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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 вида-
ні музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, нав-
чальних 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 здійснено відповідно до чинної інструкції з добо-
ру нотних видань. 

"Літопис нот" за 2010 рік укладено згідно з ГОСТ 7.61-90 "Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные 
библиографические указатели". 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стан-
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання". 

Літопис укладено відповідно до ГОСТ 7.61-90 "Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библио-
графические указатели". 

Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Сис-
тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання". 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стан-
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліог-
рафічний опис : загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582-97 "Скорочення 
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", 
ГОСТ 7.12-93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-
ния и правила" та ДСТУ 7093:2009 "Бібліографічний запис. Скорочення слів і слово-
сполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), 
MOD ; ISO 832:1994, MOD)". 

Нотні видання описано мовою оригіналу. 
Бібліографічний запис складається з: 

 порядкового номера; 

 заголовка бібліографічного запису; 

 бібліографічного опису; 

 номера державної реєстрації, під яким видання зареєстровано в Книжковій 
палаті України. 

Бібліографічні записи згруповано згідно зі схемою класифікації нотних видань 
за видами музики (вокальна, інструментальна, вокально-симфонічна, сценічна) і 
засобами виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою палатою України. 
Схему подано в кінці покажчика. 

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" містить допоміжні покажчи-
ки: 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. Буковино, рідний краю : укр. нар. пісні Півд. Буковини : [для голосу без 
супр.] / записали К. Смаль та І. Кідещук ; нотація мелодій та упорядкув. К. Смаля. — 
Чернівці : Книги — ХХІ, 2008. — 503 с. : іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-2147-46-9. — 
[2009-145 Н]. 

Зміст: Колядки та щедрівки: Бог предвічний : "... народився..." ; Новая радість ; 
Новая радість стала ; Добрий вечір тобі, пане господарю ; На Різдво Христове ; Від 
сходу сонця аж до заходу ; Во Вифлеємі нині новина ; Возвеселімся всі разом нині ; 
Дивная новина ; У Вифлеємі сталась новина ; У Вифлеємі нині новина ; Радуйтеся 
усі люди ; В Вифлеємі новина ; Гой наш паночку-добродзієчку ; Зажурились гори й 
долини ; Ой оре плужок та й попід лужок ; Єк зашуміла та й дубравочка ; Ой в вині, 
в вині, в вишневім саді ; Гой мала мати одну донечку ; У господаря три святі в домі ; 
Ой прийшли до вас все в рік гостину ; По горі, горі пави ходили ; Гой в лісі, в лісі, 
під дубиною ; Гой рано-рано, рано в неділю ; Ой в вінці, в вінці, на перехідці ; Ой в 
ліску, в ліску, на жовтім піску ; Гей, рано-рано встав пан господарь ; Зійшла зоря, 
зійшла ясна ; Прилетіла ластівочка ; Щедрий вечір, добрий вечір ; Щедрий вечір всім 
вам ; Ой в Єрусалимі дзвони задзвонили ; Ой в саді, в саді в винограді ; Ой, чинчику-
Васильчику ; Гой шуми, шуми, зелений луже ; В неділю рано кури запіли ; Ой чи 
дома пан господар ; Пустіт до хати, будем плєсати ; Добрий вечір, добрий вечір ; 
Йордан воду розливає ; Ой у місті Вифлеємі ; Йордан-вода студененька ; Весільні 
пісні: Гой коби я була знала ; Гой же ти гора ; Ти гадала, моя мамко ; Де-с одну я 
дочку мала ; Зайшла молода за білі стола ; Видно сироту по йї весілю ; Пізнати вгорі 
птаха і птаху ; Гой у лісі пеньків много ; Ой заграйте, скрипниченьки ; Ой куда ж ти, 
молоденька, ходила ; Сідай, сідай, моя мила ; Та й заплачеш, дівчиночко ; Історичні 
та козацькі пісні: Ой на горі там женці жнуть ; Гей по синьому морю ; Ой попід гай 
зелененький ; Вітер віє долинами ; Ой у поли трава росте ; Гей, у городі ; Рекрутські 
та вояцькі пісні: Мой, мой, чорна гора віорана ; Та й ковала зозулиця ; Бувай здоров, 
руський краю ; Ой хмаритси, ой хмаритси ; Ой там в поли трава шумит ; Вітер віє, 
трава шумит ; Ой там у поли трава шумит ; Та й заплачеш, моя мамко ; Летіла куля 
через гору ; Їхали солдати ; Та й ковала зазуленька ; Летіли орлята з далекого краю ; 
Йа вже тому сім рік буде ; Ти, дівчино чорнобрива ; Чорні хмари наступают ; Ой ти, 
дівчє-дівчиночко ; Йа в неділю рано ; Вілетіли гуси з зеленого гаю ; Смутно мені, 
смутно ; Ой зацвіла черемшина зрісно ; Пиймо, братя, горівочку ; Ой у поли, у поли ; 
Ой гаю мій зелененький ; Соціально-побутові пісні: Буковино моя мила ; Попід гору 
високую ; Ой коню мій, коню ; Сивий голубочку ; Зазоряли мені зорі ; Чіму в ставі 
води нема ; Невидної невидниці ; Ви волики-сірманики ; Ой з-за гори кам'яної ; Над 
водою, над бистрою ; Не дивуйся, красний світе ; Чорна хмара по долині ; Чорна 
хмара в полонині ; Виряжала мати сина на війну ; Не там щастя, не там доля ; Туман, 
туман по долині ; Зелена діброва з вітром говорила ; Іде наймит з панщиночки ; Ро-
динно-побутові пісні: Косит Василь, косит ; Ой летіли журавлі ; Та як я си добре 
мав ; Ой піду я в лісок трісок ; Ой піду я в ліс по дрова ; Ой урву я з ружі квітку ; Оре 
Семен, оре ; Братя мої, братя мої ; Ой не жалуй, моя мила ; Ой пташечки-канарики ; 
Ой орле, орле, сивий соколе ; На Вкраїні я родилась ; Ой прийшов я до Єленки ; Ой у 
полі криниченька ; Сестро дорогая ; Летів пташок понад бродом ; Гей, на ставу, на 
ставочку ; В брата хата на помості ; Червона калино, чо' ти в лузі стоїш ; Червона 
калино, чо' ти над водов стоїш ; Кажут мені люди ; Віддавала мати дочку ; Мала мати 
одну дочку ; Мила моя, мила ; Каже мати женитиси ; Сама, мамцю, сама, мамцю ; 
То-м води наносила ; Пішла-м за мужа, за пияка ; Ой на горі Роман косит ; Посаджу 
я ружу ; Ой умру я, файна любко ; Ой на горі два дубочки ; Їде козак з Тернополя ; 
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Ой чия ж то крайня хатка ; Зелена долина, шовкова трава ; Ой дубе, дубе кучерявий ; 
По садочку хожу ; Ой посію руту-круту ; Ой вийду я на гору ; Ой у полі, край доро-
ги ; Ой прийшов я до одови ; Дубка я садила ; Та й недавно, пане брате ; Ой у саду, у 
садочку ; Ой у поли, в поли ; Ой у поли корч калини ; Хоть суда, хоть туда ; Як суда, 
так туда ; Розлука ти, розлука ; Ой на горі церква ; Ой в долині кирниченька ; Ой на 
горі жито, жито ; Садом, садом садовина ; Іде жовняр із корчмини ; Ой куда ж ми 
повандруєм ; За ворітьми два дубочки ; Де ти, дубе, ріс, ріс ; Ой там за горою ; Пий-
те, братя, горівочку ; Гой пила я горівочку ; Пийте, люди, горівочку ; Ой та й п'ю я 
горівочку ; Ой Боже мій, Боже ; Ой піду я у вишневий садочок ; Всі птиці-канариці ; 
Біла ружа — знайомство ; Червона калина, а листя зелене ; Я ворота запираю ; Як ми 
мамка віддавала ; Гой попід гай зелененький ; Гай-цю-люшлю, колишу ті ; Ой ви-
шеньки-черешеньки ; Мила, мила, що гадаєш ; Відтів ясно, відтів красно ; Чіму дава-
ними роками ; Ой поїхав милий ; Мене мамка дала ; Пісні про кохання: Ступай, ко-
ню, ступай, красний ; Ой ти, зоре вечірняя ; Іще кури не піли ; Ой добраніч, дівчини-
но ; Уже вечір вечоріє ; Червона калина на біло зацвила ; Ой зацвила калиночка в 
лузі ; Ой зацвила сина квітка ; Ой у полі нивка ; Кочєлися вози з гори ; Темна нічка-
петрівочка ; Сонечко низенько ; Ой відтів гора ; Ой відти гора ; По той бік гора ; 
Червона калина та й розцвилася ; Чіму-с не прийшов ; Червона калино, чо' ти в лузі 
стоїш ; Цеї ночі коло опівночі ; Ой на воді качка днює ; Ой на горі крута вежа ; Сві-
тив місяченько ; І хмариться, і буриться. Народні романси: Прощаюсь, ангеле, з то-
бою ; Як я їхав на чужину ; Ой летіла сива пава ; Ой летіла сива пташка ; Заграй ми, 
цигане старий ; Пропала надія, забилося серце ; Віют вітри, віют буйні ; Попід гору 
високую ; Ой там на горі вітер віє ; Верніть, літа мої прекрасні ; Була весна, ми стрі-
нулись так рано ; Балади: Ой там під дубом, під дубиною ; Ой у садочку під ябліноч-
ков ; Ой в темнім лісі, під дубиною ; Ой у лісі, у лісочку ; Ой там на горі, під дуби-
ною ; Один воли йа три плужки ; Ой у поли під явором ; З-під білого каменя ; В чис-
тім полі є дерен ; В місті на риночку ; Ой у місті, на риночку ; Ой на ринку, на риноч-
ку ; Ходит сербин по зарінку ; Ходит сербин током, током ; Чобан вівці корняє ; Ма-
ла мати, мала ; Мала мати сина ; Гой женила мати сина ; Ой не ходи, Грицю ; Жартів-
ливі пісні: Та й курив я люльку ; Гаразд, мила, що си вбула ; Захотів я женитися ; Як 
комар задумав ; Попід лісок темненький ; Катеринко моя ; Мала баба три сини ; Ка-
жуть люди, що я лиха ; Чоловіче-макогоне ; Ой пила я в понедівнок ; Раз прийшов я 
до дівчини ; Загадала-с мене, мамко ; Через сад-виноград ; Ой вийду я на ту гору ; 
Чоловік би жінку не бив ; Оженивси кустрюбатий ; Захотів дідочок в суботу жени-
тись ; Ой волоска колопенька ; Ой ківала молодичка ; Ой ковала зозуленька ; Йде 
бичок через лужечок ; Танцювальні пісні, коломийки: Попри жито стежка вбита ; Із-
за хати чорна хмара ; Ой мала я миленького ; Добрий вечір, дівчиночко ; Гей пішов я 
селом, селом ; Гой судома, моя мамко ; Невелика поляночка ; Заспіваймо гуцулочку ; 
Твоя мама де-с казала ; Співала би-м співаночки ; Журилиси сусідочки ; Ой казала 
голубана ; Мала баба штири воли ; В городі під грушков ; Сиділа під грушков ; Ой 
напивси горівочки ; Я гадала, шо грім гримит ; Війду на горбочок ; Гей, на хаті, на 
вершечку ; Ото значно та й то значно ; А я собі заспіваю ; Ой сапала кукурудзи ; Ой 
згоріла стирта сіна ; Я на бочці сижу ; Зашуміла ліщиночка ; Із Негушєн до Балківців. 

2. Бульо В. Пісні нашої родини : [зб. укр. нар. пісень та пісень літератур. похо-
дження : для співу без супр. / В. Бульо, О. Павличак]. — Львів : Тріада плюс, 2009. 
— 212 с. : портр. ; 19 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 200 пр. — ISBN 978-
966-486-054-0. — [2010-038 Н]. 

Зміст: Історико-патріотичні пісні: Я сьогодні щось дуже сумую ; Вже літ біль-
ше двіста : "... як козак в неволі..." ; Ой п'є Байда : "... мед-горілочку..." : нар. думи ; 
На Дніпровім побережжі : "... трава зеленіє..." ; Віє вітер, віє буйний : "... дуба наги-
нає..." ; Ой там за Дунаєм ; Було дванадцять розбійників. — Січинський Д. Чом, 
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чом, земле моя : "Чом, чом, чом, земле моя..." / сл. В. Лебедової ; Пісні національно-
визвольної боротьби: Блакитно-жовтий стяг над нами сяє : "Блакитно-жовтий стяг 
над нами має..." ; Ой, заросли ті дороги : "... та й травами..." ; З піснею на устах ;  
В горах грім гуде : "... хоч зима паде..." ; Гей ви, стрільці січовії : "... раз, два, три..." ; 
Про Олену Степанівну : "Ой ламала дівчинонька червону калину..." ; За городом, за 
лугом ; Повіяв вітер степовий ; Попрощався стрілець : "... зі своєю ріднею..." ; Йдуть 
гонведи : "... банда тне..." ; Бистра вода ; Живи, Україно : "... свобідним життям!.." ; 
Сумно сонце засвітило ; Там, під львівським замком : "... старий дуб стояв..." ; Ой, 
пустіть, мя пустіть, най погляну ; Завтра в далеку дорогу ; Я сьогодні від вас від'їж-
джаю ; Ой у лісі на поляні ; Вже вечір вечоріє : "... повстанське серце б'є..." / сл. невід. 
авт. ; Рости, рости черемшино ; Подай, дівчино, руку на прощання : нар. пісня ; Чи то 
буря, чи грім : "... чи гуде хмаролім..." / сл. Б. Лепкого ; Ми гайдамаки : "... ми всі 
однакі..." / сл. О. Маковея ; Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." / сл. С. Чар-
нецького ; Ой та зажурились : "... стрільці січовії..." ; Ой зацвила черемха : "... зацви-
ла ярим цвітом..." / сл. Р. Купчинського. — Січинський Д. Не пора / сл. І. Франка. — 
Ярославенко Я. За Україну : "... з огнем завзяття..." / сл. М. Вороного. — Лепкий Л. 
Ми йдемо вперед : "... над нами вітер віє..." ; Гей, видно село : "... широке село під 
горою..." ; Бо війна — війною : "... — "вісьта, вйо!"..." / сл. авт. ; Журавлі : "Чуєш, 
брате мій..." / сл. Б. Лепкого. — Купчинський Р. Ми по таборах і тюрмах : "... кара-
лись довгі годи..." ; Як з Бережан до кадри : "... січовики манджали..." ; Човен хи-
тається : "... серед води..." ; Заквітчали дівчатонька ; Зажурились галичанки : "... та й 
на тую зміну..." ; Не сміє бути в нас страху ; Пиймо, друзі : "... грай музико, нам вже 
все одно..." / сл. авт. — Гайворонський М. Їхав стрілець на війноньку / сл. Р. Куп-
чинського ; Реквієм : "Коли ви вмирали, вам дзвони не грали..." / сл. М. Курраха. — 
Трильовський К. Гей, там на горі Січ іде / сл. авт. ; Ліричні пісні та романси: Ой у 
полі верба : "... під вербою вода..." ; Ой у полі нивка : "... кругом материнка..." ; Ой 
полечко-поле : "... туманом укрите..." ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; Вечір надворі : 
"... ніч наступає..." ; Ой у полі три криниченьки ; Гиля, гиля сірі гуси ; Гаю, гаю, зе-
лен розмаю ; Козак од'їжджає : "... дівчинонька плаче..." ; Копав, копав криниченьку ; 
Ой під гаєм зелененьким ; Ой на ставі, на ставочку : "... та на ставі..." ; Летів пташок 
понад воду ; Ішов відважний гайовий : "... до лісу темного..." ; Їхав, їхав козак міс-
том ; Ой не світи, місяченьку : "... та й на той перелаз..." ; Ой у гаю при Дунаю ;  
У гай ходила : "... квіти збирала..." ; А зорі, а зорі по синьому морі ; За Дунай : "Ма-
річко, гей мила, найкраща дівчино..." ; Стою я край віконечка ; Чом ти не прийшов ; 
Ой у вишневому саду ; Коло млина яворина : "... зацвіла калина..." ; Місяць на небі : 
"... зіроньки сяють..." ; Глибока криниця, глибоко копана ; У горах Карпатах хотів би 
я жить ; Ой там у Львові на Високім Замку ; Не питай, чого в мене заплакані очі ; 
Глянув на долину / сл. і мелодія нар. ; Повій, вітре, на Вкраїну / сл. С. Руданського ; 
Там, де Ятрань круто в'ється / сл. А. Шашкевича ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібо-
ва ; По діброві вітер виє ; Зоре моя, вечірняя ; Така її доля : "... О Боже мій милий!.." ; 
Садок вишневий коло хати / сл. Т. Шевченка ; Ніч яка місячна : "... зоряна, ясная..." / 
сл. М. Старицького ; Час рікою пливе : "... Як зустрів тебе..." / сл. Б. Лепкого ; Коли 
потяг у даль загуркоче / сл. В. Сосюри ; Верховино, світку ти наш / сл. М. Устияно-
вича ; Як на дальнім небосхилі / сл. А. Малишка ; Смерічки : "У вербах плакучих..."/ 
сл. М. Юрійчука. — Климовський С. Їхав козак за Дунай / сл. авт. — Купчинський Р. 
Лети, моя думо : "... в вечірню годину..." / сл. авт. — Воробкевич С. Заграй ми, ци-
гане старий / сл. авт. — Безкоровайний В. Чари ночі : "Сміються, плачуть со-
лов'ї..." / сл. О. Олеся. — Козак С. Берізка : "Кожен вечір дожидаю..." / сл. С. Кри-
жанівського. — Колесса М. І чого тікати : "Стрілася на полі, руку подала..." / сл.  
П. Воронька. — Майборода П. Ми підем, де трави похилі / сл. А. Малишка. — Бі-
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лаш О. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малиш-
ка ; Прилетіла ластівка : "До вікна мойого теплий промінь ластиться..." / сл. М. Тка-
ча ; Два кольори : "Як я малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. — Барнич Я. 
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / сл. Р. Савицького. — Шамо І. Де синії 
гори : "... де гори Карпати..." ; Осіннє золото : "Багряний лист в гаях кружля..." / сл. 
Д. Луценка ; Ой вербиченько : "... біле личенько..." / сл. Л. Забашти. — Михайлюк В. 
Черемшина : "Знов зозулі голос чути в лісі..."/ сл. М. Юрійчука. — Сабадаш С. Піс-
ня з полонини : "Сонце сіло за горами..." / сл. О. Пономаренко ; Марічка : "В'ється, 
наче змійка, неспокійна річка..." / сл. М. Ткача ; Очі волошкові : "Я іду багряним 
садом..." / сл. А. Драгомирецького. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців 
насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського. — Пашкевич А. Виростеш ти, сину / сл.  
В. Симоненка ; Мамина вишня : "Знову наснилось дитинство..." / сл. Д. Луценка. — 
Сандлер О. Хвиля човника легкого / сл. М. Сома. — Івасюк В. Водограй : "Тече 
вода, тече бистра..." ; Червона рута : "Ти признайся мені..." ; Пісня буде поміж нас : 
"Пролягла дорога від твоїх воріт..." ; Я піду в далекі гори / сл. авт. — Білозір І. Світ-
лиця : "Скільки себе пам'ятаю..." / сл. Б. Стельмаха. — Пісня про маму : "Земля мо-
лодіє від сонця, від рясту, від цвіту..." ; Цвітуть сади : "Солодким хмелем віяло..." ; 
Карі очі, чорні брови / невід. авт. ; Жартівливі пісні: народні пісні: Ой на горі жита 
много ; Час додому, час ; Заспіваймо пісню веселеньку ; Кину кужіль на полицю ; 
Бодай ся когут знудив ; Ой хмариться, туманиться ; Як я ішов з Дебречина : "... до-
дому..." ; Ой, що то за шум учинився : "... гей!.." ; А я люблю Петруся ; Тече річка 
невеличка ; На поточку-м прала ; Скрипка би не грала ; Ой на горі сухий дуб ; Ой на 
горі два дубки ; Ішло дівча лучками ; Чічка : "У гори сині приходить нічка..." ; Ой на 
горі пень дуплавий ; Ой служив я в пана ; Жито, мамцю ; Пісня про Купер'яна : "Зіб-
рав батько кумпанію..." ; Кришталева чара : "Як засядем, браття, коло чари..." / сл. 
Ю. Федьковича. 

3. Ковальчук В. П. Народна музика Рівненського Полісся : обряд. пісні / Вік-
тор Ковальчук ; Етнокультур. центр "Веснянка" Рівнен. міськ. Палацу дітей та моло-
ді [та ін.]. — [2-ге вид.]. — Рівне : РВЦ НУВГП, 2009. — 186 с. : іл., табл., портр. ;  
20 см. — У надзаг. також: Львів. нац. муз. акад. ім. Миколи Лисенка, Проблем. н.-д. 
лаб. муз. етнології, Лаб. поліськ. фольклору. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 140 пр. 
— ISBN 978-966-327-132-3. — [2010-067 Н]. 

Зміст: Сезонно-трудові: жнивні ; Календарні: зимові, весняні, літні ; Родинні: 
весільні, похоронна. Додатки. 

4. Колядничок : укр. колядки та щедрівки у виконанні Заслуж. артистки Украї-
ни Наталі-Марії Фарини та її учнів : кн. з компакт-диском : [для співу без супр. / 
упоряд. Фарина Н.-М.]. — Рівне : Вертекс, 2009. — 23 с. : іл., портр. ; 19 см. — При-
мірник без CD. — У надзаг.: Співаймо разом! — 500 пр. — ISBN 978-966-8179-31-0. 
— [2009-172 Н]. 

Зміст: Добрий вечір тобі, пане господарю ; Темненька нічка ; В Вифлеємі но-
вина ; По всьому світу стала новина ; На небі зірка засяла : "На небі зірка ясна зася-
ла..." ; Що то за предиво ; Спи Ісусе, спи : "... спатоньки ходи..." ; Мирно спить в 
яслах дитятко : "Небо співало похвали..." ; Свята ніч, тиха ніч ; Хто там на дорозі ; 
Возвеселімся : "... всі разом нині..." ; В полі, в полі : "... плужок оре..." ; Небо ясні 
зірки вкрили ; Бог ся рождає : "... хто ж Го може знати!..". — Кошиць О. Янголи в 
небі : "... пісні співають...". 

5. Лемківські пісні : [для голосу (хору) без супр. / уклад. М. Турко]. — Львів : 
Растр-7, 2009. — 163 с. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2004-20-5. — [2009-146 Н]. 

Зміст: А в нашый заградці ; Вчера ввечер із вечера ; В керти ружа преквитала ; 
Вшитки ся поля : "... зазеленіли..." ; Горы нашы ; До гір, хлопці, до гір ; За поляном 
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чорна роля ; Заграй же мі яко тако ; Заграй мі, цигане ; З високой горочки ; Кед мі 
пришла карта : "... нароковац..." ; Кед сой ишов з Перечина додому ; Кукулечко, де 
ти была ; Моя мила, премила ; Ой відси гора ; Ой гаю, гаю, гаїчок ; Ой ишов гаєм ; 
Ой піду я у поле ; Ой ти, дівчатко доброго роду ; Ой, Яничку, оженився ; По садочку 
походжаю ; Сьвіти місяченьку ; Там за селом : "... дражка висипана..." ; Там на меджі 
черешенька ; Туман яром : "... туман долиною..." ; Червена ружа трояка ; Червеная 
калинонька : "... кругове деревце..." ; Чиє ж то полечко : "... неоране?.." ; Шырокий 
мостечек : "... погина се..." ; Юж єм поорав : "... то переліще раз..." ; Як я была ищы 
мала ; Я сой хлопец справедливий / записав М. Соболевський ; А там долом : "... а там 
долом при долині..." ; Братя зме си : "... братя, од єдной мамичкы..." ; Горе, доле ход-
жу ; Горіла липка ; Дунаю, Дунаю ; Ей, дівчатко пишне : "... горе себе несе..." ; Ей 
дружба я си, дружба : "... ей гірка моя служба..." ; Ей мам я косу : "... аль ньом не 
кошу..." ; Заграй мі, гудаку ; Зелений ядловец ; Кед мі пришла карта : "... нароковац..." ; 
Коло мойой заградочкы ; Мы цигане : "... нич не маме..." ; Моя мила : "... з чорныма 
очима..." ; На зеленій убочы ; Наш кумонько : "... наш кумонько справедливий..." ; 
Ой добрий Боже ; Ой не буду все лем банувати : Весільна ; Піду я в поле : "Піду я, 
скочу я в поле, в поле..." ; Повідж же мі, моя мила ; Покотився горошок ; По садочку 
походжаю ; Сьпівам я си, сьпівам : "... але не з роскошы..." ; Там попід гай зеленень-
кий ; Шлюбував єс, же мня возмеш ; Што ся червеніє ; Як єм ишов ; Як я ишов през 
лес : "... през ліщыну, през лес, през ліщыну..." / записав Я. Полянський ; В гаю зеле-
ненькім / оброб. Колесси ; Горіла липка / оброб. А. Кос-Анатольського ; Ей крочком, 
коні, крочком ; Зродилися терки / оброб. Т. Хатая ; Зашуміли лісы / записав І. Май-
чик ; Мій край / сл. В. Хомика ; Не мам нич, не дбам нич ; Старій бабі дали граблі / 
оброб. М. Дацка ; Ой, верше мій, верше / оброб. Я. Гайворонського ; Серед села рос-
те грушка / оброб. Р. Цися ; Чорнушко, душко : Веснянка / записав В. Омелич ; Дро-
тар : "Ходив дротар од села, до села..." ; А ти, дівча, як ся маш? ; З далека сме приї-
хали ; Многая літа ; Нині Рождество ; Ой ти старий сиваку ; Фурман. 

6. Пісні Волині й Полісся : Наш роде хороший.... Вип. 1 / [упоряд.: П. Клеко-
цюк, О. Коменда]. — Луцьк : Терен, 2009. — 213 с. : табл. ; 21 см. — Алф. покажч. 
пісень: с. 201—207. — 1 000 пр. — ISВN 978-966-8575-90-7. — [2009-209 Н]. 

Зміст: Весна: Ой весна-красна ; Ой ти, весна-красна ; Весна наша красна ; Те-
пер, дивчєтка, висна-чисна ; Ой ти, зозулька рабайка ; Ой ти, зозулька рабайкая ; Ой 
ти, зозулька рабейкая ; Ой ви люди, люди ; На городі качата ; Ой висна-красна ; Ти 
вирбонька, ти зиленая ; Положу я кладочку ; Ой травко-моравко ; Ой ти, вербо куче-
рєва ; Ой ішли дівоньки ; А я сіно громадила ; Десь тут була подоляночка ; Володар-
володар ; Ой там пу дулині качичкі худили ; Ой тече річка ; Ягоди: Биру, биру ягуд-
ке ; Ой і гукну я ; Ой їхав козак ; Жнива: Ой там у лісі, на кльонку ; Ой сьогодні в нас 
обжинки ; Ой маяло жетичко ; Дай, Боже, пого(го)дойку ; Ну-но, женчіки ; Ой святая 
бородойко ; А в нас сього дня обженки ; Йа наш господар ; Ой котився віночок по 
полю ; Котився віночок ; Наші сусіди ; Ой до межи, женчики ; А наш господар рано 
встав ; Живо, женчики, живо ; Ой наш хазяїн ; Наший хазяїн мулодий ; А наш Тодо-
сько — господар ; Ой святая бородойко ; В нашого господара ; Нашенький госпо-
дар ; Ми зв'яжем бороду ; Хрестини: У неділеньку, поранесенько ; Ой як ходила на-
ша бабусенька ; Ой куме, куме, добра горілка ; Чи ти куме впився ; При колисці: Ой 
люляй, люляй ; Ой лю-лю, лю-лю ; А... а... котки два ; Ой ходить сон ; Весілля: Ой 
приєхав зятейко ; Взяле своє тєсто ; Обізнався коровай ; Мамочка й обходжує ; Воро-
ге, вороге ; Приїхали до церкви ; А нас Степан вінчав ; Як вєддаеш, моя мамойко ; 
Ой кладе, мате ; Ой капусточка головістая ; Тупну я чубутком ; Десь ти, Марусю, без 
роду ; Пливе човничок по річці ; Два голубонькє севі ; Стоїть явір на дворі ; І на ка-
лені вітке в'юця ; Вороженькє, й веступіте з дороженькє ; І наш тастенько залякався ; 
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І на дворі дощик (и) плющить ; Добрий вечір тобі ; Ой свату наш, свату ; Ой пуд 
гору, коникі ; Полань, полань, соколоньку ; Журилися й вороженьки ; Ой ни піла 
горілонькі ; Ой здаєця не п'єця ; І ой тепер я сама ; І ой да ж тая наша мати ; І ме 
Марусю годовали ; Й гостонька ни п'янеця ; Ой у городі й у частоколі ; Коровайниці 
мої ; Ой рано-рано да ходім мі ; Благослови, Боже ; Мисіте коровай ; Просить коро-
вай ; Добрий вечір тому ; Застукали вороні й коні ; Ой там Василь ; Нехто, нехто йа 
не словечка не мовить ; Бігом, коникі, бігом ; Ой зиленая дубровонько ; Ой заграли 
музиченьки ; Ой у Луцьку грім гримить ; Піду я до Дунаю ; Ніхто не вгадає ; Ой де 
тая мати ; Ганька коровай місить ; Зибралось штири коци ; Ой дайте нам діжку ; Ба-
гатирський сину ; Вийшла з-за ліса хмара ; Ой дружбонько-дядьку ; Пудманули по-
па ; Теща зятя вітала ; До нас, Галюню, до нас ; Чого, дружки, плачете ; Де ти, Іван-
ку, бував ; Ой дивно нам, дивно ; Місили коровай ; Тоді брата ни просила ; Розпліта-
ли — потомилися ; Було в свати не ходити ; Питалася мати дочки ; Ой де пушов ; Та 
налинуло зілля ; Ой летіли гуси ; В нашого свата ; Ой тепер вам, дружечки ; Типер, 
віночку, ти хрещеноє зіллє ; Ой місили короваєць ; Ой погнала Галюнюня ; Ой як 
загули янголи ; Лети-лети, соколоньку ; Приїхала матюнка ; Не княжися, Надюню-
ню ; Ой я тебе, дружбонько, і пітаю ; Два соколонькі ; Ой чи рада ти, моя матюнко ; 
Ой як загуло три соколоньки ; Прийшла Галюня до хати ; Пливе качечка по річці ; 
І брат косу розплітає ; І ніхто не вгадає ; Ви, свате, не мутіте ; Одчини, мати, ліску ; 
І братіку-намісничку ; І мати діти вітає ; І мати гостей виряджає ; І щипай, мати, 
рожу ; Вийди до нас, сама мати ; А ми попа піддурили ; А наш дружба коровай крає ; 
І крайте коровай, крайте ; Наш дружбонька вдався ; Слідом, матінко, слідом ; Черво-
ненький бурячок ; Вепій, гостюню, вепій ; Ой добрий вечір ; Перед порогом широкая 
долена ; Ой січона каленойка ; Сіли сванечки ; Ой добрий день тому ; Вбирай, мати, 
дочку ; Давай, мати, масло ; Виходьте, попи з Риму ; Винось, мати, діжку ; Ой попонь-
ку, попоньку ; Ой дорога, дороженька січана ; Ой що то за весілля ; Ми пшениченьку 
жали ; Коровай, коровай ; В вишневім садочку ; Сідай, мати, незько ; Давай, мати, 
масла ; Ой летіли біли гуси ; Брат косу розплитає ; Ой і хелесь незько ; Не продавай, 
брате ; І не стій, Ваня, за дверима ; Ганнусю, не гайся ; Пушла мати наперід ; Ой за 
що ти мене, мамцю ; Ой вінку, вінку ; Ой ходе, мела ; Ой не плач, Ганнусенько ; 
Виходь, мати, з хати ; Змитай, мати, лави ; Ламай, мати, різку ; Ми попа обманули ; 
Де той дядько Йосип ; Ой дайте нам, дайте ; Ой у Рудци та й на гулиці ; Старша ко-
ровайницьо ; Ой їдимо, їдимо ; Пуддурили попа ; Ой сядай, сядай, коханнє моє ; Ой 
просю я вас, коровайничкі ; Я на коровай ішла ; Я таночок водила ; Ой на горі терен 
тещуть ; Хто тибе білев, білая либедонько ; Кланяйся, Галюнюню ; Ой сусіде, сусі-
доньку ; Наш роде хороший ; Розпустилась Маруся ; Внуки мої горою ; Матьонка й 
обходжає ; Ішла дівчина до вінця ; Вороги, вороги ; Ой казали вороги ; Ой і баран, 
баран ; Не стій, зятю, на воротях ; Жалувала мамойка доньку ; Рано-рано і ще й мати 
на воротях. 

7. Пісні мого села : укр. нар. пісні, записані на Берестейщині, та сучас. автор. 
твори : [для співу без супр.] / упоряд. Арсень Тетерук. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 
138, [1] с. : іл., портр.. ; 20 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707528-01-3. — [2010-069 Н]. 

