Востаннє перевірені скафандри ..." : для 
баритона з фп. ; Кажуть люди, що я засватана : для голосу в супроводі фп. / сл. 
О. Демиденка ; Зоря нова над Україною : "Моя земля — із краю в край ..." ; Краю 
мій, земля моя свята : "В твоїх степах стоять кургани вікові ..." ; Схаменімось, 
браття! : "Не хизуйтесь, браття, тим що повні чари ..." : для баритона в супроводі 
фп. ; Колискова для Аннички : "В срібних росах нічка вмилась ..." : для сопрано в 
супроводі фп. / сл. В. Кириленка ; Моя Буковина : "На Буковині гори сині ..." : для 
міш. хору та соліста з фп. / сл. Л. Курявенка ; Безсмертне слово Кобзаря : "Тремтить 
на небі злякана зірниця ..." : для міш. хору а'капела / сл. О. Штойка ; Благовіст : 
"Алілуя! Алілуя! Дзинь-дзинь-бом!.." : для тенора, міш. хору в супроводі фп. / сл. 
Б. Бабінчук ; Пісня молодички : "Ой, на горі дичка ..." ; Вареники : "Милі гості, 
просим сісти ..." / сл. І. Кутеня ; Очі волошкові : "Я іду багряним садом ..." / сл. 
А. Драгомирецького ; Пісня з Полонини : "Сонце сіло за горами ..." : для соліста та 
жін. тріо в супроводі фп. / сл. О. Пономаренко. 

54. Сині фіалки : пісні та романси укр. композиторів на вірші Т. Петровської : 
[для голосу з фп. та букв.-цифр. познач. партії супроводу]. — К. : Альтерпрес,                                                             
2007. — 145, [5] с. : портр. ; 20 см. — 400 пр. — ІSBN 966-542-349-5 (у паліт.). — 
[2009-024 Н] 

Зміст: Нова мелодія: Півньова Г. Освячена любов : "Так буває — наша зустріч 
назавжди ..." ; Пісня весни : "Біля мого вікна ..." ; Мамина любов : "На твоїх долонях 
— всі віки ..." ; Колискова : "Втомилося у небі ясне сонечко ..." ; Поділля моє : "Полів 
безмежний край ..." / аранжув. В. Туровського ; Батько : "Знаю, батьку, ти сумуєш 
..." ; Не відпускаю : "Я тебе, повір, не відпускаю ..." ; Сині фіалки : "В руках фіалки 
невеликі ..." ; Любов : "Пролетять синицею літа ...". — Димань Т. Заспівай, матусю, 
колискову ; Ім'я Тетяна : "Наче різні квіти — імена ...". — Горова Л. Рідний Київ : 
"Кожному потрібні ті святині ...". — Петровський Ю. Дороги : "На моєму шляху ...". 
— Петровський В. Мамина хустка : "Лежала хустка на підвіконні ...". — Пет-

ровська Т. Києво-Святошинська земля : "Земля у яблуневому саду ..." / сл. авт. — 
Зінченко С. Літня ніч : "Ці літня ніч за плечі обіймає ..." ; Прозорий сон : "Снився 
сніг. Я думала — зима ..." ; Не питай : "Безкрая ніч. Безгрішний ранок ..." ; Холодне 
літо : "Ще літо надворі, та падає сніг ..." ; Осінній день : "Твоє серце поруч, зовсім 
близько ..." ; Я ніч твоя : "Я та ніч, якій ти розказав ...". — Морщавко О. Приховане 
бажання : "Друже мій далекий ..." ; Відвертий сніг : "... лягає на долоні ...". — Лу-

к'яненко М. Минає осінь : "Поступлюсь. Хай минає осінь ..." ; Осіннє листя : 
"Зірвала осінь листя золоте ..." ; Нова мелодія : "У зими багато білих днів ...". — 
Здітовецькі І. та Г. Ти не шукай мене : "... в лісах ...". — Горбенко Н. Я вечір 
слухала : "... а ти чув ранок ..." : елегія ; Мати : "Ідуть роки. І ми вже не маленькі ..." ; 
Осінь : "Вже з горіха листя опадає ..." ; Я тебе не цілую : "... Хай зірка цілує тебе ..." ; 
Вересень : "Я думала, що вересень не плаче ..." ; Життя : "Упав літак, і знищено 
життя ..." ; Дитинство : "Я гралася у піжмурки з дитинством ..." ; Моє життя : "Ти 
перший, другий і останній ..." ; У літа багато пісень ; Рідна мова : "Рідну мову легко 
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розпізнати ..." ; Сходинки: Димань Т. Школа — наша берегиня : "У кожного є школа 
на землі ..." ; Чарівні горішки : "В мене є горішок ..." ; Наша школа : "Там, де наша 
школа ..." ; Фея : "Я не знаю, як це сталось ..." ; Киця : "... плакала в куточку ..." ; 
Наколядуйте, діти, доброти ; Сходинки : "... до мрії непрості ...". — Здітовецькі І. та Г. 
Мирна Україна : "Розквітають мальви України ..." ; Тепла розмова : "Дружба і слово 
— тепла розмова ...". — Горбенко Н. Вишнева земля : "Казки і лічилки, колядки, 
повір'я ...". — Ахмеян Н. Ведмедик : "... із лісу ...". — Петрашенко Д. Кошеня :                                                 
"... згубилось у траві ...". — Лук'яненко М. Думка і слово : "Швидко читаю книж-                                                            
ки ...". — Півньова Г. Про мишку і книжку : "Бігла лісом сіра мишка ..." ; Киця 
сходинки лічила. — Зінченко С. Іграшковий човен : "... відпливає ...". 

55. Сльота І. М. Нескінченна музика життя : вибр. твори. У 3 кн. Кн. 3 : 

Ансамблі та солоспіви / Іван Сльота. — Житомир : Полісся, 2007. — 343, [4] с. : 

портр. ; 21 см. — 600 пр. — ISМN 979-0-707521-00-7. — ISМN 979-0-707521-02-1 

(у паліт.). — [2009-105 Н] 

Зміст: Ансамблі: Моє Полісся голубе : "У даль мій Тетерів тече ..." / сл. Г. Сто-

лярчука ; І річка Тетерів тече : "Текла ріка ..." / сл. І. Сльоти ; Чистий четвер : "Де 

взялись в імлі ..." ; Там, де ми ходили : "Друже, зелен-луже ..." ; Лихо, людоньки, 

мені ; Не згорає зоря : "Як вертав я додому в село ..." / сл. В. Юхимовича ; Зелена 

неділя : "Прийди, прийди до мене ..." ; Вишивала я сину сорочку : "Вишивала я ..." ; 

Золоте відлуння : "Ой, осене, осене ..." ; Я люблю тебе, райдуго : "Говорили-балакали ..." ; 

Чарівна лілея : "У маю над землею ..." / сл. І. Бердника ; Повертайтесь назад, жу-

равлі : "Вже кінчається літо ..." ; Любов на всі літа : "Пливуть тумани понад кургани ..." 

/ сл. М. Сингаївського ; Не бийсь об камінь : "Дорогу березень верстає ..." / сл. А. Ма-

лишка ; Треба стати на крилечка : "Ой, косарі-косарики ..." / сл. О. Матійка ; Мамина 

хустина : "Крила розгорне вечір ..." / сл. Л. Верьовки ; Батьківська хата : "У вінку 

веселого зела ..." / сл. М. Луківа ; Тост за батьків : "Крізь життєві бурі вік ішли ви в 

парі ..." / сл. А. Малиновського ; Чайка степова : "Ой, у полі-житі ..." / сл. А. Славу-

ти ; Розійдися, туманочку / сл. О. Добахової ; Розляглись тумани / сл. Д. Луценка ; 

Поліський льонок : "У поліськім краї ..." ; Ти мене замани : "Засиніли поля ..." / сл. Г. Сто-

лярчука ; Не кажи нікому ; Чекання : "Натомилось моє чекання ..." / за мелодією П. Проць-

ка ; Мав я чуба : "Мав я чуба, чуба, чуба ..." / сл. О. Богачука ; Я знайду доріженьку : 

"Замело-завіяло ..." / сл. М. Ковальчука ; На човні : "Ми на човні ..." / сл. В. Гринько ; 

Кому ж, кому судилася : "Над річкою край поля ..." / сл. Б. Тена ; Бджоли : "Заманили 

квіти ..." ; Віконечко : "Під горами хата стояла ..." / сл. Д. Павличка ; Дощик осінній / 

сл. Л. Барабанова ; Образа : "В моїм серці образа й жалі ..." ; На журу вечорову : 

"Сонце котиться за ріку ..." / сл. І. Дробного ; Опришок : "Кажуть хлопці й дівчата ..." 

/ сл. Л. Каширіної ; Завзяті холостяки : "На все село нас є двоє завзятих ..." / сл. М. Ваньо ; 

На жіноче свято : "Милий мій, милий мій, завтра моє свято ..." / сл. М. Никончука ; 

Купавушка : "Здравствуй, мечта моя!.." / сл. Л. Татаренка ; Ох, лучше б он не 

приезжал : "Течет река, бежит играючи ..." / сл. Б. Володиної. Солоспіви: Моя земля 

— любов моя : "На теплій батьківській землі ..." / сл. М. Сингаївського ; Я твоє зер-

ня : "Чуєш, курличе ключ журавлиний ..." / сл. Д. Луценка ; Три доленьки : "... три 

квітки на столі ..." / сл. О. Богачука ; Пісня Мавки : "Коли б ти, нічко, швидше мина-

ла ..." / сл. Л. Українки ; Ой, вівчарику : "... вівчарю ..." / сл. С. Рочиня ; Чорні брови, 

очі сині : "Тьохкав, тьохкав соловей в діброві ..." / сл. В. Юхимовича ; Була собі 

Марієчка : "Була собі течієчка ..." / сл. О. Матійка ; Сцяжыначка : "Прыйшла да нас 

вясна красна ..." / сл. М. Цурканова ; Не корите вы Мишутку : "Сколько есть у нас 

парней ..." / сл. М. Марголина ; Вьюга : "Ой, напрасно хороводит ..." / сл. Л. Бараба-

нова ; Русь : "На широких холмах ..." / сл. А. Шиляева. 
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56. Співає Станіслав Городинський : "Українцям" : [пов. вид. творів : для голо-

су без супроводу]. — Вінниця : ДП "Держ. картограф. ф-ка", 2008. — 119 с. : портр. ; 

30 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2024-31-9. — [2008-256 Н] 
Зміст: Патріотичні пісні: Безпека : "Ми повінчані з честю ..." ; Оберіг України : 

"Захищати народ — ми таку собі вибрали долю ..." / сл. С. Ковальова ; Бершадський 
край : "... де ліс із степом дружить ..." ; Енергетикам : "В сріблястім інеї електролінії ..." ; 
Моя Україна : "Осипає сонце землю золотом ..." ; Роде : "Роде мій, славетний, ук-
раїнський!.." ; Українська пісня : "... материнська пісня ..." ; Сім'я і родина : "Душа 
шукає захисту й тепла ..." / сл. М. Ясакової ; Дай нам, Боже : "На Поділлі моїм у 
краю солов'їв ..." ; Козаки : "Гордий погляд очей ..." / сл. М. Гоцуляк ; Долиняни : 
"Ми ідем за щастям із рідного дому ..." / сл. Н. Погребняк ; До села : "Всі дороги 
простелились до мого села ..." ; Журналістам : "Є на світі незбагненна сила ..." ; 
Летять коні : "Цвіт калини коло броду ..." ; Молитва : "Господи, дай мені сили ..." ; 
Українцям : "Стою розтерзаний життям ..." ; Хата дитинства : "Колискова пісня у 
дитинство кличе ..." / сл. Н. Шаварської ; Земле рідна : "... мозок мій світліє ..." / сл. 
В. Симоненка ; Каштани Тульчина : "Рідні каштани нам дивляться в вічі ..." / сл. В. Баг-
рія ; Ладижин : "Я іду в золотім листопаді ..." / сл. М. Шерника ; Лише в Україні :                                                 
"... стежки споришеві ..." ; Сняться сни мені... ; Я до школи йду : "Чи то казка, чи сон ..." / 
сл. Я. Вольської ; Моє Поділля : "Цей край мені подарувала мати ..." ; Люблю тебе, 
моє село Високе! : "Обвили хату паничі прозорі ..." / сл. С. Травневої ; Погребище : 
"Над Россю-рікою летять журавлі на Поділля ..." / сл. Г. Кравчук ; Українська весна : 
"Кригу днів надіями розколото ..." / сл. Г. Чубач ; Татарське зілля : "Спокон віків 
стрічались два світи отут ..." / сл. З. Тищенко ; Осінь приходить в Тульчин... / сл. 
А. Цвєткова. — Чічкан О. Тульчин : "Світанки ранкові — цвіте небокрай ..." / сл. авт. 
— Красуляк З. Хай вам сіється : "В нас на Поділлі, в краю калиновому ..." / сл. авт. ; 
Ліричні пісні: Була любов : "Так тихо облітає сад весняний ..." ; Біла зима ; Віхола : 
"Чому дощу нема кінця і краю ..." ; Доля : "На твоєму небосхилі сонце вже світає ..." ; 
Життя : "На цій землі у нас життя одне ..." ; Любов : "... як річка в повінь нашого 
життя ..." ; Любове, нащо ти мені? ; Не буде ніколи : "Впало небо на груди землі ..." ; 
Паморозь : "Душа збентежена украй ..." ; Побудь зі мною : "Побудь хвилиночку одну ..." ; 
Та ніч була : "Вечір, сутінки, все в таїні ..." ; Ти не жінка... : "... ціле божество ..." ; 
Ще не осінь ; Я з піснею родився : "Розбрелись вірші по струнах мого серця ..." ; 
Я пишу тобі знову листа ; Маленький човен : "А було пахуче літо ..." / сл. Н. Ша-
варської ; В кав'ярні : "... затишно, і музику не чути ..." / сл. В. Вольського та С. Горо-
динського ; Будьмо! : "Друзі мої, за родину свою ..." ; Кує зозуля / сл. М. Шерника ; 
Веснянка : "Біля річки в гаю ..." ; Вмираю я : "Пробач мені безумне ластів'я ..." ; 
Мости : "Скільки днів пройшло, а в серці в мене лиш ти ..." ; Ще варто : "... маятись в 
журбі ..." / сл. В. Друма ; Где тебя мне найти... ; Кто же виноват : "Много лет назад 
был вишневый сад и свиданья были ..." ; Подари мне... : "... хоть один вечерок ..." ; 
Я тебя ждала : "Был тихий вечер, горели свечи ..." / сл. Г. Дикун ; Два крила : "Будь 
ніжною, коли я буду гордим ..." / сл. М. Бойко ; До саду : "Розтанула блакить, що 
день і ніч єднає ..." / сл. С. Чепернатого ; Доля моя : "Ні на мить я тебе не забуду ..." / 
сл. М. Ясакової ; Дощі : "Ховає листопад твої сліди ..." ; Іду... : "Вже скільки літ, 
неначе привид ..." ; Листопад кохання : "Рясними каплями дощ падає в траву ..." ; 
Поклич : "Незабутня зустріч наша ..." ; Свіча кохання : "Гойдає вітер сонні ліхтарі ..." ; 
Твої очі, оченята : "Коли вечір вже за обрій літнє сонечко ховав ..." ; Ти і я : "Знову 
теплий літній вечір ..." / сл. О. Приймака ; Заговори : "Пора осіння, все, немов 
поснуло ..." / сл. О. Мороза ; Загублена любов : "Втомилися ноги у росах ..." ; 
Чекання : "В моє життя зійшла ти наче з неба ..." / сл. Л. Маслової ; Зима, зима / сл. 
О. Вітенко ; Кохана : "... я тебе знайду ..." / сл. А. Цвєткова ; Моя любов : "Я так 
втомився думати про Вас ..." / сл. Д. Пічкура ; На відстані сльози : "Дзвенить душа 
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від зустрічі з тобою ..." ; Падає листя / сл. З. Тищенко ; Не дорікай : "... і не вини ..." ; 
Сорокалітні : "Повиростали наші діти ..." / сл. М. Луківа ; Новий рік : "Січневий 
вальс постукає в вікно ..." / сл. Г. Кравчук ; Ода життю : "Хто зозулі не чув ..." ; Ой, 
якби я мала... : "... та чорнії очі ..." ; Подаруй мені : "... зоряну ніч ..." ; Я іду по землі : 
"... по зеленій траві ..." / сл. Я. Вольської ; Одкровення : "Як важко вас любить, якби 
ви знали ..." / сл. В. Вознюка ; Очі : "Я від очей твоїх хмелію ..."/ сл. Н. Погребняк ; 
Повінчана дружина : "Доля щастя нам подарувала ..." ; Дівчина сміється й плаче : 
"Вісімнадцять, двадцять два ..." / сл. С. Галябарди ; Пожалій ти мене... : "... моя 
пташечко ..." / сл. М. Гоцуляк ; Пригадаю тебе... : "... серед квітів весняних ..." / сл. 
невід авт. ; Самотня жінка : "Впав на землю вечір, мов туман ..." / сл. З. Красуляк ; 
Старіє при хаті бузок : "Цей квіт для синочків і дочок ..." / сл. В. Юхимовича ; 
Троянди : "Дарував я завжди тобі квіти ..." / сл. В. Коваль. — Ревуцький В. Снітків : 
"Встає над Снітковом світанок ..." / сл. авт. — Красуляк З. Зоряний дощ : "Коханню 
весна дивувалася ..." / сл. авт. Пісні про маму: Мене мати купала... : "... в чар-зіллі ..." 
/ сл. А. Фіглюка ; Благання : "Я вже дуже зістарилась, синку ..." / сл. В. Буги ; До 
мами : "На стежини твої натрусило снігів ..." / сл. П. Головатюка ; Мамин хліб : 
"Вхожу в хату, серцем відчуваю ..." ; Мамина усмішка : "Зірка зірвалась у тишу ..." / 
сл. Л. Маслової ; Мамина хата : "Осінні тумани лягли над садами ..." / сл. Г. Дикун ; 
Матусю-горлице : "Простіть мене за той нежданий сніг ..." / сл. Н. Погребняк ; 
Рушники : "Хрестики чорненькі, хрестики червоні ..." / сл. В. Сторожук ; Сину : 
"Засмутилася калина, осипає цвіт ..." / сл. М. Ясакової ; Спомин : "Рідна матінко, 
ніжна, хороша ..." / сл. С. Сауляк ; Тихі вечори : "Вдяглись у зелень тихі вечори ..." / 
сл. Г. Чубач ; Дитячі пісні: Півник : "Засмутився півник ..." ; Їжачки : "Два журились 
їжачки ..." ; Зайчик : "Скаче зайчик по листочках ..." ; Весняні котики : "Сірі, сірі 
котики ..." / сл. М. Ясакової. 

57. Стефанишин М. С. В моєму серці тільки ти : пісен. зб. : [для голосу з фп.] / 
Мирослав Стефанишин. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 108 с. ; 29 см. — 200 пр. — 
ISMN 979-0-707528-00-6. — [2009-052 Н] 

Зміст: Осанна Волині : "Де небесна з озерною синню ..." : (для міш. хору та 
солістів) ; Ода Луцьку : "На славу нащадкам Романа й Данила ..." : (для міш. хору) / 
сл. М. Мартинюка ; Гімн Університету : "Преславен храм Освіти і Науки!.." : (для міш. 
хору) / сл. В. Слапчука ; Дума про Берестечко : "Під містечком Берестечком ..." : (для 
нар. хору) ; Ой, сини-ясени... : "Гудуть край поля ясени ..." : (для баритона) ; Сурми 
за горою : (для чол. хору) / сл. Й. Струцюка ; Краю мій : "Засіваймо, люди, тай 
добірні зерна ..." : (для міш. хору) / сл. П. Коробчука ; Тополина дума : "Ой, повіяло з 
поля ..." : (для жін. хору) ; Мавки : "В надвечірнім лісі ..." ; У задуму над рікою : (для 
жін. тріо або хору) ; Волинський вальс : "Наче свіжість нового світанку ..." : (для 
баритона) ; Співає Дніпро : "Вислухав мову Дніпра я ..." : (для серед. гол.) ; Місто 
моє : "Чи співає весна, чи дороги встеля ..." : (для баритона і жін. тріо) ; На Світязі 
ніч : "Ти до мене горнись та спочинь ..." : (для соліста) / сл. П. Маха ; Горить моє 
серце : "... його запалила ..." : (для жін. хору) ; Реве-гуде негодонька : (для серед. 
гол.) / сл. Л. Українки ; Я — Мавка : "... я донька волинського краю ..." ; Пісня про 
рідне місто : "Вітерець із лугів повіває ..." : (для жін. тріо або ансамблю) ; Пісня про 
Луцьк : "Де калиною пахнуть світанки ..." : (для жін. тріо) ; Заспівай мені, мамо :                                                                          
"... моя ..." : (для сопрано) / сл. О. Богачука ; Край дороги в полі : (для жін. складу) / 
сл. В. Гея ; Знов весна-красуня... : "Над Стиром небо зоряне ..." / сл. О. Лупія ; 
Світязький вальс : "Чарівності більшої в світі немає ..." : (для вокал. тріо у супроводі 
бандур) / сл. С. Олексюк ; аранжув. М. Сточанської ; Луцький вальс : "Горять 
променисто вогні мого міста ..." : (для жін. тріо) ; Волинянко моя, волинянко : "Наші 
мрії збулись ..." : (для чол. дуету) / сл. М. Кузьо ; Осінні дощі : "... відшуміли.." / сл. 
В. Вербича ; Тополя : "Ой, чого ти, тополенько, не цвітеш ..." : (для соліста) / сл. М. Ле-
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вицького ; Це буде так : "... в осінній день прозорий ..." : (для соліста) / сл. О. Теліги ; 
Осанна : "Співали осанну в країні одній ..." / сл. І. Корсака ; В моєму серці тільки ти : 
"Шепчуть пісню кохання тополі ..." : (для соліста) / сл. В. Шовкун ; Волошки сині : 
"Котяться полями хвилі ..." / сл. П. Гоця ; Мова барвінкова : "Велична, щедра і 
прекрасна мова ..." / сл. Д. Лукича ; Пісня мандрівного співця : "Сто доріг — оберіг... 
А талан ..." : (для баритона) / сл. М. Мартинюка. 

58. Сторонський В. Біла хата : [поезія, пісні : для голосу з букв.-цифр. познач. 
партії супроводу / Василь Сторонський [музика], Ігор Дах [сл.]. — Львів : Край, 2008. 
— 103 с. : іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-547-284-1. — [2009-002 Н] 

Зміст: Біла хата: Сторонський В. Біла хата : "Чомусь в задумі біла хата ..." ; 
Місяць і я : "Покличу Місяця до столу ..." ; Вечір : "Вечоріє. Стою я край хати ..." ; 
Коли нещастя засинає ; Мовчазна осінь : "Постукала в двері осінь крадькома ..." ; 
Твоя рука : "Я вперше довірливу руку ..." ; Мова : "Солов'їна, калинова ..." ; Моє 
дитинство : "... — рута м'ята ..." ; Не дійшов : "У невідкладності щоденних справ ..." ; 
Праведна дорога : "Життя спливло... Мов стук коліс ..." ; Прощай : "Чомусь не лади-
лась розмова ..." ; Розсипав хтось зорі : "... мов мак по долівці ..." ; Танець нічний : "Я 
з неба для тебе зірок натрясу ..." ; Старий кінь : "Вже старому коневі ..." ; Хочу 
піснею летіти : "Я хочу піснею летіти ..." ; Цілунок : "Слова губилися від щастя ..." ; 
Шахтарі : "Чекає кліть. Пора вже нагора ..." ; Я в дорозі : "Я прийду до тебе у вів-
торок ..." ; Свіча : "І знову в мандри я іду ..." ; Розлука : "Ти співала мені про розлуку ...". 
Мелодія душі: Кондратенко Н. Листопад : "Опалий лист, змарнілий сад ..." ; Я троянда : 
"... зігріта весною ...". — Булава О. До святого Миколая : "Відчиняє брами рай ..." ; 
У мами : "Засвітились свічками каштани ..." ; До рідної хати : "Скоро в нашім лузі 
завеснить калина ...". 

59. Сторонський В. М. Від Дністра до Дніпра : [зб. пісень] / Василь Сто-
ронський. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 41 с. : портр. ; 29 см. — На обкл. 
авт. не зазначено. — 300 пр. — ISBN 979-0-707513-09-5. — [2008-262 Н] 

Зміст: Неслухняний дощик : "Неслухняний мокрий дощик ..." ; Примхливий 
Їжачок : "Їжачок, їжачок ..." / сл. Л. Недін ; А все-таки люблю : "І люблю, і кляну, і 
плачу ..." ; Прийди до мене, осене... / сл. Г. Світличної ; Вернуся в споминах : "Ра-
дістю чи тихою журбою ..." / сл. М. Сингаївського ; Дзвін України : "Віють вітри 
свіжі, віють на Вкраїну ..." / сл. С. Галябарди ; Друге цвітіння : "Краще не розпитуй, 
де моя весна ..." ; За потоком : "..., за водою ..." ; Пісня гір : "Де в синьогорі зоря 
встає ..." / сл. М. Ткача ; Матері : "Та ж сама стежка і дерева ті ..." : (балада) ; Матінка 
— Земля : "Глухі громи гуркочуть за селом ..." / сл. О. Білаша ; Хвала Землі : "Іду 
через поле по свіжій ріллі ..." ; Прихід осені : "Подув холодний вітерець ..." / сл. А. Фіг-
люка ; Святині : "Святиня — це мова прадавня ..." / сл. Л. Каширіної ; Наша пісня : 
"Відгомонять травневі грози ..." / сл. В. Герасимова ; Заспіваймо, брате ; Тернова 
хустка : "Бачу я знову і знову ..." ; У вічність ідуть ветерани / сл. П. Перебийноса ; 
Пахне хлібом земля : "Пахне хлібом трава ..." / сл. Д. Павличка ; Пахне м'ята... : 
"Скупаний в пахучій м'яті ..." / сл. В. Крищенка. 

60. Фалькова В. Н. Музыка — моя душа : сб. песен и романсов : [для голоса с 
букв.-цифр. обознач. партии сопровожд.] / Валентина Фалькова. — Дніпропет-
ровськ : Пороги, 2008. — 80 с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-525-912-1. — 
[2008-214 Н] 

Содерж.: Музыка — моя Душа / сл. В. Невского, В. Фальковой ; Душа света : 
"Поет душа, когда любви полна ..." / сл. В. Фальковой ; Я клавишей стаю кормил с 
руки / сл. Б. Пастернака ; Пою, когда гортань сыра... : "..., душа суха ..." / сл. О. Ман-
дельштама ; Под звуки музыки : "... в ночи ..." ; Невидимая страна : "Не будет, знаю, 
повторения ..." ; Колыбельная "Засыпай" : "Засыпай, дитя, укрывайся сном ..." ; Не-
бесная посланница : "Она была, как дальний свет звезды ..." / сл. И. Ковалевой ; 
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Когда погаснут облака ; Женщина стихи свои читала : "В трех шагах от зрительного 
зала ..." ; Научитесь чудесам : "Не гадайте на кофейной гуще ..." / сл. Ю. Полисско-
го ; Разлуки бродят по судьбе : "Разлуки бродят по твоей судьбе ..." ; Балерина : 
"У втомленій країні дивачка-балерина ..." / сл. Е. Швец-Васиной ; Дама с собачкой : 
"Болейте любовной горячкой ..." / сл. В. Невского ; Давай с тобой поговорим : "... по 
телефону в восемь ..." / сл. Б. Стецюка ; Мій Дніпропетровськ : "Парків затишок, 
бульвари та мости ..." ; Песня тишины : "О, как нежно звенит тишина ..." / сл. С. По-
ливоди ; То, что сердцем велено не забывать : "На какой развилке разошлись дороги ..." / 
сл. А. Соколова ; Еще царила ночь : "Еще царила эта ночь, и танцевал огонь в камине ..." ; 
Не расскажу тебе, не расскажу / сл. Л. Некрасовской ; Наши мамы : "... сердцем 
неспокойны ..." / сл. А. Покровского ; Спасибі за кохання : "Над садом засіяли зорі ..." ; 
Октябрина : "На темно-синем небосклоне ..." / сл. М. Данканича ; В серці квітне 
надія : "Бавить сонце природу, ніжно в небі сміється ..." / сл. Л. Корчми ; Зимний 
орган : "Снег искрится ночной ..." ; Мне вязать бы из слов кружева ; Мгновенья 
осени : "В сине-бело-абстрактно-ажурном ..." / сл. Н. Евгеньевой ; Весенний вальс : 
"Под звуки вешние капели ..." / сл. О. Соколовой ; А мир уж совсем иной : "Сви-
детель собственной судьбы ..." ; Воспоминанья : "Я все люблю, что нам приходит 
свыше ..." ; Вдыхаю запахи весны : "Чернила высохли. Бумага пожелтела ..." / сл. 
Л. Иодко ; Облетает листва : "... облетает ..." / сл. Н. Меланчук ; Не забуду : "Скрикне 
потяг в осінню іржавість ночі ..." / сл. В. Г. Світлічної ; Чи є душа у терену? : "... у 
сливи?.." / сл. В. І. Ліберди ; Распятая болью душа / сл. О. Карагедовой. 

61. Червеняк А. А. Любім Україну : [зб. пісень для голосу з букв.-цифр. познач. 
партії супроводу] / Андрій Червеняк. — Ужгород : Ліра, 2009. — 43 с. : портр. ; 
20 см. — 200 пр. — ISМN 979-0-707514-06-1. — [2009-098 Н] 

Зміст: Любім Україну : "... як мати єдину!.." / сл. І. Тегзи ; Древньому Ужгоро-
ду : "Ужгороде мій, прийми уклін земний ..." ; Щаслива доленько моя ; Крилате 
слово : "... другом будь мені ..." ; Материнська пісня : "Коли тебе чую, материнська 
пісне ..." ; Позич мені, осене : "... барви золотисті ..." ; Бабине літо : "В мандри пус-
каються вже павучки ..." / сл. П. Василя ; Чари Задора над Ужем : "У старій частині 
міста ..." ; На Тарасовій землі : "Одержимо завше мрію у святих місцях бувати ..." ; 
Живу тобою : "О, серця мого скарбе, і муко, і відрадо ..." ; Журавлині заручини : "Ві-
тер ніжно гладить трави ..." ; Моє село : "Воно — то мій Хорал, тривога і печаль ..." ; 
Пам'ятай : "Хто не любить своїх ближніх і про них не дбає ..." / сл. Ю. Шипа ; 
Україно, ти для мене диво ; Розмова з вітром : "Виє вітер, довго виє, навіть слухать 
обрида ..." ; Ой, майнули білі коні ; Гей, у лузі : "... та й не перше літо ..." ; Буду тебе 
ждати : "... там, де вишня біла ..." / сл. В. Симоненка ; Крило : "Потяглися журавлі 
вдалеч плавко ..." / сл. Б. Олійника ; Яблука доспіли : "... яблука червоні!.." / сл. 
М. Рильського ; На чужині : "Ой, чого ти, тополенько, не цвітеш ..." ; Нащо тобі 
питати : "Нащо, нащо тобі питати ..." / сл. О. Олеся ; Туристська пісня : "Лети наша 
пісне, сягни у безмежжя ..." / сл. В. Семенюка. 

62. Янівський Б.-Ю. Я. Червона калино, чого в лузі гнешся?.. : пісні та ро-
манси : [в супроводі фп. / упорядкув.: І. та А. Янівських]. — Львів : Каменяр, 2009. 
— 94, [2] с. : портр. ; 29 см. — 600 пр. — ISBN 978-966-607-055-8. — [2009-120 Н] 

Зміст: Червона калино, чого в лузі гнешся?.. : для міш. вокал. дуету ; Ой, жалю 
мій, жалю : для низьк. чол. голосу / сл. І. Франка ; До милої : "Повій, вітре-вітро-
сеньку ..." : для чол. голосу ; Думка : "Нісся місяць ясним небом ..." : для міш. вокал. 
дуету / сл. М. Шашкевича ; Львівський ноктюрн : (Зоряні ліхтарі) : "Ніч, ніч, ніч нас 
веде по Львову ..." : для міш. вокал. дуету ; Чекання : "Ти не ходи, не ходи туди ..." : 
для міш. вокал. дуету / сл. Р. Лубківського ; Сиве крило : "День перейду — чисті 
роси ..." : для міш. вокал. дуету ; Залицяльники : "Ходим, ходим, ходим, ходимо ..." : 
для чол. вокал. дуету ; Сум Афродіти : "Море, чуєш, море ..." : для жін. голосу ; 
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Гуси-лебеді : "Їхав — обіцяв повернутись, прийти ти ..." : (оброб. серб. мелодії) : для 
міш. вокал. дуету ; Колискова до матері : "Шуміло десять яворів ..." / сл. Б. Стель-
маха ; А ти зі спомину : "... -туману ..." / сл. М. Ільницького ; Чорнява чічка : "Як 
наші дідо й баба були ще молодими ..." : для міш. вокал. дуету / сл. В. Сагайдака. 

63. Ярмарок у Сорочинцях... : веселі та жартівливі пісні на вірші поета-
пісняра, Заслуж. працівника культури України А. Лихошвая : [для голосу з букв.-
цифр. познач. партії супроводу]. — Полтава : Полтав. літератор, 2008. — 55 с. : 
портр. ; 27 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8304-88-7. — [2008-234 Н] 

Зміст: Чухрай О. Скаче в полі білий кінь... : "Розгулялася зима ..." ; Ой, купила 
півня... ; Чобітки : "Ой, купила мама чобітки ..." ; На тім боці — на толоці... : "Рано-
вранці йшла містечком ...". — Якубович В. Прийди, веснонько... : "Лютий в полі ще 
гуляє ..." ; Ой, піду я, мамо... : "Ой, одна-одненька ..." ; Не будемо журитись... : "Ве-
села гра музика ...". — Міщенко В. Полтавські галушки : "Був я, друзі, у Тюмені ..." ; 
Ярмарок у Сорочинцях... ; Гарна молодиця... : "Ой, мені зустрілась ..." ; Ясная зоря : 
"Їду, їду третій день ..." ; Що з тобою, друже?.. : "... сталося?..". — Садохіна Т. Опіш-
нянські куманці : "Опішнянські гончарі ...". — Жданов А. Треба жіночку мені... : 
"Тридцять років я вже маю ..." ; Наталочка-полтавочка : "Ой, у нашому містечку ..." ; 
Мій миленький... : "Сонце сіло за лісочком ...". — Оглоблін Г. Катря-Катря, Кате-
рина... : "Іде Катря до крамниці ..." ; Ой, сватали мене... — Білишко Р. Парубочки-
парубки... : "Парубочки, як грибочки ..." ; Мода, мода, мода... : "Була дружинонька у 
мене ...". — Шмигло В. Раз пішов я погуляти... : "Раз пішов я на вулицю ..." ; Семен 
та Одарочка : "Яка гарна парочка ..." ; Балалайка : "Купи, милий, балалайку ...". — 
Шевчук В. Не ревнуй мене, коханий... — Полька "Мар'янівка" : "На весіллях і на 
святах ..." / музика нар., записав В. Міщенко. 

64. Яций А. М. Песни и романсы : [сб. песен] / Яций А. М. — Одеса : Букаєв В. В., 
2008. — 30 с. : портр. ; 30 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-2070-21-7. — [2008-254 Н] 

Зміст: Не боли, моя душа ; Мой старый сад : "Еще чуть-чуть, и белый дым ..." ; 
Здесь осень прячется в песках ; Десять верст до Рязани : "До победы отсчитаны дни ..." ; 
Дверь распахнулась в кабинет ; По пшенице по грудь... : "... не пройдет эскадрон ..." ; 
За весну : "... за верную удачу ..." ; По небу проплывет журавель... ; Мне кажется, это 
Шопен : "... играет на старом рояле ..." ; Один остался шаг нам до Победы ; Из синей-
синей чаши ; Падение империи : "Снимают черные одежды ..." ; Ни во что не верим : 
"... никому не верим ..." ; Опять не можешь без игры ; Вот так и живем ; Нас одевает 
солнце в ризы : "Обходят нас — и смертник я ...". 

2.5. Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного  

співу із супроводом і без нього 

65. Балема М. М. Козацькому роду нема переводу : репертуар. зб. для солістів, 

дуетів, вокал. ансамблів та хору / [М. Балема, авт. сл.] Мирослав Воньо ; [сл.]                                                                 

М. Воньо. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 52, [3] с. ; 24 см. — ISMN М-707509-

62-3. — [2008-227 Н] 

Зміст: І всюди музика ясна... : "Цвіте квасоля на городі в мами ..." ; Батько : "Як 

додому легко повертатись ..." ; Хлопці, що стали цвітом : "Під теплим покровом 

жита ..." : (пісня-реквієм) ; Рідна калина моя : "Край села хатина ..." ; Твоє весілля : 

"На весільне подвір'я ..." ; Ой, там, на вигоні ; Гей, гей Поділля : "Гей, рідний край 

сія хлібами ..." ; Косовиця : "Вже настало літо тепле ..." ; Козацькому роду нема пе-

реводу : "Сяяли на сонці шаблі запорожців ..." / сл. М. Воньо і П. Карася ; Наш По-

дільський краю : "Там, де Случ і Горинь чистим плесом грають ..." ; Здрастуй, рідне 

село : "Той поїзд, що прийде в село о десятій ..." ; Ти бережи синів моїх : "Чекала 

дівчина солдата ...". 
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66. Бахур В. В. Пісні мого краю / В. Бахур. — Сімферополь : Кримнавчпед-

держвидав, 2007. — 160 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-354-100-8. — 

[2008-219 Н] 
Содерж.: Черноморский край : "Горько-сладкий запах моря и лаванды ..." / сл. 

Н. Иванюты ; Ода ЮБК : "Люблю тебя мой Южный берег Крыма ..." / сл. авт. ; Дары 
Черноморские : "Бьется море у подножья города ..." ; Біла птаха : "Прилетіла біла 
птаха до вишневого села ..." ; Мы школа-интернат : "Мы песенку веселую ..." ; 
Одинокая чайка : "Чайка одинокая ..." / сл. В. Бахура ; Поселок у моря : "У моря, у 
Черного моря, поселок стоит на часах ..." / сл. А. Руть ; Крымская березка : "Скажи, 
березка тонкая ..." / сл. В. Шкодина ; Музыка к любви : "Я песню услыхала в тишине ..." ; 
Признание к морю : "Я люблю тебя, море ..." ; Эскиз : "По желтым занавескам тени 
бродят ..." ; Осень : "Березка в горе уронит ветви ..." ; Я хотела быть твоей весной : 
"Я хотела быть твоей любовью ..." ; Мне нужен ты : "Желтеют листья на деревьях ..." ; Не 
исчезай : "... мой ангел, от меня ..." ; Музыка, музыка ; Зачем : "Коснулся вечер фио-
летом вершин горы ..." ; Март : "Дымкой тумана, сном запоздалым ..." ; Пейзаж : "На 
картине застыла волна ..." ; На рассвете : "Волны берег омывают ..." / сл. Л. Низа-
мовой ; Облака ; Ветер : "... ветер теплый ..." ; А ведь жизнь у нас одна : "Мы стано-
вимся не краше ..." ; Не могу понять : "Все мысли разбегаются ..." ; Мне очень жаль : 
"... что так случилось ..." ; Первое апреля : "... солнце и цветы ..." ; Вдали от дома : 
"Как плохо быть вдали от дома ..." ; В том стакане таракан : "На столе стоит стакан ..." ; 
По лунной дорожке : (два варианта) ; Весна : "Птицы запели, и снег почернел ..." ; Не 
отпускай меня, любимый ; Кривое зеркало : "Мечты крылаты и свободные ..." ; 
Рассвет : "Как же прекрасен рассвет голубой ..." ; Кривобокая любовь : "Ох, любовь 
моя, любовь ..." ; Плачет киска : "... в подворотне ..." ; Ну а дождь все моросит : 
"Белый след от самолета ..." ; Ливни весенние : "... душу умыли ..." ; Желаю Вам ; На 
развалинах судьбы : "Я на развалинах судьбы ..." ; Мой любимый человек : "Зорька 
утренняя ранняя ..." / сл. И. Островецкой ; Прощанье с букварем : "Первоклассников 
сегодня ..." / сл. Л. Некрасова ; Эхо : "Счастья, радости желаем, люди ..." / сл. участ-
ников ансамбля "Эхо" ; Но о любви мы говорим : "Забьется полночь за окном ..." / сл. 
И. Хроль ; Титан : "Дремучий лес, река крутая ..." / сл. Н. Олейника ; Снежинка : 
"Тихо-тихо снег порхает ..." / сл. Т. Жадан ; Песня о елке : "Белый снег лежит кругом ..." / 
сл. М. Рыльского ; Весна : "... Как много в этом слове ..." / сл. И. Островецкой и Н. Олей-
ника ; Спокій загубив : "За Горинь-рікою ниви урожайні ..." ; Жито колоситься : "Сяють в 
небі чистім зорі на Поліссі ..." / сл. В. Юрчука ; Белые халаты : "Уже давно пожары 
не пылают ..." / сл. Н. Коника ; До рідного краю : "Згубилось літнє сонце за горами ..." / 
сл. В. Грабовського ; Твои глаза : "... как небо, переменчивы ..." / сл. В. Субботенко ; 
Это елочка моя : "Тридцать первое число ..." / сл. М. Морозова ; Разве старики мы? : 
"Возраст пенсионный — шесть десятков лет ..." / сл. М. Бобровского ; Ушла зима : 
"Вновь из-под снега — мокрая трава ..." / сл. А. Кравец ; Запорозькі козаки : "Гей, ви, 
козаченьки ..." / сл. В. Крищенка ; Детям войны — ровесникам : "Мы все войны 
шальные дети ..." / сл. Г. Тарасовой. Обработки В. Бахура: Частушки : "Мы частуш-
ки пропоем ..." / сл. нар. Українські народні пісні: Світить місяць : "... світить ясний ..." ; 
Посилала мене мати ; Ой, там за лісочком ; Як би мені не тиночки ; Молодчики мо-
лодії ; Вечір надворі : "... ніч наступає ..." ; Ой, мала я чоловіка : "... ой мала я, мала ..." ; 
Іди, діду, по калину : "А діда вода по коліна зайняла ..." ; Чорна редька : "На городі 
чорна редька ..." ; Ой, підемо, жінко : "... підемо, підемо ..." ; Ой, на горі два дубки ; 
Чорноморець іде, чорноморочку веде ; Дівочі коси : "Накрутили кучері дівчата ..." ; 
Ой, не світи, місяченьку ; Терниця : "Ой, терниця терновая ..." ; Скрипка би не грала : 
"... якби не той смичок ..." ; Ой, є в лісі калина. Русские народные песни: Хуторок : 
"За рекой на горе ..." ; Мы на лодочке катались ; Аюшка : "На дворе светлым-
светлехонько ...". — Фрадкин М. На тот большак... : "... на перекресток ..." / сл. М. Пляц-
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ковского. — Ушкарев А. Женщин некрасивых не бывает : "Словно свечи, звезды в 
небе тают ..." / сл. А. Аверкина. — Морозов А. Зорька алая : "... губы алые ..." / сл.  
В. Гина. — Збарацький М. Козачка : "Струменіє зоря ..." / сл. Н. Галковської. — Ма-
каревич О. Одна калина : "Сумно, сумно аж за край ..." / сл. В. Куровського. — 
Шамо І. Три поради : "Край дороги не рубай тополю ..." / сл. Ю. Рибчинського. — 
Білаш О. Журавлина : "Знов цвіте червона журавлина ..." / сл. І. Мельничука. — 
Иванов О. На тебе сошелся клином белый свет / сл. В. Харитонова. — Зацепин А. 
Есть только миг : "Призрачно все в этом мире бушующем ..." / сл. Л. Дербенева. — 
Зінченко І. Мамо, візьми на крило : "Там, за далеким курганом ..." / сл. авт. ; 
Катерина і Василь. — Гущак В. П'є журавка воду : "Де курні дороги вийшли за село ..." / 
сл. І. Зінченка. — Яцюк В. Песня о связном : "Отгремел давно последний бой ..." / 
сл. авт. — Пономаренко Г. Милая роща : "Вот она, милая роща ..." / сл. нар. 

67. Бахшыш И. Сайлама вокаль эсерлер / Ильяс Бахшыш. — Симферополь : 

Кримнавчпеддержвидав, 2008. — 191, [1] с. : портр. ; 27 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-

966-354-212-6 (у паліт.). — [2008-217 Н] 

68. Грайлик : [збірник / підгот. текстів М. Пилипчак] ; Нац. заслуж. академ. 

укр. нар. хор України ім. Григорія Верьовки. — К. : Задруга, 2008. — 163, [4] с., [31] 

арк. іл. : іл., портр. ; 27 см. — Бібліогр.: с. 164 (21 назва). — ISBN 978-966-432-040-2 

(у паліт.). — [2008-251 Н] 

69. Дергач В. Акорд життя : пісні / В. Дергач. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2008. — 71 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-493-041-0. — [2008-223 Н] 

Зміст: Цегляр Я. Пісня про Тараса : "З дніпровських круч над Кременчуцьким 

морем ...". — Пазнюк М. Пісня про Вітчизну : "Любов до вітчизни на крилах синів 

підіймає ...". — Куцан Г. Переможці : "Нікого смерть назад не повертає ..." : (пісня-

реквієм) ; Пісня хліборобів : "Коли всі люди працю поважають ..." ; Тихий вечір 

долиною линув. — Циба В. Лелека відлітає : "Лелека знову з дому відлітає ...". — 

Маркотенко І. Чекання : "Біля річки дві сестрички, — дві верби ...". — Латко Г. 

Душа народу : "Прислухайтесь, як над Дніпровим лоном ...". — Москаленко А. Дві 

сестрички : "У однакових хустинах ..." ; Наталочка-скрипалочка : "Вийшла Наточка 

на сцену ..." ; Веселий секрет : "Підказала Васі мати ..." ; Клятва : "Воїни Вітчизни, 

ветерани ...". — Постолака В. Понад Тікачем : "... іду ..." ; За веснами : "... весна 

весну квітчала ..." ; Вишеньки : "Спіють вишеньки за левадою... ; Щедрівка : "Ой, 

мати-діва ...". — Мельник В. Сирень : "Сегодня мою душу ты согрела ..." ; Рябина : 

"Как пожар, горит рябина ...". — Яковчук О. Молодіжна пісня : "Гули тривоги ...". 

— Середенко Ф. Берестки : "Відгомоніло скільки літ ..." ; Дорожня пригода : 

"Розпускався зелен глід ...". — Лепешко В. Березневий сон : "Ще спить весна у 

вогкім лісі ..." ; Веселий секрет : "Василька навчила мати ...". 

70. Деркач В. М. Калинова доля : пісен. зб. : [для голосу (хору) в супроводі 

баяна] / Василь Деркач. — Суми : Мрія-1, 2008. — 105 с. : портр. ; 20 см. — 300 пр. 

— ISBN 978-966-566-399-7 (у паліт.). — [2009-004 Н] 

Зміст: Аранжування для баяна П. Зуєва: Деркач В. Ода Сумщині : "Сумщину я 

свою люблю ..." ; Материна пісня : "Моє дитинство босоноге ..." ; Калинова доля : 

"Мати мені долю вишивала ..." ; Живи, нескорена Вкраїно! : "Спасіте, люди, Україну ..." ; 

Мати-Україна : "Я для тебе, моя Україно ..." ; Моє село : "... життя дало ..." ; Вели-

чальна Путивлю : "Стоїш, величавий і гордий ..." / сл. В. Деркача ; Краю мій коха-

ний : "Зачепився місяць за вербову гілку ..." / сл. В. Крищенка ; Квітучі Суми : "І 

скверик цей, де чути солов'я ..." ; Синя в березі криниця : "Приїжджаю рідше й рідше ..." ; 

Моя печаль : "Ця полинь-трава нічия ..." ; День народження : "Про світле свято іме-

нин твоїх ..." ; Дві сестрички : "Проти сонечка коло річки ..." ; Циганочка : "На ба-
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зарі, на риночку, ой, біда, біда, біда ..." / сл. П. Скорика ; Батькові слова : "У полі, у 

густім гарячім літі ..." / сл. невід. авт. ; Мово рідна : "... моя, пресвята ..." / сл. С. Бар-

тош. — Лаврінчук А. Батькова стежина : "Побачивши батьківську хату ..." / сл. В. Дер-

кача. Обробка для хору В. Деркача, виконавська редакція для баяна П. Зуєва: Ой, у 

полі два дубки ; На горі береза : "... на горі кудрява ..." : укр. нар. пісня. — Білаш О. 

Явір і яворина : "Я стужився, мила, за тобою ..." / сл. Д. Павличка. 

71. Залевадний В. П. Пісенне джерело : патріот., лірич. та побут. пісні / 

Володимир Залевадний. — Полтава : Дивосвіт, 2008. — 97, [3] с. : іл., портр. ; 29 см. 

— Текст: укр., рос. — 100 пр. — ISВN 978-966-8036-20-0. — [2009-065 Н] 

Зміст: Розквітай калино, Україно-мати ; Пішов наш батько на війну ; Поле моє, 

поле : "Вийду рано в поле, подивлюсь довкола ..." / перекл. для хору А. Отича ; 

Жайвороне-жайворонку : "Ой, ти поле, степ роздолий ..." / перекл. для хору А. Оти-

ча ; Завітайте, добрі люди ; Чаєнята-діти : "Грає море, стогнуть хвилі ..." ; Українко 

моя : "Я не знаю, хто ти, незнайомко моя ..." ; Голуби-горлята : "Я, чуть світ, чуть 

зоря, вікна відчиняю ..." ; Не питай : "Я по співу горлицю у гаю ..." ; Защебетав 

соловейко ; Ой, ти, вродо-вродо : "На світанку я тебе побачив ..." ; Ой, Дунаю : "Із-за 

гаю по Дунаю ..." ; Любов моя, весна моя : "Шумлять берези у гаях ..." ; Мальви : 

"Посіяла мати мальви біля тину ..." ; Зоре моя, зоре : "Де ти забарилась, вечірняя зоре ..." ; 

Скажи мені, мамо : "Щаслива голубка, як голуба має ..." / перекл. для фп. А. Отича ; 

Подай надію : "Моя голубко, горлице горда ..." ; Ходив я в поле квіти рвати ; Рідний 

край : " Далеко за обрієм сонце встає ..." ; В ніч на Купала : " Ти мені давним-давно 

наснилась ..." ; Василечки ; Квітуй, Полтаво : "Ідуть віки, літа минають ..." ; На зиму 

осінь повертає : "Золотаве листя ..." ; Полтавчанки мої : "... полтавчаночки ..." ; Ма-

тусенько-мамо ; Закувала зозуленька ; Ой, чого ж ти, вербонько : "Чого ж до криниці ..." ; 

Скажи мені, сину : "Скажи мені, скажи мені, мій сину ..." ; Моя Полтаво — злато міс-

то : "Іду по вулицях дитинства ..." ; Не шукай за морем щастя : "Не шукай, мій дру-

же, щастя ..." ; Повернувся я додому : "Вишня біля хати, як в усмішці мати ..." ; Лебе-

дина туга : "Летів лебідь з лебідкою ..." ; Приснись мені, мамо : "За широким Дніп-

ром, де на луках ..." ; Ой, Хома : "... ж ти мій, Хома!.." ; На ярмарок в Сорочинці ; А я 

сам собі пан / перекл. для фп. А. Отича ; А дівчина, мов калина : "Якось був я у 

Боромлі ..." ; Як надумав я женитись ; У сусіда гарна жінка ; Не гнівайся, чоловіче ; 

Зацвів льон ; А я маю таку вдачу : "Мене мама наставляла ..." ; А у мене кум — 

душа ; Ой, болить моє серденько ; Вибач, кумонько моя : "Куди, куме, заспішив, що 

й куми не бачиш?!." ; Дівонько-лебідонько : "Де ти, де ти, місяченьку ..." ; Одному 

тебе лишь расскажу : "Золотятся в небе облака ..." ; Не дожил мой отец : "... до 

Победного дня ..." ; Кружевница : "Спой мне песню, друг мой милый ..." ; Черемуха : 

"На нашей тихой улице ..." ; Цветут акации : "... на нашей улице ..." ; Девичья тайна : 

"Часто мать меня ругает ..." ; Иволга жар-птица : "Когда на зорьке иволга ..." ; Эх, 

буланые : "Валит с ног буран степной ..." ; Где вы, мои ночи : "За окном березку 

ветер обнимает ..." ; Тебе пою, моя звезда : "Давно расстались мы с тобою ..." ; Бабье 

лето : "В багрянце клены вешние ..." ; За рощами тенистыми ; Ой, ты, зимушка-зима ; 

Зазноба : "За рекой, под горой ..." ; Аисты : "На луга с зарей, за ракитами ..." ; 

Соловей-соловушка : "... в роще распевал ..." ; Ах, подруженьки : "...-девчонки ..." ; 

Кохана Оксано : "В дитинстві ми разом ходили до школи ...". — Савченко М. Пол-

тавський мій краю : "Умита росою, повита красою ..." ; Слава пісні : "Ще з колиски 

мати ..." ; Відлетіли лелеченьки : "Осипалася калина ..." ; Дніпрові тумани : "Несе 

свої води Славутич ..." ; Я кохала Іваночка : "Ой, як тебе, Іваночку ..." ; Барвінок : 

"Посаджу я барвіночок до схід сонця ..." ; Полтавочки-горлиці : "Ой, літають горлиці 
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у садочок ..." ; Ой, у лузі... : "... дуб зелений ...". — Жданов А. Колоситься пше-

ниченька. — Замай І. У моїй оселі : "... ластівки веселі ...". 

72. Козяр Н. Співає "Жайвір" : хрестоматія хор. співу / Наталія Козяр. — 

Львів : Край, 2008. — 559 с., [2] арк. іл. : іл., табл. ; 29 см. — 500 пр. — ISВN 978-

966-547-285-8. — [2009-016 Н] 
Зміст: Ч. 1 : З досвіду творчої діяльності Народного камерного хору "Жайвір" ; 

Ч. 2 : 1. Розпівки та вокалізи. 2. Духовні пісні укр. та зарубіж. композиторів. 3. Пат-
ріотичні пісні: Лисенко М. Боже великий, єдиний / сл. М. Вербицького. — Пилат Б. 
Грай, бандуро! : "Розкажи: чиї ми діти ...". — Петросян С. Тарасова весна : "Навесні 
ти народивсь, навесні ..." / сл. В. Соломіної. — Матвійчук А. Ми — українці : "Про 
що курличуть в небі журавлі ..." / сл. І. Корнілевича ; аранжув. Н. Козяр. — 
Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не треба ..." / сл. авт. ; аранжув. Н. Козяр. 
В'язанка пісень УПА : "Гей, степами, темними ярами ..." / оброб. Н. Козяр ; Світить 
місяць понад темним лісом ; Гей, гей! Із-за гори військо наступає / аранжув. Ю. Ант-
ківа. 4. Твори на вірші Т. Г. Шевченка: Зоре моя вечірняя / оброб. К. Стеценка ; По 
діброві вітер виє / мелодія нар. ; Віє вітер, віє буйний / мелодія нар. ; аранжув.                                 
Н. Козяр ; Думи мої / оброб. Є. Козака ; аранжув. Н. Козяр. — Кос-Анатольський А. 
Учітеся, брати мої / аранжув. Н. Козяр. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то похо-
вайте... / гармоніз. Л. Ревуцького". 5. Твори зарубіжних композиторів: Моцарт В.-А. 

Абетка : "A, b, c, d, e, f, g ..." : Хоровий жарт. — Джардіні Ф. Viva tutte le vezzose — 

Ameno : "Dori me ..." : григориан. розспів з репертуару "Ери" / аранжув. Н. Козяр. — 
Хромушин О. Гори мої : "... гори, гори кам'янії ..." / сл. В. Панченка. — Крилатов Є. 
Де музика бере початок? / сл. Ю. Ентіна ; укр. текст З. Мартин. — Dieltiens L. Idem 
velle / сл. авт. — Jenkins K. Adiemus : "Ariadiamus late ...". — Шаїнський В. Весела 
фуга : (вокаліз). — Лассо О. Eccho : "O la! O che bon'eccho!..". 6. Твори українських 
композиторів та народні пісні в обробках: Фільц Б. Любимо землю свою : "Квітне, 
радіє земля ..." / сл. М. Сингаївського ; Білі гуси / сл. О. Олеся. — Ешпай О. Пісня 
про криницю : "Ллється і ллється мов часу плин ..." / сл. В. Карпенко та Л. Дєр-
бєньова ; пер. з рос. В. Лагоди. — Камінський В. На Верховині : "Хто там бродить 
по Говерлі з піснею гучною?.." / сл. М. Олексюка ; аранжув. Н. Козяр. — Лущенко Г. 
Львівський дощ : "Сумно нині в місті в нас ..." : (друкується вперше) / сл. М. Сугака ; 
Сонечко : "Виглянь, виглянь, сонечко, землю освіти ..." / сл. авт. — Білаш О. На 
Чорнобиль журавлі летіли / сл. Д. Павличка ; На Івана, на Купала / сл. О. Богачука. 
— Янівський Б. Колискова для матері : "Шуміло десять яворів літакам в піднебесся ..." / 
сл. Б. Стельмаха ; аранжув. О. Герасименко. — Людкевич С. Українська баркарола : 
"Осріблений світіллю Дніпро несеться вдаль ..." / сл. В. Пачовського. — Максим-

люк В. Зустрічаймо весну : "Благослови мати, весну закликати!.." : на основі 
фольклор. піснеспівів. — Шамо І. Співанка-веснянка : "Залунай, веснянко ..." ; Гру-
шечка : "У намисті мружиться горобина ..." : із "Ятранських ігор" / сл. В. Юхимо-
вича. — Садовський Е. О. Київські дзвони : "У неділеньку святую ..." / сл. авт. ; Вже 
вечір : "... тихенько прилинув до нас ..." / сл. І. Савицької. — Кос-Анатольський А. 

Ой, ти дівчино, з горіха зерня / сл. І. Франка. — Верменич В. Світанок : "На землю 
тиха ніч лягла ..." / сл. А. Каспрука. — Басова А. Смерічка : "Дзвонить, грає срібна 
річка ..." / сл. М. Підгірянки. — Котко Д. Привіт : "В цей день ми радісно співаєм ..." 
/ аранжув. Н. Козяр. Народні пісні: Ой, на Івана ; Стоїть дівча над бистрою водою : 
"Бистра вода ..." / оброб. Ю. Антківа ; Фантазія на українські пісні : "А вже весна, а 
вже красна ..." / оброб. Н. Козяр ; Стелися барвінку / оброб. Г. Давидовського ; 
Зелений дубочку ; Ягілочка ; Ой, зацвіли фіялоньки / оброб. Ф. Колесси ; Хмарка 
наступає / оброб. О. Яковчука ; Посадила стара баба / оброб. П. Потапенка ; Зорали 
дівчата / оброб. О. Герасименко ; Чорні очка : укр. нар. пісня / оброб. В. Таловирі ; 
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ред. П. Потапенка ; Ой, сивая зозуленька / оброб. М. Леонтовича ; оброб. А. Гнати-
шина ; В'язанка лемківських пісень : "Не мелем, не мелем, не мелем ..." ; Полетів би-
м на край світа ; Ой, верше мій, верше / оброб. Є. Козака ; Коломийки / оброб. А. Гна-
тишина ; аранжув. Н. Козяр ; 7. Колядки та щедрівки ; 8. Твори для вокальних ансамб-
лів: На плаю : "Ой, на плаю вівці пасуть ..." ; Сумна я була : "..., сумна буду ..." : укр. 
нар. пісня. — Ортинський О. Nokturno : "Лагідні веснянії ночі ..." / сл. Л. Українки ; 
аранжув. Н. Козяр. — Let my people go : ''Go down Moses "Let my people go" ..." : з 
репертуару Л. Армстронга. — Ланюк Ю. Де ти, пташино? : "... співоча, нині ..." / сл. 
Р. Лубківського. — Дилецький М. Алилуя / аранжув. Ю. Антківа. — Томпсон Р. 
Alleluia / аранжув. О. Пономарьова. — Miskinis V. Cantate Domino / аранжув. Ю. Ант-
ківа ; 9. Твори для солістів та дуетів: Глінка М. Гуде вітер вельми в полі / сл. В. За-
біли. — Білаш О. Колискова : "Ніч гойдається, мов дим ..." / сл. Д. Павличка ; Заграй 
мені : "... мій смутку, в гожу пору ..." / сл. Є. Гуцала. — Гулак-Артемовський І. Ой, 
казала мені мати : пісня Одарки. — Кос-Анатольський А. Коли заснули сині гори / 
сл. авт. — Скорик М. Шуміла ліщина : 2-га пісня з циклу "Три українські весільні 
пісні". — Янівський Б. Червона калино, чого в лузі гнешся / сл. І. Франка. — Май-
борода Г. Запливай же, роженько весела / сл. А. Малишка. — Кушплер І. Калино, 
покровителько любові / сл. М. Петренка ; аранжув. О. Герасименко. — Мартин З. 
Якби ти знав : "Ти в серці полум'я ховав, ховав ..." / сл. Т. Угрин. — Скарлатті А. 
O cesatte di piagarmi. — Пуччіні Дж. Арія Лауретти : "O mio babino caromi piace e' bello ..." : 
з опери "Джанні Скіккі". — Моцарт В. Арія Керубіно : "Voi, che sapete che cosaeamor ..." : 
з опери "Весілля Фігаро". — Каччіні Д. Ave Maria. — Лисенко М. Коли 
розлучаються двоє / сл. Г. Гейне ; укр. текст М. Славінського. — Бонковський Д. 
Гандзя : "Чи є в світі молодиця ..." / сл. авт. ; оброб. А. Коціпінського. — Ніч яка 
місячна : "... ясная, зоряна ..." / оброб. І. Вілінської ; сл. М. Старицького ; Ой, я знаю, 
що гріх маю / оброб. І. Хуторянського ; Ой, кряче, кряче та чорненький ворон / зб. А. Ко-
ціпінського. 

73. Колотій В. П. Струни серця : патріот., лірич. та жартівл. пісен. твори / В. П. Ко-
лотій ; [авт. сл.] Леонід Куций. — Вінниця : О. Власюк, 2008. — 35, [1] с. ; 14х20 см. 
— ISBN 978-966-2932-69-0. — [2008-222 Н] 

Зміст: Україна моя : "Наспівала матуся мені ..." ; Посіймо добро : "Українці мої 
дорогі ..." ; Єднаймось : "З часів хоробрих бунтарів ..." ; Вершини : "Час неупинно 
струмує ..." ; День Перемоги : "Цей день для тих, що з поля бою ..." ; Козацьке 
щастя : "З конем козаченько ..." ; Не заблукай : "Дивись на світ очима Бога ..." ; Ціна 
життя : "У життя ціна висока ..." ; Спіраль зла : "Жорстокий світ. Жахливий час ..." ; 
Не будь заручником : "Йдучи за батьківський поріг ..." ; Всевишній розум : "Ти 
тільки вслухайся в ефір ..." ; Біль : "Я не просив ковток від спраги ..." ; Моє село : 
"Вдихну я духмяного хмелю ..." ; Заповітне : "Моє неповторне, довічне ..." ; Лебідка : 
"Чи є на світі що миліше ..." ; Всемогутня : "Коли безвихіддя й тривога ..." ; Перше 
вересня : "В свою фантазію багату ..." ; Моя ти школо : "... заповітна ..." ; Фантазія 
юності : "Зупинись, не втікай, озирнися ..." ; З тобою : "На скронях твоїх сивина ..." ; 
Розлука : "Хто збагнув ціну розлуки ..." ; Мелодія мрії : "Музиченько, грай мені, грай ..." ; 
Плекаю надію : "Ти бабуся уже, а не тітка ..." ; Дівча деревце посадило : "І ще в 
романтичну годину ..." ; Зоре моя вечірняя ; Лебедина скорбота : "В життєзгубну 
сльоту ..." ; Журба : "Бабине літо пройшло ..." ; Минуле : "Квітла веснонька моя ..." ; 
Бартер : "Гриць дружину обізвав ..." ; Не вміє грати : "Сидить Федір у затинку ..." ; 
Блат : "Не питайте звідки родом ..." ; Чого Іван радів : "Від Івана дружина пішла ..." ; 
Дует Одарки і Романа : "Стрів Роман Одарку ...". 
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74. Попович В. В. Понад сині полонини покотилися пісні : хор. та вокал. твори 

/ Василь Попович. — Ужгород : Ліра, 2009. — 70, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISMN 978-0-707514-02-3. — [2009-125 Н] 
Зміст: Розд. 1. І як не співати про рідні Карпати: Рідні Карпати : "Квітучі 

долини, стрімкі полонини ..." : для соліста-баритона та міш. хору a capella / сл. І. Чо-
пея ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса ..." : для чол. вокал. квартету 
/ сл. В. Гетьмана ; Молитва : "В покорі серця голову свою ..." : для міш. хору a capella 
/ сл. Н. Гумен ; Мила моя, дівчинонько : "Гея, гоя, дівчинонько моя ..." : для соліста-
баса та міш. хору a capella ; Повій, вітре : "... повій, буйний ..." : (за нар. мотивами) : 
для жін. вокал. ансамблю ; Верховино, світе милий : для чол. вокал. квартету ; Дві 
стежини : "Ой, дана, та ой, дана ..." : (за нар. мотивами) : для жін. вокал. ансамблю / 
сл. О. Чупак ; Слово щирості : "Цілуй мене, як перше літо ..." : для чол. вокал. квар-
тету / сл. Т. Масенка ; Чарівна гуцулка : "Жовтень у Карпатах вже золотить коси ..." : 
для жін. вокал. ансамблю / сл. О. Попович ; Рахів у неділю : "Подивися ти навколо ..." : 
для жін. вокал. ансамблю / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського та О. Попович ; Гори-поло-
нини : "Ти ідеш на гори ..." : для чол. вокал. квартету / сл. В. Піпаша-Косівського ; 
Красне поле : "Помирав хлопчина-квітка ..." : для міш. хору a capella / сл. Ю. Шипа ; 
Вірю в Україну : "Повіяв вітер волі і свободи ..." : для міш. хору / сл. В. Кобаля ; 
Молитва до Богородиці : "Зневіри й болю хвилі перейду ..." : для міш. хору a capella / 
сл. Г. Данишек. Розд. 2. Хай добро і щастя пісня принесе: Рідні Карпати : "Квітучі 
долини ..." : для солістки та міш. хору в супроводі фп. / сл. І. Чопея ; Земля солов'їна 
Тараса : "Слов'янської пісні окраса ..." : для вокал. дуету сопрано і меццо-сопрано та 
міш. хору в супроводі фп. ; Де журба дівоча бродить : "... по стежині ..." : для жін. 
вокал. квартету a capella / сл. В. Гетьмана ; Молитва до Богородиці : "Зневіри й болю 
хвилі перейду ..." : для міш. хору a capella ; Пісня про Рахів : "Мов промінчик 
непогасний ..." : для міш. хору в супроводі фп. ; За Україну : "Линуть дзвони від Со-
фії ..." : для соліста та хору з фп. / сл. Г. Данишек ; Повій, вітре : "... повій, буйний ..." : 
для вокал дуету та міш. хору a capella ; Воскреса краса : "Поглянь, милий друже ..." : 
для жін. вокал. квартету a capella ; Ой, скрипалю : "... молоденький ..." : для соліста 
та міш. хору a capella ; Послухай, дівчино! : "... (ку-ку) ..." : для жін. вокал. квартету a 
capella ; Ластівочка : "Ластівочко-щебетушко ..." : для жін. вокал. квартету a capella / 
сл. О. Чупак ; Стоять в задумі сині гори : для міш. хору a capella / сл. Л. Лащук ; 
Бабине літо : "Понад плаями, часом ярами ..." : для міш. хору a capella / сл. В. Кобаля. 