Зміст: Пісні про рідний край та мову: Фальківський Д. Очерет мені був за ко-
лиску / сл. авт. — Черніка І. Край мій Поліський : "Ой ти, краю, ти мій краю..." / сл. 
авт. — Тетерук А. Моє Полісся : "Край мій чистий, зелений..." ; Мій отчий край : 
"Лунай наша пісня над полем, над лісом..." / сл. авт. ; оброб. С. Любчука ; Рідна мо-
ва : "Мова рідна! Колискова..." / сл. І. Багряного ; оброб. С. Любчука ; Тут Батьків-
щина : "Тут і Буг тече близенько..." / сл. В. Горось ; оброб. С. Любчука ; Розквітай 
під небом / сл. Є. Назарука ; Вальс Полісся : "Від Бугу до Дніпра..." / сл. авт. ; оброб. 
для хору С. Любчука ; Повертання : "Я в далеких краях побував..." ; Спомин : "Ті 
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роки моєї весни..." / сл. авт. ; Колискова : "Повернулися гусоньки так рано..." / сл.  
Г. Чубач ; На Полісся ніч лягає / сл. Нестерука ; Люблю її : "... прекрасну Батьківщи-
ну..." ; Ще раз : "В чужині кожний мріє із нас..." ; Туга : "Пам'ятаю: колись..." / сл. 
Б. Коваленко ; Історія : "З часів Володимира..." / сл. авт. ; оброб. для хору Р. Кушні-
рука ; Рідний край : "Над все кохай свій Рідний Край..." / сл. С. Черкасенка ; Околи-
ця : "Біля Прип'яті..." / сл. В. Простопчука і авт. ; оброб. С. Любчука ; Друга мати : 
"Біларусь, ти моя друга мати..." / сл. В. Мурашкевича ; Пісня "Голосів Полісся" : 
"Над широким полем..." / сл. і муз. Н. Рахти і А. Тетерука ; оброб. Г. Ковелевського ; 
Історичні та рекрутські пісні: Черніка І. Пісня про пісню : "Біля села річка текла..." / 
сл. В. Гіна. Народні: Їхав козак на війноньку ; Калина-малина ; Ой вийшов місяць із-
за хмари ; Проводжала мати ; Коляди: Небо і земля ; Нова радість стала ; Добрий 
вечір тобі ; Пісні про кохання та родинне життя: Черніка І. Плачуть очі : "... наче 
роси..." / сл. О. Кошелюк. — Тетерук А. Вогник : "У бузковім квітті, по травах шов-
кових..." ; Диво : "Я прагнення серця гаряче..." / сл. Б. Коваленко ; Тихий вечір вже 
догорає ; Зорепад : "Не журись, що сивиною..." ; Не забувай... : "Вже й листопади мої 
відшуміли, міли..." / сл. А. Самойленка ; У хвилях щастя : "Любий, в імлистім мо-
рі..." ; Сонечко красне : "Як сонце сміється..." / сл. С. Черкасенка ; Втеча від любові : 
"Не шукай мене дарма..." ; Спогад : "Зелененький барвіночку..." ; Провесінь : "Як з 
морозу на ніжну водицю..." / сл. А. Миколайчук ; В мені немало цвіту відбуяло / сл. 
Н. Матяш ; пер. з білорус. В. Гея ; оброб. С. Любчука ; Явір і Калина : "Відсиніло 
літо..." ; Вийду вночі у твій сад / сл. Т. Сергійчука ; Зорі кохання : "До сині неба ту-
ляться зорі..." / сл. В. Вихруща ; Моя зоря : "Прости мене, моя зоря..." / сл. П. Конд-
ратенка ; Сон : "Степ, як тихе море, обступив довкола..." / сл. І. Дмухайла ; Твоє тан-
го : "Хоч забути, то. забудь..." / сл. В. Простопчука ; Зозуля : "В лісі на сосні..." / сл. 
В. Давидчика ; Купала, Купала ; Повесіння зустріч : "Зустрів я тебе вже по весні..." ; 
Сонце від мене сховалось ; Літечко : "То вже літечко прийшло до нас..." ; Молитва : 
"Спасіння просимо близьким..." ; Журба : "На очах моїх..." / сл. авт. ; Прощальна : 
"Здоров'я й щастя Вам..." / сл. авт. ; оброб. С. Любчука ; Я йду вперед! : "За часом 
час, за кроком крок..." / сл. М. Герасимика. — Майборода П. Пісня про рушник : 
"Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка; Народні: Реве та стогне 
Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка ; В кінці греблі шумлять верби ; Ой орали хлопці 
ниву ; Посіяла огірочки ; Ой хмелю ж, мій хмелю ; Поза гаєм зелененьким ; Цвіте 
терен ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють..." ; Туман яром, туман долиною ; Горіла 
сосна : "... палала..." ; Світить місяць : "... світить ясний..." ; Ой ти, дівчино : "... гарна 
і пишна..." ; У городі верба рясна ; Із-за гори кам'яної ; Ой у вишневому саду ; Вітер з 
поля : "... хвиля з моря..." ; І туди гора, і сюди гора ; Повій, вітре, повій буйний ; Ой 
зелена калина білим цвітом цвіла ; Червоная вишня ; Ой піду я в ліс по дрова ; Ой 
вийду я на ту гору ; Чом ти не прийшов : "... як місяць зійшов?.." ; По садочку ход-
жу ; Ой чий то кінь стоїть ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Тече вода каламутна ; Ніч яка 
місячна, ясная, зоряна / сл. М. Старицького ; Ой у лузі калина стояла ; Ой у полі озе-
речко ; Коло млина ; Я в середу родилася : (варіант) ; Ой чия ж то нива ; Спить ста-
вок, де колишуться трави ; Ой на ставі. : "... на ставочку, да на ставі..." ; Ой там, при 
дорозі : "... стоять дві берези..." ; Ой вербо, вербо : "Вербо, вербо, де ти зросла..." ; Ой 
піду я попід лугом ; Ой там, під горою : "... лежить сніг біленький..." ; Ой да ти кова-
лю : "... коваль-коваленьку..." ; В зеленій діброві : "... Василь сіно косить..." ; Любив я 
дівчину : "Дівчино, голубко, йди сядь коло мене..." ; Із-за горки викрутої ; Жартівли-
ві пісні: Тетерук А. Вам по секрету : "... скажу, тет-а-тет..." / сл. авт. Народні: Несе 
Галя воду : "... коромисло гнеться..." ; Ой дівчино, шумить гай ; Ти ж мене підману-
ла : "Ти казала: в понеділок..." ; Ой зацвіла рожа край вікна ; Ой на дубі два голуби : 
"... голуби сивенькі..." ; Весільні приспіви : "Ой, чого ти лисий...". 
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8. Співанки Закарпатських гір і долин : [нар. пісні для голосу без супр. / упорядкув., 
підготов. текстів, передм., с. 5—20, прим., слов. та алф. покажч. І. В. Хланти ; редкол.: 
О. О. Гаваші (голова) та ін.]. — Ужгород : Закарпаття, 2009. — 573 с. ; 20 см. — (Пи-
сьменство Закарпаття). — Алф. покажч.: с. 569—572. — 1 020 пр. — ISBN 966-347-
056-9 (у паліт.). — [2010-035 Н]. 

Зміст: Про рідний край: Верховино, світку ти наш ; Верховино, мати моя : 
"У трембітоньку заграю..." ; У горах Карпатах : "... ой там би я жив..." ; Летіла бы-м 
на край світа ; Наше рідне Закарпаття : "... багате лісами" ; Україно, рідна земле : 
"... мій прекрасний край..." ; Звідав Бескид полонину : "... "Ци підеш за мене?.." ; Ой 
куди би-сь не вандровав : "... куди би-сь не ходив..." ; Любім свою хату : "... бідну не 
багату..." ; Сів воробчик задумався : "... що йому робити..." ; Календарно-обрядові 
пісні: Колядки світського характеру: Ой в ліску, в ліску : "... на жовтім піску..." ; Ой 
пішов Іван рано з косою ; Ід сему дому ід веселому ; А в сего пана розумна жона ; 
Ішла дівонька рано в недільку ; Ой пішла Марька хусточку прати ; Прийшли за Ма-
ріков троє сватачів ; Заказав Іван коня сідлати ; Зажурилася перепелонька ; Іся нам 
хижка на святім місці ; Защебетала та й ластівочка : "... на дворі..." ; Уставай, газдо, 
не протігайся ; Колядки релігійного змісту: Бог предвічний : "... народився..." ; Бог ся 
рождає : "... хто ж то може знати?.." ; В Віфлеємі днесь Марія Пречиста ; В Віфлеємі 
новина ; Дивная новина ; Добрий вечір тобі, пане господарю! ; Коли ясна звізда : 
"... з неба засвітила..." ; Народився Ісус Христос : "... у Віфлеємі..." ; Народився, на-
родив : "... Син Божий ся народив..." ; Небо і земля : "... нині торжествують..." ; Нова 
радість стала ; О дивнеє народження ; Ой стала нам ся нині новина ; Пасли вівці пас-
тирі ; По всьому світу стала новина ; Радість нам ся являє ; Се сходить ангел : "... із небес 
до нас..." ; Темненькая нічка : "... тьмою світ закрила..." ; У Віфлеємі нині новина ; 
Христос Спаситель в північ родився ; Ясна зоря всьому світу світла ; Ясна засвітила 
зоря ; Духовні пісні: Царю наш небесний : "... і Утішителю..." ; За все Тобі я дякую ; 
Зійшла зоря, вставайте, люди ; Під хрест Твій стаю : "... Спасителю мій милий..." ; 
Страждальна мати : "... під хрестом стояла..." ; Співаймо весело : "... красну піснь 
Марії..." : (на Різдво Пречистої Діви Марії) ; Слава на небесах : "... і на землі нині..." : 
(на Покрови Божої Матері) ; Ликуй днесь, Сіоне : "... возиграйте, гори..." : (на Благо-
віщення) ; Божа Мати, Чиста Діво : "... Маріє славна..." ; Де ти згасла, зоре ясна : "... з якої 
пори?.." ; До Тебе лину я душею ; Ми до Тебе всі взиваєм : "... о Маріє..." ; Молимо 
Тя, Діво : "... грішнії усердно..." ; О Маріє, Мати Божа Пречиста! ; Радуйся, Царице : 
"... неба Владичице..." ; Що то за цариця : "... ген за облаками..." ; Рано до молитви 
щиро : "... руки зложу..." : молитва дитини ; Устань, душе : "... пробудися..." ; Як 
прийде Господь у славі ; Житейськеє море : "... грає все габами..." ; Похоронні пісні: 
Всі притомні взирайте ; Настав день розлуки : "... я з вами прощаюсь..." ; О Боже мій, 
Боже : "... ласкавий, могутній..." ; Ой ви браття мої, сестри ; О душе грішная : "... що-сь 
дуже плакала..." ; Уже йду до гробу : "... темного смутного..." ; Веснянки: Ой вербове 
колесо ; Ой до двора доріжейка : "... до двора..." ; Ей до гаю, лішочки : "... до гаю..." ; 
Гоя дюндя, гоя ; Лєцела пава : "... лєцела..." ; Ой горіла липка, горіла ; Ой чого ти не 
гуляєш, Галю, Галю ; А мій милий молоданчик ; Ой Миколо Романів ; Огірочки ; 
Чорні очка, як терен ; Ой на горі корито ; Туй трава, там трава ; Утікай, утікай : 
"... ти, небого-лишко..." ; Плету, плету віночок ; Засадила-м загороду квіточками ; 
Завидово, Завидово ; На роваш, мамічко, на роваш ; Ой Маріко Шандарьова ; Ой 
коби ти, біла дівко, не лінива ; Круча дівча ; Пустіте нас : "... пустіте нас город малю-
вати..." ; Трудові пісні: Будь здорова, полонино : "... на цілую зиму..." ; Василина в 
березині : "... коровки в долині..." ; Ой кум'ятські поля : "... поля зелененькі..." ; 
В мому керті розмарія суха ; Ламала я калину ; Гей, мам я косу : "... але з ньов не 
кошу..." ; Ой на горі дубина ; Коби знало та й сонічко : "... як мені, як мені..." ; Ой на 
горі жита много ; Повересло я вчинила ; Рубай, рубай на поставкуй ; Долущуйме 
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рокащика ; Я в гаю травиченьку жала ; Родинно-обрядові пісні: Весільні пісні: Ой 
пой, Боже, до нас ; А ми прийшли сесю хижу : "... мало звеселити..." ; Барвіночку 
шелеснатий : (коли принесуть барвінок до хати) ; Нарвали-сьме барвінку ; Ей вийте, 
дівки, вінки : "... бо вже день біленький..." ; Ой хрещатий барвіночку ; По синьому 
морю : "... плавають качата..." : (весільна сирітська) ; Сидить сокіл на високій дуби-
ні : (як кінчили вити вінки, виконують пісню) ; Не самі-сьме сюди ішли : "... вода нас 
несла..." : (коли принесли молодому сорочку) ; Ой зацвіли фіялочки : "... зацвіли, 
зацвіли..." : (процесія на вінчання) ; Ушитко, ушитко водиця забрала : (коли ведуть 
молоду) ; Шуміла дуброва : "... кой ся розвивала..." ; Загриміли ключі вночі ; Горі 
селом іду собі : (коли йдуть вулицею з вінчання) ; Ідеме, ідеме : "... а де ми стане-
ме?.." : (коли ведуть молоду до молодого) ; Іде свадьба згорі ; Ой свату наш, свату : 
(коли йдуть на гостину до молодого або молодої) ; У нашої свашки : "... стріха із 
прядива..." : (коли приходять гості молодої до молодого) ; Зелена, зелена : "... зелена 
не тота..." : (коли молода йде до свекрухи) ; Много я походив, трудився : (за столом, 
коли прийшли до молодого з вінчання) ; В нас молодий, як косиця : "... молода — як 
пава..." ; Тепер ми ся дяка стала ; Ей на нашій церкві : "... два голуби сидять..." ; Ци 
пониже Хуста ; Вчора було літо : "...завтра буде зима..." ; Коли мене уддавали ; Ой 
ци мені Бог дал : "... ци Божая Мати..." ; Ей, уйди, стара мати : "... та стань на воро-
та..." ; Посіяла круту руту : "... в сіньох на помості..." ; Ой столику яворовий : 
"... столику жовтенький..." ; Гості наші, гості ; Пропили-сме білу дівку : "... ой про-
пили пропили..." ; Кухарочка молоденька : "... кухарочка біла..." ; Ей, не плач, дівко 
біла : "... пуд зеленим вінком..." : (співають, коли знімають вінок з молодої) ; Ей ста-
ра моя, стара : "... будь до ня ласкава..." ; Ой дружба я, дружба я : "... на каждім весе-
лю..." ; Мамко мої, мамко : "... де ви мене лишили?.." : (голосіння) ; Епічні пісні: 
Історичні пісні : Турки село зруйновали ; Ішли гори з долинами ; Синя гора не ора-
на ; Ой мамко солоденька, ти мнов не журися ; Ой били ня жандарики : "... били ня 
мадярські..." ; Кой ся война начинала : "... сонце ся мінило..." ; Ой били таліяна : 
"... та метали бомби..." ; А сорок первий рік смутний настав ; Ей Боже, коби-м не 
вмер : "... лише на войночці..." ; Ой іде машиниця : "... красно в нюй співають" ; Їдуть 
вози з України ; Співанки-хроніки: Про Ілька Лепія : "Ой летіли гуси дикі, летіли 
низенько..." ; Ой веселі літа були : "... тепер сумні стали..." ; Та тисяча дев'ятсот со-
рок четвертого ; Про Івана Кичеру : "Порадилися сусіди — Іза із Соймами..." ; Давно, 
давно ото було : "... раненько в суботу..." ; Про туристів : "У неділю пополудню лихої 
години..." ; Закукала зозулиця : "... на броді, на броді..." ; Та убили у армії : "... брати-
ка рідного..." ; Ішов шофер із Верхнього : "... у Плауц на дрова..." ; Пішов хлопець на 
весілля : "... мало погуляти..." ; Балади: Коли муровали Білу Маковицю ; Ой попід 
гай зелененький ; Сидить Пинтя у темниці : "Ей, сидить Пинтя (й) у темниці..." ; Де 
ж ти була, дівонько моя? ; Горі тими зарінками ; На широкім полю висока тополя ; 
Ой біда ми, легінку, бо-м ся розболіла ; Ой на горі сосна : "... під сосною корчма..." ; 
Ой попід гай мила телята пасає ; Позволь мені, мати, керницю копати ; Пігнав козак 
коня пасти : "... в зелену траву..." ; Пропив вівці на гороньці : "... й а корову на ла-
ну..." ; Та й у полі дуб зелений : "... тече вода з дуба..." ; Ой сталася новина ; Пішов 
Іван до Марусі : "... та й зачав казати..." ; Оженила мати сина : "... привела невіст-
ку..." ; Ой за горов, ой за ділом ; Із-за гори, із-за ліса : "... сонечко бряскає..." ; Ой 
ішов я раз попід гай ; Родинно-побутова лірика: Пісні про кохання: Летів пташок 
понад воду ; Через річеньку, через болото ; Цвіте терен ; Ой на плаю вівці пасуть ; 
Широкеє болотише : "... вода залляла!.." ; Іванку, Іванку, купи ми рум'янку ; Не спала 
я сеї ночі : "... не спала на волосок..." ; Тече вода ледова ; Недалеко ліска 'д ліски ; 
Висока лісочка : "... — мала я дівочка..." ; Ой звідси гора : "... звідти другая..." ; Не 
пий, коню, воду ; Не буду, не буду з Тиси воду пити ; Ходила я по садочку : "... по зе-
ленум барвіночку..." ; Ой на горі, на долині ; Прийду до тя во неділю ; Посадила-м 
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черешеньку на дворі ; Ой на горі винобраня ; Ой віяли буйні вітри ; Ей горі йду, долу 
йду ; Гуляла Маруся в зеленім саду ; Ой Верше мій, верше ; За горов, за горов ; Пе-
релаз, перелаз ; Стану собі та й думаю ; Оріше, оріше : "... оріше-зеренце!.." ; Такого 
я хлопця маю : "Паде дощ, паде дощ, низенько ся спущать..." ; Чия вина : "Чия вина? 
Материна..." ; Казала-м ти, Іваночку ; Місяцю-королю : "... засвіти по полю..." ; Ой у 
мої миленької яворові двері ; Ой не сама, не сама : "... калину ламала..." ; Тиха вода : 
"... ой там на Бескиді..." ; Через поле широкоє : "... натягнена нитка..." ; Ой на горі 
білий камінь ; Чорні очка, як терен ; Гори гучать, вітру не є ; Ой на горі пень дупла-
вий ; Порізала-м пальчик : "... та болить..." ; Співай, дівко, співай : "... най ти голос 
чую..." ; Коло саду проходжаю ; Вчора рік, як ня мамка била ; Запаль, мила, свічку ; 
Вандруй, дівча, вандруй : "Мандруй, дівча, мандруй, лиш ся добре справуй..." ; Пісні 
про родинне життя: Та дала-сь ня, люба мамко ; Ой ви, дівчата, ви мої ; Та піду я, 
піду : "... попід ліс темненький..." ; Мала мати три доньки ; Коли-м був легіником : 
"... — чоботята дзинь-дзинь..." ; Плавле кача, плавле ; Ой неборе-муже ; Журилася 
моя мати ; Коби мені дали ще раз убирати ; Ой мати, мати ; Попід гай : "... попід гай 
зелененький, зелененький..." ; О Боже мій милостивий : "... о Боже мій милий..." ; Бив 
мене муж : "... не буде більш..." ; А мій миленький невеликий зріс ; Ой Боже мой, 
Боже, біда ми двояка ; Ой береш ня, легінику : "... до себе робити..." ; Ци дала ня моя 
мама : "... за леда-бідицю..." ; Зрубай з дуба яворину ; Є у мене постільочка : "... з троякого 
древа..." ; Шкода тебе, шкода й мене ; Біда мені з файнов жонов ; Пуд дубиною, пуд 
зеленою ; Чому ватра не палає : "... лиш ледве ся курить?.." ; Лиха доля, змарновані 
літа ; Доле ж моя, доле : "... несчастная доле!.." ; Ци я така несчастлива : "... ци моя 
родина..." ; Доле моя, доле : "... доле несчастлива..." ; Ей доле моя, доле : "Ей доле 
моя, ти доле, пером би-м тя вбила..." ; Кажуть люди, що-м щаслива : "... нічим не 
журюся..." ; Співай, дівко, співаночки ; За горою високою голуби літають ; Гей, вже 
журавлі одлетіли ; Сумно мені, сумно : "... як вечір, так рано..." ; Із-за гори кам'яної : 
"... голуби злітають..." ; Є у мене два коники та оба сивенькі ; Куплю собі два коники 
та оба сивенькі ; Ой Боже мій милостивий : "... високо богуєш..." ; Доле моя, доле, ци 
я тя не мала ; Мамко моя, мамко, єдну-сь мене мала ; Хрестильні пісні: Ой на горі 
терня цвило ; Ой я собі баба : "... на цілу країну..." ; Коло стола стою ; Ей, куме мій, 
куме : "... шалений розуме..." ; У нашого кума : "... серед хижі яма..." ; Кумко наша, 
кумко : "... курта, невеличка..." ; Та ішла я сюди : "... і снігом, і ледом..." ; Ой кумочку 
молоденький ; Коби в нашої куми : "... не мала дітина..." ; Дякуємо ми вам, куме : 
"... за вашу гостину..." ; Дай їм, Боже, здоров'ячко ; Кумо наша, кумо : "... з чорними 
очима..." ; Ой кіби ми не співали ; У зеленім заріночку : "... зацвіла черешня..." ; Ей, 
куме, каже, куме : "... ей, солома ся суне..." ; Кумко наша мила ; Ішла кума од куми-
ці ; Кумо моя, кумо : "... ци варила-сь пиво?.." ; Ой новина в нас, новина ; В неділю 
рано : "... вже день біленький..." ; Колискові пісні: Колишу тя, дітинице : "... колишу, 
колишу..." ; Ой лю, люлю, люлю ; Люляй, люляй, муй синочку ; Колиш ми ся, ко-
лиш : "... колисочко нова..." ; Ой повішу я колисочку ; Завішу я колисочку : "... та й на 
яблоночку..." ; Ой колишу, не лишу : "... маленьку дитину..." ; Гайчі мені, гайчі ; Ой 
дитя моє, дитя : "... то-сь ми дало вятя..." ; Усни, Марько, на годину ; Ой спи, дитя, 
колишу тя ; Ой спи, синку, колишу тя ; Колишу тя, дітинице : "... колишу, коли-
шу..." ; Егей сяду за столиком : "... та й писемце пишу..." ; Мати доню колисала ; Спи, 
маленька дітинице : "... довго будеш спати..." ; Спи, дитинко, спи ; Колисочко яворо-
ва : "... колиско з горішка..." ; Гайда, люлю, дітинице : "... маленька, маленька..." ; 
Люлі, люлі, люлі ; Люляй мені, люляй ; Коло хати колисонька : "... колише 'ї мати..." ; 
Дитячі пісні: Комари ся гостили ; На горі, на горі : "... сніжок ся біліє..." ; Жовтіє, 
жовтіє уже листя ; Пожовтів листок ; Кукуріку, кукуріку : "... добрий ранок..." ; Тан-
цювала ріпка з маком ; Як то красно звонок грає ; Ой Боже милий, світе ; Когутику 
гребенастий : "... не греби петрушку..." ; Ой до нори, мишко : "... до нори..." ; Снило 
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ми ся ясне сонце : "... що в хаті світило..." ; Ой на горі лен зелений : "... а жито в до-
лині..." ; Мати наша, мати : "... як сонечко ясне..." ; Ладна я : "... ладна я дівчина..." ; 
Пісні до дитячих ігор: Цін-цін, цінторія ; В середу несуть діточки ; Є у мене ширіноч-
ка : "... дуже файна..." ; Ой чого ти, метелику ; Ластівочко, де летиш ; Десь тут була 
подоляночка ; Позирайте, дівчатонька : "... які цвіти маю..." : до танцю-гри "Віноч-
ки" ; Сидить медвідь на колоді : "... ногавиці крає..." ; Їде, їде пан, пан ; Заклички: 
Бузьку, Бузьку-паночку ; Дощику, дощику, не пади! ; Жартівливі пісні: Коли-м була 
мала, мала ; Гей, на високій полонині : "... вітрик повіває..." ; Ой хто легінь, ой хто 
легінь, ци не я ; Покладу, покладу : "... значок на віконце..." ; Серед села дичка ; Ка-
жуть люде, кажуть : ".., же я циганочка..." ; Ой болить ня головонька : "... та й межи 
плечима!.." ; Заспіваймо собі двома голосами ; Тече вода каламутна ; Пішов Іван в 
полонину косити ; Співаю, співаю та не знаю доки ; Пониже Залужа ; Дала мені мам-
ка корову ; Іванку, Іванку, з того боку ярку ; Добре тому коса косить ; Ой чорна я, 
чорна : "... як тота чорниця..." ; Гей, Іване, Іване : "... Іване біленький..." ; На камені 
ноги мию : "... на камені стою..." ; Ой я знаю, що гріх маю : "... пекло вогняноє..." ; 
Учора-м не їла : "... днесь-им не голодна..." ; Казала-м ти, Іваночку ; Чотири воли 
пасу я ; Через поле широкоє : "... натягнена нитка..." ; Гори гучать : "... вітру не є..." ; 
День, день, білий день ; Ой ішов з Дебрецина додому ; Бодай ся когут знудив ; Ой у 
саду ружа посаджена ; Не буду ся женити ; І я млинар, і ти млинар ; В понеділок 
рано ; Мила моя, мила : "... зима би ти вбила..." ; Ой такого-м фраїра : "... вчора вечір 
мала..." ; Мала мати єдну дівку : "... пущала ю в гай..." ; А що тото за чоловік, що ся 
жони боїть ; Як я пішла до старої, яла хижу мести ; Горі селом іду : "... плаття за 
мнов віє..." ; Докіть я ся не вженив ; На поточку-м прала ; Загнала баба діда на студе-
ну воду ; Ой умру я, умру : "... жити не буду..." ; Танцювальні пісні: Ей, душко соло-
денька : "... солодка из медом..." ; Ей горі гай, долу гай : "... ей (й) а на бережку Ду-
най..." ; Не буду пуд горбом бивати : "Не буду, не буду пуд горбом бивати" ; Напи-
ла-м ся на леду ; Меле ми ся, меле : "... з (й) отруби ни мука..." ; Ой Маріко, чічері : 
"... чічері, чічері..." ; Коби не Маруся : "... я би не женився..." ; Ци од кума та до ку-
ма : "... доріжечка руна..." ; Ой летіли гусочки : "Ой летіли гусоньки низько понад 
стріхи..." ; Ой купив мені милий : "... хусточку шовкову..." ; А мій милий такий був ; 
Сколомийка молоденька : "... по горах ходила..." : (танець легінів) ; Сколомийка, 
сколомийка : "... по горах ходила..." ; Чому-сь до ня не прийшов ; Ей, такий у ня люб-
ко : "... що не є над нього..." ; Ой Маріко, що ти, що : (до танцю "Увиванець") ; Ой 
Маріко, що тото ; Ей пой, Маріко, йграти : (до танцю "Увиванець") ; Ой гоп сесе : 
(чоловічий танець "Волошин") ; Дубу, дубу, чоботята : ".., по леду, по леду..." : (спі-
вають, коли танцюють "Чардаш") ; Свадьба йде : "... свадьба йде, Раковець гуляє..." ; 
Ой ішов я до Собатин : "... сватати, сватати..." ; Кувала зозуля та в полониночці : (до 
танцю "Ард'яльський" або "Бубнарський") ; Урвалася струна : "... що майфайно гу-
ла..." : (до танцю "Раковецький кручений") ; Вчора гоя і днесь гоя ; Раковець, Рако-
вець : "... Раковець на ямі..." ; Застольні та заздоровні пісні, приспівки: Ой дай, Боже, 
добрий час ; Ой хто п'є, тому наливайте ; Около гордова : "... п'яниці довкола..." ; 
А тко тебе в корчму жене ; Хто родився в січні ; Пили-сьме за тиждень ; Ей-гой, ти-
ли-тили-тили ; В нашім селі в кожнім домку ; Міліція ся дивує ; Заспіваймо собі ма-
ло ; Кукуріку поза ріку : "... тенгерицю лущу..." ; Паленочко-гірчевичко ; Величаєм 
тя ; Величаєм тя, палинчана корчажице ; Ой не буду пиво пити : "... бо пиво гір-
коє..." ; Ой дай Боже здоровлічка : "... нашому газдови..." ; Щось у горлі деренчить ; 
Співала би-м новту : "... ще би ми ся вчити..." ; Паленочко біла, біла : "... медова, 
медова..." ; Корчмарице при потоці ; Завіяв вітер : "... кіби півлетір..." ; Пропив мно-
го : "Пропив, пропив, пропив много..." ; Пила би ся паленочка : "... кить би нова 
склянка..." ; А кто хоче зараз пити ; Антипияцькі: Ой, Дунаю, Дунаєчку : "... тиха 
вода..." ; Червена ружа трояка ; Ой русин нич не бідує : "... лем через горівку..." ; 
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Були у нас у коморі булі ; Не за то я пію : "... що тим веселюся..." ; Ой була я п'яна ; 
Купив лісник півлітер горілки ; Паленочка цяпотить ; Ой пила я палиночку : "... та пила, 
та пила..." ; Ішла кума із гостини ; Раковецькі пси : "... пси, пси, піють каждий 
день..." ; А ми старі, не молоді : "... коби-сьме здорові..." ; Соціально-побутові пісні: 
Рекрутські та вояцькі пісні: Вербують гусарі попод зелений гай ; Як ми прийшла 
карта нароковать ; Вчора була неділенька : "... ниська понеділок..." ; Мамко моя з 
Лецовиці ; Коноплі ся зеленіють ; Летіли гусочки з далекого краю ; Мала мама сина, 
сина Василя ; Іване, Іване, раз, не ходи горами, два ; Прийшла мамка до любочки ; 
Коли я руковав : "... мила плаття прала..." ; На Дунаю плаття миють ; Широка кушу-
ля, шита горі крайом ; На горі, на горі два дзвонки дзвонили ; У неділю рано, раз : 
"... ще сонце не сходить, два!.." ; Кошицька касарня : "... з камене твердого..." ; Ой 
зорничко вечерішня ; Чорна гора не орана ; В зеленім гаєчку : "... пташечки співа-
ють..." ; Але кому, каже, біда — воякові біда ; Ой летіла ластовочка : "... сіла на касар-
ню..." ; Стрілецькі пісні: Боже великий : "... Творче всесильний..." ; Ой у лузі червона 
калина ; Не пора! ; За Україну! ; Гей там на горі Січ іде ; Ой у полі верба ; Світить 
місяченько : "... та й ясна зоря..." ; Світить місяць між зорями ; Ой видно село : 
"... широке село під горою..." ; Коло млина яворина : "... зацвіла калина..." ; Гей, зі 
Львова до Мукачева ; Рости, рости, черемшино ; Ой з-за гори чорна хмара : "... вста-
ла..." ; Не зітхай, а працюй : "... поки сили ще є..." ; В горах грім гуде : "... хоч зима 
паде..." ; Чуєш, брате мій ; Повіяв вітер по степу ; Про карпатську Україну: У Карпа-
тах радість стала : "... да гей!.." ; Нова радість стала, весела новина ; З Арданова до 
Хуста січовики там жили ; Це герої України : "Ой злетілися ворони, сіли на топо-
лю..." ; А як ішла я до Хуста : "... у поїзді стала..." ; Вже весна воскресла : "... трави 
зеленіють..." ; Ци чули ви, добрі браття ; Ой ішла дівчина ; У Гроп'єнці над Кокир-
чем : "... могила чорніє..." ; Ой настала лиха днина : "... недобра новина..." ; Ой співу-
ча наша мова : "... мова солов'їна..." ; Наймитські та заробітчанські пісні: Сидить 
пташок на тополі ; Маю мужа в Америці : "... — десять літ минає..." ; Серед тої Аме-
рики : "... корчма мурована..." ; Чия хата соломою вкрита ; Брат мій рідний пише : "... 
що в Краю бідує..." ; Коли-м ішов з Америки додому ; Ой у тій Америці корчма му-
рована ; Побий, Боже, залізницю й колеса ; Змінив ми ся, мамко люба : "... на мадяріх 
голос..." : (співали, виїжджаючи на ціле літо на роботу в Угорщину) ; Рушила маши-
на : "... швиденько іде..." ; У колгоспі я робила ; Старенькая мати : "... раненько в 
суботу..." ; Сижу на чужині : "... та й думки думаю..." ; Пішов любко у Росію : "... та дасть 
Бог, що прийде..." ; Ей, яка ти, Росіє : "... широка та довга..." ; Ей Боже милостивий : 
"... що маю робити?.." ; Ой жіночко ріднесенька : "... тяжко в світі жити..." ; Пісні про 
бідних і багатих: Не рубай ліщину ; Заріж, мамко, каченятко ; Ой дівчино-малино ; 
Сіло потя на черешню : "... а збирає білий цвіт..." ; За городом качки плавлють ; Доб-
ре ти ся, корчмарице, повело ; Ой на камінь мармуровий : "Ой на горі, ой на горі..." ; 
Заснула Анічка : "... под лелійов..." ; Капуста, капуста : "... маленькі головки..." ; Ой 
Боже мій, Боже : "... що я наробила..." ; Ой на горі, на майдані ; У кишкерті шалата ; 
Ой на ріці дві керниці : "... одна студененька..." ; Добрий вечір, дівчинонько моя ; Та 
чорная — чорна : "... як тота чорниця..." ; Чи я у лісі родився ; Коломийки: Ой люблю 
я рідні гори : "... і зелені звори..." ; Подумаю, подумаю : "... так собі думаю..." ; Заспі-
ваймо коломийку : "... нащо так сидіти..." ; Ой пасу я бички, бички : "... та й попід 
осички..." ; Тече річка з полонини : "... град за собов тягне..." ; Ой попід гай зелене-
нький : "... ходить мій миленький..." ; У нашої сусідоньки : "... в коморі віконце..." ; 
Ой у полі криниченька : "... мила за ню знає..." ; Ой піду я в полонину : "... та в поло-
ниночку..." ; З високої полонини : "... вода йде, вода йде..." ; Ей, кукай, зозулице : "... 
кой-ись іла цвіту..." ; Ей, тихий Дунаїку : "... тиха вода в тобі..." ; Та зелена полони-
на : "... зелена, зелена..." ; Ой мамко солоденька : "... дай сорочку білу..." ; Ей, сиджу 
та думаю : "... коло оболочка..." ; Ой ци я був не легінь? : "... Гріх було казати..." ; Ой 
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піду я до Ясіня : "... та й Чорну Тису..." ; Та й хащу ізрубали : "... а вчинили вагаш..." ; 
Коломийки заспівати : "... коломийки йграти..." ; Ой ти, дубе зелененький : "... та ти 
дубе, дубку..." ; Ой кувала зозулиця : "... кувала, кувала..." ; Ой піду я в полонину : 
"... назбираву грибів...". 

9. Співаночки мої : укр. нар. пісні з Лемківщини у записах Н. Ферко : [для го-
лосу без супр. / упоряд. В. Барна]. — Тернопіль : Лілея, 2009. — 70 с. : іл., портр. ; 
20 см. — 1 000 пр. — ISMN 978-0-9007006-9-8. — [2010-066 Н]. 

Зміст: Співаночки мої: Лемківські народні пісні: Ой, верше, мій зелений вер-
ше : "Ой, верше, мій верше..." ; Дивная новина ; Як я си заспівам двома голосами ; Як 
я ишов без тот Хотар ; Юш сонечко зашво ; Ходить мива ручки завамує ; Ой, нес м'я, 
конику, нес ; А в зеленім гаю : "... пасва Анця пави..." ; За горами, за лісами ; В зеле-
нім гаю древко рубаю ; Чиє-то полечко не оране ; Ой на горі ядвовец : "Ой на горі, ой 
на горі..." ; Ой у Львові на риночку ; В Керпі ружа проквітава ; Звамавася постілька ; 
Біда польку підкусива ; Фраїречко моя : "Остатнєє перко мам з шовтисього поля..." ; 
Червена ружа трояка ; Ой, Іванку, оженся ; Сама я ружу садива ; Козаче, козаче : "На 
нашім подвір'ю..." ; Наша Анця не робить ; Не рубай ліщину ; Кошеля тоненька ; Як 
я маширував ; Ой оддава мене мати ; Співаночки мої ; Ходить Господь по раю ; Ой 
під мостом : "... трава росте..." ; Летів пташок понад воду ; Косив косар на уце ; Ро-
димий краю... Українські народні пісні, які побутували на Лемківщині у першій 
половині ХХ ст.: На чужині загибаю ; Родимий краю : "... село родиме..." ; Козак 
пана не знав з віку ; У неділю ранесенько ; Сестро, моя сестро ; Ой на горі огонь 
горить ; Віє вітер, віє буйний ; Понад Дніпровим берегом ; Незнана могила : "Весна. 
Навколо зеленіє..." ; Оріхове сіделечко ; Як можна нелюба любити ; Ой зрада, зрада ; 
Не жур мене, моя мати ; Світить місяць : "... світить ясний..." ; Коли на крилах ночі ; 
Калина : "Ой на морі хвиля грає..." ; Ой з-за гори, гори ; Ой не шуми луже дуже ; 
Принесіть мені пролісків з лісу : "Ой! Принесіть мені пролісків з лісу..." ; Ой, на горі 
базар.  

10. Сто перлин : закарпат. нар. пісні / упоряд.: Тетяна і Сергій Раховські. — 
Ужгород : Карпати, 2009. — 206 с. : іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISMN M-707511-
04-6 (у паліт.). — [2010-036 Н]. 

Зміст: 1. Верховино, світку ти наш: Верховино, світку ти наш ; Вівці мої, вівці ; 
Гей, на високій полонині ; Балада про Довбуша : "Ой попід гай зелененький..." ; Коли 
я роковав : "... мила шатя прала..." ; Ой дубе, дубе ; Як ми прийшла карта : "... наро-
ковать..." ; Дай ня, мамко : "Поза нашу хату черешеньку садять..." ; День, день, білий 
день ; За лісом, за лісом : "... видно нове село..." ; Капусточку сіють ; Колискова : 
"Завішу я колисочку..." ; Колискові співаночки : "Гаю, гаю, мій синочку..." ; На дворі 
година ; Ой на горі солома горіла ; Пішов Іван в полонину косити ; Червена ружа 
трояка ; Чия хата соломою вкрита ; Весільні: Журилися сусідоньки : "... журилися 
люди..." ; Закувала зозуленька : "... за звором, за звором..." ; Нарвали-сьме барвінку ; 
Ой зацвіли фіялочки : "... зацвіли..." ; Ой дай Боже, в добрий час ; Урвалася струна ; 
Шуміла дуброва : "Не шуми, дуброво, та й не розвивайся..." ; 2. А я собі веселенька: 
А я собі веселенька : "На високій полонині..." ; Василю, Василю : "... з чорними очи-
ма..." ; Дала мені мамка корову ; Дам я яловицю ; Заспіваймо собі : "... двома голоса-
ми..." ; Звідав Бескид полонину ; Ішли женці жито жати ; Коли я ся оддавала ; Коли-м 
була мала, мала ; Легіню, пропав би-сь ; Не буду ся женити ; Ой летіли гусоньки : 
"... низько понад стріху..." ; Ой на горі білий камінь ; Ой я знаю, що гріх маю : "... 
пекло вогняноє..." ; Та ти гадаш, мій Андрійку ; Червене яблочко : "... у катрані но-
шу..." ; Чорні очка : "... чорні очка, як терен..." ; 3. На тім боці при потоці: А у мої 
миленької : "... яворові двері..." ; Висока лісочка : "... — мала я дівочка..." ; Гей, Іва-
не : "... Іване, Іване біленький..." ; Горі селом іду ; За Дунай : "Думаш, милий, же-м ти 
вірна, гоя-я..." ; Іванкова мати : "... на мене ся дує..." ; Іванку, Іванку, з того боку яр-
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ку ; Іванку, Іванку, купи ми рум'янку ; Коли тоту команицю сіяли ; Летів пташок : "... 
понад воду..." ; Місяцю-королю ; На камені ноги мию ; На поточку-м прала ; На тім 
боці при потоці ; На тім боці Дуная ; Не рубай ліщину : "... най орішки родить..." ; Не 
спала я сеї ночи ; Недалеко ліска 'д ліски ; Од бучка : "... до бучка трава зеленень-
ка..." ; Ой Дунаю, Дунаєчку : "... тиха вода..." ; Ой звідси гора : "... звідти другая..." ; 
Ой на горі : "... два дуби зрослися..." ; Ой на горі вітер віє ; Ой на горі два дубки ; Ой 
на горі дуб-черешня ; Ой на горі лен зелений : "... а жито в долині..." ; Ой на горі 
черешенька : "... а в долині — дві..." ; Ой на плаю : "... вівці пасуть..." ; Ой не буду, 
мамко, твоя : "Звідси гора, звідти гора..." ; Ой не сама, не сама ; Ой співаю, не гадаю ; 
Ой ходила по садочку ; Ой чорна я, чорна : "... як тота чорниця..." ; Паде дощ : 
"... паде дощ, низенько ся спущать..." ; Перелаз ; Під дубиною : "... під зеленою..." ; 
Піду собі, піду : "... куди-м не ходила..." ; Порубала-м пальчик : "... ой, болить..." ; 
Посадила-м черешеньку : "... на горі..." ; Розмарія : "Я в садочку, я в садочку розма-
рію садила..." ; Серед села дичка : "... гоя-я..." ; Співала би-м, не є кому ; Тече вода 
каламутна ; Тече вода ледова ; Тече річка невеличка : "... понад річков став..." ; Тиха 
вода : "... тиха вода, та й лем на Бескиді..." ; Файна я : "... файна я, ще буду файні-
ша..." ; Цвіте терен ; Через поле широкоє ; Через річеньку, через болото ; Чотири 
воли пасу я ; Як я си заспівам : "... далеко ня чути..." ; 4. Коли ясна звізда: Колядки: 
Коли ясна звізда ; У містечку Віфлеємі ; Устань, газдочку ; Ходить звізда : "... краєм 
світу..." ; Живіте, людіє : (многоліття). 

11. Торба Б. І. Пісне моя... : укр. нар. пісні у записах та оброб. Б. Торби / Бог-
дан Торба. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2009. — 59, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. 
— 60 пр. — ISМN 979-0-707513-14-9. — [2009-208 Н]. 

Зміст: Моя Україно : "Я сьогодні щось дуже сумую..." ; В'язанка на тему укр. 
стрілецьких пісень : "Напишіть до батька, напишіть до неньки..." ; Прощай, дівчино : 
"... прощай єдина..." ; Летіла зозуля ; Сіяв Івасенько : "... яру пшениченьку..." ; Як ми 
гуляли у гаю ; Шумить дуб зелений ; Спить ставок : "... де колишуться віти..." ; Про-
пала надія, забилося серце ; Тото дівча шварне : "Зродилися терки за горами..." : 
лемків. нар. пісня ; Ой вийду я на ту гору ; Заграй ми, цигане, старий ; Біла ружа : 
"Кругом сади квітучі..." ; Заплакала молода дівчина : "Зашуміла, загуділа парова 
машина..." ; Ти не моя, дівчино : "... дорогая..." ; А в моїм садочку ; А звідси гора ; 
Три літа тому : "... люба дівчино..." ; Мрійна ніч : "Бродить ніч по вулицях зимо-
вих..." ; Нащо бим ся віддавала : "Ой на ставі, на ставочку...". — Веселовський Б. 
Прийде ще час : "Піти ще раз, піти з тобою..." / сл. авт. ; аранж. Б. Торби. 

2.ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

12. Ізотов В. М. Ой три шляхи широкії.... : пісні на сл. Т. Шевченка : для міш., 
чол. та жін. хору / В. М. Ізотов. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 34, 
[1] с. ; 29 см. — ISNМ 979-0-707509-98-2. — [2010-073 Н]. 

Зміст: Ой три шляхи широкії : "... докупи зійшлися..." ; Було колись : "... — в 
Україні..." ; Ой у полі могила ; Тополя : "По діброві вітер виє..." ; Тече вода : "... з-під 
явора..." ; У перетику ходила ; Якби знала : "Полюбила чорнобрива козака дівчи-
на..." ; Перебендя : "... старий, сліпий..." ; Садок вишневий коло хати ; Закувала зозу-
ленька ; Світає, край неба палає ; Сонце заходить : "... гори чорніють..." ; Ой гоп таки так. 

13. Налєпа С. Достойно є. Вип. 1 / Степан Налєпа ; Твор. об-ня "Муз. Львів". 
— Львів : Євросвіт, 2007. — 241 с. : іл. ; 28 см. — 500 пр. — ISВN 978-966-8364-20-4 
(у паліт.). — [2010-024 Н]. 

Зміст: Ч. 1 : Твори для змішаного хору ; Ч. 2 : Твори для чоловічого хору. 
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14. Різдво з "Легендою" : репертуар. зб. Вип. 3 / [муз. ред. А. Славич ; упоряд. 
І. Циклінський] ; Муніцип. камер. хор "Легенда". — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 
2008. — 63 с. : портр. ; 29 см. — 250 пр. — ISМN 979-0-707513-15-6. — [2009-218 Н]. 

Зміст: Добрий вечір тобі ; По всьому світу ; Днесь поюще ; Ой сивая та і зозу-
ленька / оброб. К. Стеценка ; Нова радість стала / оброб. М. Колесси ; На небі зірка / 
оброб. Н. Нижанківського ; Во Вифлеємі ; Бог предвічний / оброб. С. Людкевича ; 
Що то за предиво / оброб. В. Барвінського ; Янголи в небі / опрац. О. Кошиця ; Небо 
і земля ; А в Єрусалимі : нар. колядки ; Ой, там за горою ; В полі-полі плужок хо-
дить / оброб. М. Леонтовича ; Повій, вітроньку : "Ой в полі-полі три частоколи..." : 
(колядка) / аранж. Г. Гаврилець ; перекл. для міш. хору М. Гобдича ; W dzien Bozego 
Narodzenia / opr. S. Niewiadomski. — Ластовецький М. Зажурили сі буйнії гори. — 
Степурко В. Темненька нічка : коляда. — Алжнєв Ю. Щедрівка : "Злетів сокіл на 
віконце...". — Яковчук О. Щедрівка : "Щедрий, щедрий, щедрівонька...". — Грубер Ф. 
Свята ніч. — Lohmann A. A Betlemme di Giudea : італ. різдв. пісня. — Guridi L. Feliz 
portal : ісп. різдв. пісня. — Joy to the world : амер. різдв. пісня. 

15. Українські колядки та щедрівки : для міш., чол. та жін. хору [без супр. / 
упоряд. І. В. Кір'янчук]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 488, [8] с. : портр. ; 
30 см. — ISМN М-707509-63-0 (у паліт.). — [2010-016 Н]. 

Зміст: Мішаний хор: З нами Бог ; Тропар Різдва Христового "Різдво Твоє..." ; 
Ангели в небі ; А у Вифлеємі ; А у світі нам ; А я знаю, що пан дома : "Щедрий ве-
чір..." ; Бог народився ; Божа ніч ; В Вифлеємі тайна ; Вас прохаєм, господарю ; 
В пана, господаря ; Добрий вечір вам ; Заспіваймо всі разом ; Зібралися жидовини ; 
За селом веселим, на лану широкім ; Іде зірка чудна ; Летіли сніжинки ; Лемки у 
Вифлеємі ; Місяць в небі сяє ; Небо ясні зірки вкрили ; На Божому дворі ; На Багатий 
вечір ; Ой зійшла зоря ; Ой що то за диво ; Ой у полі, полі ; Ой на небі : (щедрівка) ; 
Ой на морі ; Прилетіли ангелята ; Предвічний ; Підем, пане брате ; Радуйтеся, усі 
люди ; Сіяючий понад сонце ; Спи, Ісусе, спи ; Там, за Вифлеємом ; Там високо над 
землею ; Тиха ніч ; Торжествуйте, веселітесь ; У надії Божа Мати ; У Києві-граді ; 
Христос ся рождає ; Христос народився ; Чути дзвінок ; Бог Предвічний ; Аврааме, 
не смутися ; Вселенная, веселися ; Дивная новина ; Нова радість стала ; Нова ра-
дість ; Небо і земля ; Нині, Адаме, возвеселися ; Радість нам ся з'являє / оброб. 
Є. Вітошинського ; А в Куцівці церкву будують ; В полі, в полі плужок оре ; Дивная 
новина ; Добрий вечір тобі, пане господарю ; Добрий вечір тобі ; Діва Марія церкву 
будувала ; Зірка з'явилась ; Нова радість стала ; Небо і земля ; На Йорданській річці ; 
Ой у граді Вифлеємі ; Ой над Вифлеємом ; Ой дивнеє народження ; Ой у саду, саду-
винограду ; Ой на річці, на Ордані ; Ой бачить Бог ; Ой сивая та і зозуленька ; Панна 
Сина породила ; По всьому світу ; Ходив-походив місяць ; Чи дома, дома ; Щедрий 
вечір, добрий вечір / оброб. К. Стеценка ; Різдвяна псальма : "Слава, слава Отцю..." / 
оброб. М. Лисенка ; А над Вертепом ; Бог ся рождає ; Дивная новина ; Скінія златая / 
оброб. М. Ярої ; Бог ся рождає ; Землю юдейську нічка вкрива ; Ой підемо, пане 
брате ; Ясна зоря ; Щедрівка : "Добрий вечір, господарю..." ; Різдвяна колискова : 
"Спи, Ісусе, спи..." / оброб. О. Тарасенка ; сл. В. Цитульського ; Вселенная, весели-
ся / оброб. М. Купчинського ; Нині, Адаме, возвеселися ; Не плач, Рахиле / оброб. 
Т. Купчинського ; Вселенная, веселися ; Нова радість стала ; Ой сів Христос / оброб. 
М. Колесси ; В Вифлеємі новина ; В Вифлеємі днесь Марія ; Ой настало життя нове ; 
Радуйтеся, всі людіє ; Серед неправди ; Чудесна зірка ; Що за радість / оброб. 
М. Матерського : Вселенная, веселися ; Возвеселімся ; В полі, в полі плужок оре : 
"Щедрий вечір..." ; Дивная новина ; Нова радість стала ; Ой на річці, на Йордані ; 
Радість нам ся явила / оброб. С. Людкевича ; В полі, в полі. плужок оре ; В полі, в 
полі плужок ходить ; Дивная новина ; Небо і земля ; Ой в Єрусалимі ; Ой сивая та і 
зозуленька ; Пречиста Діва ; Як на річці / оброб. М. Леонтовича ; В Вифлеємі днесь 
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Марія / оброб. І. Кравчука : Возвеселімся ; Дивная новина ; Нова радість стала / 
оброб. М. Гвоздя ; Возвеселімся ; Нова радість стала ; Ой зоря звечора сходила ; Світ 
мисленний ; Три товариші / оброб. О. Кошиця ; Возвеселімся ; Дивная новина ; Спи 
Ісусе ; Темненькая нічка / оброб. О. Козака ; Господь Бог Предвічний ; Ой над Виф-
леємом / оброб. П. Думицького ; Дивна радість / оброб. П. Петрука ; Дзвони / оброб. 
Концевича ; Добрий вечір тобі, Христова громадо ; Ой бачить Бог / оброб. М. Гай-
дая ; Землю юдейську нічка вкрива / оброб. С. Стельмащука ; Нова радість стала / 
оброб. Кузьменка ; Нова радість стала / оброб. М. Тележинського ; Нова радість ста-
ла ; Нині, Адаме / оброб. В. Матюка ; На небі зірка / оброб. Н. Нижанківського ; Ой у 
граді Вифлеємі / оброб. Романівського ; Ой в Єрусалимі / оброб. Ю. Грохольського ; 
Ой дивнеє народження / оброб. М. Слюсаренка ; Ой не спіть ; Ходив-походив / 
оброб. А. Річинського ; Ой в гаю, гаю ; Ой коляда, колядниця / оброб. О. Козицько-
го ; Павочка ходить / оброб. А. Авдієвського ; Різдвяна колискова ; Спас наш наро-
дився ; Свята ніч / оброб. С. Хоміцького ; Стало чудо : "Там, у граді Вифлеємі..." / 
оброб. Яценка ; Спи Ісусе / гармоніз. А. Війтовича ; Тиха нічка в Вифлеємі / оброб. 
В. Ганджука ; Ходив-походив / оброб. В. Полякова ; Херувимів збір / оброб. Я. Яро-
славенка ; Що то за предиво / оброб. В. Барвінського ; Що то за предиво / оброб. 
М. Яциневича ; Щедрий вечір : "Прийшли щедрувати..." / оброб. І. Кір'янчука. — 
Борс. У Вифлеємі. — Бойчук П. Коли Христос родився ; Ой настала нам новина. — 
Бортнянський Д. Кондак Різдва Христового : "Діва сьогодні..." ; Слава на небі Бо-
гу : (Псалом). — Бутомо. Слава в небі Богу. — Ведель А. Ірмос Різдва Христового : 
"Таїнство дивне бачу...". — Вериківський М. Ой в чистім полі. — Вітошин-
ський Є. Дар нині пребагатий ; Херувими свят. — Вахнянин Б. Херувимів збір ; 
Ясніший від сонця. — Воробкевич С. Дивная новина. — Гайдай М. А з вечора нам 
Син Божий народився. — Гончаров П. Голосить вістку ; На небі зірка. — Гру-
бер. Свята ніч. — Думицький П. В Вифлеємі нині Марія ; В місті Вифлеємі ; Землю 
юдейську ; Наш Спаситель народився ; О Предвічний Боже ; Поздоровлення : "Радіс-
ний той день..." ; Три славні царі ; Христос Господь народився. — Капустин-
ський О. По небі в північ. — Козак Є. У Різдво Христове. — Кишакевич П. О Пред-
вічний Боже ; На Різдво Христове. — Копко О. На небі зірка. — Кошиць О. Ангели 
в небі ; Ішли троє царів ; Ой дивнеє народження ; Через поле широкеє. — Купчин-
ський Т. Стань, Давиде. — Колесса М. Добрий вечір тобі ; У неділю рано. — Ко-
шубинський Д. Дзвонять дзвони. — Кузьменко. В Вифлеємі у вертепі ; Землю 
юдейську. — Лисенко М. Ой сів Христос. — Леонтович М. Зібралися вражі сили ; 
Ой гордопишний ; Ой посеред двору ; У нашому дворі ; Що то за предиво. — Люд-
кевич С. Все сьогодні сповнилося радістю ; Бог Предвічний ; Радість нам явила. — 
Матюк В. В Вифлеємі новина ; Небо і земля. — Маняш. Весело, прекрасно. — Не-
дільський І. На Святвечір. — Потапов М. Ой з'явилася. — Річинський А. Тропар 
Різдва Христового ; В Вифлеємі у печері ; Заспівали ангели ; О Предвічний Боже ; 
Христос Спаситель ; Через поле широкеє. — Савик І. У місті Вифлеємі. — Сегін Б. 
Щедрий вечір : "Небо ясні зорі вкрили...". — Серафим Єр. Ой ходила свята Діва. — 
Слюсаренко К. На Йорданській річці. — Слюсаренко М. Добрий вечір, господа-
рю ; Ой не спіть, добрії люди. — Сніжинський. В новім граді в Вифлеємі. — Соко-
вич. Тропар Різдва Христового. — Стеценко К. Кондак Різдва Христового : "Сьогод-
ні Діва..." ; А в Єрусалимі ; В Вифлеємі-граді ; Василева мати ; Дивная новина ; 
Днесь поюще ; Діва Марія церкву будувала ; Пречиста Діва ; Рождество Христове ; 
Що на нашій парафії. — Строкін. Слава в небі Богу ; Слава в небі Богу : (Славосло-
віє мале). — Ступницький Н. Ой рано, рано ; Прилетів сокіл до віконця. — Тарасен-
ко О. Добрий вечір, господарю. — Толстой. Ой сів Христос. — Тележинський М. 
Дзвони ; Небо і земля, і бачить Бог. — Яківчук А. Щедрівка : "Щедрик, щедрик, 
щедрівонька...". — Ярославенко Я. У Вифлеємі. ; Чоловічий хор: Бог Предвічний ; 
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Бог ся рождає ; Бог природу ; В Вифлеємі новина ; В новім граді Вифлеємі ; Всі ра-
зом співайте ; Дзвонять дзвони ; Дар нині пребагатий ; Небо і земля ; Нині, Адаме ; 
Ой ходила Свята Діва ; О Предвічний Боже ; Предвічний родився ; Радуйтеся, усі 
люди ; Стань, Давиде ; Там високо над землею ; Тиха нічка в Вифлеємі ; Тайна нам 
ся явила ; Христос родився ; Херувими свят! ; Вселенная, веселися ; Добрий вечір 
тобі ; Нова радість стала ; На небі зірка / оброб. С. Людкевича ; Дивная новина / 
оброб. К. Стеценка ; Павочка ходить : (щедрівка) / оброб. М. Гвоздя ; Різдвяна колис-
кова / оброб. О. Тарасенка ; Темненька нічка / оброб. П. Чоловського. — Нижанків-
ський Н. Возвеселімся всі разом нині ; В яслях лежить. — Людкевич С. Дивная 
новина ; Ой бачить Бог ; По всьому світу ; Радість Бог нам посила ; Жіночий хор: 
Спи, Ісусе, спи ; В полі, полі плужок ходить ; Ой сивая та і зозуленька / оброб. 
М. Леонтовича. — Хведорович. Славен Ти : "Ходив-походив...". — Недільський І. 
На Святвечір. — Хоміцький С. Ой над Вифлеємом зірка сіяла. 

16. Церковні піснеспіви : для однорід. чол. хору : навч. посіб. : [хори без 
супр. / уклад. Плішка А. В.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : 
ЧНУ, 2009. — 47 с. ; 29 см. — 100 пр. — [2010-063 Н]. 

Зміст: Піснеспіви всенічної. Велика вечірня: Благослови. Прийдіть поклоні-
мось ; Благослови, душе моя ; Велика єктенія : "Господи, помилуй..." ; Блажен муж ; 
Мала єктенія : "Господи, помилуй..." ; Світе тихий ; Прокімни на вечірні : "Господь 
воцарився..." ; Сугуба єктенія : "Господи, помилуй..." ; Сподоби, Господи ; Прохаль-
на єктенія ; Нині відпускаєш ; Богородице діво ; Нехай буде ім'я Господнє ; Благос-
ловлю Господа ; Рання: Мале славослів'я : "Слава в вишніх Богу і на землі мир..." ; 
Хваліте ім'я Господнє ; Тропарі воскресні : "Благословенний Ти..." ; Від юності моєї ; 
Воскресіння Христове бачивши ; Величає душа моя Господа ; І нині... Преблагосло-
венна Ти : "І нині і повсякчас і на віки віків. Амінь..." ; Велике славослів'я : "Слава в 
вишніх Богу і на землі мир..." ; Потрійна єктенія : "Господи, помилуй..." ; Прохальна 
єктенія : "Господи, помилуй..." ; Похоронні пісні: Михайлюк В. Товаришеві : "Про-
щаємось нині наш друже, з тобою..." / сл. В. Григоренко ; Тиша сумна ; Прощай : 
"В цю сумну годину..." ; Сльози прощання : "Подих притих..." ; Прощальна : "Встань 
подивися..." / сл. авт. ; В останню путь : "Про скорботу вість пливе..." / сл. Б. Кули-
ниченка ; Вічна пам'ять ; Тихий вітер : "... повіває..." / оброб. В. Михайлюка.  

17. Чуєнко С. І. Під Твій Покров святий : авт. твори та оброб. з нот. б-ки хору 
"Покров" Катедрал. храму Покрова Пресвятої Богородиці і св. Апостола Андрія Пер-
возванного в Мюнхені / Станіслав Чуєнко. — Львів. : Євросвіт, 2009. — 55 с. ; 29 см. 
— 300 пр. — ISВN 978-966-8364-45-7. — [2010-025 Н]. 

Зміст: Невід. авт. Під твій покров святий ; Страдальна Мати : "... під хрестом 
стояла..." ; Христос воскрес! Радість з неба ; Христос воскрес! Велично дзвін / аранж. 
С. Чуєнка. — Дубенський С. Отче наш / аранж. С. Чуєнка. — Гулак-Артемовський С. 
Молитва : "Владико неба і землі!.." : (фінал. хор : з опери "Запорожець за Дунаєм") / 
аранж. С. Чуєнка. — В глибокій долині : (нар. колядка) / запис. Й. Когут ; аранж. 
С. Чуєнка. — Лончина М. Дивне чудо : "... перед нами..." / оброб. С. Чуєнка. — Дуць-
ко І. Пренебесна, пречудесна / аранж. С. Чуєнка. — Петриненко Т. Господи, поми-
луй нас : "Навіть на останнім рубежі..." / аранж. С. Чуєнка. — Чуєнко С. Єдинород-
ний Сину : "Слава Отцю і Сину..." ; Анафора : (Милість миру,.. Достойно і праведно є...) ; 
Свят, свят, свят... ; Тебе оспівуємо ; Достойно є ; Різдво Івана Хрестителя : Ірмос : 
"Величай, душе моя..." : Квітна неділя : Ірмос : "Величай, душе моя..." ; Єктенія про-
сительна : "Господи, помилуй..." ; Єдин свят ; Благословен, хто йде... ; Ми бачили 
світло істинне : "На многі літа, Владико..." ; Нехай сповняться : "Амінь. Нехай спов-
няться уста наші..." ; Відпуст : "Амінь. Слава Отцю і Сину..." ; Амінь : (після Відпус-
ту) : "Амінь...". 
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2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

18. Церковні пісні : для мішаного хору в обробці Володимира Семчишин. Вип. 3. 
— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 45, [2] с. ; 29 см. — ISВN 978-966-10-
0557-9. — [2010-075 Н]. 

Зміст: До нашого храму : "... ведуть всі дороги..." ; Дорога до Бога : "Коли в 
серці смуток..." ; Отворіться, царські ворота ; Всі йдем до Тебе ; Тебе благаєм : 
"О люба Ненько, Царице світу..." ; Ісусе, я люблю Тебе ; За все Тобі я дякую ; Вели-
кий Боже : "... як на світ погляну..." ; Хто Тебе приймає, Христе ; В Єрусалимськім 
храмі : "... новина..." ; В Назареті зацвіла лелія ; Радуйся, Маріє : "Раз зайшов я в 
храм старенький..." ; Що то за диво : "... там, на небозводі..." ; Царице небесная : "Ти 
моя Мати, Царице небесная..." ; Ми херувимів ; Господь Бог Предвічний : (Різдвя-
на) ; На Свят-вечір : "... щедрий вечір..." ; Чудесна зірка : "... днесь сіяє..." ; В стаєнці 
на сіні Христос ся родив ; Прилетіли серед ночі ангели із неба ; Спи, Ісусе, спи : 
"... спатоньки ходи..." ; Що за радість : "... для нас всіх настала..." ; Прийди до мене, 
милий Ісусе ; У Гетсимані : "... в пізню годину..." ; Голгофа ; Христос Воскрес! : 
"... Співайте, люди..." ; Де згода в родині : "... де мир і тишина..." ; Многая літа : (От-
цям) : "Занесім молитву Творцю всього світу..." ; Многая літа : (козацьке) ; Многая 
літа : (на мелодію "Ми гайдамаки") : "Даруй вам, Боже, миру й любові..." ; Многая 
літа : (народне). 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

Див. 12 

2.4. Спів соло 

2.4.1. Пісні та романси. Концертні арії  

19. Беру гуслі в руки : співанки на сл. і муз. митців з Перечинщини : [для голо-
су (ансамблю та хору) без супр.]. — Перечин (Закарпат. обл.). : ТУРпрес, 2008. — 
92 с. : іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-8462-09-2. — [2010-031 Н]. 