75. Співає Волинський народний хор : пісен. скарби краю / [упоряд. О. Стад-
ник]. — Луцьк : Волин. облдрук., 2008. — 479 с., [8] арк. іл. : іл., портр. ; 29 см. — На 
авантитулі: До 30-річчя Волин. держ. академ. укр. нар. хору. — ISMN М-707-500-80-4 
(у паліт.). — [2008-239 Н] 

Зміст: Авторські твори: Пашкевич А. Пісня про Волинь : "Ти у гаях, озерах і 
долинах ..." ; Фронтові побратими : "Часто сняться вам села у громах і пожежах ..." / 
сл. Д. Луценка ; Виростеш ти, сину / сл. В. Симоненка. — Кривенький С. Волинь 
моя : "Поліський краю, дорогий ..." / сл. авт. — Стадник О. І. Мій Волинський 
краю : "Тут я народився ..." ; Синові незабудки : "Як недавно було, як давно ..." / сл. 
А. Драгомирецького ; Мати журавлика жде : "Летіли журавлики з теплих країв ..." / 
сл. В. Приза ; Гей, ви, браття козаченьки : "Гей, ви, браття, браття козаченьки ..." ; Як 
танцюють козаки : "Підкручу я чорний вус ..." ; Дівоча туга : "Учора з любов'ю ..." / 
сл. І. Власюка ; Їхали хлопці, три запорожці ; Козак весілля справляє : "Козак з 
походу ..." / сл. авт. — Стадник О. О. До тебе, Україно : "До тебе, Україно наша, 
бездольная мати ..." ; Реве, гуде негодонька ; Місяць яснесенький / сл. Л. Українки ; 
Юні назавжди : "Бузок за хатою димить туманом білим ..." ; Летять у вирій журавлі / 
сл. Л. Бабича ; Козак Мамай : "В степу, ніби вічність розлого ..." / сл. Д. Кулиняка ; 
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Ой, морозе, морозеньку / сл. нар. ; Ой, вечір, вечір : " ... вже вечоріє ..." / сл. О. Пчіл-
ки ; На Івана, на Купала ; Шануймося, єднаймося : "... та будьмо!.." / сл. О. Богачука ; 
Спади мені дощем на груди / сл. В. Симоненка. — Ярославенко Я. За Україну : "... з 
вогнем завзяття ..." / сл. М. Вороного. — Крушельницький Т. Чорти ми лісові : 
"Гей-гу, Гей-га! Таке-то в нас життя ..." / оброб. О. О. Стадника ; сл. авт. — 
Купчинський Р. Заквітчали дівчатонька / сл. авт. — Петров О. Гей, у лузі / оброб. 
для хору О. О. Стадника ; сл. В. Симоненка. — Лаворик М. Плач чайки : "Ой, чого 
та чайка скиглить над водою ..." / сл. авт. — Стефанишин М. Під містечком 
Берестечком / сл. Й. Струцюка. — Смик О. Жив та був собі козак / сл. авт. — Свіст П. 
Гарний козак, гарний : "... гарний на натуру ..." / перекл. для хору О. О. Стадника ; 
сл. О. Жолдака ; Понад Світязем / сл. І. Чернецького. — Надененко Ф. Полюбила 
чорнобрива козака дівчина / сл. Т. Шевченка. — Стеценко К. Ой, у полі могила / 
перекл. для нар. хору О. О. Стадника ; сл. Т. Г. Шевченка. — Білаш О. Лелеченьки : 
"З далекого краю лелеки летіли ..." / сл. М. Негоди. — Тиможинський В. Дай же, 
Боже, громовую тучу / сл. нар. — Бобровніков Є. Дударик : "... гарний на виду ..." / 
оброб. Л. Пашина ; сл. Р. Бернса ; перекл. М. Лукаша. — Мейтус Ю. А мій батько 
орандар / сл. Т. Шевченка. Обробки українських народних пісень : в оброб. О. О. Стад-
ника: Сховалось сонце за горою ; Заповіт : "Як умру, то поховайте ..." ; Чорна хмара 
з-за лиману ; За байраком байрак / сл. Т. Шевченка ; Там під Львівським замком ; 
Буде нам з тобою що згадати ; Спіть, хлопці, спіть ; Ой, полети, галко ; Чи ти чув 
миленький ; Смутний вечір, смутний ранок ; Козак від'їжджає : "... дівчинонька плаче ..." ; 
Гей, соколи : "Гей, десь там, де чорні води ..." ; Наливаймо браття ; Ти, сива голубко ; 
Налий, мамо, шклянку рому ; У неділю рано ; Гуляв я три роки ; Наступає чорна 
хмара ; Сонце низенько : "... вечір близенько ..." ; Вже сонечко сходить ; Не куй, не 
куй, зозулько ряба ; Ой, чий то кінь стоїть ; Поїдь, поїдь, батечку, до Ковля ; Ой, у 
полі озеречко : "... там плавало відеречко ..." ; А в Києві на ринку ; Ой, зоренька 
вечірняя ; Ой, не світи місяченьку ; Ой, дівчина по гриби ходила ; Хтіла мене мати : 
"... за майстрика дати ..." ; Ой, пряла б я куделицю ; Ой, під гаєм : "... ой під гаєм, 
гаєм зелененьким ..." ; Я ж тебе, Галю, не лаю ; Ти пив і я пила : "Було в мене у ко-
морі жито ..." ; Поліські приспівки : "Ходять хлопці нежонаті ..." ; Сватай мене, му-
жичок : "Червонії буряки, зеленая гичка ..." ; Марусю, Марусю : "... тужу за тобою ..." ; 
Позволь мені, мати : "... криницю копати ..." ; Ой, їхали хлопці з ярмарку ; Ой, мамцю 
моя : "... чоловік меня бив ..." ; Чи ти не знаєш, де я мешкаю ; Біда мене та заставила. 
В оброб. О. І. Стадника: Їхав козак на війноньку ; Зоре моя, вечірняя / сл. Т. Г. Шев-
ченка ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Ой, летіла горлиця через сад ; Ой, весна, весна. В оброб. 
А. Пашкевича: Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Г. Шевченка ; Виступали ко-
заченьки ; Ой, як була я дай у матінки свеї ; Ой, у полі нивка : "... там виросла сливка ..." ; 
Ой, коли ж ми поберемось ; На вулиці музиченька грає ; Ой, на горі цигани стояли / 
оброб. А. Пашкевича та О. О. Стадника. — Гай зелененький / оброб. В. Захарченка ; 
Ой, на горі вогонь горить / оброб. В. Захарченка та О. О. Стадника. — Ой, не п'ються 
пива-меди / оброб. А. Іваницького ; сл. Т. Г. Шевченка. — Сіно моє, сіно / оброб. М. Леон-
товича. — Мала мати дочку / оброб. В. Тиможинського. — Посію я конопельки / 
оброб. М. Стефанишина. — Колядки та щедрівки: Стеценко К. Рождество Христо-
ве ; А з України новая зоря ; Святая Варвара : "... церкву збудувала ..." ; Ой, ходила 
красна панна ; Що в нашого хазяїна ; Ой, в саду, саду пава ходила ; Рай розвився : 
"Що в нашого хазяїна стоїть явір на дворі ..." ; За вікном чорна хмара в'ється ; А в 
Єрусалимі рано задзвонили ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ; Щедрівка : "Прийшли до 
нас щедрівці ..." ; Ой, за садом місяць сходить : "... Щедрий вечір, добрий вечір ..." ; 
Ой, рано, рано кури запіли ; Красная панна садок садила ; Ой, у полі плужок оре ; 
Небо ясні зорі вкрили ; Вже на вашім дворі зоря засіяла ; Ой, чи є, чи нема пан 
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господар дома ; Ми твого двора не минаємо ; Старий рік минає ; Щедрівочка 
щедрувала / оброб. О. О. Стадника ; Тече річка невеличка ; Меланка : "Ой, що учора 
ізвечора ..." / оброб. О. І. Стадника ; муз. супровід Р. П'ятачука. 

76. Старушик П. П. Тобі, Україно, молитва душі : вокал.-хор. твори / Петро 

Старушик. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — 63 с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN М-707500-79-8. — [2008-238 Н] 

Зміст: Отче наш ; Величальна Україні : "Нашій Україні ..." ; Рідне місто моє : 

"... Горохів ..." ; Дума про долю : "Поведу розмову я з тобою, доле ..." ; Пісня 

Снігуроньки : "Я дівчина Снігуронька ..." ; Дума про Берестечко : "Сумно кряче 

гайвороння, душу розрива ..." / сл. Д. Радчук ; До тебе лину я душею : "Сумує серце 

над свічею ..." ; Ой, сину-синочку... / сл. М. Шостака ; Ой, чого ти почорніло ; Садок 

вишневий коло хати : "Садок вишневий біля хати ..." ; Нащо мені чорні брови / сл. Т. Шев-

ченка ; Вечірня година : "Уже скотилось із неба сонце ..." ; Вишеньки : "Поблис-

кують черешеньки в листі зелененькім ..." / сл. Л. Українки ; Весна на обеліску : 

"Через поля, сади і переліски ..." ; Пісня про Світязь : "Із давньої поліської легенди ..." / 

сл. О. Криштальської ; Печихвіські вогні : "Щовесни повертають лелеки ..." ; Дика 

рожа : "Горнулась синя ніч, пташки ліпили зорі ..." / сл. Є. Рекрута ; Дитяча молитва : 

"Я малесеньку свічку візьму ..." ; Лесина молитва : "Десь торкає жайвір дзвін у 

піднебессі ..." / сл. Н. Горик ; Стоїть гора високая / сл. П. Глібова ; Прилетіла жаво-

риночка / сл. нар. ; Петра і Павла : "У церкві людей так багато ..." / оброб. П. Ста-

рушика. 

77. Стефанишин М. С. Коханий мій краю : пісен. зб. / Мирослав Стефанишин. — 

Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — 29, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISMN М-9007033-9-2. — [2008-237 Н] 

Зміст: На сл. Л. Українки: Давня весна : "Була весна весела, щедра, мила ..." : 

для міш. хору і соло ; Горить моє серце : "... його запалила ..." ; Вечірня година : 

"Уже скотилось із неба сонце ..." ; Ноктюрн : "Лагідні весняні ночі зористі!.." ; Геть-

те, думи : "... ви, хмари осінні!.." ; Стояла я і слухала весну : для жін. хору ; Коханий 

мій краю : "Сторононько рідна! Коханий мій краю!.." ; Місяць яснесенький : для жін. 

тріо ; Поблискують черешеньки : для голосу з букв.-цифр. познач. партії супроводу ; 

Ой, на горі, на горі : оброб. для жін. хору або тріо без супроводу ; Реве, гуде 

негодонька : для серед. голосу з фп. 

78. Стрілецькі пісні в фортепіанному супроводі Ярослава Ярославенка : 

[навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред.-упоряд. Синкевич Н. Т.] ; Дро-

гобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ ім. І. Фран-

ка, 2008. — 130, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — 

ISBN 978-966-384-117-5. — [2008-261 Н] 

79. Україночка : [Київ. вокал.-хореогр. ансамбль] : репертуар. зб. пісень / 

[упоряд. Т. Лемешко]. — Вінниця : Книга-Вега, 2009. — 179, [3] с. : портр. ; 29 см. — 

На обкл. у надзаг.: Богиня кохання, богиня краси. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-621-

425-9. — [2009-121 Н] 

Зміст: Народні пісні: Аничка : "Дам я яловицю, дам я яловицю ..." : лемків. 

пісня ; Біля річки: "... де калина ..." ; Бодай ся когут знудив ; Весілля : "Висить ябко, 

висить, але впасти мусить ..." ; Виспівує соловейко ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Добрий 

вечір тобі, пане господарю! : щедрівка ; За нашим стодолом ; Їхав козак містом :                                                                                                  

"... під копитом камінь тріснув ..." ; Калина : "Ой, на горі вітер дув ..." ; Карі очі, 

чорні брови ; Козацьке весілля : "Ой, там за широкою брамою ..." ; Ми прийшли на 

Ваші іменини ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють ..." ; Многая літа : "Наші друзі най 

жиють ..." ; На вулиці скрипка грає ; На городі чорна редька ; Ой, джигуне, джигуне ; 
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Ой, там на горі : "... в зеленім гаю ..." ; Ой, там у полі тополя ; Їхали козаки із Дону 

додому ; Ой, у вишневому садочку : (два варіанти) ; Ой, ходить сон : "... коло вікон ..." / 

оброб. О. Кошиця ; Пасла дівка лебеді ; Порізала пальчик : "... та й болить ..." ; Роде 

наш красний : "У полі калина, у полі червона ..." ; Розпрягайте, хлопці, коней ; Сва-

тай мене, мужичок : "Червонії бурячки ..." ; Спать мені не хочеться ; Сусідка : "Заспі-

ваймо пісню веселеньку ..." ; Чи дома, дома : "... хазяїн дому?.." : укр. нар. пісні ; 

Тече вода : "... з-під явора яром на долину ..." / муз. нар. ; сл. Т. Г. Шевченка ; Касіў 

Ясь канюшину / оброб. В. Мулявіна : білорус. нар. пісня. — Сидорак Д. Батькова 

хата : "У вінку веселого зела ..." / сл. М. Луківа. — Васалатій А. Білі жоржини : "За-

шепоче гай, нагадає про минуле ..." ; Від серця до серця : "Ти повір у майбуття ..." ; 

Калинонька : "Знаю, не кохає, але серце крають ..." / сл. авт. ; Закохав мене вечір ; На 

гостини додому : "А в пам'яті мати зі мною ..." ; Україночка співає : "... долю пісні 

відкриває ..." / сл. М. Сингаївського ; Лине пісня над землею : "... ген до виднокраю ..." ; 

Пісня — моя душа : "Мене у пісні мати народила ..." / сл. Н. Лось, А. Мартиненко ; 

Ой, ляцелі гусі з броду : білорус. нар. пісня ; Солодка ягідка : "У віночку калина ..." / 

сл. З. Ружин ; Я іду до тебе, рідна / сл. О. Мороза. — Ханок Е. Верба : "Біля млина 

калина ..." / сл. Ю. Рибчинського. — Поклад І. Веснянка : "Ой, несе весна ведерця ..." ; 

Зелен клен : "На горі той зелен-клен, зелен-клен ..." ; Чарівна скрипка : "Сіла птаха 

білокрила на тополю ..." / сл. Ю. Рибчинського. — Васильківський Ю. Гімн Він-

ницького земляцтва : "Від матері роду — до матері-неньки ..." / сл. А. Гарника ; 

Сонце, літо : "Райдуга над полем, солов'ї в гаях ..." / сл. М. Мамонтова. — Савицька Р. 

Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила ..." / сл. авт. — Білаш О. Люби мене : "Де 

любов моя, де сподівання?.." / сл. М. Ткача. — Фурман Д. Ми — дівчата з України : 

"... з роботящої родини ..." / сл. М. Сингаївського. — Шаповаленко В. Над поточком 

/ сл. В. Безкаравайного. — Шамо І. Не шуми, калинонько : "День згаса за обрієм ..." / 

сл. Д. Луценка ; Співуча тиша : "Тиша тишу доганяє ..." / сл. М. Сингаївського. — 

Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала ..." / сл. 

А. Малишка. — Гавриш О. Там, де гори сині : "Де нічка у гуцульській хустці ..." / 

сл. В. Крищенка. — Грубер Ф. Тиха ніч : "... свята ніч!.." / сл. нар. ; Stille Nacht, 

heilige Nacht! — Татієнко С. У Горпини іменини / сл. А. Матвійчука. — Пашкевич А. 

У добру годину : "... у світлу годину ..." / сл. В. Крищенка. — Янушевич О. Україні : 

"Моя Вкраїно, гарна, як тополя ..." / сл. Н. Шаварської. — Нестеренко А. Це моя 

земля : "Розквітають квіти і каштани навесні ..." / сл. авт. 

80. Хорова література : стрілец. та повстан. пісні : навч.-метод. посіб. для вищ. 

навч. закл. культури і мистецтв І—ІV рівнів акредитації / упоряд. О. Циглик. — 

Львів : Каменяр, 2009. — 254, [1] с. ; 29 см. — (Серія "Співає "Гомін" ; кн. 1). — 

300 пр. — ISBN 978-966-607-078-7. — [2009-119 Н] 

Зміст: Стрілецькі пісні: Гайворонський М. За рідний край / сл. Р. Купчинсь-

кого ; Їхав стрілець на війноньку / сл. членів Пресової квартири УСС ; гармоніз. Б. Куд-

рика ; Ой, нагнувся дуб високий / сл. М. Голубця ; оброб. Кос-Анатольського А. ; 

перекл. для чол. хору М. Сала ; Коли ви вмирали / сл. М. Кураха. — Маковей О. Ми 

гайдамаки / сл. авт. ; оброб. Б. Кудрика. — Січинський Д. Не пора / сл. І. Франка ; 

оброб. Стельмащука. — Купчинський Р. Не сміє бути в нас страху : (Гімн Лицарів 

Залізної Остроги) ; Човник хитається / сл. авт. ; Ой, там, при долині ; оброб. Є. Ко-

зака ; Зелений дубочку ; Засумуй, трембіто / сл. авт. ; оброб. А. Гнатишина ; Був собі 

стрілець : "Пиймо, друзі, грай, музика, нам вже все одно ..." / сл. авт. ; оброб. М. Ко-

лесси ; Накрила нічка / сл. авт. ; оброб. А. Кос-Анатольського ; Ірчик / сл. авт. ; 

оброб. Стельмащука. — Недільський І. Засяло сонце золоте / сл. С. Пилипенка. — 

Лепкий Л. Гей, видно село : "... широке село під горою ..." / сл. авт. ; оброб. К. Сте-
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ценка ; Маєва нічка / сл. авт. ; гармоніз. Я. Ярославенка ; перекл. для чол. хору С. Стель-

мащука ; Бо війна війною : Обозна пісня / оброб. Б. Шиптура ; Колись, дівчино мила 

/ сл. авт. ; оброб. Р. Сов'яка ; Видиш, брате мій : (Журавлі) / сл. Б. Лепкого ; оброб. 

О. Кошиця. — Кушплер І. Січовії стрільці : "Їдуть в Бережани січовії стрільці ..." / 

сл. В. Вихруща ; Реквієм : "Як ви умирали, вам дзвони не грали ..." : На тему Гайво-

ронського / сл. М. Кураха. — Колесса Ф. Що то за грім : (Тим, що упали) / сл. 

Б. Лепкого. — Китастий Г. Мов вихор, степами гуде : "В гарматнім диму розкоти-

лися луни ..." : (Пісня про Юрія Тютюнника) / сл. І. Багряного. — Зібров П. Стрі-

лецький романс : "Україну, як попіл, забуття засипає ..." / сл. С. Галябарди ; аранжув. 

В. Грицишина. — Музика народна: Гей, там на горі Січ іде / сл. К. Трильовського ; 

оброб. О. Волинця ; Стрілецьким шляхом : "Гей, у лузі червона калина похилилася ..." : 

В'язанка / упоряд. М. Гайворонський ; Гей, у лузі червона калина : В'язанка / упоряд. 

О. Циглик ; Там, на горі, на Маківці / оброб. С. Гумініловича ; супровід фп. Р. Со-

в'яка ; Розпрощався стрілець / гармоніз. Я. Яримовича ; Розпрощався стрілець / 

оброб. З. Лавришина ; Гей, ви, стрільці січовії / сл. К. Гутковського ; оброб. О. Во-

линця ; Ой, у полі верба / оброб. Стельмащука ; Летіла куля : нар. пісня / оброб. Р. Со-

в'яка ; Повіяв вітер степовий / оброб. Б. Шиптура ; Іване без роду / сл. С. Чернець-

кого ; оброб. С. Стельмащука. Повстанські пісні: Зродились ми великої години : Гімн 

українських націоналістів / сл. О. Бабія ; 1-ша оброб. О. Волинця, 2-га оброб. Р. Со-

в'яка, 3-тя оброб. Б. Кудрика ; Збудись, могутня Україно / сл. М. Трильовської ; Там, 

попід лісом, темним бором / оброб. О. Волинця ; Я сьогодні від вас від'їжджаю ; 

супровід фп. Н. Бабинець ; Українські повстанці : "Крізь ночей голубу каламуть ..." / 

сл. В. Романюка ; Подай, дівчино, руку на прощання / оброб. Р. Сов'яка ; Завтра в 

далеку дорогу / оброб. Б. Дерев'янка ; Шуміли сосни і діброви ; Там, на краю лісу ; 

Сумно сонце засвітило / оброб. І. Майчика ; Два повстанці / запис І. Шпильчака ; 

оброб. Р. Сов'яка ; Ой, у лісі, на полянці / гармоніз. Я. Мелеха ; Щоб співати колір 

чорний : укр. нар. пісня / сл. С. Руданського ; запис С. Стельмащука ; оброб. Р. Со-

в'яка ; Повстанська прощальна : "Дівчино, голубко, присядь біля мене ..." ; Чи чуєш, 

мій друже, юначе ; Йшли селом партизани ; Вже вечір вечоріє : (Лента за лентою) ; 

Не питай ; Ох, як люблю ті наші гори / оброб. Р. Сов'яка ; Пісня куреня "Сірих вовків ..." : 

"Нестримним потоком ..." / фонозапис Г. Дем'яна ; / оброб. Р. Сов'яка ; Тихий ліс ; 

Світить місяць : Марш куреня "Бойків" / оброб. Є. Садовського ; Я — син лісів : "Іди 

від мене ти, моя кохана ..." / оброб. О. Цигилика. — Галичко М. (о. Василь Прийма). 

Ой, там далеко, на Волині : "В лісах дрімучих на Волині ..." ; оброб. О. Волинця. — 

Кушплер І. Волинський марш УПА : "Тут за волю воювали ..." / сл. Є. Лещук. — 

Купчинський Р. Марширують вже повстанці / сл. авт. ; оброб. для чол. хору 

Л. Ященка. — Кріль З. Гуркотіла в Карпатах гроза / сл. В. Хомика. — Пасіка Є. Виє 

буря / сл. авт. ; супровід фп. З. Лавришина. — Малюца С. Гей, степами / сл. авт. ; 

супровід фп. Н. Бабинець. — Крушельницький Т. Гей-гу, гей-га, таке-то у нас 

життя / сл. авт. ; аранжув. В. Грицишина. 

81. Хорова музика : хрестоматія з диригування : навч. посіб. Вип. 3 / [уклад. 

А. В. Плішка] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 

45, [1] с. : нот. іл. ; 29 см. — 50 пр. — [2008-265 Н] 

Зміст: Плішко А. Любіть Україну : "... як сонце любіть ..." / сл. В. Сосюри. — 

Козак Є. Гей, браття — опришки / сл. М. Устіянович. — Данькевич К. Колядка з 

опери "Назар Стодоля" : "Павочка ходить, пір'ячко губить ..." / сл. нар. — Сі-

чинський Д. Кантата "Лічу в неволі" / сл. Т. Шевченка ; Кантата "Дніпро реве" / сл. 

В. Чайченка. — Vivaldi A. Gloria. 



  

 56 

82. Цуприк М. С. Хорові твори а капела і з супроводом бандур / М. Цуприк. — К. : 

[б. в.] ; Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — 91, [1] с. ; 26 см. — 100 пр. — ISMN М-707516-

00-3. — [2008-236 Н] 

Зміст: Хорові твори а капела: Цуприк М. Станме вшыткы юж ту ; Де горы 

нашы : "... стоят од віку ..." / текст М. Цуприка ; [в оброб. М. Цуприка]: Під твою 

милість : "... мати, прибігаєм ..." ; Пригадуєш: весна горіла / текст Б.-І. Антоновича ; 

Сіло сонце за віконце : укр. нар. пісня ; Ой, у лузі калина : укр. нар. пісня ; 

Колискова : "Ой, люлі, люлі, ой, люлі, люлі ..." : лемків. нар. пісня. ; Зійшов місяць, 

зійшов ясний : чумацька пісня ; Ой, поїдем, товариші, на ту Україну : стрілец. пісня / 

текст Л. Лепкого. — Горбаль М. Ой, кого ж ви, мамцю ждете? : "... Святий Вечір 

вже ..." / текст М. Горбаля. Хорові твори із супроводом бандур: Цуприк М. Вставай, 

Україно : "... вставай ..." / текст Д. Павличка ; Було колись в Україні / текст 

Т. Шевченка ; в оброб. М. Цуприка: Вже більше літ двісті : "... як козак в неволі ..." : 

укр. нар. пісня ; Вже бубон грає : "... треба вставати ..." : стрілец. пісня ; Наш отаман 

Гамалія : укр. нар. пісня / текст Т. Шевченка ; День, день, білий день : "... вставай, 

дівко, клади вгень ..." : укр. нар. пісня ; Ой, на горі буйний вітер віє : лемків. нар. 

пісня ; Ой, з-за гори, з-за лиману : іст. нар. пісня ; Понад Чигирином : "... по степу 

кургани ..." / автор тексту та мелодії невідомий ; Україна — мати : укр. нар. пісня ; 

Їхав козак за Дунай : укр. нар. пісня / текст С. Климовського. — Лісовол В. Нали-

вайте браття : "... кришталеві чаші ..." / текст В. Крищенка. 

83. Шафир И. А. Лестницы ступени : муз. сб. / Инна Шафир. — Одесса : Сту-

дия "Негоциант", 2008. — 136 с. : портр. ; 29 см. — На обороте тит. л. авт.: Инна Ша-

фир-Пахомова. — 150 экз. — ISВN 978-966-691-251-3. — ISMN М-90070026-3-0. — 

[2009-134 Н] 
Содерж.: Вокальные сочинения: Духовный мир : "Найди его под солнцем 

черноморским ..." : Сонет-романс ; Одиночество : "Как тяжко мне жить сейчас ..." : 
Рондель-романс / сл. С. Вайнблата ; Концерт во дворе : "Концерт наш начинают 
кошки ..." : (шуточ. песенка) / сл. А. Ройзина ; пер. с идиш С. Вайнблат ; Ноты 
мгновений : "Тропинка сбегает к морю ..." : (муз. эскиз) / сл. В. Каца ; В саду весной : 
"Ты так взволнованно и нежно ..." : (танго) / сл. Н. Манок ; Невидимый полет : "Есть 
в буднях свой невидимый полет ..." / сл. Л. Спивака ; Запах акаций : "Мой шар зем-
ной стремительней все вертится ..." / сл. Г. Шумильян ; Избавление : "С его трево-
гами ..." : Новогодняя песня / сл. А. Хазана ; пер. В. Бондарчука ; Баллада о подвиге 
Одессы : "К аллее Славы вел экскурсовод ..." / сл. А. Шафира ; Сплетенье рифм : 
"Ложится на перо сплетенье рифм ..." : Акростих-романс / сл. авт. Аккомпанементы, 
обработки вокальных сочинений других авторов [И. Шафир]: Вертинский А. Среди 
миров : (романс) / сл. И. Анненского ; Дни бегут ; Палестинское танго : (аравийс. 
песня) ; Танго "Магнолия" ; Ваши пальцы пахнут ладаном ; Доченьки / сл. авт. — 
Свобода К. Певец : "Спой, — говорят друзья ..." / сл. Д. Рида ; пер. Г. Георгиева. — 
Вайнблат С. До новых встреч! : "Как и все, пришла к концу и эта встреча ..." / сл. 
авт. — Виноградский А. У окна : "Я что-то пел ..." / сл. авт. ; Креолка : "Когда 
наскучат ей лукавые новеллы ..." / сл. Э. Багрицкого ; Два медвежонка гризли / сл. В. Ка-
ца ; Летели гуси : "Над той рекою, над Тоболом ..." / сл. Д. Шаца ; Сім доріг / сл. В. Мо-
роза ; Вечір : "О ні. Не треба голосів ..." : (ноктюрн) / сл. С. Стриженюка ; Монолог : 
"По дороге к аду, по дороге к раю ..." / сл. М. Лисянского ; Ушел ваш поезд / сл. Л. Со-
роки ; Небо называют голубым / сл. Н. Крандиевской-Толстой ; Мемории о Малой 
Арнаутской : "Язык одесский там считался речью русской ..." / сл. А. Танина. — 
Жеребкер Й. Застольная песня : "Клянусь! Вино мы будем пить за всех ..." / сл. Л. Спи-
вака ; Машарский Я. Еврейский дворик : "Старый дворик наш еврейский опустел ..." / 
сл. В. Котова. — Геджимунский Л. Бессмертие : "Нас пытали огнем, хоронили 
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живьем ..." : (a'cappella) / сл. С. Вайнблата. — Чернер А. Реквием : (a'cappella). — 
Александровская И. Опять, листая дни ; Вальс : "Дарит сказку любви удиви-
тельный вальс ..." / сл. авт. — Ульяш В. Как звук, как сон, как призрак ночи ; Над 
древним Иерусалимом / сл. С. Полищука. — Розен А. Поэт : "О чем молчишь, о чем 
грустишь, поэт?.." : (романс) / сл. А. Бейдермана ; пер. с идиш С. Вайнблат ; Послед-
нее прощай : "Прощай, уже последний лист опал ..." : (романс) / сл. Л. Спивака ; 
Израильские песни, оригиналы мелодий и их обработки: нар. музыка: Гимн 
Израиля : (hatiqva) / сл. Н. Имбер. — Хирш Н. Осэ шалом / сл. из молитвы. Тра-
диционная мелодия ашкенази: Адон Олам : (Господин вселенной). — Ошрат Коби. 
Haleluya / сл. Шмирит Ор. — Музыка нар.: Шалом, хавэрим : (Shalom, chaverim) : 
Здравствуйте, друзья, здравствуйте и до свидания ; Хине ма тов у ма наим : (Hine ma 
tov u ma naim) : Как хорошо, как приятно сидеть с братьями вместе ; Эвэну шалом 
алейхэм : (Evenu shalom aleichem) : Мы пришли к вам с миром ; Композиция из двух 
еврейских песен : "Нine me tov u ma naim" и "Hevenu shalom aleikhem" / обраб. 
И. Шафир. — Гирш Н. Rak be isroel / сл. Э. Манора. — Шаар Л. Shuv drakhim : "Осень 
бархатною кистью ..." / сл. Л. Гольдберг. — Шемер Н. Нachagiga nigmeret : "Уходит 
день, а вместе с ним и праздник ..." ; Shlomit bona suka : "Не только на Суккот ..." : 
a'capella / сл. авт. — Миндель М. Shir chadash : Шир хадаш. Ханукальные песни : 
оригиналы мелодий и их обработки: Maoz tsur / сл. М. Бен-Ицхака ; Kad katan / сл. 
А. Ашман ; Sevivon ; Chanukan : Ханука : "Ханука! Ханука! Радость малышам!.." ; 
Vehistadarnu : "Вот собрались мы праздник отметить ..." ; Al hanisim / сл. из молит-
венника. Пуримские песни. Попурри : оригиналы мелодий и их обработки: Utzuetza : 
(евр. песня) : "Всем, кто замышляет против нас ..." / сл. И. Хай ; Mishenichnas Adar ; 
Lichvod purim : "Без маски нет ни одного ..." / сл. и музыка нар. ; Matai, Matai? : 
"В разгаре месяц март ..." / сл. из книги пророка Иешайягу. — Хирш Н. Sason vikar / 
сл. авт. — Нарди Н. Ani purim / сл. авт. — Спивак Й. Leitsonim ktanim anachnu / сл. 
А. Шефи. — Мирон И. (Михровски) Gan chajot shel purim : "Волей небес разбит ко-
варный план!.." / сл. Э. Амир ; пер. текста на рус. яз. И. Шафир. Обработки украинс-
ких народных песен: Тихо над річкою : "... ніченька темная ..." ; Два голуби воду 
пили. Обработка американской народной песни: Happy Birthday to You! Песни и 
романсы на слова Инны Шафир: Штейнберг М. Одесский вальс : "Здесь чайки 
мирно в небе реют ..." ; Любимая Одесса глазами одессита : "Город мой, во что ты 
превратился?.." ; Памяти Галины Шмульян : "Лелея благородство, честь и совесть ..." ; 
Никто не забыт... : "... и ничто не забыто ..." : (ко Дню Победы). — Ярошевич И. 
Песня-романс об Одессе : "Здесь чайки мирно в небе реют ...". — Чернер А. Здесь 
чайки мирно в небе реют ; Думы о родном городе : "Город мой, во что ты 
превратился?.." ; Никто не забыт, и ничто не забыто. — Еремина И. Песня об 
Одессе : "Здесь чайки мирно в небе реют ...". — Вайнблат С. Вечерняя Одесса : 
"Здесь чайки мирно в небе реют ..." ; Я — україночка : "Вітер шелестить у гаї ..." ; 
Полтавщино, краю мій! : "В твоїх садках вітри ласкаво віють ..." ; Козацька слава : 
"Молодий козаче, козацькая доля ..." ; Білі лебеді кохання : "Ти не спіши ловить 
кохання мить ..." ; Вчителько моя : "В очах цвіте-зорить душа свята ..." ; Букет для 
мами : "Ромашка біла — квітка польова ..." ; Весела прогулянка : "Сьогодні встали 
рано ..." ; Літня пригода : "На чарівну галявину зелену ..." ; Мати : "Я ось про що вам 
хочу розказати ..." ; Мамин рушник : "Мамусина ось вишиванка і рушник ..." ; Цілу-
вала козаченька : "... в біле личенько ..." ; Спогад : "Давно минули юності літа ..." ; 
Чарівний сон кохання : "Ти приходиш до мене у снах ..." ; Зоряна ніч : "Крихітка-
зіронька сяє згори ..." / сл. Л. Сябро ; Київ — Варшава : "Де могутній Дніпро котить 
бистриї хвилі ..." / сл. Л. Сябро, Е. Фелінські ; Лиш до тебе летіла... : "Літня ніч 
напливає поволі ..." / сл. Мазуркевича ; віл. пер. Л. Сябро ; Журавлина пісня : 
"Журавлі в далекий вирій клином відлітають ..." ; Калиновий край : "Край городу, 
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біля тину ..." ; Зачарувала мене осінь / сл. А. Косик ; Только ты : "Лишь только ты 
нужна мне, только ты ..." / сл. А. Колесник ; Переменка : "Парта у окошка, темный 
вихорок ..." / сл. Т. Петренко. 

2.6. Навчальні видання для співу. Вокалізи 

84. Бог Господь, тропарі, кондаки, Богородичні та прокимни восьми гласів : 

навч. посіб. з церков. співу / Укр. Православ. церква Київ. патріархату, Львів. 

Православ. богослов. акад. і семінарія. — Львів : Сорока Т. Б., 2008. — 42, [1] с. ; 

29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-8460-52-4. — [2008-229 Н] 

85. Пісенна традиція села Лука : навч. посіб. для студ. муз.-фольклорист. і 

філол. спец. вищ. навч. закл. : [для співу без супроводу] / авт.-упоряд. І. Павленко. — 

К. : Либідь, 2009. — 246, [1] с., [8] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — ISВN 978-966-06-

0550-1 (у паліт.). — [2009-106 Н] 
Зміст: Колядки ; Весняні та літні пісні ; Весільні пісні ; Балади ; Пісні про 

війну ; Козацькі пісні ; Чумацькі пісні ; Бурлацькі та наймицькі пісні ; Сирітські 
пісні ; Пісня про долю ; Пісні про кохання ; Колискові пісні ; Народні романси ; 
Побутові пісні ; Жартівливі й танцювальні пісні. 

86. Репертуар для дитячого та жіночого хору : навч.-метод. посіб. / [авт. та 
упоряд. Зеленецька І. О.]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка : 
Сисин О. В., 2008. — 187 с. ; 29 см. — ISBN 978-966-2053-95-1. — [2008-252 Н] 

87. Співає "Резонанс" : репертуар. зб. хор. творів : [навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / заг. ред., муз. упорядкув. та комент. А. Кушніренка] ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2008. — 179 с. ; 29 см. — Присвяч. 600-
річчю м. Чернівці. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007048-0-1. — [2009-133 Н] 

88. Топоровська Г. М. Нехай дзвенить моя струна... : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] : (концерт. репертуар) / Галина Топоровська. — Рівне : Волин. 
обереги, 2009. — 117 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-416-159-3. — 
[2009-091 Н] 

Зміст: Перед іконою Божої матері : "О, Пресвятая Владичице Богородице ..." : 
(мелодекламація) / текст із Молитвослова ; Реквієм по Чорнобилю : "Не прийшов 
ніхто до меси ..." : (мелодекламація) / сл. А. Листопад ; Не випускайте маминих 
долонь : "Мамо! На твоє горе — біле море ..." : (мелодекламація) / сл. І. Сеник ; 
Розмова з обеліском : "Розкажи, обеліск, над риданням води ..." / сл. О. Головка ; 
Рушники : "Пам'ятаю — колись, дістаючи із скрині ..." / сл. Н. Близнюченко ; Очі 
твої : "... мов усміхнені зорі ..." / сл. З. Ружин ; Заспівай мені знов : "... але тільки про 
весни ..." / сл. Є. Лещук ; Колискова : "Люлі-люлі, моя донечко ..." / сл. Є. Шмор-
гуна ; Цвіте бузок : "Дитинства ключ у вирій відлетів ..." / сл. Ю. Берези ; Кобзарі : 
"Через темні бори і глибокі яри ..." / сл. М. Луківа. — "Чуєш, брате ..." : (літ.-муз. 
композиція) / муз. оформлення Г. Топоровської ; сл. І. Немировича. — Українські 
народні пісні в обробці Г. Топоровської: Ой, зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя ; 
Котилася зірка : "... та із підвечірка ..." ; Ой, летить орел : "... а за ним сокіл ..." ; А у 
тих багачок ; Не піду я за старого : "Каже мати воли гнати на чужеє поле ..." ; Дощик 
накрапає ; На вулиці музиченька грає ; А Марія вареники чине. 

89. Чембержі М. І. Дива пухнастої зими : навч.-метод. посіб. : [для голосу 
(хору) без супроводу] / Михайло Чембержі, Оксана Ваврик ; Акад. мистецтв України, 
Київ. дит. акад. мистецтв. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 86, [1] с.,                                                                  
[8] арк. іл. : іл. ; 25 см. — (Золоте руно). — Бібліогр.: с. 87 (29 назв). — lSBN 978-
966-408-612-4. — [2009-034 Н] 

Зміст: Різдвяні свята ; Коляди традиційні ; Коляди загальні ; Свято Нового 
року ; Щедрівки ; Віншівки ; Сценарії вертепів. 
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90. Яропуд З. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви для мішаних та однорід-
них хорів : навч.-репертуар. посіб. / Зиновій Яропуд. — Кам'янець-Подільський 
(Хмельниц. обл.) : Медобори 2006, 2008. — 107, [4] с. ; 24 см. — Бібліогр. в підрядк. 
прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-1638-11-1. — [2009-008 Н] 

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

91. Білокінь Ю. П. Пори року : пісні для дітей : [для голосу з фп.] / Юрій 
Білокінь. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2008. — 39 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-
707506-30-1. — [2009-039 Н] 

Зміст: Січень новорічний : "Перший місяць року — Січень ..." ; Лютий : 

"Лютує Лютий у кінці холодної Зими ..." ; Березнева Весна : "У Березні до нас Весна 

приходить ..." ; Кольорова пісенька : (Квітнева): "Художник чарівний Квітень ..." ; 

Весела пісенька : (Травнева) : "Травневим шляхом неба веселий грім пробіг ..." ; 

Червень : "Дзвонять- грають в буйних травах скрипалі маленькі ..." ; Липень : 

"В полудення року й літа ..." ; Серпень : "Вийняв Серпень серп зі стріхи ..." ; Вере-

сень : "Осінь спокійно за Літом іде ..." ; Жовтень : "... факір золотом вкрив ..." ; Листо-

пад : "Вітер сердитий невпинно несе ..." ; Грудень : "Їде Грудень по дорозі ..." / сл. авт. 

92. Білокінь Ю. П. Сонечко : пісні для дітей : [для голосу з фп.] / Юрій 

Білокінь. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2008. — 28 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-

707506-31-8. — [2009-041 Н] 

Зміст: Самий кращий дитсадок : "Кожен день в ранкову пору ..." ; Прощавай 

наш дитсадок : "Любий, милий наш садок ..." ; Чекає школа нас : "Із теплих країв 

повернулись ..." ; Нове молоде майбуття : "Зібралися в дружній громаді-сім'ї ..." / сл. 

авт. ; Колискова : "Довгі тіні біля хати ..." / сл. В. Помазана ; Гопачок : "У вишневому 

садочку ..." / сл. І. Деркача ; Школярики — школярі : "Ми хвилюємось сьогодні ..." / 

сл. В. Крищенка ; Роси, роси, дощику : "... ярину ..." / сл. О. Олеся ; Ми роду 

козацького діти : "Ми любимо сонце і квіти ..." / сл. Д. Комілевської. 

93. Бобров В. Звонкие песни детства : сб. песен для детей и юношества комп. 

В. Боброва / М-во образования и науки Авт. Респ. Крым, Ассоц. композиторов 

Крыма. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. — 86 с. ; 29 см. — 500 экз. — 

ISBN 978-966-354-248-5. — [2009-122 Н] 

Зміст: Бобров В. Школьный причал: Школьный причал : "Северный город, 

добрый наш друг ..." / сл. Н. Долматова ; Учительница первая моя / сл. В. Балуды ; 

Отчегочка-почемучка : "Почему арбузы, дыни ..." / сл. Т. Васенцовой ; Наша юность : 

"Школа — ты наша юность ..." ; Вальс последнего звонка : "Сиреневый май, сире-

невый май ..." / сл. Е. Шитиковой ; Песня о музыкальной школе : "Наша школа сов-

сем необычная ..." / сл. Я. Пастернака ; Песня о школе искусств : "Школа, школа ..." / 

сл. В. Боброва ; Музыкальная школа : "Снова слышим весеннее соло ..." / сл. В. Бо-

жедай ; Гимназисты : "В этой жизни непонятной ..." / сл. Т. Зыковой ; Прощальный 

звонок : "Казалось, не скоро простимся со школой ..." / сл. В. Панюшкина ; До сви-

данья, школа : "Вот уже отзвенел наш последний звонок ..." / сл. Н. Беловой ; 

Здравствуй, море: Здравствуй, море : "Лунная дорожка ..." / сл. Т. Васенцовой ; 

Пляж : "Эта песенка-чудесенка о лете!.." ; Вечный хоровод : "В мире много света — 

наступило лето ..." ; Прощальный вальс : "В даль морскую тихо ..." / сл. Л. Удовыд-

ченко ; Солнечное золото : "Солнечный город в красках рассвета ..." ; Изумрудный 

перезвон : "Изумрудный, изумрудный ..." / сл. Л. Заонегиной ; Мой упрямый капи-

тан : "Солнечный берег волны ласкают ..." / сл. Л. Роменской ; Песенная мозаика: 

Звучи же, Музыка, всегда! : "Когда темно и станет холодать ..." / сл. Т. Зыковой ; 

Миг Рождества : "У каждого из нас своя душа ..." / сл. Е. Чаус ; Милая мама : "Нежно 
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песенку споет ..." ; Весна : "Там под березкой ..." ; Фантазер : "Дождик капает по 

крыше ..." / сл. Т. Васенцовой ; Колыбельная для Мишутки : "Отчего же грустный 

плюшевый Мишутка?.." / сл. А. Гавриловской. — Хропаченко Ю. Все наоборот : 

"Солнце светит, дождик каплет ..." / сл. Ю. Хропаченко ; аранжув. В. Боброва. 

94. Ведмедеря М. О. Веселі нотки : пісні для дітей дошк. та мол. шк. віку : [для 

голосу з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / [музика] Микола Ведмедеря, [сл.] 

Леонід Куліш-Зіньків. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 63, [1] с. ; 20 см. —                                                           

2 000 пр. — lSBN 978-966-07-0811-2. — [2009-027 Н] 

Зміст: Буде діточкам узвар : "Чорний ворон горобини ..." ; Гойдалочка : "Гойда, 

гойда, гойдалочка ..." ; : "Вербу стару бобер гризе ..." ; У бабці сови : "А у бабці сови ..." ; 

В гості до мишки : "З неба дощик капи, капи ..." ; Котик : "Котики вербові ..." ; 

Гуска : "Гелгоче гуска гусаку ..." ; Жабки : "Жаб ловив чорногуз ..." ; Комарикові ка-

ша : "Дзижчав комар до комара ..." ; Два півники : "Півник півника питає ..." ; Зажу-

рився кротик : "Зажурився чорний кротик ..." ; Лінивий котик : "Котик опівдні наївся ..." ; 

Комар і узвар : "Зварив малий комар узвар ..." ; Кіт і мишка молотили : "На току 

котик і киця ..." ; Присипає лин линочка ; На болоті : "Мама Чапля й тато Чап ..." ; 

Ой, як снігу намело ; Маленька киця : "В мене є маленька киця ..." ; Сніговію ; 

Черепаха : "Черепаха черепаху ..." ; У маленького цапка ; Мили гуски лапоньки ; 

Котик хату підміта : "Гарний віник у кота ..." ; Березень : "По засніженій дорозі ..." ; 

Чобітки в коточка ; Танцювали зайчики у гайку ; Жук танцює : "Що за тупіт? Що за 

стук?.." ; Черевички : "Купила матуся ..." ; Веселі нотки : "Як зустрілись До і Ре ..." ; 

Чорний котик ; Іменини в мишки : "Теплий дощик ..." ; Небесна казка : "Забавлянка у 

Маринки ..." ; Печу, печу хлібчик ; Чобіточки риплять : "Два веселі котики ..." ; Через 

поле до млина ; Вересень : "Підем в ліс у вересні ..." ; Грудень : "Десь сховався 

листопад ..." ; Літо : "Вже квітує в полі жито ..." ; Кицька вчила : "Кицька кицьку 

вчила ..." ; Наша пісенька руда : "Руда білка й рудий лис ..." ; У лелечому гнізді : 

"Мокра знов лелеча хатка ..." ; Плутанинка : "Тридцять шість окатих жаб ..." ; Болить 

півню горлечко : "З неба дощик кап-кап-кап ..." ; Робот : "Є у Миколки робот ..." ; 

Єнот і ноти : "Гарна скрипка є в єнота ..." ; У водяному млині : "Водяний на річці 

млин ..." ; Зима : "Подивилась у вікно ..." ; Біля хати : "Уранці біля хати ..." ; Ко-

лядка : "Проспіваю я колядку ..." ; Вже жнива : "В небі жайвір знов співа ..." ; Танцю-

вали чаплі : "На болоті в хороводі ..." ; Соняшник : "Гляну у віконечко ..." ; Сонячний 

дощ : "Сонце світить, дощ іде ..." ; Біля озера : "... щодня ..." ; Кашка : "Натовчу 

пшона у ступі ..." ; Два єноти : "Поспішали два єноти ..." ; Щічки-полунички : "Там за 

полем, біля річки ..." ; Я люблю ходити пішки : "Петрик з татом щонеділі ..." ; Пас я 

гусенятка : "Де зелена грядка ..." ; На Купала : "А я в річці брід знайшла ..." ; 

Знайшла мишка колосок : "Чути мишки голосок ..." ; Гриби злякались : "Диби-диби, 

диби-диб ..." ; Гарна баба снігова ; Березень : "Сніг чорніє на горбі ...". 

95. Ведмедеря М. О. Мелодії осені : [зб. пісень : для співу з букв.-цифр. 

познач. партії супроводу] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2008. — 52, [2] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-416-8. — [2008-241 Н] 
Зміст: Вересень : "Гарний місяць вересень ..." / сл. М. Сингаївського ; Вересень 

/ сл. І. Кульської ; Останні листочки : "... з дерев опадають ..." ; Осінь : "Різнобарвний 
килим ..." / сл. Г. Федун ; Осінь : "Летять листки пожовклі і зів'ялі ..." / сл. І. Савиць-
кої ; Вереснева співаночка : "Синьоокий прокинувся ранок ..." / сл. О. Кондратенко ; 
Вулиці в жоржинах : "Вже небо не таке, як влітку ..." / сл. О. Кротюк ; Танцює листя : 
"Двірничка сердиться на осінь ..." ; Здрастуй, школо! : "Сонце колесо червоне ..." ; 
Першачки : "Мов журавлики, злетілись ..." / сл. В. Кленца ; Вже осінь : "Вчора ще 
дзвеніли коси ..." / сл. В. Ладижця ; Осінь : "Небо насупило брови ..." ; Листопад : 
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"День помірно згаса, прохолодні вже ночі ..." ; Заблукала рання осінь ; Курличуть 
журавлі : "Піднімаю очі я до неба ..." ; Першокласниця Оленка : "Вже осінні роси 
впали ..." / сл. Л. Руденко ; Осінні скарби : "Чарівниця осінь ..." / сл. О. Чорнобеля ; Пе-
редзим'я : "Уже глибока осінь ..." / сл. І. Гнатюка ; Осіння казка : "Є на світі мама ..." 
/ сл. М. Стратієнко ; Вересень : "Ходять хмари в небі синім ..." / сл. Н. Забіли ; 
В осіннім гаю : "Як же гарно, чудово, привітно ..." / сл. Н. Красоткіної ; Осінь : 
"В довгополій багряниці ..." / сл. М. Меденці ; Вереснева пісенька : "Знову гамірно у 
школі ..." ; Перший вирій : "Багрянцем осіннім укрилась земля ..." ; Осіннє листя : 
"Весь багрянцем вкритий тихий ліс ..." ; Фея-осінь : "Якось книжечку цікаву осінь 
прочитала ..." ; Дощові сліди : "Осінь. Учорашня днина ..." / сл. Л. Малахової ; Горо-
бини червона намистина : "Ще править серпень, небо ще високе ..." ; Бабине літо : 
"Дріма павутина, сонцем зігріта ..." ; Рання осінь : "З листя килим золотий ..." / сл. 
М. Дяченко ; Ой, листочку осінній / сл. Г. Сподарик ; Осіння мелодія : "Осіння зоря 
серед вічного неба ..." / сл. А. Бовсуновської ; Журавлі : "День осінній тихий і 
прозорий ..." / сл. О. Тарасової. 

96. Вовчак І. М. Золоті роки : зб. дит. пісень : [для голосу з фп.] / Ігор Вовчак. 

— Тернопіль : Тернограф, 2007. — 55 с. : портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 966-

457-018-4. — [2009-033 Н] 

Зміст: Зайчик : "Для зайчика сіренького ..." / сл. Л. Диркавець ; Порося : "Хто 

сказав, що порося ..." ; Нерозлийвода : "З неба дощик бризкає ..." ; Сонячний зайчик : 

"Лише музика над гаєм ..." ; Де, ти Алладін : "Я сьогодні на уроці ..." ; Мрія : "Хвиля 

лагідно гойднулась ..." ; Перша дискотека : "Одяг посеред кімнати ..." ; Прощання з 

дитинством : "За вікном стрибає ..." / сл. Т. Лузан ; Іменини : "Біля річки ..." ; 

Працьовитий олівець / сл. М. Чопик ; Діти і пташата : "Вже до нас прийшла зима ..." ; 

На лижах : "Сніги упали свіжі ..." / сл. М. Підгірянки ; Неслухняний гусачок : "Ого-

родами, садами ..." / сл. В. Тарасенка ; Вереда : "Мала мама одинця ..." / сл. Г. Бойка ; 

Даринка : "Сонячні промінчики ..." ; Колискова : "З неба сонечко котилося ..." / сл. 

Л. Гірник ; Проходь обережно : "Все місто повне руху ..." / сл. С. Михалкова ; Золоті 

роки : "Скільки нам у цьому світі жити ..." ; Випускники : "Троянди і півонії ..." / сл. 

С. Грицюка ; Земле, доле моя / сл. М. Сингаївського ; Елегія дитинства : "Узимку, чи 

літом, а може весною ..." / сл. Н. Зубицької ; Матуся : "Ген, за лісами ..." / сл. 

Т. Лучки ; Квіточка-україночка : "Я синьо-жовта квіточка ..." / сл. Є. Зозуляка. 

97. Галабурда Н. Я. Джерельце : пісні для дітей : [для голосу (хору) з букв.-

цифр. познач. партії супроводу] / Надія Галабурда. — [Вид. 2-ге]. — Тернопіль : 

Підруч. і посіб., 2009. — 95 с. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — lSBN 978-966-07-0808-2. — 

[2009-028 Н] 

Зміст: Літній ранок : "Тепле сонце встало пишно ..." / сл. Я. Щоголіва ; Азбука : 

"Букви — азбуку — для нас ..." / сл. Б. Федчука ; Лисичка : "Узяла лисичка скрипку ..." / 

сл. О. Журливої ; Дитяча присяга : "Ти хлопцем був убогим ..." ; Ми всі діти 

українські / сл. Ю. Шкрумеляка ; Щебечи, пташко мила : "Напина синій ранок 

вітрила ..." / сл. В. Вихруща ; Ходить тиша : "... в теплих капцях ..." / сл. В. Багірової ; 

Молюся! : "Господи, молюся ..." ; Матінка світу : "Крізь усю дорогу ..." ; Господиня 

Ква : "У ставочку біля тину ..." ; Гриб : "Диб-диб-диб!.." ; В крамниці : "Ось заходьте 

всі до нас ..." ; Польова миша : "Жила руда мишка у полі ..." / сл. К. Перелісної ; 

Добридень тобі, Україно моя! : "Струмок серед гаю, мов стрічечка ..." ; Гей, вдарте в 

струни, кобзарі / сл. П. Тичини ; Плакала киця : "... на кухні ..." / сл. І. Франка ; 

Країна "Сором" : "За синіми горами ..." ; Чим пахне Україна? : "Матусю, чим пахне 

Вкраїна рідненька?.." ; Зимовий вечір : "... впав на плечі ..." / сл. І. Салюк ; Качечка : 

"Ой, качечко, поведи ..." ; Роси, дощику : "Роси, роси, дощику, ярину ..." ; Бризкало 

сонце : "... дощами вогняними ..." ; Мово рідна : "Рідна мова в рідній школі!.." / сл. О. Оле-
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ся ; Положили снопи тато / сл. нар. ; Кобзареві : "Славний Батьку наш, Тарасе ..." / 

сл. С. Мартинюк ; Облітав журавель / сл. П. Воронька ; Коломийка : "Грайте, грайте, 

голосніше ..." ; У лісовій музичній школі : "Тук-тук-тук! — лунає чітко ..." / сл. С. Жу-

панина ; Це моя Вкраїно : "Намалюєм небо ..." ; Коли природа оживає ; Пісня про 

школу : "Школа, школа — збирає нас в класи привітні ..." / сл. невід. авт. ; Про що 

говорили звірі : "Ворон шепче воронятку ..." / сл. М. Сингаївського ; Малюнки : "На-

малюю пісню ..." / сл. Я. Петерса ; Світанковий сон : "Наснилось, що я сонечко ..." / 

сл. А. Бортняка ; Ходить зима гаєм : "Ходить, ходить зима гаєм — білосніжна ..." / 

сл. М. Підгірянки ; Річечка : "Сама собі річка ця тече ..." / сл. М. Вінграновського ; 

Звернення : "До вас, мої рідні, звертаюся я ..." ; Де найкраще місце на землі : "Де 

зелені хмари яворів ..." / сл. Д. Павличка ; Приходить час / сл. Б. Грінченка ; Хто чого 

вчиться : "Звірі — в хащах лісових ..." / сл. В. Фетисова ; Пісня : "Що ярами гли-

бокими, степом та лісами ..." ; Українська мелодія : "Довго тужить сумна бандура ..." ; 

Україні : "Задивляюсь у твої зіниці ..." ; Можна : "... вірить другові чи милій ..." / сл. 

В. Симоненка ; З тобою : "Послухай, як трава росте ..." / сл. П. Осадчука ; Молитва 

дитини : "Листя обпадає ..." / сл. З. Филипчука ; Якби мені, мамо, намисто ; На Ве-

ликдень : "... на соломі ..." / сл. Т. Шевченка ; Живеш, Тарасе, поміж нами : "Між 

берегами вічності клекоче час ..." / сл. А. Драгомирецького ; Тобі світити над 

світами : "Світи находять на світи ..." / сл. М. Петренка ; Зелений борщ : "Баба хмара 

із криниці ..." / сл. А. Качана ; З Африки : "... далекої ..." / сл. О. Плавенчук ; Материн 

солодкий хліб / сл. Н. Зубицької ; Одинокий лелека : "Лелеки вертаються в гнізда ..." 

/ сл. М. Баліцької ; Пісня про матір : "Посіяла людям літа свої, літечка житом ..." / сл. 

Б. Олійника. 

98. Горбенко Н. Л. Вогник любові : пісні для дітей та юнацтва : [для голосу з 

букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Неоніла Горбенко. — К. : Муз. Україна, 2009. 

— 56 с. : портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISМN 979-0-707527-02-3. — [2009-103 Н] 

Зміст: Вогник любові : "Палає вогник дружної родини ..." ; Світлий край : 

"Люблю тебе, мій рідний краю ..." ; Українське диво : "Ген на небосхилі світло ко-

тить хвилі ..." ; Чесноти : "Доброта завжди таємна, тиха ..." ; Коло млина є калина ; 

Калинова пісня : "Як візьму я гілку ..." ; В новорічні свята ; Вітаємо : "В березневий 

ясний день ..." ; Квітнева заметіль : "У квітневій заметілі ..." ; Ромашка-першоклаш-

ка : "Добрий день! — нам ромашка гукає ..." ; Рисунок несказанной красоты : 

"Возьму я в руки желтый карандаш ..." ; Модница : "Каблучками тонкими по улице ..." ; 

Рыбка : "Тепло на сердце — я стихи пишу ..." ; Все о'кей : "Ні, не треба мені дарувати ..." ; 

Януш Корчак : "У юриста в сім'ї народився ..." ; Едуард Шим : "Познайомтеся з ним, 

друзі ..." ; Ганс Крістіан Андерсен : "Швець у Данії жив-був ..." ; Дюймовочка : "За-

вітаєм разом з сонечком ..." ; Брати Грімм : "Древній Рейн хлюпоче хвилі ..." ; Шарль 

Перро : "В Франції далекій ..." ; Рике-чубчик : "У королевы, у королевы ..." : по 

сказке Ш. Перро ; Спящая красавица : "В далеком королевстве принцесса родилась ..." : 

по сказке Ш. Перро ; Кот в сапогах : "Сказку твою люблю, читаю ..." : по сказке Ш. Пер-

ро ; Дівчинка із казки : "Шапочка Червона, дівчинка із казки ..." : за казкою Ш. Пер-

ро ; Мур-ля-ля : "Їду до бабусі, там веселка грає ..." ; Кішечка Ася : "Я із школи нині 

дуже поспішаю ..." ; Котяча серенада : "Весною, як сонце заграло ..." ; Кошенятко 

Мурчик : "Мур-мур-мур, маленький Мурчик ..." ; Мишка на подушке : "Мишка тихо 

дремлет на подушке ...". 

99. Горова Л. В. Пісня наша дзвенить : ілюстр. зб. дит. пісень / Леся Горова. — 

К. : Вища шк., 2008. — 111, [1] с. : іл. ; 30 см. — 5 000 пр. — ISMN 979-0-9007038-0-4 

(у паліт.). — [2008-255 Н] 
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Зміст: Відчинилося життя : "... для маленької людини ..." ; Пісня про маму : 

"Слово просте, слово святе — рідна мати ..." ; Не може заснути малюк : "... поки зай-

чик його не засне ..." : Колискова : "Сонце зайшло 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-

щик : "Я задивилась у віконце ..." ; Зима : "У мої долоні впала ..." ; Пісня про Ми-

колая : "Тиха ніч на дворі білим снігом засипана ..." ; Божий Син народився ; Падає з 

неба сон : "Діва сина колисала ..." ; Їде, їде Бог... : "Святий вечір заглядає ..." ; Доб-

рий 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 ..." ; На Івана Купала : "В полі я плела віночок ..." ; 

Русалонька : "Ніжний дівочий голос тужливу пісню співає ..." / сл. Н. Кравченко. 

100. Житкевич А. С. Я серце в пісню переллю : пісні для дітей та молоді : [для 

співу з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Анатолій Житкевич. — Тернопіль : 

Підруч. і посіб., 2008. — 128. : іл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-07-1211-9. — 

[2008-225 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 ; Ска-

жи 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 придумую : "Встану вранці й думаю ..." ; 

Пливли 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 чужи-

ни : "Годинник із зозулею у мене на стіні ..." ; Чому не я упав з коня : "Болить душа 

моя щодня ..." ; Якби я був гетьманом : "Якби я був ..." ; Музика весни : "... мене збу-

дила, музика весни ..." ; Мого серця квіти : "Посадила мати ..." ; Я слухаю, співає Со-

ломія ; 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 ...". 
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101. Збірник пісень. 5—6 класи : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії 

супроводу] / [упоряд.: Л. Шелестова та ін.]. — К. : Шк. світ, 2008. — 126, [1] с. ; 

20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу", ISBN 978-966-451-000-1). — 2 000 пр. — 

ISBN 978-966-451-156-5. — [2008-245 Н] 

Зміст: Розд. 1 : Моя сім'я: Романюк О. Батьки і діти : "Я знов повертаюсь до 

тебе в думках ..."/ сл. Г. Зелінської. — Музиченко Ю. Ми — діти : "З висоти 

минулих літ ..." / сл. авт. ; Малюнки на асфальті : "На асфальті просто неба ..." / сл. 

В. Губарця. — Рожок М. Мамина радість : "Даруймо матусі усміхнені миті ..." ; 

Віночок : "Я погляну у віконечко ..." / сл. І. Багрійчук. — Равлюк Л. Берегиня 

життя : "Повертаюсь в село, де квітують блавати ..." / сл. В. Вихруща ; Мами оченята 

/ сл. В. Боровської. — Шпак О. Руки бабусі : "Лагідні руки бабусі люблять онуки усі ..." / 

сл. авт. — Васіна Г. За бабусю молюся : "Богородице Мати, о Пречистая Діво!.." / сл. 

Л. Засадко. — Нечипорук Н. Чарівниця : "Мені сонечко всміхається ..." / сл. авт. — 

Побужанська А. Жаль, лиш братика не маю : "Я просила: "Мамо, мамо, подаруй 

мені" ..." / сл. авт. — Андрухов А. Чарлик : "Їх було п'ять — всі різні і симпатичні всі ..." / 

сл. А. Канич. Розд. 2 : Школо, школо..: Олевич А. Школа радості : "Школо наша 

рідна, ти — душі світлиця ..." : (гімн школи) / сл. С. Кулініч. — Шпак О. Рідна 

школа : "Ми зростаємо щасливі, в дружній радісній сім'ї ..." ; Шкільний вальс : 

"Школа, рідна школа ..." / сл. авт. — Рожок М. Краплини мрії : "Кличе радісно до 

школи нас дзвінок ..." / сл. І. Багрійчук. — Музиченко Ю. Встану рано : "А я завтра 

встану рано ..." ; Це музика : "Хай затягнуло хмарками ..." ; Дивний однокласник : 

"Однокласник дивний ..." ; Балада про ноти : "Колись в одній країні ..." / сл. авт. — 

Побужанська А. На уроці : "Заскрипіли дверці шафи на уроці раптом. Раптом ..." ; 

Балакухи : "Дві сусідки, дві подруги ..." / сл. авт. — Синютін О. Обереги шкільної 

долі : "У вікна школи дивляться берези ..." / сл. В. Гея. — Равлюк Л. Не забуду 

вчительки ім'я : "Воно звучить, неначе скрипка ..." / сл. М. Гордої. — Забута Б. 