Зміст: Вічно суще : (побож. пісні): Нова радість стала ; Коли звізда ясна ; Небо 
і земля нині торжествують ; Святий Миколай : "О, хто, хто Миколая любить..." / 
запис М. Керецмана. — Керецман М. Найблаженніша мати : "Божа ласка дорога..." ; 
Незабутнє : "Спливли літа мої найкращі..." ; Іду на коляди ; Голос душі : "Як вдив-
ляюся до неба..." ; Як умру : "Добрі люди, коло хати..." : (заповіт) ; О свічко, скоро не 
гори : "Моя свічка догорає..." ; Останній звіт : "Звітують людям люди..." ; Ключі 
щастя : "Під святе крило Собору..." / сл. Ю. Шипа ; Наша любов : (лірич. пісні): Ке-
рецман М. Тут є ми : "Верховина — отчий край..." ; Наша любов : "У неволі Отчий 
Край..." ; Наша файта : "Гори й доли в нас чудові..." ; Якщо ти з села : "Коли цвітуть 
сади..." ; Дідик, син і внучка : "Дома дід старенький сльози проливає..." ; Доки гори 
зеленіють : "Треба матір для дитини..." ; Щедрота : "Руна-полонина..." : (пісня про 
Перечинщину) ; Сини зелен-краю : "Краса — Верховина..." ; Де 'ня мати колисала : 
"Дитинства мій причал..." ; Співать потя в Ярку : "В літі поті в житі..." ; Приужанські 
зарічани : "Гори, доли та ліси..." ; Де ся родив русин : "Верховина — мій край..." ; 
Сердита вода : "Карпати Вседержитель бачить..." ; Що ви з нами наробили? : "Жили 
предки перед нами..." : пісня-плач онуків ; Тур'янський дивосвіт : "Тур'янська доли-
на..." ; Яворе мій кучерявий : "Ой цімборику — яворе..." ; Співанка не для всіх : "О сини 
мої, сини..." ; Сині чари : "Я люблю Марічку!.." ; Яке серце в правди : "Яке у правди 
серце..." / сл. Ю. Шипа ; Рідна Верховина : "В нас на Верховині..." / сл. Ю. Мегели ; 
Тобі, Перечине : "Над Ужем в долині..." ; Моя пісня : "Село моє рідне..." / сл. І. Коза-



  

 23 

ка ; Де я пісню взяв : "Як мене спитають..." / сл. В. Діянича ; У село дитинства : 
"Знов весна висока в небі визріває..." ; Жалібна мелодія : "Відшуміло, відболіло, 
відцвіло..." : (спогад) ; Усміхнися, Марусенько : "Ой, Марусе, Марусенько..." / сл. 
Ю. Ковача ; Така наш тур'янка : "Де хлюпоче Тур'я-річка..." / сл. Ю. Кула ; Я до тебе 
йду : "Синіми берегами..." / сл. В. Мулеси ; Від села до села : (співанки за нар. моти-
вами). — Керецман М. Коломийки ; Наш рідний край : "Наше рідне Закарпаття..." : 
(коломийка) / сл. авт. Розмарія : "Я в садочку, я в садочку..." : пісня-балада ; Ма-
мина співанка : "Люляй, люляй, муй синочку..." : (солоспів) ; Чия хижа соломою 
вкрита : "Чия хата соломою вкрита..." : пісня-балада ; Танцьовала ріпка з маком / 
запис та аранж. М. Керецмана ; Ой гудаче, гудаче / гарм. М. Керецмана ; Ой вийду я 
в полонину / сл. авт. ; Плач дівчини : "Мала мати єдну дочку..." ; Мала баба курку : 
"Жила красна курка..." / сл. Ю. Шипа. ; Деца коло пеца : (гумор. пісні). — Керец-
ман М. Вже ся зеленіє : "Когут піє в т'иші..." ; Піштова натура : "Пішта вдинь но-
чує..." ; Бодай би ти, фрайирику : "Чи ти тямиш тоті ночі..." ; Гриць без ногавиць : 
"До коханки Гриць ходив..." ; Хоч я сивий : "... — та красивий..." ; Вибрики старого 
коня : "Заіржав з діброви..." ; Деца коло пеца : "Легко в селі гайновати..." ; Бабина 
сметана : "Розум баба мала..." ; Нигда не забуду : "Глипаву на дичку..." ; Був у нас 
берув : "Гуда давно гув..." ; Співаночка про пацятко : "Я маленьке поросятко..." ; Був 
бичок у баби : "Був бидляк у баби..." ; Дроздова зозуля : "Ку-ку, ку-ку..." : (пісня-
байка) / сл. Ю. Шипа. 

20. Весь мир поет : нот. сб. : [для пения с букв.-цифр. обознач. партии сопровожд. / 
сост.: С. и Д. Свистун]. — Одесса : Жаботинський Є. М., 2006. — 104 с. ; 30 см. — 
966-8434-74-9. — [2009-160 Н]. 

Содерж.: Рождество: Радость в небесах ; К пастырям ночью ; Что за Дитя в 
хлеву чужом? ; К яслям бедным ; Вот Он в яслях ; Славный день ; Рожден в Вифлее-
ме ; У Віфлеємі ; Весть несется молнией ; Дивная новина ; Яркая звездочка ; Тихая 
ночь ; Свечи зажжем ; Большая звезда ; Святая ночь ; В Палестине Царь родился ; 
Колыбельная : "На кроватке из соломы..." ; Белые снежинки ; Колокольчики ; Рождество 
— это праздник ; Аллилуйя, Христос рожден! : "О Рождестве благую весть..." ; 
В больших домах ; Темной ночью родился Христос ; Рождество, рождество : "На 
сумраке звездном полночного неба..." ; Радуйся ныне вся земля ; Он рожден для на-
шего спасения ; Эту правду не сотрут столетья ; Медленно кружится снег ; Тихой 
ночью в Вифлееме ; Направьте взгляд ; Слышите, как все колокола звонят ; Рождест-
венская песнь : "Ночи тьму пронзив лучами..." ; Прийдите, ликуйте ; Пасха: Арфы 
золотые : "Возрадуйтесь же, люди, Христос воскрес..." ; Воскресение Христово : 
"У Пещеры стоит в печали..." ; Христос воскрес ; Ликуйте народы : "Ликуйте все 
народы..." ; Поднимите к небу взор ; Я смотрю на небес высоту ; Пасху радостно 
встречаем ; В небо смотрит без опаски ; Иисус Христос воскрес ; День воскресения ; 
Чудо из чудес ; Славьте все ; Весна идет : "Прогнало солнце снег и лед..." ; Детский 
хор ; Ад разрушил Агнец Божий ; В это радостное утро ; Не ищите живого во гробе ; 
Никогда, никогда ; Жатва: Как природа хороша ; Пой со мною аллилуйя ; Осень 
золотая ; Маленький цветочек ; Как прекрасно все то, что Твое ; Как прекрасен Бо-
жий мир ; Мы зернышки живые ; Прославленье : "Весь мир поет. Богу Творцу сла-
ва!.." ; Славлю Бога за чудеса : "Оглянись вокруг и посмотри..." ; Аллилуйя ; Одна 
листва ; Я так счастлив : "Бог посылает все для нас..." ; Бог чудеса творит : "Смотрю 
я на Господний мир..." ; Что вера без дел? ; Мы нежные цветочки ; Вот опять насту-
пила осень ; Каждый день и каждый час ; Отцы и матери: Мамочка моя ; Отчий дом : 
"Ты помнишь, мой друг..." ; Бабушка : "Вяжет наша бабушка варежки теплые..." ; 
Мама, расскажи мне об Иисусе ; Спасибо ; Милую мамочку ; Тебе дано быть ма-
терью ; Говорят, ты обо мне молилась ; Кто столько много сделал ; Помолись обо 
мне, дорогая ; Молитва о матери : "Приложу к своему сердцу..." ; Мальчуган ; Ты 
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склонилась ; Тихо... Сгущаются тени ; В розовом царстве ; Отцы и матери ; Школа: 
В школе Божией ; Тропинка ; Солнце Правды ; Колокольчик ; Дивная книга : "Див-
ная старая Книга..." ; Есть на свете Вечный Бог ; Библия ; Я счастлив ; О, как я рад ; 
Кончилось лето ; Я иду тропинкою ; Божье Слово ; Уходит лето ; Отец наш Небес-
ный : "О, Царь наш Небесный..." ; Спасибо Иисусу : "Страдают в мире люди..." ; 
Библия много света нам открыла. 

21. Гапонюк М. В. Тихо плине ріка : пісні : [для співу з букв.-цифр. познач. 
партії супр.] / Микола Гапонюк. — Луцьк : Волинянин, 2009. — 93 с. : іл., портр. ; 29 см. 
— 200 пр. — ISBN 978-966-1599-04-07. — [2009-180 Н]. 

Зміст: Пісня : "Живи, Україно, живи для краси..." / сл. О. Олеся ; Твоя земля : 
"Розтанула земля досвітня..." / сл. Л. Компанійця ; За тебе, Україно : "На цій землі я 
народився..." ; Як ми з кумом воювали : "Чорні хмари насувають, вороги вже насту-
пають..." ; Перемога : "Знову до нас вже прийшло..." ; Повстанська : "Ой, у лісі, ой у 
лісі..." ; Я чекаю весну : "Сніги розтанули давно..." ; Сузір'я : "Ми з піснею дружимо 
довго..." ; Тополя : "Стоїть край села..." ; З Днем народження : "... тебе я вітаю..." ; 
Подорожній : "Мов подорожній, я іду..." ; Липою пахне : "Липовий цвіт, як дитинст-
во моє..." ; Білим цвітом : "Стрілися так неждано..." / сл. П. Сидорука ; Україні : 
"Україно, моя рідна мати..." / сл. М. Щербака ; Земле врожайна : "... світе чудес-
ний..." ; Моє ім'я — вояк УПА : "Я смерть прийняв за Україну..." ; Мати : "Сини мої, 
синочки, соколята..." ; Безсмертник на могилі : "Коли навесні зацвітає..." ; Земля в 
снігах, душа в печалі : "Заснула мати на порозі..." ; Полудень віку : "Полудень — 
сонце високе над світом..." ; Коли в одну єднаються долі : "У наших молодят сьогодні 
день..." ; Свята мета життя : "Цей добрий день зійшов у світ зорею..." / сл. Гея ; Краї-
на моя — Україна : "Мої нескінченні дороги..." / сл. Ф. Пантова ; Багато не треба : 
"Для мене багато не треба..." ; Ветерани : "Давним-давно одкорчилась війна..." ; Не 
до сну : "Терни буяють диво-квітом..." ; Де живуть солов'ї / сл. Д. Луценка ; Пробач 
мені, батьку : "Я читаю листи фронтові пожовтілі..." ; Ти співав : "Тихо падає 
цвіт..." ; Батькова криниця : "Стою біля криниці..." / сл. О. Богачука ; Хай сніги, але 
віє весною / сл. В. Сосюри ; Заспів на Новий рік : "Б'є годинник таємниче..." ; Велик-
день : "Преславний і світлий Великдень..." ; Осінній етюд : "Ключі майнули в вирій 
журавлиний..." ; Як в пісні : "І карі очі й чорні брови..." ; Спасибі мамо : "Йдуть по 
планеті війни — грози..." / сл. М. Миценка ; Перепілка : "Липнева дорога ледь встала 
над світом..." / сл. Б. Остапенка ; Лист до матері : "В тім саду вже лютують моро-
зи..." ; Блудний син : "Не сказавши ні слова нікому..." ; Коли я стану президентом : 
"... тоді я, мабуть, кину пить..." ; Безсоння : "Ляга туман, туман сторіч..." ; Крила : 
"Я мала крила, чарівні крила..." / сл. Ю. Рибчинського ; Тішся, дитино : "Чи пам'ятаєш 
ти казку-дивницю..." / сл. Л. Українки ; Смуток : "Коли смуток огорне гаї..." / сл. 
В. Ревухи ; Тихо плине ріка / сл. О. Гаврилюка ; Лілея : "... біла лілея..." / сл. П. Ма-
ха ; Пісня : "Вірю, вірю, вірю буде краще..." / сл. І. Чернецького ; Моєму садочку : 
"Мій садочок — велика сім'я..." / сл. В. Макогонюк ; Подорож в дитинство : "Вчора з 
юністю вперше стрічалась..." / сл. О. Харитонюк.  

22. Друзенко Л. Вдячність : нот. зб. : [для співу з букв.-цифр. познач. партії 
супр.] / Людмила Друзенко. — Одеса : Жаботинський Є. М., 2007. — 44 с. : іл. ; 
30 см. — ISBN 966-8434-71-4. — [2009-162 Н]. 

Зміст: Благодатна ніч : "В небі високо зоря засяяла..." ; Завершилось : "Ти зій-
шов на цей світ..." ; Моя мета ; Колискова : "Щебетала пташечка..." ; Христу хвалу 
співаю : "Я знаю, так, я знаю..." ; Небо голубе : "О, ти небо голубе..." / сл. М. Стащу-
ка ; Вдячність : "Віддайте подяку Богу..." ; Все Ти знаєш : "Все, мій Боже, Тобі відо-
мо..." ; Мій захист — Бог : "Як щиро Бог мене кохає..." ; Творцю : "Тебе не бачивши, 
я знаю..." ; Молитва : "Я, проснувшись вранці рано..." ; Небесні оселі : "В блакиті 
безхмарного неба..." ; Голгофський подвиг ; Мій Спасе : "Я знаю, Спасе, це Ти за 
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мене..." ; Радіє світ / сл. О. Войтицького ; Цей радісний день : "Сьогодні в день свя-
та ..." / сл. К. Шила ; Тобі хвала : "Перед Господом Ісусом..." / сл. М. Михайлюка ; 
Стежка в гору : "Йди стежинкою вузькою..." / сл. В. Новомирова ; Свята мелодія : 
"Лунай, мелодіє свята..." / сл. В. Беліченко, М. Приходько ; Радій, Христос прийшов : 
"Радій, радій! Христос прийшов..." / сл. М. Приходько ; Розд. для дітей: Любов до 
Тебе, мій Ісусе : "Я люблю Тебе, Спаситель..." / сл. М. Мартинової ; Мама : "... — це 
слово святе..." / сл. З. Жук ; Співає небо : "... а нічка тихо..." / сл. М. Приходько ; 
Христос воскрес / сл. М. Михайлюка ; Зірка Віфлеєму : "Над Віфлеємом зірка з'яви-
лась..." / сл. В. Малова ; Прославте Воскреслого : "Перше сонячне проміння..." ; Свя-
то жити : "Я свято хочу жити..." ; Христос воскрес ; Слухайте маму : "Ми повинні 
пам'ятати..." ; Христос воскрес ; Будьте, як діти : "Хто бажання в серці має..." ; Різд-
в'яні співи : "Засяяла Зірка з небесних глибин..." / сл. О. Войтицького ; З нами Бог : 
"Христос родився! — звістка лине..." / сл. В. Беліченко, М. Приходько ; Сьогодні 
дивне свято / сл. Ю. Вавринюка ; Пісня про Христа : "Як Ісус наш народився..." / сл. 
В. Герасимюка. 

23. Друзенко Л. Достигайте любви : нот. сб. : [для пения с букв.-цифр. обознач. 
партии сопровожд.] / Людмила Друзенко. — Одесса : Жаботинський Є. М., 2007. — 
44 с. : портр. ; 30 см. — ISBN 966-8434-82-Х. — [2009-159 Н]. 

Содерж.: Приди ко Мне : "Безумный мир, отвергнувший Творца... " ; Огонь с 
алтаря : "На алтаре, при свете дня..." ; Так просто ; Достигайте любви : "Открываю 
такое..." ; Радость крещенья : "Помни радость крещенья..." ; Семь слов со креста : 
"Семь слов сказал Спаситель на кресте..." ; Два пути : "Две дороги, два пути..." ; 
Признание : "Если двое всем сердцем полюбят друг друга..." ; Люблю Тебя ; Ты выб-
рал жизнь / сл. Л. Васениной ; Ликует небо : "Ночь и тишина..." ; Крест Голгоф-
ский : "Иисус распят, Божий сын на кресте распят..." ; Рождество : "Мирно спит зем-
ля..." / сл. А. Кужеевой ; Господь — Пастырь мой / псалом 22 ; Господь, Тебя благо-
дарим : "В день жатвы, в день благодарения..." / сл. Л. Жидковой ; Упавшая звезда : 
"В вышине небес..." / сл. Т. Корчагиной ; Как Ты велик! : "Ты одеваешься светом, как 
ризою..." / сл. Н. Логовской ; Ты, я : "Этот день вы ждали вместе..." ; Твоя Любовь : 
"Бог, Ты Предвечный Бог..." / сл. Л. Друзенко ; Песнь Господу : "Господи, Тебя про-
славляем..." / сл. А. Вельк ; На Тебя, Господи, уповаю ; Призыв к Распятому : "За 
всех людей гонимый и страдающий..." ; Две тропинки : "... извилистых тесно спле-
лись..." ; В Новый год : "Пусть в Новый год опять войдет..." ; Расстилаю шерсть ; 
Новый Иерусалим : "Город небесный имеет двенадцать камней..." ; Соединенные 
сердца : "Звучат мелодии на облаках..." ; Дорожите друг другом : "Если кто-то пред-
ложит вам золото за любовь..." ; Красота, доброта и любовь : "Он за нас испытал 
поношенья креста..." ; Жизнь без плода. 

24. Духовні твори з репертуару Марії Галій : навч. посіб. для студ. вок. ф-тів 
вищ. муз. навч. закл. / упоряд., муз. ред., авт. передм. та анотацій М. Галій-
Моравська. — Львів : ТеРус, 2009. — 135 с. : іл., портр. ; 30 см. — На авантитулі: До 
1020-річчя хрещення України-Руси, 155-річчя Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка, 70-річчя Львів. держ. муз. уч-ща ім. С. П. Людкевича. — Бібліогр.: с. 134 
(26 назв) та в підрядк. прим. — ISМN 979-0-707510-04-9. — [2009-206 Н]. 

Зміст: Ч. 1 : Твори західноєвропейських композиторів: Каччіні Дж. Ave Maria. 
— Страделла А. Зглянься, Господи!.. : (Pieta, Signore!..). — Бах Й. С., Гуно Ш. Ave, 
Maria. — Гендель Г. Ф. Amen, alleluja. — Моцарт В. А. Alleluja : з мотету "Exsultate, 
jubіlate" — Шуберт Ф. Ave Maria / cл. В. Скотта ; укр. текст Б. Тена. — Керубіні Л. 
Ave Maria. — Сиріо А. Ave Maria : молитва для дит. голосу. — Люцці Л. Ave Maria. 
— Верді Дж. Ave Maria ; Ч. 2 : Твори українських композиторів: Бортнянський Д. 
Ave Maria : "Радуйся, Діво Богородице...". — Нижанківський О. Царю небесний / 
партія фп. М. Галій. — Барнич Я. Богородице Діво ; Боже, послухай благання. — 
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Барвінський В. Що то за предиво? : (колядка з Великої України). — Гнатишин А. 
Богородице Діво : (Ave Maria). — Соневицький І. Алилуя : для сопрано (тенор) ; 
Під Твою милість : (з циклу "Canti spirituali"). — Мартиненко Г. Свята Марія-
Покровителька / сл. Л. Шевело. — Скорик М. Псалом № 50 : "Господи, помилуй...". 
— Камінський В. Сопранове соло : "Боже наш" з хором "Тебе оспівуємо" : з літургії 
Івана Златоустого. — Козаренко О. Богородице Діво. — Квасневський В. Молит-
ва : "Свята Пречисто Діво!.." / сл. авт. — Галій М. Сніп, кутя і коляда : "Як Пречиста 
Божа Мати..." / сл. О. В. Прийми. — Там, де в небі Божа мати / запис та кода М. Га-
лій ; партія фп. А. Шепеля. — Що то за Пані? : "... ген за облаками..." / запис та оброб. 
М. Галій. — Кукуруза Т. Молитва : "Моя молитва нині єдина..." / сл. авт. ; аранж. 
М. Галій. — Галій М., Івашко О. Я краплинка Твоя, Господи : "Над нашим домом 
ангели літали..." / сл. авт. ; аранж. М. Галій. — Дацко М. Причастя : "Святе Причас-
тя — урочисте..." / сл. о. В.-Б. Мендруня. 

25. Іваськів І. Серце Тобі співає : зб. укр. пісень : [для співу з букв.-цифр. 
познач. партії супр.] / Ірина Іваськів. — Одесса : Жаботинський Є. М., 2006. — 38 с. : 
портр. ; 30 см. — ISBN 966-8434-62-5. — [2009-161 Н]. 

Зміст: Дари Тобі : "Скільки грошей сипалося в руки..." ; Знав Спаситель ; Кар-
тина під назвою "Твоє життя" : "Ось картина під назвою..." ; Скільки коштує ; Ти 
відчуй... ; Ти любиш так... ; Я кохаю! : "Зрозумійте мене, люди..." ; Давай помріє-
мо... : "Ти мріяти мене навчив..." ; Коли схиляються коліна... ; Чого сидиш? ; Колис-
кова для Ісуса : "Немовля солодко зітхає..." ; Ти — моє сонечко ; Ти — Пастир мій ; 
Божевілля : "Щось дивне коїться зі мною..." ; Коли ти молишся за мене : "Коли в 
житті своїм порхаю..." ; У свято Різдва ; Ще більше любити... : "Нічого, Господе, я не 
забув..." ; Ти воскрес для мене! ; Христос воскрес : "Світанок в небі засвітивсь..." ; 
Знову я до Тебе лину : "Знову я до Тебе серцем лину..." ; Молитва : "Поможи до ми-
лості Твоєї не звикати..." ; Тиша навколо... ; Ти запитав... ; Йде Ісус... ; Серце Тобі 
співає... ; Україно, ненечко моя... ; Де найтихіше місце на землі? : "Коли я спокою не 
мала..." ; Вірую... ; Арифметика : "Щоб воскреснути, померти треба..." ; Вітерець ; 
Мудреці ; Радійте, народився в Віфлеємі : "Нічна, прозора..." / сл. авт. 

26. Колісніченко В. М. Дзвінкоголосе дитинство! : [зб. пісень : для співу з 
букв.-цифр. познач. партії супр.] / пісні Василя Колісніченка. — К. : Біопром, 2009. 
— 47 с. : іл., портр. ; 24 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-96452-7-2. — [2009-193 Н]. 

Зміст: Розд. 1 : Ми зростаєм, наче квіти!: Віз : "... козацький — добра штука ; 
Епоха козацька : "Козацька доба — то є світла епоха..." ; Віра : "Вагу козацька віра 
має..." ; Їжа козацька : "Приготує на кабиці..." / сл. О. Будугай ; Моїй мамі : "Мама 
люба, добра, мила..." ; Літо : "Проминули дні весняні..." ; Хлібороби : "Честь і слава 
хліборобам..." ; Спи, моя мамо : "... спи, моя мила!.." / сл. М. Познанської ; Льодохід : 
"Сонце шикувало ряд..." ; Колискова : "Треба колискову жолудю і зайчику..." ; Полі-
сяночка : "Полісяночко моя..." ; Відеречка : "Дзень, відеречка, дзень..." / сл. Г. Іванен-
ко ; Дивні штани : "Купив татусь мені штани..." ; Танцювалка : "Якось лис і їжа-
чок..." ; Ведмежата-футболісти : "Ведмежата смілі, жваві..." / сл. П. Ребра ; Кіт і ми-
ші : "Ходить котик по кімнаті..." ; Метелики : "Ми ходили, ми гуляли..." / сл. І. Куль-
ської ; Так йому і треба : "Запримітив двоє гнізд..." ; Я матусю дожидаю : "Поглядаю, 
поглядаю..." / сл. О. Пархоменка ; Український віночок : "Зробила я віночок..." / сл. 
В. Кленц ; Новий рік : "Раннім, зоряним світанком..." / сл. невід. авт. ; Христос Воск-
рес : "Лозовий кошик святом руки гріє..." / сл. О. Соколовської ; Шкільна дорога : 
"Повіяв вітер вересневий..." / сл. С. Богданець ; Ведмідь : "... гупає по лісу..." / сл. 
В. Сороки ; Дуже хочу коника : "Був би в мене коник..." / сл. А. М'ястківського ; 
Погоня : "Наче вихор, вихор — злючка..." ; Павучок-лісовичок / сл. В. Скомаровсь-
кого ; Робимо зарядку : "Розбудило сонечко нас з тобою..." / сл. М. Ясакова ; В лісі є 
зелена хата / сл. П. Воронька ; Розд. 2 : Мама, родина, Батьківщина: Люди лебедині : 
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"Я до тебе вернусь через тисячу літ, Україно..." / сл. О. Потапенко ; Українська вес-
на : "Обсадити б землю всю..." / сл. М. Матвієнко ; Вересневий ранок : "... кличе знов 
до школи..." / сл. О. Довгоп'ят ; Родинне джерело : "Завітаю до рідної хати..." / сл. 
С. Бубена ; Дорога до мами : "Село закуталося сивими димами..." / сл. Л. Руденко ; 
І тільки мати промовчить : "Нехай мені судилося блукати..." / сл. В. Герасимчук ; До 
матері : "Твій образ мені найдорожчий за все..." / сл. Л. Фастовець ; Мова моя : 
"Пропахла любистком та м'ятою мова моя..." ; Оберігаймо рідну мову : "Оберігаймо 
мову, мов дитину..." / сл. С. Жук. 

27. Колісніченко В. М. Мелодії мого Полісся! : [зб. пісень : для співу з букв.-
цифр. познач. партії супр.] / пісні Василя Колісніченка. — К. : Біопром, 2009. — 
51 с. : іл., портр. ; 24 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-96452-8-9. — [2009-194 Н]. 

Зміст: Розд. 1 : Життя моє з Поліссям нероздільне : сл. авт.: Полісся : "Народився 
якщо на Поліссі..." ; Українська пісня : "Немає кращої, ніж пісня українська..." ; Най-
рідніша на світі матуся ; Під сонцем України : "Якщо ти патріот, й турбує доля так 
країни..." ; Мова : "Хоч мов на світі різних є багато..." ; Коли душа співає : "У кожної 
людини серце є..." ; Козача доля : "Кожен козак мав за мету..." ; Козацький рід : "Па-
м'ятай свій рід козацький..." ; Ветеранам : "Все менше Вас, й болять так само ра-
ни..." ; В сім'ї єдиній : "Колись бувало козаки..." ; Осінь : "Розсипала природа перли-
ни — самоцвіти..." ; Зима : "Ось і сніг — радість дітям зимова..." ; Випускний вальс : 
"Ми пригадаєм свій перший дзвінок..." ; Розд. 2 : "Люблю тебе, мій рідний краю" : 
сл. поетів Іванків. р-ну: Іванківське серце : "Хтось їде на північ, хтось їде на пів-
день..." ; Бережіть матерів : "Не скупіться своїх матерів цілувати..." ; Сусідочко : "Не 
надовго, сусідочко, не надовго лебідочко..." ; Ой, кумцю прийди : "Ой кумцю, при-
йди..." ; Романтик : "Чогось мій миленький дуже зажурився..." / сл. А. Д. Ігнатюк ; 
Рідний Іванків : "Ніжно гойдає верхівки..." / сл. Г. Захарової ; Село моє : "В досвітніх 
росах ще дріма село..." ; Я багато не хочу : "... від цього життя..." ; Моя Батьківщина : 
"Для мене моя Батьківщина..." / сл. В. Глущенко ; Цвіти ж, моя Іванківська земля! : 
"О земле рідна, страднице моя!.." ; Краю мій рідний! : "... тобто живу..." ; Лелечень-
ки ; Матері солдата : "Я до тебе звертаюсь, мамо солдата!.." ; Мій рідний край : 
"У лугах, де спориш, рута-м'ята..." ; Монолог солдата : "Я — солдат!.." ; Над сімей-
ною реліквією : "Перекладаю прадіда медалі..." / сл. О. Г. Яцухно ; Не пускайте, ма-
мо, зимоньку до хати / сл. І. З. Кірімова ; Моя стежина : "В'ється стежка у житах 
грайливо..." / сл. І. С. Притики ; Школа : "Коли у вікна вересень прогляне..." / сл. Г. І. Іва-
ненко ; Розд. 3 : "Немає кращої, ніж пісня українська" : сл. поетів Київ. обл.: Білий 
цвіт калини біля хати / сл. А. Ю. Гурженко ; Юним українцям : "Якщо ти гордий, 
чесний, українцю..." / сл. О. Ференчук ; До Дня Незалежності : "Ще не вмерла Украї-
на..." / сл. О. В. Матвієнко ; Люблю я безмежно тебе, Україно! / сл. Є. Р. Чередничен-
ко ; Школо моя, школо : "Не забуть ніколи, як мене за руку..." / сл. В. І. Цимбалюк ; 
Молитва : "Україно, молюся за тебе..." / сл. В. Забаштанського ; Батькам : "Мов білі 
голуби, у мами коси..." / сл. О. Д. Будугай. 

28. Кульчицька З. Г. Танго осені : пісні : [для голосу без супр.] / Кульчицька 
Зоя. — Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 43 с. : іл., портр. ; 20 см. — 300 пр. — 
ISBN 978-966-457-067-8. — [2009-158 Н]. 

Зміст: Семчишина М. Танго осені : "Листком осіннім впало танго..." ; Очі-
чари : "Чому нема кохання, щастя й пари?.." ; Чому, чому, коханий, не зі мною? ; 
Проходиш мимо... : "... рідний і чужий..." ; Сніговій : "Жартує тихий сніговій..." ; 
Чого ж посміхнувся мені? — Дурда Б. Жорстокий романс : "Душа кипить, немов 
несамовита..." ; Шалені коні : "Мої роки, мов коні...". — Борщ Г. Я вдячна Богу : 
"... за казкові сни..." ; Молитва : "Прийми мої слова любові, Боже!.." ; Колискова : 
"Первоцвіт, маленький дивоцвіт!..". — Болотний М. Жорстокий романс : "Душа 
кипить, немов несамовита..." ; Не говори мені, не говори! ; Чому, чому, коханий, не 
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зі мною? ; Лети ж, моя пісне! : "Чому співає серденько моє?..". — Виспінський І. 
Пісня серця : "У сяйві сонячнім весною..." ; Погляд-чар : "Не дивіться на мене, будь 
ласка...". — Присухіна З. Світла доля : "Вквітчана весною, у лісі гуляла...". 

29. Матій П. П. А що ми варті без любові : зб. лірич. та жартівл. пісень / Воло-
димир Товтин [сл.], Петро Матій [муз.]. — Ужгород : Ліра, 2009. — 96 с. : портр. ; 
29 см. — ISМN 979-0-707514-05-4. — [2009-196 Н]. 

Зміст: Розд. 1 : Тепло материнських долонь: Село моє : "А я живу у місті, що 
над Ужем..." ; Хай навіки святиться вогонь : "Хоч важка моя часом дорога..." ; Нао-
динці з Богом : "Я ледве не залишив білий світ..." ; Пора боргів : "Вже на дворі моєму 
осінь..." ; Солдати Дев'ятого травня : "Хоч на скроні давно уже впав білий сніг..." ; 
Ми твої, Україно, солдати : "Ми шануємо солдат..." ; Дорога нашої долі : "Хоч на 
світі ми, вважай не жили..." ; Сасово : "Можливо, що від сонячного сміху..." ; Вовко-
вої, мамко мої : "Я не боюся бурі ані грому..." ; Доброго дня, земляки! : "Забуваю 
тривогу і втому..." ; Повертайтесь додому, сини : "У селі сиротіють хатини..." ; Розд. 2 : 
Світ, заповнений тобою: А що ми варті без любові : "Хоч ми на світі тимчасові..." ; 
За все вину на себе я приймаю : "Мене болить душа, на серці рана..." ; Освідчення : 
"А я таку у серці силу маю..." ; Серце в любові не відає дна : "Сонячний ранок приніс 
тебе з казки..." ; Народження розлуки : "Наді мною розлючені оси..." ; Битва з болем : 
"Мені сьогодні дуже-дуже важко..." ; Цілий світ я заповню тобою : "Знову осінь сто-
їть наді мною..." ; Нам уже ніяк не розійтись : "Йшов додому я із полонини..." ; 
З Новим Роком! : "Ходить грудень поміж луди..." ; Розд. 3 : Сяйво сонячної усмішки: 
Іменини : "Наче сонця посмішок і квітів..." ; Закарпатське вино : "Хтось лише горілку 
п'є..." ; Сага про сало : "Як побачу гарний кусник сала..." ; Різдвяна ковбаска : "Ме-
тушня у селах і містах..." ; Допоки є село : "Люблю своє село, неначе мамку..." ; Ой, 
на пиво не дивіться криво! : "В дні погожі, часом непривітні..." ; Чорна кава : "Не 
життя у мене — просто мед..." ; Півень-фахівець : "Дід і баба жили-бідували..." ; 
Серенада депутата : "Хоч не сію, люди, і не жну..." ; Ні пуху, ні пера! : "Якщо правду 
зараз говорити..." ; Я давно люблю дівчатко : "Важко мені, друзі, важко..." ; Закар-
патські жіночки : "Є чимало гарних жіночок..." ; Поки серце в грудях б'ється : "Хоч 
пропала шевелюра, сивина у бороді..." ; Теща, тещонька моя : "Покохав колись давно 
дівчатко..." ; Ой, візьміть в міліцію мене! : "Хоч артист я, ніби, і хороший..." ; Бабин 
чоловік : "Ніби вчора вперше цілувався...". 

30. Мороз В. Моя Україно, скільки в тебе принади й краси! : лірич. пісні та ро-
манси : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Віктор Мороз. — К. : Новий 
друк, 2009. — 35 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-8527-69-2. — [2009-207 Н]. 

Зміст: Сніжана : "За вікном мете пороша..." ; Однолюб : "Цвіте розвеснено 
дружина..." ; Дорога додому : "Дорога, як пісня, нас кличе додому..." ; Квіти : "Не 
зриваю квітів, що цвітуть в саду..." : романс ; Любов'ю світи : "Мов промені сонця 
тебе зустрічаю..." ; Ясна ніч : "Прийди до мене в ясну ніч..." / сл. І. Полюховича ; 
Свобода : "Як усе задумано було..." / сл. А. Матвійчука ; Спасибі Вам, мамо : 
"Я часто ночами пригадую знов..." ; Володимирська гірка ; Сповідь : "Ти все мені..." ; 
Ветерани : "Давним-давно..." ; Полтавчанка : "Пахнуть трави..." ; Давнє горе : "Хоч 
війна вже давно вгомонилася..." / сл. Д. Луценка ; Весна : "... весна. Сади, мов п'я-
ні..." / сл. В. Сосюри. 

31. Мороз В. Свята пам'ять : пісні Героям Великої Вітчизняної війни присвяч. : 
[для співу з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Віктор Мороз. — К. : Новий друк, 
2010. — 45 с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-85027-73-9. — [2010-068 Н]. 

Зміст: Журавка : "Коли весною зацвіте..." ; Пісня про отчу землю : "Україно 
моя..." ; Проліски : "Збунтувався під корою березовий сік..." ; Київ — моє ти кохан-
ня : "Дні і ночі шумлять..." ; Гарячі роси : "Стоїть над Волгою курган..." ; Від тебе 
все ; Сивина : "Ти поглянь..." ; Стали поля вічністю вам... : "Часто мені сняться 
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бої..." ; Дівочий сон : "Живою казкою..." ; Фронтовики : "Ми з тобою давно..." ; Вете-
рани : "Ми навчались в окопах сміливості..." ; До останнього патрона : "Мене життя 
навчило в трудний час..." ; Доля : "Черствим житняком ти мене годувала..." ; Світе 
мій : "... жорстокий..." / сл. Д. Луценка ; Окопна лірика : "Мене війна веде все да-
лі..." ; Думи про Батьківщину : "Здрастуй, мій сонячний краю..." ; Україні : "Плюнд-
руються твої сади..." ; Знамено полку : "Я завтра їду в Україну..." ; Брати : "Свою 
землю, далеку, святу..." ; Побратими : "Ласкавих, ласкавих подруг..." / сл. О. Гончара. 

32. Никитин С. А. Спешите жить : сб. песен : [для голоса с букв.-цифр. обознач. 
партии сопровожд.] / муз. Сергея Никитина, стихи Ольги Маськовой. — Черкассы : 
Чабаненко Ю. А., 2010. — 85 с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-493-278-0. 
— [2010-033 Н]. 

Содерж.: Старый двор: Что мы оставим на земле? : "... когда-то?.." ; Кораблик : 
"Я кораблик пускал..." ; Так кончается осень... : "Нам не стоит труда посчитать, сколько 
листьев осталось..." ; Молодость : "Как вёсны пьём! Их пьём до одури..." ; Почему : 
"... замёрзла тихая вода?.." ; Старый двор : "Сколько лет я не был в городе..." ; Не 
старей душа : "... придут апрели..." ; Нам хватает для счастья : "... и скибки луны..." ; 
Лист : "... весной, как влажная ладонь малыша..." ; Старые друзья : "Ваши глаза в 
морщинках мудрых нам ещё родней..." ; Время : "Всё давно прошло..." ; Спешите 
жить : "... Спешите всем на зависть..." ; Все повторится: А жизнь летит : "Мечемся 
второпях..." ; Дождь : "... Опять идёт осенний дождь..." ; Ромашка : "Прилетели, буд-
то белокрылы мотыльки..." ; Всё повторится : "... знаю, ангел мой..." ; Ландыши : 
"Без тебя меня не радовал рассвет..." ; Белый снег : "Чувству было в сердце тесно..." ; 
Яблоки : "Слетали листья, как кораблики..." ; Танго : "Всё приходит, всё приходит 
незаметно..." ; Розовый закат : "Солнце, словно брошь..." ; Старый фонарь : "Пом-
нишь, знаю, помнишь..." ; Художник : "И казалось художнику — всех он натурщиц 
любил..." ; Прошлогодний снег : "Какой был снег тогда! Не снег, а кружева..." / сл. 
О. Маськовой ; Море и мы : "Заметает песок прибой" / сл. авт. ; Надежды лучик: 
Купите зонтики : "Тучи на небе, тучи чернее сливы..." ; Клоун : "На манеж он выхо-
дит один..." ; Сказочное лето : "Нас мотает волна и качает, как белую чайку..." ; Кук-
ла : "Сколько пытливых глаз..." ; Летний дождь : "Дождь. Хороша погодка..." ; Пиа-
нист : "Ресторан под вечер только для людей богатых..." ; Именинное вино : "Пью 
именинное вино..." ; Мамина любовь : "Женщина ушла, как осень..." ; Новогодняя : 
"Шарики искрятся. Праздник до утра..." ; Далекий юг : "Нас манит лето и кипари-
сы..." ; На животе волны : "Вспомним мы зимой, лютою зимой..." ; Весенний дож-
дик : "... озорной..." ; Надежды лучик : "Если клубятся в небе тучи..." ; Рояль : "Он 
никогда не видел неба..." ; День рождения : "Ты на год взрослее..." ; Черёмуха : "Ах, 
черемухи кудри..." ; Веры огонек : "Только тот, кто не жил — не грешил..." ; Дож-
дик : "Дождь налетел, налетел проливной, разухабистый...".  

33. Ольшаковський С. І. Краю мій лелечий : зб. пісень : [для співу без супр.] / 
Степан Ольшаковський. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 106, [5] с. ; 
20 см. — ISМN 979-0-707509-86-9. — [2010-003 Н]. 

Зміст: Україні : "Народилась ти у світі незгасимо..." ; Цвітуть помаранчі : "... у теп-
лих краях..." ; Не забарилась осінь : "... не забарилась, так, не забарилась..." ; Батьків-
ська хата : "Я тримався за клямку рідної хати..." ; Спомини ; Думна дорога : "Я на 
думній дорозі стою..." ; Стежка мого краю : "Стежечко горбиста, горда, норовис-
та..." ; Березневі котики : "... примостились чіпко..." / сл. Р. Расевича ; Карпати : "Тут 
гори величні, мов древнії храми..." / сл. В. Кучірка ; Краю мій лелечий : "Вже на 
крилах іній несе в небо вирій..." / сл. Г. Булаха ; Нашому солдату : "Задумайся, чому 
в Берліні..." / сл. Е. Репіховського ; Синій барвінок : "Синій барвінку, цвіти, зацві-
тай..." / сл. М. Сингаївського ; Планеті — мир : "... і людству нагорода..." / сл. 
Д. Швець ; Мамині очі : "... кохані, ласкаві..." / сл. А. Антонів ; Наша мова солов'їна : 
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"Солов'ї розливаються ніжно..." / сл. В. Кленца ; Пісня : "Вставай, Україно, вста-
вай..." / сл. Д. Павличка ; Просьба Ісуса Христа : "Ісусе, Боже, нам ти на хресті про-
сив..." ; Одна і тільки одна : "До тебе, матінко єдина..." / сл. С. Чмоли ; Братайтеся, 
лемки : "Лемками зие били, лемками будеме..." / сл. І. Сенька ; Букетик фіалок : "... в ру-
ках.." / сл. А. Канич ; Літній вечір : "... зорі в млі, в золоті вершини..." / сл. О. Олеся ; 
Все прокидається : "... поволі..." / сл. А. Костецького ; Рідна мамо моя : "Пролітають і 
ночі і дні..." / сл. І. Гончара ; Моє село : "Моє рідне село, ти — перлина в садах..." / 
сл. Г. Хорт ; Давнє село : "Ниви, ліси і квітучі сади..." / сл. Я. Данилюк ; Свято : "Для 
праці й клопоту шість днів..." ; Хай святиться ім'я твоє : "На просторах земних в мене 
теж є родина..." ; Апостоли добра : "Прийдіть, апостоли добра, і сядьте у державні 
крісла..." ; Брехня : "Весь час обдурюють мене..." ; Крадіжка : "Жорстокий час вже 
дуже часто навчає всіх брехати й красти..." ; Не бажай : "Коли серця теплом зігріті, 
стає побільше доброти..." ; Не промовляй : "Пройдено всі грані допустимі..." ; Не 
сотвори собі кумира : "У світі перекручень і обману..." ; Перелюбство : "Любов бува 
свята і грішна..." ; Шана : "Не правда, все мов продається..." / сл. В. Крищенка ; Хрис-
тос воскрес : "Співає жайворон з небес..." / сл. К. Перелісної ; Привітальна : "У добру 
годину, у світлу годину..." ; Золоте зернятко : "В хлібному полі, неначе у морі..." ; 
Добрий день : "Треба всіх нам привітати : "Добрий день"..." ; Горішня Слобідка : 
"Тут вранці хлібом пахне все..." / сл. невід. — Українські народні пісні, що записані 
С. Ольшаковським: Захотілось старій бабі : "... та й розбагатіти..." ; Ой ішов я : 
"... через сади та й через городи..." ; З піснею на устах : "... ми йдемо до бою..." ; Роз-
прощався раз стрілець січовий ; Страждав я дні : "Страждав я дні, страждав я но-
чі..." ; Ой травице-муравице ; Там під лісом : "... там під лугом..." ; Терном, терном : 
"... там доріжка іде..." ; Ой на горі сосна : "... високая виросла..." ; Ой піду я на гору ; 
Ой чия то хата, хата ; Осідлай же коня : "... коня вороного..." ; Веселий нам день на-
став ; Посіяла конопельки ; Ой там на Україні : ".., в степу над шляхом..." ; Ой там у 
темнім лісі : "... зелений дуб стояв..." ; Ой піду я до церковці ; Пожену я коня : "... на 
долину..." ; Під дуборівкою : "... під зелененькою..." ; Прощай : "... прощай, гаю зеле-
ненький, прощавай дівчино..." ; Вітер подув : "... хмари розійшлися..." ; Ой червоно 
сонце сходить : "... червоно заходить..." ; Згадай миленька : "... моя чорноброва..." ; 
Прощай, ненько : "Прощай, ненько-Україно..." ; Ой повіяв буйний вітер ; Полюбила 
чорнобрива ; Під дубиною : "... під зеленою..." ; Три хлопці : "... прощались з дівчи-
ною..." ; Зоріла золота заграва ; Журавлі : "В небі чистім, осіннім, багрянім..." ; Поз-
биралися дівчата ; Ой мамуню, горох точу ; Ой ти, тюрма : "... тюрма холодна..." ; Ой 
війна, війна : "... світова війна..." ; Прийшла карта : "... до тата, до тата..." ; Тихо, тихо 
Дунай воду несе ; Кажуть люди, що я хорую ; Мій чоловік : "... — не п'яниця..." ; Із-
за гір Карпатів : "... їдуть козаки..." ; Коли на крилах ночі : "... на землю сон зле-
тить..." ; В чистім та широкім полі ; Їхав козак з України ; Ой світи, місяцю ; А я собі 
циган : "... з лиця...". — Парацій С. У нашім краю : "... дуже гарно..." / сл. авт. 

34. Пустовий І. Т. Поділля вишневе моє : пісні : [з букв.-цифр. познач. партії 
супр.] / Петро Карась [вірші], Іван Пустовий [муз.]. — Хмельницький : Цюпак А. А., 
2009. — 87 с. : портр. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-513-004-9. — [2009-140 Н]. 

Зміст: Моя Україна : "Зелена верба і червона калина..." ; Поділля вишневе моє : 
"Як море на яснім привіллі..." ; Поділля-край : "За долом ген горою гай..." ; Поділля 
— наче казка : "Де козацькими шаблями..." ; Живи, наш Хмельницький! : "Де Буг 
котить води..." ; Не були б ми козаками!.. : "Де літа йшли чумаками..." ; Матері : 
"Мені повік цей сон гортати..." ; Батько додому іде : "Була наша хата з батьками 
весела..." ; Наша мама : "З молодих давніх літ поле дбала руками..." ; Мамина крини-
ця : "Сходить сонце мальвою червоною..." ; Жала мати жито ; Ветерани завжди в 
строю : "Знову палає квітами весна..." ; Ветерани : "Ви в атаку ішли нездоланно..." ; 
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Ой, брате мій, брате ; Два лелеки : "Як розтануть метілі у березні..." ; Коханівка : 
"Слався день той, коли..." ; Ой упала зоря в воду : "Ой упала, ой упала..." ; Веселики : 
"Я ще з досвіту..." ; На бенкеті кохання : "У нашім саду дивина..." ; Зелен рута : "Не 
зарікаюся забути..." ; Б'є воду на два потоки ; Осінь : "Грає осінь кольорами..." ; А я 
любитиму : "Серцями злиті ми..." ; Нашептали ворожбити ; Давня любов : "Кажуть 
очі твої..." ; Тайна твоя : "Ідеш ти одна..." ; Краса твоя земна : "Більших чар не-
має..." ; Папороть : "Князюй в мені, сопілко чарівна..." ; Алича : "Понад яром ход-
жу..." ; Цвіт вишень : "Палає біло цвіт вишень..." ; Палали зірниці : "... як чари не-
тлінні..." ; Срібнокрилі літа : "... наче лебеді..." ; Ружа : "Квітне ружа, квітне ружа..." ; 
Не кажи мені : "Обнімалися ми, нестримані..." ; Гіацинтова зоря : "Впали теплі дощі 
над долинами..." ; Давня доле моя ; Дощик накрапає ; Таїна : "Розвивався лист весня-
ний..." ; Хто не звідав ночі на Купала : "Ми блукали з вечора й до рана..." ; Веснянка : 
"Сонце узяло...".  

35. Рожко М. В. Пісенний дивоцвіт : пісенник : [для голосу без супр.] / Михай-
ло Рожко, Інна Багрійчук. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 98, [5] с. ; 20 см. 
— (Музика). — На обкл. тільки 1-й авт. — ISMN M 707509-65-4. — [2010-032 Н]. 

Зміст: Ніжні слова на чутливих струнах ; Голос землі : "Іду понад берег, вітаю-
чи хвилі..." ; Краю любий мій : "Помандрую світом через гори й ниви..." ; Дороги : 
"Знову і знову, стежино, веди до берегів..." ; Музика землі : "Лунає музика лісів..." ; 
Солдатські обеліски : "Прокидається травень, злітає на крилах..." ; Доля : "Фотогра-
фій змінилося тло..." ; Гармонія : "Весна заплітає усміхнено коси..." ; Моя молитва : 
"Є на світі багато доріг..." ; Далекий погляд його душі : "Летіло листя мені в доло-
ні..." ; Мамине слово : "Зашарілись кетяги калини..." ; Світлий спогад : "Мить — і 
світлий спогад оживає знову..." ; Стежина : "Кожен ранок, як лиш сонечко зійде..." ; 
Мамина радість : "Даруймо матусі усміхнені миті..." ; На ріднім роздоллі : "Крізь 
шум верховіття прилинуло слово..." ; Нерозгадана мить таїни : "Всміхнулись привіт-
но зелені Карпати..." ; Журавлиний клин : "Я іду до вас..." ; В обіймах рідної землі : 
"З народженням Шипіт загублені мрії..." ; Засніжена стежина за селом : "Шепочуться 
вітри у гілках вечорових..." ; Простий сюжет : "Вже по-осінньому ліс мене, як мить, 
пригортає..." ; Сходить місяць за рікою ; Яблуня : "Поза вікна кущ калини квітом 
лине, очі заховав..." ; Дарунок невидимого птаха : "Я знову подивлюсь тобі в очі..." ; 
Мальована мережка : "Якось мене розбудила зірочка..." ; Дивоцвіт : "Перший вогник 
зорі..." ; Минає день : "... Зморилась хвиля, вже мовчить..." ; Дві тополі : "Під вікном 
горобиною..." ; Вальс таємної зорі : "Обіймає мою весну..." ; Чарівна мить : "А місто 
спить..." ; Осіннє танго : "На самотнім вікні..." ; Серпнева тиша : "В серпневій тиші в 
надвечір'ї ластівка..." ; Запальна співанка : "Над рікою ми стояли..." ; Травневої мрії 
зоря : "Всміхнулась квітучими косами..." ; Сонячні струни : "Шукало сонечко засму-
чену стежину..." ; Диво-намистинки : "Я сьогодні рано-рано встала..." ; Віночок : 
"Я погляну у віконечко..." ; Світанкові крила : "На землі світання знову..." ; Бабусина 
стежка : "На зорі прокинусь, привітаю сонце..." ; Краплини мрії : "Кличе радісно до 
школи нас дзвінок..." ; Радість : "Мов у казці, поряд ліс зашепотів..." ; Лісова казка : 
"Літо посміхнулося ізранку..." ; Казко, до побачення! : "Легкий промінчик сонця..." ; 
Травнева усмішка : "Зацвіли травневі роси..." ; Небесна пісенька : "Я візьму мале 
зернятко..." ; Не пара : "Я іду щоранку..." ; Веселка : "Наді мною в небі голуба бла-
кить..." ; Твої квіти : "Перший вечір, перші квіти..." ; Кольорове свято : "Завітало 
гарне свято..." ; Літній піснеграй : "Промінь падає в долоні — другу посміхнись..." ; 
Добра казка : "Завітав казковий вечір нам на поріг..." ; До зоряних висот : "Сонячною 
дниною..." ; Надія : "Вітаю сонце щиро я..." ; На крилі музик : "Тепле сонце на вік-
ні..." ; Пісенний струм : "Зимовий вечір усміхається вогнями..." ; Промені мрії : "Сві-
тяться зорі в кожному серці...". 
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36. Рудніцький А. М. Золоті лелітки : пісенник : [без супр.] / Анатолій Рудніць-
кий. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2009. — 99 с., [2] арк. іл. : портр. ; 
20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2213-45-4. — [2009-138 Н]. 

Зміст: Україна молода : "Зоріє схід на дальнім небосхилі..." ; Як не любити 
Україну ; Моя Україна : "Україно, моя Україно!.." ; Шевченкова прославлена земля : 
"Шевченкове слово, Шевченкова мова..." ; Слово про Кобзаря : "І на оновленій зем-
лі..." ; Молитва : "Всі ми в гості у світ цей прийшли..." ; День святого Валентина : 
"Заказалась гарна днина..." ; Вчителям : "Дорогі вчителі..." ; Журавлиний біль : "Бі-
лий дим клубочиться над хатами..." ; Приїжджайте, хлопці : "Служать наші хлоп-
ці..." ; Спогад : "Були ми друзями з тобою..." ; Лишилось дитинство : "... як згадка..." ; 
Догорають кетяги калини ; Ветеранам : "Ви в боях захищали Вітчизну свою..." ; Біля 
обеліску : "Приласкало сонце молоду берізку..." / сл. С. Рижака ; Пісня про Тереши-
ху : "Куди б не йшов, куди б не їхав..." ; Пісня про Бережне : "Село моє, як не люби-
ти..." ; Золоті лелітки : "Де взялися ви у мене..." ; Душею рвуся : "... я туди..." ; Відц-
вітає вишня : "... у саду зеленім..." ; Про кохання твоє : "... я співав..." ; Мої коні : 
"Понесіть ви мене, мої коні..." ; Ми біжимо : "... удвох по луці..." ; Дивлюсь на ясні 
твої... : "... очі..." ; Поетесі : "Пронизана світлом небесним..." ; Прийди у садочок : 
"Темніє. Прийди у садочок..." ; Ти пам'ятаєш : "... золоту діброву..." ; Пісня про ко-
хання : "Я не знаю, що діється нині..." ; Як зустрінеш мене : "... привітай, усміх-
нись..." ; Добрий день : "... моя кохана..." ; Спасибі : "... бабусю, за все..." ; Мені... : 
"... мила, прощатись пора..." / сл. П. Хілобокова ; Слово про шпиків : "На розлогих 
просторах Поділля..." / сл. Ю. Хмелевського ; Сосни Баланового хутора : "Ой казала 
мати: "На горі пісок"..." ; Не залишайте землю сиротою : "Коли цвіли волошки в 
житі..." ; Вічна рапсодія : "Я із вітру беру найтепліші слова..." ; Їду додому : "Спішу 
додому, сутеніє..." ; Присвята хлопцям юності : "А забіяки-горобці під стріхою хова-
лися..." ; Я не скажу : "... Вам про любов..." ; Мої літа : "Я слів не знаю чи не 
вмію..." ; Давние друзья : "... где мои года?.." ; Закоханий : "Перший раз у перший 
клас..." ; Мы не бродили под луной ; Молода сивина : "Я зустріла тебе восени на 
дорозі розлуки..." ; Розкажи мені про себе : "Любий, розкажи мені про себе..." ; Не 
думай про мене : "... не думай, минулося..." ; Не лякайся : ".., не бійся, до мене при-
линь..." ; Ну не надо : "Ах, зачем ты меня звал..." ; Ой чого ж ти моє серце... ; Черво-
на калина : "Ой, жінко чарівна, чарівна калина!.." ; Ненаписаний роман : "Ви як 
знайшли мене у світі?.." ; Ви такий хороший ; Про Івана козака : "... є в нас пісня 
отака..." / сл. М. Лапи ; Кохай її : "Про що співають солов'ї?.." ; Мамина хата : "Осін-
ні тумани пливуть над садами..." ; Зорепад : "Все заснуло в спокійному сні..." ; Я вас 
чекатиму, сини : "Сини вже виросли давно..." / сл. Г. Дикун ; Исповедь : "В мою судьбу 
ты, словно аист..." / сл. Н. Черненко ; пер. з рос. П. Хілобокова ; Наснились яблуні в 
цвіту ; Поглянь, чорноброва : "... летять журавлі..." ; Наснились сині очі ; Ой, літа 
дівочі : "Всі стежки-доріжки..." / сл. І. Бурди ; Ой, чому ти, мамо... : "... рано посиві-
ла..." / сл. В. Євтушенко ; Ти мені снишся : "... пахучими травами..." / сл. Л. Наумен-
ка ; Пам'ятай мене молодою : "З якою горою крутою..." / сл. Т. Коломієць ; Так бага-
то жду : "Яка різниця — випав сніг чи ні..." ; Яке це щастя жити... : "Усе-таки весна 
іще вернеться..." / сл. Л. Клименко ; Приснилась мама : "О, як я Господа молю..." / сл. 
О. Марченко ; Вишенька : "Давай-но, серце, ми печаль облишимо..." / сл. Б. Олійни-
ка ; З святом вас, жінки : "Задзвеніли весняно струмки..." / сл. В. Спіцар ; Не люби : 
"... його так..." / сл. М. Гриценка ; Жінку чи хату : "У народі здавна кажуть..." / сл. 
М. Пасічника ; Листоноша : "Розішлю свою адресу..." / сл. М. Черниша ; Є край : 
"... де в хвилях колоситься..." / сл. А. Гаврилюка ; Так почалася війна : "Тихо спливло 
надвечір'я..." / сл. авт. ; Іванна : "Спів твій веселий і ніжний..." / сл. П. Зубенка. — 
Таценко А. Хлопці з нашого села : "А забіяки-горобці під стріхою сховалися..." / сл. 
М. Лапи. 
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37. Свята до музики любов : [зб. пісень для молоді комп. Ю. Філоненка / муз. 
ред. В. Шафета ; упоряд. Л. Філоненко]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 
95, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в тексті. — 300 пр. — ISВN 978-966-2248-
30-2. — [2009-219 Н]. 

Зміст: Філоненко Ю. Ми Володимира діти ; Вітерець : "Шепоче вітер на льоту 
листочками кленовими..." ; Ромашки : "Ти приносив мені оберемки ромашок..." ; 
Капелюшок : "Каже він, що я вродлива, але ж я сором'язлива..." ; Зачекай, підрости : 
"Вечір крила розпускає..." ; Усе радіє і цвіте : "Ти бачив зранку за вікном..." ; Перша 
радість : "Мої пісні — одвічні мозолі..." ; Тільки ти : "Дощ сльозинки пустив по вік-
ні..." ; За тебе молюсь вечірнім небесам ; Пісня про маму : "Коли я прокидаюсь зран-
ку і чую мамин голос..." ; Володимир : "Я завжди спішу до тебе: дощ іде, чи снігом 
віє..." ; Україна : "Про Україну я буду співати..." ; Рідне місто — Володимир : 
"Я знаю ритм великих міст..." / сл. В. Трохимук ; Рідний край : "Цей світ чужий в 
душі моїй..." / сл. нар. ; Пішохідний перехід : "... каже, де ходити слід..." ; Птах : "Ти 
була, ти була у моїм житті..." ; Приходить юності пора : "А ми з тобою вже не ді-
ти..." ; Я тебе не забуду : "От не думав, що так воно буде..." ; Мій подарунок : "Це все 
не те, це все пройде..." ; Я часто прокидаюсь серед ночі / сл. авт. — Трохимук Р. 
Літній дощ : "... теплий дощ..." ; Зрада : "Місяць з сонцем зустрічаються..." / сл. 
В.  Трохимук ; аранж. Ю. Філоненка ; Не бий кришталь : "Я знала, ти підеш колись 
неждано..." / сл. Р. Трохимука ; аранж. Ю. Філоненка. — Янюк-Яворська М. Пам'яті 
музиканта : "Ти пішов, наче крапля роси..." / сл. авт. 

38. Солоспіви Анатолія Кос-Анатольського з репертуару Лілії Коструби : для 
високого голосу з фп. / [упоряд. Л. Коструба ; муз. ред. Я. Матюха]. — Львів : Галиц. 
вид. спілка, 2009. — 71 с. : іл., порт. ; 30 см. — 100-річчю від дня народж. компози-
тора присвяч. — 200 пр. — ISMN М-9007005-3-7. — [2009-164 Н]. 

Зміст: Осінній вальс : "Коли іду осінньою порою..." ; Зоряна ніч ; Солов'їний 

романс : "В кущі троянд..." / сл. А. Кос-Анатольського ; Коли я тебе пригадаю / сл. 

П. Воронька ; Талого снігу платочки сивенькії / сл. Л. Українки ; Ой жалю мій, жа-

лю ; Поворож мені, циганко : "... чорноока Цоро..." / сл. І. Франка ; Жайворонок : 

"Чом, жайворонку, чом..." / сл. М. Танка ; Не питай, чого в мене заплакані очі / сл. 

І. Огієнка ; Затрембітай мені, вівчарику ; Червоні маки : "... В ранній, ранній час..." / 

сл. Л. Забашти ; Лукашева сопілка : "Нечимне — озеро моє!.." / сл. Й. Струцюка ; 

Намисто : "Забутих літ розсипалось намисто..." / сл. Л. Реви ; Фіалки : "... сині, білі 

бози... гнуться лози..." / обробка пісні Л. Лепкого ; Ой на горі сніг біленький ; Чотири 

воли пасу я ; На бережку ніжки мила : оброб. укр. нар. пісні. 

39. Степаненко М. Б. Памяти серебряного века : вок. цикл на стихи А. Ахмато-

вой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаевой / Михаил Степаненко. — К. : Муз. 

Україна, 2010. — 72 с. ; 26 см. — 100 экз. — ISMN 979-0-707527-07-8. — [2010-077 Н]. 

Содерж.: Я не любви прошу... ; Он любил... ; Это просто... : (Маленькая песен-

ка о большой любви) ; Звенела музыка... ; Двадцать первое. Ночь. Понедельник ; Не 

будем пить из одного стакана ; Летний сад ; Баллада о Клеопатре ; Монолог поэта / 

сл. А. Ахматовой ; Царское село ; Жил Александр Герцович / сл. О. Мандельштама ; 

Зимняя ночь / сл. Б. Пастернака ; Что другим не нужно... / сл. М. Цветаевой. 

40. Ткаченко Н. О. Щоб співали люди / Надія Ткаченко. — Суми : МакДен, 

2010. — 48, [3] с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN M-979-0-9007055-3-2. — 

[2010-055 Н]. 

Зміст: В обробці Ж. Безрукової для співу з фортепіано (баяном, акордеоном): 

Ткаченко Н. Батьківський поріг : "Я вернусь до хати, де старенька мати...". ; У рід-

ній стороні : "Додому серце проситься..." ; Ода любові : "Не залишай мене, моя лю-

бове..." ; Любов земна : "Люблю твоєї усмішки тепло..." ; Пізнє кохання : "Ми зустрі-
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лися в полі..." ; Балада про вірність : "Накувала Степану зозуля..." ; Останній дзві-

нок : "Дзвенить-переливається дзвінок..." ; Колискова : "Мимо плоту, край вікон..." ; 

Свято квітів : "Встало сонце вранці..." / сл. Н. Ткаченко ; Токарі / сл. В. Нікітенка. — 

Шматенко М. Моє село : "Шумлять жита, хвилюється пшениця..." / сл. Н. Ткаченко. 

— Безрукова Ж. Лелеки : "Вже осінь взолотила гай..." / сл. Н. Ткаченко. 

41. Ткачівський Я. В. Дивоцвітом грають весни : пісні та романси : [для співу 

в супр. фп. та з букв.- цифр. познач. партії супр.] / Ярослав Ткачівський. — Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2010. — 43 с. : портр. ; 26 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-

428-133-8. — [2010-076 Н]. 

Зміст: Волошки : "Пригадай собі волошки, наші квіти..." / нот. запис О. Дутка. — 

Фіцалович І. Дивоцвітом грають весни : "Як з тобою ми зустрілись...". — Котик Г. 

Скажи, чому... : "Ти, мов роса, завжди холодна..." ; Дзвоник кохання : "Так склалися 

обставини...". — Ткачівський Я. Зустрічі й розлуки : (Зелений потяг) : "Танцює 

осінь жовтим листям..." ; Свідки дитинства : "Пахнуть чорнобривці і любисток...". — 

Слободян З. Ми з тобою спізнилися... — Іванців І. В чисту блакить... : "Знаю, звіст-

ку-блискавицю..." ; Уперше і востаннє : "Пречистий цвіт весни...". — Циганков Д. 

Черемховий цвіт : "Ой давно то було, а не можу забути..." ; Україні служити солда-

том : "Грає музика, в'ються пісні...". — Гричко С. Вічності межа : "Не забуто — 

списана плита...". — Долчук Р. Шкільний вальс : "Багато літ звучить у мені вальс...". 

— Бобалік Я. Однокласникам : "То прекрасно, що ми вже батьки...". — Валіхнов-

ська З. Барвінок : "Заплітало дівча в коси барвінок хрещатий...". — Курцеба В. Упер-

ше і востаннє : "Пречистий цвіт весни...". — Постолянюк О. Білий птах : "Сніги, 

сніги в саду мели..." / сл. Я. Ткачівського. 

42. Хмілевський В. М. Пісні рідного краю : в супр. баяна (акардеона). Вип. 2 / 

В'ячеслав Хмілевський, Іван Скалецький. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. — 46, 

[1] с. ; 29 см. — 250 пр. — ISBN 978-966-361-228-7. — ISBN 978-966-361-435-9. — 

[2009-177 Н]. 

Зміст: Хмілевський В. (сл. авт.): Руки матері : "Коли перший крок зробила ди-

тина..." ; Анютка-малютка : "Поки ще маленька..." / аранж. О. Каспера ; В день народ-

ження ; Спогад : "Зустрів я тебе, не думав, що станеш..." / аранж. І. Комосія ; Сині 

проліски : "Проліски в лісі, прийшла вже весна!.."/ аранж. В. Громадського ; Лісова 

пісня : "Зелені очі, русяві коси..." / аранж. В. Суворова ; Кіт-мурлика : "Котик наш 

пухнастий..." / аранж. І. Скалецького ; Нивочка : "Колоситься поле..." / аранж. В. Гло-

това. — Скалецький І. Полісянка : "Вечір, вечір, вечоріє..." / сл. О. Богачука ; Соко-

ли-козаки : "Ще на списах, на шаблях..." / сл. М. Черніки ; Виший срібну сорочку з 

роси / сл. П. Маха ; На ниточці родоводу : "На портреті — світлочубе..." ; Парасоль-

ки : "Прилетів до нас на хмаринці..." ; Веснянка : "Весна відкрила тайничок..." ; По 

ягоді : "Там, де стежечки сувій..." ; Циганка : "Нашу яблуню, що коло ґанка..." / сл. 

Н. Горик. 

43. Черкаська Н. С. Струни мого серця : [без супр.] / Ніна Черкаська. — Чер-

каси : Відлуння-Плюс, 2008. — 31, [1] с. : портр. ; 20 см. — Нот. текст факс. — 300 пр. 

— ISBN 978-966-693-195-8. — [2009-141 Н]. 

Зміст: Гімн місту Черкаси : "Славні Черкаси, велика родина..." ; Пісня про ма-

тір : "Ти ходила в степові простори..." / сл. С. Давніченка ; Неповторна моя Україна : 

"Я впаду поміж трав наших вільних степів..." ; Люблю свій край : "... як матір люб-

лять діти..." ; Рідній школі : "До побачення, рідна школо..." ; Моє кохання : "... — 

диво чарівне..." ; Весняний заспів : "Весна на крилах принесла пісні..." ; Ветерани 

мої, ветерани : "Років полки у маршах буднів..." / сл. Л. Гончаренко ; Три долі : "Ля-
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гають вінки до німих обелісків..." / сл. М. Негоди ; Пісня про парк "Софіївка" : "Чер-

кащино, Черкащино..." / сл. Н. Нескрьобіна ; Пагорб слави : "Знов зима крокує на-

шим містом..." ; Молитва : "О, Боже мій, ти бачиш..." ; Ой на Івана, та й на Купала ; 

Скрипка Паганіні : "... — чарівна струна...". 
44. Шумило С. Дзвени, наша пісне, дзвени : пісні : [для співу з букв.-цифр. 

познач. партії супр.] / Стефанія Шумило, Євген Конів. — Дрогобич (Львів. обл.) : 
Відродження, 2009. — 98, [1] с. : іл., портр.. ; 20 см. — ISBN 978-966-538-220-1. — 
[2010-034 Н]. 