Вересень : "Усміхнені, заквітчані ..." / сл. О. Смика. — Нечипорук Н. Нехай всі 

квіти, небо і зоря співають лиш для тебе, вчителько моя : "Ваші очі, мов перлини ..." / 

сл. авт. — Катричко М. Рідна мова : "Як сонця безсмертного коло ..." / сл. авт. Розд. 3 : 

Пори року: Нечипорук Н. Чарівна весна : "Прийшла до нас весна ..." ; Осінь золота : 

"Посміхались радісно ..." / сл. авт. — Шпак О. Квіти : "Я під віконцями на сонці у 

саду ..." / сл. Н. Забіли та О. Шпак ; Пахне літо чебрецями : "Світла днина над 

полями ..." / сл. І. Чопей. — Катричко М. Яблуневий цвіт : "При стежині яблунька 

цвіла ..." / сл. авт. — Побужанська А. Ластівки : "Ластівочки прилетіли ..." ; 

Білочка : "У парку осінньому ..." / сл. авт. — Васіна Г. Літо, літо! : "Зацвітають квіти 

в полі ..." / сл. Я. Возної ; Канікули : "Йде червень у своїй красі ..." / сл. Л. Засадко. — 

Рожок М. Літній піснеграй : "Промінь падає в долині — другу посміхнись ..." ; 

Казко, до побачення! : "Легкий промінчик сонця ..." / сл. І. Багрійчук. — Равлюк Л. 

Коли вже згасне сонце / сл. О. Труфин. — Стефанишин М. Марш юних мандрівни-

ків : "Ліси, рівнини, гори ..." / сл. С. Острового. — Музиченко Ю. Дівчина-зима : 

"Вийшла, стала на поріг ..." / сл. Т. Коломієць. Розд. 4 : А у нас свято: Рожок М. 

Кольорове свято : "Завітало гарне свято ..." / сл. І. Багрійчук. — Катричко М. По-

дарунок мамі : "Хлопчина я завзятий ..." ; День народження : "Найсвітліший цей 

День у житті ..." / сл. авт. — Равлюк Л. Новорічна пісня : "Та хвилина наступає ..." / 

сл. М. Шпак ; Свято радості : "У зимову світлу днину ..." / сл. М. Пономаренка ; 

Христос Воскрес : "Погляньте: довкола ..." / сл. М. Фуштор. — Кобцюк Б. Вели-

коднє свято : "... радості багато ..." / сл. Ю. Келемена. Розд. 5 : Чарівний світ дитячих 

мрій: Музиченко Ю. Веселковий метелик : "Уві сні метеликом гарнесеньким ..." ; 

Африка : "В далекій дивній Африці ..." ; Ковбої : "По зеленим преріям ..." / сл. авт. ; 
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Казкова босса-нова : "Вечір тихо грає колискову ..." / сл. М. Бортнік. — Побу-

жанська А. Космічна подорож : "Метеорити, уламки планет ..." ; Піратська історія : 

"Крокодилові сльози проливали матроси ..." ; Дюймовочка : "Блисками і бризками — 

дощик в моє скло ..." ; Жабеня : "Шкрумбочка у школі навчилася читати ..." ; Казкова 

мрія : "Гойдається на хвилях яхта голуба ..." / сл. авт. — Шпак О. Добрий маг : "Жив 

на узліссі старий чарівник ..."/ сл. авт. — Катричко М. Два єноти вчили ноти : 

"У суботу два єноти ..." / сл. авт. — Шпак О. Звідки беруться сни : "Всім дітям 

потрібні лиш лагідні сни, ла-ла-ла ..." / сл. А. Костецького ; Вечірня казка : "Зірко, 

зіронько весела, посміхнись мені мерщій ..." / сл. О. Василець. — Романюк О. Зо-

лотавий вечір : "... накида на плечі ..." / сл. Г. Зелінської. — Рожок М. Мальована ме-

режка : "Якось мене розбудила зірочка ..." / сл. І. Багрійчук. Розд. 6 : Україно моя!.: 

Шпак О. Я вклоняюсь тобі, Україно : "Серцю рідна й близька, Україно моя ..." / сл. 

А. Григорука. — Рожок М. Козацька слава : "Ми пісні співаєм ..." / сл. авт. ; Краю 

любий мій : "Помандрую світом через гори і ниви ..." / сл. І. Багрійчук. — Кобцюк Б. 

Козацький отаман : "Козаків веде в похід ..." ; Кобзарі : "Сивина їхні голови вкрила ..." / 

сл. Ю. Келемена. — Музиченко Ю. Джерело : "Там, де струмок чи невелика річка ..." / 

сл. Г. Савчука ; Моя Батьківщина / сл. авт. ; Земля хлібом славиться : "Свіжий хліб із 

житечка ..." / сл. Х. Синявського. — Забута Б. Моя вічна любов : "Щедре сонце, 

червона калина ..." / сл. Д. Зиткіна. — Васіна Г. Пісня про земну красу : "Подивись 

на поля — зеленіє земля ..." / сл. Т. Музичука. — Нечипорук Н. Це моя земля : "Де 

волошки в полі сині, в небі — пісня солов'я ..." ; Виростайте, процвітайте! : 

"Розцвітайся, сад зелений ..." / сл. авт. — Стефанишин М. Сурми за горою / сл. 

Л. Москвич. — Равлюк Л. Стрілецький романс : "Ген посеред поля ..." / сл. М. Ба-

кая ; Стяги пломеніють : "Гримотять литаври, стяги пломеніють ..." / сл. М. Олій-

ника ; Пісне, дзвени : "Теплий вечір летить над садами ..." / сл. Й. Струцюка. 

102. Качан В. Срібні дзвіночки : пісенник для дітей дошк. та мол. шк. віку : 

[для голосу (хору) з букв.-цифр. познач. партії супроводу / музика] Ольга Качан, [сл.] 

Василь Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 46 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. 

— ISBN 978-966-07-1453-3. — [2009-031 Н] 

Зміст: Козачата : "... славні, дужі хлопці ..." ; Містечко над Збручем : "Не сти-

хає у садочку ..." ; Ми — веселі барвінчата : "У садочок поспішаєм ..." ; Рідний край : 

"Який чудесний рідний край ..." ; Горішки : "Щедра осінь владарює ..." ; Чарівниця-

зимонька : "Морозенко у дворі ..." ; Біла зима : "Сипле, сипле сніжок ..." ; Вчуся у 

синички : "Снігом замело діброви ..." ; Красуню лісу не рубай ; Новорічне свято : 

"Завітала вже зима ..." ; Святий Миколаю ; На Святвечір : "Заховалось сонце ..." ; 

В нічку тихеньку ; Із Різдвом христовим : "Дзвінку колядку ..." ; Зірка ясно засвіти-

ла ; Ой, мете, мете сніжок ; Йде Меланка з хати в хату : "Біла-біла скатертина ..." ; 

Офіра Ісусові : "Ой, чом та стаєнка ..." : (колядка) ; Весна-красуня : "Сонечко ясніш 

сія ..." ; Чарівне слово : "Не забуваю я ніколи ..." ; Happy birthday, my mother! ; Зда-

лось мені : "... що під вікном ..." ; З днем Народження! : "Наша дружна вся сім'я ..." ; 

Стрічай, матусю, ювілей : "Вдягай вишиванку яскраву ..." ; Полечка: "Скрипочка 

заграла ..." ; Щось надумав котик. 

103. Кленц В. Б. Доброго вам ранку! : пісні для учнів почат. кл. : [для голосу з 

букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Володимир Кленц. — Тернопіль : Підруч. і 

посіб., 2009. — 79, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-0812-9. — 

[2009-029 Н] 
Зміст: Павлюк А. Доброго вам ранку! : "Ой, летіли гуси ..." ; Школярочка : 

"Йде школярочка до школи ...". — Катричко М. Український віночок : "Зробила я 
віночок ..." ; Мама вишиває : "Мама довго вишива ..." ; Найкраще місце на землі : 
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"Біжить струмочок невеличкий ..." ; Морозець : "Добрий дядько Морозець ..." ; Ми — 
хлоп'ята-молодці : "Всі запитують, чому ..." ; Палянички : "М'якенькі палянички ..." ; 
Сійся, сійся, дощику ; Дід Мороз до нас іде ; Сонечко : "Скупалось в річці сонечко ...". 
— Ведмедеря М. Озвались дзвони Великодні ; Сьогодні в мами свято : "Хлопчина я 
завзятий ..." ; Я люблю допомагати : "Прийшли до тата гості ..." ; Добрий Святий 
Миколай : "Прийшла в гості нічка-чаклунка ..." ; Наша мова : "Тепла, як сонячна 
днина ..." ; Із сніжком ми дружимо : "Там, де поле, там, де луг ..." ; Ми — майстри : 
"Мій дідусь — хороший столяр ..." ; Спи, ведмедику хороший : "Заснув ведмідь в 
барлогу ...". — Лепешко В. Бабусині очі : "І онуків, і правнуків є ..." ; Вишиванка з 
гопачком : "У братика Іванка ..." ; Хороші друзі : "Ніжно кличе юний ранок ..." ; Чиє 
люстерко? : "У озерце задивилась ..." ; Сонячні ткачі : "Рано-вранці промінці ..." ; 
Їжачки і піджачки : "Довго шили їжачки ..." ; Милий наш скрипалик : "Із ранку аж до 
ночі ..." ; Качка ряску дарувала : "Качка ряски наловила ..." ; У санчат — канікули : 
"Натомилися санчата ..." ; Скільки гусей? : "Три веселі гусаки ..." : (загадка-лічилка). 
— Островерхий І. Ой, щедрівко : "Ходить вечір, ходить ясний ..." ; Маленька 
вершниця : "Дуже хочеться мені ..." ; Хатка-дивина : "Віз свою хатинку равлик ..." ; 
На ліщині : "... біля стежки ...". — Вересокіна Н. Колискова : "Ходить вітер під вік-
ном ..." ; Веселий світлофор : "Виграють у світлофорі ..." ; Рученята золоті : "Я 
майструю дуже вміло ...". — Димань Т. Гостює в нас зима : "Летять, летять сні-
жинки ...". — Пустовий І. Де живе жар-птиця? : "Знову заглядає ..." ; Співучий коло-
бок : "У неділю, в час обіду ...". — Лютня М. Сонячний зайчик : "Біга по світу ...". — 
Таловиря В. Буряки посіяв цап. 

104. Лепешко В. Ф. Шевченка славимо в піснях : пісні для учнів початк. кл. : 
[для голосу (хору) з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Володимир Лепешко. — 
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 47, [1] с. : іл. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-
966-07-1472-4. — [2009-032 Н] 

Зміст: Сонце України : "Ми ще невеличкі ..." ; Поклін Тобі, Тарасе / сл. У. Крав-
ченко ; Вітер в гаї : "... нагинає ..." ; Встала весна : "... чорну землю ..." ; В степовім 
краю : "Тихесенько вітер віє ..." ; Сонце заходить ; Плавай, плавай, лебедонько ; Коб-
зар співає : "Вітер віє-повіває ..." ; Дивлюся, аж світає ; Учітеся, брати мої ; Тече вода 
з-під явора ; Квітчає весна землю : "І барвінком, і рутою ..."; Вечірня зіронька встає ; 
Не женися на багатій / сл. Т. Шевченка ; Вишивала я рушник / сл. В. Лучука ; Ук-
раїнець я маленький ; На службі Україні : "Маленькі наші ноги ..." ; України я дитя : 
"Українець — моє ім'я ..." / сл. М. Підгірянки ; Українка я маленька ; Тут, де ми жи-
вемо ; Лиш по-українськи : "Українські діти ..." / сл. А. Незнаного ; Про славне ми-
нуле : "Не раз біля мене ..." ; Радість України : "У неділю коло церкви ..." / сл. А. Ро-
ляника ; Над Дніпром-Славутичем / сл. В. Сальченко ; Ми живемо на Україні : 
"Цвітуть в полях волошки сині ..." / сл. І. Неходи ; Любити Україну : "Рано, рано 
сонце встало ..." / сл. О. Лупія ; Синівська честь : "В шелесті калини ..." / сл. С. Ко-
гут ; Ой, вдягнуся у неділю / сл. Я. Мармат ; Рідна земля : "Босоніж стежка про-
біжить ..." / сл. В. Коломійця ; На своїй землі хорошій : "Взимку білу полотнину ..." / 
сл. П. Воронька ; Бережімо Україну / сл. Л. Біленької ; Хто такі хохли : "Хлопчина 
якось наодинці ..." / сл. В. Кравчука ; Мова в нас така чудова : "На уроці рідну мову ..." / 
сл. Ю. Леник ; Отаманчик : "Попід гору доріженька веде ..."/ сл. Я. Знайди ; Ко-
зацького роду : "Ми любимо небо і квіти ..." / сл. Д. Коміневської ; На Княжій горі : 
"Над Дніпром старим та сильним ..." / сл. К. Блазнюк ; Молитва за Тарасів Заповіт : 
"Зволь нам, Мати Божа ..." / сл. О. Патроника. 

105. Музична діяльність. Середня група : [навч. посіб. / упоряд. Т. В. Дерев'ян-
ко]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 94, [2] с. : табл. ; 29 см. — У надзаг.: 
Навч.-метод. комплект "Віконечко в світ", Автор. інтегр. технологія. — ISВN 978-
966-408-471-7. — [2009-062 Н] 
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Зміст: Музичні твори для слухання: Шуман Р. Марш. — Майкапар С. Ко-
лискова. — Гріг Е. Ранок. — Раухвергер М. Дощик. — Гречанінов О. Верхи на ко-
нячці ; Котик захворів ; Котик видужав. — Арсеєв І. У гості : Пішки, на велосипеді, 
на машині ; Три ведмеді. — Старокадомський М. Поїзд. — Волков В. Сонячний 
зайчик. — Гаврилюк А. Батько і мати : "Знайдеться на усе причина ..." / сл. В. Кри-
щенка. — Бачинська Н. Старовинний годинник із зозулею. — Некрасов Ю. Музич-
на скринька. — Віленський І. Колискова : "Лине вечір з-за Дніпра ..." / сл. Д. Лу-
ценка. — Хачатурян А. Скакалка. — Чайковський П. Дитячий вальс. — Глінка М. 
Полька. — Гопак : укр. нар. танок ; Поспівки і вправи для розвитку голосу ; Конспек-
ти виховних блоків. 

106. Обринская Т. П. Песенка-чудесенка : [для голоса з букв.-цифр. обознач. 

партии сопровожд.] : песни для детей и юношества, вокал. номера для сценариев и 

спектаклей / Тамара Обринская. — Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. — 

59, [1] с. : портр. ; 30 см. — 1 000 экз. — ISВN 978-966-354-203-4. — [2009-017 Н] 

Содерж.: Крымская летняя : "Мы крымские туристы ..." ; Мой Симферополь : 

"В наряде парков, скверов и аллей ..." ; Песня о книге : "Если хочешь ты узнать ..." ; 

Мышонок-гриб : "Знаю все его уловки ..." ; Масленок : "Дождь грибной в горах 

прошел ..." / сл. авт. ; Кошка, котенок и шарик ; Надежда : "Ты станешь многократ 

сильней ..." / сл. Л. Огурцовой ; Песенка-чудесенка : "Живет на свете песенка ..." / сл. 

В. Орлова ; Жучка и тучка : "Тучка в дождик превратилась ..." ; Кру-кру : "Кру" — 

курлычат тихо ..." : (осенняя песенка) / сл. В. Степанова ; Мостик : "Раз, два, три, 

четыре ..." / сл. В. Мусатова ; Если моя бабушка очки наденет : "Руки ткать начнут 

ковер ..." / сл. К. Курбатова ; пер. с туркмен. Я. Акима ; Дидактические частушки : "О сло-

вах разнообразных ..." / сл. Я. Козловского ; С первой парты девочка / сл. В. Соко-

лова ; Покупал баран баранки : "На базаре спозаранок ..." / сл. Ю. Кушака ; Какая это 

буква : "Румяный поросенок ..." / сл. Л. Кузьмина ; Белочка : "Я рыженький комочек, 

стремительный и резвый ..." ; Кошечка : "Я беленькая киса — игрунья и актриса ..." / 

сл. Г. Печаткиной ; Дождик : "... дождик кап-кап-кап!.." ; Елочка в подарок : "В чаще 

леса бродят волки ..." / сл. О. Тимохиной ; Полька : "Мы, малышки-ребятишки ..." / 

сл. И. Гринтовской, А. Кругляк ; Почему : "... кругом загадки, почему?.." / сл. Ю. Ку-

шака, Т. Обринской ; Веселая лягушка : "... жила в одной реке ..." / сл. Ю. Мориц ; 

Монолог мальчишки : "Ты в классе у нас как фея ..." ; Матрешка : "Взгрустнулось 

матрешке ..." / сл. О. Ивановой ; Азбука пешехода : "Повторим сейчас мы с Вами 

азбуку движения ..." : (песня-игра) / сл. В. Семернина, Т. Обринской ; Домашняя ку-

кушка : "Кукует кукушка ..." / сл. В. Вилеко ; Новогодняя хороводная : "Хоровод, 

хоровод ..." / сл. Ю. Леднева ; Прощание с морем : "Мы от моря уезжаем далеко ..." / 

сл. С. Когана ; Верблюд на диване : "— Ты знаешь ..." / сл. В. Орлова, Т. Обринской ; 

Новогодняя : "В хороводе дружном нашем ..." / сл. М. Пляцковского, М. Андронова ; 

Песня про лето : "Отчего, отчего ..." ; Удивительный Слон : "Однажды жил-был ..." / 

сл. И. Мазнина ; Жучок : "Шел по улице жучок ..." / сл. А. Усачева ; Капли и цапли : 

"Капают, капают на болото капли ..." / сл. В. Лунина ; Где живут гномики : "Никто не 

знает, где живут гномики ..." / сл. Л. Ивановой ; Заключительная песня : "У всех 

зверей названия ..." : (к сценарию "Ребятам о зверятах") / сл. Б. Заходера ; Маскарад 

вредных привычек : (по сценарию Н. Вяткиной, г. Пермь) ; Песни к сказке "Об 

Андрюше дурачке" / сл. Л. Устинова ; Песни к сказке "В тридевятом царстве, 

тридевятом государстве" / сл. нар. — Неизвест. авт. Пригласили мы зверей : "Ну-ка, 

елочка, сильней ..." / сл. неизвест. авт. 

107. Островерхий І. Я живу в своїй країні : пісні про Батьківщину : для дітей 

мол. та серед. шк. віку : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії супроводу / І. Остро-
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верхий, музика], Л. Павловська [сл.]. — Житомир : Полісся, 2008. — 27 с. : іл., 

портр. ; 29 см. — ISВN 978-966-655-360-0. — [2009-022 Н] 

Зміст: Островерхий І. Моя Україна ; Я — українець ; Я живу в своїй країні ; 

Україна моя неповторна : "Україна, у слові цім милім ..." ; Матір ми не вибираєм ; 

Одвічно єдина : "Моя Україна ..." ; Вже на сході сонце встало ; Воля душі гартувала ; 

Герб малий усіх єднає ; Лине пісня радості : "Встало рано сонечко ..." ; Бог Вкраїну 

зберігає : "Що ми можем дать Вкраїні?.." ; Дякуємо Богу ; Красуня україночка / сл. 

Л. Павловської. 

108. Пенюк О. Дарунок неба : співаник : [для співу з букв.-цифр. познач. партії 

супроводу] / Ольга Пенюк. — Львів : НВФ "Укр. технології", 2008. — 79 с. : іл., 

портр. ; 24 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-345-138-1. — [2008-248 Н] 
Зміст: Світанкова моя Україна: Мальви : "Коли за рідним домом затужу ..." / 

сл. Г. Дробиняк ; Це — Україна : "Україно — наша мати ..." / сл. М. Гавришкевича ; 
Помаранчева веселка : "Посміхнися нині щиро ..." / сл. П. Ососа ; Тополя : "... під вік-
ном — шматочок України ..." / сл. Ф. Ткачука ; Дівчинка-україночка : "Уквітчана у 
віночку ..." / сл. Г. Кузьмак ; На чужині : "Стежина полем пролягла ..." / сл. М. Ва-
силик ; Ти у мене одна : "Зацвітає калина ..." / сл. А. Камінчука ; Повстанська пісня : 
"В лісах під Турійськом вже лист опадав ..." / сл. Я. Кортка ; На Тарасовій горі : "Де 
б не був ти в далекім краю ..." / сл. О. Пенюк, Ю. Хоми ; Мого дитинства світ: 
Шкільний лунає вальс : "Вже останній клас сьогодні ..." ; Перша вчителька : 
"Сьогодні радість й смуток поєднались ..." / сл. П. Ососа ; Прощальна пісенька : "Так 
швидко пролетіли ці роки ..." / сл. О. Пенюк ; Пісенька про книгу : "Книга — вірний і 
надійний друг ..." / сл. Г. Гумен ; Весняний ранок : "Наче тисячу очей ..." ; Коли-
саночка для киці : "Мама киця доню тихо колихала ..." / сл. Л. Ржегак ; Мамо, мамо : 
"Кришталеві роси лягли ..." / сл. С. Макарук ; День Матері : "Дзюркотить струмочок, 
доганяє весну ..." / сл. Л. Климчук ; Веди мене, моя матусе : "На світі щастя не 
шукати ..." / сл. М. Петренка ; Дзвони Різдва: Я чекаю Миколая : "Миколая я чекаю ..." / 
сл. П. Ососа ; Святвечір : "Святковий вечір в хаті наступає ..." / сл. І. Цар ; Щедрий 
вечір : "Під обрусом сіно ..." / сл. М. Хоросницької ; Прийшло Різдво : "В щасливу 
пору і в ясну годину ..." / сл. Л. Ященка ; Сипле сніг : "Сипле, сипле, сипле, сипле 
сніг ..." / сл. М. Підгірянки ; Різдвяна балада : "На три свічі запалено свічник ..." / сл. 
І. Курача ; В ніч святу : "Колисало небо зорі ..." / сл. Ю. Хоми ; Я пам'яті запалюю 
свічу: Отче небесний : "... втіхо єдина ..." / сл. В. Сірка ; Молитва : "О Боже мій, 
даруй нам силу ..." / сл. Н. Глущенко ; Святе ім'я : "Яке чудове, ніжне ім'я ..." / сл. М. Гав-
ришкевича ; Великдень : "Із лагідними сонця промінцями ..." / сл. О. Пенюк, Ю. Хо-
ми ; Помолись, дитино : "... за свою родину ..." / сл. О. Карнаги ; Молитва до діви 
Марії : "Тебе ми, Маріє, благаєм ..." / сл. П. Ососа ; Я пам'яті запалюю свічу : "Надії 
вогник — свічку запалю ..." / сл. С. Мельничук. 

109. Пісні : нім. мова / [упоряд. О. Панюшкіна]. — К. : Шк. світ, 2008. — 126, 

[1] с. : іл. ; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу", ISBN 978-966-451-000-1). — 

1 300 пр. — ISBN 978-966-451-058-2. — [2008-246 Н] 

110. Попович В. В. Мереживо пісень моїх : [зб. пісень для школярів] / Василь 

Попович. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 62, [1] с. ; 20 см. — ISМN 979-

0-707509-85-2. — [2009-097 Н] 
Зміст: Розд. 1 : (в супроводі фп.): Букварик : "Дзвінок покликав всіх до школи ..." ; 

Алфавіт — дивний світ : "Кожна буква знає точно ..." / сл. Н. Бонь ; Мандрівна лі-
чилка : "Ми лісочком мандрували ..." ; Я чекаю Миколая : "Примощуся на подушку ..." ; 
Снігурі — як ліхтарі : "На ялинці у дворі ..." / сл. Л. Вознюк ; Мишенятка не сплять : 
"Два веселі котки ..." ; Танець зайченят : "Танцювали зайчики ..." / сл. Л. Куліша-
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Зіньківа ; Співучий колобок : "У неділю, в час обіду ..." ; Скрипалик-цвіркунець : "Із 
ранку аж до ночі ..." / сл. В. Кленца ; Золота осінь : "Ой, осінь, осінь золотая ..." / сл. 
І. Халудила та О. Попович ; Зійшов місяць : "Подивися: над водою ..." / сл. 
Ю. Боршома-Кум'ятського ; Зимонька : "Біло-біло все навкруг ..." ; Ой, ходи, весно! : 
"Розлились струмками води ..." / сл. О. Попович ; Сніжиноньки летять : "Зима уже 
мандрує ..." / сл. О. Кочан ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса ..." / 
сл. В. Гетьмана ; Розд. 2 : (пісні без муз. супроводу): Зимонька-зима : "Загубився в 
полі колосок вівсяний ..." / сл. Л. Лукачука ; Солодкі сни : "Люлі, люлі, люлі, люлі ..." : 
колискова / сл. В. Кленца ; Засинає земля : "Ронить липа красу ..." ; За Україну : 
"Линуть дзвони від Софії ..." / сл. Г. Данишек ; Нічна казка : "Попід вікна сонько 
ходить ..." : колискова ; Зірка : "Поговори ходять по усій окрузі ..." / сл. В. Кобаля ; 
Заспівай, вівчарю / сл. В. Піпаша-Косівського ; Дівчина-горянка : "Одягну я вишиту 
сорочку ..." ; Голуб надії : "Два голуби літають в небесах ..." ; Мій край : "Поміж зе-
лених схилів гір ..." / сл. О. Попович ; Рідна мамо : "Засиніли гори ..." / сл. М. Ней-
меті ; Рідні Карпати : "Квітучі долини, стрімкі полонини ..." / сл. І. Чопея. 

111. Попович В. В. Скрипалик-цвиркунець : зб. пісень для дітей мол. та серед. 
шк. віку : (у супроводі фп.) / Василь Попович. — Ужгород : Ліра, 2009. — 46, [1] с. : 
іл. ; 29 см. — 150 пр. — ISMN 979-0-707514-03-0. — [2009-126 Н] 

Зміст: Скрипалик-цвіркунець : "Із ранку аж до ночі ..." ; Співучий колобок : "У 
неділю, в час обіду ..." / сл. В. Кленца ; Я чекаю Миколая : "Примощуся на подушку ..." ; 
Мандрівна лічилка : "Ми лісочком мандрували ..." ; Снігурі — як ліхтарі : "На ялинці 
у дворі ..." / сл. Л. Вознюк ; Алфавіт — дивний світ : "Кожна буква знає точно ..." ; 
Букварик : "Дзвінок покликав всіх до школи ..." / сл. Н. Бонь ; Бджілонька Жужу : "А 
я маленька бджілка ..." ; Гей, цвіркуне, друже мій : "Коник, коник зелененький ..." / 
сл. С. Коваль ; Мишенятка не сплять : "Два веселі котки ..." ; Танець зайченят : 
"Танцювали зайчики ..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Ой, ходи, весно! : "Розлились 
струмками води ..." ; Співак-невдаха : "Якось я азарт дістав ..." ; Зимонька : "Біло-
біло все навкруг ..." / сл. О. Попович ; Золота осінь : "Ой, осінь, осінь золотая ..." / сл. 
І. Халудила та О. Попович ; Сніжиноньки летять : "Зима уже мандрує ..." / сл. 
О. Качан ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса ..." / сл. В. Гетьмана ; 
Зійшов місяць : "Подивися: над водою ..." / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського. 

112. Попович В. В. Співучий колобок : пісні для дітей : [для співу з букв.-
цифр. познач. партії супроводу] / Василь Попович. — Ужгород : Ліра, 2009. — 46, [1] с. : 
іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707514-01-6. — [2009-127 Н] 

Зміст: Співучий колобок : "У неділю, в час обіду ..." ; Скрипалик-цвіркунець : 
"Із ранку аж до ночі ..." ; Солодкі сни : "Люлі-люлі, люлі-люлі ..." : (колискова) / сл. 
В. Кленца ; Алфавіт — дивний світ : "Кожна буква знає точно ..." ; Букварик — 
книжка барвінкова : "Дзвінок покликав всіх до школи ..." / сл. Н. Бонь ; Мишенятка 
не сплять : "Два веселі котки ..." ; Танець зайченят : "Танцювали зайчики ..." / сл.                                   
Л. Куліша-Зіньківа ; Співак-невдаха : "Якось я азарт дістав ..." ; Ой, ходи, весно! : 
"Розлились струмками води ..." ; Біло-біло все навкруг ; Дівчина-горянка : "Одягну я 
вишиту сорочку ..." ; Мій край : "Поміж зелених схилів гір ..." / сл. О. Попович ; Гей, 
цвіркуне, друже мій : "Коник, коник зелененький ..." ; Бджілонька Жужу : "А я ма-
ленька бджілка ..." / сл. С. Коваль ; Нічна казка : "Попід вікна сонько ходить ..." : (ко-
лискова) ; Ми — "Джерельця Карпат" : "Народились в краю, наче квіти в раю ..." ; 
Зірка : "Поговори ходять по усій окрузі ..." / сл. В. Кобаля ; Місячна ніч : "Сонце за 
гори заходить ..." : (колискова) / сл. Т. Мотрюк ; Зійшов місяць : "Подивися: над во-
дою ..." / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Мандрівна лічилка : "Ми лісочком мандру-
вали ..." ; Снігурі — як ліхтарі : "На ялинці у дворі ..." ; Я чекаю Миколая : "Примо-
щуся на подушку ..." / сл. Л. Вознюк ; Золота осінь : "Ой, осінь, осінь золотая ..." / сл. 
І. Халудила та О. Попович ; Засинає земля : "Ронить липа красу ..." ; Молитва до 
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Богородиці : "Зневіри й болю хвилі перейду ..." ; За Україну : "Линуть дзвони від 
Софії ..." / сл. Г. Данишек ; Сніжиноньки летять : "Зима уже мандрує ..." / сл. О. Ка-
чан ; Зимонька зима! : "Загубився в полі колосок вівсяний ..." / сл. Л. Лукачука ; Мо-
литва : "В покорі серця голову свою ..." / сл. Н. Гумен ; Заспівай, вівчарю, пісню / сл. 
В. Піпаша-Косівського. — Попович Н. та Попович В. Голуб надії : "Два голуби 
літають в небесах ..." / сл. О. Попович. 

113. Раковський В. У. Чобітки для внучка : нот. вид. для дітей [для співу з 
букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Володимир Тарасенко [сл.], Володимир Ра-
ковський [музика]. — Полтава : Полтав. літератор, 2009. — 32 с. : іл., портр. ; 29 см. 
— 230 пр. — [2009-131 Н] 

Зміст: Під прапором України : "Благословенні ті святі хвилини ..." ; Край, де ми 

ростем: Господар : "Пливе земля у просторі і часі ..." ; На городі : "Прокинувшись від 

сну, і верби, й луки ..." ; Весняне : "Земля у лагідній красі ..." ; Деревце : "У над-

вечір'я радісно-завзяте ..." ; Зустрічаю сонце : "Квітне ранок на землі ..." ; У похід : 

"У ясний весняний світ ..." ; Берізки : "Отут, де трави і ставок ..." ; Стежиною до 

літа : "Вже земля весною обігріта ..." ; Любимо природу : "Нам трави й квіти пло-

менять ..." ; Дідусева сопілка: Онукові : "Сміялися з небес хмаринки білі ..." ; Чобі-

ток : "Наш Кармелик ще маленький ..." ; Полтавочка : "По зеленому горбочку ..." ; 

Хмаринка : "Вудку стиснувши в руках ..." ; Перший сніг : "Не біда, що в грудні б'є ..." ; 

Учимо щедрівки : "В зиму весело йдемо ..." ; Де виростають роси : "В дитинства 

лагіднім краю ..." ; Кораблик : "Як земля пахучим снігом плаче ..." ; Сопілка : "Вес-

няно-буйно визріла трава ..." ; Друг мій вужик: Шпачки : "Обтрусивши із крил пе-

рельоту далекого втому ..." ; Лебеді : "В березневий світлий час ..." ; Голуби : "Легкої 

березневої доби ..." ; Кроленятко : "У бабусі гарний сад ..." ; Карасик : "Де в став 

схилилася трава ..." ; Павучок : "Серед пахучих гілочок ..." ; Вужик : "Забрела в 

сосновий бір ..." ; Півник : "... ледве засвітає ..." ; Соловейко : "Щоб жити ближче до 

людей ..." / сл. В. Тарасенка. 
114. Тивонюк М. М. Вчительська доля : [пісенник] / Михайло Тивонюк. — 

Львів : Камула, 2008. — 30, [1] с. ; 20 см. — ISBN 966-433-008-6. — [2008-242 Н] 
Зміст: Кінчається літечко ; Павутинки бабиного літа : "Я по львівських дорогах 

іду ..." ; Здрастуй школо : "Наші літні дороги й стежини ..." ; Шкільний дзвінок : 
"Дзвенить, дзвенить шкільний дзвоник ..." ; Вчительська доля : "Знову шумлять жу-
равлині ключі ..." ; Учителька перша : "Є вірні друзі в мене ..." ; Непосида : "Мушт-
рували нас в садочку ..." ; Учительське свято : "Йдуть до школи вранці діти ..." ; 
Щедрий, добрий Миколаю : "В нас тепер зима панує ..." ; Нічка чарівная : "Лише раз 
буває нічка чарівная ..." ; Дідусю Морозе : "Ой, дідусю наш Морозе ..." ; Снігурка : 
"Я володарка сніжинок ..." ; Баба снігова : "Бабі срібного кожуха ..." ; Саночки-
санчата : "... срібні полозки ..." ; Якби : "Ви щасливі, пречистії зорі ..." ; Зоряне небо : 
"Зорі — очі весняної ночі ..." ; Сонячні ранки : "... чисті джерела — це ж бо є ти, 
Україно ..." ; Рідна мово : "... єдина любове ..." ; Ми мужчини : "... тато, я ..." ; Ма-
тінка Ісуса : "В нас в городі зацвіли лілії ..." ; Тільки мама : "Я на ковзанку піду ..." ; 
Мамине свято : "Вже травень чепуриться ..." ; О Мати Божа : "... всіх дітей ..." ; Три 
віночки : "Травне ласкавий, маю-розмаю ..." ; Стрийський парк : "В Стрийськім 
парку, що не крок ..." ; Левеня : "Ходять леви містом Лева, як привиддя, уночі ...". 

115. Ткаля Г. І. Співуча абетка / Галина Ткаля. — Львів : Камула, 2005. — 35 с. : 
кольор. іл. ; 30 см. — ISBN 966-8343-38-7 (у паліт.). — [2008-257 Н] 

116. Ткаля Г. І. Твої це, серденько, пісні : [пісні для дітей та юнацтва] / Галина 
Ткаля. — Львів : Камула, 2007. — 35. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 966-8343-93-Х. — 
[2008-258 Н] 
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Зміст: Чарівні струни : "Передзвонами тріпоче ..." ; Твої це, серденько, пісні ; Рідна 
мелодія : "Срібним птаха голосом ..." ; Ми — діти України : "Веселої співаєм ..." ; 
Таночок сонця : "Повбиралися хмаринки ..." ; ; Чи навчу? : "Граю наче непогано ..." ; 
Журавлині сни : "Тихо вітер над рікою ..." ; Найкращий край : "Дід онукові зліпив ..." ; 
Коломийка : "Два маленькі зелененькі ..." ; Літнє свято : "Ой, ромашки — от ди-
вачки!.." ; Зазивальна дощику : "Разом пісеньку співаймо ..." ; Незаселений острів : 
"Давненько обстежив Немо ..." ; Бабусине просо : "Як злазила приїхавши ..." ; Нова 
пісенька : "Серед сонячних зайчиків ..." ; Не тече вода під камінь : "Про таке хіба не 
чули?.." ; Фахівцева порада : "Хоч соромлюсь я, відверто ..." ; Святому Миколаєві : 
"О святий наш Миколаю ..." ; Колядка : "Над Віфлеємом ..." ; Крок в небуття : "Тут 
свічі тремтяче вічко ..." / сл. авт. ; До Діви Марії : "Розрадь стражденну, втіш і 
обігрій ..." / сл. М. Вакалюк-Дорошенко та Г. Ткалі ; Тук-тук / сл. Т. Коломієць ; До 
святого Миколая : "О, святий, о, святий, Миколаю святий!.." / сл. Н. Романюк. 

117. Фалькова В. Н. Остров детства : сб. песен для детей и юношества / 

Валентина Фалькова. — Дніпропетровськ : Пороги, 2008. — 83 с. : ил. ; 20 см. — 

100 экз. — ISBN 978-966-525-920-6. — [2008-215 Н] 

Зміст: Остров детства : "Знаешь, я все хочу узнать ..." / сл. авт. ; Музична 

абетка : "У Іванка і Марічки сміх лоскоче ніжні щічки ..." / сл. О. Швець-Васіної ; 

Знаток наук : "В школьном кабинете жил паук ..." / сл. С. Поливоды ; Елочные огни : 

"Дети под елкой уселись ..." / сл. И. Ковалевой ; Пахучий сніг : "До криниці навпро-

стець садом йшли з Тимошею ..." / сл. К. Каленіченко ; Паучок : "Весною родился в 

лесу паучок ..." / сл. А. Отлетова ; Човник : "Плине білий човник ..." / сл. Л. Ук-

раїнки ; Лісова криниченька : "На зеленій галяві, де росте трава ..." / сл. Н. Забіли ; 

Журавлики : "... журавлі ..." / сл. Д. Павличка ; Веселі струмочки : "Ми струмочки 

весняні, ми струмочки голосні ..." / сл. Г. Демченко ; Грушка : "Росла на груші груш-

ка ..." / сл. Л. Повх ; Шаровари : "Уберусь я в шаровари ..." / сл. С. Лелюх ; Качечка : 

"На травиці біля хати ..." / сл. В. Кленца ; Три кота : "Шли по крыше три кота, три 

кота Василия ..." ; Бегемоты : "Вот уже не было заботы, так пристали бегемоты ..." / 

сл. В. Левина ; Ветерок : "Однажды вечером ветра ..." ; Художник : "А мы о том ху-

дожнике ..." / сл. Х. Расмуссена ; Собачкина дачка : "В лесочке, над речкой пост-

роена дачка ..." / сл. Б. Заходера ; Учитель : "Ты помнишь, было вокруг ..." / сл. 

К. Ибряева ; Фруктовые часы : "На стене висят часы, щелкают минуты ..." / сл. 

А. Смирнова ; Хрюша обижается : "У пуделя — новый лиловый берет ..." / сл. 

В Орлова ; Старички : "Жил-был старичок в Браззавиле ..." / сл. Т. Петросян ; Вредная 

песенка : "Если спрятать под подушку ..." / сл. М. Старожицкой ; Пит и Гвин : 

"В Антарктиде среди льдин ..." / сл. Е. Авдиенко ; Берегите друзей : "Если ты попал в 

беду ..." ; Дерево желаний : "Нам в жизни чудеса нужны ..." : из муз. спектакля 

"Дерево желаний" по сказке М. Валиахметова ; сл. М. Валиахметова. Музыка и стихи 

В. Фальковой: На ярмарку : "... на ярмарку усього багато ..." : з муз. вистави "Як ті-

тонька Жабка на ярмарок ходила" за казкою Е. Заржицької ; Верное сердце : "От 

рыцарских времен к космическим столетьям ..." : из муз. спектакля по сказке А. Франса 

"Пчелка" ; Утреннее солнышко : "... яркими лучами ..." : из муз. спектакля "Верное 

сердце" по сказке А. Франса "Пчелка" ; Як гарно з пісенькою жити : з муз. вистави 

"Гарно з пісенькою жити" ; Колыбельная Ночи : "Вот уж город засыпает ..." : из муз. 

спектакля "Корзинка с чудесами" ; Алый парус : "Есть такие мудрые слова ..." ; 

Кораблик : "Плыви, плыви, кораблик ..." : из муз. спектакля по роману А. Грина 

"Алые паруса" ; Песенка Тотошки : "Меня зовут Тотошка. Я с девочкой дружу ..." : 

из муз. спектакля "Волшебник изумрудного города" по сказке Н. Волкова ; Детство : 

"Мечтают с детства многие стать взрослыми скорей ..." : из муз. спектакля "Пеппи 
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Длинныйчулок" по сказке А. Линдгрен ; Я помню звездные луга ; Песня о цветах : 

"Цветы, как люди, на добро чутки ..." : из муз. спектакля "Маленький Принц" по 

сказке А. де Сент-Экзюпери ; Семь цветов у радуги : из муз. спектакля "Веселое 

королевство Гармонии" по сказке Ю. Лозы ; Песня о хлебе : "Разве это не 

блаженство ..." : из муз. спектакля "Синяя Птица счастья" по сказке М. Метерлинка ; 

Счастье : "... не приходит просто так ..." : из муз. спектакля "Хрустальный башмачок" 

по пьесе Т. Габбе. 

118. Францескевич І. Джерело пісень : (для дітей та молоді) / І. Францескевич. 

— Одеса : Чорномор’я, 2008. — 102, [1] с. : портр. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISМN М 979-0-

9007040-0-9. — [2009-078 Н] 
Зміст: Розд. 1 : День рождения : "Настало воскресенье вдруг ..." ; Кошечкин 

вальс : "В спальне детской пианино ..." ; Уважаемая собачка : "Ну и что, что очень 
рано ..." ; Мамочкин сынок : "Был у мамы свинки ..." ; Колыбельная для котят : 
"Засыпают, ровно дышат ..." ; Одесское лето : "Травы буйные растут ..." / сл. С. Зуб-
ко ; Солнышко для всех : "Чтоб звенел веселый смех ..." / сл. В. Орлова. Розд. 2 : 
Расставание : "Плакали деревья ..." ; Я — україночка! : "Наші хлопці і дівчата ..." ; 
Ты со мной : "Мы поссорились вчера ..." ; По земле шагает лето : "Весну лето 
полюбило ..." / сл. С. Зубко ; Первое свидание : "Под листвой деревьев ..." : (дуэт) ; 
Чистое небо : "Я хочу, чтобы солнце сияло ..." ; Расскажи мне, дождик! : "Дождик 
весенний в дверь постучался ..." / сл. авт. ; Первая любовь : "Мальчик влюбился в 
девчонку ..." / сл. М. Кошелапа. Розд. 3 : Соловушка : "Маленький соловушка тихо 
спал ..." : (для хору або ансамблю) ; Колокола : "Чистые звоны летят в поднебесье ..." ; 
Цвіти, Україно! : "Моя Україна щодня веселкова ..." / сл. Зубко С. ; Україно моя! : 
"У веснянім вінку ..." / сл. С. Дмитрієва ; Дорога до мами... : "Є доріг у світі чимало ..." / 
сл. Г. Козакова. 

119. Хорові джазові твори для дітей : навч.-метод. посіб. / [упоряд. А. Славич] ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. музикознав. та фп. — Дрогобич 
(Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 40, [1] с., включ. обкл. ; 29 см. — 50 пр. — ISМN 979-
0-707513-10-1. — [2008-264 Н] 

Зміст: Chilcott B. Little Jazz Mass : 1. Kyrie ; 2. Gloria ; 3. Sanctus ; 4. Benedictus ; 
5. Agnus Dei. — Page N. Building Bridges. 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ  
МУЗИКИ 

3.2. Твори для інструментального ансамблю 

3.2.1. Фортепіанний ансамбль (два та більш фортепіано,  
фортепіано в 4 руки і т. д.) 

120. Веселий кабальєро : фортепіан. ансамблі. Зб. № 2 : [для фп. в 4 руки] / 
оброб. та перекл. Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 30, [1] с. ; 
29 см. — (Музика). — ISMN М-707-509-57-9. — [2009-085 Н] 

Зміст: Мінков М. Старий рояль.— Бризки шампанського : Старовинне танго. — 
Лей Ф. Історія кохання : (Love story) : Ноктюрн. — Фроссіні П. Веселий кабальєро. 

121. Ґершвін Д. (1899—1937). Джазові композиції : для фп. в чотири руки / 
Дж. Ґершвін ; аранжув. та упорядкув. Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — Бог-
дан, 2009. — 22, [1] с. : портр. ; 29 см. — (Музика). — ISMN М-707509-54-8. — 
[2009-086 Н] 

Зміст: Колискова : (Summertime) ; Коханий мій : (The man i love) ; Леді, будьте 
ласкаві : (Oh, Ledy be good!) ; Звучи, оркестре : (Strike up the band). 
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122. Класика і сучасність : фортепіан. дуети. Зб. № 1 : [для фп. в 4 руки] / 
оброб. та перекл. Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 46, [1] с. ; 
29 см. — (Музика). — ISMN М-707-509-58-6. — [2009-087 Н] 

Зміст: Дашкевич В. Увертюра : із т/ф "Шерлок Холмс і доктор Ватсон". — Кор-
нелюк І. "Город, которого нет" : із к/ф "Бандитский Петербург". — Дунаєвський І. 
Галоп : із хореогр. мініатюри "Повернення". — Sedak N. One way ticket : (Квиток в 
один кінець). — Джоплін С. Original Rags : (Артист естради) : регтайм. — Бах Й. С. 
Буре. — Моцарт В. А. Рондо в турецком стилі. — Штраус Й. Полька : "Трік-трак". 

123. Справжній друг : ансамблі для фп. / оброб. та пер. Л. Жульєвої. — Тер-
нопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 23, [1] с. : портр. ; 28 см. — ISMN М-707-509-
55-5. — [2008-228 Н] 

Зміст: Савельєв Б. Справжній друг : з м/ф "Тимка и Димка" / сл. М. Пляц-
ковського. — Танець каченят : фр. нар. пісня. — Муха А. Пісенька про машини : з 
м/ф "Казки про машини" / сл. А. Костецького. — Кінгстей Г. Повітряна кукурудза. 
— Чайковський П. Неаполітанська пісенька. — Бах Й. С. Жарт : скерцо з оркест-
ром сюїти сі-мінор. 

3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 

124. Чорний Ю. Транскрипції творів українських композиторів для струнних 
ансамблів / Юрій Чорний ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Партитура. 
— Дрогобич (Львів. обл.) : Вимір, 2006. — 67, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 66                                                       
(14 назв). — Імен. покажч.: с. 67. — 300 пр. — ISВN 966-8260-67-8. — [2009-113 Н] 

Зміст: Перекладення та обробка Ю. Чорного: Леонтович М. Щедрик ; Ой, 
лугами-берегами ; Пряля. — Стеценко К. Кей ми прийшла карта. — Колесса Ф. 
Верховино, світку ти наш ; Пришол би я до Вас. — Людкевич С. Голосіння : з 
"Невиспіваних пісень" / оброб. Б. Бонковського. — Лисенко М. Боже, Великий, 
Єдиний ; Елегія ; Скерцо : "Та казала мені Солоха". — Янівський Б. Червона 
калино, чого в лузі гнешся? : для тенора та меццо-сопрано з камер. оркестром / сл.                          
І. Франка. 

3.2.7. Ансамблі народних інструментів 

125. Ансамблі народних інструментів : дуети, тріо, квартети для домри, кобзи, 
мандоліни у супроводі гітари : учб. репертуар для почат. і серед. мистец. навч.                                         
закл. / [упоряд. С. Є. Струтинський] ; М-во культури і туризму України, Муз. уч-ще 
ім. С. П. Людкевича. — Львів : ТеРус, 2006. — 83, [1] с. ; 30 см. — ISМN М-9007028-
4-5. — [2009-067 Н] 

Зміст: Дуети : (домра, гітара): Олєйніков М. Полька ; Горлиця : концерт. п'єса 
на тему укр. нар. пісні. — Боккеріні Л. Менует. — Матвійчук Л. Ой, за гаєм, гаєм. 
— Рахманінов С. Італійська полька. — Міський І. Українська п'єса. — 
Струтинський С. Полька. — Моцарт В. А. Рондо. — Выйду ль я на реченьку : рос. 
нар. пісня / оброб. Г. Михайличенко ; ред. партії гітари Д. Манько ; Тріо : (домра 1, 2, 3). 
Українські народні пісні: Місяць на небі ; Перелаз-перелаз ; Ніч яка місячна / оброб. 
С. Струтинського ; Тріо : (домра 1, 2, гітара): Моцарт В. А. Три менуети. — 
Струтинський С. Вальс : "Мрії". — Олєйніков М. Шкільна полька. — Огінський М. 
Полонез. — Шіллер Б. Берізка : старовин. вальс / оброб. С. Струтинського. — Ли-
сенко М. Дощик : укр. нар. пісня / оброб. С. Струтинського ; Квартети : (домра 1, 2, 
гітара 1, 2): Косенко В. Етюд-гавот. — Кос-Анатольський А. Ой, ти, дівчино, з го-
ріха зерня. 

126. Пинзеник П. П. Грає фольклорний ансамбль : обробки нар. мелодій 
Закарпаття з репертуару фольклор. ансамблю Ужгород. коледжу культури і мистецтв 
/ Павло Пинзеник. — Ужгород : Ліра, 2009. — 71, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN 978-
0-707514-08-5. — [2009-124 Н] 
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Зміст: Мараморошські мелодії ; Коломийка ; Закарпатські верховинські мело-
дії ; Лугівські весільні мелодії ; Закарпатські коломийки ; Гуцульські мелодії ; Воло-
шин ; Міжгірські мелодії ; Міжгірські весільні мелодії : [склад ансамблю: сопілка, 
баян, цимбали, скрипка, контрабас]. 

127. Сточанська М. П. Земле, моя земле, я люблю тебе : (ансамбль банду-
ристів) : навч.-репертуар. посіб. / М. П. Сточанська ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки, Ін-т мистецтв. — Луцьк : Вежа, 2009. — 262, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 
У підзаг.: Із досвіду роботи лауреата міжнар. та всеукр. конкурсів і фестивалів тріо 
бандуристок "Дивоструни" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Бібліогр.: с. 261—262 
(68 назв). — 300 пр. — ISМN М-707501-10-8. — [2009-110 Н] 

Зміст: Нотні партититури : [для співу у супроводі бандур]. В аранжуванні 
М. Сточанської: Майборода П. Тополина баркарола : "Дивляться тополі в небо 
голубе ..." / сл. В. Сосюри ; Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала ..." / 
сл. А. Малишка ; аранжув. М. Сточанської, Н. Никитюк. — Кос-Анатольський А. 
Козацькі могили : "Ой, ще козацькі кості не зотліли ..." : (дума) / сл. авт. — Бе-
рестюк І. Лесі Українці : "Там, де озер поліських плеса ..." / сл. Л. Михальчук. — 
Китастий Г. Гомоніла Україна : "... довго гомоніла ..." / сл. Т. Шевченка. — Ли-
сенко М. Смутної провесни : "... серед травиці ..." / сл. Л. Українки. — Жербін М. 
Золотії терни : "Ой, не зникли золотії терни ..." / сл. Л. Українки. В обробці                                                                  
М. Сточанської: Лепкий Л. Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Грубер Ф. Свята ніч : 
"... тиха ніч ..." : Колядка. Віночок укр. колядок : "Що то за предиво ..." ; Нова радість 
стала : колядка ; Що то за предиво : колядка ; На небі зірка ясна засяла : колядка. 
Щедрий вечір : "Небо ясні зірки вкрили ..." : щедрівка / оброб. А. Омельчук ; Віночок 
повстанських пісень : "Гей, там на півночі Волині ..." / оброб. М. Сточанської, Н. Ни-
китюк. — Стефанишин М. Молитва за Україну : "О Боже великий, святий, всемо-
гутній ..." / сл. Л. Засадко ; аранжув. Н. Никитюк. — Дем'янчук О. У Волині очі 
сині : "Зранку сонце лагідно цілує ..." / сл. С. Олексюк ; аранжув. Н. Никитюк. В аран-
жуванні О. Нагірної: Фоменко С. Не спи, моя рідна земля : "Я тобі скажу, де квітне 
дивний сад ..." / сл. авт. — Каліщук О. Волиняночка : "Чи є в світі ще дівчина, як та 
Ганночка ..." / сл. авт. ; Волинські співанки : "Ой, там у лісі калина ..." : віночок вол. 
нар. пісень. — Менкуш Г. Весняна фантазія / аранжув. М. Сточанської. — Квіти 
моря / мелодія групи "Ера". 

128. Українські колядки для ансамблів бандуристів в обробці та аранжуванні 

Оксани Герасименко : [для співу в супроводі бандур] / М-во культури і туризму 

України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — [Вид. 2-ге, 

доповн.]. — К. : [б. в.] ; Львів : ТеРус, 2006. — 98, [1] с. : іл. ; 30 см. — Бібліогр. в 

підрядк. прим. — ISМN М-9007028-7-6. — [2009-075 Н] 

3.2.8. Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 

129. Герасименко О. В. Камерні твори для мелодичних інструментів та бан-

дури / Оксана Герасименко. — Львів : ТеРус, 2007. — 55, [1] с. ; 30 см. — ISМN М-707510-

00-1. — [2009-069 Н] 

Зміст: Соло для флейти : (елегія) ; На крилах мрій ; Посвята ; Портрет Парижа ; 

Спогади ; Сонячний промінь ; Мелодія блакитного неба ; Сповідь. 

3.2.9. Навчальні та інструктивні видання для інструментального ансамблю 

130. Транскрипції колядок для струнного ансамблю : навч.-метод. посіб. для 

підготов. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" спец. 6.010103 "ПМСО: 

Музика. Напряму підготов. 0101. Пед. освіта" : [для сопрано та струн. ансамблю] / 

упоряд. О. Тимків ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. 
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обл.) : ДДПУ, 2008. — 60 с. : портр. ; 28 см. — Бібліогр.: с. 60 (12 назв). — Імен. 

покажч.: с. 58—59. — 300 пр. — ISBN 978-966-384-150-2. — [2009-116 Н] 

Зміст: На небі зірка ясно засяла ; Що то за предиво ; Нова радість стала : "... яка 

не бувала ..." ; Небо і земля нині торжествують ; Бог предвічний : "... народився ..." / 

гармоніз. В. Барвінського ; аранжув. О. Тимків ; По всьому світу стала новина / 

гармоніз. К. Стеценка ; аранжув. О. Тимків ; В Вифлеємі днесь Марія / гармоніз. та 

аранжув. О. Тимків ; Бог предвічний ; Свята ніч, тиха ніч / гармоніз. Ф. Грубер ; 

аранжув. О. Тимків. 

3.3. Твори для інструментів соло 

3.3.1. Клавішні інструменти 

3.3.1.1. Фортепіано 

131. Барвінський В. (1888—1963). Мініатюри на лемківські народні пісні : 

посіб. пед. репертуару з курсу "Основ. муз. інструмент (фп.)" : [для студ. вищ. навч. 

закл. освіти] / Василь Барвінський ; [ред.-упоряд. О. Німилович] ; Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 31, [1] с. : 

портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Присвяч. 120-річчю від дня народж. 

В. Барвінського. — 300 пр. — ISBN 978-966-2946-88-8. — [2008-263 Н] 

Зміст: Пісня без слів ; Колискова ; Марш. 
132. Григ Э. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром = Concert № 2 for piano 

and orchestra / Эдвард Григ, Владимир Беляев. — Партитура. — Днепропетровск : 
Ю. Сердюк, 2008. — 72 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707506-33-2. — [2009-038 Н] 

133. Ластовецький М. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва : навч. посіб. 
Зошит 1 / Микола Ластовецький ; М-во культури і туризму України, Упр. культури і ту-
ризму Львів. облдержадмін., Метод. каб., Дрогобиц. держ. муз. уч-ще ім. В. Барвінського. 
— Львів : ТеРус, 2007. — 99 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISМN М-707510-02-5. 
— [2009-076 Н] 

Зміст: 1 : Дитяча мозаїка: Подільський танець ; Пудель і ротвейлер ; Ліричний 
наспів ; Маленька дума ; Грайливий настрій ; Казка надобраніч ; Ігорчик — зайчик-
стрибайчик ; Сумний настрій ; Питання та відповідь ; Пташенятко щебетає ; Жар-
тун ; Театральний романс ; Скерцино ; Пустун-кривляка : (скерцо) ; 2 : Бойківські 
образки : (мален. сюїта): Бойківська коломийка ; Танець поважних газдів ; Танець 
газдинь ; Бойківський танець ; Штаєр : (рухл. танок) ; 3 : Колискові: Колискова для 
Зорянки ; Колискова з Поділля ; Колискова ; 4 : Два танці: Весняний танок ; "Нова" 
коломийка ; 5 : Веснянки ; 6 : П'ять прелюдій і постлюдія: Прелюдія : (Картина 
Левченка) ; Прелюдія : (Маленький химерний вальс) ; Прелюдія : (Кіноностальгія) ; 
Прелюдія : (Картина Пимоненка) ; "Романтична" прелюдія ; Постлюдія дощу ; 7 : 
Бойківське весілля : сюїта у двох діях : дія перша ; Обряд : № 1 : Надобридень : 
(Благословенство) ; № 2 : Весільні музики : (Музики заходять до хати) ; № 3 : 
Ладканка : (До барвінку) ; № 4 : Надобридень : (Шляхоцький) ; № 5 : Ладканка : (До 
вікна) ; № 6 : Надобридень : (Хлопський) ; № 7 : Марш-танець (сватів) ; № 8 : 
Колискова-думка : (Віншування музик) ; № 9 : Молитва : (Святий Миколай). 

134. Нежигай О. М. Твори для фортепіано : 1—8-мі кл. ДМШ / Олександр Не-
жигай. — Дніпропетровськ : Сердюк Ю., 2008. — 40 с. : портр. ; 28 см. — На обкл. у 
надзаг.: Пед. репертуар для фортепіано. — ISMN 979-0-707506-34-9. — [2009-042 Н] 

Зміст: Капали сльози ; Ох, вже ці заняття ; Кошеня на снігу ; Кошеня, що 
підібрали ; Подарунок хлопчика — дівчині ; Подарунок дівчинки — хлопчику ; Під 
ялинкою ; Світлячок ; Мій собака ; Зайці в городі ; Джазовий марш ; Граємо джаз ; 
Прогулянка на старому авто ; Прелюдія ; Ярмарок ; Несе Галя воду : стильова оброб. 
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укр. нар. пісні ; Сюїта : Будні юного музиканта, або життя, як воно є : Доброго 
ранку ; Після уроків ; Сумнів ; Впевненість ; Бешкетник ; Прохання ; Відчай ; Втіха ; 
Подолання. 

135. Нестайко А. Бессмертие подвига = Безсмертя подвигу : первая симфония : 
(для фп.) / Анатолий Нестайко. — Евпатория : [б. и.], 2008. — 43 с. ; 29 см. — 
500 экз. — ISВN 978-966-8757-24-9. — [2009-011 Н] 

136. Огородник Р. А. Произведения для фортепиано / Роман Огородник. — 
Факс. изд. — Одесса : Астропринт, 2009. — 75 с. ; 29 см. — 300 экз. — ISМN 978-0-
9007034-2-2. — [2009-109 Н] 

Содерж.: Соната-фантазия : соч. 5 ; Вальсы (1—6) : соч. 1 ; соч. 2 ; соч. 7 ; соч. 13 ; 
соч. 22 ; соч. 28 ; Прелюдии (1—12) : соч. 6 ; соч. 9 ; соч. 19 ; соч. 27 ; соч. 31 ;                                                                                                            
соч. 21 ; соч. 33 ; соч. 29 : "Мираж" ; соч. 32 ; соч. 45 ; соч. 37 ; соч. 47 : "И все 
пройдет ..." ; Мимолетности (1—3) : соч. 8 ; соч. 17 ; соч. 41 ; Песни без слов (1—3) : 
соч. 10 ; соч. 15 ; соч. 24 ; Этюды (1—5) : соч. 12 ; соч. 14 ; соч. 39 ; соч. 40 ; Этюд-
реклама : соч. 34 ; Рапсодия на завтрак : соч. 4 ; Январь : соч. 48. 

137. Ракочі В. О. Очима дитини = Seeng by Child's Eyes : фп. п’єси для дітей та 

юнацтва. Зошит 3 : Світ снів : (12 п'єс). Зошит 4 : Світ довкола : (13 п'єс) / Вадим 

Ракочі. — К. : ВІП, 2008. — 85, [2] с. : портр. ; 29 см. — Текст парал.: укр., англ. — 

200 пр. — ISМN М-9007038-0-4. — [2009-114 Н] 
Зміст: Зошит 3 : Світ снів : (12 п'єс): Споглядання за зірками ; Казка ; 

Колискова ; Занурення у сни ; Збори на бал ; Бал ; Перша зустріч із принцем ; 
Чарівна подорож ; На самоті ; Нова зустріч із принцем ; Освідчення в коханні ; 
"Доброго ранку, донечко!" ; Зошит 4 : Світ довкола : (13 п'єс): Бабуся ; Бешкетник ; 
Кінороман ; Народження сонця ; Після зради ; Біль ; Спомин вітру ; Протест ; Гроза ; 
Характер моєї кішки ; Мої друзі ; Сніг ; Пробачення. 

138. Ракочі В. О. Фортепіанні твори = Works for Piano / Вадим Ракочі. — К. : 
VIP, 2008. — 65, [2] с. ; 29 см. — Текст парал.: укр., англ. — 200 пр. — ISМN М-9007038-
1-1. — [2009-115 Н] 

Зміст: П'єси для фп.: Сонатина ; Ступені відчуження ; Театральні маски. П'ять 
п'єс для 2-х фп.: Увертюра ; Галоп ; Танго ; Вальс ; Весільний танок. Три п'єси для 
фп. в 4 руки: "Пограємо?" ; Світанок ; Марш. 

139. Спіліоті О. В. Збірник творів для фортепіано / Спіліоті О. В. — Ніжин 
(Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2009. — 79 с. ; 29 см. — 500 пр. — lSМN 979-0-
707507-19-3. — [2009-084 Н] 

Зміст: Етюд "Паровозик" ; Ліричний етюд ; Мелодія ; Гуцулята ; Чотири 
прелюдії ; Поема ; Вальс ; Караван ; Варіації ; Токата ; Не так швидко. 

140. Старий рояль : зб. попул. п’єс для фп. Вип. 9 / упорядкув. О. Красовської. — 
К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 28 с. ; 29 см. — 700 пр. — ISMN M-707515-
14-3. — [2009-048 Н] 

Зміст: Діас Х. Ф. Гвантанамера. — Туссен О. Кохання в забутті. — Хренніков Т. 
Портрет : тв. 5, № 1. — Сенневіль П. де, Туссен О. Барвиста ніжність. — Френкель Я. 
Для тебе : з к/ф "Когда наступает сентябрь". — Шмітц М. Меланхолічний романс. 
— Куперен Ф. Маленькі вітряки ; Зозулі. — Людкевич С. Сумна пісенька. — 
Шуберт Ф. Сентиментальний вальс. — Глінка М. Прощальний вальс. — Ліст Ф. 
Угорська пісня. — Шопен Ф. Мазурка. — Франк С. П'єса. — Пахмутова О. Ніж-
ність. — Альбеніс І. Каталонське капричіо : тв. 165, № 5. 

141. Старий рояль : зб. попул. п’єс для фп. Вип. 10 / упорядкув. О. Красовсь-
кої. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 28 с. ; 29 см. — 500 пр. — 
ISMN M-707515-15-0. — [2009-049 Н] 
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Зміст: Андерсон Б., Ульвеус Б. У мене є мрія : з репертуару групи "АББА". — 
Сенневіль П. де. Мелодія Доланнеса. — Louiguy (Гульєльмі Л.) Життя в трояндах : 
з репертуара Едіт Піаф. — Дунаєвський І. Марш : з к/ф "Веселые ребята". — 
Даргомижський О. Табакерковий вальс ; Козачок. — Мусоргський М. Сльоза. — 
Шуман Р. Чому? : тв. 12, № 3 ; Я не серджусь : з циклу "Кохання поета" : № 10. — 
Россіні Дж. Альпійська пастушка / оброб. для фп. Ф. Ліста. — Деак Т. Водні лижі : з 
м/ф "Ну, постривай!". — Бах І. С. Сиціліана. — Хачатурян К. Марш. — Орік Ж. 
Французький танок ; Сарабанда : з "Маленької сюїти". 

142. Юним піаністам : учб. репертуар дит. муз. шк. та шк. мистецтв : 5-й кл. / 
[ред.-упоряд.: Н. О. Маркевич, В. Д. Шульгіна]. — К. : Муз. Україна, 2009. — 119 с. ; 
30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707514-00-9. — [2009-130 Н] 

Зміст: Поліфонічні твори: Ой, гай, мати / оброб. М. Лисенка ; Зашуміла 
ліщинонька / оброб. М. Леонтовича. — Лядов А. Канон ; Сарабанда. — Малер В. 
Дві маленькі інвенції на німецькі народні пісні: Ку-ку ; Прощання з літом. — Бах Ф. Е. 
Сольфеджіо. — Бах Й. С. Маленька прелюдія з 2-го зошита ; Двоголосна інвенція ля 
мінор. — Мясковський М. Мисливський перегук ; Фуга / ред. Є. Сливака. — 
Щуровський Ю. Саркастична фуга. Твори циклічної форми: Граціолі Ж. Б. Соната 
/ ред. А. Руббаха. — Гайдн Й. Сонатина : з дивертисменту. — Моцарт В. А. Рондо 
фа мажор. — Бетховен Л. Сонатина. — Бортнянский Д. Рондо : з сонати до мажор. 
— Хандошкін І. Російська народна пісня з варіаціями. — Перголезі Дж. Б. Гавот і 
варіації. П'єси: Ой, ходила дівчина бережком ; Ой, джигуне, джигуне / оброб. 
М. Лисенка ; Дівка Явдошка / оброб. В. Косенка ; Журавель / оброб. К. Стеценка ; 
Закарпатська коломийка / оброб. О. Зноско-Боровського ; А я рак-неборак / оброб. 
Л. Ревуцького. — Степовий Я. Пісня ; Прелюд : тв. 12, ч. 1. — Гріг Е. Арієта. — 
Шуберт Ф. Музикальний момент. — Глієр Р. Прелюдія : тв. 31 ; Прелюдія : тв. 43, 
№ 1. — Бетховен Л. Дві багателі : тв. 119, № 9, № 11. — Гречанінов О. Скорбота : з 
циклу "Три багателі" : тв. 112, № 11. — Чайковський П. І. Няньчина казка. — 
Денісов Е. Багатель. — Владігеров П. Листок з альбому. — Шостакович Д. 
Романс : з к/ф "Овод" / оброб. З. Віткінд. — Прокофьєв С. Ходить місяць над 
лугами : тв. 65, № 12 ; Вечір : тв. 65, № 11. — Гаврилін В. Русская. — Губайдуліна С. 
Дві п'єси: Лосина поляна ; Снігові сани з бубонцями. — Окуньов Г. Листопад ; 
Джерельце. — Мартіну Б. Адже нічого поганого, якщо я зірву квіточки? : з циклу 
"Весна в саду". — Ляшенко Г. Червона Шапочка та Сірий Вовк ; Вправи. 

3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон 

143. Вірясова В. Я. Варіації на тему української народної пісні "Кучерява 
Катерина" : для баяна і оркестру нар. інструментів / Валентина Вірясова. — Парти-
тура. — К. : Муз. Україна, 2009. — 52 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-
707514-01-6. — [2009-129 Н] 

144. Мамбетов С. Я. Оригінальні твори і перекладання для баяна, акордеона : 
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Я. Мамбетов, Р. Ібадлаєв, Г. Р. Мамбето-
ва ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки Автономної Республіки Крим. 
— Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. — 123 с. ; 29 см. — Бібліогр. у під-
рядк. прим. — 200 пр. — ISBN 978-966-354-216-4. — [2008-218 Н] 

Зміст: 10 фуг на теми кримськотатарських народних пісень: Обана ; Шомпол ; 
Айдынъыз, къызлар ; Къаранфиль ; Алтын юзюк ; Шу Ялтадан ; Мен анамнынъ бир 
къызы эдим ; Черкез къызы ; Къалайлы къазан ; Мына селям алейкум ; Кримсько-
татарські народні пісні: Чал Атым ; Явлугъым ; Пароход ; Къыналы Пармакъ ; Ене 
алды гъаем бени ; Концертна п'єса на дві народні кримськотатарські пісні "Гузель 
Къырдым" і "Эски Къырдым" ; Къайтарма : оброб. кримськотатар. нар. танцю "Бинъ 
къюн" ; Эмир Джелял : кримськотатар. нар. танець ; Парафраз на дві нар. пісні 
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"Порт-Артур" і "Бойна" ; Тым-тым : оброб. кримськотатар. нар. мелодії ; Дві 
кримськотатарські народні мелодії: "Чифте телли" ; "Къарлы боран" ; Парафраз на 
тему кримськотатарської народної мелодії "Балыкълава сюзмеси". 

145. На Юн Кін О. Концертні твори для баяну (акордеону) = Концертные про-
изведения для баяна (аккордеон). Вип. 2 / Олександр На Юн Кін. — Тернопіль : Навч. кн. 
— Богдан, 2009. — 43, [3] с. ; 29 см. — Текст парал.: укр., рос. — ISМN 979-0-
707509-77-7. — [2009-060 Н] 

Зміст: Фантазія на тему російської народної пісні "Из-под камушка" ; Дра-
матична фантазія на тему російської народної пісні "Тонкая рябина" ; П'єса-жарт на 
тему російської народної пісні "Пчелочка златая" ; Лірична картинка на тему ро-
сійської народної пісні "На заре было, на зореньке" ; Експромт-жарт на дві російські 
теми ; Концертна фантазія на тему російської народної пісні "Под окном черемуха 
колышется" ; Концертна п'єса на тему І. Дунаєвського "Лунный вальс" : з к/ф "Цирк". 

146. На Юн Кін О. Концертні твори для баяну (акордеону) = Концертные 
произведения для баяна (аккордеон). Вип. 3 / Олександр На Юн Кін. — Тернопіль : 
Навч. кн. — Богдан, 2009. — 34, [3] с. ; 29 см. — Текст парал.: укр., рос. — 
ISМN 979-0-707509-79-1. — [2009-061 Н] 

Зміст: Весела прогулянка ; Фокстрот-жарт ; Експромт-вальс ; Елегія ; Інтро-

дукція і регтайм ; Наслідування тяжкому року. 

147. Олексів Я. В. Одкровення для баяну (акордеону) та у перекладі для бан-

дури : [метод. рек. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІV рівнів акредитації] 

/ М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і 

мистецтв, Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка. — Львів : ТеРус, 2009. — 21, [1] с. ; 

29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISМN М-707510-03-2. — [2009-071 Н] 

148. Твори М. Лисенка в перекладі для баяна / [ред.-упоряд.: Марченко Є. М., 

Фрайт І. В.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. нар. муз. інструментів 

та вокалу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Вимір, 2006. — 56 с. ; 30 см. — 500 пр. — 

ISВN 966-8260-65-1. — [2009-111 Н] 

Зміст: Листок з альбома ; Меланхолічний вальс / перекл. С. Чапкія ; Елегія / 

перекл. Л. Горенка ; Мрії / перекл. П. Гвоздєва ; Коли розлучаються двоє ; Гавот : на 

тему укр. нар. пісні "Ходить гарбуз по городу" ; Враження від радісного дня ; 

Журба ; Вальс ; Експромт / перекл. М. Різоля. 

149. Фенюк П. В. Хрестоматія баяніста : (посіб. для вищ. муз. навч. закл.). Ч. 2. 

Віденська класика / П. Фенюк ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2008. — 138 с. ; 

29 см. — 300 пр. — ISMN M-707516-01-0. — [2009-056 Н] 

Зміст: Транскрипції музичних творів в перекладі П. Фенюка: Гайдн Й. 

Фантазія До мажор ; Соната Мі бемоль мажор. — Бетховен Л. 12 варіацій на тему 

"Менует в стилі Вігано" ; Рондо-капричіо "Гнів з приводу втраченого пенні". — 

Моцарт В. А. Фантазія ре мінор ; 12 варіацій на тему "Ой, я скажу Вам, Мамо". — 

Моцарт В. А., Володос А. Рондо в турецькому стилі. 

150. Фенюк П. В. Хрестоматія баяніста : (посіб. для вищ. муз. навч. закл.). Ч. 3. 

Романтика / П. Фенюк ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2008. — 147 с. ; 29 см. 

— 300 пр. — ISMN M-707516-02-7. — [2009-057 Н] 

Зміст: Транскрипції музичних творів в перекладі П. Фенюка: Ваксман Ф. 

Кармен : фантазії на теми з опери Ж. Бізе. — Регер М. Інтродукція і Пасакалія. — 

Россіні Дж., Ліст Ф. Неаполітанська Тарантела. — Новачек О. Вічний рух. — Бац-

ціні А. Танець гномів. — Брамс Й. Угорський танець № 1. — Сібеліус Я. Фінляндія. 

— Сен-Санс Ш. К. Концерт № 2 : Фінал. 
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151. Фенюк П. В. Хрестоматія баяніста : (посіб. для вищ. муз. навч. закл.). Ч. 4. 

Українська сучасна оригінальна музика / П. Фенюк ; М-во культури і туризму 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К. : НМАУ ім. П. І. Чай-

ковського, 2008. — 159 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN M-707516-04-1. — [2009-058 Н] 

Зміст: Оригінальні музичні твори: Білошицький А. Сюїта № 3 : Іспанська ; 

Концертний триптих "В іспанському стилі". — Тараненко І. Причинна : (по 

прочитанню поеми Т. Г. Шевченка). — Колодуб Ж. Слоу-Вальс. — Філіпенко В. 

Токата / перекл. М. Давидова ; викон. версія П. Фенюка. — Рунчак В. Сюїта № 2 

"Українська" ; Аккорд и он — Accordion. 

3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

152. Дювернуа Ж. Б. Школа виконавської техніки = Ecole du mécanisme : 

15 етюдів для фп. / Ж. Б. Дювернуа. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 31, 

[1] с. ; 29 см. — 700 пр. — ISMN M-707515-13-6. — [2009-050 Н] 

153. Ковалев А. Приглашение к импровизации : для фп. и клавиш. инстру-

ментов. Ступень 1 / Александр Ковалев. — Одесса : Астропринт, 2008. — 57 с. : ил., 

табл. ; 29 см. — 700 экз. — ISBN 978-966-318-897-3. — [2009-009 Н] 

154. Серотюк П. Ф. Баян (готово-виборний) : навч. посіб. : 3-й кл. / Петро 

Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 109, [2] с. ; 29 см. — На обкл. 

авт. не зазначено. — ISВN 978-966-10-0597-5. — [2009-059 Н] 

Зміст: Розділ 1—6 : Розвиток творчої фантазії ; Поліфонія ; Велика форма ; 

Народні пісні, танці та популярна музика ; Ансамблі ; Етюди. 

3.3.2. Смичкові інструменти 

3.3.2.1. Скрипка 

155. Шукайло Л. Десять п’єс для скрипки на фортепіано / Людмила Шукайло ; 

ред. партії скрипки Л. Холоденка. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 

40 с. ; 29 см + 1 брош. (16 с.). — 500 пр. — ISMN M-707515-11-2. — [2009-051 Н] 

Зміст: Пасакалія ; Балетна сценка ; Варіації на тему української народної пісні 

"Ой, вербо, вербо" ; Весняний дует ; Алегро ; Елегія ; Скерцино ; Вальс ; 

Інтермеццо ; Бурлеска. 

3.3.3. Щипкові інструменти 

3.3.3.1. Арфа 

156. Пилипчак В. Серенада дзвоників = Serenada Campanula cespitosa : для 

арфи (Solo) / Василь Пилипчак. — К. : Пилипчак В., 2008. — 9, [1] с. ; 30 см. — 

50 пр. — ISMN M-707521-00-7. — ISMN 979-0-707521-00-7. — [2008-216 Н] 

3.3.3.2. Гітара 

157. Гоменюк В. Співаник для гітаристиків маленьких щоби раділи татка й 

неньки : оброб. укр. нар. пісень у формі посіб. для гітаристів-початківців / Володи-

мир Гоменюк ; Голов. упр. культури і мистецтв Викон. органу Київради (Київ. 

міськдержадмін.), Метод. каб. навч. закл. — К. : Bona mente, 2007. — 28 с. ; 30 см. — 

[2009-037 Н] 

158. Задоянов В. О. Золотой век : собр. соч. для гитары : [соло] / Валентин 

Задоянов. — Николаев : Илион, 2009. — 85, [2] с. : ил., портр. ; 29 см. — 500 экз. — 

ISМN 979-0-9007047-0-2. — [2009-066 Н] 
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Содерж.: 1 : Нормандская сюита: Прелюдия "Дуновение" ; Прерванный вальс ; 

Город церквей ; Исповедь трубадура ; 2 : Кельтские саги: Песнь Красной Ветви ; Эо 

Росса — священное древо ; Арфа О'Керолана ; Празднество на Тальтиу ; Заклинание 

МакЛира ; Белтэйн ; 3 : Миниатюры в старинном стиле: Интрада ; Павана ; 

Гальярда ; Сарабанда ; Бурре ; Бранль ; Виреле ; 4 : Концертные пьесы: Видения                                                          

св. Патрика ; Канцона Тайфьера ; Песнь о Роланде ; Гондольера ; Часы ; Фарголл-

тролль ; Седьмое небо ; Эпитафия. 

159. Затинченко О. М. Візьми гітару : вибр. твори для уч. муз. шк. / Олександр 

Затинченко. — К. : [б. в.] ; Ізмаїл : Ізмаїл. міська друк., 2008. — 50, [1] с. ; 29 см. — 

200 пр. — ISBN 966-8127-65-Х. — [2008-231 Н] 

Зміст: Музичний урок ; Ранок ; Крок за кроком. Танець ; Котик ; Вечірня 

казка ; Піймана пташка. Вчора ; Урок ; Ведмедик ; Біла квітка ; Тік-так ; Пряха ; 

Токата ; Візьми гітару ; Мазурка ; Перший сніг ; Мініатюра ; Чекання ; Осіння пора ; 

Елегія ; Наспів ; Гном ; Танець ; Багряний ліс ; Острів мрій ; Полонез ; Біля каміну ; 

Шкільна полька ; Вечірня пісня ; Подарунок ; Зодіак ; Іграшка ; Поле ; Запрошення ; 

Тетянин день ; Відрада ; Сніжинка ; Жартівлива полька ; Гумореска ; Струни гітари ; 

Прелюдія моря ; Пам'ять ; Сонатина. 
160. Кондрашов С. Н. Tera Incognita : сб. для гитары / Сергей Кондрашов. — 

Донецк : Кальмиус, 2008. — 37, [1] с. : ил. ; 29 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-8388-
32-3. — [2009-118 Н] 

Содерж.: Прелюдия ; Terra Incognita ; Шотландская сюита : Только холмы ; 
Чудесный Вереск ; Грустный Рыцарь ; Танец Единорога ; Ансамбли [для 2-х гитар]: 
Ария ; Скерцо ; Пастораль ; Полная Луна : [для 3-х гитар]. 

161. Шестиструнна гітара : підготов. та 1-й кл. дит. муз. шк. / [упоряд. М. П. Ми-
хайленко]. — Вид. 5-те. — К. : Муз. Україна, 2008. — 75, [4] с. ; 29 см. — 1 000 пр. 
— ISМN 979-0-707502-98-3. — [2009-092 Н] 

Зміст: Петушок : примовка. Українські народні пісні: Червона корівка ; Ой, 
дзвони дзвонять ; Дударик ; укр. нар. мелодія ; Ой, ти, дівчино зарученая / перекл. 
В. Яшнєва ; Повій, вітре, на Вкраїну ; Лисичка / оброб. М. Михайленка ; Метелиця / 
оброб. К. Смаги ; Російські народні пісні: Как пошли наши подружки ; Ходит зайка 
по саду ; Не летай, соловей ; А я по лугу гуляла ; Степь да степь кругом ; Во саду ли, 
в огороде ; Во поле береза стояла ; Как на матушке на Неве-реке / перекл. В. Яшнєва ; 
Во кузнице / перекл. М. Михайленка ; Ивушка / оброб. А. Онегіна ; перекл. 
М. Михайленка ; Вдоль по речке / перекл. В. Красного ; Коса ль моя, косінька / 
перекл. В. Яшнєва ; Ходила младешенька / перекл. В. Яшнєва ; Полноте, ребята / 
оброб. П. Чайковського ; перекл. П. Агафошина ; То не ветер ветку клонит / перекл. 
О. Іванова-Крамського ; Я на горку шла / оброб. М. Михайленка ; Ах ты, матушка ; 
Голубь воркует ; Утушка луговая / оброб. О. Іванова-Крамского. Пісні інших 
народів: Савка і Гришка : білоруська ; Люлі-люленьки : латиська ; Шість маленьких 
барабанщиків : латиська / перекл. Н. Іванової-Крамської ; Добрий мірошник : літов. ; 
Чорний баранець : болгарська ; Ганнуся : чеська ; Зозуля : чеська / перекл. В. Яшнє-
ва ; Ніч : вірменська / перекл. М. Михайленка ; Суліко : грузинська ; Польський на-
родний танець ; Молдавська народна мелодія ; Естонський народний танець / оброб. 
О. Іванова-Крамського. — Тюрк Д. П'єса ; Люленьки-люлі. — Сароян С. Пісенька / 
перекл. П. Вещицького. — Бюхнер А. Котик : із зб. "Нові гусельки". — Іванов-

Крамськой О. Маленький вальс ; Прелюдія. — Іванова-Крамська Н. Вальс ; Сур-
мач. — Каруллі Ф. Вальс ; Танець ; Сонатина. — Шаверзашвілі Т. На галявинці / 
перекл. Н. Іванової-Крамської. — Каркассі М. Андантино ; Прелюд ; Вальс ; 
Полька ; Анданте ; Модерато. — Анонім. авт. Алеманда з варіацією. — Джуліані М. 
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Екосез ; Алегро. — Гурільов О. Пісенька / перекл. М. Михайленка. — Пахельбель Й. 
Гавот / перекл. Л. Верецького. — Чайковський П. Мій Лізочок / перекл. О. Іванова-
Крамського. — Сор Ф. Анданте ; Андантино ; Менует. — Матвійчук Л. Пісня ; 
Жартівлива. — Шаїнський В. Коник : пісенька з м/ф "Пригоди Незнайки" / перекл. 
М. Михайленка. — Гладков Г. Пісенька Черепахи : з м/ф "Левеня і черепаха" / 
перекл. М. Михайленка. — Віленський К. Прелюдія ; Ігрова. — Вещицький П. 
Шарманка. — Комітас. Кохана. — Вовк В. Крижачок : з дит. сюїти "Барвінок". — 
Візе Р. Менует : з циклу "Шість маленьких п'єс". — Діабеллі А. Скерцо. — Брамс Й. 
Колискова / перекл. Х. Сарате. — Нейланд В. Галоп. — Моцарт Л. Буре ; Менует. 
— Кано А. Скерцо. — Матієчка В. Алеманда. — Степаненко О. Слов'янський 
наспів. — Моліно Ф. Рондо. — Мертц І. Анданте. — Таррега Ф. Мазурка. — 
Шостакович Д. Марш / перекл. В. Русанова. — Кабалевський Д. Вальс / перекл. Є. Ла-
річева. Етюди: Ф. Сор ; А. Діабеллі ; М. Джуліані ; О. Іванов-Крамськой ; Ф. Ка-
руллі ; М. Каркассі ; О. Гнєсіна ; Д. Агуадо ; Б. Гейнце ; М. Михайленко. Ансамблі: 
Кюфнер І. Анданте ; Екосез ; Марш. — Каруллі Ф. П'єса. — Бах И. С. Маленька 
арія / перекл. Х. Сарате. — Кабалевський Д. Наш край. — Пливе, пливе човен : 
аргентин. нар. пісня / перекл. Х. Сарате ; Ішов козак дорогою : укр. нар. пісня / 
оброб. М. Леонтовича ; перекл. М. Михайленка. 

162. Юний гітарист : навч. посіб. : 2-й кл. / упорядкув. та виконав. ред. П. Іван-

никова. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 55, [1] с. : портр. ; 29 см. — 

ISМN М-979-0-707509-76-0. — [2009-064 Н] 

Зміст: 1 : Класична спадщина: Гендель Г. Ф. Сарабанда. — Перголезі Дж. Б. 

Сициліана. — Монюшко С. Наспів : (Козачок). — Моцарт В. А. Andante grazioso : із 

Сонати A-dur. — Клементі М. Allegro : із Сонати C-dur. — Бах Й. С. Волинка ; 

Полонез. — Каруллі Ф. Полонез ; Дивертисмент. — Каркассі М. Швейцарська 

пісенька ; Арія. — Кост Н. Рондо. — Россіні Д. Тирольська пісня : із опери 

"Вільгельм Телль". — Лозі Я. А. Капричіо : із Партити а-moll. — Мерц Й. К. 

Полька ; Чардаш. — Шуберт Ф. Вальс / оброб. В. Агабабова. — Верді Д. Застольна : 

з опери "Травіата". — Паганіні Н. Вальс. — Бетховен Л. Романс : із Сонатини                                                                                    

G-dur ; 2 : П'єси, обробки: Емма. Спомин про Неаполь : (вальс). — Барріос А. Сон 

ляльки. — Альберт Г. Вальс-фантазія. — Хабанера / оброб. Л. Гаскон. — Сазонова О. 

Дражнилка ; Билина. — Куртіс Е. Повернись в Соренто. — Сарате Х. Самба : 

(бразил. нар. танець). — Три п'єси в стилі кантрі. — Затинченко А. Сонатина. — 

Таррега Ф. Дві прелюдії. — Стеценко В. Осінній пейзаж. — Кисельов О. Бабусин 

вальс ; Спомин старого рояля ; Віддзеркалення зоряного неба в річці ; Етюди: 

Іванников П. Етюд. — Каркассі М. Етюд-каприс. — Стеценко В. Октавний етюд. 

— Затинченко А. Етюд. — Джульяні М. Три етюди. — Ансамблі: Глюк Х.-В. Арія. 

— Вайс С. Старовинний французький танець. — Рамо Ж.-Ф. Тамбурин. — 

Скарлатті Д. Арія. — Адажіо : із Сонати / анонім. авт. 

163. Юний гітарист : навч. посіб. : 4-й кл. : [для гітари соло, та дуету гітар] / 

упорядкув. та виконав. ред. П. Іванникова. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. 

— 55, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN М-979-0-707509-75-3. — [2009-089 Н] 

Зміст: 1 : Поліфонічні твори: Бах Й. С. Presto ; Сициліана / перекл. Є. Тепля-

кова. — Карлаш В. Фуга на тему укр. нар. пісні : "Вечір надворі". — Вайс С. Л. Ча-

кона. 2 : Класична спадщина: Меланхолія. — Мерц Й. К. Тарантела. — Борт-

нянський Д. Романс / перекл. П. Іванникова. — Шуберт Ф. Пісня / оброб. В. Ага-

бабова. — Таррега Ф. Вальс. 3 : П'єси. Обробки: Мінісетті Ф. Вечір в Венеції. — 

Тепляков Є. Прогулянка. — Андреєв О. Джаз-вальс. — Стеценко В. Колискова. — 

Ой, ти, дівчино зарученая : укр. нар. пісня / оброб. В. Стеценка. — Кисельов О. 
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Грай, усміхаючись. — Гурин С. Різдвяна прелюдія. — Не залишай мене : Ве-

несуельська мелодія / оброб. П. Іванникова. — Малишенко Ю., Іванников П. Іспансь-

кий танець. 4 : Етюди: Джуліані М. Етюд. — Пухоль Е. Етюд. — Іванников П. 

Етюд-картина. — Каркассі М. Два етюди. 5 : Ансамблі: Боккеріні Л. Менует / оброб. 

П. Іванникова. — Фалья М. де. Танець корехідора : з балету "Треуголка". — Кар-

лаш В. Фантазія на тему романсу А. Петрова "А циган іде". 

3.3.3.4. Бандура 

164. Герасименко О. В. Камерна сюїта для бандури та фортепіано / О. Гера-

сименко. — Львів : ТеРус, 2006. — 29, [1] с. ; 30 см. — Бібліогр. у підрядк. прим. — 

ISМN М-9007028-9-0. — [2009-068 Н] 

165. Герасименко О. В. Концертні варіації для бандури та фортепіано / О. Ге-

расименко. — [2-га ред.]. — Львів : ТеРус, 2006. — 17, [1] с. ; 30 см. — Бібліогр. у 

підрядк. прим. — ISМN М-9007028-8-3. — [2009-070 Н] 

166. Герасименко О. В. Юним бандуристам : інструмент. твори для бандури 

та ансамблів бандуристів : навч.-метод. посіб. для почат. спеціаліз. мистец. навч. 

закл. / Оксана Герасименко ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр 

навч. закл. культури і мистецтв України. — К. : [б. в.] ; Львів : ТеРус, 2006. —                                                

71 с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. у підрядк. прим. — ISМN М-9007028-6-9. — 

[2009-077 Н] 

Зміст: Етюди: Етюд-прелюдія. Твори малої форми: Ковзанець ; Защебетала 

ластівка ; Ой, коляда, колядниця ; Веселі жабки ; Веселий сніговик. Поліфонічні 

твори: Пасакалія ; Жига. Твори великої форми: Ой, вербо, вербо ; Ой, під вишнею ; 

Добрий вечір, дівчино ; Ой, на горі сніг біленький ; Варіації для Михайлинки ; 

Фантазія на тему гаївки "Посаджу я грушечку". Твори для ансамблю бандуристів: 

Веселі жабки ; Був у мене сивий кінь ; Добрий вечір, дівчино ; Шумка ; Український 

танок ; Весняні дзвіночки. 

167. Кобзареві джерела : твори для бандури : [інструмент. та вокал.-інстру-

мент. музика] / "Кобзар. джерела" Всеукр. дит. конкурс бандуристів. — Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2008. — 79, [1] с. ; 28 см. — 450 пр. — ISBN 978-966-493-053-3. — 

[2008-230 Н] 

Зміст: для голосу та бандури: Лихошвай А. Чигирине, Чигирине / сл. Т. Шев-

ченка. — Таловиря В. Козача смерть : "Вража куля вдарила у скроню ..." / сл. О. Ора-

ча. — Висота М. Катерина : "... материна ..." / аранжув. для бандури В. Єсипка ; сл. 

М. Орленко. — Байда : "Ой, п'є Байда мед-горілочку ..." ; Бондарівна : "У містечку 

Богуславку ..." / оброб. Є. Дигаса ; Ремета : "Де терня, де терня, а в Реметі терня ..." : 

укр. нар. пісня / оброб. Ю. Щуровського ; Нічка цікавая : "... нічка лукавая ..." : укр. 

нар. романс / аранжув. для бандури В. Єсипка ; Коли у путь : укр. нар. пісня-жарт ; 

Чоботи : "Чи це тії чоботи, що зять дав ..." : укр. нар. пісня / оброб. В. Єсипка. 

Інструментальна музика для бандури: Козачок ; Решето ; Повзунець ; Танець лісо-

рубів / оброб. В. Войта ; Цвіте терен / аранжув. В. Автодійчук. — Макуха Л. Осінній 

етюд ; У саду ; Концертіно ; Скерцо : для бандури з фп. ; Концерт для бандури. — 

Джуліані М. Сонатина. — Гендель Г. Чакона. — Мясков К. Концертна п'єса : для 

бандури з фп. 

168. Твори для бандури в супроводі фортепіано. Вип. 1 / перекл. для бандури 

та впорядкув. С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 57, [2] с. : 

портр. ; 29 см. — ISМN М-707-509-60-9. — [2009-063 Н] 
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Зміст: Сокальський В. Вальс : ор. 1, № 1. — Левицький І. Українська рапсо-

дія. — Дударик / оброб. М. Леонтовича. — Компанієць Г. Менует. — Стеценко К. 

Романс. — Лятошинський Б. Старовинний танець. — Косенко В. Куранта. — 

Мілютін Ю. Гуцульський танець : з оперети "Трембіта". — Жук О. Арія. — Ко-

лодуб Ж. Герда : з альб. за казкою Г.-Х. Андерсена "Снігова королева". 

169. Твори для бандури в супроводі фортепіано. Вип. 2 / перекл. для бандури 

та впорядкув. С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2009. — 66, [3] с. : 

портр. ; 29 см. — ISMN М-707-509-72-2. — [2009-088 Н] 

Зміст: Телеман Г. Ф. Буре. — Бах Й. С. Прелюдія. — Гендель Г. Ф. Ларгето. 

— Скарлатті Д. Соната № 17. — Чимароза Д. Соната. — Данкля Ш. Вступ, тема і 

варіація : (на тему Пачіні). — Дюран А. Вальс. — Массне Ж. Роздум : "Таіс 

медітаціон". — Бізе Ж. Менует : із сюїти № 2 : музика до драми А. Доде 

"Арлезіанка". — Дворжак А. Гумореска. 

3.3.3.7. Навчальні та інструктивні видання для щипкових  

інструментів 

170. Вправи для бандури / [упоряд.: Проскуровська Є. Ф. та ін.] ; Голов. упр. 

культури і мистецтв Викон. органу Київради (Київ. міськдержадмін.), Метод. каб. 

навч. закл. — К. : Bona mente, 2007. — 13 с. ; 29 см. — [2009-036 Н] 

3.3.4. Духові інструменти 

3.3.4.2. Мідні 

171. П’єси для валторни і фортепіано. Вип. 1 / ред.-упоряд. В. Г. Пилипчак. — 

К. : Імідж Принт, 2008. — 22, [1] с. ; 30 см. — 100 пр. — ISМN М-707521-01-4. — 

ISМN М-979-0-707521-01-4. — [2009-010 Н] 

Зміст: Бізе Ж. Романс Надіра : з опери "Шукачі перлів". — Сен-Санс К. Ле-

бідь. — Лисенко М. Елегія. — Сінігалья Л. Пісня. — Костін О. Романс. — Яков-

чук О. Романс. 

3.3.4.3. Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 

172. Пилипчак В. Школа гри на валторні : навч.-метод. посіб. Т. 1 / Василь 

Пилипчак ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. 

культури і мистецтв України. — К. : Імідж Принт, 2008. — 69 с. : портр. ; 30 см. — 

510 пр. — ISМN 979-0-9007045-0-4. — ISМN 979-0-9007045-1-1. — [2009-012 Н] 

173. Пилипчак В. Школа гри на валторні : навч.-метод. посіб. Т. 2 / Василь 

Пилипчак ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. 

культури і мистецтв України. — К. : Імідж Принт, 2008. — 63 с. : портр. ; 30 см. — 

510 пр. — ISМN 979-0-9007045-0-4. — ISМN 979-0-9007045-2-8. — [2009-013 Н] 

174. Пилипчак В. Школа гри на валторні : хрестоматія : навч.-метод. посіб.                     

Т. 1 / Василь Пилипчак ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. 

закл. культури і мистецтв України. — К. : Імідж Принт, 2008. — 33 с. : портр. ; 30 см. 

— 510 пр. — ISМN 979-0-9007045-0-4. — ISМN 979-0-9007045-1-1. — [2009-014 Н] 

175. Пилипчак В. Школа гри на валторні : хрестоматія : навч.-метод. посіб.                  

Т. 2 / Василь Пилипчак ; М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. 

закл. культури і мистецтв України. — К. : Імідж Принт, 2008. — 42 с. : портр. ; 30 см. 

— 510 пр. — ISМN 979-0-9007045-0-4. — ISМN 979-0-9007045-2-8. — [2009-015 Н] 
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176. Посвалюк В. Т. Труба-пікколо у виконавській практиці трубача : (техно-

логія і репертуар) : навч. посіб. [для вищ. муз. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації] / 

В. Т. Посвалюк ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України                                 

ім. П. І. Чайковського. — К. : Задруга, 2008. — 67, [1] с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр.: 

с. 65. — 300 пр. — ISBN 978-966-7357-42-9. — [2008-260 Н] 

3.3.5. Ударні інструменти 

177. Мельничук С. Ф. Слобожанський оберіг = Slobozhansyi oberih : навч.-пед. 

та концерт. репертуар цимбаліста / С. Мельничук. — Рівне : Волин. обереги, 2009. — 

78 с. : портр. ; 29 см. — Текст: укр., англ. — ISBN 978-966-416-145-6 (у паліт.). — 

[2009-044 Н] 

Зміст: Донник Л. Соната-епітафія : для цимбалів з фп. ; Слобожанська фанта-

зія № 1 ; Слобожанська фантазія № 2 ; Козацьке коло ; Варіації : на тему укр. нар. 

пісні "Терен цвіте" ; Колядкова. 

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ТА 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

178. Кабанцев Г. Г. Музична Сосюріана : зб. романсів і пісень на сл. В. Сосю-

ри : [для голосу (хору) в супроводі фп.] / Григорій Кабанцев. — Артемівськ (Донец. 

обл.) : Печат. двор, 2008. — 38, [2] с. : портр. ; 20 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-

8241-95-6. — [2008-212 Н] 

Зміст: Любіть Україну : "... як сонце любіть ..." ; Ми з тобою ішли в Кореїз ; 

Люблю весну : "... та хто її не любить ..." ; Марія : "Зеленіють жита, і любов одцві-                   

та ..." ; Так ніхто не кохав : "... Через тисячі літ ..." ; Життя — не дим і не омана ; 

Я тонко злився з вишиною : "Зоря у срібному інеї ..." ; Білі акації будуть цвісти ; 

Коли потяг у даль загуркоче ; Такий я ніжний, такий тривожний ; Невже — в хаос?! : 

"... Ми знов — під воду?!.." ; Імпровізація : для фп. 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.4. Балети та хореографічні постановки 

179. Чембержі М. І. Даніела : балет на 2 дії / Михайло Чембержі ; лібрето А. Рех-

віашвілі. — Партитура. — К. : Муз. Україна, 2008. — 352 с. : портр. ; 30 см. — Текст 

парал.: укр., англ. — 100 пр. — ISМN М-707500-12-9 (у паліт.). — [2009-019 Н] 

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки. 

Музика до шкільних вистав і радіопостановок 

180. Карпенко Є. Писанка : опера-казка : [для голосу з фп.] / Євген Карпенко ; 

лібрето Г. Приходько ; за мотивами одноймен. казки Ю. Тиса. — Суми : Мрія, 2009. 

— 79, [1] с. : іл. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-473-033-1. — [2009-081 Н] 

181. Островерхий І. Л. Намисто : п'єси, вистави, муз. казки : [для голосу в 

супроводі фп.] / муз. Івана Островерхого, сл. Марії Пономаренко. — Тернопіль : 

Підруч. і посіб., 2009. — 152 с. : іл. ; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — 1 000 пр. 

— ISBN 978-966-07-145-1. — [2009-030 Н] 

Зміст: П'єси: Капці для матусі ; Зимова казка ; Павучкові рушнички ; 

Подарунок ; Переляканий індик ; Невдячні зайчата ; Сорочкова наука ; Оленчині 
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пригоди ; Як Орися працювати навчилась ; Ведмедикова малина ; Казка про слоненя 

Чіпа ; Як м'яч став веселим. Вистави: Тигрик вивчив букву р-р-ри! ; Оля, Сонко і 

Сонечко ; Котигорошенко, або Казка про добро ; Капітошка і торбинка-веселинка ; 

Що буває, коли пісеньку образять? Музичні казки: Пригода з сопілкою ; Бігла казка 

по містку ; Славна з Олі господинька. 

182. Школьнік С. Я. Музичні театралізовані казки : метод. посіб. / С. Я. Школь-

нік, Л. С. Загребельна, Н. Л. Келіна. — Х. : Ранок : Веста, 2008. — 71 с. ; 29 см. — 

(Бібліотека вихователя дитячого садка). — ISBN 978-966-08-3883-3. — [2008-220 Н] 

Зміст: Зміст: Казки-ігри: Де живуть нотки ; Пригоди Дюймовочки ; Пека й Кока. 

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І 

ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ 

183. Афоніна О. С. Сольфеджіо : навч. посіб. для 5-го кл. ДМШ та шк. 

мистецтв / О. С. Афоніна ; М-во культури і туризму Укрїни, Держ. метод. центр 

навч. закл. культури і туризму. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 60 с. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 60 (9 назв). — 500 пр. — ISMN М-707515-12-9. — [2009-046 Н] 

184. Іваньо О. Сольфеджіо : посіб. для учнів 1-го кл. фортепіан. і струн. від. 

початк. мистец. навч. закл. / О. Іваньо, Г. Слобода, Д. Тиравська ; М-во культури і 

туризму України, Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Метод. каб. — 

Львів : ТеРус, 2005. — 79 с. : портр. ; 30 см. — ISВN 966-7987-10-8. — [2009-072 Н] 

185. Іваньо О. Сольфеджіо : посіб. для учнів 2-го кл. фортепіан. і струн. від. 

початк. мистец. навч. закл. / О. Іваньо, Г. Слобода, І. Пасічник ; М-во культури і 

туризму України, Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Метод. каб. — 

Львів : ТеРус, 2006. — 70 с. ; 30 см. — Бібліогр. у підрядк. прим. — ISВN 966-7987-

11-6. — [2009-073 Н] 

186. Іваньо О. Сольфеджіо : посіб. для учнів 3-го кл. фортепіан. і струн. від. 

початк. мистец. навч. закл. / О. Іваньо, Г. Слобода, І. Пасічник ; М-во культури і 

туризму України, Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Метод. каб. — 

Львів : ТеРус, 2006. — 70 с. ; 30 см. — ISВN 966-7987-12-4. — [2009-074 Н] 

187. Павленко Т. П. Робочий зошит з сольфеджіо 1—2 класи / Тамара Пав-

ленко. — К. : Мелосвіт : Красовський В. Я., 2008. — 32 с. ; 29 см. — 500 пр. —                                   

ISMN М-707515-16-7. — [2009-047 Н] 

188. Потапчук Т. В. Методика виконавського аналізу духовних творів у 

процесі роботи з хоровим колективом. Твори для жіночого або дитячого хору a 

cappella : твори для жін. або дит. хору а сарреllа. Ч. 1 / Тетяна Потапчук, Людмила 

Ульяновська ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Каф. пісен.-хор. практики та постановки 

голосу. — Рівне : О. Зень, 2008. — 179 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 172—177 (82 назви) 

та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISВN 978-966-2096-41-5. — [2009-090 Н] 

189. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник]. У 6 ч. Ч. 1 / Г. А. Смаглій. —                                   

4-те вид., переробл. і доповн. — Х. : Факт, 2008. — 79, [1] с. : іл. ; 24 см. — 2 000 пр. 

— ISMN M707504-03-1. — ISMN M-707504-01-7. — [2008-249 Н] 

190. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник]. У 6 ч. Ч. 2 / Г. А. Смаглій. —                              

2-ге вид., переробл. і доповн. — Х. : Факт, 2008. — 79 с. : іл. ; 24 см. — 1 000 пр. — 

ІSMN M707504-03-1. — ISMN M-707504-00-0. — [2008-250 Н] 

191. Шеремет В. П. Музика і Finale : навч.-метод. посіб. / В. П. Шеремет. — Кра-

маторськ (Донец. обл.) : Тритон-МФ, 2008. — 283 с. : іл., табл. ; 20 см. — 1 500 пр. 

— ISMN М-9007031-9-4. — [2008-226 Н] 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Бетховен Л. 142, 149, 162 
Бех А. 18 

Бєлова М. М. 23 

Бибик Я. П. 6 
Бізе Ж. 150, 169, 171 

Білаш Д. 31 

Білаш О. 4, 10, 19, 20, 59, 
  66, 70, 72, 75, 79 

Біленька Л. 104 

Білиловський К. 4 

Білишко Р. 63 

Білокінь Ю. П. 91, 92 

Білошицький А. 151 
Блазнюк К. 104 

Близнюк В. 10 

Близнюченко Н. 88 
Блок А. 46 

Бобров В. 93 

Бобровніков Є. 75 
Бобровский М. 66 

Бовсуновська А. 95 

Богачук О. 18, 22, 55, 57,  
 72, 75 

Божедай В. 93 

Бойко Г. 96 
Бойко М. 10, 56 

Бойко П. 10 

Боккеріні Л.  125 
Бондар Д. 34 

Бондаренко Є. В. 24 

Бондарчук В.  83 
Бонковський Б. 124 

Бонковський Д. 4, 72 

Бонь Н. 110-12 
Боровська В.  101 

Бортник Ю. 46 

Бортнік М. 101 

Бортняк А. 97 

Бортнянский Д. 142 

Бортнянський Д. 163 
Боршош- 

Кум'ятський Ю. 74, 110-12 
Брамс Й. 150, 161 

Бригинець А. Є. 25 
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Бровченко В.  4, 27 

Бувако В. 37 

Буг В. 56 
Бугачук О. 28 

Буєвський Б.  4 

Булава В. 26 
Булава О. 58 

Бургомистров В. 25 

Бурда І. 37 
Бюхнер А. 161 

Ваврик О. 89 

Вайнблат С. 83 
Вайс С. 162-63 

Вакалюк- 

Дорошенко М. 116 
Ваксман Ф. 150 

Валиахметов М. 117 

Ваньо М. 55 
Васалатій А.  79 

Васенцова Т.  93 

Василашко В.  4 
Василенко М.  32 

Василець О. 101 

Василик М. 108 
Василь П. 61 

Васильківський Ю. 79 

Васіна Г. 101 
Васьковська Г. В. 51 

Ведмедеря М.  103 

Ведмедеря М. О. 94, 95 
Вербицький М. 4, 10, 72 

Вербич В. 22, 57 

Верді Д. 162 
Вересокіна Н. 103 

Верета Г. С. 13, 27 

Верецький Л.  161 
Вериківський М. 4 

Верменич В. 4, 72 

Верник В. 46 
Вертинский А. 83 

Верьовка Л. 55 
Вещицький П.  161 

Вилеко В. 106 

Вилстенс А. 46 
Виноградский А. 83 

Винокуров Е.  46 

Висота М. 167 
Вихрущ В. 80, 97, 101 

Вишинська К.  37 

Візе Р. 161 
Віленський І. 105 

Віленський К. 161 

Вілінська І.  72 

Вінграновський М. 97 

Вірясова В. Я. 143 
Вітенко О. 56 

Віткінд З. 142 

Владігеров П. 142 
Власенко О. 29 

Власюк І. 75 

Власюк П. 10, 18 
Вовк В. 161 

Вовчак І. М. 96 

Возна Я. 101 
Вознесенский А. 46 

Вознюк В. 56 

Вознюк Л. 110-12 
Войт В. 167 

Войтюк О. 28 

Войцехівська Л. 31 
Войченко Г. 17 

Волинець О. 80 

Волков В. 105 
Волков Н. 117 

Володина Б. 55 

Володос А. 149 
Володько Г. 32 

Володько М. 29 

Волощук В. 17 
Волощук В. М. 17 

Вольська Я. 56 

Вольський А.  28 
Вольський А. М. 28 

Вольський В.  56 

Воньо М. 65 
Воробкевич І. 4 

Воробкевич С. 27 

Вороний М. 4, 27 
Воронько П. 25, 97, 104 

Вяткина Н. 106 

Габбе Т. 117 
Гаврилін В. 142 

Гавриловская А. 93 
Гаврилюк А. 105 

Гавриш О. 79 

Гавришкевич М. 108 
Гайворонський М. 4, 13,  

 20, 40, 80 

Гайдн Й. 142, 149 
Галабурда Н. Я. 97 

Галичко М. 80 

Галковська Н. 4, 66 
Галябарда С.  56, 59, 80 

Гамера В. 4 

Гарник А. 79 

Гаскон Л. 162 

Гвироль Ш. 83 
Гвоздєв П. 148 

Геджимунский Л. 83 

Гей В. 28, 57, 101 
Гейне Г. 4, 72 

Гейнце Б. 161 

Гендель Г. Ф. 162, 167,  
 169 

Георгиев Г. 83 

Герасименко О. В. 72, 129, 
  164-66 

Герасимов В.  4, 59 

Герман Н. 34 
Герц М. М. 29 

Ґершвін Дж. 121 

Гетьман В. 74, 110-11 
Гин В. 66 

Гирш Н. 83 

Гірник Л. 96 
Гладкий Г. 4, 72 

Гладков Г. 161 

Глібов Л. 4, 7, 27 
Глібов П. 76 

Глієр Р. 142 

Глінка М. 4, 72, 105, 140 
Глущенко Н. 108 

Глюк Х.-В. 162 

Гнатишин А. 72, 80 
Гнатюк І. 23, 95 

Гнатюк М. 22 

Гнатюк Я. 29 
Гненик О. 37 

Гнєсін О. 161 

Головатюк П.  56 
Головко О. 18, 40, 88 

Голубець М. 80 

Гольберг С. 46 
Гольдберг Л.  83 

Гольденберг А. 46 
Гоменюк В. 157 

Горбаль М. 82 

Горбенко М. 30 
Горбенко Н. 54 

Горбенко Н. Л. 30, 98 

Горбівненко А. 34 
Горда М. 101 

Горенко Л. 148 

Горик Н. 76 
Горішна Н. 34 

Горлиця Д. 38 
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Горова Л. 54 

Горова Л. В. 99 

Городинський С. 56 
Горчинський А. 19 

Горюк О. 29 

Гостюк В. 24 
Гоц П. 28 

Гоцуляк М. 56 

Гоць П. 57 
Грабовский В. 66 

Грабовський П. 4, 11 

Градовський Ю. 31 
Граціолі Ж. Б. 142 

Гречанінов О. 105, 142 

Григ Э.  132 
Григорук А. 101 

Грин А. 117 

Гриневич І. 23 
Гринтовская И. 106 

Гринько В. 55 

Грицишин В. 80 
Грицюк С. 96 

Гришашвили Й. 19 

Гріг Е. 9, 105, 142 
Грінченко Б.  97 

Громенко Ю. 37 

Гроссман Л. 46 
Грубер Ф. 79, 127, 130 

Губайдуліна С. 142 

Губарець В. 101 
Гулак-Артемовський І. 72 

Гулак-Артемовський С. 4 

Гульєльмі Л. 141 
Гумен Г. 108 

Гумен Н. 74, 112 

Гуменюк Н. 28 
Гумінілович С. 80 

Гуно Ш. 20 

Гурин С. 163 
Гурільов О. 161 

Гусєв Є. 31 
Гутковський К. 80 

Гуцал Є. 72 

Гущак В. 66 
Давидов М. 151 

Давидовський Г. 72 

Дайдакулов Р. М. 51 
Даник В. 34 

Данилевська Н. О. 32 

Данишек Г. 74, 110, 112 
Данканич М. 60 

Данкля Ш. 169 

Данькевич К.  81 

Даргомижський О. 141 

Дах І. 58 
Дашкевич В. 122 

Двірняк С. 34 

Дворжак А. 169 
Дворський П.  20 

Деак Т. 141 

Демиденко А.  4 
Демиденко О.  53 

Демченко Г. 117 

Дем'ян Г. 80 
Дем'янчук О. 127 

Денісов Е. 142 

Дербенёв Л. 66 
Дергач В. 69 

Дерев'янко Б. 80 

Дерев'янко Т. В. 105 
Деркач В. М. 70 

Деркач І. 92 

Дєрбєньов Л.  72 
Джардіні Ф. 72 

Джоплін С. 122 

Джулай Л. 34 
Джуліані М. 161, 163, 167 

Джульяні М. 162 

Дигас Є. 167 
Дикун Г. 56 

Дилецький М.  72 

Димань Т. 4, 32,  
 54, 103 

Диркавець Л.  96 

Діабеллі А. 161 
Діас Х.Ф. 140 

Діденко В. 4 

Дмитрієв С. 118 
Добахова О. 55 

Довгань А. 19 

Доде А.  169 
Доленик І. 23 

Долматов Н. 93 
Домашенко Т.  10 

Донник Л. 177 

Драгомирецький А. 4, 53,  
 75, 97 

Дробиняк Г. 108 

Дробний І. 55 
Друм В. 56 

Друнина Ю. 46 

Дубінін І. 34 
Дуко О. 17 

Думитрашко К. 4 

Дунаєвський І. 122, 141,  

 145 

Духнович О. 9 
Дювернуа Ж. Б. 152 

Дюран А. 169 

Дяченко М. 95 
Евгеньева Н.  60 

Емма 162 

Ентін Ю. 72 
Ерёмина И. 46, 83 

Есенин С. 46 

Ефремов Н. 17 
Ешпай О. 72 

Євтушенко В.  37 

Єгоров 25 
Єсипко В. 167 

Жадан Т. 66 

Жданов А. 10, 26, 63, 71 
Жербін М. 127 

Жеребкер И. 46 

Жеребкер Й. 83 
Житкевич А. С. 100 

Жолдак О. 75 

Жук О. 168 
Жульєва Л. 120-23 

Жупанин С. 97 

Журба Т. 23 
Журба Т. Г. 51 

Журлива О. 97 

Забіла В. 4, 72 
Забіла Н. 95, 101, 117 

Забута Б. 101 

Загорська М. 12 
Загребельна Л. С. 182 

Задоянов В. О. 158 

Заєць О. 23 
Зайнчківська Л. 19 

Залевадний В. П. 71 

Замай І. 71 
Заонегина Л.  93 

Заржицька Е.  117 
Засадко Л. 22, 28, 101,  

 127 

Затинченко А. 162 
Затинченко О. М. 159 

Захарченко В. 75 

Заходер Б. 106, 117 
Зацепин А. 66 

Збанацький М. 4 

Збарацький М. 66 
Здітовецька І. 54 

Здітовецький Г. 54 
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Зеленецька І. О. 86 

Зеленов А. 29 

Зелінська Г.  101 
Земна Н. 17 

Зиткін Д. 101 

Зібров П. 80 
Зіновчук Н. 31 

Зінченко І. 66 

Зінченко С. 54 
Злотник О. 4 

Знайда Я. 104 

Зніщенко М. 15 
Зноско-Боровський О. 142 

Зозуляк Є. 96 

Зоряна Л. 19 
Зубицька Н. 96, 97 

Зубко С. 118 

Зуєв П. 70 
Зыкова Т. 93 

Ибряев К. 117 

Иванов О. 66 
Иванова Л. 106 

Иванова О. 106 

Иванюта Н. 66 
Иешайягу 83 

Имбер Н. 83 

Иодко Л. 60 
Ібадлаєв Р. 144 

Іваницький А. 75 

Іванников П.  162-63 
Іванова-Крамська Н. 161 

Іванов-Крамськой О. 161 

Іванущик К. 22 
Іваньо О. 184-86 

Івасюк В. 4, 20 

Іващенко В. 22 
Ігнатенко М.  22 

Ільницький М. 62 

Іпполітов-Іванов М. 9 
Кабалевський Д. 161 

Кабанцев Г. 178 
Каландьонок М. 4 

Каленіченко К. 117 

Каліщук О.  127 
Калкутін М. 17 

Калниболотчук М. 34 

Каменюк М. 27 
Камінський В. 72 

Камінчук А. 18, 108 

Каневський В. 22 
Канич А. 101 

Кано А. 161 

Капустинський А. В. 15 

Карагедова О. 60 

Карась П. 65 
Каріков Дж. 1 

Каркассі М. 161-63 

Карлаш В. 163 
Карнаги О. 108 

Карпенко В. 72 

Карпенко Є. 180 
Каруллі Ф. 161-62 

Касилов Ю. 17 

Касілов Ю. 17 
Каспрук А. 72 

Катричко М. 101, 103 

Кац В. 46, 83 
Качан А. 97 

Качан В. 102 

Качан О. 102, 111-12 
Каччіні Д. 72 

Каширіна Л. 55, 59 

Келемен Ю. 101 
Келіна Н. Л. 182 

Керецман І. В. 8 

Кикоть В. 34 
Киржнер Л. 46 

Кириленко В.  53 

Кисельов О. 162-63 
Китастий Г. 80, 127 

Кияшко І. 37 

Кінгстей Г. 123 
Кір'яненко Л. 17 

Клементі М. 162 

Кленц В. 95, 110-12, 117 
Кленц В. Б. 103 

Климовський С. 4, 82 

Климчук Л. 108 
Кобаль В. 9, 74, 110, 112 

Кобільник Л. 33 

Кобцюк Б. 101 
Ковалёв А. 153 

Ковалёва И. 60, 117 
Коваленко В.  34 

Коваль В. 56 

Коваль С. 111-12 
Ковальов С. 56 

Ковальова С.  17 

Ковальчук Ж.  10 
Ковальчук М.  55 

Ковбаса А. А. 34 

Ковтун В. 4 
Коган С. 106 

Когут С. 104 

Козак В. 18 

Козак Є. 72, 80, 81 

Козак С. 4 
Козаков Г. 118 

Козлов С. 29 

Козловский Я. 106 
Козяр Н. 72 

Колесник А. 43 

Колесніченко В. 35 
Колесса М. 80 

Колесса Ф. 72, 80, 124 

Колісніченко В. М. 35 
Колодуб Ж. 151, 168 

Колодяжний А. Й. 51 

Коломієць А.  25 
Коломієць В.  104 

Коломієць Т.  23, 101, 116 

Колотій В. П. 73 
Комілевська Д. 92 

Коміневська Д. 104 

Комітас 161 
Компанієць Г. 168 

Кондратенко В. Ф. 51 

Кондратенко Н. 58 
Кондратенко О. 95 

Кондрашов С. Н. 160 

Коник Н. 66 
Кониський О.  4 

Конопницька М. 28 

Копинець К. 29 
Корецький Т.  29 

Корінь А. 17, 23 

Корінь А. М. 51 
Корнелюк І. 122 

Корнілевич І. 72 

Коробчук П. 57 
Корольов А. 37 

Корощенко Л.  37 

Корсак І. 57 
Кортко Я. 108 

Корчма Л. 60 
Кос-Анатольський А. 4,  

 20, 72, 80, 125, 127 

Косенко В. 125, 142, 168 
Косик А. 43 

Кособлик К. 19 

Кост Н. 162 
Костенко В. 20 

Костенко Л. 23, 28, 39 

Костецький А. 23, 101,  
 123 

Костецький М. 34 
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Костін О. 171 

Котко Д. 72 

Котляр В. 22 
Котляр М. 31 

Котляревський І. 4, 7, 27 

Котов В. 83 
Коціпінський А. 72 

Кочан О. 110 

Кошелапа М. 118 
Кошиць О. 79, 80 

Кравец А. 66 

Кравченко Н.  99 
Кравченко У.  104 

Кравчук В. 104 

Кравчук Г. 56 
Кравчук К. 34 

Крандиевская- 

Толстая Н. 83 
Красний В. 161 

Краснюкова О. 36 

Красовська О. 140-41 
Красовський І. 31 

Красоткіна Н. 95 

Красуляк З. 56 
Крещук С. 28 

Кривенький С. 75 

Кривун Н. 28 
Крижанівський Д. 4 

Крижанівський С. 4 

Крилатов Є. 72 
Криштальська О. 76 

Крищенко В. 18, 25, 59, 

  66, 70, 79, 82, 92, 105 
Кріль З. 80 

Кропивницький М. 4 

Кротюк О. 95 
Кругляк А. 106 

Крушельницький Т. 75, 80 

Кубатченко Л. 46 
Кудрик Б. 80 

Кузьмак Г. 108 
Кузьменко- 

Волошина В. 34 

Кузьмин Л. 106 
Кузьо М. 22, 57 

Кулиняк Д. 75 

Кулініч С. 101 
Куліш-Зіньків Л. 94,  

 110-12 

Кульбіда І. 25 
Кульська І. 95 

Куперен Ф. 140 

Купчинська Н. М. 51 

Купчинський Р. 4, 13, 40, 

  75, 80 
Курах М. 13, 80 

Курач І. 108 

Курбатов К. 106 
Курдюмова Н.  36 

Куринський В. 72 

Куровський В. 66 
Куртіс Е. 162 

Курявенко Л.  53 

Кутень І. 53 
Кухаренко Я.  10 

Куцан Г. 69 

Куций Л. 73 
Кушак Ю. 106 

Кушніренко А. 87 

Кушнірук О. П. 3 
Кушплер І. 72, 80 

Кюфнер І. 161 

Лаворик М. 75 
Лавришин З. 80 

Лаврінчук А.  70 

Лагода В. 4, 18, 72 
Ладижець В. 23, 95 

Ланін Г. П. 36 

Ланюк Ю. 72 
Лапа А. 29 

Лапа М. 37 

Лапа М. М. 37 
Ларікова Л. 19 

Ларічев Є. 161 

Лассо О. 72 
Ластовецький М. 133 

Латко Г. 69 

Лашкул Л. 31 
Лащук Л. 74 

Левин В. 117 

Левицький І.  168 
Левицький М.  57 

Левченко (Бутуханова) Л.  4 
Леднев Ю. 106 

Лей Ф. 120 

Лелека В. 37 
Лелюх С. 117 

Лемешко Т. 79 

Леник Ю. 104 
Леонтович М.  4, 9, 72, 75, 

 124, 142, 161, 168 

Лепешко В. 69, 103 
Лепешко В. Ф. 104 

Лепкий Б. 4, 127 

Лепкий Л. 4, 13, 80, 82, 

  127 

Летюк Є. 20 
Лещук Є. 80, 88 

Лєпьошкіна О. 36 

Линдгрен А. 117 
Лис О. 32 

Лисенко М. 4, 39, 72,  

 124-25, 142, 171 
Лист Ф. 141 

Листопад А. 88 

Лисянский М.  83 
Лихошвай А. 10, 167 

Лищенко О. 34 

Ліберда В. І. 60 
Лігостов В. 4 

Лімбах Г. 29 

Лісова О. 22 
Лісовол В. 82 

Ліст Ф. 140, 150 

Лоза Ю. 117 
Лозі Я. А. 162 

Лось Н. 79 

Лохвицкая М.  46 
Лубківський Р. 62, 72 

Луговський А. 36 

Лузан В. 32 
Лузан Т. 96 

Лукачук Л. 110, 112 

Лукич Д. 57 
Луків М. 4, 18, 19, 55, 56, 

  79, 88 

Лукош М. 75 
Лук'яненко М. 54 

Лунин В. 106 

Лупій О. 18, 57, 104 
Луценко Д. 4, 34, 38, 55,  

 75, 79, 105 

Лучко Т. 96 
Лучук В. 104 

Лущенко Г. 72 
Любиш В. 31 

Людкевич С. 72, 124, 140 

Лютня М. 103 
Лядов А. 142 

Лямічева В. 30 

Лятошинський Б. 168 
Ляшенко Г. 142 

Мазепа І. 4, 40 

Мазнин И. 106 
Майборода Г.  72 

Майборода П.  4, 79, 127 
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Майданович Т. 4 

Майкапар С. 105 

Майчик І. 80 
Макаревич О.  66 

Макарук С. 108 

Маковей О. 13, 80 
Максимлюк В.  72 

Макуха Л. 167 

Малахова Л. 95 
Малер В. 142 

Малиновський А. 18, 55 

Малицька К. 4 
Малицька Т. 15 

Малишенко Ю.  163 

Малишко А. 4, 55, 72, 79 
Малюца С. 80 

Мамбетов С. Я. 144 

Мамбетова Г. Р. 144 
Мамонтов М. 79 

Мандельштам О. 60 

Манок Н. 46, 83 
Манор Э. 83 

Манько Д. 125 

Марголин М. 55 
Марголін М. 31 

Маркевич Н. О. 142 

Марко В. 51 
Маркотенко І. 69 

Мармат Я. 104 

Мартин З. 72 
Мартиненко А. 79 

Мартинюк М. 22, 57 

Мартинюк С. 97 
Мартіну Б. 142 

Марущак П. 22 

Марченко Є. М. 148 
Масенко Т. 74 

Маслова Л. 56 

Массне Ж. 169 
Матвієнко В.  19 

Матвієнко Н.  10 
Матвійчук А.  72, 79 

Матвійчук Л.  125, 161 

Матієчка В. 161 
Матійко О. 55 

Маткевич В. Т. 51 

Матяш Н. 28 
Мах П. 22, 28, 57 

Машарский Я.  83 

Машкін М. 4 
Меденця М. 95 

Мейтус Ю. 75 

Меланіч Л. 34 

Меланчук Н. 60 

Мелех Я. 80 
Мельник В. 69 

Мельничук Б. Д. 31 

Мельничук І.  66 
Мельничук С.  108 

Мельничук С. Ф. 177 

Менкуш Г. 127 
Мертц І. 161 

Мерц Й. К. 162-63 

Метерлинк М.  117 
Миндель М. 83 

Мирон И. (Михровски) 83 

Мирский И. 46 
Мисюк И. 46 

Михайленко М. П. 161 

Михайличенко Г. 125 
Михайлюк В. 4 

Михайлюк Х. О. 20 

Михалко А. Я. 4 
Михалков С. 46, 96 

Михальчук Л.  127 

Мілевич Л. 28 
Мілютін Ю. 168 

Мінісетті Ф.  163 

Мінков М. 120 
Міський І. 125 

Міщенко В. 10, 63 

Моліно Ф. 161 
Монюшко С. 162 

Мориц Ю. 106 

Мороз В. 38, 83 
Мороз О. 4, 34, 56, 79 

Морозов А. 66 

Морозов М. 66 
Морозов О. 4 

Морщавко О. 54 

Москаленко А. 69 
Москвич Л. 101 

Мотрюк Т. 112 
Моцарт В.-А. 72, 122, 125,  

 142, 149, 162 

Моцарт Л. 161 
Мошик М. Г. 39-42 

Музиченко Ю.  101 

Музичук Т. 22, 101 
Мулявін В. 79 

Мусатов В. 106 

Мусоргський М. 141 
Муха А. 123 

Мясков К. 167 

Мясковський М. 142 

М'ястківський А. 17 

На Юн Кін О. 145-46 
Нагірна О. 127 

Надененко Ф.  75 

Надутенко О.  17 
Надутенко О. В. 51 

Нарди Н. 83 

Науменко Л. 37 
Невский В. 60 

Негода М. 34 

Недільський І. 80 
Недін Л. 4, 59 

Недовіс О. 10 

Нежигай О. М. 134 
Незнаний А. 104 

Незовибатько О. 19 

Нейланд В. 161 
Нейметі М. 110 

Некрасов Ю. 105 

Некрасова Л.  66 
Некрасовская Л. 60 

Нестайко А. 135 

Нестеренко А. 79 
Нестеренко Л. 44 

Нетована Л. 10 

Нехода І. 104 
Нечипорук Н.  101 

Нижанківський О. 8 

Низамова Л. 66 
Никитюк Н. 127 

Никончук М. 55 

Ніколаєвська Л. 23 
Ніколаєнко С. А. 43 

Ніколенко Л. 44 

Німилович О. 131 
Новачек О. 150 

Новикова Е. 36 

Новічонок Д.  31 
Обринская Т. П. 106 

Овдієнко Л. 34 
Овчарова С. 168-69 

Огінський М.  125 

Оглоблін Г. 63 
Огородник Р. А. 136 

Огурцова Л. 106 

Озерська Н. 45 
Окуньов Г. 142 

Олевич А. 101 

Олейник Н. 66 
Олейников Ю.  17 

Олексеюк С. 22 
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Олексів Я. В. 147 

Олексюк М. 72 

Олексюк С. 57 
Оленєва Т. 19 

Олесь О. 4, 20, 27, 61, 72,  

 92, 97 
Олєйніков М.  125 

Олійник Б. 4, 18, 61, 97 

Олійник М. 22, 101 
Олійник С. 23 

Ольшевский Р. 46 

Омельчук А. 127 
Онегін А. 161 

Онуфрійчук М. 22 

Онучин В. 34 
Орач О. 167 

Орік Ж. 141 

Орленко М. 167 
Орлов В. 106, 117 

Орлов О. 118 

Ортинський О. 72 
Осадчий О. 19 

Осадчук П. 97 

Осос П. 108 
Островерхий І. 31, 103, 

  107 

Островерхий І. Л. 181 
Островецкая И. 66 

Островий С. 101 

Отич А. 71 
Отлетов А. 117 

Ошрат Коби 83 

Павленко І. 85 
Павленко Т. П. 187 

Павличко Д. 4, 20, 23, 55, 

  59, 70, 72, 82, 97, 117 
Павловська Л. 107 

Павлюк А. 103 

Паганіні Н. 162 
Пазнюк М. 69 

Панічева О. 51 
Панцо В. С. 9 

Панченко В. 72 

Панюшкин В. 93 
Панюшкіна О. 109 

Пасіка Є. 80 

Пасічник І. 185-86 
Пасічник М. 31 

Пастернак Б.  60 

Пастернак Я.  93 
Патроник О. 104 

Пахельбель Й. 161 

Пахмутова О.  140 

Пачіні 169 

Пачовський В. 4, 72 
Пашенко В. 26 

Пашин Л. 75 

Пашкевич А. 4, 10, 75,  
 79 

Пашовський С. 14 

Педяш О. 36 
Пенюк О.  108 

Перголезі Дж. Б. 142, 162 

Перебийніс П. 59 
Перелісна К.  97 

Перец В. 9 

Перчук З. 31 
Петрашенко Д. 54 

Петренко М. 4, 7, 20, 72,  

 97, 108 
Петренко Т. 43 

Петренко Ю. 27 

Петриненко Т. 4 
Петриченко О. 17 

Петров А. 163 

Петров О. 75 
Петровська Т. 54 

Петровський В. 54 

Петровський Ю. 54 
Петросян С. 72 

Петросян Т. 117 

Печаткина Г.  106 
Пилат Б. 72 

Пилипенко С.  80 

Пилипенко Ф.  34 
Пилипчак В. 156, 172-75 

Пилипчак В. Г. 171 

Пилипчак М. 68 
Пилипчук А. 31 

Пилип'юк В. 37 

Пинзеник П. П. 126 
Писаревський С. 4 

Пишняк А. 31 
Піаф Е. 141 

Півньова Г. 54 

Підгірянка М. 23, 72, 96,  
 97, 104, 108 

Піпаш-Косівський В. 74,  

 110, 112 
Пічкур Д. 56 

Плавенчук О.  47, 97 

Плішко А. В. 81 
Пляцковский В. 66 

Пляцковский М. 17, 46, 106 

Пляцковський М. 123 

Побужанська А. 101 

Повх Л. 117 
Погребняк Н.  56 

Погрібний В. О. 51 

Подорога В. 34 
Подуфалий В.  40 

Познанська М. 23 

Поклад І. 4, 20, 79 
Покровский А. 60 

Поливода С. 60, 117 

Полисский Ю.  60 
Полищук С. 83 

Поломій О. 26 

Полюхович І.  38 
Помазан В. 92 

Поминов А. 29 

Пономаренко Г. 9, 66 
Пономаренко М. 101, 181 

Пономаренко О. 4, 53 

Пономаренко Р. 25 
Пономарьов О. 72 

Попенко М. Я. 21 

Попернацький Л. 4 
Попович А. 19 

Попович В. В. 74, 110-12 

Попович Н. 112 
Попович О. 74, 110-12 

Посвалюк В. Т. 176 

Постолака В.  69 
Постолака В. С. 48 

Потапенко П.  72 

Потапчук Т. В. 188 
Преподобний З. 26 

Приз В. 75 

Приймак О. 56 
Прилипко Г. 25 

Приходько Г. 180 

Прокатов С. 46 
Прокофьєв С.  142 

Проскуровська Є. Ф.  170 
Проценко Г. 31 

Процько П. 55 

Пугачов В. 31 
Пукас Н. 38 

Пулінець П. 27 

Пустовий І. 103 
Пухоль Е. 163 

Пуччіні Дж. 72 

Пушик С. 20, 28 
Пушкин А. С. 46 

Пчілка О. 75 
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П'ятачук Р. 75 