Зміст: Конів Є. (муз.) Пісні про Україну: Рідна Україна моя : "Від Карпат ви-
соких до Чорного моря..." ; Тобі, Україно : "Колись до Бога підійшла..." ; Туга за 
Батьківщиною : "Летіть, птахи, на Україну..." ; Брати : "Під небом блакитним брати 
виростали..." ; Гудуть сумно дзвони : "Весна в тридцять третім. Сади відцвітали..." ; 
Ти син України : "Пам'ятай, мій сину, роду ти якого..." ; Помаранчева заграва : "При-
йшла пора — і наш народ збудивсь..." ; Вперед за Україну : "І заплакало небо над 
нами..." ; Пісня злуки : "Україно, Україно, скільки ти пролила сліз..." ; На чужині : 
"... нам сниться Україна..." / сл. С. Шумило ; Пісні про повстанців: Пісня про героя-
трускавчанина Романа Різняка-Макомацького : "Рано на світанні, ще сонце не вста-
ло..." ; Пісня про Маківку : "У горах Карпатах, зелених Карпатах..." / сл. авт. ; Ой, 
ранесенько : "... вранці..." ; Спогад повстанця : "В лісі, край дороги, повстанська мо-
гила..." ; Там, де віти схилили смереки ; Там стоїть могила : "Заховалось сонце за 
сосновим бором..." ; Дівчино, прощай : "Зелені верби розпустили віти..." ; Там, де 
Чорногора : "Де стрункі смереки Чорногору вкрили..." / сл. С. Шумило ; Пісні про 
Трускавець: Рідний Трускавець : "Де беруть свій початок Карпати..." ; Зелені Карпа-
ти : "Над Карпатами небо блакитне..." ; Пісня про Трускавець : "Над нами небо си-
нє..." ; Музею Трускавця — 25 : "Чверть віку відтоді минає..." ; Сповідь : "В душі 
залишився лиш спомин...". / сл. С. Шумило ; Пісня про санаторій "Шахтар" : "У пе-
редгір'ї Карпат зелених..." ; Величальна Бойківщині : "Ми родились з тобою, де гори 
високі..." ; Рідний Орів ти мій : "Річка Стинавка змійкою в'ється..." / сл. авт. ; Побу-
тові пісні: Каяття : "Складаю руки щиро у молитві..." ; Перша вчителька моя : "Нена-
че вчора перший дзвоник..." ; Відлетіли роки : "Начебто недавно стрілись ми з то-
бою..." ; Пісня про маму : "Ти в уяві приходиш до мене..." ; І знов весна : "Я знов в 
твої дивлюсь, коханий, очі..." ; Бабине літо : "Ступає осінь легким кроком в гори..." ; 
Пісня про медсестру : "Мила і ласкава, наче рідна мати..." ; Ювілейна : "Там, де за 
хмарами вкриті вершини..." / сл. С. Шумило ; Пісні про кохання: Дай мені руку : 
"Місяць на небі з-за хмар заглядав..." ; Скажи, як вернути літа молоді : "Літа промай-
нули, немов день вчорашній..." ; Пісню цю тобі дарую : "Там де гори і долини..." ; 
Я так тебе чекав : "... — мій яблуневий цвіт..." ; Річка назад не тече : "Відбуяла цві-
том у садах весна..." ; Запах матіоли : "Для нас щастя зірки віщували..." ; Я для тебе 
зірву усі квіти : "Там, де змійкою в'ється стежина..." ; Байдуже мені : "... любиш ти чи 
ні..." ; Подаруй мені квіти піони : "У садах розцвітають піони..." ; Тополиний пух : 
"Ми з тобою ішли поміж трав..." ; Як же мені бути? : "Біля річки я тебе зустрів..." ; 
"Я люблю", — скажи знов : "Місяць в небі світив..." ; В дитинство хочу поверну-
тись : "Були тоді ми зовсім ще малі..." ; Цілуй мене ще : "Квіти розквітали рано на-
весні..." / сл. С. Шумило ; Йде Іванко до Марічки : "Прийшов вечір у Карпати, затиха 
пташиний спів..." / сл. авт. 

45. Karikov C. Saylâma : Vokâl eserleri / Cemil Karikov. — Simferopol : Qirim-
?evoquvpedneşir, 2009. — 67 s. ; 29 см. — 500 пр. — ISВN 978-966-354-324-6. — 
[2009-210 Н]. 

Див. також 7, 148 
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2.5. Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного  

співу із супроводом і без нього 

46. Верета Г. С. Жіночі та мішані хори / Г. Верета. — К. : [б. в.] ; Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2009. — 93, [2] с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN M 707516-14-0. — 

[2009-176 Н]. 

Зміст: Хори а капела: Жіночі хори : (в оброб. Г. Верети): Садок вишневий коло 

хати : укр. нар. пісня / сл. Т. Шевченка ; Посадила огірочки ; Та нема гірш нікому : 

укр. нар. пісні ; В саду в садочку : щедрівка ; До саду, дівчата : лемків. нар. пісня ; 

Мішані хори : (в оброб. Г. Верети): Чорна хмара : укр. нар. пісня ; В Бердичові, слав-

нім місті : рекрут. пісня ; Повішу я колисочку : укр. нар. пісня ; За Сибіром сонце 

сходить : укр. нар. пісня ; Дума про гетьмана Нечая : "Ой, не час тобі..." : укр. нар. 

дума : для соло тенора та міш. хору / оброб. Д. Січинського ; перекл. для міш. хору 

Г. Верети. — Лепкий Л. І снилося з ночі дівчині / сл. авт. — Купчинський Р. Заквіт-

чали дівчатонька стрілецьку могилу / сл. авт. — Гладкий Ф. Заповіт : "Як умру, то 

поховайте..." / сл. Т. Шевченка. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широ-

кий / сл. Т. Шевченка. — Верета Г. Любіть Україну / сл. В. Сосюри ; Диптих : "Хіба 

заснеш у ніч таку..." / сл. Я. Яроша ; Співай соловейку : "Ти співай, співай мені но-

чами..." / сл. М. Грибачева ; укр. пер. А. Малишка ; Гроза пройшла ; Подайте вістонь-

ку ; Ранок : "Сонце на обрії, ранок встає..." / сл. О. Олеся ; Ты знаешь край / сл. 

О. Толстого ; Пісня козака Невмираки : "Боже наше рідне слово!.." / сл. І. Франка ; 

Хори в супроводі фортепіано: Стоїть гора високая : укр. нар. пісня / сл. Л. Глібова ; 

оброб. Г. Верети ; Де згода в сімействі : укр. нар. пісня / сл. І. Котляревського ; оброб. 

Г. Верети. — Верета Г. Ой мала я мужа / сл. Є. Бандуренка ; Україно моя / сл. В. Со-

сюри ; Алілуя : (Різдв'яне) : клавір, партитура. 

47. Вовк М. Батькова пісня : [пісні] / Микола Вовк. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2009. — 257 с. : портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-493-207-0. — [2009-142 Н]. 

Зміст: Дума про Україну : "Стоять дуби в якійсь важкій задумі..." ; Мати моя 

Україна : "Народила мене мати..." : для солістки нар. хору в супр. баяна ; Україна 

моя : "Україна моя — це не тільки верба і калина..." : для солістів нар. хору в супр. 

баяна ; Тарасова земля : "Дніпре привольний, земле Тарасова..." ; Батькова пісня : 

"Лине пісня стара..." : за мотивами укр. нар. пісні "Налетіли журавлі" ; Ген біля 

Дніпра ; Життєдайне поле : "Половіє жито у широкім полі..." ; Ой Тальне моє : "По-

тонуло небо у ставкових плесах..." ; Кленова вірність : "Не зривай кленове листя..." : 

для жін. вок. ансамблю у супр. баяна ; Чарівна врода : "Задивилася на вроду..." : для 

чол. вок. дуету в супр. баяна ; Віхола : "Розгулялась віхола..." : для солістів та жін. 

вок. ансамблю у супр. баяна ; Радісная і печальная : "Пісне моя, доле моя, зоре моя 

дальняя..." / сл. К. Кособлик ; Хто ми є? : "Владує пам'ять над віками..." : солісти 

(тенор і баритон) ; Стежка до воріт : "... стежка од воріт..." ; Спомини живі : "Хто 

розрадить тебе, мати..." ; Щаслива будь, Тальнівська земле : "Уклін святині отчого 

порогу..." ; Спасибі, доле : "Я маю щастя ясночоле..." ; Була я кумою : "Ой недавно, 

недавнечко цією зимою..." ; Дівоче гадання : "Ромен, ромашка, ромен — зілля..." : 

для жін. вок. тріо ; Гаєм, гаєм : "... з Миколаєм..." : для солістів та жін. вок. ансамблю ; 

Засівна : "Ой у полі, у полі..." ; Привітальна : "Немає, немає милішого краю..." ; Дум-

ки завидющого : "В сусіда телиця сита, мов линок..." / сл. П. Власюка ; Ветерани 

Тального : "Серед спалених нив..." ; Чуєш, брате-солдате : "Скрізь могили, моги-

ли..." ; Чорнобиль : "... сумна, невесела..." ; Ми ще хлопці ого-го : "У важку лиху 

годину..." ; Коли був я молодим : для соліста та нар. хору в супр. баяна / сл. А. Кова-
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ленка ; Йду до обеліска : "Кажуть люди, я на батька схожий...". : для соліста та нар. 

хору в супр. баяна ; Журавлі, ви мої журавлі : для чол. вок. квартету ; Королева сте-

пова : "Розлилося хлібне море..." : для нар. хору в супр. баяна ; Посади калину : 

"... коло свого тину..." ; Мені зустрілася дівчина / сл. В. Приза ; Гомоніла Україна : 

"... виглядала свого сина..." : для соліста та нар. хору в супр. баяна ; Богданова слава : 

"Над Україною..." ; Дума про батька Махна : "Хто ж на конику, та й на тачаночці..." : 

для соліста та нар. хору в супр. баяна ; Важкі дороги Перемоги : для чол. хору з соліс-

тами в супр. баяна ; Поле війни : "Відгриміла війна..." : для нар. хору в супр. баяна ; 

Білі сніги : "... оповили мене..." : для нар. хору в супр. баяна ; Українці мої, українці : 

для нар. хору в супр. баяна ; Сонечко : "... сонечко, щастя віконечко..." : для солістів 

та жін. вок. ансамблю у супр. баяна ; Забіліли сніги : для чол. вок. дуету в супр. бая-

на ; На Івана на Купала ; Черкащанка : "Вип'ємо, чарочку, другу..." ; Не повезло : 

"Розлюбила і всім скажу..." / сл. А. Поліщука ; Христос воскрес : "Ручаями літа роз-

лилися..." : для солістів та нар. хору ; На рушнику і радість, і біда : "А що там вишито 

на рушниках..." : для жін. вок. ансамблю в супр. баяна ; А я купив сьогодні танк : 

"Сьогодні страшно стало жить..." : для чол. хору з солістом в супр. баяна / сл. 

В. Даника ; Україна-мати : "Лину я до тебе..." ; Черкащині : "Черкащино, яка ж бо ти 

прекрасна..." / сл. І. Гапоненка ; Рідне місто моє : "З незапам'ятних днів..." : для соліс-

тів та нар. хору в супр. баяна ; Господи помилуй : "Косила нас чума усіх під ко-

рінь..." : для солістів та нар. хору в супр. баяна ; Моє чарівне, лагідне село : "В доли-

ні понад в'юнкою..." ; Во ім'я Отця і Сина : для солістів та нар. хору в супр. баяна / 

сл. І. Нерубайського ; Хвилина мовчання : "Це забути не можна ніколи..." : для чол. 

хору в супр. баяна / сл. Ф. Пилипенка ; Я вірю: він живий : "Проносяться весни, мов 

білі хмарки..." / сл. В. Бондаренка ; Братові : "Росли ми, брате, без батька й роду..." : 

для чол. вок. квартету / сл. М. Марсюка ; Від чого жито половіє / сл. П. Попсуя ; 

Відпочинь, кобзо : "Ой гук, мати, гук!.." : для солістів та чол. вок. ансамблю в супр. 

баяна / сл. В. Гордєєва ; Золотий вальс : "Пролетіли літа, промайнули..." : для соліста 

в супр. баяна / сл. В. Седеня ; Марш дільничних терапевтів : "Вже якщо ви захворі-

ли..." : для чол. вок. ансамблю в супр. баяна / сл. І. Дубініна ; Черкащино, моя ти 

вишиванка / сл. Г. Анічиної ; Ми діти твої, Україно : "Малята у мам на колінах..." / 

сл. М. Гансіровського ; Почуття рідного : "Як тобі хатино, там над річкою..." / сл. 

П. Сердюка. — Вовк М. Вас Черкащина віта : "Де Славутича-ріки..." / сл. авт. 

48. Вовк М. В ритмах серця : [пісні : з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Ми-

кола Вовк. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. — 39 с. ; 20 см. — 500 пр. — 

ISBN 978-966-493-206-3. — [2009-143 Н]. 

Зміст: Музика : "Дивлюсь на тебе в радості й відчаї..." ; Ти один — єдиний : 

"Ти, хто зумів побачити в мені..." / сл. Л. Федорука ; Незнайомка : "Вона пройшла 

усміхнена і мила..." ; Життя мого юна весна : "Спливають літа за водою..." / сл. І. Не-

рубайського ; Дівоче гадання : "Ромен, ромашка, ромен — зілля..." : для жін. вок. 

тріо / сл. П. Власюка ; Шабельна криниця : "Їхали з Поділля козаки на Січ..." / сл. 

В. Гордєєва ; Синьоока доленька моя : "Білим цвітом зацвіли каштани" ; Ой ти, нічко 

ясная / сл. В. Приза ; А я купив сьогодні танк : "А нині страшно стало жить..." / сл. 

В. Даника ; Лист із пекла : "Я пишу тобі лист свій із пекла..." ; Чорнобильська зона : 

"Поспішаю додому..." ; Береги любові : "Ріка любові нашої нас обняла крилом..." ; 

Повернись : "... прошу тебе, коханий..." ; Благослови мою любов : "... і більше слів 

твоїх не треба..." ; Зоре вечорова моя : "Весь вечір тебе виглядаю..." : для жін. вок. 

тріо ; Бо я така : "Я не можу без тебе прожити..." ; Світ чарівних мрій : "Мені наснив-

ся чарівник..." ; Затанцюють лелеки в лугах / сл. А. Поліщука. 
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49. Жданов А. Срібло осені / А. Жданов ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., 
Обл. центр нар. творчості та культур.-освіт. роботи. — Полтава. : [б. в.], 2009. — 
93 с. : іл., портр. ; 30 см. — 250 пр. — ISBN 978-966-8716-17-1. — [2009-165 Н]. 

Зміст: Квітни Полтавщино! : "Стоїть гора, Іванова хатина..." / сл. С. Листопа-
да ; Батьківський краю... : "Стежиною йду знов до рідної хати..." ; Ой, у лузі калина / 
сл. Лихошвая А. ; Краю мій : "Край Полтавський, наша ти гординя..." / сл. В. Мови ; 
Батьківська земля : "Українська земля..." / сл. А. Жданова ; Рідна хата : "Одинока, як 
сирітка хата..." / сл. М. Ульянової ; Ой, заграйте скрипалі! / сл. нар. ; Чекай мене / сл. 
В. Писаренко ; Козаком був предок мій ; Мій отчий дім : "В моїй душі співає соло-
вей..." ; У зеленім гаї : "... соловей співає..." ; Ниточка до ниточки : "Ось вишиті шов-
ком святі Божі храми!.." / сл. Н. Гринь ; Люблю тебе : "... як ще ніколи не любив..." ; 
Моя зоря : "Я знаю, що до тебе не дійду..." / сл. О. Домницького ; Я вірю в надію і 
жду : "Шляхами-дорогами кожен до щастя іде..." / сл. М. Головка ; Посміхнись коха-
на (ний) : "Від чого твоє серце заніміло..." ; Ваше Величносте, Жінка! : "Де ті слова 
відшукати..." / сл. А. Гараган ; Доля хай буде щаслива : "Як осінь здіймає все вище 
крило..." / сл. І. Копотун ; Полтава — частинка моєї душі : "Де землі родючі і стиг-
нуть хліба золотаві..." / сл. А. Розкладки ; Дарую вам танго... : "Весна усміхнена, 
хвилює знов і знов..." / сл. Е. Кухаренка ; Срібло осені : "Вкриває золото діброви і 
гаї..." / сл. В. Котляра ; Диканські Солохи : "Всі Солохи у Диканці..." ; Україна — це 
краса, віра, праця : "Красою спасіння дістанем..." / сл. В. Булави ; Пісня про матір : 
"Матір — це вічні і горді слова..." ; Поле моє, поле... : "... життя джерело..." ; Дорога 
додому : "Я поспішаю до мами додому..." / сл. авт. ; Наша Диканька : "У світі про цю 
хуторянку..." / сл. В. Булави. 

50. Керецман М. М. Закарпатські картинки : вибр. муз. твори для мистец. навч. 
закл. / Михайло Керецман ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. — Ужгород : 
Ужгород. міська друк., 2009. — 85 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-
2921-48-9. — [2009-188 Н]. 

Зміст: Сольні твори: Маленька прелюдія ; Співаночка ; Лемківчанка ; Пісня-
романс ; Видиш, мамко ; Характерний танок ; Мала баба курку ; Недалеко ліска 'д ліски ; 
Скакалочка ; Адажіо ; Циганочка ; Доля Верховини ; Твори для ансамблів: Верхови-
но ; Розмарія ; Ой, зацвіли фіялочки ; Мелодія ; Скакалочка ; Вокальні твори у су-
проводі акордеона: Колядки: Святий Миколай : "А хто, хто Миколая любить..." ; 
Коли звізда ясна ; Нова радість стала ; Небо і земля нині торжествують ; Співанки: 
Ранок : "Сіло сонце на горі..." ; Не тягни за хвіст кота ; Як я виросту : "Я русиночка 
маленька..." ; Горобчикова пісенька : "Цвірінь, цвірінь, не йди у тінь..." ; Був бичок у 
баби ; Де ся родив... : "Верховина — мій край..." / сл. Ю. Шипа ; Танцьовала ріпка з 
маком / сл. нар. ; Мала баба курку / сл. М. Керецмана ; Марамуреш : "... плайку 
фльор..." : румун. нар. пісня ; Розмарія : "Я в садочку, я в садочку..." : балада ; Колис-
кова сестрички : "Гайчі тобі, гайчі..." / сл. В. Кобаля ; Співаночка : "На високій поло-
нині..." / сл. С. Жупанина ; Закарпатські картинки : "Гей, гей! Ту-ру-ру, ру-ру-ру..." / 
сл. Ю. Чорі ; Доля Верховини : "Мала мати двох синочків мала..." : балада. 

51. Кушніренко А. М. Тобі співаю, Україно! : авт. зб. : (хор. твори, вок. ансамблі, 
солоспіви) : [посіб. для проф. та аматор. худож. колективів] / Андрій Кушніренко ; 
Чернівец. обл. упр. культури і туризму [та ін.]. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 183 с. : 
портр. ; 29 см. — У надзаг. також: М-во культури і туризму України, М-во освіти і 
науки України, Нац. спілка композиторів України. — Присвяч. 65-річчю Держ. 
заслуж. академ. Буковин. ансамблю пісні і танцю України Чернівец. обл. філармонії. 
— 300 пр. — ISBN 978-966-423-070-1. — [2010-061 Н]. 

Зміст: Пісні патріотичні: Україно, любов моя : "Ген із Верховини, де шумлять 
ялини..." : (хор. поема) ; У вінок Федьковичу : "Гей, на Буковині зелена яріє..." / сл. 
М. Ткача ; Любіть Україну : "... як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри ; Ми — діти твої, 
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Україно : "Ми не козли, не барани..." / сл. Д. Павличка ; Немає кращої землі, як наша 
рідна Україна : "Куди по світу не ходи..." / сл. В. Вихруща ; У космосі Україна : "Ми 
чуємо пісню неба..." / сл. Т. Севернюк ; Мир і щастя всім народам : "В труді в бою 
згуртовані завжди..." ; Дума про Сагайдачного : "Над Дністром, понад річкою..." : 
(хор. поема) / сл. авт. ; Земле моя — всеплодющая мати / сл. І. Франка ; Буковина, як 
сад розцвіла : "Буйна молода повесні вода..." / сл. нар. ; Чернівці — місто моєї любо-
ві : "Рідний наш край зелен розмай..." / сл. Б. Мельничука ; Співаночки мої любі : 
(хорова сюїта) / сл. нар. ; Славен Хотин-град : "Сивочолий і юний Хотине..." : (хоро-
ва поема) / сл. В. Микитюк ; Ранок Верховини : "Від Карпат високих до Дніпра-
Славути..." / сл. В. Колодія ; Пісні ліричні: Зореслава : "Ой високі в нас Карпатські 
гори..." / сл. І. Кутеня ; Буковинський вальс : "Буковинський омріяний краю..." / сл. 
М. Бакая ; Горить моє серце : "... його запалила..." / сл. Л. Українки ; У пісні юність 
ожива / сл. В. Сосюри ; Не трембітай трембітонько : (хор) ; Весняний хоровод : "Ой 
весно ягілочко..." : (фрагмент) : з одноакт. нар. опери "Буковинська весна" / сл. 
А. Добрянського ; Стежка до села ; Веселкові передзвони : "Мрійними і чесними..." / 
сл. В. Вихруща ; Пісні жартівливі: Коломийки : "Ой нема, нема мого Іваночка..." / сл. 
нар. ; Килим : "Посилала мене мати..." ; Я щаслива зроду : "... маю гарну вроду..." / 
сл. І. Кутеня ; Чобітки мої чобітки : "Як до милого з роботи..." ; Звела мене не біда / 
сл. С. Руданського ; Вокальні ансамблі: Запалали очі зорями : "Ти мені здаєшся зір-
кою..." / сл. М. Бакая ; Материнська любов : "На лелечім крилі повернулась весна..." / 
сл. В. Вихруща ; Не забути Карпат : "Не забути мені веселкових Карпат..." ; Грай 
сопілко, грай : "Знов сопілка лунко грає..." / сл. В. Григоряка ; Ходить березень / сл. 
В. Черняка ; А літо вже десь на мостах / сл. М. Ткача ; Солоспіви: А кохання, наче 
пісня лебедина : "Ти моя зірнице дальня і єдина..." ; На зеленій полонині : "Там, на 
полонині, пахнуть медом трави..." / сл. М. Матіос ; Очі — то вікна душі : "У душі 
моїй..." / сл. В. Симоненка ; Хотіла б я піснею стати / сл. Л. Українки ; Карпатські 
солов'ї : "Хто так дзвонить під зірками..." / сл. Б. Стельмаха ; Цвіла матіола : "... і бли-
мала ніч..." / сл. В. Вихруща ; Твоя любов, як квітка степова / сл. Д. Луценка ; Думка 
про вітер : "Чую, як вітер плаче у квітах..." / сл. Т. Севернюк ; Залиши дорогу за со-
бою : "... — попросила на прощання ти..." / сл. М. Ткача ; Пісні обрядові: Новорічна 
щедрівка : "Із-за хмари з-за туману..." ; Ой, стелися доріжко : (весільна) ; Вітаєм : (ве-
сільна) / сл. І. Кутеня ; Зелений барвінку, стелися : (весільна) / сл. В. Григоренко ; 
Побажальна : "Ми співали для вас..." / сл. А. Добрянського ; Духовні твори: Отче 
наш ; Многая літа / текст канонічний ; Молюсь за тебе, Україно : "Боже великий, 
Святий і єдиний..." : одночастин. кантата : для соліста, хору та орк. / сл. авт.  

52. Миттєвості натхнення : твори викладачів-композиторів Дніпропетров. 

ДМШ № 1 : [нот. зб. : для голосу, ансамблю та хору без супр. та з букв.-цифр. познач. 

партії супр.] / Дніпропетров. міськрада, Упр. культури та мистецтв, Дніпропетров. 

муз. шк. № 1. — Дніпропетровськ : Ліра, 2009. — 71, [1] с. : портр. ; 29 см. — 350 пр. 

— ISBN 978-966-383-218-0. — [2009-152 Н]. 

Зміст: Перевєрзєв О. Гімн українському Тризубу : "Розправив крила і злетів 

високо..." / сл. Л. Степовички ; оброб. для фп. І. Зарубінської. — Нежигай О. Подо-

лання ; Граємо джаз : для фп. — Єрмолаєв В. Гімн Дитячої музичної школи № 1 : 

"Школа наша перша музична..." ; Пісня випускників : "Сюда пришли мы в первый 

раз..." / ідея Л. Поддуєвої ; сл. А. Улахли ; Різдвяний дзвін ; Піаніно : "Дядя Федір з 

тіткою Ніною..." / сл. А. Улахли ; Ой хто Миколая любить ; В єдиній Музичній роди-

ні : "Моя ти рідна школа, ти мов весна в душі..." ; В житті іноді буває : "Ах, как пром-

чалось быстро, птицей время пролетело..." ; Життю усміхайся : "Инна, дорогая, ми-

лая, родная..." ; Коли щастя покликало : "Пальцы все берегут..." ; Діва дивна, Лари-

са : "В этот день смеялось солнце..." / сл. авт. ; Помолись за Україну : "Чи веде ходу 
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невпинну..." / сл. нар. ; Валя-Валентина : "Валя, Валя, Валя, Валентина..." / ідея 

Л. Поддуєвої ; сл. М. Арошенка ; Уроки музики : "Ходят на уроки птицы..." / сл. 

В. Семерніної, В. Єрмолаєва ; Півонії весняні : "Зовсім самотні і горді..." / сл. 

О. Олексюк ; Три чверті століття весни : "Второй мой дом, родная альма-матер..." / 

ідея Л. Поддуєвої ; сл. С. Шведуна ; Пам'ятаю все : "Запах ветра расстилается в небе 

голубом..." ; Пухнаста сніжинка : "Тихо в небе голубом проплывают облака..." / сл. 

О. Голубовського ; Діти України : "Україночки-дівчата..." / сл. Ю. Михайленка, 

В. Єрмолаєва ; Катюша : "За окнами весна ликует..." ; Ромашка : "Рома, Ромочка, 

Ромашка..." / сл. Н. Сіденко ; Крок вперед : "Такий великий світ навколо нас..." / сл. 

І. Соловйової ; Осіння соната : "Досі, досі тепла осінь..." / сл. В. Олефір ; Чарівна 

книжка : "Нас книга учит мыслить..." : гімн Міжнар. фестивалю / сл. І. Родиновської ; 

Шкільна осінь : "Жаркое лето пролетело..." / сл. Н. Цинцирюк ; Дніпрова пісня : "Те-

че Дніпро і плине час..." / ідея та сл. Л. Поддуєвої ; Я не шукаю з тобою зустрічей / 

сл. Р. Сарбі ; Під звуки старого романсу / сл. Л. Гурарій ; Джаз ; Приморский буль-

вар ; Спогади про Париж ; Кущ бузку : (для синтезатора). — Сваричевський Г. 

Канцона ; Мазурка ; Вальс "Натхнення" ; Експромт : етюд ; З гітарою віч-на-віч : для 

гітари ; Елегія ; Натхнення : вальс : (ансамбль гітар). — Воєводіна В. Чути дзвінок ; 

Возвеселімося ; Спи, Ісусе, спи ; Не плач, Рахиле : різдвяні колядки ; Різдвяна коляд-

ка : "Пресвята Марія" ; Богородице Діво ; Многоліття. — Мартинюк В. Я маленький 

хлопчик ; Коляда / аранж. Воєводіної В. — Писаренко Ю. Білі крила : "Летять на 

білих крилах дві дороги..." / сл. О. Жукової ; Мюзикл "Лісова фантазія": Веселий 

гном : "Жил да был веселый Гном..." ; Речитатив і танок Гнома : "Я веселый Гном, 

танцую я рок-энд-ролл..." ; Чарівне джерело : (аріозо Лісової Феї) : "Только представь 

на минутку..." ; Казковий ліс : "Я так хочу побывать в лесу..." ; Казка живе : Фінал : 

"Новый день пусть настает..." / сл. А. Улахли. — Ватіян Д. Мамі : "Нежность твоих 

глаз..." / сл. О. Карлової ; На край всесвіту : "Небо, оставь мне капельку дождя..." / 

сл. авт. 
53. Первоцвіт: з піснею у нове тисячоліття : вибр. хор. твори укр. композито-

рів : з репертуару нар. аматор. хору "Первоцвіт" Нар. дому с. Микитинці, присвяч. 
100-річчю сметрі Д. Січинського та 110-й річниці заснування колективу / упоряд. 
Г. Карась ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв, Микитин. 
сільрада Івано-Франків. міськради. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. — 79 с., 
[4] арк. іл. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-428-117-8. 
— [2009-167 Н]. 

Зміст: Січинський Д. Не пора! / сл. І. Франка. — Вахнянин Б. О, Україно : "За 
Україну з вогнем завзяття..." / сл. М. Вороного ; оброб. І. Легкого. — Панчук В. 
Земля моя, Україно : "Земле, моя всеплодющая мати..." / сл. І. Франка. — Петринен-

ко Т. Україна : "Дороги іншої не треба..." / сл. авт.; аранж. для хору О. Опанасюка. 
— Шиптур Б. Моя Україна — квітуча земля : "Як вдихну степового я вітру..." / сл. 
Л. Кліща. — Шиптур В. Через поле України ішла Божа мати... / сл. авт. ; оброб. 
Б. Шиптура. — Садовський Є. О. О, Ісусе... ; Як Пречиста Діва... : (колядка) ; Радіє-
мо нині з чудес / аранж. І. Миськіва. — Дацко М. В моїм серці живлюща надія : 
"Кожний рік, як весна швидкоплинна..." / сл. о. В. Б. Мендруня. — Колядки: Що то 
за предиво... / оброб. М. Леонтовича ; Спи, Ісусе, спи... ; Прилетіли серед ночі ангели 
із неба : (колядки) / оброб. В. Семчишина ; Свята вечеря : "Пахне світлиця медом і 
сіном..." / сл. Т. Угрин ; оброб. М. Дацко ; До шопи йдуть, пастирі ; На Різдво Хрис-
тове / оброб. Р. Хімія. — Бревко Р. Христос родився : "В Вифлеємі радість стала..." : 
(колядка) / сл. авт. — Давидовський Г. Розрита могила : "Світе тихий, краю ми-
лий..." / сл. Т. Шевченка ; аранж. Д. Котка. — Білаш О. Лелеченьки : "З далекого 
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краю лелеки летіли..." / сл. Д. Павличка. — Пашкевич А. Мамина вишня : "Знову 
наснилось дитинство..." / сл. Д. Луценка ; Виростеш ти, сину... / сл. В. Симоненка ; 
До сина : "Ти чуєш, як шумить Дніпро..." / сл. Й. Струцюка. — Українські народні 
пісні: Ой там за лісочком / оброб. Ф. Гощука. ; Ой у полі дві тополі ; Хлопці риболов-
ці : "Взяло дівча відра..." ; Україні слава! : "В неділю раненько сонце ся крижує..." : 
(пісня УПА) / оброб. М. Демидюка ; Гарні вечори : (повстан. пісня) / оброб. Р. Дол-
чука. 

54. Плішка А. В. Власні хорові твори / [А. В. Плішка] ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 75 с. : нот. іл., портр. ; 29 см. — 
Авт. зазначено на обкл. — 50 пр. — [2010-060 Н]. 