Равлюк Л. 101 

Радчук Д. 76 
Раковський В. У. 49, 50,  

 113 

Ракочі В. О. 137-38 
Рамо Ж.-Ф. 162 

Расмуссен Х.  117 

Раухвергер М. 105 
Рахманінов С. 125 

Рева Л. 4 

Ревуцький В.  56 
Ревуцький Л.  72 

Регер М. 150 

Редчиця І. 18 
Рекрут Є. 76 

Реніх Р. 4 

Рехвіашвілі А. 179 
Решетов О. О. 51 

Ржевская С. 29 

Ржегак Л. 108 
Рибчинський Ю. 4, 20, 23, 

  66, 79 

Рид Д. 83 
Рижак С. 37 

Рижик-Нежуріна І. С. 51 

Рильський М.  61 
Різоль М. 148 

Рішко М. 9 

Родинченко М. 23 
Рожавська Ю.  4 

Рождественская Т. 38 

Рожок М. 101 
Розен А. 46, 83 

Ройзин А. 46, 83 

Роляник А. 104 
Романова О. 27 

Романовський В. 17 

Романчук Л. 28 
Романюк В. 23 

Романюк В. С. 52 
Романюк Г. 28 

Романюк Н. 116 

Романюк О. 101 
Роменская Л.  93 

Россіні Дж. 141, 150, 162 

Рочиня С. 55 
Рубальская Л. 46 

Руббах А. 142 

Руданський С. 4, 11 
Руденко Л. 95 

Рудницький А. 37 

Ружин З. 28, 79, 88 

Рунчак В.  151 

Русанов В. 161 
Руть А. 66 

Рыльский М. 66 

Ряст Ю. 9 
Сабадаш С. 4 

Сабадаш С. О. 53 

Савельєв Б. 123 
Савицька І. 72, 95 

Савицька Р. 79 

Савченко В. 31 
Савченко М. 71 

Савчук В. М. 6 

Савчук Г. 34, 101 
Сагайдак В. 62 

Садовський Е. О. 72 

Садохіна Т. 63 
Сазонова О. 162 

Сало М. 80 

Сальченко В.  104 
Салюк І. 97 

Самійленко В. 4 

Самойленко А. 34 
Сандлер О. 4 

Сапа Л. 19 

Сарате Х. 161-62 
Сароян С. 161 

Сауляк С. 56 

Свирид О. П. 10 
Свіст П. 75 

Світлична Г.  59 

Світлічна В. Г. 60 
Свобода К. 83 

Себало В. 31 

Семенюк В. 61 
Семернин В. 106 

Семчук Б. 37 

Сеник І. 88 
Сенів А. 9 

Сенневіль П. де 140-41 
Сен-Санс К. 171 

Сен-Санс Ш. К. 150 

Сент-Экзюпери А. де 117 
Серотюк П. Ф. 154 

Сидорак Д. 79 

Сидорук Н. 31 
Симоненко В.  4, 18, 23,  

 25, 56, 61, 75, 97 

Сингаївський М. 4, 19, 25,  
 55, 59, 72,  

 79, 95-97 

Синиця І. 37 

Синкевич Н. Т. 78 

Синютін О. 101 
Синявський Х. 101 

Сиченко П. 18 

Сібеліус Я. 150 
Сінігалья Л.  171 

Сірко В. 108 

Січинський Д. 4, 80, 81 
Скарлатті А.  72 

Скарлатті Д.  162, 169 

Сковорода Г.  4 
Скорик М. 20, 72 

Скорик П. 70 

Скоромний А.  31 
Скуратовський В. І. 16 

Славич А.  119 

Славінський М. 72 
Славута А. 55 

Слапчук В. 57 

Слєпцов В. 50 
Сливак Є. 142 

Слобода Г. 184-86 

Слободяник А. 34 
Сльота І. М. 18, 55 

Слюсар А. 22 

Смага К. 161 
Смаглій Г. А. 189-90 

Смаль К. 2 

Смик О. 75, 101 
Смирнов А. 117 

Сов'як Р. 80 

Сокальський В. 168 
Соколов А. 60 

Соколов В. 106 

Соколова О. 60 
Солдатов Е. 37 

Солодар О. 34 

Соломіна В. 72 
Солончук Л. 34, 48 

Сом М. 4 
Соприко О. 19 

Сор Ф. 161 

Сорока Л. 83 
Сосюра В. 4, 40, 81, 127 

Спектор Р. 46 

Спивак Л. 46, 83 
Спіліоті О. В. 139 

Сподарик Г. 95 

Стадник О. 10 
Стадник О. І. 75 

Стадник О. О. 75 
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Старицький М. 4, 7, 11,  

 72 

Старожицкая М. 117 
Старокадомський М. 105 

Старушик П. П. 76 

Стельмах Б. 20, 62, 72 
Стельмащук С. 11, 80 

Степаненко О. 161 

Степанов В. 106 
Степовий Я. 4, 142 

Стефанишин М. 75, 101, 

  127 
Стефанишин М. С. 22, 57, 

  77 

Стеценко В. 162-63 
Стеценко К. 4, 72, 75, 80,  

 124, 130, 142, 168 

Стецик В. 20 
Стецюк Б. 60 

Стецюра І. 21 

Столярчук Г.  18, 55 
Сторожук В. 56 

Сторонський В. 52, 58 

Сторонський В. М. 59 
Сточанська М. П. 127 

Сточанський М. 57 

Стратієнко М. 95 
Стриженюк С.  83 

Струтинський С. Є. 125 

Струцюк Й. 10, 22, 28, 57,  
 75, 101 

Субботенко В. 66 

Сугак М. 72 
Сябро Л. 17, 43 

Таловиря В. 72, 103, 167 

Танин А. 83 
Танський Д. І. 51 

Тараненко І.  151 

Тарасенко В. 49, 96, 113 
Тарасова Г. 66 

Тарасова О. 95 
Таррега Ф. 161-63 

Татаренко Л.  55 

Татаринова Т. 36 
Татарченко Г. 4 

Татієнко С. 79 

Тегза І. 61 
Телеман Г. Ф. 169 

Теліга О. 57 

Тен Б. 55 
Тепляков Є. 163 

Терлецька Г.  28 

Тивонюк М. М. 114 

Тилик В. 4 

Тимків О. 130 
Тиможинський В. 75 

Тимохина О. 106 

Тиравська Д. 184 
Тиса Ю. 180 

Тичина П. 18, 97 

Тишнюк М. 34 
Тищенко З. 56 

Ткаля Г. І. 115-16 

Ткач А. 32 
Ткач М. 4, 10, 18, 20, 32,  

 53, 59, 79 

Ткаченко Г. 31 
Ткаченко О. 4 

Ткачук Г. 11 

Ткачук М. 25 
Ткачук Ф. 108 

Толстой А. 17 

Томпсон Р. 72 
Топоровська Г. М. 88 

Травкін В. 31 

Травнева С. 56 
Тремполець В. 37 

Трильовська М. 80 

Трильовський К. 4, 80 
Труфин О. 101 

Туровський В. 54 

Турченко О. 4 
Туссен О. 140 

Тушнова В. 46 

Тюрк Д. 161 
Угрин Т. 72 

Удовыдченко Л. 93 

Українка Л. 22, 55, 57, 
  72, 75-77, 117, 127 

Ульвеус Б. 141 

Ульяновська Л. 188 
Ульянский С.  46 

Ульяш В. 83 
Усачев А. 106 

Устинов Л. 106 

Устіянович М. 81 
Ушкарев 66 

Фалькова В. Н. 60, 117 

Фалья М. де 163 
Федор В. 29 

Федорук Л. 34 

Федун Г. 95 
Федчук Б. 97 

Федькович Ю.  4, 27 

Фелінські Е.  43 

Фенцик С. 9 

Фенюк П. В. 149-51 
Фетисов В. 97 

Филипчук З. 97 

Фібіх З. 20 
Фіглюк А. 56, 59 

Філіпенко В.  151 

Фільц Б.  72 
Фіцалович І.  20 

Фіщенко Н. 28 

Фоменко С. 127 
Фрадкин М. 66 

Фрайт І. В. 148 

Франк С. 140 
Франко І. 4, 11, 62, 72,  

 80, 97, 124 

Франс А. 117 
Францескевич І. 118 

Френкель Я. 140 

Фридман И. 46 
Фроссіні П. 120 

Фуштор М. 101 

Хазан А. 83 
Хай И. 83 

Халудил І. 110-12 

Хандошкін І.  142 
Ханок Е. 79 

Харитонов В.  66 

Хачатурян А.  105 
Хачатурян К.  141 

Хвильовий М.  19 

Хирш Н. 83 
Хілобоков П.  37 

Ходаківський О. 31 

Холоденко Л. 155 
Хома Ю. 108 

Хоменко І. 23 

Хоменко Н. 10 
Хомик В. 80 

Хоросницька М. 108 
Хренніков Т.  140 

Хроль И. 66 

Хромушин О. 72 
Хропаченко Ю. 93 

Хуторянський І. 72 

Цар І. 108 
Царук А. П. 51 

Цветаева М. 46 

Цвєтков А. 56 
Цегляр Я. 69 

Циба В. 69 
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Циглик О. 80 

Цуприк М. С. 82 

Цурканов М. 55 
Чайковський П. І. 105,  

 123, 142, 161 

Чайченко В. 81 
Чаморова Н. В. 7 

Чапкій С. 148 

Чарнецький С. 4 
Чаус Е. 93 

Чебатарева Л. 46 

Чембержі М. І. 89, 179 
Чепель В. 31 

Чепернатий С. 56 

Червеняк А. А. 61 
Чередниченко С. 32 

Черкасенко С. 4, 7, 11 

Черкаская Л.  46 
Чернер А. 46, 83 

Чернецький І. 75 

Четверик Л. 23 
Чижевський Ф. 31 

Чимароза Д. 169 

Чічкан О. 56 
Чопей І. 29, 74, 101, 110 

Чопик М. 96 

Чорна О. 34 
Чорний Ю.  124 

Чорнобелл О.  95 

Чубач Г. 19, 28, 38, 56 
Чубинський П. 4, 10 

Чупак О. 74 

Чупахина Е. 36 
Чупринка Г. 39 

Чурай М. 10 

Чурсов В. 9 
Чухрай О. 10, 63 

Чучка Е. 9 

Шаар Л. 83 
Шаблицкая К.  36 

Шаварська Н.  56, 79 
Шаверзашвілі Т. 161 

Шаїнський В.  72, 161 

Шамо І. 4, 66, 72, 79 
Шанько Г. 10 

Шаповаленко В. 79 

Шафир А. 46 

Шафир И. 46 
Шафир И. А. 83 

Шац Д. 83 

Шашкевич А. 4 
Шашкевич М. 62 

Швец-Васина Е. 60 

Швець В. 34 
Швець-Васіна О. 117 

Шевченко Т. Г. 4, 7, 11,  

 13, 17-20, 72, 75, 76, 79,  
 81, 82, 97, 104, 127, 151,  

 167 

Шевчук А. 31 
Шевчук В. 63 

Шевчук Є. 28 

Шелестова Л. 101 
Шемер Н. 83 

Шеремет В. П. 191 

Шерник М. 56 
Шефи А. 83 

Шиляев А. 55 

Шимків П. 5 
Шинкарук В. 31 

Шип Ю. 9, 61, 74 

Шиптур Б. 20, 80 
Шитикова Е. 93 

Шіллер Б. 125 

Шкодин В. 66 
Школьнік С. Я. 182 

Шкрумеляк Ю.  11, 23, 97 

Шмигло В. 63 
Шмирит Ор 83 

Шмітц М. 140 

Шморгун Є. 88 
Шмульян Г. 46 

Шовкун В. 57 

Шопен Ф. 140 
Шостак М. 76 

Шостакович Д. 142, 161 
Шпак О. 101 

Шпильчак І. 80 

Шпинько В. 28 
Штейнберг М.  46, 83 

Штепан М. 34 

Штойко О. 53 

Штраус Й. 122 
Шуберт Ф. 140, 142,  

 162-63 

Шудря М. 32 
Шукайло Л. 155 

Шульгіна В. Д. 142 

Шуман Р. 105, 141 
Шумейко В. 32 

Шумильян Г. 83 

Щоголів Я. 4, 11, 97 
Щуровський Ю. 142, 167 

Юрійчук М. 4 

Юрчук В. 66 
Юхимович В. 4, 18, 20, 

  55, 56, 72 

Яворський І.  34 
Яковчук О. 69, 72, 171 

Якубович В. 63 

Янівський Б.  72, 124 
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Янівські І. та А. 62 

Янушевич О. 79 
Яремчук В. 23 

Яримович Я. 80 

Яропуд З. 90 
Ярославенко Я. 75, 80 

Ярошевич И. 46, 83 

Ясакова М. 56 
Яций А. М. 64 

Яцюк В. 66 

Яшнєв В. 161 
Ященко Л. 32, 80, 108 

Chilcott B. 119 
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Gruber W.-F.  8 

Jenkins K. 72 

Louiguy 141 
Miskinis V. 72 

Mohr T. 8 
Page N. 119 

Sedak N. 122 
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 96 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А Бог Адама створив руками 4 

А в домі сьому 8 

А в Єрусалимі рано задзвонили 75 
А в Києві на ринку 75 

А в нашого хазяїна 10 

А в петрівку-косовицю 10 
А в полі береза, а в полі кудрява 4 

А в тому саду 7 

А ведь жизнь у нас одна 66 
А вже весна 4, 7 

А вже весна весниться 4 

А вже третій вечір 4, 7 

А ви, хлопці, не ходіть 35 

А вона одна 25 

А все-таки люблю 59 
А груша й не цвіла 34 

А дівчина, мов калина 71 

А до мене Яків приходив 4 
А з України новая зоря 75 

А за нашов заградочков 9 

А льон цвіте 4, 18 
А любові в серці — море 25 

А Марія вареники чине 88 

А ми до Прип'яті серцями прип'яті 18 
А ми Калиту гулять будем 15 

А ми просо сіяли 7 

А мир уж совсем иной 60 
А мій батько орандар 75 

А на горі два яворы 9 

А, ну, ну, ну, котару 4 
А роки за роками 35 

А солов'ї кохаються 34 

А та скрипочка заграла 10 
А там долов, під берегами 9 

А танець насміхався 34 

А ти зі спомину 62 
А у мене кум — душа 71 

А у мої миленької 9 

А у тих багачок 88 

А шум ходить 10 

А ще сонце не заходило 4, 7 

А я в батька росла 4, 7 
А я грішний чоловік 2 

А я лишу тоту гору 21 
А я маю таку вдачу 71 

А я сам собі пан 71 

А я собі веселенька 9 
А-а, киця-мура 4 

А-а, котки два 6 

А-а, люлі 4 

Абетка 72 

Аби-м десять доньок мала 2 
Авва, Маріє! 47 

Авель і Каїн 28 

Адон Олам 83 
Азбука 97 

Азбука пешехода 106 

Аисты 71 
Акації цвіт 24 

Акростих-романс 83 

Алилуя 72 

Алілуя! 47 

Алфавіт — дивний світ 110-12 

Алый парус 117 
Амур 99 

Андрію, Андрію... 15 

Аничка 79 
Ані брата, ні сестриці 2 

Антоновка 36 

Арія Керубіно 72 
Арія Лауретти 72 

Арфами, арфами 18 

Африка 101 
Ах, Париж 51 

Ах, подруженьки 71 

Аюшка 66 
Баба снігова 114 

Бабине літо 34, 37, 61, 74, 95 

Бабине літо радіє 36 
Бабині ружі 34 

Бабусине просо 116 

Бабусині мрії 48 
Бабусині окуляри 100 

Бабусині очі 103 

Бабусю, рідненька 4 
Бабье лето 71 

Багряный танец 51 

Байда 167 

Балада про ноти 101 

Балада про Почаїв 42 

Балада про хустину 37 
Балада про чекання 49 

Балакухи 101 
Балалайка 63 

Балерина 60 

Баллада о подвиге Одессы 83 
Бандуристе, орле сизий 4 

Барвінки в снігові стоять 48 
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Барвінок 71 

Бартер 73 

Батьки і діти 101 
Батьківська хата 35, 55 

Батьківські пороги 17 

Батьківщина 35, 99 
Батько 54, 65 

Батько добрий, батько добрий 4 

Батько і мати 105 
Батькова стежина 70 

Батькова хата 79 

Батькове серце 4 
Батькові слова 70 

Бджілонька Жужу 111-12 

Бджола 23 
Бджоли 55 

Бегемоты 117 

Без вітру не родить жито 4 
Безмежнеє поле в сніжному завою 4 

Безпека 56 

Безсмертне слово Кобзаря 53 
Белочка 106 

Белые снежинки 35 

Белые халаты 66 
Белый снег 35 

Берег любові 50 

Берегине 17 
Берегиня життя 101 

Берегите друзей 117 

Бережімо найдорожче 49 
Бережімо Україну 104 

Березень 94 

Березка 29 
Березнева Весна 91 

Березневий сон 69 

Березова кладочка 25 
Березовий гай 26 

Берестки 69 

Берізка 4, 25 
Берізки 113 

Бершадський край 56 
Бессмертие 83 

Бив мене чоловік 48 

Била жінка мужика 4 
Била мене мамка 9 

Била мене мати 4 

Бистрая вода 51 
Бігла казка по містку 181 

Бігла теличка 15 

Біда мене та заставила 75 
Біжать у Почаїв 42 

Біла зима 56, 102 

Біла казка 19 

Біла птаха 66 

Біла хата 58 
Білий легіт 34 

Білих троянд заметіль 24 

Білі акації будуть цвісти 178 
Білі гуси 72 

Білі жоржини 79 

Білі каштани 4 
Білі лебеді 20 

Білі лебеді кохання 43, 83 

Білі яблука 34 
Біліють берези 38 

Білочка 101 

Біль 26, 52, 73 
Біля наших дверей 34 

Біля озера 94 

Біля річки 79, 96 
Біля хати 94 

Благання 56 

Благаю я, тебе, Господь 45 
Благовіст 53 

Благослови 10 

Благослови, душе моя, Господа 47 
Благослови, мати 7 

Блаженна мить 51 

Блат 73 
Бо війна війною 80 

Бог Вкраїну зберігає 107 

Бог предвічний 8 
Бог ся раждає 8 

Бодай ся когут знудив 4, 9, 79 

Бодай ти попукав 3 
Божа мати 28 

Боже великий 5 

Боже Великий, Єдиний 4, 72 
Божий виноградник 47 

Божий Син народився 99 

Божый Сын днесь народився 8 
Болгарочка Ганка 34 

Болить душа 49 
Болить півню горлечко 94 

Бондарівна 167 

Брала дівка льон, льон 7 
Братам 45 

Брати Грімм 98 

Братику-ремісничку 2 
Бризкало сонце 97 

Був собі гарний хлопець 4 

Був собі журавель 7 
Був собі стрілець 80 

Був то тихий вечір 2 
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Буде діточкам узвар 94 

Буде мамка нарікати 2 

Буде нам з тобою що згадати 75 
Будитель 9 

Буду тебе ждати 61 

Будь здорова, дівчинонько 2 
Будь славен, Житомире! 31 

Будь щасливою 100 

Будьмо! 36, 56 
Бузковий вальс 26 

Букварик 110-11 

Букварик — книжка барвінкова 112 
Букет для мами 43, 83 

Була любов 56 

Була мамка на пропою 2 
Була нічка темна 5 

Була собі Марієчка 55 

Була собі Маруся 7 
Були ми молодими 51 

Було колись в Україні 82 

Було колись на Вкраїні 4 
Було літо, було літо 3 

Буряки посіяв цап 103 

В Віфлеємі днесь Марія Пречиста 8 
В Віфлеємі новина 8 

В гаю зелененькім 13 

В глибокій долині 2 
В горах грім гуде 13 

В гості до мишки 94 

В долину, в долину 2 
В долонях рідної землі 49 

В кав'ярні 56 

В Карпатах сум і жаль настав 5 
В кінці греблі шумлять верби 4, 7 

В крамниці 97 

В мені минає листопад 30 
В мені Твоя праведність 47 

В мені Твоя радість іскриться 47 

В місті Вифлеємі 2 
В мого Гриця брови чорні 10 

В моєму саду айстри білі 2 
В моєму серці тільки ти 57 

В молодої весіллє 2 

В неділю рано кури запіли 2 
В ніч на Купала 71 

В ніч святу 108 

В нічку темну, невидную 2 
В нічку тихеньку 102 

В новорічні свята 98 

В осіннім гаю 95 
В пана Івана 10 

В пустелі сизих вечорів 33 

В саду весной 83 

В саду гуляла 4 

В саду моєму 32 
В серці квітне надія 60 

В степовім краю 104 

В суботу пізненько 4 
В том стакане таракан 66 

В цих травах 48 

В чарах кохання моє дівування 4 
В чарівнім саду 45 

Вальс 83 

Вальс ветеранів 37 
Вальс для мами 23 

Вальс на двоих 46 

Вальс последнего звонка 93 
Вареники 53 

Василева мати 10 

Василечки 71 
Василихо, буде лихо 2 

Васильки расплескались синью 36 

Ваша Милість 26 
Ваши пальцы пахнут ладаном 83 

Ваші очі, мов айстри вечірні 34 

Вашу руку, мадам 36 
Вгніваласи баба з дідом 2 

Вдали от дома 66 

Вдарив мене по личку 3 
Вдома 36 

Вдыхаю запахи весны 60 

Вдячність 28 
Веди мене, моя матусе 108 

Ведмедик 54 

Ведмедикова малина 181 
Вели турки штири днини 2 

Великдень 108 

Великий наш Боже 47 
Великоднє свято 101 

Величальна 51 

Величальна Путивлю 70 
Величальна Україні 76 

Верба 79 
Верблюд на диване 106 

Вербовая дощечка 2, 4 

Вереда 96 
Вересень 54, 91, 94, 95, 101 

Вереснева пісенька 95 

Вереснева співаночка 95 
Верное сердце 117 

Вернуся в споминах 59 

Верхи на конячці 105 
Верховино, мати моя 4 

Верховино, світе милий 74 



  

 99 

Верховино — Срібна Земле 21 

Вершини 73 

Вершниця 50 
Весела пісенька 91 

Весела прогулянка 43, 83 

Весела світу новина нині 8 
Весела фуга 72 

Веселая лягушка 106 

Веселий світлофор 103 
Веселий секрет 69 

Веселі музики 23 

Веселі нотки 94 
Веселі струмочки 117 

Веселіш, музики, грайте 10 

Веселковий метелик 101 
Веселые ребята 36 

Весенний вальс 60 

Весенний сад 29 
Весілля 79 

Весілля золоте 34 

Весна 66, 93 
Весна буває раз на рік 51 

Весна, веснянка 4 

Весна на обеліску 76 
Весна наша красна 2 

Весна перемоги 17 

Весна-красуня 102 
Весняне 113 

Весняний ранок 108 

Весняні котики 56 
Веснянка 10, 28, 56, 79 

Ветер 66 

Ветерок 117 
Вечерняя Одесса 83 

Вечір 11, 58, 83 

Вечір надворі 4, 7, 66 
Вечір солдатської матері 51 

Вечірня година 22, 76, 77 

Вечірня елегія 4 
Вечірня зіронька встає 104 

Вечірня казка 22, 101 
Вечірня молитва 4, 15 

Вечірня пісня 4 

Вечный хоровод 93 
Вечоріє 23 

Вечоріє і темніє 4, 11 

В'ється Тікич 34 
Вже більше літ двісті 82 

Вже бубон грає 82 

Вже вечір 72 
Вже вечір вечоріє 13, 80 

Вже жнива 94 

Вже журавлі одлетіли 9 

Вже на вашім дворі зоря засіяла 75 

Вже на сході сонце встало 107 
Вже осінь 95 

Вже петрівочка минається 2 

Вже сонечко сходить 75 
Взяв би я бандуру 4, 7 

Ви жертвою в бою нерівнім лягли 5 

Вибач, кумонько моя 71 
Виговський 41 

Видиш, брате мій 80 

Видно шляхи полтавськиї 4 
Виє буря 80 

Визволи мене 47 

Вийди, вийди, Іванку 4, 7 
Вийди, вийди, молоденька 2 

Вийди, Марічко 34 

Вийду в поле 4 
Вийшли в поле косарі 4, 7 

Вийшов місяць із-за хмари 2 

Вилась річка у долині 50 
Вилітали орли з-за крутої гори 4 

Вино красное 51 

Випускники 96 
Виростайте, процвітайте! 101 

Виростеш ти, сину 4, 75 

Виряджала мати сина 4 
Висить ябко, висить 4 

Висока верба 2 

Висока могила сирої землі 13 
Виспівує соловейко 79 

Виступали козаченьки 75 

Витай, Ісусе 8 
Вишеньки 69, 76 

Вишивала мати 34 

Вишивала я рушник 104 
Вишивала я сину сорочку 55 

Вишиванка 4, 22 

Вишиванка з гопачком 103 
Виший мені, мамо... 34 

Вишнева земля 54 
Вишневе місто в серці і душі 30 

Вишневий цвіт 30 

Вишні 48 
Вишні, черешні розвиваються 4, 7 

Вівці мої, вівці 4 

Від імені житнього хліба 18 
Від казарми до казарми 3 

Від Києва до Лубен 10 

Від серця до серця 79 
Відведи ня, мій миленький 2 

Відвертий сніг 54 
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Відгукнись 49 

Віддавала мама дочку 3 

Віддавала мати дочку 2 
Відкохалося, призабулося 48 

Відлетіли лелеченьки 71 

Відлечу, відкую, відболю 34 
Віднадіялась і відмріяла 48 

Відспівало літо 23 

Відцвіла зелена тиша 34 
Відцвітає вишня 37 

Відчинилося життя 99 

Віє вітер, віє буйний 72 
Віє вітер на долину 2 

Візьми, молода, повнечку 2 

Вії твої 52 
Віконечко 55 

Вільна Україна 50 

Віночок 101 
Вірю в Україну 74 

Вітаємо 98 

Вітальна 25 
Вітальна пісня 17 

Вітер в гаї 104 

Вітер віє, трава шумит 2 
Вітер, вітер коло хати 4 

Вітер з гаєм розмовляє 4 

Вітер з поля, хвиля з моря 4 
Вітерця мовчить сопілка 23 

Віхола 56 

Вічна краса 31 
Вічна рапсодія 37 

Вію, вію, вію вінець 6 

Віють вітри, віють буйні 4, 7 
Вкраїнський вальс 37 

Вмираю я 56 

Во Вифлеємі нині новина 8 
Вогник любові 98 

Вогонь юності 50 

Водитель "АС"-машины 36 
Возсіявий над сонце 8 

Волинський вальс 57 
Волинський марш УПА 80 

Волинські веснянки 22 

Волинянко моя, волинянко 22, 57 
Волиняночка 127 

Волинь моя 75 

Волі зірка золота 49 
Волошки сині 57 

Волю! 4 

Воля душі гартувала 107 
Ворожила мені бабця 51 

Воротарчику 3 

Воскреса краса 74 

Воспоминанья 60 

Восточные глаза 51 
Вот так и живем 64 

Вредная песенка 117 

Все для мами я зроблю 36 
Все з любові 49 

Все йде, все минає 4 

Все наоборот 93 
Все о'кей 98 

Все прекрасне, що Ти учинив 47 

Все то — Україна 17 
Все, що створив Ти, подиву гідне 47 

Всевишній розум 73 

Вселенная веселися 8 
Всемогутня 73 

Вспомни о них 51 

Вставай, Україно 82 
Вставаймо, браття! 5 

Встала весна 104 

Встану рано 101 
Встань, козацька славо 18 

Встреча 36 

Всякому городу нрав і права 4 
Втіш мене 4 

Втіш мене: занедужала я 4 

Вужик 113 
Вулиці в жоржинах 95 

Вчителько моя 43, 83 

Вчительська доля 114 
Вчуся у синички 102 

Выручайте 51 

Вьюга 55 
В'язанка 80 

Гадяцькі гуляночки 10 

Газосварщик 36 
Гай зелененький 10, 75 

Гандзя 4, 72 

Ганнуся 34 
Ганцьо, не дримай 13 

Гарна баба снігова 94 
Гарна молодиця... 63 

Гарний козак, гарний 75 

Гарні вечори 5 
Гаю, гаю, зелен розмаю 4, 7, 9 

Где вы, мои ночи 71 

Где живут гномики 106 
Где тебя мне найти... 56 

Гей, браття — опришки 81 

Гей, вдарте в струни, кобзарі 97 
Гей, ви, браття козаченьки 75 

Гей, ви стрільці січовії 4, 80 
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Гей, видно село 4, 80 

Гей, волошин сіно косить 7 

Гей, гей! Із-за гори військо наступає 72 
Гей, гей Поділля 65 

Гей, гук, мати, гук 4 

Гей, колись була розкіш-воля 4 
Гей, конику карий 6 

Гей, літа орел 4 

Гей, люди їдуть по ліщину 4 
Гей, не сама'м, не сама'м 9 

Гей, нуте, хлопці 4 

Гей, під Крутами 32 
Гей, соколи 10, 75 

Гей, степами 80 

Гей, там далеко на Волині 5 
Гей, там, на горі, Січ іде 4, 80 

Гей, у лісі, в лісі 4, 7 

Гей, у лузі 61, 75 
Гей, у лузі червона калина 80 

Гей, у місті та й у Львові 7 

Гей, цвіркуне, друже мій 111-12 
Гей-гу, гей-га 5 

Гей-гу, гей-га, таке-то у нас життя 80 

Герб малий усіх єднає 107 
Гетьте, думи 22, 77 

Гетьте, думи, ви хмари осінні 4 

Гиля, гиля, сірі гуси 4, 75, 79 
Гимн Израиля 83 

Гимн Подкарпатских русинов 9 

Гимназисты 93 
Гімн Вінницького земляцтва 79 

Гімн Диканщини 26 

Гімн доброті 35 
Гімн корпорації "Д. ч. К" 50 

Гімн Лицарів Залізної Остроги 80 

Гімн районних журналістів 26 
Гімн свободи 25 

Гімн українських націоналістів 80 

Гімн Університету 57 
Гімн УПА 5 

Гімн школи 101 
Гімн школі 35 

Глибока криниця, глибоко копана 4, 7 

Говорили луди-сусіди 3 
Го-го-го коза 10 

Гой на толоці, на рівнесенькій 2 

Гой там на броді, на переводі 2 
Гойда, гойда, гойдаша 4 

Гойда, гойда, гойдашечки 4 

Гойдалочка 94 
Голова ти моя удалая 3 

Головочко ж моя бідна 4 

Голос дитинства 28 

Голос до земляків далеких 25 

Голуб надії 110, 112 
Голуби 113 

Голуби-горлята 71 

Голубка 99 
Гомін, гомін, гомін по діброві 4 

Гомоніла Україна 4, 127 

Гоните прочь тоску очередную 51 
Гопак 23, 105 

Гопачок 92 

Гоп-гоп-гоп конику, галоп 6 
Гори мої 72 

Гори-полонини 74 

Горить моє серце 22, 57, 77 
Горі селом гуси гнала 9 

Горіла сосна, палала 4 

Горішки 102 
Горобеня 49 

Горобина ніч 51 

Горобини червона намистина 95 
Городские окраины 36 

Горою цвіла ружа 2 

Горы наші милі 9 
Господар 113 

Господин вселенной 83 

Господиня Ква 97 
Господь Бог предвічний 2, 8 

Господь — моя сила 47 

Гостює в нас зима 103 
Готуй мені зброю 13 

Гра в зайчика 9 

Грай, бандуро! 72 
Грай, бандуро, про Тараса! 34 

Грай, скрипалику 22 

Грають сурми бойові 5 
Гриб 97 

Гриби злякались 94 

Гриць мене, моя мати 4 
Грицю, Грицю, до роботи! 4, 7 

Грудень 91, 94 
Груша 48 

Грушечка 72 

Грушка 117 
Гуде вітер вельми в полі 4, 72 

Гуде вогонь 33 

Гуляв я три роки 75 
Гуркотіла в Карпатах гроза 80 

Гуси-лебеді 62 

Гуска 94 
Гуцулка Ксеня 4, 79 

Да ой валиться та кирниця 3 
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Давай зігріємо любов 34 

Давай оглянемся назад 51 

Давай полинем... 37 
Давай с тобой поговорим 60 

Давно прошедшая любовь 30 

Давня весна 77 
Дай, Боже, радості 4 

Дай же, Боже, громовую тучу 75 

Дай нам, Боже 56 
Дала мені мамка корову 9 

Далекой юности весна 30 

Дама с собачкой 60 
Даринка 96 

Дарунок 15 

Дары Черноморские 66 
Дарю тебе 29 

Два голуби 51 

Два голуби воду пили 83 
Два єноти 94 

Два єноти вчили ноти 101 

Два кольори 4 
Два крила 56 

Два медвежонка гризли 83 

Два півники 94 
Два повстанці 80 

Дванадцята година 3 

Дверь распахнулась в кабинет 64 
Дві Марії 4 

Дві пісеньки 99 

Дві подружки 25 
Дві свічі 34 

Дві сестрички 69, 70 

Дві стежини 74 
Де б не був — та думка завше вдома 34 

Де б не бував 32 

Де б я не їхала, де б не йшла 4 
Де виростають роси 113 

Де горы нашы 82 

Де дівчина ходила 10 
Де ж ми будем ночувати 4 

Де живе жар-птиця? 103 
Де журба дівоча бродить 74 

Де згода в сімействі 27 

Де згода є в сімействі 4 
Де Крим за горами 7 

Де музика бере початок? 72 

Де найкраще місце на землі 97 
Де синії гори 4 

Де слова такі взяти? 49 

Де сонце долі 34 
Де, ти Алладін 96 

Де ти бродиш, моя доле 4 

Де ти, легінь? 20 

Де ти летиш, сива пташко 2 

Де ти мене, Василеньку, поведеш 7 
Де ти, пташино? 72 

Девичья тайна 71 

День, день, білий день 82 
День Матері 108 

День народження 4, 23, 70, 100-01 

День Перемоги 73 
День рождения 118 

Дерево желаний 117 

Деревце 113 
Десь був, Іване 9 

Десь тут була подоляночка 4, 7 

Десять верст до Рязани 64 
Дети войны 17 

Детство 117 

Детям войны — ровесникам 66 
Дєкую вам, моя мамко 2 

Джерело 28, 49, 101 

Дзвін України 59 
Дзвінкий дитячий шум 32 

Дзвони дзвонять, дзвони дзвонять 2 

Дзвони Різдва 108 
Дивлюсь на ясні твої... 37 

Дивлюсь я на небо 4, 7 

Дивлюся, аж світає 4, 104 
Дивная новина 8, 15 

Дивний однокласник 101 

Диво 52 
Диво-пісенька 29 

Дидактические частушки 106 

Дика рожа 76 
Диканські вечорниці 26 

Диканські Солохи 26 

Диканька 26 
Дитинства вальс 37 

Дитинство 48, 54 

Дитяча молитва 76 
Дитяча присяга 97 

Дитячі мрії 99 
Дитячі пісні 6, 56 

Дівка в сінях стояла 4 

Дівка Явдошка 7 
Дівонько-лебідонько 71 

Дівоча пісня 25 

Дівоча туга 75 
Дівочий спогад 23 

Дівочі коси 66 

Дівча деревце посадило 73 
Дівчина сміється й плаче 56 

Дівчина-горянка 110, 112 
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Дівчина-зима 101 

Дівчинка із казки 98 

Дівчинка-україночка 108 
Дівчино кохана, здорова була! 4 

Дівчино моя 27 

Дівчино моя, переяславко 4, 10 
Дівчино моя, чарівниченько 4 

Дівчинонька по гриби ходила 4 

Дівчино-рибчино, здорова була 4, 7 
Дівчисько 50 

Дід Мороз до нас іде 103 

Діду, діду, іди по калину 4 
Дідусева сопілка 113 

Дідусю Морозе 114 

Діти війни 38 
Діти і пташата 96 

Дни бегут 83 

Дні летять 34 
Дніпро реве 81 

Дніпрові тумани 71 

До Діви Марії 116 
До мами 56 

До матері душею прихилюсь 50 

До милої 62 
До новых встреч! 83 

До пісні 19 

До рідного краю 66 
До рідної пісні 11 

До рідної хати 58 

До саду 56 
До свиданья, школа 93 

До святого Миколая 58, 116 

До села 56 
До сина 28 

До тебе йду 51 

До тебе лину я душею 76 
До тебе, Україно 16, 75 

Добра тота жена 9 

Добривечір, дівчино, куди йдеш 4, 7 
Добридень тобі, Україно моя! 97 

Добрий вечір вам 4 
Добрий вечір, люди 99 

Добрий вечір, сусідонько 4 

Добрий вечір тобі 15 
Добрий вечір тобі, зелена діброво 4, 7 

Добрий вечір тобі, пане господарю 10, 79 

Добрий день 100 
Добрий маг 101 

Добрий ранок тобі, Україно 24 

Добрий Святий Миколай 103 
Доброго вам ранку! 103 

Доброта Миколая 100 

Довірливі очі 50 

Довіряюся волі Твоїй 47 

Дождик 106 
Дождинки, снежинки, слезинки 35 

Дождь в Путивле 36 

Дозволь мені, земле 34 
Долинська — квітка степу 23 

Долиняни 56 

Доля 33, 35, 51, 56 
Доля моя 56 

Дом 36 

Домашняя кукушка 106 
Домівко моя 51 

Донечці 52 

Допоки музика звучить 23 
Допоки я тебе люблю 49 

Дорога до мами... 118 

Дороги 54 
Дороги вчать життя 100 

Дорожня пригода 69 

Доченьки 83 
Дощ 45 

Дощик 99, 105 

Дощик, дощик 4, 7 
Дощик накрапає 4, 88 

Дощик осінній 55 

Дощику 49 
Дощі 56 

Дощові сліди 95 

Древньому Ужгороду 61 
Друг мій вужик 113 

Друге цвітіння 59 

Дружині 49, 50 
Дружинонько мила 25 

Дружна сім'я 23 

Дуб на дуба повалився 3 
Дубе, дубе зелений 27 

Дударик 75 

Дует Одарки і Романа 73 
Дума про Берестечко 57, 76 

Дума про долю 76 
Дума про Київ 27 

Дума про козака Мамая 25 

Дума про матір 18 
Дума про Палія і Мазепу 40 

Дума про Петра Калнишевського 4 

Дума про Самойловича 40 
Дума про Україну 40 

Думи мої 72 

Думи мої, думи мої 4 
Думи мої, думи мої, ви мої єдині 4 

Думка 62 
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Думка і слово 54 

Думы о родном городе 83 

Дух святий 47 
Духовність 30 

Духовный мир 83 

Душа народу 69 
Душа света 60 

Душа хлібороба 50 

Душею рвуся 37 
Душею укріпитись 17 

Душі криниця 4 

Дюймовочка 98, 101 
Дякуємо Богу 107 

Еврейский дворик 83 

Един свят — хвалите 9 
Едуард Шим 98 

Ей, дружба же я, дружба 9 

Ей, такого мі жалю 9 
Елегія дитинства 96 

Елочка в подарок 106 

Елочные огни 117 
Енергетикам 56 

Епілог 33 

Если моя бабушка очки наденет 106 
Есть на свете любовь 44 

Есть только миг 66 

Еще царила ночь 60 
Є у мене така ружа 9 

Єднаймось 73 

Єнот і ноти 94 
Єсть на світі доля 4 

Жабеня 101 

Жабки 94 
Жайвороне-жайворонку 71 

Жалі мої, жалі 4 

Жаль, лиш братика не маю 101 
Жаль полином цвіте 48 

Жартівлива пісня 37 

Желаю Вам 66 
Женчичок-бренчичок 4, 7 

Женщин некрасивых не бывает 66 
Женщина 44 

Женщина стихи свои читала 60 

Жертва Господня 9 
Жив та був собі козак 75 

Живеш, Тарасе, поміж нами 97 

Живи, нескорена Вкраїно! 70 
Живу тобою 61 

Жизни половинка 36 

Жизни река 36 
Жирафи і слони 100 

Жита, жита 18 

Жито колоситься 66 

Жито, мамцю 4, 7 

Житомир — зоря золота 31 
Життя 54, 56 

Життя іде 23 

Життя — не дим і не омана 178 
Життя прожить — не поле перейти 9 

Життя течія 47 

Жіноча січ 10 
Жовта жоржина 4 

Жовтень 91 

Жук танцює 94 
Журавлик 37 

Журавлики 117 

Журавлина 66 
Журавлина доля 51 

Журавлина пісня 43, 83 

Журавлиний клич 22 
Журавлиний плин 51 

Журавлині заручини 61 

Журавлині ключі 28 
Журавлині сни 116 

Журавлі 4, 18, 37, 51, 80, 95 

Журавлі моїх надій 37 
Журба 4, 73 

Журилася журочка 6 

Журналістам 56 
Журналістська зоря 18 

Журо моя великая 2 

Жучка и тучка 106 
Жучок 106 

З Африки 97 

З днем Народження! 102 
З долонь моїх зростає доброта 23 

З любові, тепла і краси 31 

З новим роком! 23 
З піснею в душі 51 

З Полтавського бою 40 

З тобою 73, 97 
З чорної хмаринки 3 

З ювілеєм тебе, Рада! 17 
За бабусю молюся 101 

За байраком байрак 4, 75 

За Бескидом овес сіють 9 
За веснами 69 

За весну 64 

За вікном чорна хмара в'ється 75 
За городом качки пливуть 4, 7 

За горою край води 10 

За горою та й за високою 2 
За далиною, за голубою 32 

За думою дума 4 
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За життя 45 

За нашим стодолом 79 

За нашов стодолов 4 
За потоком 59 

За рідний край 40, 80 

За річкою, за Дунаєм 4, 7 
За рощами тенистыми 71 

За Сибіром сонце сходить 7 

За тобою 4 
За туманом нічого не видно 4, 7 

За тучами, за хмарами 7 

За Україну 74, 75, 110, 112 
За щасливу неньку-Україну 25 

За що мене, як росла я 4 

Забіліли степи 23 
Заблукала рання осінь 95 

Забуваю тебе, забуваю 34 

Забудь мене 4 
Забуяє весна 32 

Забытый романс 51 

Завзяті холостяки 55 
Завірюха біла 44 

Завітайте, добрі люди 71 

Завмерла пісня на півслові 49 
Заворожи мене 51 

Завтра в далеку дорогу 80 

Загнав дідо стару бабу 9 
Заговори 56 

Заграй мені 72 

Заграй ми, цигане старий 4, 27 
Заграй мі, цигане старый 9 

Загублена любов 56 

Задаром я ружу посадила 2 
Задзвонили дзвони 4 

Зажуривси щиглик 2 

Зажурився кротик 94 
Зажурилась Україна 4 

Зажурились галичанки 4 

Зажурилися гори й долини 2 
Зазивальна дощику 116 

Зазноба 71 
Зайчик 56, 96 

Зайшло сонце за віконце 2, 13 

Заквітчали дівчатонька 75 
Заключительная песня 106 

Закохав мене вечір 79 

Закоханий 37 
Закувала зозуленька 3, 71 

Закувала зозуленька в сінях на помості 4 

Закувала зозуленька на стодолі на розі 4 
Залицяльники 62 

Залиш мені фото 50 

Замела заметіль Матусівку 51 

Замела метелиця душу 51 

Заметіль 34 
Замовлення 36 

Запах акаций 83 

Запізнілий цвіт 24 
Заплакали карії очі 5 

Заплету віночок 10 

Запливай же, роженько весела 72 
Заповідь любові 26 

Заповіт 4, 72, 75 

Заповітне 73 
Запорозький писарю 4 

Запорозькі козаки 66 

Запрошення 25 
Запрягайте, хлопці, коні 2 

Запряжу я коні 2 

Засвистали козаченьки 7 
Засвіт встали козаченьки 4 

Засвітив місячок 9 

Засвічу тиху свічку 23 
Засинає земля 110, 112 

Заскучал парнишка молодой 25 

Заспів 4 
Заспівай, вівчарю 110 

Заспівай, вівчарю, пісню 112 

Заспівай, матусю, колискову 54 
Заспівай мені знов 88 

Заспівай мені, мамо 57 

Заспіваймо, брате 59 
Заспіваймо волинянко 22 

Заспіваймо пісню веселеньку 4, 7, 79 

Застигло все... 49 
Застольная песня 83 

Засумуй, трембіто 13, 80 

Засяло сонце золоте 80 
Затінок, сутінок 33 

Заховалось село за туманом 37 

Захотів наш щиглик 2 
Захотілося грибочків 22 

Зацвів льон 71 
Зацвіла ружа трояка 3 

Зацвіли черешні 22 

Зачарована Десна 4 
Зачарувала мене осінь 43, 83 

Зачем 66 

Зашуміла ліщинонька 4, 7, 10 
Зашуміли ліси 13 

Защебетав жайворонок 4 

Защебетав соловейко 71 
Збудись, могутня Україно 5, 80 

Звернення 97 
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Звідки беруться сни 101 

Звіряче весілля 2 

Звучи же, Музыка, всегда! 93 
Згадай... 49 

Згадай, згадай той тихий вечір 2 

Згадай мене 4 
Згадай мене, моя матусю 5 

Згадаймо всіх, хто в бою поліг 21 

Здалось мені 102 
Здесь осень прячется в песках 64 

Здесь чайки мирно в небе реют 83 

Здравствуй, море 93 
Здравствуйте, друзья, здравствуйте и до 

свидания 83 

Здрастуй, рідне село 65 
Здрастуй школо 95, 114 

Зелен клен 79 

Зелена неділя 48, 55 
Зеленая ліщинонька 4 

Зеленая та ліщинонька 4, 7 

Зеленеє жито, зелене 4, 7 
Зелененький барвіночку 4, 7 

Зелений борщ 97 

Зелений гай, пахуче поле 4 
Зелений дубочку 72, 80 

Зелений дубочок 4, 7 

Земле, доле моя 96 
Земле рідна 56 

Земля й вода 100 

Земля солов'їна Тараса 74, 110-11 
Земля хлібом славиться 101 

Землякам 49 

Зима 25, 94, 99 
Зима, зима 56 

Зима — не повод для печали 35 

Зимний орган 60 
Зимняя любовь 35 

Зимова казка 181 

Зимова пісня 37 
Зимова фея 50 

Зимова флейта 51 
Зимовий вальс 49 

Зимовий вечір 97 

Зимові спогади 15 
Зимонька 110-11 

Зимонька-зима 110, 112 

Зібралися всі буряки 4 
Зів'ялі квіти відішли 27 

Зійшов місяць 110-12 

Зійшов місяць, зійшов ясний 10, 82 
Зійшов ясний місяць 5 

Зірка 23, 110, 112 

Зірка ясно засвітила 102 

Зіронько моя 30 

Зірочка 30 
Зірочки 47 

Злива холодна з пліч 48 

Знайди й зігрій 51 
Знайшла мишка колосок 94 

Знаток наук 117 

Знов весна-красуня... 57 
Знов яблука рум'янені 32 

Знову сніг 100 

Золота осінь 110-12 
Золота підкова 34 

Золотавий вечір 101 

Золоте відлуння 55 
Золоті короваї 36 

Золоті роки 96 

Золотії терни 127 
Золотоволоска 99 

Зорали дівчата 72 

Зоре моя вечірняя 4, 7, 72, 73, 75 
Зоре моя, зоре 27, 71 

Зорить у небо Корольов 31 

Зорька алая 66 
Зоря нова над Україною 53 

Зоряна 51 

Зоряна ніч 43, 83 
Зоряне небо 114 

Зоряний дощ 56 

Зоряний рушник 34 
Зоряний син України 31 

Зоряні ліхтарі 62 

Зродились ми великої години 5, 80 
Зупинись, чарівна черкащанко 34 

Зустріч зі школою 28 

Зустрічаймо весну 72 
Зустрічаю сонце 113 

Иван-да-Марья 9 

Иволга жар-птица 71 
Из синей-синей чаши 64 

Избавление 83 
Изумрудный перезвон 93 

Ишли дівкы за грибами 9 

І багата я 4 
І в вас, і в нас хай буде гаразд 4 

І вітер не віє 7 

І всюди музика ясна... 65 
І знову пролог 33 

І моя, і не моя 49 

І річка Тетерів тече 55 
І снилося з ночі дівчині 13, 19 

І шумить, і гуде 4, 7 
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Іване без роду 80 

Іванку, Іванку, з того боку ярку 4 

Іграшковий човен 54 
Іди, діду, по калину 66 

Іди, іди, дощику 7, 49 

Іду... 56 
Іду до тебе 48 

Іду я лісом 5 

Із Востока загриміло 3 
Із Різдвом христовим 102 

Із сивини вимірюється ранок 48 

Із сніжком ми дружимо 103 
Із-за гаю сонце сходить 4 

Іменини 96 

Іменини в мишки 94 
Ім'я Тетяна 54 

Інтер-Диканька 26 

Ірчик 80 
Ісус Христос 33 

Іхав козак на війноньку 9 

Ішла баба по грибочки 4 
Ішли дівки через двір 7 

Ішли кобзарі по Вкраїні 34 

Ішло дівча лучками 4, 6 
Ішов відвашний гайовий 9 

Ішов козак дорогою 4 

Ішов козак потайком 4, 7 
Ішов Миколай 32 

Іще сонце не заходило 4 

Їде, їде Бог... 99 
Їду додому 37 

Їжачки 56 

Їжачки і піджачки 103 
Їжачок і Жабка 32 

Їхав Ваня лугом, лугом 3 

Їхав, їхав козак містом 4 
Їхав козак за Дунай 4, 82 

Їхав козак містом 79 

Їхав козак на війноньку 4, 7, 75 
Їхав стрілець на війноньку 4, 80 

Їхав чумак із Криму додому 4 
Їхали козаки із Дону додому 4, 79 

Їхали козаченьки 10 

Їхали хлопці, три запорожці 75 
Йа з гори, з долу вітер бай віє 2 

Йде Меланка з хати в хату 102 

Йде чоловік дорогою 2 
Йшла дівчина лучками 2 

Йшли бійці до бою 27 

Йшли дівчата 17 
Йшли корови із діброви 4 

Йшли селом партизани 80 

Йшло дівча по місту 34 

Кажуть люди, що я засватана 53 

Казав мені батько 4, 7 
Казала дівчина 22 

Казка про слоненя Чіпа 181 

Казко, до побачення! 101 
Казкова босса-нова 101 

Казкова мрія 101 

Казковий сон 51 
Как звук, как сон, как призрак ночи 83 

Как хорошо, как приятно сидеть  

с братьями вместе 83 
Какая это буква 106 

Калина 25, 79 

Калина в лузі 23 
Калина долі 30 

Калина червона 4 

Калини цвіт 17 
Калино, покровителько любові 72 

Калинова доля 70 

Калинова пісня 98 
Калинове серце 4 

Калиновий край 43, 83 

Калино-малино, чого в лузі стоїш 4 
Калинонька 79 

Каменярі 11 

Канікули 101 
Канон 9 

Кант про Спасіння 13 

Капітошка 25 
Капітошка і торбинка-веселинка 181 

Капли и цапли 106 

Капризи погоди 29 
Капризы природы 29 

Капці для матусі 181 

Карасик 113 
Карі очі, чорні брови 79 

Карпати 4 

Картопелька 37 
Касіў Ясь канюшину 79 

Катерина 167 
Катерина і Василь 66 

Катря-Катря, Катерина... 63 

Качает листья листопад 36 
Качечка 97, 117 

Качка ряску дарувала 103 

Кашка 94 
Каштани Тульчина 56 

Квіти 101 

Квіти на балконі 100 
Квіти уночі 48 

Квітка айстри 23 
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Квітне наше місто 22 

Квітнева 91 

Квітнева заметіль 98 
Квіточка-україночка 96 

Квітуй, Полтаво 71 

Квітуй, Україно! 17 
Квітучі Суми 70 

Квітчає весна землю 104 

Києве мій 4 
Києво-Святошинська земля 54 

Київ — Варшава 43, 83 

Київський вальс 4 
Київський новорічний вальс 15 

Київські дзвони 72 

Кину кужіль на полицю 4, 7 
Кирилівка — Шевченкове село 100 

Киценя 49 

Кицька вчила 94 
Киця 54 

Киця сходинки лічила 54 

Кінчається літечко 114 
Кіт і мишка молотили 94 

Кішечка Ася 98 

Ключі від щастя 45 
Клятва 69 

Клятва повстанців 5 

Книга 30 
Кобзар співає 104 

Кобзареві 49, 97 

Кобзарі 88, 101 
Коби скорше з гір Карпатів 13 

Коби-с знала, моя мамко 2 

Ковбої 101 
Когда погаснут облака 60 

Козак 28 

Козак весілля справляє 75 
Козак від'їжджає 75 

Козак Мамай 75 

Козак од'їжджає 4 
Козака несуть 4, 7 

Козаки 56 
Козацька 10 

Козацька пісня 25 

Козацька похідна 22 
Козацька слава 43, 83, 101 

Козацьке весілля 79 

Козацьке щастя 73 
Козацький марш 35 

Козацький отаман 101 

Козацькі могили 127 
Козацькі пісні 85 

Козацькі чайки 26 

Козацького роду 104 

Козацькому роду нема переводу 65 

Козача смерть 167 
Козачата 102 

Козаченьку, куди йдеш 7 

Козачка 66 
Козелець 25 

Козуню, любуню 6 

Коли б мені ступка та жорна 4 
Коли вже згасне сонце 101 

Коли ви вмирали 20, 80 

Коли заснули сині гори 20, 72 
Коли звізда ясна 8, 9 

Коли на крилах ночі 4 

Коли нещастя засинає 58 
Коли падає сніг 45 

Коли поїзд у даль загуркоче 4 

Коли посміхається жінка 36 
Коли потяг у даль загуркоче 178 

Коли природа оживає 97 

Коли розлучаються двоє 4, 72 
Коли ти любиш рідний край 27 

Коли у путь 167 

Колисаночка для киці 108 
Колиска 34 

Колискова 16, 23, 29, 30, 45, 51, 53, 54, 72,  

  82, 88, 92, 96, 99, 103, 105 
Колискова для Аннички 53 

Колискова для матері 72 

Колискова до матері 62 
Колискова зими 99 

Колискова мами 28 

Колисонько, колисонько 4 
Колись... 49 

Колись, дівчино мила 4, 80 

Коло млина є калина 98 
Коло млина, коло броду 4, 7, 13 

Коло млина кременина 10 

Коло мої хати 7 
Колокола 118 

Коломийка 97, 116 
Колоситься пшениченька  71 

Колыбельная 36 

Колыбельная для котят 118 
Колыбельная для Мишутки 93 

Колыбельная "Засыпай" 60 

Колыбельная Ночи 117 
Кольорова пісенька 91 

Кольорове свято 101 

Коляда 3, 23 
Колядка з опери "Назар Стодоля" 81 

Колядочка 32 
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Комар і узвар 94 

Комарики, дударики 6 

Комарикові каша 94 
Комп'ютер Сер 51 

Кому ж, кому судилася 55 

Коні 25 
Коні мої, коні 2 

Коні-гриви 34 

Конотопська битва 41 
Концерт во дворе 83 

Конь 36 

Копав, копав криниченьку 4, 7 
Кораблик 113, 117 

Короговки мають, мають 32 

Коронований щастям 49 
Косив косар білу гречку 13 

Косить Василь, косить 2 

Космічна колискова 31 
Космічна подорож 101 

Косовиця 65 

Кот в сапогах 98 
Котигорошенко, або Казка про добро 181 

Котик 36, 94 

Котик видужав 105 
Котик захворів 105 

Котик хату підміта 94 

Котику сіренький 4, 6, 7 
Котилася бочечка 3 

Котилася зірка 7, 88 

Котилася ясна зоря з неба 4, 7 
Котилися вози з гори 10 

Котяча серенада 98 

Кохав мене батько 4 
Кохайтеся, чорнобриві 4 

Кохана 4, 56 

Кохана жінка 35 
Кохана Оксано 71 

Коханий мій краю 22, 77 

Коханій 28 
Кохання цвіт 51 

Кошеня 54 
Кошенятко Мурчик 98 

Кошечка 106 

Кошечкин вальс 118 
Кошка, котенок и шарик 106 

Кра, кра, ворона 6 

Країна "Сором" 97 
Край, де ми ростем 113 

Край доріжки 3 

Край дороги в полі 57 
Край Іванківський 35 

Краплини мрії 101 

Краса Волинь 22 

Красна врода 19 

Красная панна садок садила 75 
Красне поле 74 

Красноградські галушки 17 

Красноградські співанки 17 
Красуню лісу не рубай 102 

Красуня україночка 107 

Краю любий мій 101 
Краю мій 18, 57 

Краю мій, земля моя свята 53 

Краю мій коханий 70 
Краю мій лелечий 34 

Краю мій Подільський 21 

Креолка 83 
Кривобокая любовь 66 

Кривое зеркало 66 

Крилате слово 61 
Крило 61 

Крізь лелечі пісні 48 

Крок в небуття 116 
Кроленятко 113 

Кругом Мариноньки 2 

Кружевница 71 
Кру-кру 106 

Кручений панич 23 

Кручені паничі 10 
Крымская березка 66 

Крымская летняя 106 

Кто же виноват 56 
Куда ж ти си, молоденька, збираєш 2 

Куди їдеш, коли прийдеш 3 

Куди летиш, сива пташко 2 
Кує зозуля 56 

Кулик чайку любив 4 

Купава 30 
Купавушка 55 

Купаю в пісні душу 51 

Курличуть журавлі 95 
Кучерява Катерина 7 

Лагідні веснянії ночі... 16, 72 
Ладижин 56 

Ласкаво просимо 25 

Ластівка 4 
Ластівки 101 

Ластівочка 74 

Ластівочко, щебетушко 6, 74 
Лебедина скорбота 73 

Лебедина туга 71 

Лебеді 20, 113 
Лебеді кохання 52 

Лебеді материнства 23 
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Лебідка 73 

Лебідка моя білокрила 21 

Лебідь 27 
Левеня 114 

Легенда про Дніпро і Десну 44 

Легіню, пропав бись 9 
Леле, леле, лелесенько 4 

Лелека відлітає 69 

Лелеки 27, 35 
Лелеченьки 20, 75 

Лелечі ключі 36 

Лента за лентою 80 
Лесина молитва 76 

Лесі Українці 127 

Летели гуси 83 
Лети, моя пісне 25 

Летить галка через балку 4, 7 

Летів пташок понад воду 4, 9 
Летіла зозулька 3 

Летіла зозуля 4 

Летіла куля 3, 80 
Летіли журавлі 18 

Летять галоньки 22 

Летять коні 56 
Летять, наче музика, лебеді 25 

Летять, ніби чайки 4 

Летять у вирій журавлі 75 
Ливни весенние 66 

Лине пісня із небес 22 

Лине пісня над землею 79 
Лине пісня радості 107 

Липень 91 

Лисичка 97 
Листопад 58, 91, 95 

Листопад кохання 56 

Листочку червеный 9 
Лихо, людоньки, мені 55 

Лиця твого сяйво 47 

Лиш до тебе летіла... 43, 83 
Лиш по-українськи 104 

Лише в Україні 56 
Лілея 4 

Ліліт 34 

Лінивий котик 94 
Лірична дівоча 22 

Ліс — наш батько 5 

Лісова криниченька 117 
Лісова пісня 99 

Літачок 32 

Літнє свято 116 
Літній піснеграй 101 

Літній ранок 97 

Літня балада 51 

Літня ніч 54 

Літня пригода 43, 83 
Літо 94 

Літо, літо! 101 

Лічу в неволі 81 
Ліщино, ліщино 9 

Ллється любов твоя 45 

Лози зелененькі 21 
Луговая зозуленька 7 

Лугом іду, коня веду 4 

Луцький вальс 22, 57 
Лучаночка-волиняночка 22 

Лучка, лучіна 9 

Львівський дощ 72 
Львівський ноктюрн 62 

Люба матусю 5 

Люби мене 79 
Люби мене таким, як є 34 

Люби меня 29 

Любий брате, маму бережи 18 
Любимая Одесса глазами одессита 83 

Любимо землю свою 72 

Любимо природу 113 
Любити Україну 104 

Любім Україну 61 

Любіть Україну 4, 81, 178 
Люблю 21 

Люблю весну 178 

Люблю Вкраїну з краю і до краю 30 
Люблю дівчину 10 

Люблю свій край 9 

Люблю тебе, мій краю 17 
Люблю тебе, моє село Високе! 56 

Любов 47, 54, 56 

Любов і літо 33 
Любов і нелюбов 34 

Любов моя, весна моя 71 

Любов на всі літа 55 
Любов страху не знає 34 

Любове, нащо ти мені? 56 
Любовь моя 29 

Людино! Рай свій зберігай! 30 

Люлі, люлі, Василечку 4 
Люлі, люлі, люлісенька 6 

Люлю, люлю, люлешику 4 

Люлю, люлю, попід дулю 6 
Люлю, люлю, старий гулю 6 

Люляй, люляй, мій синочку 6 

Лютий 91 
Льон збирала, тонкі нитки пряла 4 

Мав я раз дівчиноньку чепурненьку 7 
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Мав я раз дувчиноньку 4 

Мав я чуба 55 

Мав'єм штирі коні 9 
Мавки 22, 57 

Магія кохання 49 

Маестро 34 
Маєва нічка 80 

Мазепа 40 

Майська ніч 49 
Маки в полтавськім степу 49 

Маки червоні 4 

Маковій 48 
Максим, козак Залізняк 7 

Мала Батьківщина 23, 38 

Мала мати дочку 2, 75 
Мала мати одну дочку 4, 7 

Мала мати сина 2 

Маланка 3 
Малая нічка-петрівочка 7 

Маленька вершниця 103 

Маленька киця 94 
Маленька нічка-петрівочка 2 

Маленька скрипка 100 

Маленький човен 56 
Мальва 49 

Мальвами всміхається подвір'я 34 

Мальви 71, 108 
Мальви під вікном 34 

Мальована мережка 101 

Малюнки 97 
Малюнки на асфальті 101 

Мама вишиває 103 

Мами оченята 101 
Мамин оберіг 37 

Мамин рушник 28, 43, 83 

Мамин хліб 56 
Мамина весна 49 

Мамина вишня 4 

Мамина любов 54 
Мамина пісня 31 

Мамина радість 101 
Мамина усмішка 56 

Мамина хата 56 

Мамина хустина 55 
Мамина хустка 54 

Мамине свято 114 

Мамини жоржини 23 
Мамині руки 30 

Мамі 45 

Мамко, мамко, що ти робиш 2 
Мамко моя солоденька 21 

Мамо, весна над садом 100 

Мамо, візьми на крило 66 

Мамо, мамо 51, 108 

Мамочкин сынок 118 
Мандрівна лічилка 110-12 

Манлива радість чужини 100 

Марічка 4, 53 
Марія 32, 178 

Март 66 

Марусю, Марусю 75 
Маруся Чураївна 10 

Марш 105 

Марш буровиків України 17 
Марш куреня "Бойків" 80 

Марш пожежників 23 

Марш хліборобів 50 
Марш юних мандрівників 101 

Марширують вже повстанці 80 

Маскарад вредных привычек 106 
Масленок 106 

Масниця, яка ти нудна 10 

Материн солодкий хліб 97 
Материна пісня 70 

Материнська пісня 10, 61 

Матері 49, 50, 59 
Мати 43, 54, 83 

Мати доню колихала 6 

Мати журавлика жде 75 
Мати наша, мати 6 

Мати Олена 6 

Мати садить чорнобривці 48 
Мати сіяла сон 4 

Мати Україна 50, 70 

Матінка — Земля 59 
Матінка Ісуса 114 

Матінка світу 97 

Матір ми не вибираєм 107 
Матрешка 106 

Матусенько-мамо 71 

Матусина хустина 100 
Матусю, мамо, рідна зозуленька 51 

Матусю-горлице 56 
Матуся 23, 96 

Мгновенья осени 60 

Медовій липі 34 
Межа 36 

Меланка 75 

Мелодії лелечого краю 49 
Мелодія 4 

Мелодія душі 58 

Мелодія кохання 49 
Мелодія мрії 73 

Мелодія опівночі 47 
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Мелодія снігів 51 

Мемории о Малой Арнаутской 83 

Мене мати купала... 56 
Мене не балувала доля 21 

Мені залицятись не гоже 34 

Мені однаково 18 
Мені тринадцятий минало 11 

Ми біжимо 37 

Ми в цьому єдині 36 
Ми — веселі барвінчата 102 

Ми всі діти українські 23, 97 

Ми гайдамаки 80 
Ми — "Джерельця Карпат" 112 

Ми — дівчата з України 79 

Ми — діти 101 
Ми — діти України 116 

Ми живемо на Україні 104 

Ми з тобою 32 
Ми з тобою ішли в Кореїз 178 

Ми забрели з тобою в осінь 34 

Ми — зима і літо 34 
Ми зродились із крові народу 5 

Ми йдемо удвох 11 

Ми — козацькі внуки 17 
Ми літо не гуляли 10 

Ми — майстри 103 

Ми мужчини 114 
Ми підем в діброву 6 

Ми підем, де трави похилі 4 

Ми по таборах і тюрмах 5 
Ми прийшли на Ваші іменини 79 

Ми роду козацького діти 35, 92 

Ми твого двора не минаємо 75 
Ми, українські партизани 5 

Ми — українці 35, 72 

Ми — хлоп'ята-молодці 103 
Миг Рождества 93 

Мила моя, дівчинонько 74 

Милая мама 93 
Милая роща 66 

Мили гуски лапоньки 94 
Милий наш скрипалик 103 

Минає осінь 54 

Минають дні, минають ночі 4 
Минуле 73 

Мир 47 

Мире лукавий 4 
Мирна Україна 54 

Мисливська тиша 49 

Мишенятка не сплять 110-12 
Мишка на подушке 98 

Між горами а в долині 4 

Між іншим 33 

Мій вибір 48 

Мій Волинський краю 75 
Мій Дніпропетровськ 60 

Мій кожний день 48 

Мій край 49, 50, 110, 112 
Мій краю, щедрий на любов 34 

Мій любий Боже, я твоє дитя 45 

Мій миленький... 63 
Мій рід 34 

Містечко над Збручем 102 

Містечко провінційне 51 
Місто зоряного старту 31 

Місто між житами 31 

Місто моє 22, 57 
Місто-сад 31 

Місяць і зіроньки 4 

Місяць і я 58 
Місяць на небі 7, 79 

Місяцю ясний 4 

Місяцю-королю 9 
Місячна дорога 20 

Місячна ніч 112 

Місячні дерева 100 
Мне вязать бы из слов кружева 60 

Мне кажется, это Шопен 64 

Мне нужен ты 66 
Мне очень жаль 66 

Мне часто снятся грустные глаза 51 

Многая літа 4, 70 
Мов бандури рокіт 27 

Мов вихор, степами гуде 80 

Мова 58 
Мова барвінкова 57 

Мова в нас така чудова 104 

Мово рідна 70, 97 
Мовчазна осінь 58 

Мовчить зоря 22 

Могили роду кличуть щовесни 30 
Мого дитинства світ 108 

Мого серця квіти 100 
Могутня молитва праведного 47 

Мода, мода, мода... 63 

Модница 98 
Моей жизни свеча 35 

Моє джерело 34 

Моє дитинство 58 
Моє життя 54 

Моє кошенятко 44 

Моє місто 50 
Моє Поділля 56 

Моє Полісся голубе 55 
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Моє село 25, 38, 50, 61, 70, 73 

Моє янголятко 44 

Можна 97 
Мои вороные 51 

Мої коні 37 

Мої світанки золоті 30 
Моїй коханій 29 

Моїй пісні 21 

Мой белый теплоход 35 
Мой Иерусалим 46 

Мой любимый человек 66 

Мой малыш 29 
Мой Симферополь 106 

Мой старый сад 64 

Мой упрямый капитан 93 
Молитва 56, 74, 108, 112 

Молитва дитини 97 

Молитва до Бога 22 
Молитва до Богородиці 74, 112 

Молитва до діви Марії 108 

Молитва за Тарасів Заповіт 104 
Молитва за Україну 4, 25, 127 

Молода сивина 37 

Молодіжна пісня 69 
Молодчики молодії 66 

Молюся! 97 

Молюся за вас 100 
Монолог 83 

Монолог мальчишки 106 

Морозець 103 
Мости 56 

Мостик 106 

Моя Батьківщина 101 
Моя Буковина 53 

Моя вічна любов 101 

Моя доле, моя Україно 10 
Моя доля — плакуча верба 37 

Моя земля 17 

Моя земля — любов моя 55 
Моя зоря 25 

Моя Карлівщина 50 
Моя кохана 52 

Моя лучанко 22 

Моя любов 52, 56 
Моя любове 33 

Моя мила 37 

Моя печаль 70 
Моя пісня і любов 31 

Моя Полтаво — злато місто 71 

Моя правда життя 50 
Моя провінція свята 37 

Моя рідна земле 36 

Моя стежина 4 

Моя ти школо 73 

Моя Україна 56, 107 
Моя Україно 4, 100 

Мрійниця 99 

Мрія 4, 52, 96 
Мрія діждалась крил 34 

Муза 30 

Музика весни 100 
Музика звучить 99 

Музика між нами 4 

Музика у серці 23 
Музиченька грає 22 

Музична абетка 117 

Музична скринька 105 
Музо моя! 30 

Музыка к любви 66 

Музыка — моя Душа 60 
Музыка, музыка 66 

Музыкальная школа 93 

Мур-ля-ля 98 
Мы на лодочке катались 66 

Мы не бродили под луной 37 

Мы пришли к вам с миром 83 
Мы школа интернат 66 

Мышонок-гриб 106 

На березі Стиру 22 
На білім світі щастя є 4 

На болоті 94 

На Великдень 97 
На велосипеді 105 

На Верховині 72 

На високій дуже кручі 9 
На відстані сльози 56 

На вулиці скрипка грає 4, 7, 79 

На горі береза 70 
На городі 113 

На городі буркун 4 

На городі верба рясна 4, 7 
На городі калинонька 13 

На городі сіно 4 
На гостини додому 79 

На день Святого Валентина 38 

На долині туман 4 
На жіноче свято 55 

На журу вечорову 55 

На зиму осінь повертає 71 
На Івана Купала 99 

На Івана, на Купала 72, 75 

На калині в садочку 22 
На камені ноги мию 4 

На Княжій горі 104 
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На крилах мелодій 22 

На круги своя 36 

На крутій горі сив-сокіл сидить 2 
На Купала 94 

На лижах 96 

На ліщині 103 
На машині 105 

На многая літа! 8, 9 

На небі зірка ясна засяла  127 
На небі зіронька 25 

На Новий рік і Йордан 14 

На пепелище любви 35 
На плаю 72 

На поточку-м прала 4, 7 

На припоні 37 
На развалинах судьбы 66 

На рассвете 66 

На Різдво Христове 2, 15 
На Різдвяні свята 2, 10 

На річці Шопурці 21 

На Світязі ніч 57 
На своїй землі хорошій 104 

На Святвечір 102 

На серці грає скрипка 51 
На службі Україні 104 

На стежині любові 49 

На Тарасовій горі 108 
На Тарасовій землі 61 

На тебе сошелся клином белый свет 66 

На тему Гайворонського 80 
На тихій річці 47 

На тім боці — на толоці... 63 

На тім боці, на толоці 10 
На тот большак... 66 

На уроці 101 

На човні 55 
На Чорнобиль журавлі летіли 72 

На Чорнобильській горі 100 

На чужині 61, 108 
На чужині тяжко жити 4 

На Шар-горі звершився бій... 26 
На ярмарку 117 

На ярмарок в Сорочинці 71 

Навгороді коло броду 4 
Над вечірнім Дніпром 22 

Над Дніпровою сагою 4, 11 

Над Дніпром-Славутичем 104 
Над древним Иерусалимом 83 

Над моєю хатиною 4 

Над поточком 79 
Над річкою бережком 7 

Над Тікичем 34 

Надвечірня любов 37 

Надвечірня свята любов 37 

Надежда 106 
Надією живу 49 

Надія 25, 35 

Надія полинова 48 
Над'їхали партизани 5 

Надобраніч усім на ніч 4 

Надобридень вам, сватове! 2 
Найкраще місто в світі 31 

Найкраще місце на землі 103 

Найкраще сузір'я — моя Україна 48 
Найкращий край 116 

Найкращий час 100 

Найсвятіше на світі 4 
Найтяжча ноша 25 

Наколядуйте, діти, доброти 54 

Накрила нічка 80 
Налетіли журавлі 4, 7 

Наливаймо браття 75 

Наливайте браття 82 
Налий, мамо, шклянку рому 75 

Намалюй мені ніч 20 

Намисто 99 
Напечи пиріжків мені, мамо 34 

Наречений мій 24 

Народження пісні 23 
Нас одевает солнце в ризы 64 

Нас поєднає вальс 19 

Наснились сині очі 37 
Наснились яблуні в цвіту 37 

Наснись мені коханою 34 

Наступає чорна хмара 75 
Наступила чорна хмара 3 

Наталії 50 

Наталочка-полтавочка 63 
Наталочка-скрипалочка 69 

Научитесь чудесам 60 

Наш Луцьк 22 
Наш молодий хороший 2 

Наш отаман Гамалія 2, 82 
Наш Подільський краю 65 

Наша Диканька 26 

Наша жизнь 29 
Наша мова 30, 103 

Наша перепілка 2 

Наша пісенька руда 94 
Наша пісня 59 

Наша планета 23 

Наша школа 54 
Наша юность 93 

Наши мамы 60 
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Наші діти зріють 48 

Наші друзі 23 

Наші мами 23 
Нащо мені чорні брови 4, 76 

Нащо тобі питати 61 

Не бийсь об камінь 55 
Не біймось осені 34 

Не боли, моя душа 64 

Не буде ніколи 56 
Не будемо журитись... 63 

Не буду ся женити 9 

Не будь заручником 73 
Не випускайте маминих долонь 88 

Не відпускаю 54 

Не вмирає любов 49 
Не вміє грати 73 

Не всі сади... 3 

Не гнівайся, чоловіче 71 
Не дай нам Бог 36 

Не дай нам, Бог, війни 50 

Не дійшов 58 
Не дожил мой отец 71 

Не дорікай 56 

Не думай про мене 37 
Не женися на багатій 4, 104 

Не женися, сину, бо зле тобі буде 4 

Не заблукай 73 
Не забувають ветерани 30 

Не забуду 60 

Не забуду вчительки ім'я 101 
Не залишає нас війна 30 

Не залишайте землю сиротою 37 

Не згорає зоря 55 
Не зраджу я 49 

Не исчезай 66 

Не кажи нікому 55 
Не клич весну 34 

Не корите вы Мишутку 55 

Не куй, не куй, зозулько ряба 75 
Не люби мене так 52 

Не могу понять 66 
Не може заснути малюк 99 

Не отпускай меня, любимый 66 

Не питай 54, 71, 80 
Не питай, чого в мене заплакані очі 4, 7 

Не піду я за старого 88 

Не пора 80 
Не приходь, не зови 51 

Не проси пробачення 34 

Не расскажу тебе, не расскажу 60 
Не ревнуй мене, коханий 63 

Не свариси, моя мила 2 

Не сміє бути в нас страху 80 

Не спи, моя рідна земля 127 

Не стелися, кудрявчик 7 
Не стій, вербо 7 

Не тече вода під камінь 116 

Не тільки в хвилини печалі 45 
Не топила, не варила 4 

Не чудуйтесь, добрі люди 4 

Не шукай за морем щастя 71 
Не шуми, калинонько 79 

Не щебечи, соловейко 4 

Небесна казка 94 
Небесная посланница 60 

Небо і земля 8 

Небо і земля нині торжествують 15 
Небо называют голубым 83 

Небо ясні зірки вкрили 2 

Небо ясні зорі вкрили 75 
Невдячні зайчата 181 

Невже — в хаос?! 178 

Невидимая страна 60 
Невидимый полет 83 

Неділя вербна 48 

Недумано, негадано 33 
Незабутній вчительці 23 

Незаселений острів 116 

Незгасна троянда 4 
Нема братчика дома 2 

Немало про сало 26 

Ненаписаний роман 37 
Неповторна весна 49 

Неповторна танцю мить 30 

Неполный бокал 25 
Непосида 114 

Нерозлийвода 96 

Несе Галя воду 4 
Неслухняний гусачок 96 

Неслухняний дощик 59 

Несу печалі 48 
Нехай всі квіти, небо і зоря співають  

лиш для тебе, вчителько моя 101 
Ни во что не верим 64 

Никто не забыт... 83 

Ни-ни, ни-ни, гроші в скрини 6 
Ні, мамо, не можна нелюба любить 4 

Ніжність 38 

Ніч яка, Господи, місячна, зоряна 4 
Ніч яка місячна 72 

Ніч яка місячна, зоряна, ясная 7 

Нічка цікавая 167 
Нічка чарівная 114 

Нічко цікавая 27 
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Нічна казка 110, 112 

Ніщо не варте хвилювання 34 

Но о любви мы говорим 66 
Нова "Калинка" 9 

Нова мелодія 54 

Нова пісенька 116 
Нова рада 10 

Нова радість стала 8, 15, 127 

Новая рада 2 
Новая радость світу ся з'явила 8 

Нове молоде майбуття 92 

Новий рік 56, 99 
Новогодняя 106 

Новогодняя песня 83 

Новогодняя хороводная 106 
Новорічна 44 

Новорічна пісня 101 

Новорічне 49 
Новорічне свято 102 

Ноктюрн 22, 77, 83 

Ноты мгновений 83 
Ну а дождь все моросит 66 

Ну і що ж, як прийдеться умерти 5 

Ну, не надо 37 
О айстри 22 

О Боже мій, Боже, що робиться в світі 42 

О Господи великий 47 
О Ісусе 47 

О, край родной 9 

О Мати Божа 114 
О настоящем 36 

О, не дарите мне цветов! 38 

О, не дивуйсь 27 
О нене, о нене 5 

О соловію! 4 

О, щаслива тая путь 42 
О, якби я тебе любив 49 

Обеліски 51 

Обереги шкільної долі 101 
Оберіг України 56 

Облака 66 
Облетает листва 60 

Облітав журавель 97 

Обнімусь з лелеками 48 
Обозна пісня 80 

Образ слави і краси 31 

Образа 55 
Обриває вітер листя 21 

Од бучка, до бучка 9 

Од Києва до Лубен 4, 7 
Ода життю 56 

Ода Луцьку 22, 57 

Ода музиці 4 

Ода сонцю 28 

Ода Сумщині 70 
Ода ЮБК 66 

Одвічно єдина 107 

Одесский вальс 83 
Одесское лето 118 

Один місяць сходить 2 

Один остался шаг нам до Победы 64 
Одинокая чайка 66 

Одинокий лелека 97 

Одиночество 83 
Одкровення 56 

Одна гора високая 4, 7 

Одна калина 66 
Однієї долі два крила 4 

Одного разу мав я дівчину 3 

Одної ночі 13 
Однокласники-друзі 24 

Одному тебе лишь расскажу 71 

Ожили наші губи покликом 48 
Озвались дзвони Великодні 103 

Ой, Афган! 44 

Ой, бачить Бог 15 
Ой, баю мій, баю 4 

Ой, білі лебеді на чорній воді 21 

Ой, бодай, бодай раненько не світало 6 
Ой, бодай ти, зозуленько 6 

Ой, Боже, Боже, зглянься на нас 2 

Ой, болить моє серденько 71 
Ой, в ліску, в ліску 7 

Ой, в полі, в полі вишня стояла 4 

Ой, в полі могила 3 
Ой, в саду, в саду 3 

Ой, в саду, саду пава ходила 75 

Ой, важу я, важу 4 
Ой, вам добрий вечір 2 

Ой, вдягнуся у неділю 104 

Ой, вербо, вербо 4, 7 
Ой, верше мій, верше 72 

Ой, весна, весна 7, 10, 75 
Ой, вечерю на стіл кладут 2 

Ой, вечір, вечір 75 

Ой, ви чорні воронята 3 
Ой, вийду я за воротонька 6 

Ой, вийду я на вулицю 7, 27 

Ой, вийду я на долину 4 
Ой, вийся, хмелю 4 

Ой, виорю нивку широкую 4 

Ой, вип'ємо, люди! 17 
Ой, висока та гора 10 

Ой, вівчарику 55 
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Ой, відти гора 3 

Ой, візьму я сардачок на плечі 3 

Ой, війна, війна 2 
Ой, гай, мати 4 

Ой, гай, мати, гай 4, 10 

Ой, гаю мій, гаю 4, 7 
Ой, гиля-гиля 7 

Ой, гиля-гиля, гусоньки, на став 4 

Ой, глибокий колодязю 7 
Ой, глибокий колодязю, золотії ключі 4 

Ой, гоп, в нашій хаті 10 

Ой, горе тій чайці 2, 4, 40 
Ой, Горинь, Горинь 5 

Ой, горіла біла корчма 9 

Ой, господарю-господаречку 2 
Ой, гук, мати, гук 27 

Ой, дай Боже 10 

Ой, джигуне, джигуне 4, 7, 79 
Ой, дівчата, знайте, знайте! 17 

Ой, дівчина-горлиця 4 

Ой, дівчина по гриби ходила 75 
Ой, дівчино красна 13 

Ой, дівчино, моя Галю 19 

Ой, дівчино, шумить гай 4, 7 
Ой, дуб на березу 10 

Ой, дубе, дубе 9 

Ой, Дунаю 71 
Ой, є в лісі калина 66 

Ой, є в полі верба 3 

Ой, є в полі кирниченька 3 
Ой, жалю мій, жалю 62 

Ой, жени ня, моя мамко 9 

Ой, за гаєм, гаєм 4, 7 
Ой, за садом 3 

Ой, за садом місяць сходить 75 

Ой, зайди, зайди 4 
Ой, засвіти, місяченьку 10 

Ой, зацвіла рожа край вікна 4 

Ой, зацвіла червона калина 4, 7 
Ой, зацвіла черемшина 2 

Ой, зацвіли фіялоньки 72 
Ой, збирайся, кохання моє 2 

Ой, зелена гілочка, зелена 21 

Ой, зелені полонини 9 
Ой, з-за гори 4 

Ой, з-за гори, з-за лиману 82 

Ой, з-за гори кам'яної 4, 7 
Ой, з-за гори старостоньки 2 

Ой, з-за гори чорна хмара 27 

Ой, зійди, зійди, ти зіронько вечірняя 4, 7 
Ой, зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя 88 

Ой, зійди, зійди, ясен місяцю 4, 7 

Ой, зіронько ти вечірняя 10 

Ой, знати, знати 4 

Ой, зоренька вечірняя 75 
Ой, і упали сніги 18 

Ой, Іване, Іваночку 3 

Ой, Іване-білодане 2 
Ой, ідуть тумани 11 

Ой, ізвечора сталась новина 2 

Ой, із-за гори та буйний вітер віє 4, 7 
Ой, ізійду я на могилу 27 

Ой, їхали хлопці з ярмарку 75 

Ой, йдеме, йдеме 8 
Ой, казала мені мати 4, 72 

Ой, качуре мій 10 

Ой, кіт-воркіт 4 
Ой, кого ж ви, мамцю ждете? 82 

Ой, козаче мій миленький 10 

Ой, коли б той вечір 4, 7 
Ой, коли ж ми поберемось 75 

Ой, коляда-колядниця 13 

Ой, конику-воронику 21 
Ой, коню мій, коню 2-4 

Ой, кряче, кряче та чорненький ворон 72 

Ой, кувала зозуленька 51 
Ой, кум до куми залицявся 4, 7 

Ой, кумочку-голубочку 9 

Ой, купила півня... 63 
Ой, куплю я дачу 4 

Ой, летить орел 88 

Ой, летіла горлиця 4, 7, 13 
Ой, летіла пава 6 

Ой, летіли журавлі 2 

Ой, лечу, лечу через Гадячу 10 
Ой, листочку осінній 95 

Ой, літає чорна галочка 7 

Ой, лопнув обруч 4, 7, 10 
Ой, любив та кохав 4, 7 

Ой, любив та кохав козак дівчиноньку 13 

Ой, ляцелі гусі з броду 79 
Ой, майнули білі коні 61 

Ой, мала перепілонька діти 6 
Ой, мала я чоловіка 66 

Ой, мамцю моя 75 

Ой, Марічко 7 
Ой, махала молодичка 2 

Ой, маю, маю я оченята 4 

Ой, маю я чорні брови 4, 7 
Ой, мете, мете сніжок 102 

Ой, мій батько гіркий 4 

Ой, мій милий вареників хоче 4 
Ой, мій рідний сину 2 

Ой, місяцю, місяченьку 4, 10 
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Ой, місяцю-місяченьку, не світи нікому 4 

Ой, морозе, морозеньку 75 

Ой, Морозе-Морозенку 2, 4 
Ой, музики мої 10 

Ой, на горі 22 

Ой, на горі білий камінь 4 
Ой, на горі буйний вітер віє 2, 82 

Ой, на горі вітер віє 9 

Ой, на горі вогонь горить 2, 4, 75 
Ой, на горі два дубки 4, 66 

Ой, на горі жито 4 

Ой, на горі калина 7 
Ой, на горі калина, під горою малина 4 

Ой, на горі лен зелений 9 

Ой, на горі лен, лен 2 
Ой, на горі листочок кленовий 9 

Ой, на горі, на горі 77 

Ой, на горі овес рясний 2 
Ой, на горі пшениченька 4 

Ой, на горі сніг біленький 4, 7 

Ой, на горі та женці жнуть 4, 7 
Ой, на горі хатонька 4 

Ой, на горі цигани стояли 4, 75 

Ой, на гору козак воду носить 4, 7 
Ой, на дворі сніжок паде 2 

Ой, на дворі хмарно 3 

Ой, на Івана 72 
Ой, на Івана, на Купала 10 

Ой, на Івана та й на Купала 2 

Ой, на морі козак, да гей, потопає 2 
Ой, на морі хвиля грала 19 

Ой, на славній Україні 2 

Ой, на ставу 3 
Ой, нагнувся дуб високий 80 

Ой, над морем синь далека 21 

Ой, надворі дощ іде 2 
Ой, напився Василечок 2 

Ой, напиламси, похилиламси 2 

Ой, наступила та чорна хмара 2, 4 
Ой, не бануй, моя мамко 2 

Ой, не жаль мені ні на кого 7 
Ой, не коси, бузьку, сіна 2 

Ой, не п'ються пива, меди 7, 13, 75 

Ой, не сама, не сама 2 
Ой, не світи, місяченьку 7, 66, 75 

Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому 4 

Ой, не світи, місяченьку та й на той перелаз 4 
Ой, не спить, не спить 10 

Ой, не спиться й не лежиться 4, 7 

Ой, не ходи, Грицю 4, 7, 9 
Ой, не цвіти буйним цвітом 4, 7 

Ой, не шуми, луже 3, 4, 7 

Ой, недавно сиротою стала 4 

Ой, ну, коте, коточок 4 

Ой, ну, котку рябку 4 
Ой, ну, коту, коточок 7 

Ой, ну, коту сірий 4 

Ой, ну, люлі, люлі 4 
Ой, од Києва до села 4 

Ой, одна я, одна 4 

Ой, Оксанонько, Оксана! 21 
Ой, п'є Байда мед-горілочку 2, 39 

Ой, п'є чумак, п'є 4 

Ой, під вишнею 4, 7 
Ой, під гаєм 75 

Ой, під гаєм зелененьким 27 

Ой, під горою 4 
Ой, під калиною 4 

Ой, під яблунькой 3 

Ой, підемо, жінко 4, 66 
Ой, підемо, пане брате 2 

Ой, піду в садок 3 

Ой, піду ж бо я 6 
Ой, піду на гору 3 

Ой, піду я в ліс по дрова 7 

Ой, піду я в сад гулять 4 
Ой, піду я до млина 4, 7 

Ой, піду я лугом 7 

Ой, піду я лугом, лугом-долиною 4 
Ой, піду я, мамо... 63 

Ой, піду я на музики 27 

Ой, піду я, піду 3 
Ой, піду я понад лугом 4 

Ой, плили гусоньки 18 

Ой, по горі вітер віє 3 
Ой, по горі жито 3 

Ой, по горі сірі воли ходили 19 

Ой, поїдем, товариші, на ту Україну 82 
Ой, поїхав за снопами 4, 7 

Ой, поїхав я до млина 7 

Ой, покинула перепілонька діти 6 
Ой, полети, галко 4, 75 

Ой, попід горою 2 
Ой, попливи, вутко 7 

Ой, порадьте, люди добрі 2 

Ой, посіяв козак гречку 4, 7 
Ой, при лужку, при лужку 4, 7 

Ой, приїхав козаченько з поля 4 

Ой, прийди 52 
Ой, продала дівчина курку 4, 7 

Ой, пряду, пряду 2, 4, 7 

Ой, пряла б я куделицю 75 
Ой, пустіть мене, ще раз хай гляну 2 

Ой, пущу я кониченька в саду 4 
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Ой, рано-рано кури запіли 2, 75 

Ой, роде наш красний 4 

Ой, розвивайся ти, сухий дубе 4 
Ой, рокочуть вітровії 32 

Ой, сад-виноград 4, 7 

Ой, сараку Унгурян 3 
Ой, сватали мене... 63 

Ой, сватку наш, сватку 10 

Ой, світи, місяченьку 4 
Ой, світи, світи, місяченьку 3 

Ой, світив місяць 3 

Ой, свята Варвара 4 
Ой, сивая зозуленька 7, 72 

Ой, сивая та і зозуленька 13 

Ой, сиділа дівчина 3 
Ой, сиділа дівчина край віконця 2 

Ой, сини-ясени... 57 

Ой, сину-синочку... 76 
Ой, сів Христос вечеряти 15 

Ой, скрипалю 74 

Ой, спала я на сєнє 7 
Ой, спи, дитино, спи, засипляй 6 

Ой, спи, дитя 6 

Ой, спи, дитя, без сповиття 4 
Ой, спи, дитя, в колисоньці 4 

Ой, спи, дитя, колишу тя 6, 7 

Ой, співаночки мої 4, 7 
Ой, стану я на кедрину 2 

Ой, стань же ти, молоденька 2 

Ой, стелись, стелись, ой барвіночок 4 
Ой, судома, браття, ой судома 4 

Ой, сходітси, дівчаточка 2 

Ой, та й у полі три доріженьки різно 4 
Ой, там далеко, на Волині 80 

Ой, там за горою 2, 10 

Ой, там за Дунаєм 4 
Ой, там, за кручею 18 

Ой, там за лісочком 66 

Ой, там за морями 4 
Ой, там за явором 7 

Ой, там, із-за гори 4 
Ой, там, на вигоні 65 

Ой, там на горі 79 

Ой, там на горі, на високій горі 2 
Ой, там на горі, ой там на крутій 2, 4 

Ой, там, на товчку, на базарі 4 

Ой, там, ой там край села 2 
Ой, там, ой там під явором 2 

Ой, там під дубом, під дубиною 2 

Ой, там при долині 2, 80 
Ой, там у лісі, під кедриною 2 

Ой, там у лузі, при дорозі 2 

Ой, там у полі тополя 79 

Ой, ти, вишенько, ти черешенько 4 

Ой, ти, вродо-вродо 71 
Ой, ти, гарний Семене 4, 7 

Ой, ти, дівчино, горда та пишна 4 

Ой, ти, дівчино, з горіха зерня 4, 72 
Ой, ти, дівчино зарученая 4, 7 

Ой, ти, доле моя, неспокійна така 37 

Ой, ти, дубе, дубе 4 
Ой, ти, дубе, зелен дубе 4 

Ой, ти, дубе кучерявий 2-4 

Ой, ти, зіронько та вечірняя 4 
Ой, ти знав, нащо брав 4, 7 

Ой, ти казав, яворочку 2 

Ой, ти калинонько 22 
Ой, ти, кицю, кицю 4 

Ой, ти, коте, не гуди 4, 28 

Ой, ти, коте рябку 4 
Ой, ти, Лелю молодая 32 

Ой, ти місяцю, а я зіронька ясна 4 

Ой, ти, місяцю-зоре 4 
Ой, ти ніченько 10 

Ой, ти, просо-волото 4 

Ой, ти сад 3 
Ой, ти, чорнушко-душко 2 

Ой, тиха вода, ой тиха вода 4 

Ой, то не зима 18 
Ой, три шляхи широкії 4 

Ой, ты, зимушка-зима 71 

Ой, ты, старый сиваку 9 
Ой, у вишневому садочку 4, 7, 79 

Ой, у вишневому саду 4 

Ой, у гаю при Дунаю 4 
Ой, у лісі 3 

Ой, у лісі березовім 2 

Ой, у лісі, на полянці 5, 80 
Ой, у лісі сосононька 18 

Ой, у лузі... 71 

Ой, у лузі, в лузі зелена трава 4, 7 
Ой, у лузі калина 82 

Ой, у лузі калина стояла 4 
Ой, у лузі та ще й при березі 4 

Ой, у лузі червона калина 4 

Ой, у мене є кума 35 
Ой, у неділеньку 4 

Ой, у перепілки 7 

Ой, у полі береза стояла 13 
Ой, у полі буйний вітер віє 2 

Ой, у полі, в полі 15 

Ой, у полі верба 80 
Ой, у полі вітер віє 4, 7 

Ой, у полі два дубки 70 
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Ой, у полі дві тополі 4 

Ой, у полі древо 10 

Ой, у полі жито 7 
Ой, у полі керниченька 2 

Ой, у полі край дороги 4 

Ой, у полі криниченька 4 
Ой, у полі криниченька одна 4 

Ой, у полі могила 2, 4, 75 

Ой, у полі нивка 4, 7, 75 
Ой, у полі озеречко 75 

Ой, у полі під вербою 2 

Ой, у полі плужок оре 75 
Ой, у полі при дорозі 4 

Ой, у полі птичка 4 

Ой, у полі сухий дуб стояв 13 
Ой, у полі тихий вітер віє 7 

Ой, у полі три криниченьки 4, 7 

Ой, у полі три тополі 2, 22 
Ой, у свата нова хата 2 

Ой, убрала баба діда 2 

Ой, умерла корчмарочка 9 
Ой, устану я в понеділок 27 

Ой, хмариться — дощ буде 4 

Ой, хмариться-туманиться 27 
Ой, хмелю ж мій, хмелю 4, 7, 10 

Ой, хміль, зелен хміль 18 

Ой, ходи, весно! 110-12 
Ой, ходила дівчина бережком 4, 7 

Ой, ходила красна панна 75 

Ой, ходила по лісочку 25 
Ой, ходить сон 6, 79 

Ой, ходить сон коло вікон 4, 79 

Ой, ходить, ходить місяць по небу 15 
Ой, Хома 71 

Ой, хотіла мене мати 18 

Ой, хто, хто 32 
Ой, цвіла калина 23 

Ой, черчику та горобчику 4 

Ой, чи будеш дівчинонько, за мною 
тужити? 13 

Ой, чи всіх гостей почастували 2 
Ой, чи є, чи нема 10 

Ой, чи є, чи нема пан господар дома? 13, 75 

Ой, чи то циганочка 25 
Ой, чиє ж то жито 4 

Ой, чиє ж то сіно 4 

Ой, чий кінь стоїть 4 
Ой, чий то кінь стоїть 7, 75 

Ой, чинчику-Васильчику 2 

Ой, чоботи, чоботи ви мої 4 
Ой, чого ж ти, вербонько 71 

Ой, чого ж ти, моє серце... 37 

Ой, чого ти, дубе 4, 7 

Ой, чого ти почорніло 4, 76 

Ой, чого ти, чайко 18 
Ой, чого я так дуже сумую 2 

Ой, чому ти, мамо... 37 

Ой, чому ти, молоденька, не плачеш 2 
Ой, чому ти, молоденька, не тужиш 2 

Ой, чорна я си, чорна 4 

Ой, чумаче, чумаче 4 
Ой, чую я через люди 4 

Ой, шум шумить по долині 2 

Ой, щедрівко 103 
Ой, що ж то за шум учинився 4 

Ой, я в городі... 4 

Ой, я дівчина полтавка 4 
Ой, я знаю, що гріх маю 4, 72 

Ой, я нещасний 4, 7 

Ой, як була я дай у матінки свеї 75 
Ой, як крикнули гуси-лебеді 13 

Ой, як прийшла рідна сестра 2 

Ой, як снігу намело 94 
Ой, якби я ластівочка 21 

Ой, якби я мала... 56 

Ой, ясна-красна в Карпатах весна 2 
Околесица 36 

Октябрина 60 

Оленчині пригоди 181 
Оля, Сонко і Сонечко 181 

Он не знает о твоей любви 36 

Онукові 113 
Опішнянські куманці 63 

Опришок 55 

Опять, листая дни 83 
Опять не можешь без игры 64 

Орися ти, моя ниво 4 

Осанна 57 
Осанна Волині 57 

Освідчення 49, 50 

Освідчення в любові 50 
Освячена любов 54 

Осенние фантазии 36 
Осень 36, 66 

Осико-скрипко 34 

Осіннє золото 4 
Осіннє листя 54, 95 

Осінні дощі 22, 57 

Осінні журавлі 48 
Осінні квіти 5 

Осінні скарби 95 

Осінній вальс 4, 38 
Осінній день 54 

Осінній причал 28 
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Осіння ідилія 49 

Осіння казка 95 

Осіння мелодія 95 
Осіння пісня 28 

Осінь 25, 49, 54, 95, 100 

Осінь золота 34, 101 
Осінь приходить в Тульчин... 56 

Останні листочки 95 

Останній бал 35 
Останній Отаман 4 

Останній привіт тобі, мила 5 

Остання ніч 11 
Остров детства 117 

Осэ шалом 83 

Отаманчик 104 
Отче наш 76 

Отче небесний 108 

Отче поле 50 
Отчегочка-почемучка 93 

Отчий край 22 

Офіра Ісусові 102 
Ох, і не стелися, хрещатий барвінку 4 

Ох, і повій, повій, буйний вітре 4 

Ох, лучше б он не приезжал 55 
Ох, та не люби двох 4 

Ох, у неділеньку рано-пораненьку 4 

Ох, як люблю ті наші гори 80 
Очерет лугом гуде 4 

Очерет тріщить 4, 7 

Очі 56 
Очі волошкові 4, 53 

Очі твої 88 

Павутинки бабиного літа 114 
Павучкові рушнички 181 

Павучок 113 

Падав сніг 50 
Падає з неба сон 99 

Падає листя 56 

Падало з верхівок листячко багряне 34 
Падают яблоки 36 

Падение империи 64 
Палестинское танго 83 

Палянички 103 

Паморозь 56 
Пам'ятай 61 

Пам'ятайте, люди! 44 

Пам'ятають Кармелюка 30 
Памяти Галины Шмульян 83 

Пам'яті бабусі 50 

Пам'яті друга 50 
Пам'ять 23, 35, 49 

Пам'ять Чорнобиля 35 

Панич Іванко по ринку ходить 2 

Парад випускників 50 

Паростки журби 48 
Парубочки-парубки... 63 

Парусина літа 32 

Пас я гусенятка 94 
Пасітеся, сірі воли 4 

Пасла дівка лебеді 10, 79 

Пасли вівці пастырі 8 
Паучок 117 

Пахне літо чебрецями 101 

Пахне м'ята 25, 59 
Пахне хлібом земля 59 

Пахнуть троянди 34 

Пахощі степу 50 
Пахучий сніг 117 

Певец 83 

Пейзаж 66 
Первая любовь 118 

Первое апреля 66 

Первое свидание 118 
Перебендя старий, сліпий 4 

Перед іконою Божої матері 88 

Передзим'я 95 
Перелаз, перелаз 4, 9 

Переляканий індик 181 

Переменка 43, 83 
Переможці 69 

Перлина ріднокраю 31 

Перша вчителька 23, 108 
Перша дискотека 96 

Першачки 95 

Перше вересня 73 
Перше кохання 49, 50 

Перший вирій 95 

Перший дзвоник 32 
Перший сніг 113 

Першії посли прийшли 2 

Першокласниця Оленка 95 
Песенка про май 51 

Песенка старого шофера 34 
Песенка Тотошки 117 

Песенка-чудесенка 106 

Песенная мозаика 93 
Песня 36 

Песня о елке 66 

Песня о книге 106 
Песня о музыкальной школе 93 

Песня о связном 66 

Песня о хлебе 117 
Песня о цветах 117 

Песня о школе искусств 93 
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Песня об Одессе 83 

Песня про лето 106 

Песня тишины 60 
Песня-романс об Одессе 83 

Петра і Павла 76 

Петрівка — моє село 17 
Печихвіські вогні 76 

Печу, печу хлібчик 94 

П'є журавка воду 66 
Пиймо, браття, горілочку 3 

Пийте, братці, попийте 4 

Писанка 180 
Пит и Гвин 117 

Питається сон дрімоти 4 

Півник 56, 113 
Під в'язничну браму вранці 2 

Під дощ 48 

Під зеленов липков 9 
Під містечком Берестечком 75 

Під прапором України 113 

Під сонцем України 28 
Під Твій покров святий 13 

Під твою милість 82 

Підем, пане-брате, од хати до хати 4 
Підкова 34 

Піду я в садочок 2 

Піратська історія 101 
Пісенька для всіх 99 

Пісенька з варіаціями 33 

Пісенька про книгу 108 
Пісенька про Миколая 28 

Пісенька про суничку 51 

Пісне дзвени 22, 101 
Пісне моя 32 

Пісня 97 

Пісня весни 54 
Пісня вірності 25 

Пісня гір 59 

Пісня для мами 23 
Пісня для матері 48 

Пісня з полонини 4, 53 
Пісня і праця 11 

Пісня і праця — великі дві сили... 11 

Пісня куреня 80 
Пісня любові 19 

Пісня Мавки 55 

Пісня мандрівного співця 57 
Пісня молодички 53 

Пісня — моя душа 79 

Пісня наша дзвенить 99 
Пісня Почаївської Богоматері 42 

Пісня про Байду Вишневецького 39 

Пісня про Бандеру 52 

Пісня про Вітчизну 69 

Пісня про Волинь 75 
Пісня про вчительку 4 

Пісня про гетьмана Мазепу 40 

Пісня про Дніпро 4 
Пісня про долю 85 

Пісня про земну красу 101 

Пісня про Кирилівку 17 
Пісня про криницю 72 

Пісня про Луцьк 22, 57 

Пісня про Мазепу 40 
Пісня про маму 29, 99 

Пісня про матір 28, 97 

Пісня про Миколая 99 
Пісня про першого космонавта України 

Леоніда Каденюка 53 

Пісня про полковника Різуна 5 
Пісня про Рахів 74 

Пісня про рідне місто 57 

Пісня про рушник 4, 79, 127 
Пісня про Світязь 22, 76 

Пісня про село Зеленівку 37 

Пісня про сотника 50 
Пісня про Тараса 69 

Пісня про Терешиху 37 

Пісня про чайку-небогу 40 
Пісня про школу 97 

Пісня про Юрія Тютюнника 80 

Пісня Снігуроньки 76 
Пісня Сольвейг 9 

Пісня хліборобів 69 

Пісня хоругв та знамен 31 
Пісня-дума про Житомир 18 

Пісня-реквієм 37 

Пішки 105 
Пішла мати на село 4, 7 

Пішов котик у лісок 6 

Пішов наш батько на війну 71 
Пішов Семен в поле 2 

Піють півні, піють другі 7 
Плавай, плавай, лебедонько 4, 104 

Плакала киця 97 

Плакуча гітара 4 
Плач чайки 75 

Плач Ярославни 32 

Плаче за чимось рояль 51 
Плачет киска 66 

Плекаю надію 73 

Пливе над землею лелека 49 
Пливе над річкою туман 31 

Пливе човен 7 



  

 123 

Пливе човен без весельця 4 

Пливе щука 4 

Пливли у небі кораблі 100 
Плутанинка 94 

Пляж 93 

По всьому світу 15 
По діброві вітер виє 4, 7, 72 

По долу — коні 34 

По дорозі жук, жук 4, 7 
По земле шагает лето 118 

По лунной дорожке 66 

По небу проплывет журавель... 64 
По пшенице по грудь... 64 

По садочку ходжу 2, 4 

По той бік гора 4, 7, 22 
Побажання 44 

Побажання на прощання 4 

Побачення з юністю 50 
Поблискують черешеньки 77 

Побратався сокіл 4, 7 

Побувайте у ріднім селі 35 
Побудь зі мною 28, 51, 56 

Повернись 28 

Повернувся я додому 71 
Повертайся, юносте 48 

Повертайтесь, лелеки, додому 100 

Повертайтесь назад, журавлі 55 
Повій, вітре 74 

Повій, вітре, на Вкраїну 4, 7 

Повінчана дружина 56 
Повіяв вітер степовий 48, 80 

Повстанська мадонна 28 

Повстанська пісня 108 
Повстанська прощальна 80 

Поглянь, чорноброва 37 

Погребище 56 
Под звуки музыки 60 

Подай, дівчино, руку на прощання 80 

Подай надію 71 
Подари мне... 56 

Подаруй мені 56 
Подаруй мені проліски 23 

Подаруйте надію на чудо 51 

Подарунок 181 
Подарунок мамі 101 

Подвиг 17 

Подивиси, мій миленький 2 
Подих дитинства 34 

Поділля моє 54 

Подолянки мої, мирівчанки 21 
Поема 20 

Поетесі 37 

Пожалій ти мене... 56 

Пожену я лебеді 4 

Поза ворота йде бистра вода 2 
Поза лісом зелененьким 4 

Поза лужком зелененьким 10 

Позволь мені, мати 7, 75 
Позич мені, осене 61 

Поїдь, поїдь, батечку, до Ковля 75 

Поїзд 105 
Поїхав я до Снятина 2 

Поклич 56 

Поклич мене 28 
Поклич мене в Новий Єрусалим 47 

Поклін Тобі, Тарасе 104 

Покупал баран баранки 106 
Поле моє, поле 71 

Полетів би-м на край світа 72 

Полечка 102 
Поліська полька 22 

Поліський край 25 

Поліський льонок 55 
Поліські приспівки 75 

Половина саду цвіте 4 

Положили снопи тато 97 
Полонила осінь вишні 30 

Полотно барвисте 100 

Полтавочка 113 
Полтавочки-горлиці 71 

Полтавський мій краю 71 

Полтавські галушки 63 
Полтавчанки мої 71 

Полтавщино, краю мій! 43, 83 

Полька 106 
Полька "Мар'янівка" 63 

Польова миша 97 

Полюбила чорнобрива 20 
Полюбила чорнобрива козака дівчина 75 

Поляжу росою 34 

Помаранчева веселка 108 
Помолись, дитино 108 

Понад водами 45 
Понад полем іде 4 

Понад Світязем 75 

Понад Стиром верби гнуться 22 
Понад Тікачем 69 

Понад Тікичем ходила 10 

Понад Ужем 21 
Понад Чигирином 82 

Попід мостом, мостом 4 

Попід садочок, попід калину 2 
Попід тереном стежечка 4 

Пора кохання 28 
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Пори вечірньої 49 

Порізала пальчик 4, 79 

Порося 96 
Посаджу я грушечку 6 

Посаджу я рожу 4 

Посадила огірочки 4, 7 
Посадила стара баба 72 

Поселок у моря 66 

Посилала мене мати 4, 66 
Посіймо добро 73 

Посію я конопельки 75 

Посіяли жито, та й нікому жати 4 
Последнее прощай 83 

Последний парад 17 

Послухай, дівчино! 74 
Послухай же, люба дівчино 2 

Послухай, кохана дівчино 5 

Посміхнися любий 22 
Поспішаю, життя, за тобою 37 

Почаївська Мати Божа 4 

Почему 106 
Почуття, що наповнюють душу 35 

Поэт 83 

Пою, когда гортань сыра... 60 
Прабабка 48 

Праведна дорога 58 

Працьовитий олівець 96 
Пращур 50 

При долині кущ калини 4 

Привела зоря 34 
Привіт 72 

Привітальна 23 

Пригадаю тебе... 56 
Пригадуєш: весна горіла 82 

Пригласили мы зверей 106 

Пригода з сопілкою 181 
Признание к морю 66 

Приїхав я коло двору 3 

Прийди до мене, осене... 59 
Прийди, веснонько... 63 

Прийди, Ісусе! 47 
Прийди, прийди — дома сама 10 

Прийди, сонку, в колисоньку 4 

Прийди у садочок 37 
Прийшла мамка під облачок 9 

Прийшло Різдво 108 

Прийшов к тобі, дівчинонько 10 
Прилетіла жавориночка 76 

Прилетіла перепілонька 4, 7 

Прилетіла пташка 23 
Прилетіли гулі 6 

Прилинули голуби 4, 28 

Примхливий Їжачок 59 

Присвята хлопцям юності 37 

Присипає лин линочка 94 
Приснилось матері 18 

Приснись мені, мамо 71 

Приступиси бай, таточку 2 
Приступиси, рідна мамко 2 

Прихід осені 59 

Приховане бажання 54 
Приходжу в Чорнобильську зону 34 

Приходить час 97 

Про козака Байду 39 
Про кохання твоє 37 

Про Лопатинського 5 

Про мишку і книжку 54 
Про Нечая 13 

Про Почаївську Божу Матір 42 

Про славне минуле 104 
Про "Слово" 36 

Про це не треба говорити 4 

Про що говорили звірі 97 
Пробач мені, мамо 34 

Пробачте, ветерани! 30 

Пробудження 50 
Провина 18 

Продається хата 34 

Продай, мамко, ті корови 3 
Продай, милий, сиві бички 4 

Прозорий сон 54 

Промінчик любові 45 
Пропив вівці на горівці 2 

Проси у Господа з вірою 47 

Прости 28 
Просто осінь 51 

Просто я кохаю 24 

Проходь обережно 96 
Прощавай наш дитсадок 92 

Прощався стрілець із своєю ріднею 2 

Прощай 58 
Прощай Басарабская губєрня 3 

Прощай, дівчино, прощай, єдина 2 
Прощай, світе, прощай земле 4 

Прощай, село, город рідненький 27 

Прощайте ви, ріднії села 5 
Прощальна пісенька 108 

Прощальный вальс 93 

Прощальный звонок 93 
Прощание с морем 106 

Прощання 49 

Прощання з дитинством 96 
Прощанье с букварем 66 

Псальма 40 
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Птаха 100 

Пташечка-Щебетушечка 21 

Пташка 52 
Птиця 23 

Птичка-невеличка по полю літає 4 

Пустив коня на долину 3 
Путивль 36 

Пущу коня 7 

Радій 45 
Радість любові 45 

Радість України 104 

Радуйся, земле 28 
Радуйтеся, всі людіє 2 

Радуйтеся, усі люде 8 

Раз пішов я погуляти... 63 
Раз приходжу я додому 4 

Раз я вийшов з друззями 3 

Разве старики мы? 66 
Разлуки бродят по судьбе 60 

Разом нині прославім 8 

Рай розвився 75 
Райдуга над Світязем 28 

Райдуга щастя 49 

Рани землі 100 
Рання осінь 49, 95 

Ранок 50, 105 

Распятая болью душа 60 
Рассвет 66 

Расскажи мне, дождик! 118 

Расставание 118 
Рахів у неділю 74 

Реве та стогне Дніпр широкий 4, 7, 75 

Реве-гуде негодонька 16, 57, 75, 77 
Ревуть, стогнуть гори-хвилі 7 

Реквием 83 

Реквієм 13, 80 
Реквієм по Чорнобилю 88 

Ремета 167 

Ретро 19 
Рибальська кулінарія 26 

Рике-чубчик 98 
Рисунок несказанной красоты 98 

Рідна Волинь 22 

Рідна земля 104 
Рідна калина моя 65 

Рідна криниця 30, 51 

Рідна мамо 110 
Рідна мати моя 4 

Рідна матінка моя 28 

Рідна мелодія 116 
Рідна мова 23, 52, 54, 101 

Рідна мово 114 

Рідна Україно 99 

Рідна школа 4, 101 

Рідне місто моє 76 
Рідне село 37 

Рідний дім 34 

Рідний Київ 54 
Рідний край 18, 25, 71, 102 

Рідний степ 50 

Рідні Карпати 74, 110 
Різдвяна 45 

Різдвяна балада 108 

Різдвяна зіронька 29 
Різдвяна ніч 29 

Різдвяні свята 89 

Річечка 97 
Робот 94 

Роде 56 

Роде мій 33 
Роде наш красний 10, 79 

Родина на сердце у меня 36 

Родина суровая моя 36 
Родом із села 18 

Рождественський канон 8 

Рождество Твоє 8 
Рождество Христове 75 

Розвивайся ти, високий дубе 5 

Розійдися, туманочку 55 
Розкажи мені, гітаро 34 

Розкажи мені про себе... 37 

Розкажи, обеліск 18 
Розквітай калино, Україно-мати 71 

Розлилися круті бережечки 4 

Розлука 58, 73 
Розляглись тумани 55 

Розмарія 9 

Розмова з вітром 61 
Розмова з матір'ю 49 

Розмова з обеліском 88 

Розплела берізка коси 23 
Розпрощався стрілець 80 

Розпрягайте, хлопці, коней 79 
Розпрягайте, хлопці, коні 4, 7 

Розсипав хтось зорі 58 

Романе, Романе 20 
Ромашка-першоклашка 98 

Рондель-романс 83 

Роси, дощику 97 
Роси, роси, дощику 92 

Росте терен, росте 9 

Рости, рости, черемшино 5 
Рукавички для сестрички 100 

Руки бабусі 101 
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Руки матері 35 

Русалонька 99 

Русалчині луки 26 
Русочубий серпень 48 

Русь 55 

Рученьки-ніженьки 4 
Рученята золоті 103 

Рушник 38 

Рушники 56, 88 
Рыбка 98 

Рябина 69 

С Днем рожденья, побратим! 17 
С первой парты девочка 106 

Сади вишневі, рожеві квіти 5 

Садок вишневий коло хати 4, 7, 76 
Сама рожу посадила 4 

Сама собі дівчина здивувалася 4 

Самий кращий дитсадок 92 
Самотній романс 19 

Самотня жінка 56 

Саночки-санчата 114 
Сватай мене, мужичок 75, 79 

Сватання Миколи 35 

Світ вклонився тобі... 23 
Світанкова моя Україна 108 

Світанковий сон 97 

Світанок 72 
Світе тихий, краю милий 4 

Світи місяцю 4 

Світи, світи місяць 3 
Світи, світи, місяченьку 27 

Світить місяць 5, 66, 80 

Світлий край 98 
Світлофори 34 

Світязький вальс 22, 57 

Свіча 58 
Свіча кохання 56 

Свіча любові 28 

Своєї Батьківщини не цурайся 30 
Своя у кожного стежина 23 

Свята ніч 127 
Святая Варвара 75 

Святая Покрова, козацькая Мати 40 

Свят-вечір 34, 108 
Святе ім'я 108 

Святий вечір 9 

Святий Миколай 15 
Святий Миколаю 102 

Святий хліб 23 

Святині 59 
Святкова пісня 23 

Свято букваря 30 

Свято Варварівки 23 

Свято душі 49 

Свято любові 49 
Свято Нового року 89 

Свято радості 101 

Святому Миколаєві 116 
Сегодни вночі 2 

Село 50 

Село моє 35 
Село моє, найкраще на Землі 35 

Село рідне моє 35 

Семен та Одарочка 63 
Семь цветов у радуги 117 

Сердцу очень жаль 35 

Серед літа 20 
Серед степу широкого 2 

Середини в любові не бува 49 

Серенада 11 
Серенада Шуберта 100 

Серпень 91 

Сиве крило 62 
Сивина ветеранів 50 

Сигаретки, папироски... 36 

Сиджу я край віконечка 4 
Сиджю собі, сиджю 9 

Сидить дід на печі 22 

Сидить кобзар на розпутті 4 
Сидить пташок на черешні 7 

Сидить Сава конець стола 2 

Сидить сестра, вишиває 2 
Сидить цісар на троні 2 

Сила любові 9 

Символ міста 30 
Символ праці та відваги 31 

Сині фіалки 54 

Синівська любов 50 
Синівська честь 104 

Синові незабудки 75 

Сину 56 
Сину, качки летять 4 

Сину про Україну 50 
Синя в березі криниця 70 

Сипле сніг 108 

Сирень 69 
Сійся, сійся, дощику 103 

Сіло сонце за віконце 82 

Сім доріг 83 
Сім'я і родина 56 

Сіно моє, сіно 75 

Січень новорічний 91 
Січовії стрільці 80 

Сіяв козак пшениченьку 4 
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Сіяв мужик просо 4, 7 

Сіять добре, розумне і вічне 35 

Скажи мені, мамо 71, 100 
Скажи мені правду 4 

Скажи мені, сину 71 

Скажи, нащо тебе я полюбила 4 
Скажи, скажи, серце, правду 4 

Скажу вам, дочки і сини 4 

Скакалка 105 
Скаче в полі білий кінь... 63 

Скільки гусей? 103 

Скоро, скоро всі вставайте 42 
Скрипалик-цвіркунець 110-12 

Скрипка би не грала 4, 66 

Скрипки 9 
Слава буди во вишних Богу 8 

Слава і многії літа 31 

Слава пісні 71 
Слава солдату 26 

Слава тобі і хвала! 31 

Славна з Олі господинька 181 
Славні козаки 22 

Славні хлопці і дівчата 15 

Слався, мій краю 10 
Слід Божої Матері 100 

Слідом, мамочко, слідом 2 

Слово 28 
Слово до Різдва Світла 32 

Слово Лесі Українки 49 

Слово любові 49 
Слово щирості 74 

Служба 23 

Служив козак у війську 4 
Служив Яків у пана 13 

Служитель 45 

Слухаю хор ветеранів 51 
Сльози осені 49 

Смерічка 72 

Сміло, браття, доки в силі 11 
Сміються, плачуть солов'ї 11, 19, 27, 37 

Смутний вечір, смутний ранок 4, 75 
Смутної провесни 127 

Снежинка 66 

Снежинки 29 
Сніг 30 

Сніг на зеленому листі 4 

Сніговію 94 
Снігурі — як ліхтарі 110-12 

Снігурка 114 

Сніжинка моя неземна 24 
Сніжиноньки летять 110-12 

Сніжок іде, метіль мете 7 

Снітків 56 

Снова дома 36 

Сняться сни мені... 56 
Со небес ангел 8 

Собачкина дачка 117 

Солдати 25 
Солнечное золото 93 

Солнцевка 36 

Солнышко для всех 118 
Соловейко 4, 113 

Соловейковий спів навесні 16 

Соловейку, чого рано встаєш? 13 
Соловей-соловушка 71 

Соловейчику 3 

Соловею-канарею 2 
Соловію, де ти був 2 

Соловію рябенький 13 

Солов'ї над Вижвою 22 
Солов'їної ночі 22 

Соловушка 118 

Солодка ягідка 79 
Солодкі сни 110, 112 

Сон 48 

Сонет-романс 83 
Сонечко 72, 103 

Сонечко, сонечко 6 

Сонце гріє, вітер віє 4 
Сонце заходить 104 

Сонце заходить, місяць ісходить 4 

Сонце, літо 79 
Сонце низенько 4, 7, 75 

Сонце низенько, вичур близенько 9 

Сонце сідає 99 
Сонце сходить, я журюся 5 

Сонце України 104 

Сонячний дощ 94 
Сонячний зайчик 96, 103, 105 

Сонячні ранки 114 

Сонячні ткачі 103 
Соняшник 94 

Сопілка 34, 113 
Сопілочка 30, 35 

Сорок повстанців 5 

Сорокалітні 56 
Сорочкова наука 181 

Сосновий пах пречистий 32 

Сотники Остроградські 26 
Спади мені дощем на груди 18, 75 

Спалах дива 49 

Спалена юність 23 
Спалені мости 49 

Спаси і помилуй нас, Боже! 9 
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Спасибі Вам, мамо 4 

Спасибі за кохання 60 

Спать мені не хочеться 4, 7, 79 
Специалист 36 

Спи, ведмедику хороший 103 

Спи, дівчино 13 
Спи, малесенька дитинко 23 

Спини мене 33 

Спинися, подорожній! 51 
Співає Дніпро 57 

Співак-невдаха 111-12 

Співали козаки 34 
Співанка про місяць 23 

Співанка-веснянка 72 

Співаночки для дітей 4 
Співають діти 23 

Співуча тиша 79 

Співучий колобок 103, 110-12 
Спіраль зла 73 

Спіть, хлопці, спіть 5, 75 

Сплетенье рифм 83 
Сповідь 28, 36 

Спогад 4, 36, 43, 83 

Спогади 49, 50 
Спокій загубив 66 

Спомин 56 

Спомини й печаль 49 
Спящая красавица 98 

Среди миров 83 

Срібний передзвін 100 
Ставок заснув 4 

Станме вшыткы юж ту 82 

Стану я солдатом 26 
Старенька криниця 34 

Старий кінь 58 

Старий рік минає 75 
Старички 117 

Старичок 9 

Старіє при хаті бузок 56 
Старовинний годинник із зозулею 105 

Стасі 26 
Стежина 20 

Стежиною до літа 113 

Стежка до воріт 18 
Стежка у село 34 

Стелися барвінку 72 

Степан Бандера 52 
Степова доля 50 

Стоїть гора високая 4, 7, 27, 76 

Стоїть дитя коло печі 2 
Стоїть дівча над бистрою водою 4, 72 

Стоїть козак на чорній кручі 2 

Стоїть коршма над болотом 2 

Стоїть наша молоденька 2 

Стоїть явір над водою 4 
Столиця Полісся 31 

Стояла я і слухала весну 22, 77 

Стоять в задумі сині гори 74 
Стрийський парк 114 

Стрілецький романс 80, 101 

Стрілецьким шляхом 80 
Стрічай, матусю, ювілей 102 

Струмочок 25 

Струни бандури 34 
Студентська пісня 20 

Стукає в скроні тиша 49 

Стяги пломеніють 101 
Суботів. Три криниці 34 

Суд над Байдою 39 

Суджена 49 
Сум Афродіти 62 

Сумна я була 72 

Сумно за селом 5 
Сумно мені, сумно 2 

Сумно сонце засвітило 80 

Сумно, сумно серед неба 4 
Сурми за горою 57, 101 

Сусідка 79 

Схаменімось, браття! 53 
Схилися над могилами солдатів 23 

Сховалось сонце за горою 75 

Сходинки 54 
Сцяжыначка 55 

Счастье 117 

Сьогодні в мами свято 103 
Та вже третій вечір 4 

Та внадився журавель 7 

Та забіліли сніги 4 
Та й кувала зозулечка 2 

Та й не думай, Марусенько 2 

Та й не плачте, моя мамко 2 
Та коло наших ворітець 10 

Та мить... 49 
Та не жур мене, моя мати 4 

Та нема гірш нікому 4, 7 

Та ніч була 56 
Та орав мужик край дороги 4, 7 

Та туман яром котиться 4, 7 

Так мені хочеться в гречку 34 
Так ніхто не кохав 178 

Так это ж не секрет 36 

Така її доля 4, 7 
Такая разная любовь 44 

Такий я ніжний, такий тривожний 178 
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Там, де гори сині 79 

Там, де ми ходили 55 

Там, де Ятрань круто в'ється 4, 7 
Там десь на Волині 5 

Там, на горі, на Маківці 80 

Там, на краю лісу 80 
Там народжується пісня 49 

Там під горою 100 

Там під Львівським замком 75 
Там попід лісом 5 

Там, попід лісом, темним бором 80 

Танго кохання 50 
Танго "Магнолия" 83 

Танец осени 51 

Танець зайченят 110-12 
Танець кохання 24 

Танець нічний 58 

Таночок сонця 116 
Танцювали зайчики у гайку 94 

Танцювали чаплі 94 

Танцювальні та жартівливі пісні 2 
Танцює листя 95 

Тарасова весна 72 

Тарасові думи 22 
Татарське зілля 56 

Твій полудень віку 25 

Твоє весілля 65 
Твоє личенько, явлене у сні 32 

Твои глаза 66 

Твои глаза — два озера 34 
Твої квіти 4 

Твої очі, мов чорниці 21 

Твої очі, оченята 56 
Твої уста 24 

Твої це, серденько, пісні 116 

Творець, що мир погибає... 15 
Твоя рука 58 

Те, що не вмирає 28 

Тебе не можна не любить 34 
Тебе пою, моя звезда 71 

Тебе шукала 48 
Темна нічка, темна 2 

Темная ніченька 2 

Тепла розмова 54 
Тепло твоїх долонь 35 

Терен, мати, коло хати 4 

Терниця 66 
Тернова хустка 59 

Терном, терном — там доріжка-шляшок 2 

Тече вода 79 
Тече вода в синє море 4 

Тече вода з-під явора 4, 9, 104 

Тече вода каламутна 4, 7 

Тече річка невеличка 4, 7, 9, 75 

Ти бережи синів моїх 65 
Ти візьми моє личко 51 

Ти гадала, моя мамко 2 

Ти гарний, як квітка 48 
Ти до мене не ходи 4 

Ти до мене прийди 25 

Ти ж мене підманула 4, 10 
Ти знов приснилася мені 34 

Ти і я 56 

Ти — любов і щастя 31 
Ти любов моя 4 

Ти людина 23 

Ти мене замани 55 
Ти мені снишся 37 

Ти — мов сон 52 

Ти — моя 52 
Ти не жінка... 56 

Ти не моя 4 

Ти не прийшла 27 
Ти не шукай мене 54 

Ти один Господь у цілім світі 47 

Ти пам'ятаєш 37 
Ти пив і я пила 75 

Ти прийди 25 

Ти, сива голубко 75 
Ти таємна така 52 

Ти у мене одна 108 

Тигрик вивчив букву р-р-ри! 181 
Тим, що упали 80 

Титан 66 

Тиха вода 4 
Тиха ніч 79 

Тихий вечір 8 

Тихий вечір долиною линув 69 
Тихий Дунай 4 

Тихий ліс 80 

Тихі вечори 56 
Тихо над річкою 4, 83 

Тихо, тихо Дунай воду несе 4, 7 
Тиша і вічність 52 

Тиша навкруги 4 

Тишина 25 
Тільки ви, зорі чисті 51 

Тільки кохання 51 

Тільки мама 114 
Тільки ти 25 

То буває тільки в казці 100 

То не грім загримів 5 
То, что сердцем велено не забывать 60 

Тобі, моя пісня 25 
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Тобі світити над світами 97 

Тобі я поклоняюсь 47 

Тобою і досі живу 50 
Только ты 43, 83 

Тополина 37 

Тополина баркарола 127 
Тополина дума 22, 57 

Тополі 18 

Тополя 57, 108 
Топчи, топчи 3 

Тост за батьків 55 

Травнева 91 
Треба жить 50 

Треба жіночку мені... 63 

Треба стати на крилечка 55 
Три ведмеді 105 

Три віночки 114 

Три доленьки 55 
Три кота 117 

Три поради 4, 66 

Три слова 49 
Тримаймось, ветерани війни! 51 

Тріє царі 8 

Тростник 19 
Троянди 56 

Трунок кохання 34 

Туди, де ходиш ти 25 
Тук-тук 116 

Тульчин 56 

Туман пливе 34 
Туман, сивий по долині 13 

Туман, туман по долині 3 

Туман яром по долині 4 
Туман яром, туман долиною 4 

Туман яром, туман яром 3 

Туристська пісня 61 
Тусі, тусі 4 

Тут, де ми живемо 104 

Ты ведь знаешь, я тебя люблю 35 
Ты меня сегодня пожалей 36 

Ты мне только скажи 36 
Ты со мной 118 

Тяжко, важко в світі жити 4 

У баби у гостях 48 
У бабці сови 94 

У вимірі щастя 34 

У вишневому садочку 4, 92 
У вічність ідуть ветерани 59 

У водяному млині 94 

У Волині очі сині 127 
У гаю, гаю вітру немає 4 

У Горпини іменини 79 

У Господа закохана 47 

У гості 105 

У дитинній моїй стороні 48 
У добру годину 79 

У задумі над річкою 22 

У задуму над рікою 57 
У заздрій розкоші принад 51 

У зайчика вушка 6 

У Карпатах літо 100 
У лелечому гнізді 94 

У лісах, у хащах диких 5 

У лісі літом я би жив 6 
У лісі під дубом столітнім 5 

У лісовій музичній школі 97 

У літа багато пісень 54 
У маленького цапка 94 

У мами 58 

У моєї внученьки 34 
У моєї доні 99 

У моїй оселі 71 

У неділю рано 3, 9, 75 
У неділю рано-вранці 7 

У окна 83 

У перетику ходила 19 
У похід 113 

У Русові, в крайнім домі 2 

У садочку 17 
У санчат — канікули 103 

У серці суща 49 

У споминах юності 49 
У сусіда гарна жінка 71 

У сусіда хата біла 4, 7, 10 

У сусіды за плотом 9 
У Твоїм слові — велич дум 47 

Уважаемая собачка 118 

Удивительный Слон 106 
Україна 4, 72 

Україна — мати 82 

Україна моя 22, 73 
Україна моя неповторна 107 

Україна — свята земля 26 
Україна — це краса, віра, праця 26 

Українець я маленький 104 

України я дитя 104 
Україні 17, 48, 79, 97 

Українка я маленька 6, 104 

Українки мої співучі 100 
Україно! 9, 25 

Україно, люба мати 23 

Україно, любов моя 18 
Україно моя 28, 71, 118 

Україно моя, Україно 25, 28 
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Україно, рідна Україно 18 