Зміст: Твори для мішаного хору: Величальна Чернівцям : "Величне місто є..." : 
гімн / сл. В. Китайгородської ; Пісня про Буковину : "Буковино ти зелена..." / сл. 
нар. ; Пісні з циклу "Одруження": Вітальна : "Життя, наче мак розквітає..." ; Вели-
чальна : "Із любов'ю вас вінчаєм..." ; Ой стелися рушниченьку ; Міняйтеся обручка-
ми ; Поздоровча молодим : "Безмежно ми раді цієї неділі..." ; Довгі літа ; Пісня про 
Батьківщину : "Вітчизно, мій зоряний краю..." / сл. І. Кутеня ; Любіть Україну : "... як 
сонце любіть..." / сл. В. Сосюри ; Для чоловічого хору: Учітеся, брати мої / сл. 
Т. Шевченка ; Синьо-жовта Україна : "Із синього неба — хустина..." / сл. Я. Габучука 
і Т. Кошурби ; Пісенна криниця : "Лунає, лунає..." / сл. авт. ; Хліборобом народився : 
"Наче море те безкрає..." / сл. І. Кутеня ; Херувимська ; Щоби царя ; Обробка для 
чоловічого хору: В Чорне море наш Дніпро тече ; Чумак ; Мав я раз дівчиноньку ; 
Тай вже тому сім літ буде : укр. нар. пісні ; За байраком, байрак / сл. Т. Шевченка ; 
Guadeamus ; Многая літа ; Для жіночого хору: Слово про матір : "Благословен той 
день той час..." / сл. М. Рильського ; До Буковинців : "Український люде, Буковин-
ський краю!.." / сл. І. Роїка ; Рідні гори : "Гей гори рідні гори..." / сл. А. Плішки ; 
Горянка : "В горах Карпатах сині світанки..." / сл. І. Чернюка ; Молитва за рідне се-
ло : "Буковинське село наше рідне село..." / сл. М. Кошурби ; У полі могила : укр. 
нар. пісня ; Подивлюся, аж світає / сл. Т. Шевченка ; Херувимська : "Ми таємно з 
себе..." ; Щоби царя ; Любіть Україну / сл. В. Сосюри ; Для вокального ансамблю: 
Українське слово / сл. Д. Габак ; Наша мова : "Мова наша мова..." / сл. Ю. Рибчин-
ського ; Слово Шевченка : "В небі хмаринка парусом зникає..." / сл. С. Будного ; 
Україно моя золота / сл. В. Філіпчука ; Спогад : "Дні ті давно пролетіли до вирію..." / 
сл. І. Чернюка ; Білий Черемош / сл. А. Плішки ; Вербичка : "Кучерява, кучерява..." / 
сл. Р. Кравчук-Миглюк ; Червоні черешні : "В небі сонце горить золоте..." / сл. 
М. Коляско ; Пам'яті Назарія Яремчука : "Не згасне зірка, не згасне світло..." / сл. 
В. Васкана ; Де Прут виднівся під горою : "Де Прут виднівся за горою..." / сл. І. Рої-
ка ; Злагода : "Злагодою жити нам дано..." / сл. М. Сингаївського ; Не збивай, зозуле, 
цвіту : "Білий цвіт на роси сині..." / сл. М. Ткача ; Слушая Нину Матвиенко : "Молитва 
роз, пью воду из колодца..." / сл. Т. Севернюк ; Вишеньки : "Поблискують черешень-
ки..." / сл. Л. Українки ; Наше рідне місто Чернівці : "Над Прутом грайливим мов 
казка..." / сл. А. Фаріона ; Новий рік : "Всміхаються нам зорі новорічні..." / сл. 
Р. Плішки ; Дитячі пісні: Рідний край : "Тут, де ми живемо..." ; Пісенька : "Несла 
пісенька із лісу..." / сл. М. Підгірянки ; Два кольори : "Із синього неба — хустина..." / 
сл. Я. Габучука ; Сонце України : "Ми вкраїнські хлопці, свою землю маєм..." / сл. 
У. Кравченко ; Гімн гімназії : "Всі, хто любить пісню, працю..." / сл. О. Фісюк ; Буко-
виночки : "Ми дівчатка буковиночки..." / сл. Р. Плішки ; Пісня читанки : "З тобою ми 
подружимо..." ; Пісня ялинок : "Доброго ранку сестриці..." ; Пісня зайчика : "Ми 
веселі зайченята..." ; Пісня білочки : "Я слухняна білочка..." ; Святий Миколай : "За-
білів від снігу гай..." / сл. Р. Леонтовича ; Ялинка : "Ой струнка ялинка в нас!.." / сл. 
М. Рильського. 
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55. Стефанишин М. С. Пісне, дзвени! : вок. твори на сл. Й. Струцюка / Миро-
слав Стефанишин. — Луцьк : Терен, 2009. — 42, [1] с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — 
ISВN 978-966-8575-92-1. — [2009-199 Н]. 

Зміст: Пречиста Мати : "Вифлеємська ніч зоріє..." ; Рідна пісня : "Чи джерела 
відлетіли..." ; Пісня про Свитязь : "Стрепенулась тиша чаїним крилом..." ; Понад 
Стиром верби гнуться ; Усмішка Оксани : "І вечір став над небесами..." ; Прийди, як 
розквітне весна : "Той парк і ті верби над Стиром..." ; Мовчить зоря : "Чому уста твої 
мовчать?.." ; Україна моя : "Між борами — село..." ; Пісне, дзвени! : "Теплий вітер 
летить над садами..." ; Букварик : "Я беру букварик в руки..." ; Вчителько найперша 
наша : "Весь цей час були ми з вами..." ; На зеленому лужку ; Зелений сінокіс : "По-
між сонними горбами..." ; Іди, іди дощику ; Ходить бусол по стерні ; Давай дружити : 
"Наш маленький сірий котик..." ; Ходять миші й горобці ; Для змішаного хору без 
супроводу: Народила Діва Сина ; Журавлиний клич : "Згадуймо, панове, дніпровські 
пороги..." ; Гомін, мати, гомін ; Для народного хору та соліста: Дума про Берестеч-
ко : "Під містечком Берестечком..." ; Сурми за горою : для чол. хору ; Ой, сини-
ясени : "Гудуть край поля ясени..." : для баритона. 

56. Хорова література : патріот. твори укр. композиторів / упоряд. О. Цигилик. 
— Львів : Каменяр, 2009. — 183 с. : іл. ; 29 см. — (Серія "Співає "Гомін" ; кн. 2). — 
300 пр. — ISBN 978-966-607-106-7. — [2010-052 Н]. 

Зміст: Вербицький М. Гімн України : "Ще не вмерла України ні слава, ні во-
ля..." / сл. П. Чубинського ; Жовнір : "Бувай здорова, моя країно..." / сл. І. Гушалеви-
ча. — Січинський Д. Дніпро реве : "... тремтить підмита круча..." / сл. Б. Грінченка ; 
аранж. І. Жука. — Стеценко К. Прометей : "Стоїть Кавказ високий та дрімучий..." / 
сл. О. Коваленка. — Вахнянин А. Хор норманів : "По морю, по морю, по плинних 
валах..." / сл. К. Устияновича. — Кос-Анатольський А. Дума про Довбуша : "Чорні 
ворони лихом тішаться..." / сл. М. Красюка. — Крижанівський Б. Пісня про Олексу 
Довбуша : "Хто там опівночі по лісу блукає..." / перекл. для чол. хору Я. Бабуняка. — 
Гей, браття-опришки / сл. нар. та М. Устияновича ; оброб. Є. Козака ; Ішов жовняр з 
войни ; Чорна рілля ізорана ; Сміло, други : "... не теряйте духа..." : революц. пісня / 
сл. нар. ; оброб. С. Людкевича. — Шиптур Б. Гей, понад морем, понад Дунаєм : 
жовнярська / сл. нар. — Чорна земля ізорана : "Чорна земля під копитами..." / оброб. 
В. Степурка. — Китастий Г. Ой зійду я на могилу / сл. І. Франка ; Вставай, народе : 
"Вставай, вставай, народе, з руїн вставай!.." ; Марш "Україна" : "Чорними хмарами 
вкрита руїна..." / сл. І. Багряного ; Як давно / сл. О. Підсухи. — Якуб'як В. Клеплють 
коси / сл. А. Шекерика ; Болотиста доріженька / сл. Д. Николишина. — Стельма-
щук С. Пісня Злуки : "Нумо, браття галичани..." / сл. М. Шалати ; Це тільки мрія : 
"Там, де колиска нашого роду..." / сл. М. Потикевич-Заболотної. — Кріль З. Стою на 
цвинтарі, а цвинтаря немає / сл. В. Хомика. — Сов'як Р. Вставай, уярмлений наро-
де! : "Доки коритись будем диктату..." / сл. М. Белея ; Пісня про Євгена Коновальця : 
"То не грози-буревії верховіття гнуть..." ; Пісня про генерала Чупринку : "Ніч немов-
би вуглинка..." ; Помаранчева революція : "Немов Дніпро у повінь..." / сл. Р. Пасту-
ха ; Пісня про Степана Бандеру : "Відважний звитяжцю, незламний Герою..." : величал. 
герою / сл. С. Ядлося ; Україна : "Брав тебе у ясир яничар..." / сл. І. Колодія. — Вста-
вайте, побратими! / сл. М. Белая ; оброб. Р. Сов'яка. — Садовський Є.-О. Встала 
Україна : "Встала з згарищ Україна ..." / сл. авт. ; Воскресла : "Рве кайдани Украї-
на..." / сл. М. Федчишина ; Всміхнулося сонце : "Гукаю до брата, гукаю до сина..." / 
сл. Д. Федорука. — Зелінський О. Україну захищай : "Надійшов жаданий час..." / сл. 
авт. — Пласюк Н. Я вірю : "... моя Україно..." / сл. авт. — Майборода П. Виростеш 
ти, сину / сл. В. Симоненка ; перекл. для хору С. Стельмащука. — Харак Я. Бурла-
цька пісня : "Пісня палає полум'ям любові..." / сл. авт. ; аранж. Т. Гурмака ; муз. 
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оброб. Р. Сов'яка. — Дворський П. Горнусь до тебе, Україно / сл. М. Бакая ; аранж. 
В. Баб'яка. — Лисенко М. Боже Великий, єдиний / сл. О. Кониського ; аранж. І. Жука. 

57. Хорова музика : хрестоматія з диригування. Вип. 4 / [уклад. Плішка А. В.] ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 47 с. ; 29 см. — 
Назва обкл.: Хрестоматія. — 100 пр. — [2010-062 Н]. 

Зміст: Плішка А. Пісенна криниця : "Лунає, лунає пісня у Карпатах!.." / сл. 
авт. — Бандура : "Взяв би я бандуру..." : сім укр. нар. пісень / оброб. Г. Давидовсько-
го ; сл. нар. — Лисенко М. Туман хвилями лягає : хор : з опери "Утоплена" / сл. 
М. Старицького. 

Див. також 149 

2.6. Навчальні видання для співу. Вокалізи 

58. Ланцюженко З. Д. Рухайся, співай, втоми не знай : муз.-ритм. хвилинки та 
розспіванки для дітей / Зоя Ланцюженко, Серафима Школьнік, Тетяна Бесшапошни-
кова. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 63 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — 
ISBN 978-966-07-1468-7. — [2009-156 Н]. 

59. Свиридюк Т. В. Співайте з задоволенням : (зб. пісень) : [навч.-метод. посіб. для 
уроків англ. мови] / Т. Свиридюк, С. Петрук. — Тернопіль : Лібра Терра, 2008. — 
116 с. : іл. ; 23 см. — Текст англ. — Назва обкл.: Sing with pleasure / S. Petruk. — 
500 пр. — ISBN 978-966-8790-50-8. — [2009-147 Н]. 

60. Чарівна сопілочка : навч.-метод. посіб. / авт. та упоряд. Зеленецька І. О. — 
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Сисин О. В., 2009. — 184 с. : портр. ; 
29 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-1546-80-6. — [2009-195 Н]. 

Зміст: Струве Г. Учитель музики : "Дзвенить заливчастий дзвінок..." / сл. 
А. Вікторова ; пер. С. Давиденко. — Михайленко Ю. Рідний край : "Край, де ми 
народились, де ростем, живемо..." / сл. авт. — Ведмедеря М. Немає України без 
калини / сл. Г. Клока ; гармоніз. Ю. Бабаєвої. — Таловиря В. Оленчині вишиванки : 
"А на вишивках..." / сл. С. Жупанина ; Наша ялинка / сл. Г. Бойка. — Веверик Е. 
Жили-были два кота / сл. Л. Чуркина. — Макуха Л. Чарівна пісенька : "Заспівав я 
пісеньку чарівну..." / сл. авт. — Філіпенко А. Веселі черевички : "А у мене черевич-
ки..." / сл. І. Кульської. — Левітова Л. Пшениченька : "Над полями промені..." / сл. 
А. Малишка. — Рожавська Ю. Коломийка : "Чи були ви в Коломиї?.." / сл. Г. Бой-
ка ; Чарівна сопілочка : "І є у нас сопілочка..." / сл. М. Пригари : вступ. пісня до р/п 
"Калинова сопілочка" ; Весняночка : "Весна-весняночка..." / сл. Г. Гриненко. — Дуб-
равін Я. Три кумедних карапуза ; Музика у лісі : "Я давно ходжу послухать..." ; Ма-
мине свято : "Ми сьогодні заспіваєм..." / сл. Е. Руженцова ; укр. текст С. Давиденко ; 
Пісня про земну красу : "Черемха мріє у цвіту..." ; Усюди музика живе : "Як тільки-
но вітер подує з ріки..." / сл. В. Суслова ; укр. текст В. Геращенка ; Легато : "Как 
будто дремлет над лугами утро..." / сл. В. Суслова. — Давидова Л. Доня вміє виши-
вати / сл. В. Барана ; День матері : "День травневий, день весняний..." / сл. С. Кузь-
менко. — Мясков К. Зайчики-м'ячики : "У зайчихи п'ять зайчат..." / сл. З. Бичкової ; 
укр. текст С. Давиденко ; Іде весна : "... — весняночка...". — Мігай А. Сім нот : 
"... чути звідусіль..." / сл. Н. Кулик. — Горова Л. Дві пісеньки : "Зустріла я дві пісе-
ньки та й стала їх питати..." / сл. авт. — Тугарінов Ю. Пісенька про лінь : "Якщо 
лінь до тебе з'явиться нахабно..." / сл. М. Михайлова. — Ярошенко Т. Осінні кораб-
лики : "Осінній дощик капає..." / сл. В. Івченко ; пер. Ю. Логвіної. — Майборода П. 
Новорічна : "Білий снігу, сніженьку..." / сл. М. Рильського ; Пісня про вчительку : 
"Сонечко встає, і шумить трава..." / сл. А. Малишка ; Пісня допитливих : "А чому 
гримить гроза?.." / сл. М. Сома ; Гаї шумлять / сл. П. Тичини ; перекл. для дит. хору 
С. Крижанівського. — Дичко Л. Зима / сл. В. Лагоди. — Кучер С. Сніг-сніжок : 
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"Ось зима по нашім краї..." / сл. авт. — Таловиря В. Наша ялинка : "Летять, летять 
сніжинки..." / сл. Г. Бойка. — Шаїнський В. Сніжинки : "... злітають на стріху..." / 
сл. А. Внукова ; пер. з рос. О. Лобової. — Шахневич Г. Отчего трещит мороз : "Гей, 
мороз, Червоний ніс..." / сл. Л. Сороки ; укр. текст В. Геращенко ; Эй, капитан! 
Возьми меня с собой! / сл. Л. Кондрашенко. — Стецюн Н. Коляда : "І дорослих і 
малечу..." / сл. А. Марченко. — Брилін Є. Критик : "Хтось зробив для Жори мас-
ку..." / сл. І. Кульської ; Періко : "... — то є папуга..." / пер. з ісп. Н. Грозної. — Сос-
нін С. Веселі нотки — веселі дні : "Пісня зимова усім нам знайома..." / сл. М. Садов-
ського ; укр. текст. С. Давиденко. — Книш В. Різдво : "Нарешті вже зима прий-
шла..." / сл. авт. ; укр. текст С. Давиденко. — Чембержі М. Веснянка : "Утікай, мо-
роз-дідисько!.." / сл. Я. Коласа. — Димань Т. Квіти для матусі : "У ліску-
проліску..." / сл. Н. Кир'ян. — Корзін В. У нас сьогодні весело : "У свято 8-ме берез-
ня поставим на мету..." / сл. Г. Ладонщикова ; укр. текст. С. Давиденко. — Лихо-
вид О. Діво Маріє : "Просимо в Тебе світлої долі..." / сл. авт. — Тульбович Р. Спро-
си у памяти : "Стоит ли былое вспоминать..." / сл. В. Шаферана ; перекл. для хору 
Б. Тевліна. — Ярошенко Т. Марічка : "Там, де в росах плине річка..." / сл. Л. Война-
лович. — Тіті Акс. О, музикуся : "Ми без музики, без пісні..." : (Гармошечка) / 
транскр. В. Локтєва ; рос. текст А. Тверського, укр. текст С. Давиденко. — Кол-
кер О. Дівчатка, хлоп'ятка і весна : "Весна! Все це весна!.." : з к/ф "Завтра, третього 
квітня" / сл. К. Рижова. — Рейс Л. Вуличний карнавал : "На землі не бувало..." : 
(бразил. самба) / оброб. В. Берзіна ; рос. текст І. Шаферана ; укр. текст. С. Давиден-
ко. — Григ Е. С добрым утром! : "Солнце проснулось, солнце взошло..." / перекл. 
для дит. хору М. Андреєвої ; сл. Б. Бьорнсон ; рос. текст А. Єфременкова ; Пісенька : 
"Біжіть-но скоріше, ягнятка сюди!.." / укр. текст Ю. Петренка. — Бетховен Л. Вес-
ною : "Навстречу ветру и весне..." / перекл. для хору В. Попова ; рос. текст А. Глоби ; 
Восхваление природы человеком : "Мы славу, славу природе поем..." / сл. Ц. Геллер-
та ; перекл. для хору М. Андреєвої. — Вебер К. Вечірня пісня : "Річка притомлена в 
ніч засина..." / оброб. В. Попова ; укр. текст Ю. Петренка. — Регер М. Колыбельная : 
"Прохладный летний вечер приносит всем покой..." / сл. Г. Фігнер ; перекл. для хору 
В. Попова ; рос. текст К. Алемасової. — Мендельсон Ф. Воскресное утро : "Тихим 
воскресным днем..." / сл. Л. Уланда ; рос. текст М. Павлової ; Осенняя песня : "Лето 
прошло, цветы все увяли..." / рос. текст Л. Некрасової. — Гайдн І. Вот опять уходит 
лето : "За рекой играет флейта..." / рос. текст П. Синявського ; перекл. для хору 
В. Попова. — Форре Г. Messe Basse ; Kyrie eleison. — Варламов О. Белеет парус 
одинокий / сл. М. Лермонтова ; перекл. для хору М. Андреєвої. — Петров Л. У Егорки 
дом на горке : "Захотела меня мать за Егорушку отдать..." / сл. В. Бокова. 

Див. також 24 

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

61. Білокінь Ю. Білі брами : пісні для дітей на сл. О. Олеся : [для співу в супр. 
фп.] / Юрій Білокінь. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2009. — 14 с. : іл. ; 29 см. — 
ISМN 979-0-707506-35-6. — [2010-020 Н]. 

Зміст: Журавлі : "Прилетіли журавлі..." ; Качечка : "Хай рясочки покуштують..." ; 
Зайчик : "Жив собі зайчик..." ; Киця : "Кицю, кицю, де була..." ; Пташка : "Про що 
пташко, нам співаєш пісню голосну?.." ; Їжачок : "Пошив собі їжачок...". 

62. Буць З. С. О краю мій оспіваний : репертуар. зб. для шк. вок. ансамблів у 

супр. сопілок / Зіновій Буць. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 58, [1] с. : 

портр. ; 20 см. — ISВN 978-966-10-0771-9. — [2010-004 Н]. 

Зміст: Українські народні пісні в обробці З. Буця: Уклін тобі, Тарасе ; Спи, Та-

расе : "Світить місяць, світить ясний..." ; Україночка : "Ой заграйте, заграйте, музи-
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ки..." ; Ой вийся, хмелю ; Два дубки : "Ой на горі два дубки..." ; Соловеєчку — сват-

ку, сватку ; Господиня гарна я : "Хмарка наступає, дощик накрапає..." ; Сховалось 

сонце за горою ; Світить місяць : "... світить ясний..." ; Дві дівчини. — Буць З. Звук 

трембіти : "Ми чуємо закличний звук трембіти..." ; Молитва : "Молюся до Тебе, 

о Боже мій милий..." ; Україно : "Скільки літ пройшло — ніби й не було..." ; Пісня 

першокласниці : "Вже літо тепле віддзвеніло..." ; Кохана : "Тебе зустрів я випадко-

во..." ; Пісня про матір : "Розквітає життя, проплива майбуття..." / сл. авт. ; Довгі 

роки ти мовчала ; Ювілейна : "Нині велике в нас свято..." ; Мати : "Я люблю тебе, 

рідненька..." /сл. Д. Боднар ; Моїй Україні : "Україно мила, рідний краю..." / сл. 

Л. Дубини ; Україна-мати : "... в нас вона одна..." / сл. В. Вихруща ; О краю мій оспі-

ваний / сл. Т. Одутька ; Тече Дністер : "... шумить Дністер..." / сл. Л. Ткача ; Крути : 

"Минають двадцять довгих літ..." / сл. Р. Завадовича ; Товстенська полька : "Я — 

вкраїночка мала..." ; Матері : "Ти вже відходиш далеко від нас..." ; Коляда : "Всю 

Україну зорі освітили..." / сл. нар. 

63. Ведмедеря М. О. В Чаплі Чапи іменини : співаночка для малят / М. О. Вед-

медеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 144, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-

966-10-0762-7. — [2010-001 Н]. 

Зміст: Ой у полі / сл. нар ; Дощик : "Весело танцює дощик..." / сл. Т. Опальчук ; 

Тепле літо ; Гречки зайчик намолов / сл. М. Пономаренко ; Фрукти : "І смачні, і со-

ковиті..." ; Біб : "... до баби утікав..." ; Винуваті голочки : "Їжачкові сорочки.." ; До-

ріжка : "Ось доріжка. Ось і дім..." ; Огірочок-пузанець ; Ромашка : "Жовте сонце в 

білій льолі..." ; Весело і лунко : "Виводить іволга в гайочку весь день..." ; Ромашка ; 

Жовте сонце : "... в білій льолі..." ; Рак-мастак ; Огірок : "Хто на огудині важко по-

вис..." ; Цілу ніч співали радо ; На городі журавель / сл. В. Верховеня ; Чи так, чи не 

так / сл. Т. Шевченка ; В чаплі Чапи іменини : "Ква-ква, ква-ква, ква-ква-квок!.." / сл. 

Л. Пилип'юк ; Хто тихесенько іде ; Теплий дощик : "Дощику дрібнесенький..." / сл. 

К. Перелісної ; Дзвіночки : "Чути в лісі цілий день..." / сл. П. Короля ; Грибний до-

щик : "Ходить дощик у таночку..." / сл. Г. Усача ; Дощик / сл. Л. Руденко ; Сонях : 

"Радіє сонях, як ніколи..." / сл. С. Шаповалова ; Літній дощик : "Як люблю я танцю-

вати..." / сл. Г. Тарасенко ; Щупачки : "Щупак в річці з очерету..." ; Гриби злякались : 

"Диби-диб. Диби-диб..." ; Грає коник : "В лузі коник скрипку має..." ; Комарикова 

каша : "Дзижчав комар до комара..." ; Комар і узвар : "Зварив малий комар узвар..." / 

сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Застудилась лелека : "Дала кішка у аптеці..." ; Умивались 

кротенята : "Кротенята біля річки..." ; Хитрий їжачок : "Вчора я для їжачка..." ; Ху-

дожники-окунці : "Дядько сом для окунців..." ; Чорногуз і жабки : "У болоті чорно-

гуз..." / сл. В. Титечка ; Жабка : "... в діжці миє ніжки..." / сл. Л. Біленької ; Рак : 

"... пішов..." / сл. І. Січовика ; Соняхи : "На городі, в гарбузинні..." / сл. П. Ребра ; 

Корівка : "Ти, корівко, чому..." / сл. М. Познанської. 

64. Ведмедеря М. О. Люблю я музику і квіти : зб. пісень : [для співу з букв.-

цифр. познач. партії супр.] / Микола Ведмедеря. — К. : Шк. світ, 2009. — 110 с. : іл., 

портр. ; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу", ISBN 978-966-451-000-1). — 3 500 пр. 

— ISBN 978-966-451-385-9. — [2009-192 Н]. 

Зміст: Знай, люби свій край : "І в мурашки, і ромашки..." ; Я — хороша госпо-

динька ; Павутинка бабиного літа ; Ходить з пензликом осінь ; Каштанчики : "Корич-

неві каштанчики..." ; Жолудятко : "... як дитятко..." ; Кружля листок кленовий ; Пер-

ший сніг : "Знову падає до ніг..." ; Гостює в нас зима : "Летять, летять сніжинки..." ; 

Із сніжком ми дружимо : "Там, де поле, там, де луг..." ; Біла зимонька : "Летять, ле-

тять сніжинки..." ; Веснонько прийшла : "Знову ніжну весну..." ; Мама гарно виши-
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ва : "Мама довго вишива..." / сл. В. Кленца ; Українська мова : "Гей, яка чудова..." / 

сл. Р. Завадовича ; Козачок : "Чобіточки в козачка..." ; Танцювали зайчики ; Добрий 

ранок, Березню ; Березень : "По засніженій дорозі..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Це моя 

Україна : "Зацвітає калина..." ; Ось яка родина : "Завтра іменини..." ; Останній листо-

чок : "Листя падає додолу..." ; Баба Віхола ; Півникове горе : "У півника горечко..." ; 

Березень — як зайчик : "Вітерець легенький..." / сл. А. Камінчука ; Барвінкова Украї-

на : "Україна — мов царівна..." / сл. О. Голеги ; Козачата : "Ми маленькі козачата..." / 

сл. О. Яворської ; Гопачок : "Чоботята-дроботята..." / сл. В. Ладижця ; Рушничок : 

"Вишивала я рушник..." / сл. В. Лучка ; Сопілочка : "Сопілочку купив тато..." / сл. 

Г. Яковчука ; Любіть рідну мову : "Мова — краса спілкування..." / сл. Ф. Пантова ; 

Що зробить таке?.. : "... хороше..." / сл. Л. Ямкового ; Люблю я музику і квіти : "Люблю 

сріблясті роси чисті..." / сл. А. Фіглюка ; Край калини / сл. О. Шуруй ; Козак : "Ша-

белька при боці..." / сл. Н. Гуменюк ; Маленька Україна : "Де соловейка ніжний 

спів..." ; Осінній ярмарок : "Сьогодні будем залюбки..." ; Веселий ярмарок : "Люди 

добрі, годі спати..." ; Щедра осінь : "Осінь — добра господиня..." ; Осіння хустина : 

"Бабця-осінь тче хустину..." ; Щедрий морозець : "Вийшов, вийшов морозець..." / сл. 

Л. Малахової ; Рідна хата : "Все в тобі..." / сл. І. Мацинського ; Танок : "Коло хати 

вишні зацвіли.." / сл. нар. ; Білка : "На горішині в садочку..." ; Матусі в подарунок : 

"Я заспіваю пісню голосну..." / сл. Н. Грицюк ; Осінь : "Непомітно з'явилася 

осінь..." / сл. В. Бичка ; Листя : "З листя золотого..." / сл. Н. Бурик ; Журавлик : 

"Осіннього ранку..." ; Дощик : "За віконцем дощик..." / сл. С. Жупанина ; Осіннє 

листя : "Від вітру колихаються..." ; Весна : "Весела, гарна й кучерява..." ; Курочки : 

"На подвір'ї курочки..." / сл. Н. Забіли ; Жовкнуть трави ; Осіннє листячко : "Листяч-

ко дубове..." ; Журавлі : "Кру! Кру! Кур-ли!.." ; Сніжок : "Снігу, білий сніжку!.." ; Дві 

квіточки ; Веснянка : "Виграва сопілонька..." / сл. К. Перелісної ; Осінь : "Висне небо 

синє..." / сл. Я. Щеголіва ; Відлітають журавлі : "Відлітають в теплий край журав-

лі..." / сл. О. Іванової ; Осінь / сл. Г. Коваля ; Калина : "Ой підемо в садочок на доли-

ну..." ; Зелена повінь : "Гей, розлилась по селу і по місту..." ; Журавлики : "Це хто 

курличе у ночі..." ; Це куди подівся сніг ; Півники побились : "Півнику, півнику, що 

ти наробив?.." / сл. М. Познанської ; Ходить осінь в дібровоньці / сл. Є. Горевої ; 

Нарядилась осінь / сл. М. Хоросницької ; В осінньому саду : "Мерзне галка під ку-

щем..." ; Замовкли зозуль голоси... ; Біжімо стрічати весну! : "На яворі сонячні бриз-

ки..." ; Моя пісня : "З пташиних співанок..." ; Пішла мама на базар ; У березневе свя-

то ; Із сонечком разом : "Вертався я з річки..." ; Винуваті ноги : "Є сестричка в ме-

не..." ; Мої музики : "А у мене дудка..." / сл. Л. Компанієць ; Осінь : "Розкидає курям 

просо..." / сл. Л. Панченко ; Веселий сніг : "Падав, падав, падав сніг..." / сл. О. Сена-

тович ; Нічка-новорічка : "Гарна нічка-новорічка..." / сл. В. Моруги ; Ой зима ; Сипле 

сніг ; Дід Мороз : "Ходить Мороз на дворі..." ; Снігова баба : "Що за гамір?.." / сл. 

М. Підгірянки ; Дід Мороз : "... червоний ніс..." ; Клопотів багато : "В нас сьогодні з 

татом..." ; Березень : "Стука березень..." / сл. М. Пономаренко ; Сніг : "Їде, їде хмарка 

біла..." / сл. Н. Мудрик-Мриц ; Ой летять сніжинки ; Я морозу не боюсь ; Прилетіли 

шпаки ; Всі вітаються : "Йдуть купатись каченята..." ; Білочка : "Хвіст трубою, спритні 

ніжки..." / сл. Г. Бойка ; Ялинка в дитсадку : "Сьогодні в нас ялинка..." ; Зима на возі : 

"Подивіться: по дорозі..." ; Берізки : "Посеред полянки..." / сл. Т. Коломієць ; Різдво : 

"Побіг зайчик у село..." ; Діти, вже скоро весна! : "Довшає й довшає день..." / сл. 

Л. Полтави ; Зима : "Понад луки, ліс і поле..." / сл. Н. Вернигори ; Новий рік : "Годі, 

годі, завірюхо..." / сл. Л. Пилип'юк ; Сніговик : "Сніг скрипоче..." ; Рукавички для 

зайця : "Дві синички, дві сестрички..." / сл. О. Кравцової ; Забіліли сніги : "Ось і зима 
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вже настала..." / сл. А. Качана ; Сніговій : "Ходить сивий сніговій..." / сл. В. Барана ; 

Перший сніг / сл. М. Сіренка ; Зима : "Зима-красуня, біла чарівниця!.." ; Доброта : 

"Доброму скрізь добре!.." / сл. Н. Красоткіної ; Весна прийшла : "Вже сніжок остан-

ній тане..." ; До танцю : "В мене вишита сорочка..." / сл. Н. Грицюк ; Весняна хода : 

"Небо чисте, небо синє..." ; Матусі : "Мамо, мамочко, матусю..." ; З восьмим берез-

ня : "Рідна мамочко, матусю..." / сл. Л. Руденко ; В саду : "Білим цвітом..." / сл. 

Н. Калюжної ; Свято весни : "Підросли пахучі трави..." / сл. А. Косовської ; Віночок : 

"Квіточку до квіточки..." / сл. В. Верховеня ; Подарунок : "По травичці зеленень-

кій..." / сл. К. Куян ; І заплакала бурулька : "Розпрощався місяць лютий..." / сл. 

Л. Паниченко ; Прилетіла пташка додому... / сл. М. Людкевич ; Мамо, мамочко, ма-

тусю / сл. К. Вишинської ; Вишиванка : "Мама вишила мені..." / сл. В. Кущенка ; 

Рушничок для мами : "Голочка снується..." / сл. О. Чорнобеля ; Вітаємо маму : "Ми 

маму вітаємо..." ; Мамині настанови : "Виростай, дитино..." / сл. Є. Сухиної ; Бабусі : 

"Люба бабусю..." / сл. С. Патри ; Черевички : "Якби мені черевички..." / сл. О. Пєнкі-

ної ; Котеня : "... маленьке..." ; Бабуся : "Коли я встаю раненько..." / сл. Г. Яковчука ; 

Співаємо про маму : "Ти маму нашу рідну..." / сл. І. Кульської ; Сьогодні в мами 

свято / сл. О. Майбороди ; Грибочок : "Йде небачений грибочок..." / сл. В. Байкової ; 

Моя сім'я : "Це дідусь, а це бабуся..." / сл. В. Гринько ; Туп-туп-туп : "Малесенькі 

ніжки..." / сл. А. Барто ; Буду знов біленький : "Кицю, кицю, кицю, няв!.." / сл. О. Ло-

щука ; Йди до мене, заєчку / сл. В. Діденка ; Танок сорок : "На поляні під сосною..." / 

сл. В. Лучка ; Зайчик : "Полем зайчик скік та скік..." / сл. В. Близнюка ; Метелик і 

ромашка : "Сів метелик на ромашку..." / сл. І. Андрієвської ; Дві курочки : 

"... чубарочки..." / сл. З. Гудзієнко. 

65. Ведмедеря М. О. Осінь у вінку калини : співаночка для малят / М. О. Вед-

медеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 42, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-

966-10-0843-3. — [2010-005 Н]. 

Зміст: Настала осені пора / сл. В. Литвиненка ; Осінь : "Жовте листя землю 

вкрило..." / сл. І. Довбиш ; Осінь : "Щедра осінь на дощі..." / сл. Т. Опальчука ; Лісова 

колиска : "Стежка, озеро, стіжок..." / сл. В. Скомаровського ; Журавлик : "Осіннього 

ранку..." / сл. С. Жупанина ; Павучок : "... роботу мав..." ; Перепілка : "... до мли-

на..." ; Осінь у вінку калини : "Сонце вийняло хустину..." ; Мама-осінь : "... для кали-

ни..." / сл. М. Пономаренко ; Осінь : "В далекому лісі..." / сл. І. Царинного ; Жолу-

дець : "Ой дуб-дуб-дуба..." / сл. А. Камінчука ; Осінь : "Ходить осінь по току..." / сл. 