Україно, ти для мене диво 61 

Україно, Україно, ти рідна мати 5 
Україночка 4 

Україночка співає 79 

Українська баркарола 72 
Українська весна 56 

Українська мелодія 97 

Українська пісня 56 
Українське альфреско 33 

Українське диво 98 

Українське поле 34, 48 
Український віночок 103 

Українські повстанці 80 

Українці 28 
Українці, будьмо разом 18 

Українцям 56 

Умираю, моя мати, вмираю, вмираю 4, 22 
Урочиста 35 

Усе закінчиться колись 34 

Усе, що маю 45 
Усі гори зеленіють 7 

Усі ми діти Бога 100 

Утікай, утікай 9 
Утреннее солнышко 117 

Ученик-мученик 37 

Учимо щедрівки 113 
Учитель 117 

Учителька перша 114 

Учительница первая моя 93 
Учительське свято 114 

Учітеся, брати мої 4, 72, 104 

Ушел ваш поезд 83 
Ушла зима 66 

Фантазер 93 

Фантазія на українські пісні 72 
Фантазія юності 73 

Фахівцева порада 116 

Фея 54 
Фея-осінь 95 

Фронтові побратими 75 
Фруктовые часы 117 

Хай береже тебе любов моя 28 

Хай вам сіється 56 
Хай лунають жарти й сміх 35 

Хай тебе, мій друже, Бог хранить 4 

Хай тобі насняться коні 48 
Ханука 83 

Хата 48 

Хата дитинства 56 
Хата моя, біла хата 4 

Хатка-дивина 103 

Хвала Землі 59 

Хвалебна молитва 31 

Хвалилася береза 7 
Хине ма тов у ма наим 83 

Хиті, хиті 4 

Хірург 26 
Хліб на рушнику 18 

Хліб святий 49 

Хліборобська величальна 18 
Хліборобська слава 25 

Хлопці, що стали цвітом 65 

Хлопчик-козачок 23 
Хмаринка 113 

Хмарка 30 

Хмарка наступає 72 
Хміль лугами 21 

Хмільне причастя 50 

Ходе орел понад морем 10 
Ходив я в поле квіти рвати 71 

Ходила мати терен рвати 10 

Ходи-но, голубко 5 
Ходить вітер по степах 18 

Ходить гарбуз по городу 4 

Ходить журавка 10 
Ходить зима гаєм 97 

Ходить Йванко понад Дунай 2 

Ходить качур данцем, данцем 2 
Ходить кіт по горі 4, 28 

Ходить осінь поміж нами 48 

Ходить сербин по зарінку 2 
Ходить сонко 4 

Ходить тиша 97 

Ходьме (пойме), браття, ходьме (пойме) 8 
Ходять в нас вісті 13 

Холодне літо 54 

Хоровий жарт 72 
Хороші друзі 103 

Хочу додому 51 

Хочу піснею летіти 58 
Хрести 34 

Христова любов 4 
Христос воскрес! 45, 47, 101 

Хрюша обижается 117 

Хтіла мене мати 75 
Хто любить Україну 5 

Хто такі хохли 104 

Хто чого вчиться 97 
Хто як може 100 

Художник 117 

Хуторок 66 
Царівна 51 

Цветут акации 71 
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Цвіла, цвіла калинонька 5 

Цвіт кульбаби 49 

Цвіт надії 51 
Цвіте бузок 88 

Цвіте калина 17 

Цвіте Полісся 18 
Цвіте серпневе сонце 48 

Цвіте терен 4, 7 

Цвіте, цвіте черемшина 4 
Цвіти, Україно! 118 

Цвіт-полин 32 

Це буде так 57 
Це вже осінь 34 

Це моя Вкраїно 97 

Це моя земля 79, 101 
Це музика 101 

Це ты, дівко, це не ты? 9 

Це — Україна 108 
Цей день — Святе Різдво 15 

Цей рідний чоловік 34 

Цей розумний світ 100 
Циганочка 9, 70 

Цілувала козаченька 43, 83 

Цілунок 58 
Ціна життя 73 

Цыгане 51 

Ця ніч з тобою 48 
Чаєнята-діти 71 

Чайка 40 

Чайка степова 55 
Чари Задора над Ужем 61 

Чари ночі 4 

Чарівна весна 101 
Чарівна гуцулка 74 

Чарівна калина 22 

Чарівна лілея 55 
Чарівна ніч 49 

Чарівна скрипка 20, 79 

Чарівне дерево 30 
Чарівне перо 26 

Чарівне слово 102 
Чарівний Житомир 31 

Чарівний куточок 50 

Чарівний сон 49 
Чарівний сон кохання 43, 83 

Чарівниця 101 

Чарівниця-зимонька 102 
Чарівні горішки 54 

Чарівні струни 116 

Чарлик 101 
Час додому, час 4, 7, 22 

Час рікою пливе 4 

Частушки 66 

Чекає школа нас 92 

Чекання 49, 55, 56, 62, 69 
Чекатимеш — прийду 51 

Червень 91 

Червона калина 2, 3, 37 
Червона калино, чого в лузі гнешся 62, 72, 124 

Червона калино, чого в лузі стоїш? 20 

Червона рута 4 
Червоная, ой та калинонька 4 

Черевички 26, 94 

Через літа в душі несу 34 
Через поле до млина 94 

Через річеньку, через болото 9 

Через річку-невеличку 25 
Черемуха 37, 71 

Черемшина 4 

Черепаха 94 
Черноморский край 66 

Чесноти 98 

Чи ви, свати, упилиси 2 
Чи дома, дома 10, 79 

Чи є в світі молодиця 4, 72 

Чи є душа у терену? 60 
Чи й у вас, як у нас 37 

Чи навчу? 116 

Чи не той то Омелько 4 
Чи саме зірвалось яблучко 34 

Чи ти, милий пилом припав 4, 7 

Чи ти не знаєш, де я мешкаю 75 
Чи ти чув миленький 75 

Чи це ж тая криниченька 7 

Чи чуєш ти, друже юначе? 5 
Чи чуєш, мій друже, юначе 80 

Чи я в лузі не калина була 4, 7 

Чигирине, Чигирине 167 
Чиє люстерко? 103 

Чим пахне Україна? 97 

Чисте кохання 30 
Чистий четвер 28, 55 

Чистое небо 118 
Чия вина — материна 9 

Чия хата соломою вкрита? 9 

Чія то долина 9 
Чобітки 63 

Чобітки в коточка 94 

Чобіток 113 
Чобіточки риплять 94 

Чоботи 167 

Човен кохання 49 
Човник 117 

Човник хитається 80 
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Чого дуб зелений 10 

Чого ж вода каламутна 4, 7 

Чого ж, дівчинонько 34 
Чого Іван радів 73 

Чого, коню, воду не п'єш 2, 3 

Чогось мені чудно 4 
Чоловіче, я слаба 4 

Чом дуб не зелений 4, 7 

Чом не женишся, козаче? 34 
Чом ти не прийшов 4 

Чом ти, коню, воду не п'єш 2 

Чом, чом не прийшов 4, 7 
Чом, чом, чом, земле моя 4 

Чому мені важко 49 

Чому не я упав з коня 100 
Чорбівські підківки 10 

Чорна редька 66 

Чорна рілля ізорана 4, 7, 27 
Чорна хмара з-за лиману 75 

Чорний котик 94 

Чорні брови 34 
Чорні брови, очі сині 55 

Чорні очка 72 

Чорні очка, як терен 4 
Чорнії брови, карії очі 4, 7 

Чорнобиль 28 

Чорнобиль — ти наш біль! 44 
Чорнобривець 48 

Чорнобривці 4 

Чорноморець іде, чорноморочку веде 66 
Чорноморець, матінко, чорноморець 4 

Чорнушко-душко 2 

Чорнява чічка 62 
Чорти ми лісові 75 

Чубарики-чубчики 13 

Чуєш, брате мій 4, 127 
Чужі краї мене не обіймали 30 

Чумарочка рябесенька 4, 7 

Чути голос Твій в шелесті трав 47 
Шалом, хавэрим 83 

Шануймося, єднаймося 75 
Шаровари 117 

Шахтарі 58 

Шинкарочка 50 
Шинок у Пронях 26 

Шир хадаш 83 

Широкоє болотище 9 
Шкільний вальс 35, 101 

Шкільний дзвінок 35, 114 

Шкільний лунає вальс 108 
Школа — наша берегиня 54 

Школа радості 101 

Школо, прощай! 35 

Школярики — школярі 92 

Школьный причал 93 
Школярочка 103 

Шпачки 113 

Штири міхи мав горіхів 2 
Шукайте цензора в собі 33 

Шуми мої, думи мої 7 

Шумить гуде та дібровонька 4 
Шумить, гудить ліщинонька 3 

Шумить пшениця, як Дунай 20 

Шумить-гуде дібровонька 4 
Шуміла ліщина 9, 72 

Шуміли сосни і діброви 80 

Шумлять верби 3 
Шумлять хліба 18 

Щаслива доленько моя 61 

Ще буде день 48 
Ще варто 56 

Ще не вмерла Україна 10 

Ще не вмерла України ні слава, ні воля 4 
Ще не осінь 56 

Щебечи, пташко мила 97 

Щедрий Боже 47 
Щедрий вечір 108, 127 

Щедрий, добрий Миколаю 114 

Щедрик 18 
Щедрик, щедрик, щедрівочка 75 

Щедрівочка 30, 100 

Щічки-полунички 94 
Що буває, коли пісеньку образять 181 

Що в нашого хазяїна 75 

Що з тобою, друже?.. 63 
Що з-за гор-гори їдуть мазури 4 

Що по морю, морю 32 

Що по морю, по синьому 32 
Що то за грім 80 

Що то за предиво 127 

Що тобі любов моя? 34 
Щоб ми їли, як би у нас не було картоплі? 37 

Щоб співати колір чорний 80 
Щовесни до серця лине 30 

Щось надумав котик 102 

Щось по лісі гукає 22 
Эвэну шалом алейхэм 83 

Эскиз 66 

Это елочка моя 66 
Эх, буланые 71 

Эхо  66 

Юні назавжди 75 
Я бачив, як вітер березу зломив 4, 7 

Я в дорозі 58 
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Я в матері одна була 4 

Я в середу родилася 4 

Я Вас так безнадійно люблю 28 
Я вечір слухала 54 

Я вибрала тебе 48 

Я виросла в вишневому селі 48 
Я від тебе пішов 52 

Я віддаю тобі любов 100 

Я відчуваю вже, як плине час 51 
Я вклоняюсь тобі, Україно 101 

Я грію думки 36 

Я день собі придумую 100 
Я дитина Господа 47 

Я до школи йду 56 

Я дуже тяжко Вами відболіла 33 
Я дякую, Боже, Тобі 47 

Я ж тебе, Галю, не лаю 4, 75 

Я живу в своїй країні 107 
Я з піснею родився 56 

Я знайду доріженьку 55 

Я искал его повсюду 51 
Я і ти 49 

Я іду до тебе, рідна 79 

Я іду по землі 56 
Я клавишей стаю кормил с руки 60 

Я — козачка твоя 4 

Я кохала Іваночка 71 
Я люблю допомагати 103 

Я люблю тебе, райдуго 55 

Я люблю ходити пішки 94 
Я — Мавка 22, 57 

Я молився тобі 52 

Я не скажу Вам про любов 37 
Я не твій 52 

Я немовлям освячений в калині 30 

Я ніч твоя 54 
Я пам'яті запалюю свічу 108 

Я пишу тобі знову листа 56 

Я помню звездные луга 117 
Я просто жінка 34 

Я розкажу 19 
Я русин был 9 

Я серце в пісню переллю 100 

Я — син лісів 80 
Я — син степів 49 

Я слухаю, співає Соломія 100 

Я — співак 23 
Я сьогодні від вас від'їжджаю 5, 13, 80 

Я так тебе люблю 52 

Я твоє зерня 55 
Я тебе не цілую 54 

Я тебе полюбив... 50 

Я тебя ждала 56 

Я теж іще дитина 34 

Я тінь твоя 37 
Я тобі належу, Україно! 4 

Я тонко злився з вишиною 178 

Я троянда 58 
Я — українець 107 

Я — україночка 43, 83, 118 

Я хотела быть твоей весной 66 
Я часто матір згадую свою 4 

Я чекаю Миколая 108, 110-12 

Яблука 36 
Яблука доспіли 61 

Яблуневе диво  37 

Яблуневий цвіт 101 
Явір і яворина 70 

Явори 34 

Ягілочка 72 
Як би мені не тиночки 66 

Як в бій повстанець від'їжджав 5 

Як вечір настане 2 
Як ви умирали 13 

Як гарно з пісенькою жити 117 

Як дівчина пасла гуси 18 
Як Дніпро повік з Україною 4 

Як засядем, браття, коло чари 4 

Як зачала зозуленька 9 
Як ішов король 28 

Як ішов я з Дебречина додому 4 

Як калина розквітала 21 
Як маю я журитися 4 

Як м'яч став веселим 181 

Як на дальнім небосхилі 4 
Як на нашій землі 18 

Як надумав я женитись 71 

Як не любити Україну 37 
Як Орися працювати навчилась 181 

Як поїхав мій миленький на базар, до рідні 4 

Як собі заспівам 9 
Як танцюють козаки 75 

Як ти, чорте лисий, надоїв 51 
Як умру, то поховайте 4, 7, 72, 75 

Як упав же він з коня 18 

Як ходили та блудили всі колядники 10 
Як я, браття, раз сконаю 27 

Якби 114 

Якби зустрілися ми знову 4 
Якби мені, мамо, намисто 97 

Якби мені не тиночки 4, 7 

Якби мені сивий кінь 4 
Якби мені черевики 4, 7, 10 

Якби не заважала осінь 48 
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Якби ти знав 72 

Якби я був гетьманом 100 

Якби я був Полтавським соцьким 4 
Януш Корчак 98 

Ярмарок у Сорочинцях... 63 

Ясени 4 
Ясени верхами обнялись 21 

Ясенове 50 

Ясная зоря 63 
Adiemus 72 

Al hanisim 83 

Alleluia 72 
Ani purim 83 

Ave Maria 20, 72 

Building bridges 119 
Cantate Domino 72 

Eccho 72 

Evenu shalom aleichem 83 
Finita la tragedia 33 

Gan chajot shel purim 83 

Gloria 81 
Hachagiga nigmeret 83 

Haleluya 83 

Happy birthday, my mother! 102 
Happy birthday to You! 83 

Hevenu shalom aleikhem 83 

Hine ma tov u ma naim 83 

Idem velle 72 

Kad katan 83 

Leitsonim ktanim anachnu 83 
Let my people go 72 

Lichvod purim 83 

Little jazz mass 119 
Maoz tsur 83 

Matai, Matai? 83 

Menybol az angyal 8 
Mishenichnas Adar 83 

Narodilsa Kristus Pan 9 

Nokturno 72 
O cesatte di piagarmi 72 

Pod tim nasim okeneckom 9 

Rak be isroel 83 
Rostie drobna jatelina 9 

Sason vikar 83 

Sevivon 83 
Shalom, chaverim 83 

Shir chadash 83 

Shlomit bona suka 83 
Shuv drakhim 83 

Stille Nacht 8 

Stille Nacht, heilige Nacht! 79 
Utzuetza 83 

Vehistadarnu 83 

Viva tutte le vezzose — Ameno 72 

 

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

 
А було пахуче літо 56 
А в домі сьому у веселому 8 

А в пам'яті мати зі мною 79 

А вже весна, а вже красна 4, 72 
А вже третій вечір, як дівчину бачив 4, 7 

А Ви давно не бродите в тумані 34 

А вії твої — то смерекові віти 52 
А діда вода по коліна зайняла 66 

А забіяки — горобці під стріхою ховалися 37 

А каштановим листям дорога завіяна 52 
А ми солдати, в нас одна мета 25 

А мы о том художнике 117 

А над Майданом 4 
А світ розпочинається з любові 28 

А ти зі спомину-туману 62 
А то не я, то тінь моя! 37 

А у бабці сови 94 

А у сунички очі карі-карі 51 
А уявіть: Сізіф допер свій камінь 36 

А цього року груша й не цвіла 34 

А я в річці брід знайшла 94 
А я завтра встану рано 101 

А я маленька бджілка 111-12 
А я хлопчик-Їжачок 32 

Аве, мій брате Авелю! 28 

Алілуя! Алілуя! Дзинь-дзинь-бом! 53 
Ах, зачем ты меня звал 37 

Ах, подруженьки-девчонки 71 

Ах ти вода, моя вода, здрастуй, мій  
Тікичу любимий! 34 

Баба хмара із криниці 97 

Бабине літо пройшло 73 
Бабине літо — ранні тумани 34 

Бабі срібного кожуха 114 

Бавить сонце природу, ніжно в небі 
сміється 60 

Багряний лист в гаю кружля 4 
Багрянцем осіннім укрилась земля 95 

Бал у школі сьогодні останній 35 

Батько знесилів рано 51 
Батько й мати під єдиним дахом 4 

Бачили люди біля села 100 

Бачу я знову і знову 59 
Баю-бай, баю-бай, спи, малятко, засинай 23 
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Без маски нет ни одного 83 

Безкрая ніч. Безгрішний ранок 54 

Белый след от самолета 66 
Белый снег лежит кругом 66 

Березка в горе уронит ветви 66 

Бершадський край, де ліс із степом 
дружить 56 

Бив мене чоловік "батіжками" 48 

Била мене мати березовим прутом 4 
Бистра вода 72 

Біга по світу 103 

Бігла лісом сіра мишка 54 
Бігла теличка з березничка 15 

Бідна моя головонька 40 

Бідні діти війни 38 
Біжать у Почаїв стежки і дороги 42 

Біжить струмочок невеличкий 103 

Біла-біла скатертина 102 
Білим медянистим квіттям 34 

Білим снігом сипле небо 37 

Біліють берези край мого села 38 
Біло-біло все навкруг 110-12 

Білою порошею 34 

Біля млина калина 79 
Біля мого вікна 54 

Біля наших дверей я стояв, мов жебрак 34 

Біля озера у лісі сон-трава цвіла 99 
Біля озера щодня 94 

Біля ринку на плитах холодних 51 

Біля річки в гаю 56 
Біля річки дві сестрички, — дві верби 69 

Біля річки, де калина 79 

Благословенні ті святі хвилини 113 
Благослови мати, весну закликати! 72 

Блаженна мить в сплетінні теплих рук 51 

Блисками і бризками — дощик в моє скло 101 
Бог віддався розп'яти 9 

Бог ся раждає, хто ж Го може знати? 8 

Богородице Мати, о Пречистая Діво! 101 
Боже Великий, Творче всесильний 5 

Божественна, незнана світла сила 49 
Болейте любовной горячкой 60 

Болить душа моя щодня 100 

Болить мені душа щемливо й гостро 49 
Болять і нині давні рани 49 

Босоніж стежка пробіжить 104 

Братове, Роде, час новий настав нам 32 
Бризкало сонце дощами вогняними 97 

Бринить, як кобза, ліс 49 

Був я, друзі, у Тюмені 17, 63 
Буду ніжно-тривожним, як приборканий 

звір 49 

Буду тебе ждати там, де вишня біла 61 

Будь же радістю живою 21 

Будь мені розрадою, пісне моя зоряна 19 
Будь ніжною, коли я буду гордим 56 

Бузковий дощ лишився десь у снах 48 

Бузок за хатою димить туманом білим 75 
Букварі та читанки, парти в два ряди 23 

Букви — АЗБУКУ — для нас 97 

Була весна весела, щедра, мила 77 
Була дружинонька у мене 63 

Була собі течієчка 55 

Було в мене у коморі жито 75 
Було на світанку це, почалася війна 37 

Был тихий вечер, горели свечи 56 

Был у мамы свинки 118 
Бьется море у подножья города 66 

В Антарктиде среди льдин 117 

В багрянце клены вешние 71 
В березневий світлий час 113 

В березневий ясний день 98 

В бою під Ізмаїлом відбив козак смуглянку 34 
В бузку співають солов'ї 34 

В вишневім небосхилі 30 

В гарматнім диму розкотилися луни 80 
В гаю зелененькім соловій щебече 13 

В гімназію щодня дзвінок покличе нас 50 

В глибині найчистіших криниць 49 
В горах грім гуде, хоч зима паде 13 

В горах стежки-блискавиці 20 

В далекій дивній Африці 101 
В далеком королевстве принцесса родилась 98 

В даль морскую тихо 93 

В двадцятім віці, у тривожну днину 52 
В дитинства лагіднім краю 113 

В дитинстві ми разом ходили до школи 71 

В довгополій багряниці 95 
В думках майнув далекий спогад 36 

В жалобі вся Московщини столиця 41 

В життєзгубну сльоту 73 
В житті обрали шлях ви непростий 45 

В зиму весело йдемо 113 
В кав'ярні затишно, і музику не чути 56 

В краю, де тисячі джерел 34 

В легкій чутливій світанковій тиші 49 
В лесочке, над речкой построена дачка 117 

В лісах дрімучих на Волині 80 

В лісах під Турійськом вже лист опадав 108 
В лугах России, где плывут туманы 9 

В мандри пускаються вже павучки 61 

В мене є горішок 54 
В мене є маленька киця 94 

В мене котик є маленький 36 
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В мене свято сьогодні веселе 23 

В мені немало цвіту відбуяло 28 

В мире много света — наступило лето 93 
В моє життя зійшла ти наче з неба 56 

В моєму серці в юності розквітла 9 

В моїм серці образа й жалі 55 
В надвечірнім лісі 22, 57 

В наряде парков, скверов и аллей 106 

В нас в городі зацвіли лілії 114 
В нас на Поділлі, в краю калиновому 56 

В нас тепер зима панує 114 

В наше місто Вишневе завітала весна 30 
В небі жайвір знов співа 94 

В небі зірка туманиться рання 20 

В небі зорі засіяли 22 
В очах цвіте-зорить душа свята 43, 83 

В переулках дома 36 

В перший клас ми прийшли малюками 35 
В першім класі свято 30 

В покорі серця голову свою 74, 112 

В полі я плела віночок 99 
В полудення року й літа 91 

В разгаре месяц март 83 

В Різдвяну ніч 29 
В руках фіалки невеликі 54 

В саду моєму хатина біла 32 

В свою фантазію багату 73 
В селі край дороги криниця прадавня 34 

В сине-бело-абстрактно-ажурном 60 

В синім небі, ген далеко від землі 29 
В снах золотих дівочих 4 

В спальне детской пианино 118 

В сріблястім інеї електролінії 56 
В срібних росах нічка вмилась 53 

В степу, ніби вічність розлого 75 

В Стрийськім парку, що не крок 114 
В сяєво сонця закоханий день 19 

В твоїх садках вітри ласкаво віють 43, 83 

В твоїх степах стоять кургани вікові 53 
В темном окне твой силуэт 35 

В тім краю світанковім, де родився і виріс 35 
В тополях, каштанах та вербах 25 

В трех шагах от зрительного зала 60 

В Тульской области России 17 
В Франції далекій 98 

В хороводе дружном нашем 106 

В цей день ми радісно співаєм 72 
В цих травах ще, душе, відпочивай 48 

В цьому древньому юному місті 31 

В чарівнім саду, в веснянім саду 45 
В чаще леса бродят волки 106 

В шелесті калини 104 

В шелесті листя 45 

В школьном кабинете жил паук 117 

В щасливу пору і в ясну годину 108 
В этой жизни непонятной 93 

В юні світлі ночі 30 

В яблуневім саду, де стоїть моя  
батьківська хата 50 

Важенні груші падали в росу 49 

Валит с ног буран степной 71 
Василька навчила мати 69 

Ваши глаза — бездонный омут 51 

Ваші очі, мов перлини 101 
Ввинченные в небо ленты дыма 36 

Вдалині біліють хати 22 

Вдихну я духмяного хмелю 73 
Вдоль дороги столбы, столбы 51 

Вдягай вишиванку яскраву 102 

Вдяглись у зелень тихі вечори 56 
Ведмедик із лісу 54 

Ведуть до долі не манівці 34 

Великоднє свято, радості багато 101 
Велична, щедра і прекрасна мова 57 

Вербу стару бобер гризе 94 

Весела гра музика 63 
Веселая лягушка жила в одной реке 106 

Весело живеться нам у рідній школі 23 

Веселої співаєм 116 
Веселяться й плачуть скрипки 9 

Весна! Как много в этом слове 66 

Весна красна 22 
Весною родился в лесу паучок 117 

Весною, як сонце заграло 98 

Весну лето полюбило 118 
Весняними квітами, в променях зігріта 24 

Весняно-буйно визріла трава 113 

Весь багрянцем вкритий тихий ліс 95 
Весь вік в дитинства я в боргу, що  

з далини горить звіздою 23 

Ветер, ветер теплый 66 
Вечір надворі, ніч наступає 4, 7, 66 

Вечір, сутінки, все в таїні 56 
Вечір тихо грає колискову 101 

Вечірнє сонце, дякую за день! 28, 33 

Вечоріє. Стою я край хати 58 
В'ється, наче змійка 4, 53 

В'ється Тікич під горою 34 

Вже більше літ двісті, як козак в неволі 82 
Вже бубон грає — треба вставати 82 

Вже в косі сивина, але ти — як весна, що 

буяє в цвіту білопінних садів 23 
Вже вечір тихенько прилинув до нас 72 

Вже до нас прийшла зима 96 
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Вже з горіха листя опадає 54 

Вже згадала, що це осінь 48 

Вже земля весною обігріта 113 
Вже й березень м'яко скотився дощами з 

дахів 49 

Вже квітує в полі жито 94 
Вже кінчається літо 55 

Вже липня початок труди хліборобські 

вінчає 50 
Вже над пероном розійшлися хмари 51 

Вже настало літо тепле 65 

Вже не першая весна розливає повінь 25 
Вже небо не таке, як влітку 95 

Вже осінні роси впали 95 

Вже останній клас сьогодні 108 
Вже піввіку прожито, і це ще не межа 35 

Вже років промайнуло немало 17 

Вже сіло сонечко за гаєм 4 
Вже скільки літ, неначе привид 56 

Вже скільки часу я тебе виглядаю 34 

Вже старому коневі 58 
Вже струмки співають 45 

Вже травень чепуриться 114 

Взгрустнулось матрешке 106 
Взимку білу полотнину 104 

Взяв би я бандуру та й заграв, що знав 4, 7 

Ви не плачте, мамо, на порозі синім  
морем сліз, гірких, як дим 23 

Ви не шукали слави, що перед людьми 45 

Ви простіть нас, любі матері 51 
Ви щасливі, пречистії зорі 114 

Ви як знайшли мене у світі 37 

Виглядаю тебе ще з весняних доріг 4 
Виглянь, виглянь, сонечко, землю освіти 72 

Виграють у світлофорі 103 

Виє вітер, довго виє, навіть слухать обрида 61 
Вийду в поле, гляну на море 4 

Вийду в поле, стану серед жита 4 

Вийду в поле чистеє 25 
Вийду вранці в сині гори 100 

Вийду рано в поле, подивлюсь довкола 71 
Вийняв Серпень серп зі стріхи 91 

Вийшла Наточка на сцену 69 

Вийшла, стала на поріг 101 
Викликає соловейко 10 

Виряджала мати сина у солдати 44 

Висить ябко, висить, але впасти мусить 79 
Висиха душі криниця 4 

Вислухав мову Дніпра я 57 

Витай, Ісусе, з Пречистой Діви зроджений 8 
Вишивала мати, і пісень співала 34 

Вишивала моя мати 100 

Вишивала я 55 

Виший мені, мамо, ще одну сорочку 34 

Вишня біля хати, як в усмішці мати 71 
Від Дніпра і за Карпати 44 

Від Івана дружина пішла 73 

Від матері роду — до матері-неньки 79 
Від села до села 100 

Від сивих віків і донині 31 

Відбившись далеко від хати 49 
Відвертий сніг лягає на долоні 54 

Відгомоніло скільки літ 69 

Відгомонять травневі грози 4, 59 
Відгриміла війна, прошуміли страшні 

канонади 35 

Відлетіла птаха 100 
Відлунав на прощання 24 

Відпусти мене, робото 51 

Відспівало літо, відспівало 23 
Відцвітає вишня у саду зеленім 37 

Відчинилося життя для маленької людини 99 

Відчиняє брами рай 58 
Віз свою хатинку равлик 103 

Вікно самовільно з'являється в сні 48 

Він і вона — незамінні актори 34 
Він не ніжиться на сонці 51 

Вісімнадцять, двадцять два 56 

Вітер в гаї нагинає 104 
Вітер віє-повіває 104 

Вітер ніжно гладить трави 61 

Вітер по небу пісню малює 99 
Вітер сердитий невпинно несе 91 

Вітер шелестить у гаї 43, 83 

Вітерець із лугів повіває 22, 57 
Віють вітри свіжі, віють на Вкраїну 59 

Вкраїнський вальс кружляє як дитя 37 

Вмирав актор 33 
Внезапно осень к нам пришла, печально, 

грустно 35 

Вновь из-под снега — мокрая трава 66 
Во весь опор летит счастливый 36 

Вогником мрійливим вечір засвітивсь 34 
Вогню пекельна круговерть і над 

пожежами заграви 23 

Водяний на річці млин 94 
Возраст пенсионный — шесть десятков лет 66 

Возсіявий над сонце во вертепі нині 8 

Возьму я в руки желтый карандаш 98 
Воїни Вітчизни, ветерани 69 

Волей небес разбит коварный план! 83 

Волны берег омывают 66 
Вони відходять тихо, одиноко 30 

Воно звучить, неначе скрипка 101 
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Воно — то мій Хорал, тривога і печаль 61 

Ворожила мені бабця, нарікала 51 

Ворон шепче воронятку 97 
Воронки й окопи давно заросли полинами 4 

Востаннє перевірені скафандри 53 

Вот она, милая роща 66 
Вот скоро уж две недели 36 

Вот собрались мы праздник отметить 83 

Вот уж город засыпает 117 
Вот уже не было заботы, так пристали 

бегемоты 117 

Вот уже отзвенел наш последний звонок 93 
Впав на землю вечір, мов туман 56 

Впало небо на груди землі 56 

Вража куля вдарила у скроню 167 
Время быстротечно — идут, бегут года 36 

Все в этом мире тленно и неново 36 

Все йде, все минає — і краю немає 4 
Все місто повне руху 96 

Все мысли разбегаются 66 

Все святе, що є на світі 99 
Всем, кто замышляет против нас 83 

Всі дороги простелились до мого села 56 

Всі запитують, чому 103 
Всі події в житті мають значення 50 

Всі покою щиро прагнуть 40 

Всі Солохи у Диканці 26 
Всім дітям потрібні лиш лагідні сни,  

ла-ла-ла 101 

Всміхалось мені щастя на віку 49 
Вставай, Україно, вставай 82 

Вставаймо, браття, як один 5 

Встає над Снітковом світанок 56 
Встала весна, чорну землю 104 

Встало рано сонечко 107 

Встану вранці й думаю 100 
Встань, козацька славо, засвіти знамена 18 

Всю ніч бушувала страшна завірюха 5 

Втомилися ноги у росах 56 
Втомилося у небі ясне сонечко 54 

Вудку стиснувши в руках 113 
Вхожу в хату, серцем відчуваю 56 

Вчора рік, вчора рік 9 

Вчора ще дзвеніли коси 95 
Галя — дівка молода та не має вдачі 35 

Гарна скрипка є в єнота 94 

Гарний віник у кота 94 
Гарний козак, гарний, гарний на натуру 75 

Гарний місяць вересень 95 

Гей, ви, браття, браття козаченьки 75 
Гей, ви, козаченьки 66 

Гей, ви, козаченьки, запорожців внуки 35 

Гей, ви, стрільці січовії, раз, два, три 4 

Гей, видно село, широке село під горою 80 

Гей, десь там, де чорні води 75 
Гей, згадаймо, браття, ту годину 22 

Гей, літа орел, літа сизий 4 

Гей, над бором, над гаєм 18 
Гей, нуте, хлопці — славні молодці 4 

Гей, рідний край сія хлібами 65 

Гей, степами, темними ярами 72 
Гей, там за порогами 4 

Гей, там на півночі Волині 127 

Гей, у лузі та й не перше літо 61 
Гей, у лузі червона калина похилилася 80 

Гей-гу, гей-га, таке-то в нас життя 5, 75 

Гелгоче гуска гусаку 94 
Ген, за лісами 96 

Ген із Верховини 18 

Ген на небосхилі світло котить хвилі 98 
Ген посеред поля 101 

Гетьте, думи, ви хмари осінні 22, 77 

Гея, гоя, дівчинонько моя 74 
Гітари плачуть, в склянках — по вінця 34 

Глаза твои — два озера с водою голубой 34 

Глухі громи гуркочуть за селом 59 
Гляну у віконечко 94 

Говорили-балакали 55 

Годинник із зозулею у мене на стіні 100 
Годинник старий на каміні 99 

Гойда, гойда, гойдалочка 94 

Гойдає вітер сонні ліхтарі 56 
Гойдається на хвилях яхта голуба 101 

Гомоніла Україна, довго гомоніла 127 

Гомонять твої Черкаси, твій  
Дніпровський край 34 

Гордий з того, що я українець 25 

Гордий погляд очей 56 
Горе і смерть несе в собі війна 30 

Гори мої, гори, гори кам'янії 72 

Горить зоря поезії над краєм 28 
Горить моє серце, його запалила 22, 57, 77 

Горнулась синя ніч, пташки ліпили зорі 76 
Город мой, во что ты превратился? 83 

Горько-сладкий запах моря и лаванды 66 

Горять променисто вогні мого міста 22, 57 
Господи, дай мені сили 56 

Господи, молюся 97 

Господь Бог предвічний нині нам явився 8 
Господь — творець гармонії 47 

Гострокрила пташечка 21 

Грає море зелене 4 
Грає море, стогнуть хвилі 71 

Грайте, грайте, голосніше 97 
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Граю наче непогано 116 

Гримотять литаври, стяги пломеніють 22,  

 101 
Гриць дружину обізвав 73 

Гуде вогонь — веселий сатана 33 

Гудуть вітри у золотому вітті 49 
Гудуть край поля ясени 57 

Гули тривоги 69 

Гусак — туди, а гуска — сюди 18 
Густа роса лежала на траві 50 

Густії тумани пливуть над полями 25 

Давай полинем у дитинство 37 
Давай с тобой поговорим по телефону в 

восемь 60 

Давненько обстежив Немо 116 
Давно минули юності літа 43, 83 

Давно расстались мы с тобою 71 

Давно у ветеранів сивина 50 
Далеко за обрієм сонце встає 71 

Дам я яловицю, дам я яловицю 79 

Дарит сказку любви удивительный вальс 83 
Дарував я завжди тобі квіти 56 

Даруймо матусі усміхнені миті 101 

Дарую тобі, світе, свою пісню 48 
Два веселі котики 94 

Два веселі котки 110-12 

Два голуби літають в небесах 110, 112 
Два голуби сиділи за вікном 51 

Два журились їжачки 56 

Два маленькі зелененькі 116 
Дві свічі у соборі 34 

Дві сусідки, дві подруги 101 

Двірничка сердиться на осінь 95 
Де б не був ти в далекім краю 108 

Де б ти не жив — живи! 100 

Де в синьогорі зоря встає 59 
Де в став схилилася трава 113 

Де взялись в імлі 55 

Де волошки в полі сині, в небі — пісня 
солов'я 101 

Де горы нашы стоят од віку 82 
Де є такі степи широкі? 25 

Де жита шумлять високі 25 

Де журба дівоча бродить по стежині 74 
Де зелена грядка 94 

Де зелені хмари яворів 97 

Де знайти ті слова найніжніші 23 
Де калиною пахнуть світанки 22, 57 

Де курні дороги вийшли за село 66 

Де льони-довгуни 4, 18 
Де любов моя, де сподівання? 79 

Де метіль гуляє, чи морози люті 17 

Де могутній Дніпро котить бистриї  

хвилі 43, 83 

Де над шляхами явори задумані 34 
Де народився, де пройшло дитинство 35 

Де небеса сміються сині-сині 50 

Де небесна з озерною синню 57 
Де нічка у гуцульській хустці 79 

Де терня, де терня, а в Реметі терня 167 

Де Тетерів хвилі несе говіркі 31 
Де Тетерів-річка тече 31 

Де ти, батьку, мудро-сивий лебідь 49 

Де ти забарилась, вечірняя зоре 71 
Де ти, де ти, місяченьку 71 

Де ти, пташино співоча, нині 72 

Де ходили ми з тобою 49 
День, день, білий день — вставай, дівко, 

клади вгень 82 

День за днем, день за днем, день за днем 34 
День згаса за обрієм 79 

День народження — то свято, ждем  

завжди його приліт 23 
День осінній тихий і прозорий 95 

День перейду — чисті роси 62 

День помірно згаса, прохолодні вже ночі 95 
Десь на світі опадали роси 52 

Десь сховався листопад 94 

Десь торкає жайвір дзвін у піднебессі 76 
Дети под елкой уселись 117 

Джміль настроїв контрабас, коник — 

скрипку нову 23 
Дзвенить, дзвенить шкільний дзвоник 114 

Дзвенить душа від зустрічі з тобою 56 

Дзвінку колядку 102 
Дзвінок покликав всіх до школи 110-12 

Дзвіночки конвалій, і снігом присипаний 

колос 51 
Дзвонить, грає срібна річка 72 

Дзвонять струни зоряної арфи 49 

Дзвонять-грають в буйних травах  
скрипалі маленькі 91 

Дзижчав комар до комара 94 
Дзюркотить струмочок, доганяє весну 108 

Диб-диб-диб! 97 

Диби-диби, диби-диб 94 
Дивись на світ очима Бога 73 

Дивлюсь на ясні твої очі 37 

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю 4, 7 
Дивляться тополі в небо голубе 127 

Дивная новина, нині Діва Сина 15 

Дивная новина ныні Діва Сына 8 
Диканька чарувала нас весною 26 

Дитинства ключ у вирій відлетів 88 



  

 141 

Дитинства смак — акацієвий цвіт 48 

Дитинство — далеко-далеко 49 

Дитям я виростив калину 30 
Дише весна, а чи осінь задумливо 

хмуриться 50 

Діва сина колисала 99 
Дівчина стежкою 22 

Дівчино, голубко, присядь біля мене 80 

Дівчино моя, ти ж моя мати 27 
Дівчино-смаглявочко, де ж ти загубилася? 49 

Дід онукові зліпив 116 

Дінь-дінь струмочок 25 
Для зайчика сіренького 96 

Для кого я живу, як не для тебе? 9 

Для тебе, кохана, сьогодні співаю 38 
Дні ідуть за днями 45 

До вас, мої рідні, звертаюся я 97 

До великої покари 39 
До вікна мойого 4 

До криниці навпростець садом йшли з 

Тимошею 117 
До мене Муза завітала 30 

До небес бездонність соколина 50 

До победы отсчитаны дни 64 
До тебе, Україно наша, бездольная мати 75 

Добрий вечір вам, чесним господам 4 

Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті 99 
Добрий вечір тобі, пане господарю, 

радуйся 15 

Добрий день! — нам ромашка гукає 98 
Добрий дядько Морозець 103 

Доброта завжди таємна, тиха 98 

Довгими дівочими ночами 51 
Довгі тіні біля хати 92 

Довго тужить сумна бандура 97 

Довго шили їжачки 103 
Дождик весенний в дверь постучался 118 

Дождик, дождик кап-кап-кап! 106 

Дождик капает по крыше 93 
Дождь грибной в горах прошел 106 

Доки батько живий, доки мати жива 4 
Доля музиканта барвами багата 23 

Доля щастя нам подарувала 56 

Домівко моя, мій човник у водах 
бурхливих 51 

Допоки музика звучить в твоїй душі,  

як і звучала 23 
Дороги іншої не треба 4, 72 

Дорогу березень верстає 55 

Дотлівав в саду останній сніг 49 
Древлянський краю наш — роздолля 

пралісів 18 

Древній Рейн хлопоче хвилі 98 
Дремучий лес, река крутая 66 
Дріма павутина, сонцем зігріта 95 
Дружба і слово — тепла розмова 54 
Друже, зелен-луже 55 
Друже мій далекий 54 
Друзі мої, за родину свою 56 
Дударик гарний на виду 75 
Дуже хочеться мені 103 
Думами грустными объят 30 
Думи, Батьку, твої думи 22 
Дух святий, доторкнись 47 
Духовність — це не сказані слова 30 
Душа збентежена украй 56 
Душа шукає захисту й тепла 56 
Душею рвуся я туди 37 
Душу волнующий запах антоновки 36 
Дымкой тумана, сном запоздалым 66 
Еле-еле прошумели ели 36 
Если спорят с весною ручьи 25 
Если спрятать под подушку 117 
Если ты попал в беду 117 
Если хочешь ты узнать 106 
Есть в буднях свой невидимый полет 83 
Есть такие мудрые слова 117 
Ех, прощай Басарабская губєрня 3 
Ех, талан — гіркий полин 18 
Еще царила эта ночь, и танцевал огонь в 
камине 60 
Еще чуть-чуть, и белый дым 64 
Є в нас пісня, що всіх об'єднала 35 
Є вірні друзі в мене 114 
Є доріг у світі чимало 118 
Є на світі мама 95 
Є на світі незбагненна сила 56 
Є у Миколки робот 94 
Є у серці кожного з нас 35 
Єдина істина спасіння 47 
Жаб ловив чорногуз 94 
Жалі мої, жалі, великі, не малі 4 
Желтеют листья на деревьях 66 
Женчичок-бренчичок вилітає 4, 7 
Жив на узліссі старий чарівник 101 
Жив, не ївши-пивши він, — все любов 
шукав 23 
Живет на свете песенка 106 
Живуть слова — як мужні й мудрі леви 52 
Жила руда мишка у полі 97 
Жил-был старичок в Браззавиле 117 
Жита, жита, цвітуть жита 18 
Житомир, чарівний мій Житомир 31 
Життя іде, і все без коректур, і час  
летить, не стримує галопу 23 
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Життя людей болюче билось 26 

Життя, наче книга, в ній шлях твій і доля 25 

Життя спливло... Мов стук коліс 58 
Життя — це дарунок тобі і мені 15 

Жовтень у Карпатах вже золотить коси 74 

Жовтень — факір золотом вкрив 91 
Жорстокий світ. Жахливий час 73 

Журавель курличе 18 

Журавлики, журавлі 117 
Журавлі в далекий вирій клином 

відлітають 43, 83 

З Африки далекої 97 
З веснами відкочуються роки 49 

З вечора тривожного аж до ранку 4 

З високих гір збігає полонина 17 
З високостей йде новина 28 

З висоти минулих літ 101 

З вітрами шепчуться ліси 22 
З далекого краю 20 

З далекого краю лелеки летіли 75 

З дитинства лжі, неправди не терплю 50 
З дніпровських круч над Кременчуцьким 

морем 69 

З казкових снів чарівний цей куточок 50 
З конем козаченько 73 

З листя килим золотий 95 

З неба дощик бризкає 96 
З неба дощик капи, капи 94 

З неба дощик кап-кап-кап 94 

З неба сонечко котилося 96 
З новим роком вітаєм вас, друзі! 23 

З Полтавського бою розбитий гетьман 40 

З простором повінчана 50 
З рушницями крокуєм просто неба 49 

З часів хоробрих бунтарів 73 

За Батьківщину у боях вмирали 23 
За веснами весна весну квітчала 69 

За весною і літом не журися 49 

За весну, за верную удачу 64 
За високі Карпати 29 

За вікном моїм розсміялася 34 
За вікном палахтить метіль 52 

За вікном стрибає 96 

За Горинь-рікою ниви урожайні 66 
За окном березку ветер обнимает 71 

За окном тихий дождь 36 

За окошком — вьюга 29 
За потоком, за водою 59 

За рекой на горе 66 

За рекой, под горой 71 
За рідний край, за нарід свій 40 

За селом моїм діброва 50 

За синіми горами 97 

За туманом є людські душі 48 

За Україну, з вогнем завзяття 4, 75 
За широким Дніпром, де на луках 71 

Забавлянка у Маринки 94 

Забайдужилось Марині 37 
Забіліли степи, забіліли, а в дібровах 

сумують дуби 23 

Заболю, затужу, заридаю... в собі, 
закурличу 4 

Забрела в сосновий бір 113 

Забудь мене, мене забудь 4 
Забуяє весна. І повернеться зелом 32 

Забьется полночь за окном 66 

Завітаєм разом з сонечком 98 
Завітайте до нас 22 

Завітала вже зима 102 

Завітало гарне свято 101 
Заворожи мене, заворожи 51 

Заграй мені, мій смутку, в гожу пору 72 

Заграйте, сурми, на зорі 18 
Загубився в полі колосок вівсяний 110, 112 

Загубилась в Полтавських краях 26 

Загубилася юність у споминах синіх димах 49 
Задзвонили дзвони дзвінко в Перемишлі 4 

Задивляюсь у твої зіниці 97 

Задумавшись курил шофер 51 
Зажурився чорний кротик 94 

Зажурились галичанки та й на тую зміну 4 

Заздрощів не знаю 100 
Зайчику, зайчику, мій братчику 9 

Закатилось солнышко за леса дремучие 36 

Закружили в небі перелітні птиці 18 
Закружляла над хатою 51 

Закувала сива зозуленька 52 

Залиш мені фото на згадку 50 
Залишився у серці лиш спогад про  

щасливі ті, радісні дні 23 

Залунай, веснянко 72 
Заманили квіти 55 

Замела метіль, завила 25 
Замело-завіяло 55 

Заміта стежки додому 34 

Запалала та калина чарівна 22 
Заплівся перший промінь у траву 49 

Запорошены поля 36 

Засвітив місячок над густу гору 9 
Засвітились свічками каштани 58 

Засвічу тиху свічку надії, попрошу  

у небес доброти 23 
Засиніли гори 110 

Засиніли поля 55 
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Засіваймо, люди, тай добірні зерна 57 

Заскрипіли дверці шафи на уроці  

раптом. Раптом 101 
Засмутився півник 56 

Засмутилася калина, осипає цвіт 56 

Заснув ведмідь в барлогу 103 
Заспівай мені знов, але тільки про весни 88 

Заспівай мені, мамо моя 57 

Заспівай, трембіто 100 
Застигло усе в білосніжних обіймах зими 49 

Засурмили вістовії 10 

Засыпай, дитя, укрывайся сном 60 
Засыпают, ровно дышат 118 

Затихла пісня солов'їна 17 

Затінок, сутінок, день золотий 33 
Затуманилась неба просинь 37 

Захищати народ — ми таку собі вибрали 

долю 56 
Заховалось сонечко, тиша навкруги 25 

Заховалось сонце 102 

Заходить до хати зоря-зоряниця 4 
Зацвіли черешні на високій кручі 22 

Зацвітає калина 108 

Зацвітають квіти в полі 101 
Зачепився місяць за вербову гілку 70 

Зачинилися двері — і знов ти надовго 

пішла 49 
Зашепоче гай, нагадає про минуле 79 

Зашуміли ліси, зашуміли бори 13 

Зберегли вечорниці в Диканці 26 
Збережи для мене, батьку, землю й воду 100 

Збудував я на той берег 25 

Зварив малий комар узвар 94 
Звірі — в хащах лісових 97 

Зволь нам, Мати Божа 104 

Звучать, Україно, тривожнії дзвони 28 
Згадай же, кохана, як пахнуть уста 24 

Згадаймо, панове, дніпровські пороги 22 

Згасає жовтень, а у нас в саду 23 
Згубилось літнє сонце за горами 66 

Здається, що серця замало для дум, для 
поламаних крил 34 

Здалось мені, що під вікном 102 

Здесь чайки мирно в небе реют 83 
Здравствуй, здравствуй, моя милая 9 

Здравствуй, мечта моя! 55 

Здрастуй, Зеленівко! 37 
Здрастуй, сонце, здрастуй, воля 18 

Зелений дубочок на яр похилився 4 

Зеленіють жита, і любов одцвіта 178 
Земле рідна, мозок мій світліє 56 

Земля дочекалась і сонця, і рясту, і цвіту 28 

Земля у лагідній красі 113 

Земля у яблуневому саду 54 

З-за темного лісу 13 
Зима вже щезла вся без лишку 37 

Зима закружила, завыли метели 25 

Зима пройдет и весна промелькнет 9 
Зима уже мандрує 110-12 

Зимовий вечір впав на плечі 97 

Зібраласи звірина 2 
Зібралися в дружній громаді-сім'ї 92 

Зів'яло літо радості й снаги 49 

Зійшов ясний місяць з-за хмари 5 
Зірвала осінь листя золоте 54 

Зірка зірвалась у тишу 56 

Зірко, зіронько весела, посміхнись мені 
мерщій 101 

Зірочки у моєму серці 47 

Знаешь, я все хочу узнать 117 
Знайдеться на усе причина 105 

Знаю, батьку, ти сумуєш 54 

Знаю все его уловки 106 
Знаю, не кохає, але серце крають 79 

Знають всі село Петрівка 17 

Зневіри й болю хвилі перейду 74, 112 
Знов зозулі голос чути в лісі 4 

Знов цвіте червона журавлина 66 

Знову гамірно у школі 95 
Знову заглядає 103 

Знову мрія проросла із дитячого чола 99 

Знову нам насниться наше рідне поле 34, 48 
Знову наснилось дитинство 4 

Знову теплий літній вечір 56 

Знову шумлять журавлині ключі 114 
Золотаве листя 71 

Золотавий вечір накида на плечі 101 

Золотятся в небе облака 71 
Зоре моя, зоре, зоре світанкова 27 

Зорі в небі мріяли вишити рушник 34 

Зорі — очі весняної ночі 114 
Зорі, як очі, дивляться скрізь на нас 4 

Зорька алая, губы алые 66 
Зорька утренняя ранняя 66 

Зоря у срібному інеї 178 

Зранку сонце лагідно цілує 127 
Зробила я віночок 103 

Зупинись, не втікай, озирнися 73 

Зустріла я дві пісеньки та й стала їх питати 99 
Зустрілась із рідним селом 38 

Изумрудный, изумрудный 93 

Ирушалайм! Ирушалайм! 46 
І барвінком, і рутою 104 

І вдень, і нічную годину 34 
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І вітер не віє, трави не колише 7 

І вперше, і вдруге, і в тисячний раз 100 

І все на світі треба пережити 33 
І грозам, і вітрам увесь відкритий 49 

І догорає знову даль соснова 48 

І замкнулась душа на ключі журавлині 28 
І знову в мандри я іду 58 

І квіт зорі, і спалахи півонії 4 

І кожен рік був світ, як дім 48 
І люблю, і кляну, і плачу 59 

І онуків, і правнуків є 103 

І перший грім, неначе свято 49 
І припливає... відкіль? 51 

І серцем і душею я жадаю 17 

І скверик цей, де чути солов'я 70 
І тихо, і пусто, і слово живе 32 

І ще в романтичну годину 73 

Іграшковий човен відпливає 54 
Іде Катря до крамниці 63 

Ідем у світ нерідко навмання 49 

Іди від мене ти, моя кохана 80 
Іду до тебе, наче в просинь 24 

Іду до тебе через дощ 48 

Іду по вулицях дитинства 71 
Іду світанком у густий туман 30 

Іду через поле по свіжій ріллі 59 

Іду я лісом, скрізь дерева 5 
Ідуть віки, літа минають 71 

Ідуть роки. І ми вже не маленькі 54 

Ідучи в дорогу 37 
Із вирію вертаються лелеки 50 

Із глибини оспіваних віків 31 

Із давньої поліської легенди 76 
Із лагідними сонця промінцями 108 

Із ранку аж до ночі 103, 110-12 

Із теплих країв повернулись 92 
Із-за гаю по Дунаю 71 

Ісус Христос розп'ятий був не раз 33 

Ісусе, о Ісусе 47 
Ішов відважний гайовий до лісу темного 9 

Ішов Миколай лужком-бережком 32 
Іще не вечір, тільки надвечір'я 51 

Іще сонечко не скидалося 32 

Їде Грудень по дорозі 91 
Їду до бабусі, там веселка грає 98 

Їду, їду третій день 63 

Їду, щоб напитись 51 
Їдуть в Бережани січовії стрільці 80 

Їжачок, їжачок 59 

Їх було п'ять — всі різні і симпатичні всі 101 
Їхав козак містом, під копитом камінь 

тріснув 79 

Їхав — обіцяв повернутись, прийти ти 62 

Йде червень у своїй красі 101 

Йде школярочка до школи 103 
Йдуть до школи вранці діти 114 

Йдучи за батьківський поріг 73 

Йому привітно посміхнеться дама 34 
Йшла любов стежками, розсипала квіти 24 

Йшли бійці до бою та й через поля 27 

Йшли дівчата понад річкою 17 
К аллее Славы вел экскурсовод 83 

К тебе я обращаюсь, женщина 44 

Каблучками тонкими по улице 98 
Каже мати воли гнати на чужеє поле 88 

Кажуть хлопці й дівчата 55 

Казалось, не скоро простимся со школой 93 
Как же прекрасен рассвет голубой 66 

Как и все, пришла к концу и эта встреча 83 

Как плохо быть вдали от дома 66 
Как пожар, горит рябина 69 

Как тяжко мне жить сейчас 83 

Какого цвета счастье 36 
Какой, порою, к нам бывает 36 

Калина в лузі розгорнула віти 23 

Калиновий лист до порога упав 48 
Каменярі! До рук джаган! 11 

Канула у безвість навесні 28 

Капают, капают на болото капли 106 
Катерина материна 167 

Качка ряски наловила 103 

Квіти жовті, голубі 100 
Квітла веснонька моя 73 

Квітне під вікнами мамина жовта жоржина 4 

Квітне, радіє земля 72 
Квітне ранок на землі 113 

Квітневий лан врочисто і щасливо 49 

Квітуй, квітуй, кохана Україно! 17 
Квітуй, рідне місто! У тобі нам близькі 31 

Квітучі долини, стрімкі полонини 74, 110 

Київ — пісне моя і легендо 27 
Київ сніжний новорічний 15 

Кину спогадів начиння 34 
Кицька кицьку вчила 94 

Киця плакала в куточку 54 

Киця-принцеса жила у замку 99 
Кличе радісно до школи нас дзвінок 101 

Кличуть влітку зелен-гори 51 

Ключі журавлині 37 
Клянусь! Вино мы будем пить за всех 83 

Книга — вірний і надійний друг 108 

Книжку ми життя читаєм 44 
Коби скорше з гір Карпатів з'їхати в 

долину 13 
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Когда ваш конь аллюром не идет 51 

Когда морозы отступают 29 

Когда на зорьке иволга 71 
Когда наскучат ей лукавые новеллы 83 

Когда темно и станет холодать 93 

Кожен в світі після сну в вікно заглядає 100 
Кожен вечір дожидаю 4 

Кожен день в ранкову пору 92 

Кожен раз, як приїду в село 35 
Кожна буква знає точно 110-12 

Кожному потрібні ті святині 54 

Козак від'їжджає, дівчинонька плаче 75 
Козак з походу 75 

Козаків веде в похід 101 

Козацька славо, мрієш вдалині! 34 
Козачата — славні, дужі хлопці 102 

Коли б ти, нічко, швидше минала 55 

Коли безвихіддя й тривога 73 
Коли брунькуються листочки 49 

Коли буду я навіть сивою 33 

Коли вечір вже за обрій літнє сонечко 
ховав 56 

Коли ви вмирали, вам дзвони не грали 20 

Коли всі люди працю поважають 69 
Коли день настає 45 

Коли душа полине в небеса 30 

Коли за дальнім небосхилом 4 
Коли за рідним домом затужу 108 

Коли знестерпне від тривог 28 

Коли літо мій край заплітає в чарівні вінки 49 
Коли на дальнім видноколі 49 

Коли надворі вечоріє, коли в трудах  

минає день 23 
Коли падає, падає, падає сніг 45 

Коли ріки входять в береги 49 

Коли спадають ранні роси 22 
Коли тебе чую, материнська пісне 61 

Коли у сумнівах блукаю 50 

Колисало небо зорі 108 
Колискова пісня у дитинство кличе 56 

Колись в одній країні 101 
Колись до щастя нас вели стежки 51 

Колись мені щаслива мати 10 

Колись цвіли волошки в житі 37 
Колись, як птаство дивно-стоголосе 49 

Колосяться в полях хліба 17 

Комарики, дударики — на дуду, на дуду 6 
Коник, коник зелененький 111-12 

Коні мої, коники 25 

Концерт наш начинают кошки 83 
Коснулся вечер фиолетом вершин горы 66 

Котик опівдні наївся 94 

Котики вербові 94 

Котилася бочечка дубовая 3 

Котилася зірка та із підвечірка 88 
Котяться полями хвилі 57 

Кохав мене батько, як білу тополю 4 

Кохана, п'ю з тобою віч-на-віч 49 
Кохана, я тебе знайду 56 

Коханню весна дивувалася 56 

Кошеня згубилось у траві 54 
Край городу, біля тину 43, 83 

Край, де народився й виріс 35 

Край доріжки висока могила 3 
Край дороги не рубай тополю 4, 66 

Край Древлянський, стародавній 31 

Край села хатина 65 
Красою спасіння дістанем 26 

Краще не розпитуй, де моя весна 59 

Краю мій Подільський, краю черешневий 21 
Кригу днів надіями розколото 56 

Крила розгорне вечір 55 

Крилате слово, другом будь мені 61 
Криниця без джерел — це не криниця 28 

Крихітка-зіронька сяє згори 43, 83 

Кришталеві роси лягли 108 
Крізь життєві бурі вік ішли ви в парі 55 

Крізь ночей голубу каламуть 80 

Крізь пісні лелечі і щебети 48 
Крізь сум і чари ночі весняної 34 

Крізь туману ріку 50 

Крізь усю дорогу 97 
Крокодилові сльози проливали матроси 101 

"Кру" — курлычат тихо 106 

Кружляє осінь за вікном 38 
Кто не был в цирке — тот не знает 36 

Куди б не завели путі 17 

Куди б не йшла 51 
Куди б не йшов, куди б не їхав 37 

Куди, куме, заспішив, що й куми не 

бачиш?! 71 
Кукует кукушка 106 

Купальська ніч багаття палить 26 
Купи, милий, балалайку 63 

Купила матуся 94 

Кучеряві клени 28 
Лагідні весняні ночі зористі! 22, 77 

Лагідні руки бабусі люблять онуки усі 101 

Ластівочки прилетіли 101 
Лебідка моя білокрила, рум'яна 21 

Легка мелодія пісень 50 

Легкий, лелечий клекіт далекий 36 
Легкий промінчик сонця 101 

Легкої березневої доби 113 
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Лежала хустка на підвіконні 54 

Лелека знову з дому відлітає 69 

Лелеки вертаються в гнізда 97 
Лелея благородство, честь и совесть 83 

Лети, моя пісне, у вирій лети 25 

Лети, наша пісне, на крилах мелодій 22 
Лети наша пісне, сягни у безмежжя 61 

Летів лебідь з лебідкою 71 

Летіла зозулька, жалібно кувала 3 
Летіла куля через гору 3, 4 

Летіли журавлики з теплих країв 75 

Летіли лелеки у вирій далекий 27 
Лето теплое простилось 29 

Летять галоньки у три рядоньки 22 

Летять, летять сніжинки 103 
Летять листки пожовклі і зів'ялі 95 

Летять, ніби чайки, і дні, і ночі 4 

Ливни весенние душу умыли 66 
Лине вечір з-за Дніпра 105 

Лине з поля запах полину 32 

Лине пісня над землею, ген до виднокраю 79 
Линуть дзвони від Софії 74, 110-12 

Листочку червеный, чом ся не зелениш 9 

Листя обпадає 97 
Лише в Україні стежки споришеві 56 

Лише музика над гаєм 96 

Лише раз буває нічка чарівная 114 
Лишь только ты нужна мне, только ты 43, 83 

Ліс — наш батько, нічка — наша мати 5 

Ліси, рівнини, гори 101 
Літ — сто десять, віку чверть — за гратами 4 

Літня ніч напливає поволі 43, 83 

Літо пахне, зорі й місяць 51 
Літо танцює з каштанами вальс 50 

Літом щедрим і ласкавим 49 

Ллється і ллється мов часу плин 72 
Ловить зорі вишневі заплава 50 

Ложится на перо сплетенье рифм 83 

Лоскочуть сніжинки обличчя 34 
Лугова зозуля в журавля спитала 51 

Лунная дорожка 93 
Луцьк — сучасне і древнєє місто 22 

Люба матусю, я все до тебе 5 

Любий, милий наш садок 92 
Любий, розкажи мені про себе 37 

Любимый мой, родной малыш 29 

Любім Україну, як мати єдину! 61 
Любіть Україну, як сонце, любіть 4, 81, 178 

Люблю весну, та хто її не любить 178 

Люблю свій край, тут я родився 9 
Люблю тебе, мій рідний краю 98 

Люблю Тебе я, Україна 26 

Люблю тебя мой Южный берег Крыма 66 

Любов до вітчизни на крилах синів 

підіймає 69 
Любов до пісні об'єднала нас у мрію 35 

Любов, як річка в повінь нашого життя 56 

Люлі, люлі, люлі, люлі 110, 112 
Люлі-люлі, моя донечко 88 

Лютий в полі ще гуляє 63 

Лютує Лютий у кінці холодної Зими 91 
Мабуть хороший настрій був 34 

Мав я раз дувчиноньку чепурненьку 4 

Мав я чуба, чуба, чуба 55 
Майська ніч в степу широкім 49 

Мала мама одинця 96 

Маленький соловушка тихо спал 118 
Маленькі наші ноги 104 

Мальчик влюбился в девчонку 118 

Мама довго вишива 103 
Мама киця доню тихо колихала 108 

Мама Чапля й тато Чап 94 

Мамині руки, як всіх матерів 30 
Мамко, мамко, що ти робиш, нащо п'єш? 2 

Мамко моя солоденька, що ти наробила? 21 

Мамо, вишийте сорочку 22 
Мамо, мамо, матусю рідненька 51 

Мамо! На твоє горе — біле море 88 

Мамо, чекай, я вернуся 37 
Мамусина ось вишиванка і рушник 43, 83 

Марусю, Марусю, тужу за тобою 75 

Мати мені долю вишивала 70 
Мати наша, мати, як голубка сива 6 

Мати Олена вчила дітей своїх 6 

Матусю, чим пахне Вкраїна рідненька? 97 
Матуся ночами рушник вишивала 38 

Маю день, маю мить 33 

Маю право сказати, що дуже давно тебе 
знаю 49 

Мене мама наставляла 71 

Мене мати купала в чар-зіллі 56 
Мене називають золотоволоскою 99 

Мене ночами водять явори 34 
Мене розбудили північні тривоги 52 

Мене у пісні мати народила 79 

Мені б сопілку десь знайти чи скрипку 48 
Мені зовсім не Вас називати судилось 

коханим 28 

Мені наснився у травневім сні 49 
Мені не так багато літ 50 

Мені однаково, чи буду 18 

Мені сонечко всміхається 101 
Мені часто сниться дитинства криниця 30 

Мені, як і кожній людині 25 
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Меня зовут Тотошка. Я с девочкой дружу 117 

Меркнут свечи каштанов 51 

Метеорити, уламки планет 101 
Мети в мені снігами щовесни 52 

Мечтают с детства многие стать  

взрослыми скорей 117 
Мечты крылаты и свободные 66 

Ми біжимо удвох по луці 37 

Ми браття по крові, єдина родина 35 
Ми всі діти українські, український 

славний рід 23 

Ми, дівчата з Краснограда 17 
Ми — дівчата з України, з роботящої 

родини 79 

Ми з тобою, Тарасе, тепер живемо 23 
Ми зросли із цієї святої землі 50 

Ми зростаємо щасливі, в дружній  

радісній сім'ї 101 
Ми зустрілись усі однодумці 35 

Ми ідем за щастям із рідного дому 56 

Ми коляднички малії 32 
Ми лісочком мандрували 110-12 

Ми любимо небо і квіти 104 

Ми любимо сонце і квіти 92 
Ми мужчини — тато, я 114 

Ми на волі росли у козацьких степах 26 

Ми на хресну дорогу виходим з тобою 24 
Ми на човні 55 

Ми пісні співаєм 101 

Ми повернулися з походу 10 
Ми повінчані з честю 56 

Ми пройшли крізь полум'я й дими 51 

Ми славимо рідний Житомир 31 
Ми сперечались в роки полум'яні 50 

Ми струмочки весняні, ми струмочки 

голосні 117 
Ми так давно прийшли сюди 35 

Ми твої, всі молоді соколята 23 

Ми хвилюємось сьогодні 92 
Ми ходили у ліс 26 

Ми шукали любов серед світу безмежного 24 
Ми ще невеличкі 104 

Миколая я чекаю 108 

Милая, любимая, хорошая 36 
Милий мій, милий мій, завтра моє свято 55 

Милі гості, просим сісти 53 

Минули вже літа, пройшла гроза квітнева 44 
Мире лукавий, скорбми ісполненний 4 

Мишка тихо дремлет на подушке 98 

Між берегами вічності клекоче час 97 
Між борами — село 22 

Мій безпечальний 28 

Мій Гадяцький краю — куточок Вкраїни 10 

Мій дідусь — хороший столяр 103 

Мій Житомир, моя пісня і любов 31 
Мій сум заквітчаний 48 

Містечок бачила чимало 23 

Місто жита 31 
Місто між житами і лісами 31 

Місяць в вікно моє заглядає 99 

Місяць на небі, зіроньки сяють 4, 7, 79 
Місяць яснесенький 16, 22, 75, 77 

Місяцю ясний, зорі прекрасні 4 

Мне кажется, это Шопен играет  
на старом рояле 64 

Мне очень жаль, что так случилось 66 

Много лет назад был вишневый  
сад и свиданья были 56 

Много лет провел я за баранкой 34 

Мов журавлики, злетілись 95 
Мов промінчик непогасний 74 

Мова рідна мова — мова кольорова 23 

Мово рідна моя, пресвята 70 
Мовчали квіти, трави й журавлі 49 

Моей любимой зеленые глаза 35 

Моє дитинство босоноге 70 
Моє дитинство — рута м'ята 58 

Моє кошенятко біленьке 44 

Моє неповторне, довічне 73 
Моє село життя доло 70 

Моє село — моє роздолля 37 

Моє село роз'єднано ярами 30 
Моє село! Як погляд мами 38 

Может чертом нашепталося 51 

Можна вірить другові чи милій 97 
Мої ви ночі, мої безсонні 34 

Мої роки, обпечені вітрами 34 

Мой шар земной стремительней все 
вертится 83 

Мокра знов лелеча хатка 94 

Молодий козаче, козацькая доля 43, 83 
Море, чуєш, море 62 

Морозенко у дворі 102 
Моя Вкраїно, гарна, як тополя 79 

Моя голубко, горлице горда 71 

Моя дівчино кохана 51 
Моя з лози вся лагідна колиска 34 

Моя земля — із краю в край 53 

Моя любов — мов золоте поліття 52 
Моя Маріє, матінко земна 4 

Моя мила! Що з тобою? 37 

Моя ти школо заповітна 73 
Моя Україна щодня веселкова 118 

Мрію в серці ношу і у долі прошу 9 
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Мрію, вірю тобі 25 

Мріють крилами з туману лебеді рожеві 23 

Мрія діждалась крил — їду до батька й 
неньки 34 

Мудрий батько радить сину 26 

Музика весни мене збудила, музика весни 100 
Музика живе в мріях і думках,  

мовчанні і слові 99 

Музиченько, грай мені, грай 73 
Мур-мур-мур, маленький Мурчик 98 

Муштрували нас в садочку 114 

Мчать планети у вічному русі 50 
Мы все войны шальные дети 66 

Мы живем на Солнцевке 36 

Мы крымские туристы 106 
Мы, малышки-ребятишки 106 

Мы от моря уезжаем далеко 106 

Мы песенку веселую 66 
Мы поссорились вчера 118 

Мы становимся не краше 66 

Мы частушки пропоем 66 
М'якенькі палянички 103 

На асфальті просто неба 101 

На базаре спозаранок 106 
На базарі, на риночку, ой, біда, біда, біда 70 

На безлюдних алеях зима 50 

На безмежних полях України 50 
На берези і каштани 50 

На болоті в хороводі 94 

На болоті спала зграя лебедина 27 
На Буковині гори сині 53 

На Великдень на соломі 97 

На весіллях і на святах 63 
На весільне подвір'я 65 

На високій полонині 9 

На все, на все, здається, я багата 51 
На все село нас є двоє завзятих 55 

На вулиці музиченька грає 22, 75, 88 

На горі береза на горі кудрява 70 
На горі той зелен-клен, зелен-клен 79 

На городі буркун ягідок не родить 4 
На городі чорна редька 66, 79 

На дворе светлым-светлехонько 66 

На день народження Ісуса 34 
На добраніч усім на ніч, бо уже я та піду 

спати 4 

На Дунаї Ярославин глас слишиться 32 
На зеленій галяві, де росте трава 117 

На землю тиха ніч лягла 72 

На какой развилке разошлись дороги 60 
На картине застыла волна 66 

На кров'ю зрощеній землі 17 

На ліщині, біля стежки 103 

На луга с зарей, за ракитами 71 

На моєму шляху 54 
На мої долоні зірка з неба впала 23 

На моніторі бій морський 100 

На нашей тихой улице 71 
На нашій стежині 4 

На небесному прузі 22 

На Поділлі моїм у краю солов'їв 56 
На поріг виходить мати 37 

На посту — як на посту: стоїмо на чатах 23 

На прапорі нашім сіяє блакить 9 
На рідній, прекрасній землі українській 23 

На Різдво Христове Ангел прилетів 15 

На Різдвяні свята всі ся радуймо 2 
На росах, на водах, на всіх переходах 4 

На світанку мати 4 

На світанку я тебе побачив 71 
На світі щастя не шукати 108 

На свято ми зібрались 44 

На серці грає скрипка сумовита 51 
На серці тривожно, а часом 50 

На скелях і кручах — прадавній Житомир 31 

На скронях твоїх сивина 73 
На славу нащадкам Романа й Данила 22, 57 

На стежини твої натрусило снігів 56 

На стене висят часы, щелкают минуты 117 
На столе стоит стакан 66 

На твоєму небосхилі сонце вже світає 56 

На твоїх долонях — всі віки 54 
На темне дзеркало ріки 49 

На темно-синем небосклоне 60 

На теплій батьківській землі 55 
На тихій річці, на Іордані 47 

На тім пагорбі — батьківська хата 36 

На тлі жахливих світу протиріч 49 
На току котик і киця 94 

На тот большак, на перекресток 66 

На травиці біля хати 117 
На три свічі запалено свічник 108 

На туманном стекле 36 
На уроці рідну мову 104 

На цій землі у нас життя одне 56 

На чарівну галявину зелену 43, 83 
На човнах золотих 4 

На широких холмах 55 

На ялинці у дворі 110-12 
На ярмарку, на ярмарку усього багато 117 

Набрала мальва за вікном роси 28 

Навесні ти народивсь, навесні 72 
Навіть і вродливішій, ніж Єва 49 

Навіть імені твого не знаю 34 
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Навколо мене луг бринить 23 

Навколо радості так мало 40 

Над вертепом засвітила зоря ясна 9 
Над Віфлеємом 116 

Над Дніпром старим, та сильним 104 

Над моєю хатою зорі падають 25 
Над Орчиком синім, іскристим 50 

Над полями, над гаями 100 

Над притихшим селищем, як хвилі 17 
Над рікою верби гнуться 19 

Над річкою край поля 55 

Над Россю-рікою летять журавлі на 
Поділля 56 

Над садом засіяли зорі 60 

Над Стиром небо зоряне 57 
Над той рекою, над Тоболом 83 

Над шляхом, при долині 33 

Надії вогник — свічку запалю 108 
Над'їхали партизани горами, лісами 5 

Найди его под солнцем черноморским 83 

Найкращий час — ранковий час 100 
Найсвітліший цей День у житті 101 

Накрила нічка та й тихесенько 13 

Накрутили кучері дівчата 66 
Наливається, гей, у твоїм саду 34 

Наливайте браття, кришталеві чаші 82 

Нам в жизни чудеса нужны 117 
Нам дома порой все никак не сидится 17 

Нам трави й квіти пломенять 113 

Намалюєм небо 97 
Намалюю пісню 97 

Напечи пиріжків мені сонячних, мамо 34 

Напина синій ранок вітрила 97 
Наполохано тане, вертається сніг із полів 49 

Народився в Україні 31 

Народився я на світ в Україні калиновій 23 
Народила Діва Сина 22 

Народились в краю, наче квіти в раю 112 

Нас на чайках козацьких у море 26 
Нас пытали огнем, хоронили живьем 83 

Нас чума косила, голод-холод бив 23 
Наскельні символи, папірусів сувої 30 

Насміхавсь наді мною танець 34 

Наснився мені чудернацький базар 33 
Наснилось, що я сонечко 97 

Наснись мені смерекою 34 

Наспівала матуся мені 73 
Настало воскресенье вдруг 118 

Натовчу пшона у ступі 94 

Натомилися санчата 103 
Натомилось моє чекання 55 

Наче різні квіти — імена 54 

Наче свіжість нового світанку 57 

Наче тисячу очей 108 

Наш Кармелик ще маленький 113 
Наш мирний лелека над степом  

розгонисто лине 50 

Наша дружна вся сім'я 102 
Наша церква славна, мучениця Божа 9 

Наша школа совсем необычная 93 

Наше ріднеє Полісся 25 
Наши мамы сердцем неспокойны 60 

Наші губи вогнем горять 34 

Наші друзі най жиють 79 
Наші літні дороги й стежини 114 

Наші мрії збулись 22, 57 

Наші хлопці і дівчата 118 
Нашій Україні 76 

Нащо, нащо тобі питати 61 

Не біда, що в грудні б'є 113 
Не біймось осені. Чого її боятись?! 34 

Не будет, знаю, повторения 60 

Не вийде на вигін косар 18 
Не всі сади разом цвітуть 3 

Не гадайте на кофейной гуще 60 

Не дивись так на мене лукаво 52 
Не дожил мой отец до Победного дня 71 

Не дорікай і не вини 56 

Не думай про мене, не думай, минулося 37 
Не журися ніколи, що линуть літа 50 

Не забуваю я ніколи 102 

Не знайдеш ні щастя, ні долі 34 
Не знаю, звідки і чому 100 

Не исчезай, мой ангел, от меня 66 

Не клич весну, коханий 34 
Не ліси і синє море 50 

Не люби мене так, бо спадуть білі  

рясти на зажуру мою 52 
Не мелем, не мелем, не мелем 72 

Не може заснути малюк, поки  

зайчик його не засне 99 
Не називай мене паном 34 

Не одні хани 4 
Не питайте звідки родом 73 

Не прийшов ніхто до меси 88 

Не раз біля мене 104 
Не раз ходила тут біда 34 

Не спеши, дружок мой, не спеши 44 

Не стихає у садочку 102 
Не только на Суккот 83 

Не треба високих, в серпанок закутаних 

слів 49 
Не хизуйтесь, браття, тим що повні чари 53 

Не чудуйтесь, добрі люди, що перебираю 4 
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Не шукай, мій друже, щастя 71 

Не шукаю я кращої долі 50 

Небо і земля, небо і земля ныні 
торжествують 8 

Небо насупило брови 95 

Небо ясні зірки вкрили 127 
Небосвод прозрачно чист 51 

Невже — в хаос?! Ми знов — під воду?! 178 

Невже душа вкраїнська в хаті з краю? 36 
Нежно песенку споет 93 

Незабутня зустріч наша 56 

Нема її колиски, бо доля її дивна 10 
Нема тебе і я цілую небо 19 

Немов арфи, так зорі співали 25 

Неозорим степом, буйними садами 17 
Неповторна дитина села 49 

Неполный бокал мне достался вина 25 

Непроглядна спустилася мряка 49 
Несе свої води Славутич 71 

Несіть мене, моря хвилі 100 

Неслись у вихорі атаки 49 
Неслухняний мокрий дощик 59 

Нестримним потоком 80 

Несу до тебе всі свої печалі 48 
Нехай в небі яснозорім 25 

Нехай звучать мелодії веселі 23 

Ни во что не верим,  
никому не верим 64 

Никто не забыт, и ничто не забыто 83 

Никто не знает, где живут гномики 106 
Ні на мить я тебе не забуду 56 

Ні, не можу спати 4 

Ні, не треба мені дарувати 98 
Ніжний дівочий голос тужливу пісню 

співає 99 

Ніжно кличе юний ранок 103 
Нікого смерть назад не повертає 69 

Нісся місяць ясним небом 62 

Ніч гойдається, мов дим 72 
Ніч над Карпатами 20 

Ніч, ніч, ніч нас веде по Львову 62 
Ніч остання без кінця і краю 11 

Ніч п'янка світ заколисує снами 20 

Ніч яка місячна, ясная, зоряна 72 
Нічка цікавая, нічка лукавая 167 

Нова радість стала, яка не бувала 15 

Нова радість стала, яка не бывала 8 
Ночі солов'їнії, ночі весняні 4 

Ночь темна и тишина 29 

Ну и что, что очень рано 118 
Ну й весна чарівна 18 

Ну-ка, елочка, сильней 106 

О, Боже великий, святий, всемогутній 22, 127 

О, Боже мій, даруй нам силу 108 

О, Боже, спаси і помилуй 9 
О, Верховино — Срібна Земле 21 

О, жінко чарівна, червона калина! 37 

О, как нежно звенит тишина 60 
О, Мати Божа всіх дітей 114 

О, не дивуйсь, що ніч така блакитна 27 

О, нене, о нене, моя Україно! 5 
О ні. Не треба голосів 83 

О, Пресвятая Владичице Богородице 88 

О, прославляйте Його, всі народи 47 
О, рідная пісне, пісне голосная 11 

О, святий наш Миколаю 116 

О, святий, о, святий, Миколаю святий! 116 
О, серця мого скарбе, і муко, і відрадо 61 

О словах разнообразных 106 

О чем молчишь, о чем грустишь, поэт? 83 
О, як тебе, мій краю я люблю 17 

Обвили хату паничі прозорі 56 

Обламали липу — крали з гілля цвіт 34 
Облетает листва, облетает 60 

Обриває вітер листя, кидає додолу 21 

Обтрусивши із крил перельоту далекого 
втому 113 

Обходят нас — и смертник я 64 

Огородами, садами 96 
Одержимо завше мрію у святих місцях 

бувати 61 

Одна у нас згода 47 
Однажды вечером ветра 117 

Однажды жил-был 106 

Одної ночі, одної днини 13 
Однокласник дивний 101 

Одружитись захотів якось наш Микола 35 

Одяг посеред кімнати 96 
Одягну я вишиту сорочку 110-12 

Озори мене 4 

Ой, бачить Бог, бачить 15 
Ой, біда-біда 40 

Ой, в ліску, в ліску на дубку 7 
Ой, в Петрівочку нічка маленька 3 

Ой, в саду, в саду, при долині 3 

Ой, вам добрий вечір на Новий рік 2 
Ой, весна, весна да весняночка 7 

Ой, вечір, вечір, вже вечоріє 75 

Ой, виорю я город 37 
Ой, вип'ємо, люди, вип'ємо, хороші 17 

Ой, вівчарику, вівчарю 55 

Ой, гоп, гопака, а я дівка така 23 
Ой, гоп, та дзвінкі веселії підківки 10 

Ой, горе тій чайці, чаєчці небозі 4 
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Ой, горе-горе 40 

Ой, далекі дороги 18 

Ой, дана, та ой, дана 74 
Ой, дівча моє маленьке 44 

Ой, дівчино, чим ти полонила 4 

Ой, дідусю наш Морозе 114 
Ой, за садом, за садочком 3 

Ой, за садом місяць сходить. Щедрий 

вечір, добрий вечір 75 
Ой, зелена гілочка, зелена, ой 21 

Ой, зелені полонини, високі Карпати 9 

Ой, зійшла зоря вечіровая 42 
Ой, зійшла зоря вечоровая 4 

Ой, Іване, поповичу-гетьмане! 40 

Ой, качечко, поведи 97 
Ой, кого ж ви, мамцю ждете — Святий 

Вечір вже 82 

Ой, косарі-косарики 55 
Ой, купила мама чобітки 63 

Ой, летить орел, а за ним сокіл 88 

Ой, летіла горлиця через сад 4, 13, 75 
Ой, летіла пава, пава через садовину 6 

Ой, летіли гуси 103 

Ой, літає чорна галочка по полю 7 
Ой, літають горлиці у садочок 71 

Ой, лози, лози гнучкі, зелененькі 21 

Ой, лопнув обруч коло барила 4, 7 
Ой, любив та кохав, собі дівчину мав 4, 7 

Ой, люлі, люлі, ой, люлі, люлі 82 

Ой, мала, мала, ой мала, мала 6 
Ой, мала я чоловіка, ой мала я, мала 66 

Ой, мамцю моя, чоловік меня бив 75 

Ой, Марічко, чичири 4, 7 
Ой, мати-діва 69 

Ой, мені зустрілась 63 

Ой, місяць січень кличе мороза, морозить 
лиця, щипає носа 23 

Ой, морока, ну морока, ой, ой, ой 37 

Ой, на горі вітер дув 79 
Ой, на горі дичка 53 

Ой, на горі цигане стояли 9 
Ой, на плаю вівці пасуть 72 

Ой, на ставу, на ставочку 3, 4 

Ой, напрасно хороводит 55 
Ой, не зникли золотії терни 127 

Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці 4, 7 

Ой, несе весна ведерця 79 
Ой, одна-одненька 63 

Ой, осене, осене 55 

Ой, осінь, осінь золотая 110-12 
Ой, п'є Байда мед-горілочку 167 

Ой, п'є чумак, п'є — в його гроші є 4 

Ой, пише, пише та гетьман Мазепа 40 

Ой, під гаєм, ой під гаєм, гаєм зелененьким 75 

Ой, підемо, жінко, підемо, підемо 66 
Ой, піду я на музики, вдарю собі гопака 27 

Ой, плили гусоньки бистрою водою 18 

Ой, повіяло з поля 22, 57 
Ой, полети, галко, ой полети, чорна 4 

Ой, прийди молодою повабою 52 

Ой, рано-рано кури заспівали 2 
Ой, ромашки — от дивачки! 116 

Ой, сад-виноград, кучерява вишня 4, 7 

Ой, світив, світив ясний місяць 3 
Ой, скрипалю, молоденький 74 

Ой, там за морями високії гори 4 

Ой, там за широкою брамою 79 
Ой, там на горі, в зеленім гаю 79 

Ой, там — отам, під горою, дівчина 

Йоланка 21 
Ой, там у лісі калина 127 

Ой, терниця терновая 66 

Ой, ти ніченько, чарівниченько 10 
Ой, ти поле, степ роздолий 71 

Ой, ти сад, ти мій сад 3 

Ой, у лісі, при долині 3 
Ой, у лузі дуб зелений 71 

Ой, у лузі червона калина похилилася 4 

Ой, у мене є кума, ви повірте, люди 35 
Ой, у нашому містечку 63 

Ой, у перепілки та головка болить 7 

Ой, у полі, в полі, там древо стояло 15 
Ой, у полі нивка, там виросла сливка 75 

Ой, у полі озеречко, там плавало відеречко 75 

Ой, у полі-житі 55 
Ой, у саду на вишенці 4 

Ой, умерла корчмарочка, умерла 9 

Ой, хмариться-туманиться, дрібні дощі 
йдуть 27 

Ой, ходила по лісочку навмання 25 

Ой, ходить сон попід хату 6 
Ой, Хома ж ти мій, Хома! 71 

Ой, хто, хто Миколая любить 15 
Ой, хто, хто хазяїн в цьому домі? 32 

Ой, ці очі-зорі, ніби хвилі в морі 34 

Ой, червона калина 22 
Ой, чия то скрипка грає у житах? 28 

Ой, чого та чайка скиглить над водою 75 

Ой, чого ти, тополенько, не цвітеш 27, 57, 61 
Ой, чом та стаєнка 102 

Ой, чому ти, мамо, рано посивіла 37 

Ой, шумлять хліба 18 
Ой, ще козацькі кості не зотліли 127 

Ой, що учора ізвечора 75 
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Ой, я нещасний, що маю діяти? 4, 7 

Ой, як тебе, Іваночку 71 
Ой, як цвіли тоді сади і солов'ї кохалися 37 
Ой, якби я мала та чорнії очі 56 
Океани снігів 51 
Он придет на работу 36 
Она была, как дальний свет звезды 60 
Опалий лист, змарнілий сад 58 
Опішнянські гончарі 63 
Осень бархатною кистью 83 
Осико, скрипко осені прекрасна 34 
Осипає сонце землю золотом 56 
Осипалася калина 71 
Осінні дощі відшуміли 22, 57 
Осінні дощі не на жарт узялись 49 
Осінні квіти вже зісхли 5 
Осінні тумани лягли над садами 56 
Осінній день березами почався 4 
Осінній сад, як килим кольоровий 30 
Осіння зоря серед вічного неба 95 
Осінь душу бентежить ямбами 36 
Осінь спокійно за Літом іде 91 
Осінь. Учорашня днина 95 
Осріблений світіллю Дніпро несеться  
вдаль 72 
Останні листочки з дерев опадають 95 
Останні троянди розкрились під сонцем 
осіннім 4 
Ось заходьте всі до нас 97 
Ось і день, що так довго чекали 35 
Ось-ось уже крига на ріках темніє  
і скресне 50 
От рыцарских времен к космическим 
столетьям 117 
Отгремел давно последний бой 66 
Отут в Стасівському краю 26 
Отут, де трави і ставок 113 
Отче мій, серцевидцю святий 47 
Отче небесний, втіхо єдина 108 
Отче небесний, Ісусе 47 
Отчего же грустный плюшевый Мишутка? 93 
Отчего, отчего 106 
Ох, любовь моя, любовь 66 
Ох, м'ать, перемать 36 
Оцей чужий, звичайний чоловік 34 
Очі твої, мов усміхнені зорі 88 
Павочка ходить, пір'ячко губить 81 
Падает снег и не тает 29 
Падає з неба сніжинка 29 
Падают яблоки — классика осени 36 
Палає вогник дружної родини 98 
Палають жовті квіти 100 
Паморозь тремко 48 

Пам'ятаймо, милі діти 23 
Пам'ятаю — колись, дістаючи із скрині 88 
Паничами двір засіяла кругом 10 
Парків затишок, бульвари та мости 60 
Парта у окошка, темный вихорок 43, 83 
Парубочки, як грибочки 63 
Пасли пастирі вівці на горі 42 
Пахне хлібом трава 59 
Первое апреля, солнце и цветы 66 
Первоклассников сегодня 66 
Передзвонами тріпоче 116 
Перший дзвоник всіх скликає нас 32 
Перший місяць року — Січень 91 
Перший раз у перший клас 37 
Пестить, любить і жаліє 28 
Петрик з татом щонеділі 94 
Пиймо, друзі, грай, музика, нам вже все 
одно 80 
Питав я в малої травинки 23 
Півник, ледве засвітає 113 
Півник півника питає 94 
Під весни неповторні акорди 50 
Під горами хата стояла 55 
Під дощ черемха розцвіта 48 
Під зеленов липков корчма стоїть 9 
Під калиною 48 
Під копитами ковила 36 
Під містечком Берестечком 57 
Під обрусом сіно 108 
Під Твій покров святий, Діво Свята 13 
Під твою милість, мати, прибігаєм 82 
Під теплим покровом жита 65 
Підведи мене 47 
Підем в ліс у вересні 94 
Підказала Васі мати 69 
Підкручу я чорний вус 75 
Піднімаю очі я до неба 95 
Після довгих, далеких доріг 100 
Пісня з мого серця джерелом забила 34 
Пісня наша дзвенить, пісня без кінця 99 
Плакала киця на кухні 97 
Плакали деревья 118 
Плачет киска в подворотне 66 
Плесни шампанского в бокал 51 
Пливе земля у просторі і часі 113 
Пливе човен води повен 4, 7 
Пливе щука з Кременчука 4 
Пливуть тумани понад кургани 55 
Плине білий човник 117 
Плине в радості тихій життя течія 47 
Плыви, плыви, кораблик 117 
Плывут штандарты и знамена 17 
По всьому світу стала новина... 15 
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По дороге к аду, по дороге к раю 83 

По желтым занавескам тени бродят 66 

По засніженій дорозі 94 
По зеленим преріям 101 

По зеленому горбочку 113 

По паркету пара лине 30 
По Поділлю вітер віє, хмари розганяє 30 

По пшенице по грудь не пройдет эскадрон 64 

По святій горі Спаситель ходив. Алілуя 13 
Побачивши батьківську хату 70 

Поблискують черешеньки в листі 

зелененькім 76 
Побудь зі мною, ще побудь 51 

Побудь хвилиночку одну 56 

Повбиралися хмаринки 116 
Поведу розмову я з тобою, доле 76 

Повертаюсь в село, де квітують блавати 101 

Повертаються птахи із вирію 25 
Повиростали наші діти 56 

Повій, вітре, повій, буйний 74 

Повій, вітре-вітросеньку 62 
Повіяв вітер волі і свободи 74 

Повніють водами моря 100 

Повсихали верби коло хати 25 
Повстречались мы с тобою мне на горе,  

на беду 35 

Повторим сейчас мы с Вами азбуку 
движения 106 

Поглянь, милий друже 74 

Поглянь, чорноброва, летять журавлі 37 
Погляньте: довкола 101 

Поговори ходять по усій окрузі 110-12 

Под звуки вешние капели 60 
Под звуки музыки в ночи 60 

Под листвой деревьев 118 

Подари мне хоть один вечерок 56 
Подаруй мені зоряну ніч 56 

Подивилась у вікно 94 

Подивись на поля — зеленіє земля 101 
Подивися: над водою 110-12 

Подивися ти навколо 74 
Подкарпатскіе русины 9 

Подув холодний вітерець 59 

Поет душа, когда любви полна 60 
Пожалій ти мене, моя пташечко 56 

Позаброшу дела и туда я уеду 35 

Позабыты слова, поостыли сердца,  
только больно 35 

Позволь мені, мати, криницю копати 7, 75 

Позич мені, осене, барви золотисті 61 
Познайомтеся з ним, друзі 98 

Поїхали в ліс на кохання 28 

Пока с колодца не течет 36 

Покійно Горинь котить хвилі 5 

Покличу Місяця до столу 58 
Покохала жирафа слона 100 

Поле, роща небольшая 36 

Полів безмежний край 54 
Поліський краю, дорогий 75 

Полтавчанки мої, полтавчаночки 71 

Полюбила парня ты тогда 44 
Поляжу росою на тиху досвітню траву 34 

Помандрую світом через гори і ниви 101 

Помирав хлопчина-квітка 74 
Поміж зелених схилів гір 110, 112 

Помінялися місцями із любов'ю нелюбов 34 

Помолись, дитино, за свою родину 108 
Помолись, мій друже, перед вічним плином 4 

Понад плаями, часом ярами 74 

Понад Сеймом пісня лине 40 
Понад Тікачем іду 69 

Понад Ужем чайка кружить 21 

Понад Чигирином по степу кургани 82 
Понесіть ви мене, мої коні 37 

Попереду знов екзамен 20 

Попід вікна сонько ходить 110-12 
Попід гору доріженька веде 104 

Пора осіння, все, немов поснуло 56 

Порізала пальчик — ой болить! 4 
Порізала пальчик, та й болить 79 

Посаджу я барвіночок до схід сонця 71 

Посаджу я грушечку, гай буде, гай 6 
Посадила мати 100 

Посідали лебеді на воду 20 

Посіяла людям літа свої, літечка житом 18, 97 
Посіяла мати мальви біля тину 71 

Послухай, дівчино, (ку-ку) 74 

Послухай, як трава росте 97 
Посміхались радісно 101 

Посміхнися нині щиро 108 

Поспішали два єноти 94 
Посріблила скроні сивина 51 

Постукала в двері осінь крадькома 58 
Поступлюсь. Хай минає осінь 54 

Потяглися журавлі вдалеч плавко 61 

Почему арбузы, дыни 93 
Почему кругом загадки, почему? 106 

Пою, когда гортань сыра, душа суха 60 

Преклоню смиренно я коліна 34 
Преславен храм Освіти і Науки! 57 

Пречиста Діва 29 

При всіх царях й вождях її любили 49 
При стежині яблунька цвіла 101 

При цьому вітрі квітнув степ 48 
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Пригадаю тебе — серед квітів весняних 56 

Пригорнулося ніжно село 35 
Призрачно все в этом мире бушующем 66 
Приїжджаю рідше й рідше 70 
Прийди, прийди до мене 55 
Прийшла біда в мій край, коли не ждали 35 
Прийшла в гості нічка-чаклунка 103 
Прийшла до нас весна 101 
Прийшла любов — і сам не знаю, звідки 23 
Прийшли до нас щедрівці 75 
Прийшли до тата гості 103 
Прийшов вечір у Карпати 20 
Прилетіла біла птаха до вишневого села 66 
Прилетіла ластівочка 3 
Прилетіла пташка з далекого краю 23 
Прилинь, прилинь, весно 28 
Примощуся на подушку 110-12 
Прислухайтесь, як над Дніпровим лоном 69 
Приснився мені місяць 100 
Приснилось матері, що ожили солдати 18 
Приуныли кусты 51 
Приход зимы мы снегом замечаем 35 
Про кохання твоє я співав 37 
Про рідний Житомир я заспіваю 31 
Про світле свято іменин твоїх 70 
Про таке хіба не чули? 116 
Про тебе душа моя трепетно мріяла 50 
Про що курличуть в небі журавлі 72 
Пробач мені безумне ластів'я 56 
Пробач мені, мамо, що пролісків з лісу 34 
Продається хата, біля хати сад 34 
Прокинувшись від сну, і верби, й луки 113 
Прокинулась хата і вишні біленькі на розі 48 
Пролетять синицею літа 54 
Пролітали журавлі над моєю хатою 100 
Промінь падає в долині — другу 
посміхнись 101 
Пронизана світлом небесним 37 
Проспіваю я колядку 94 
Прости, що йдуть непрохані дощі 28 
Простіть мене за той нежданий сніг 56 
Просто осінь в природі. Осінь 51 
Проти сонечка коло річки 70 
Прощай, уже последний лист опал 83 
Прыйшла да нас вясна красна 55 
Птицы запели, и снег почернел 66 
Пусть твердят, что меня ты не ждешь 36 
Путивлю, легендарний, солов'їний 36 
Пущу коня, ой, на яр, на долину 7 
П'янить бузок, як ніжний поцілунок 18 
Радістю чи тихою журбою 59 
Радуйся, земле, жайвора співом 28 
Раз, два, три, четыре 106 

Раз пішов я на вулицю 63 
Раз я вийшов з друззями по привичці 3 
Разве это не блаженство 117 
Разлуки бродят по твоей судьбе 60 
Разом нині прославім чудну новину 8 
Разом пісеньку співаймо 116 
Райдуга над полем, солов'ї в гаях 79 
Рано, рано сонце встало 104 
Рано-вранці йшла містечком 10, 63 
Рано-вранці промінці 103 
Ранок виніс на долонях сонця теплу 
паляницю 34 
Рвуться кулі і гранати 28 
Рідна мати моя, ти ночей не доспала 4,  
 79, 127 
Рідна матінко, ніжна, хороша 56 
Рідна мова в рідній школі! 97 
Рідна мово, єдина любове 114 
Рідна Україно, глянь на своїх діток 99 
Рідне місто моє, Горохів 76 
Рідні каштани нам дивляться в вічі 56 
Рідну мову легко розпізнати 54 
Різнобарвний килим 95 
Робота хірурга воєнної вдачі 26 
Роде мій, славетний, український! 56 
Розбрелись вірші по струнах мого серця 56 
Розвіваю, розвіваю 47 
Розгулявсь надворі снігопад 24 
Розгулялася зима 63 
Розійшлись хмарки, гляне сонечко 10 
Розкажи, обеліск, над риданням води 88 
Розкажи: чиї ми діти 72 
Розквітають квіти і каштани навесні 79 
Розквітають мальви України 54 
Розквітла юності зоря над видноколом 17 
Розквітли каштани десятками свіч 50 
Розкинув степ широкі крила 49 
Розколисались старі верби і тополі 100 
Розлились струмками води 110-12 
Розляглося село по долині 17 
Розпатлана ніч темнокоса на місто гряде 34 
Розпускався зелен глід 69 
Розпустилась білим інеєм 25 
Розрадь стражденну, втіш і обігрій 116 
Розсипав хтось зорі, мов мак по долівці 58 
Розступилась дрімота 100 
Розтанула блакить, що день і ніч єднає 56 
Розцвітайся, сад зелений 101 
Розшумілись луги 4 
Роки прикрасили моє чоло 35 
Ромашка біла — квітка польова 43, 83 
Ронить липа красу 110, 112 
Роси, роси, дощику, ярину 92, 97 
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Росла на груші грушка 117 

Росте терен, росте, бо коріння має 9 

Руда білка й рудий лис 94 
Руки ткать начнут ковер 106 

Руки у дядька Миколи чорні, поранені, в 

шрамах 34 
Румяный поросенок 106 

Русочубий серпень, як юнак 48 

Рушничок матуся донці вишивала 28 
Рясними каплями дощ падає в траву 56 

С его тревогами 83 

Садок вишневий біля хати 76 
Сам не вірю у те, що було 49 

Сама собі річка ця тече 97 

Самой милой девчонкой своей 35 
Саночки-санчата, срібні полозки 114 

Сватался за девицу богатый старичок 9 

Свидетель собственной судьбы 60 
Свіжий хліб із житечка 101 

Світанки ранкові — цвіте небокрай 56 

Світанковим променем — помах руки 52 
Світи находять на світи 97 

Світить місяць в темну нічку 34 

Світить місяць понад темним лісом 5, 72 
Світить місяць, світить ясний 5, 66 

Світла днина над полями 101 

Світять зорі, заки в полі 11 
Своєї мови, друже, не цурайся 30 

Своя у кожного стежина, і віра в кожного 

своя 23 
Свята ніч, тиха ніч 127 

Святая Варвара церкву збудувала 75 

Святий вечір заглядає 99 
Святиня — це мова прадавня 59 

Святковий вечір в хаті наступає 108 

Северный город, добрый наш друг 93 
Сегодня мою душу ты согрела 69 

Сейчас курят все подряд 36 

Серед пахучих гілочок 113 
Серед сонячних зайчиків 116 

Серцю рідна й близька, Україно моя 101 
Сивина їхні голови вкрила 101 

Сидить Федір у затинку 73 

Синє небо, степ широкий — родова земля 23 
Сині хвилі втомилися 28 

Синьоокий прокинувся ранок 95 

Сипле з хмари сніг лапатий 30 
Сипле, сипле, сипле, сипле сніг 108 

Сипле, сипле сніжок 102 

Сиреневый май, сиреневый май 93 
Сіла птаха білокрила на тополю 20, 79 

Сірі, сірі котики 56 

Січневий вальс постукає в вікно 56 

Скажи, березка тонкая 66 

Скажи мені правду, мій добрий козаче 4 
Скажи мені, скажи мені, мій сину 71 

Сказку твою люблю, читаю 98 

Скаче зайчик по листочках 56 
Скільки б не співали, а кінчати час 4 

Скільки днів пройшло, а в серці  

в мене лиш ти 56 
Скільки душ дитячих перечитано 28 

Скільки нам у цьому світі жити 96 

Сколько есть у нас парней 55 
Скоро в нашім лузі завеснить калина 58 

Скрикне потяг в осінню іржавість ночі 60 

Скрипка би не грала, якби не той смичок 66 
Скрипочка заграла 102 

Скупалось в річці сонечко 103 

Скупаний в пахучій м'яті 25, 59 
Славний Батьку наш, Тарасе 97 

Слався, Житомир, Полісся столиця 31 

Слова губилися від щастя 58 
Словно свечи, звезды в небе тают 66 

Слово — моя стежечка до Бога 28 

Слово перше на землі 29 
Слово просте, слово святе — рідна мати 99 

Слов'янської пісні окраса 74, 110-11 

Служити газеті ми стали 26 
Смачнішим що хіба буває, ніж хліб, що 

дався недарма? 23 

Сміливіш, Вашу руку, мадам! 36 
Сміялися з небес хмаринки білі 113 

Смутної провесни, серед травиці 127 

Снег искрится ночной 60 
Снився сніг. Я думала — зима 54 

Снимают черные одежды 64 

Сніг кружля над світом білий-білий 49 
Сніг чорніє на горбі 94 

Сніги упали свіжі 96 

Снігом замело діброви 102 
Снова слышим весеннее соло 93 

Со небес ангел пришедше ко нам 8 
Солнечный берег волны ласкают 93 

Солнечный город в красках рассвета 93 

Солнце косы свои развесило 36 
Солнце светит, дождик каплет 93 

Соловей-соловушка в роще распевал 71 

Соловію да, соловію рябенький 13 
Солов'їна, калинова 58 

Солов'їної ночі незабутися сном 22 

Сонечко встає, і шумить трава 4 
Сонечко ясніш сія 102 

Сонце вже низенько 26 
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Сонце дивиться напроти 18 

Сонце за гори заходить 112 

Сонце зайшло давно 99 
Сонце заходить, зорі з'являються 45 

Сонце колесо червоне 95 

Сонце котиться за ріку 55 
Сонце низенько, вечір близенько 4, 7, 75 

Сонце низенько, вичур близенько, а на 

серцю тяженько 9 
Сонце світить, дощ іде 94 

Сонце сідає, день догорає на землі 99 

Сонце сіло за горами 4, 53 
Сонце сіло за лісочком 63 

Соняхи дивилися як хмарини-лебеді 49 

Сонячні промінчики 96 
Сонячні ранки, чисті джерела —  

це ж бо є ти, Україно 114 

Спасіте, люди, Україну 70 
Спекотним літом ми зустрілися надвечір 50 

Спи, малесенька дитинко, дівчинко моя 23 

Спини мене, отямся і отям 33 
Спить ставок, не колишуться віти 4 

Співа Дніпро, відлунюють Карпати 25 

Співали осанну в країні одній 57 
Співають діти — щебетливі птахи, і 

струменить у душу чистота 23 

Спішу додому, сутеніє 37 
Спіють вишеньки за левадою... 69 

Сплять ночами всі малята 30 

Сплять спокійно солдати, не болять їхні 
рани 37 

Сповідуюсь землі, траві і небу 36 

Спогади, пам'ять і мрії 34 
Спой, — говорят друзья 83 

Спой мне песню, друг мой милый 71 

Спокон віків стрічались два світи отут 56 
Сріблом уплелися в мідні трави 49 

Сріблястим намистом пишаються віти 11 

Срібним птаха голосом 116 
Ставок заснув. В вечірній тиші 4 

Стану біля брата при межі 18 
Стану в серці перед Богом 4 

Стану я солдатом мирної країни 26 

Стара прабабка пряла кужіль 48 
Старый дворик наш еврейский опустел 83 

Стежина полем пролягла 108 

Степи, степи без конца и края 36 
Сто доріг — оберіг... А талан 57 

Стоїть душа і чиста, й золота 48 

Стоїш, величавий і гордий 70 
Стомлений вечір 51 

Стонадцять днів тебе шукала 48 

Сторононько рідна! Коханий мій краю! 22, 77 

Стою на березі ріки 37 

Стою розтерзаний життям 56 
Стоять коні на припоні 37 

Стоять край дороги тополі 18 

Стоять на цвинтарі хрести 34 
Стоять хліба, як повінь серед поля 18 

Стрепенулася тиша чаїним крилом 22 

Стрів Роман Одарку 73 
Стрімко час пролетів, за собою спалив 35 

Струменіє зоря 66 

Струменіє зоря, і за обрій упав 4 
Струмок серед гаю, мов стрічечка 97 

Струни бандури, де ви ховаєте 34 

Суворою вечірньою годиною 49 
Судачка я вловив 26 

Сумна я була, сумна буду 72 

Сумно за селом, сумно гай шумить 5 
Сумно кряче гайвороння, душу розрива 76 

Сумно нині в місті в нас 72 

Сумно, сумно аж за край 66 
Сумує серце над свічею 76 

Сумщину я свою люблю 70 

Сховалось сонце у гаях 20 
Сходинки до мрії непрості 54 

Схочу — кулькою кочуся 25 

Счастье не приходит просто так 117 
Счастья, радости желаем, люди 66 

Сьогодні встали рано 43, 83 

Сьогодні день, все як завжди, ти, як 
весняна квітка 35 

Сьогодні згадую про вас 4 

Сьогодні ми пісню співаєм про школу 36 
Сьогодні радість й смуток поєднались 108 

Сюди прийшли ми зовсім малюками 35 

Сяють в небі чистім зорі на Поліссі 66 
Сяють зорі мерехтливо, мріють над 

Поліссям 22 

Сяяли на сонці шаблі запорожців 65 
Та вже третій вечір, як я дівчину бачив 4 

Та ж сама стежка і дерева ті 59 
Та хвилина наступає 101 

Таємниця Твоєї Любові 4 

Так буває — наша зустріч назавжди 54 
Так мало бути і так вийшло 48 

Так сяяли каштанів білі свічі 49 

Так тихо облітає сад весняний 56 
Так швидко пролетіли ці роки 108 

Так, як гетьману без булави 34 

Така її доля... О Боже мій милий! 4, 7 
Так-так, — сказали миті 100 

Там, де наша школа 54 
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Там, де озер поліських плеса 127 

Там, де Орчик губиться у травах 50 

Там, де поле, там, де луг 103 
Там, де Случ і Горинь чистим плесом 

грають 65 

Там, де сосни величні п'ють неба блакить 31 
Там, де струмок чи невелика річка 101 

Там, де хвилі чисті 22 

Там, за далеким курганом 66 
Там за полем, біля річки 94 

Там під горою, там під крутою 100 

Там под березкой 93 
Там попід лісом, темним гаєм 5 

Там у лісі, в темних борах 5 

Там цимбали, скрипка й бубон 22 
Танцювали зайчики 110-12 

Твоє серце поруч, зовсім близько 54 

Твои глаза, как небо, переменчивы 66 
Тебе ми, Маріє, благаєм 108 

Текла ріка 55 

Темна нічка гори вкрила 4, 79 
Темніє. Прийди у садочок 37 

Темної ночі всі зорі поснули 51 

Тепла, як сонячна днина 103 
Тепле сонце встало пишно 97 

Теплий вечір летить над садами 101 

Теплий вітер летить над садами 22 
Теплий дощик 94 

Тепло на сердце — я стихи пишу 98 

Тече вода з-під явора, ея-гой 9 
Тече вода з-під явора яром на долину 79 

Течет река, бежит играючи 55 

Ти бабуся уже, а не тітка 73 
Ти без мене — пісня без роялю 32 

Ти бродила вслід мені тінню вечоровою 52 

Ти в серці полум'я ховав, ховав 72 
Ти в сяйві неба відчувала 47 

Ти візьми моє личко в долоні 51 

Ти врочиста така, як під зорями степ 52 
Ти для чого живеш і що любиш, людино 34 

Ти до мене горнись та спочинь 57 
Ти до мене, ти до мене не ходи, куций, 

коротенький 4 

Ти ж казала в понеділок 10 
Ти з раннього ранку 45 

Ти зі мною, сотнику, у саду постій 50 

Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш  
про це чи ні? 23 

Ти зроду не купалася у славі 49 

Ти ідеш на гори 74 
Ти мені давним-давно наснилась 71 

Ти мені снишся пахучими травами 37 

Ти наповнив благодаттю 47 

Ти не жінка, — ціле божество 56 

Ти не моя, дівчино дорогая! 4 
Ти не спіши ловить кохання мить 43, 83 

Ти не ходи, не ходи туди 62 

Ти не шукай мене в лісах 54 
Ти опустиш на плечі мені 34 

Ти пам'ятаєш золоту діброву 37 

Ти перший, другий і останній 54 
Ти підведешся 48 

Ти повір у майбуття 79 

Ти признайся мені 4 
Ти прийшов в моє життя 51 

Ти примовкла, ніби спала 32 

Ти приходиш до мене у снах 43, 83 
Ти сказала "Прийди, прийди!" 4 

Ти співала мені про розлуку 58 

Ти течеш віки 4 
Ти тільки вслухайся в ефір 73 

Ти у гаях, озерах і долинах 75 

Ти хлопцем був убогим 97 
Ти чуєш, як шумить Дніпро 28 

Ти шукав у мені неземне? 34 

Тиха ніч на дворі білим снігом засипана 99 
Тиха ніч, свята ніч! 79 

Тихесенький вечір на землю спадає 4 

Тихесенько вітер віє 104 
Тихесенько шумить діброва 51 

Тихий вечір, святий вечір 8 

Тихий вечір, щедрий вечір 22 
Тихо вітер над рікою 116 

Тихо над річкою, ніченька темная 4, 83 

Тихо ріка шумить 25 
Тихо-тихо снег порхает 66 

Тиша тишу доганяє 79 

Тільки звуки сопілки поллються 35 
Тільки місяць у річку загляне 26 

То не буйний вітер по степу гуляє 25 

То не вітри вітровії з півночі гуляли 41 
То не грім загримів, то не бір зашумів 5 

Тобі назустріч я журавом злину 52 
Той поїзд, що прийде в село о десятій 65 

Тонкий явор гнется над осокой 25 

Тополя під вікном — шматочок України 108 
Топчи, топчи, гарний хлопче 3 

Травне ласкавий, маю-розмаю 114 

Травневим шляхом неба веселий грім 
пробіг 91 

Травневі пали роси 44 

Травы буйные растут 118 
Тремтить на небі злякана зірниця 53 

Трепетный тростник 19 
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Три веселі гусаки 103 

Три доленьки — три квітки на столі 55 

Тридцать первое число 66 
Тридцять років я вже маю 63 

Тридцять шість окатих жаб 94 

Тріє царі, де ідете глядати Дитятка 8 
Тріпоче серце пійманої птиці 23 

Тропинка сбегает к морю 83 

Троянди і півонії 96 
Туди, де простір степового краю 49 

Туди, де ходиш ти, розібрані мости 25 

Тук-тук-тук! — лунає чітко 97 
Туман пливе над річкою 34 

Тут за волю воювали 80 

Тут минулих віків неповторні сліди 23 
Тут свічі тремтяче вічко 116 

Тут я народився 75 

Тучка в дождик превратилась 106 
Ты в классе у нас как фея 106 

Ты знаешь 106 

Ты мне только скажи и я буду с тобой 36 
Ты помнишь, было вокруг 117 

Ты, словно снег, и нежный, и чуть 

грустный 35 
Ты станешь многократ сильней 106 

Ты так взволнованно и нежно 83 

Тьохкав, тьохкав соловей в діброві 55 
Тягнуть на південь гуси, — лебеді  

скоро теж 34 

Тягнуться до Тебе 47 
Тяжко вмирати під небом чужим, долю 

губить молоду 23 

У бабусі гарний сад 113 
У берег вдарила гроза 49 

У Березні до нас Весна приходить 91 

У білої заздрості — біла печаль 4 
У боротьбі за віру, честь і волю 26 

У братика Іванка 103 

У вальсі ми пливем 25 
У веснянім вінку 118 

У весняну повернення хвилину 49 
У винограднику Господнім 47 

У вишневім цвіту тонуть хати 49 

У вікна школи дивляться берези 101 
У вінку веселого зела 55, 79 

У віночку калина 79 

У всех зверей названия 106 
У втомленій країні дивачка-балерина 60 

У гаях і верболозах лине пісня солов'я 28 

У даль мій Тетерів тече 55 
У добру годину, у світлу годину 79 

У життя ціна висока 73 

У зайчика вушка ось так, ось так, ось так 6 

У зеленій траві 100 

У зими багато білих днів 54 
У зимову світлу днину 101 

У Іванка і Марічки сміх лоскоче ніжні 

щічки 117 
У каждого из нас своя душа 93 

У квітневій заметілі 98 

У кожного в житті є дати і події 50 
У кожного є школа на землі 54 

У королевы, у королевы 98 

У краснім слові Лесі Українки 49 
У маю над землею 55 

У милості, у благості 47 

У містечку Богуславку 167 
У моє віконце 50 

У моєї доні сонечко в долоні 99 

У мої долоні впала 99 
У моїй оселі ластівки веселі 71 

У моря, у Черного моря, поселок стоит  

на часах 66 
У надвечір'я радісно-завзяте 113 

У Назареті з'явився Ангел 45 

У намисті мружиться горобина 72 
У невідкладності щоденних справ 58 

У неділеньку святую 72 

У неділю, в час обіду 103, 110-12 
У неділю коло церкви 104 

У неділю рано, раз, ще сонце не сходить, 

два 9 
У однакових хустинах 69 

У озерце задивилась 103 

У осінньому небі летять журавлі 51 
У парку осінньому 101 

У перетику ходила по горіхи 19 

У полі калина 4, 10 
У полі калина, у полі червона 79 

У полі, у густім гарячім літі 70 

У поліськім краї 55 
У Полтаві на риночку 39 

У пуделя — новый лиловый берет 117 
У ранковій сивій млі 20 

У садку вишневім хата 30 

У садочок поспішаєм 102 
У світі ніч відкривши двері 50 

У світі про цю хуторянку 26 

У світі стільки доброти і стільки лиха 25 
У сонячних фресках святі небеса 28 

У Софійки нині свято 4 

У ставочку біля тину 97 
У старій частині міста 61 

У старовинному замку, каже легенда стара 99 
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У суботу два єноти 101 

У сяйві сонячних будов 31 

У твоєму домі затишок панує 17 
У тебе є, сину 50 

У трембітоньку заграю 4 

У хатині на курячих ніжках 51 
У церкві людей так багато 76 

У юриста в сім'ї народився 98 

У ясний весняний світ 113 
Уберусь я в шаровари 117 

Уві сні метеликом гарнесеньким 101 

Ужгороде мій, прийми уклін земний 61 
Уже глибока осінь 95 

Уже давно був перший клас 37 

Уже давно пожары не пылают 66 
Уже скотилось із неба сонце 22, 76, 77 

Узимку, чи літом, а може весною 96 

Узяла лисичка скрипку 97 
Уквітчана у віночку 108 

Україна, у слові цім милім 107 

Українець — моє ім'я 104 
Україно моя! Тихий вітер колише хлібами 28 

Україно — наша мати 108 

Україно! Україно! 16 
Україночка співає — долю пісні відкриває 79 

Українська пісня, материнська пісня 56 

Українські діти 104 
Україну, як попіл, забуття засипає 80 

Українці мої дорогі 73 

Умита росою, повита красою 71 
Упав літак, і знищено життя 54 

Уранці біля хати 94 

Усім-усім, одвічно роботящим 25 
Усміхнені, заквітчані 101 

Усміхнись до мене знову 49 

Утреннее солнышко яркими лучами 117 
Уходит день, а вместе с ним и праздник 83 

Учора з любов'ю 75 

Хай доля дарує Вам довгого віку 17 
Хай затягнуло хмарками 101 

Хай над світом рідна пісня лине 25 
Хай станеться світло, — сказав Господь 47 

Ханука! Ханука! Радость малышам! 83 

Хвилююсь, чекаю на зустріч з тобою 25 
Хвиля лагідно гойднулась 96 

Хвиля човника легкого 4 

Хизуються водопади на річці Шопурці 21 
Хлопці всі сміються з мене —  

ну й нехай, а я щасливий 23 

Хлопці-юнаки 18 
Хлопчина я завзятий 101-03 

Хлопчина якось наодинці 104 

Хлопчиною наївним 51 

Хмари небо застилають, сонця промінь 

ледве сяє 45 
Хмарка пролетіла 30 

Хмелієш від жінки без вина 19 

Ховає листопад твої сліди 56 
Ходим, ходим, ходим, ходимо 62 

Ходи-но, голубко, йди сядь коло мене 5 

Ходить вечір, ходить ясний 103 
Ходить вітер під вікном 103 

Ходить журавка зеленим лугом 10 

Ходить сонко по вулиці 4, 6 
Ходить тиша в теплих капцях 97 

Ходить, ходить зима гаєм — білосніжна 97 

Ходять леви містом Лева, як привиддя, 
уночі 114 

Ходять хлопці нежонаті 75 

Ходять хмари в небі синім 95 
Хоровод, хоровод 106 

Хоч соромлюсь я, відверто 116 

Храни, Боже, мою Україну 25 
Хрестики чорненькі, хрестики червоні 56 

Хрістос рождається, славіте 8 

Хтіла мене мати за майстрика дати 75 
Хто збагнув ціну розлуки 73 

Хто знайде підкову — кажуть, щастя тому 34 

Хто зозулі не чув 56 
Хто не любить своїх ближніх і про них не 

дбає 61 

Хто сказав, що порося 96 
Хто там бродить по Говерлі з піснею 

гучною? 72 

Художник чарівний Квітень 91 
Цветут акации на нашей улице 71 

Цветы, как люди, на добро чутки 117 

Цвіт калини коло броду 56 
Цвіт навесні 4 

Цвіте калина на козачім лузі 17 

Цвіте квасоля на городі в мами 65 
Цвіте серпневе сонце в вишняку 48 

Цвіте українське Полісся 31 
Цвіт-красою лісів і лугів 22 

Цвітуть в полях волошки сині 104 

Це буде так: в осінній день прозорий 57 
Це дерево, оспіване віками 30 

Це не помилка. Це нове життя 45 

Це не сон, це усе наяву 24 
Це небо ніколи не буде моїм 48 

Цей день для тих, що з поля бою 73 

Цей квіт для синочків і дочок 56 
Цей край мені подарувала мати 56 

Ці літня ніч за плечі обіймає 54 
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Цілувала козаченька в біле личенько 43, 83 

Цілуй мене, як перше літо 74 

Ця ніч з тобою, наче сон 48 
Ця полинь-трава нічия 70 

Чайка одинокая 66 

Чарівна мелодія з теплого літа 22 
Чарівниця осінь 95 

Чарівнії подолянки по лугах ходили 30 

Чарівності більшої в світі немає 22, 57 
Час неупинно струмує 73 

Часто мать меня ругает 71 

Часто сняться вам села у громах і пожежах 75 
Чекає кліть. Пора вже нагора 58 

Чекай мене у квітні 51 

Чекала дівчина солдата 65 
Чепурненька, симпатична, гарна, 

чорнобрива 25 

Червонії буряки, зеленая гичка 75 
Червонії бурячки 79 

Через всі лихоліття пройшовши не раз 35 

Через гори, через доли 28 
Через поля, сади і переліски 76 

Через темні бори і глибокі яри 88 

Черепаха черепаху 94 
Чернила высохли. Бумага пожелтела 60 

Чи дома, дома, хазяїн дому? 79 

Чи є в світі ще дівчина, як та Ганночка 127 
Чи є душа у терену, у сливи? 60 

Чи є на світі що миліше 73 

Чи липневі вітри неповторні співають 
кантати 49 

Чи морози, чи дощ, а додому летиш,  

як на свято 34 
Чи на радість 38 

Чи співає весна, чи дороги встеля 22, 57 

Чи то казка, чи сон 56 
Чи це тії чоботи, що зять дав 167 

Чисте кохання — сяйво зірок 30 

Чистые звоны летят в поднебесье 118 
Човники без весел 100 

Чого ж до криниці 71 
Чоловіче мій, запрягай коня 33 

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов? 4 

Чому дощу нема кінця і краю 56 
Чому мені важко, чому мені гірко 49 

Чому сказати, й сам не знаю 4 

Чому так трапилось — не знаю 49 
Чому ти плачеш, Маріє Магдалино? 45 

Чому ти пригадуєш знову і знов 50 

Чому уста твої мовчать? 22 
Чомусь в задумі біла хата 58 

Чомусь не ладилась розмова 58 

Чорна рілля ізорана, гей, гей! 4, 7 

Чорний ворон горобини 94 

Чорні очка, чорні очка, як терен 4 
Чорнобривці на городі мати садить 48 

Чорнобривців насіяла мати 4 

Что за смех в ночи? 36 
Чтоб звенел веселый смех 118 

Что-то кони мои приустали 51 

Чуєш, курличе ключ журавлиний 55 
Чути мишки голосок 94 

Шабелька при боці 28 

Шануймося, єднаймося, та будьмо! 75 
Шапочка Червона, дівчинка із казки 98 

Швець у Данії жив-був 98 

Швидко читаю книжки 54 
Шел по улице жучок 106 

Шелестючі сади вечорові 19 

Шепоче казку яблуневий сад 4 
Шепчуть пісню кохання тополі 57 

Школа, рідна школа 101 

Школа — ты наша юность 93 
Школа, школа 93 

Школа, школа — збирає нас в класи 

привітні 97 
Школо наша рідна, ти — душі світлиця 101 

Шкрумбочка у школі навчилася читати 101 

Шли по крыше три кота, три кота Василия 117 
Шумить над Тетеревом місто 31 

Шуміла ліщина, шумів тихий гай 9 

Шуміло десять яворів 62 
Шуміло десять яворів літакам в піднебесся 72 

Шумлять берези у гаях 71 

Шумлять верби понад берег 3 
Щаслива голубка, як голуба має 71 

Щасливий той, хто матір має 22 

Ще буде день і вечір буде 48 
Ще варто маятись в журбі 56 

Ще все не справжнє і дволике 48 

Ще дрімають луки 36 
Ще з колиски мати 71 

Ще з трипільської культури 30 
Ще літо надворі, та падає сніг 54 

Ще повні світла зустрічі й листи 49 

Ще править серпень, небо ще високе 95 
Ще спить весна у вогкім лісі 69 

Ще тоді, як зеленіли трави 34 

Щедра осінь владарює 102 
Щедре сонце, червона калина 101 

Щедрик, щедрик, щедрівочко 18 

Щедрівочка щедрувала 30, 75 
Що би ви, бабусю, побачить хотіли 48 

Що в моєму серці, розказати важко 25 
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Що в нас було? 33 

Що в нашого хазяїна стоїть явір на дворі 75 

Що з тобою, друже, сталося? 63 
Що за тупіт? Що за стук? 94 

Що ми можем дать Вкраїні? 107 

Що моя любов тобі? 34 
Що по морю, морю та по синьому 32 

Що то за предиво 127 

Що у Чуба гарна донька 26 
Що ярами глибокими, степом та лісами 97 

Щоб гаї шуміли 25 

Щоб жити ближче до людей 113 
Щоб земля наша рідна стояла віки 49 

Щовесни повертають лелеки 76 

Щодня до себе хата притягає 48 
Щось по лісі гукає, вівчар вівці зганяє 22 

Щось у шинку ти часто, козаче 50 

Эта песенка-чудесенка о лете! 93 
Я б сказала тобі — оживи 48 

Я беленькая киса — игрунья и актриса 106 

Я в дитинство вернутись хотіла 37 
Я в Канаді хатину маю 100 

Я в садочку, я в садочку розмарію садила 9 

Я в своє село поїду 37 
Я вечір слухала, а ти чув ранок 54 

Я вже дуже зістарилась, синку 56 

Я від очей твоїх хмелію 56 
Я від тебе пішов у мрію 52 

Я возвратился на круги своя 36 

Я володарка сніжинок 114 
Я вперше довірливу руку 58 

Я все люблю, что нам приходит свыше 60 

Я всегда спешу 36 
Я гралася у піжмурки з дитинством 54 

Я дарю тебе звездное небо 29 

Я дивлюся у очі ясні 26 
Я дівчина з України 10 

Я дівчина Снігуронька 76 

Я для тебе, моя Україно 70 
Я до тебе крізь ночі іду 24 

Я до тебе прийду 20 
Я думала, що вересень не плаче 54 

Я жду, не діждуся твоєї краси 22 

Я желанье себе загадала 29 
Я з неба для тебе зірок натрясу 58 

Я з паперу зроблю літачок 32 

Я задивилась у віконце 99 
Я закоханий палко, без міри 25 

Я знов повертаюсь до тебе в думках 101 

Я зупинилась, бо довго ішла 99 
Я зустріла тебе восени на дорозі розлуки 37 

Я іду багряним садом 4, 53 

Я іду в золотім листопаді 56 

Я іду по землі, по зеленій траві 56 

Я із школи нині дуже поспішаю 98 
Я кохала від душі 44 

Я люблю тебя, море 66 

Я люблю, як ти пахнеш, земле 36 
Я лягаю рано спати 15 

Я — Мавка, я донька волинського краю 57 

Я майструю дуже вміло 103 
Я малесеньку свічку візьму 76 

Я маю тебе, променисту 100 

Я на ковзанку піду 114 
Я на развалинах судьбы 66 

Я народився далеко по війні 50 

Я не знаю, хто ти, незнайомко моя 71 
Я не знаю, як це сталось 54 

Я не міг не прийти 52 

Я не просив ковток від спраги 73 
Я останню краплину віддам 28 

Я ось про що вам хочу розказати 43, 83 

Я песню услыхала в тишине 66 
Я під віконцями на сонці у саду 101 

Я, підданка своїх обов'язків 33 

Я по львівських дорогах іду 114 
Я по співу горлицю у гаю 71 

Я погляну у віконечко 101 

Я прийду до тебе у вівторок 58 
Я прокидаюся рано — й зразу, хоч ще не 

встаю 23 

Я просила: "Мамо, мамо, подаруй мені" 101 
Я просто людина, звичайна людина 10 

Я расчищу копыта 51 

Я родом із села, з того глухого 18 
Я розкажу про квіти і про сад 19 

Я русин был, єсьм і буду 9 

Я рыженький комочек, стремительный и 
резвый 106 

Я — син степів і цим горжуся зроду 49 

Я синьо-жовта квіточка 96 
Я собі придумала сама 99 

Я стою на землі, що хлібами одвічно багата 10 
Я стужився, мила, за тобою 70 

Я сьогодні на уроці 96 

Я сяду за рояль 28 
Я та ніч, якій ти розказав 54 

Я так втомився думати про Вас 56 

Я так люблю цю музику між нами 4 
Я тебе не цілую. Хай зірка цілує тебе 54 

Я тебе, повір, не відпускаю 54 

Я тебе полюбив, коли грози ішли навесні 49 
Я тебе полюбив, як спадали сережки з беріз 50 

Я тобі скажу, де квітне дивний сад 127 
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Я троянда зігріта весною 58 

Я хотела быть твоей любовью 66 

Я хотіла, щоб калина у дворі моїм росла 25 
Я хочу піснею летіти 58 

Я хочу, чтобы солнце сияло 118 

Я часто ночами пригадую знов 4 
Я что-то пел 83 

Я, чуть світ, чуть зоря, вікна відчиняю 71 

Яблука доспіли, яблука червоні! 61 
Яблуневе диво, це коли щасливо 37 

Язык одесский там считался речью  

русской 83 
Як бабуся газету читала 100 

Як блідне понад Всесвітом блакить 28 

Як важкість люто сковує мій день 48 
Як важко вас любить, якби ви знали 56 

Як вертав я додому в село 55 

Як взійшла, взійшла вечірня зоря 42 
Як ви умирали, вам дзвони не грали 80 

Як вирветься сонце з тенет холодів 36 

Як візьму я гілку 98 
Як віхола вночі над світом бродить 50 

Як вночі виходжу з хати 50 

Як гарно наше місто світлом сяє 30 
Як гладіолуси замріють 48 

Як до сонця, як до світла 21 

Як добре, боже, жити із Тобою 45 
Як додому легко повертатись 65 

Як же гарно, чудово, привітно 95 

Як земля пахучим снігом плаче 113 
Як зимі і літу не зійтись ніколи 34 

Як злазила приїхавши 116 

Як зустрілись До і Ре 94 
Як із вітру беру найтепліші слова 37 

Як Ісусу наділи вінець 26 

Як ішов король на битву 28 
Як Лопатинський із-за границі 5 

Як на небі зоря пломеніє 45 

Як на річку гуси гнала 10 
Як нам добре і весело разом зустрічать 

кожен ранок і день! 23 
Як наші дідо й баба були ще молодими 62 

Як не спішу, а в травні зупинюсь 51 

Як недавно було, як давно 75 

Як побачу я клин лелечий 35 
Як почуєш ти спів солов'я 45 

Як прийдуть до мене гості 100 

Як ранок розів'ється в простір гінко 49 
Як сонце вечірнє лягло відпочити 37 

Як сонце, хлібина сія на столі 25 

Як сонця безсмертного коло 101 
Як сопілочка заграє 30 

Як ся маєш, мій любий зяблику 52 

Як тобі, тату, в небі літати? 28 
Як у Гадячі гуляння 10 

Як холодні вітри відшуміли 26 

Як хороше, що ти на світі є 28 
Як хочеться до тебе пригорнутись 51 

Як швидко плине невгамовний час 51 

Як я ішов з любовання 9 
Як я малим збирався навесні 4 

Яка гарна парочка 63 

Якби ми стрілися раніш 49 
Якби не світило нам сонце, то  

все навкруги було б сірим 23 

Якби я був 100 
Яке це диво, що ти є на світі 52 

Яке чудове, ніжне ім'я 108 

Який чудесний рідний край 102 
Якось був я у Боромлі 71 

Якось книжечку цікаву осінь прочитала 95 

Якось мене розбудила зірочка 101 
Якось я азарт дістав 111-12 

Якщо мама щось попросить 36 

Ясен, дивен, шумен, весел 36 
A, b, c, d, e, f, g 72 

Ariadiamus late 72 

Ave Maria gratia plena 20 
Dori me 72 

Go down Moses "Let my people go" 72 

O la! O che bon'eccho! 72 
O mio babino caromi piace e' bello 72 

Voi, che sapete che cosaeamor 72 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

Ансамблі народних інструментів 125 

Бог Господь, тропарі, кондаки, 
Богородичні та прокимни восьми гласів 84 

Вербена 19 

Веселий кабальєро 120 
Вправи для бандури 170 

Всі йдемо до Тебе 14 

Гордість, гідність і любов 31 

Грайлик 68 
Збірник пісень. 5—6 класи 101 

Иляhийлер 1 

Класика і сучасність 122 
Кобзареві джерела 167 

Музична діяльність. Середня група  105 
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Ой не коси, бузьку, сіна 2 

Ой по горі вітер віє 3 

От Иерусалима до Одессы 46 
П'єси для валторни і фортепіано. Вип. 1 171 

Пісенна традиція села Лука 85 

Пісенний вінок 4 
Пісні 109 

Пісні з репертуару "Росинки" 20 

Повстанські сурми 5 
Репертуар для дитячого та жіночого хору 86 

Сині фіалки 54 

Співає "Резонанс" 87 
Співає Волинський народний хор 75 

Співає Станіслав Городинський 56 

Справжній друг 123 
Старий рояль 140, 141 

Стрілецькі пісні в фортепіанному 

супроводі Ярослава Ярославенка 78 
Твори для бандури в супроводі  

фортепіано. Вип. 1 168 

Твори для бандури в супроводі фортепіано. 

Вип. 2 169 
Твори М. Лисенка в перекладі  

для баяна 148 

Транскрипції колядок для струнного 
ансамблю 130 

Україночка 79 

Українські колядки для ансамблів 
бандуристів в обробці та аранжуванні 

Оксани Герасименко 128 

Українські церковні колядки. Ч. 2 12 
Хорова література  80 

Хорова музика 81 

Хорові джазові твори для дітей 119 
Шестиструнна гітара 161 

Юний гітарист 162, 163 

Юним піаністам 142 
Ярмарок у Сорочинцях... 63 

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 та 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 та інші твори циклічної форми 

3.1.1.2. Концерти та 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 
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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 та інструктивні видання для інструментального ансамблю 
3.3. Твори для інструментів соло 

3.3.1. Клавішні інструменти 

3.3.1.1. Фортепіано 
3.3.1.2. Орган, фісгармонія 

3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон 

3.3.1.4. Інші клавішні інструменти 
3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

3.3.2. Смичкові інструменти 

3.3.2.1. 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 та 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 та інструктивні видання для духових інструментів 

3.3.5. Ударні інструменти 
3.4. Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних ансамблів та інструментів соло 

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 
5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.1. Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори 

5.2. Опери та музичні драми 
5.3. Оперети та музичні комедії 

5.4. Балети та хореографічні постановки 

5.5. Музика до вистав, 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 З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ 
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