П. Воронька ; Осінній клен : "Знов золоті листочки клена..." / сл. А. Костецького ; 

Жовтень : "Жовте поле, жовтий ліс..." ; У водяному млині : "Водяний на річці 

млин..." ; Єнот і ноти : "Гарна скрипка є в єнота..." ; Біля озера : "... щодня..." / сл. 

Л. Куліша-Зіньківа ; Щедра осінь : "Як помандрує по гаях..." / сл. І. Кульської ; Хмарка 

йшла на іменини / сл. Г. Чубая ; Жовтень : "В жовтні жовте сонце гріє..." / сл. Г. Че-

рінь ; Осінній ліс : "В лісі тихо-тихо, золота пора..." / сл. О. Орача ; Плащ для їжач-

ка : "На колючий на бочок..." ; Гарбуз : "Він на городі усім голова..." ; Зайчик-

побігайчик : "Сірий зайчик-побігайчик..." ; Дощ : "... як з діжки, ллє і ллє..." ; Любить 

кролик їсти ; Зібрався лелека ; Ховрашки : "Хоч маленькі ховрашки..." / сл. В. Верхо-

веня ; Капуста : "Ми капусту розглядали..." / сл. М. Стельмаха ; Зайчики-

півпальчики / сл. Б. Чепурко ; Сіяв півничок горох / сл. Г. Бойка ; Осінні хмари сірі, 

як слони : "Великі хмари холодом нагусли..." / сл. Л. Костенко ; Жовтень : "Бродить 

жовтень по землі..." ; Осінь : "Осінь-невидимка..." / сл. Т. Опальчук ; Осінь : "Знову 

осінь: "Синь-синь-синь"..." / сл. М. Зайця ; Музика : "Сивий дуб-дідуган..." / сл. 

М. Горлового ; Півень : "Шия жовта, хвіст зелений..." / сл. М. Познанської. 
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66. Ведмедеря М. О. Ходив кіт по току : співаночка для малят / М. О. Ведме-

деря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 47, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-

10-0825-9. — [2010-007 Н]. 

Зміст: Ходив кіт по току / сл. нар ; Танець : "Пішла баба у танець..." / сл. 

Т. Шевченка ; Клубочки : "Котяться до квочки..." ; Кіт : "Рибку витягнув із банки..." ; 

Невдача : "Закортіло сіроманцю..." ; Півень : "Разом з півнем поросятко..." ; Слон : 

"Хоботом, немов рукою..." ; Найбільший рот : "Хто найбільший має рот?.." ; Кіт-

сажотрус : "Кіт заліз у піч перебути ніч..." ; Отакий лиходій : "Рибку витягнув із бан-

ки..." / сл. В. Верховеня ; По дорозі : "... скаче жаба..." / сл. О. Бурак-Довгань ; Киця : 

"Ой, боїться киця..." / сл. С. Шаповалова ; Хвостиком вітає : "Цуценятко ще малят-

ко..." / сл. О. Богемського ; Утікайчик : "... під кущем..." / сл. Г. Бойка ; Чорногуз і 

чапля : "... — родичі близькі..."/ сл. Н. Поклад ; Білка : "... знає на зубок..." ; Киця 

тісто замісила ; Котику / сл. М. Пономаренко ; Купив ворон самовар : "Кричить во-

рон: — Кар! Кар! Кар! .." ; Звеселя всіх козеня : "Невеличке козеня..." ; Куца в зайчи-

ка сім'я : "Говорило зайченятко..." / сл. В. Титечка ; Комарики товчуть мак : "Сів 

комарик на припічку..." ; Коник : "Ходить коник по лужку..." / сл. А. Камінчука ; 

Котик-воркотик / сл. І. Складного ; Лелеки : "А на вербах..." ; Наші малята вдяглись, 

як звірята: Зайчик : "Я — вухастий ваш дружок..." ; Коза : "А я — кізонька рога-

та!.." ; Лисичка : "Я — лисичка не проста..." ; Каченя / сл. І. Кульської ; Співаки : 

"Сизий півень — задирака..." / сл. К. Перелісної ; Котик : "Скочив котик, сів на пло-

тик..." ; Зайчик : "Пара довгих вушок..." / сл. М. Підгірянки ; Цап : "... гарцює цілий 

день..." ; Лисиця : "Бігла стежкою красуня..." ; Цвіркун : "Цілу ніч цвіркун співав..." ; 

Раз, два, три! : "Зайченя і кенгуру..." / сл. С. та Ю. Ходоси ; Зайченя : "Сірі вушка у 

траві..." / сл. Н. Степули ; Качка : "Дзьоб — лопатами..." / сл. І. Січовика ; Вовк : 

"Ходить хмуро між дубами..." / сл. В. Гринько ; Мишка : "... в нірку поспішала..." / 

сл. В. Кравчука ; Котик плаче : "... на морозі..." / сл. Л. Лежанської ; Їде поїзд по мос-

ту : "Дві сороки, три ворони..." / сл. А. Крамінчука. 

67. Веселі пісеньки : [нар. пісні : для читання дорослими дітям : кн. з міні-

піаніно]. — К. : Перо, 2009. — [10] с., включ. обкл. : кольор. іл. ; 14 см. — Книжка-

іграшка. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-462-308-4 (у паліт.). — [2009-135 Н]. 

68. Веселые нотки : нот. сб. [для пения с букв.-цифр. обознач. партии сопровожд. / 

сост. Е. Дзони]. — Одесса : Жаботинский Е. Н., 2009. — 56 с. ; 29 см. — 2 000 экз. — 

ISМN 979-0-9007041-1-5. — [2010-017 Н]. 

Содерж.: Слова и муз. неизв. авт.: Библейская математика ; Бог наш благой ; 

Где живет Христос ; Боже, славлю я Тебя ; Бог велел Ною построить ковчег ; Бог нас 

хранит ; Верю я ; Господа восхвалю ; Иисус, спасибо ; Царь родился ; Идите расска-

жите ; В этой жизни ; Друг, расскажи ; Иисус пришел на землю ; Детская молитва ; 

Иисус любит ; Закхей ; Дел худых не делай ; Имею радость ; Как легко на сердце ; 

Как чудесно ; Кружиться как пушинка ; Любовь Бога ; Молитва ; Мухомор ; Любовь 

Иисуса ; Мой дом ; Мы должны светить ; Все небеса ; Как же на небо я попаду ; Мы 

славим Тебя ; Пойте Господу ; Рождество ; Творение ; На небесах живет Он ; Наш 

вечный Бог ; Наш Друг ; Наш Иисус Христос ; Я люблю ; Ночью, когда месяц нам 

сияет ; Почему ; Разливайся песня ; Рождество ; Рождество пришло ; Семья ; С име-

нем Иисуса ; Слава Иисусу, Он воскрес ; Слышишь ли ты голос Божий ; Суперкни-

га ; Хвали, душа моя Бога ; Хочу прославить ; Хочу я быть послушным ; Я Божие 

творенье ; Хвали, душа ; Я иду за Христом ; Считаем вместе ; Вышло солнце из-за 

туч ; Солнце, небо, все вокруг ; С Христом хорошо ; Слава Тебе. 
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69. Войнарський В. І. Задзвенів дзвіночок в школі : зб. пісень для дітей мол. 

шк. віку : [для співу в супр. фп.] / М. Т. Чопик [сл.], В. І. Войнарський [муз.]. — Тер-

нопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 25, [2] с. ; 29 см. — ISBN 978-966-10-0963-8. — 

[2010-070 Н]. 

Зміст: Задзвенів дзвіночок в школі ; Веселі нотки : "До, до, до, до, до, до, до, ми 

поїдем на село..." ; Марш хлопчаків : "Мама має хлопчаки..." ; А я хотів би робота : 

"Івасик має песика..." ; Літній дощ : "Налетіла чорна хмара..." ; Осінь : "Привіталась 

осінь..." ; Колискова : "Колисала нічка дитинчатко..." ; Хурделиця : "Рано встав я. Ой 

дива!.." ; Морський бій : "Після дощику в садку калюжі лишились..." ; Мамо : 

"... мамо, ходи з нами..." ; Дуже гарна гра — футбол : "Сонце засвітило..." ; Дарунки : 

"Там, де гори..." ; Ой летіли білі гуси ; Літо : "Я у полі побувала..." / сл. М. Чопик. 

70. Два веселих гусаки : [нар. пісні : для читання дорослими дітям : кн. з міні-

піаніно]. — К. : Перо, 2009. — [10] с., включ. обкл. : кольор. іл. ; 14 см. — Книжка-

іграшка. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-462-307-7 (у паліт.). — [2009-136 Н]. 

71. Друзенко Л. Господь — Пастырь мой : нот. сб. : [для пения с букв.-цифр. 

обознач. партии сопровожд.] / Людмила Друзенко. — Одесса : Жаботинский Е. Н., 

2009. — 48 с. : портр. ; 29 см. — 2 000 экз. — ISМN 979-0-9007041-2-2. — [2010-018 Н]. 

Содерж.: Господь — Пастырь мой : "Господь — мой Пастырь..." ; Ожидание : 

"Не узрят Иисуса званные..." ; Поздний дождь : "Потоки с неба... Живые струи..." ; 

Иисус не ворвется : "Иисус никогда не ворвется к вам силой..." ; Грешница : "Скло-

нилась грешница у ног Христа..." ; Не допусти, Господь ; Если... : "... Ты никогда 

больше мне не ответишь на молитву мою..." ; Агнец : "Агнца кроткого отдать..." ; 

О любви : "Любовь — такое хрупкое созданье..." ; Два сердца : "Они молились Бо-

гу..." ; Любовь — вечная : "Столько есть преходящего..." / сл. Л. Васениной ; Звездоч-

ка в небе : "... ярко мерцает..." ; Бог воплотился в Сыне : "Небо открылось всем лю-

дям..." / сл. Скачкова ; Научи меня, Господи ; Жажду славить Тебя : "Встану рано, 

ещё до зари..." ; Я хочу, чтобы Ты был со мною всегда : "Пусть не манит лучами..." ; 

Уповай на Господа : "Когда в сердце вкрадется сомненье..." / сл. А. Лукашина ; 

В Гефсиманском саду : "В саду, как дремлющие тени..." ; Гефсимания : "Христос 

один за мир в бореньи..." ; Голгофа : "Воздвигнут крест..." ; Предвечный Сын / сл. 

П. Волчанского ; Спаситель — Бог : "Уходят тени, сияет свет..." ; Предвечный Сын 

— Христос : "Не было Вселенной бесконечности..." ; Распни! : "... Его! Распни, кри-

чали..." ; Благослови, душа моя, Господа : "Мой Чудный, Великий..." ; Великий Бог : 

"Восходит солнце утром над землею..." ; Он воскрес! / сл. авт. ; Душа хвалу Тебе 

поет / сл. Г. Красненковой ; Кораблик : "По волнам наш кораблик плывет..." / сл. 

С. Свистуна ; Воскресенье Христа : "Утро, вот наступил уже рассвет..." / сл. А. Ку-

жеевой и С. Свистуна ; В доме Твоем : "Тихо колени склоняю в доме Твоем..." / сл. 

В. Борушко. 

72. Друзенко Л. Хвала Создателю : нот. сб. : [для пения с букв.-цифр. обознач. 

партии сопровожд.] / Людмила Друзенко. — Одесса : Жаботинский Е. Н., 2009. — 

32 с. : портр. ; 29 см. — 2 000 экз. — ISМN 979-0-9007041-0-8. — [2010-019 Н]. 

Содерж.: Книга книг : "... — путеводитель..." ; Рядом со Христом : "Если ты 

идешь по узкому пути..." ; Иисус Христос рожден! : "В небе радость и восторг..." ; 

Песенка пастушков : "Как чудесны ночные поля..." / сл. А. Кружеевой ; Это чудо — 

путешествие : "Лучезарной звездою отмечен приход Сына Божьего..." ; Я есмь путь : ... — 

говорит наш Спаситель Христос..." / сл. С. Непокрытой ; Вифлеем — это город меч-

ты : "Древний город Вифлеем..." ; Пророки : "Давид, Михей и Даниил..." / сл. 

С. Свистуна ; Будь честным : "Перед Богом не лукавь..." ; Для тебя : "В этот день 
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пусть солнце светит — только для тебя..." / сл. Л. Васениной ; Он воскрес, аллилуйя : 

"Он воскрес! Ему слава вовеки!.." ; Иисус воскрес : "Рано на рассвете пронеслася 

весть..." ; Он воскрес! / сл. Э. Скачкова ; Песнь Давида : "Ни лев, ни Голиаф, ни коз-

ни царские..." / сл. В. Балабана ; Сестры : "Трое у мамы нас дочек..." ; Песня о маме : 

"Солнышко в окошко..." / сл. Т. Корчагиной ; Жизнь без плода ; Труд для Бога : "Де-

лай, что можешь, пусть и немного..." ; Время не теряй : "Делай лучше, что мо-

жешь..." ; Христос воистину воскрес : "Несется чудное хваленье..." ; Хвала Создате-

лю : "Сегодня чудный праздник..." ; Любовь матери : "Мама! О как свято слово 

это..." ; Песнь хваленья : "Предвечный Бог!.." ; Слава Богу : "Любит Бог цветы на 

поле..." ; Наши мамы : "Материнским теплом согреты..." ; Песенка о Воскресшем : 

"Ныне маленький народ..." ; Никого нет мамы лучше ; Радость : "Мы так радостны 

сегодня..." ; Праздник жатвы ; Послушание : "Любит Бог детей послушных..." ; Ба-

бушка : "Знают взрослые и дети..." / сл. Л. Лазько.  

73. Житкевич А. С. Тисяча скрипок : пісні для дітей та молоді : [для співу з 

букв.-цифр. познач. партії супр.] / Анатолій Житкевич. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 

2009. — 95 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-1511-0. — [2009-157 Н]. 

Зміст: Вулиця дитинства : "Можливо дехто усміхнеться..." ; Все приходить з 

часом : "Діду мій, дідусю..." ; Бабусина наука : "На вулиці весна..." ; Мамо, вишня 

зацвіла ; Вірте мені : "Сонце на небі — сонячні дні..." ; Скубіду : "В тих краях, де 

правлять монстри..." ; Сонце в хаті : "Вчора було тепло, тепло..." ; Куди спливає час : 

"... — думаю не раз..." ; Поміж небом і землею : "Біжу, біжу, біжу..." ; Наше свято : 

"Свято! Свято! Наше свято..." ; Дощ паде : "Раптом потемніє..." ; Вітерець : "Мені 

легенький вітерець..." ; Банани : "Коли я був маленьким..." ; Ой, вода! : "Дзюр-дзюр-

дзюр — дзюрчить струмок..." ; Веселка : "... у небі з'явилась над нами..." ; Колиско-

ва : "Божа матір на іконі..." ; Чотирнадцять поросят ; Крок до зірок : "Мрією зміряю 

відстань до зірок..." ; Паде лапатий сніг : "Сніг лапатий надлетів..." ; Шум і гам : 

"Хто це там, в саду?.." ; Моє джерело : "Бачу я..." ; Море : "Молоденький моря-

чок..." ; Зоря мого життя : "Ти на вершині почуття..." ; У саду гуляла : "Я в саду гуля-

ла..." ; Час сідлати коней ; Пролісок : "Сонячно, сонячно небо сіяє..." ; Розрита моги-

ла : "Світе тихий, краю милий..." ; Де ти, сонце? : "... де ти, ясне..." ; Любіть свою 

хату : "... бідну, не багату..." ; Колишися, калинонько ; Осінь : "Осінь, осінь, листо-

пад..." ; Хліборобська доля : "Знов журавлі додому повертають..." ; Понад морями 

летять лелеки ; Білі крила лебедині : "Чи то в морі, чи то в небі..." ; Слова кохання : 

"Ти казав мені: — Послухай..." ; Гаснуть в залі свічки ; Молюся за вас : "І вперше, і 

вдруге, і в тисячний раз..." ; Не допусти зневіри : "Схилився явір до води..." ; Надій-

мося на краще : "Серед океану невгамовних хвиль..." ; Радощі й жалі : "Не зберегти й 

докупи не зв'язати..." ; Від тата й мами : "Кажуть люди, якщо дочка..." ; Під чистим 

небом України : "І у церкві, і вдома я Богу молюсь..." ; Веснянка : "Весна, весна, 

весна-красна..." ; Дінь-дінь-дон : "Наслухався ранок..." ; О, ясна зоре! : "Нам твоїх 

очей не обминути..." ; Тисяча скрипок : "Жив-був майстер..." ; Сонечко : "Я у мами 

сонечко, сонечко..." ; То був Миколай : "Легкою ходою...". 

74. Заспіваймо разом : обряд.-календар. пісні для шк. хорів / аранж. Я. Кулеш-

ка ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. виховання і ди-

ригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2009. — 66, [1] с. ; 29 см. — 100 пр. — 

ISМN 979-0-707513-16-3. — [2009-213 Н]. 

Зміст: Коляди: Новорічна пісня : "Віншуєм тя, господарю..." ; В Вифлеємі но-

вина ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Возвеселімся всі купно нині ; В Виф-

леємі днесь Марія : "... Пречиста..." ; Вночі опівночі ; Щедрівки: Ой сів Христос ве-
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черяти ; Чи дома, дома : "... пан господар?.." ; Ой сивая та і зозуленька ; В полі, полі 

плужок оре ; Защебетала, гей ластівонька ; В райськім садочку : "... росла лелія..." ; 

Щедрий вечір всім вам : "... Щаслива година..." ; Веснянки-гаївки: Де ти їдеш, Рома-

ночку ; Ходила цариця по саду ; Ой вечір, вечір : "... вечериною..." ; Вінку ружовий ; 

Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." ; Голубка. : "Ми голуба ізловили..." ; 

Вийди, вийди, Іванку ; Там у полі два дубки ; Ходить жучок по долині ; Ягіл-

ягілочка : "Ягіл, Ягілочка..." ; Жниварські: Кругом, женчики, кругом ; А вже сонце 

котиться ; Ой, паночку, наш ; Пішли дівоньки в долину ; Живо, женчики, живо ; Ви, 

женчики, славні ; Перепілонько біла. 

75. Зозуля О. Криниця дитинства : пісенник для дітей мол. шк. віку / Олег Зо-

зуля. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 47 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — 

ISBN 978-966-07-1484-7. — [2009-155 Н]. 

Зміст: Трактор : "Як в полях відгомонить робота..." / сл. Л. Стрельника ; Мій 

рід : "В поле я несу обід..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Білий сніг : "Густо літає в повіт-

рі сніжок..." ; Гуси : "Дикі гуси закричали..." ; Рибалка : "На травичці біля річки..." ; 

В ліс ходили : "Вчора з школи дітвора..." ; Ранок : "Доню, донечко, вставай!.." ; Ба-

бине горе : "У куточку у садочку..." ; Молитва : "Боже, Господи Ісусе..." / сл. К. Пе-

релісної ; Хурделиця-зима : "Рано встав я, ой дива..." ; А чому, а чому? ; Два козли-

ки : "Через річку, через річку..." ; Працьовитий їжачок : "Там, де гори, там, де до-

ли..." ; Когут у чоботях : "Біля хатки, біля грядки..." ; На Святвечір : "На столі різдвя-

на свічка..." ; В моєї бабусі ; Віхола : "За вікном, за вікном..." ; У коморі : "... в баби 

Христі..." / сл. М. Чопик ; Колискова : "Люлі-люлі... Мій онучок..." ; Молитва : "Сту-

ляю руки для молитви..." ; Колискова : "Мамо, чи правда, що взимку Дідусь..." ; Ди-

тинства криниця : "Хатина рідненька. Бузок при дорозі..." ; Лічилка : "Я один сиджу 

у хаті..." / сл. Д. Чубатої ; Білий потяг : "Кінець дощу, негоді..." / сл. Саталкіної Е. ; 

Віхола-метелиця : "... Навкруги зима..." / сл. Г. Донця ; Вереда : "Хто це там кричить 

і плаче..." / сл. Г. Малик ; Коханій матусі : "Матусю рідна, кохана матусю..." / сл. 

авт. ; Віночок : "Сніжний віночок сплітає зима..." / сл. П. Воронька ; Не те що гук... : 

"... — найслабший звук..." / сл. В. Скомаровського. 

76. Іванюк Н. В. Музичні хвилинки у дитячому садочку : сценарії, муз. сцен-

ки, пісні, ігри / Н. В. Іванюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 78, [2] с. ; 

20 см. — ISBN 978-966-408-616-2. — [2010-002 Н]. 

Зміст: Сценарії: 1. Зустрічаймо весну!: Теличко В. Йде до нас весна / сл. 

В. Семека. — Рожавська Ю. Весняночка / сл. Г. Гриненко ; 2. З Восьмим березня 

вітаєм ми усіх-усіх жінок!: Розвага для старших дошкільнят ; 3. Весняний струмо-

чок: Іванюк Н. Весна / сл. авт. — Рожавська Ю. Весняночка / сл. Г. Гриненко ; 4. Казка-

вистава "Попелюшка" : (для дітей віком 6-7 років) ; 5. Іванюк Н. Лялька Барбі скли-

кає друзів : 1 д. ; 2 д. ; Танок з лялькою Барбі ; Пісня ляльки Хиталочки / сл. авт. ; 6. День 

іменинника: Іванюк Н. Хтось сьогодні народився ; Левеня ; Б'є годинник ; Три ба-

жання ; День народження / сл. авт. ; 7. Весілля Морквини : казка-вистава: 1 д. ; 2 д. ; 

Танок колосків ; Пробудження Моркви ; 8. Ромашчина швидка допомога : інсценівка 

для старших дошкільнят : Танок Ромашок ; Уроки поведінки : (розважал. прогр. — 

вірші, жарти) : Колобок ; Три ведмеді ; Вовк та Лисиця ; Попелюшка ; Червона Ка-

пелюшка ; Коза-дереза ; Телесик ; Пан Коцький ; Золота рибка ; Снігурочка ; Зміюч-

ка Оленка ; Ріпка ; Чахлик ; Пісні : (сл. і муз. Н. Іванюк): Україна : "На ромашковому 

полі..." ; Планета Земля : "Яка Земля наша маленька..." ; Посмішка : "Посміхнуся 

сонцю..." ; Мрія : "Хочу мать волосся..." ; Хмаринка : "Пухнаста, пухнаста хмарин-

ка..." ; Бережи природу : "Не ламай, не ламай..." ; Колискова : "За вікном дерева..." ; 
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Новий рік ; Новорічна : "Подивіться у вікно..." ; Сніжинки : "... пухнасті і білі..." ; 

Умка ; Місяць : "... — диво-дивина..." ; Осінь : "Та-ра-ра, та-ра-ра..." ; Жовтий лист : 

"... опустився в долоні..." ; Зебра : "Ми з татом в зоопарк..." ; Світлофори : "Красень 

Київ — рідне місто..."..  
77. Кипріян І. Церковні пісні / [І. Кипріян]. — Репринт. вид. — Львів : ЗУКЦ, 

2009. — 34 с. : портр. ; 29 см. — Авт. зазначено на обкл. — ISВN 978-966-1518-39-0. 
— [2010-029 Н]. 

78. Кукоба В. І. Дитячі пісні : співає великий дит. хор Держ. радіо і телебачен-
ня України : [для хору в супр. фп.] / В'ячеслав Кукоба. — К. : В. Карпенко, 2009. — 
67 с. ; 29 см. — ISBN 966-1516-19-8. — [2010-050 Н]. 

Зміст: Діти України : "Ти рідний наш дім, Україно..." ; Кіт : "Отакий собі цей 
кіт..." ; Лиска : "Знає лиску весь наш ліс..." ; Першокласниця : "Наталочка, школяроч-
ка..." ; Син Божий народився : "Світ білий освятився..." ; Сорока : "Я сорока-
білобока..." / сл. М. Грабовського ; До школи : "Так сонячно-ясно довкола..." ; Хо-
дить дзвоник : "... по городу..." ; Лугова казка : "Рожеву, білу кашку на лузі я зри-
ваю..." ; Перший сніг : "А перший сніг, а перший сніг..." ; Пролітали гуси : "... над 
ланами..." ; Продавали сніг сороки : "У долині, в луговині — біля двох доріг..." / сл. 
М. Сингаївського ; Дощик : "Там у небі у хмарині..." ; Рак : "Жив у річці дивний 
рак..." ; Святий Боже : "Радійте добрі люди, з нами Бог..." / сл. Г. Куліка ; На Івана, на 
Купала : "... сходить сонце рано, рано..." / сл. авт. 

79. Осінні струни : пісні для дітей мол. та серед. шк. віку на вірші миколаїв. 
поетів для голосу у супр. фп. / Анна Олейнікова. — Миколаїв : Шамрай, 2010. — 43, 
[1] с. : портр. ; 29 см. — (Південна бібліотека). — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007061-0-2. 
— [2010-064 Н]. 

Зміст: Восени : "Гомонять діброви листям восени..." ; Осінь на порозі : "Осін-
ній дощ в віконечко все стукає дрібненько..." ; Зустріч Діда Мороза : "Новорічне 
свято принесла до нас зима..." ; Дружний клас : "Ранком ясним йду до школи я..." / 
сл. А. Олєйнікової ; Чому плакав кулик : "Від суботи до суботи..." / сл. А. Качана ; 
Осенний листок : "Как-то в день осенний легкий ветерок..." / сл. С. Русских ; Осінні 
струни : "Шумлять дерева, щось шепочуть..." : елегія / сл. Ю. Сабаріної ; Голубі хмар-
ки : "Пливуть по небу хмарки голубі..." / сл. Є. Левченко ; Джерельце : "... бігло яром 
та долиною..." / сл. О. Дідусенко ; Кульбабки : "Весна зазеленіла..." / сл. А. Дем'янен-
ко ; Дыханье моря : "Вздыхает море в сонной тишине..." : элегия / сл. Л. Матвеевой ; 
Журавлина ніч : "У ромашковому лузі золотаві журавлі..." / сл. С. Іщенко. 

80. Островерхий І. Л. Пісенні візерунки : пісні для дітей дошк. та мол. шк. ві-
ку : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії супр.] / І. Л. Островерхий, Т. М. Ар-
тем'єва. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 47, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-
966-10-0941-6. — [2010-006 Н]. 

Зміст: Підсніжник : "Вибрався підсніжник..." ; Свято Великодня : "В дитинстві 
я Великодня чекала..." ; Миле літечко : "Літо, миле літечко..." ; Суперечка : "Хмара й 
дощик сперечались..." ; Метелик-мандрівник : "Здається всі фарби червневі..." ; Ніс 
жучок подарунок : "Жук по листочку повзе..." ; Неслухняний гусак : "По дорозі йде 
гусак..." ; Пихатий індик : "На пташиному дворі..." ; Черепашка Ніла : "Черепашка 
наша Ніла..." ; Обнова для киці : "В хаті не сидиться..." ; Хвороба кота Гаврила : "У кота 
Гаврила..." ; Про кота Прошку : "Зубну пасту "Чебурашка..." ; Тато-їжак : "По гряд-
ках їжак гуляв..." ; На іменинах : "В козеняти іменини..." ; Незграбний майстер : 
"Жовтень маляра послав..." ; Осінні мелодії : "Ліс в ліловому світлі..." ; Перший сніг : 
"... неначе свято..." ; Мороз-художник : "Хто справі тій його навчив?.." ; День Свято-
го Миколая ; Сніговик : "Снігу діти накотили..." ; Про ялинку : "Заздрять липи, дуб і 
клени..." / сл. Т. Артем'євої. 
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81. Польовий О. Г. Українка я маленька : зб. пісень для дітей у супр. бандури / 

Олег Польовий. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. — 19 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. 

— ISMN M 707-516-10-2. — [2009-178 Н]. 

Зміст: Українка я маленька / сл. М. Підгірянки ; На зеленому горбочку / сл. 

Л. Українки ; Колядка : "Тешуть теслі з срібла сани..." / сл. Б.-І. Антонича ; Колиско-

ва : "Жовте з прозеленню світло..." / сл. Р. Бороденко ; Лелеки : "На сяйних плесах, 

на білих косах..." ; Веснянка : "Веснянії пісні, веснянії сни..." / сл. І. Франка ; Веснян-

ка : "Ластівко перша, швидше..." / сл. А. Корінь ; Поверніть нам річку : "Весна чесала 

річці..." / сл. С. Когут. 

82. Попович В. В. Бджілонька Жу-жу : пісенник для школярів : [для голосу з 

букв.-цифр. познач. партії супр.] / Василь Попович. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 

2009. — 95 с. : іл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-1516-5. — [2009-154 Н]. 

Зміст: Бджілонька Жу-жу : "А я маленька бджілка..." ; Гей, цвіркуне, друже 

мій : "Коник, коник зелененький..." / сл. С. Коваль ; Співучий колобок : "У неділю в 

час обіду..." ; Темна нічка : "Люлі-люлі, люлі-люлі..." ; Скрипалик-цвіркун : "Із ранку 

аж до ночі..." / сл. В. Кленца ; Танець зайченят : "Танцювали зайчики..." ; Мишенятка 

не сплять : "Два веселі котки..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Нічна казка : "Попід вікна 

сонько ходить..." ; Маки червоні : "Ніжні голівки маків червоних..." ; Карпатський 

вальс : "У літньому небі грайливо..." ; Карпатська привітальна : "Завітайте до нас в 

гості..." ; Зірка : "Поговори ходять по усій окрузі..." ; Ода пісні : "Ти мене в дитинстві 

колисала..." ; Ми — "Джерельця Карпат" : "Народились в краю, наче квіти в раю..." / 

сл. В. Кобаля ; Я чекаю Миколая : "Примощуся на подушку..." ; Мандрівна лічилка : 

"Ми лісочком мандрували..." ; Снігурі — як ліхтарі : "На ялинці у дворі..." / сл. 

Л. Вознюк ; Заспівай, вівчарю, пісню ; Гори-полонини : "Ти ідеш на гори..." ; Понад 

сині полонини : "На вершині — синій ранок..." / сл. В. Піпаша-Косівського ; Зійшов 

місяць : "Подивися: над водою..." / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Букварик — книж-

ка барвінкова : "Дзвінок покликав всіх до школи..." ; Алфавіт — дивний світ : "Кож-

на буква знає точно..." / сл. Н. Бонь ; Місячна ніч : "Сонце за гори заходить..." : колис-

кова / сл. Т. Мотрюк ; Засинає земля : "Ронить липа красу..." ; Молитва до Богороди-

ці : "Зневіри й болю хвилі перейду..." ; За Україну : "Линуть дзвони від Софії..." / сл. 

Г. Данишек ; Золота осінь : "Ой, осінь, осінь золотая..." / сл. І. Халудила та О. Попо-

вич ; Біло-біло все навкруг ; Ой ходи, весно : "Розлилися струмками води..." ; Голуби 

надії : "Два голуби літають в небесах..." ; Мій край : "Поміж зелених схилів гір..." ; 

Співак-невдаха : "Якось я азарт дістав..." ; Дівчина-горянка : "Одягну я вишиту сороч-

ку..." / сл. О. Попович ; Сніжиноньки летять : "Зима уже мандрує..." / сл. О. Качан ; 

Зимонька-зима : "Загубився в полі колосок вівсяний..." / сл. Л. Лукачука ; Воскресла 

краса : "За її наказом..." / сл. О. Чупак ; Рідна мамо : "Засиніли гори..." / сл. М. Нейме-

ті ; Рідні Карпати : "Квітучі долини, стрімкі полонини..." / сл. І. Чопея ; Стоять в 

задумі сині гори / сл. Л. Лащук ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окра-

са..." / сл. В. Гетьмана ; Красне поле : "Помирав хлопчина-квітка..." / сл. Ю. Шипа ; 

Молитва : "В покорі серця голову свою..." / сл. Н. Гуменюк ; Людське добро : "Тума-

ни плачуть над Карпатами..." / сл. Т. Масенка. 

83. Савчук В. Я. Пісенний світ школяра : [пісні для соло, дуету, ансамблю та 

хору] : навч. посіб. Вип. 2 / Володимир Савчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефа-

ника, Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Плай, 2008. — 179 с. : портр. ; 29 см. — 

500 пр. — ISBN 978-966-640-239-7. — [2010-059 Н]. 

Зміст: Шиптур Б. Любіть Україну : "... як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри ; 

І мертвим, і живим : "І смеркає, і світає..." / сл. Т. Шевченка. — Вайнахський В. 
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Доброї долі тобі, Україно : "В красі неповторна..." / сл. В. Вихруща. — Шамо І. 

Україно — любов моя : "Як не любить тебе, Україно..." / сл. Д. Луценка. — Пок-

лад І. Моя Україно : "На росах, на водах, на всіх переходах..." / сл. М. Ткача ; Колис-

кова : "Тепле сонечко сідає..." / сл. В. Циганова ; аранж. В. Савчука. — Гладкий Г. 

Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ; оброб. К. Стеценка ; Зоре моя 

вечірня / сл. Шевченка ; перекл. О. Чеботарьової. — Крижанівський Д. Реве та сто-

гне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка. — Борисюк К. Думи мої / сл. Т. Шевченка ; 

оброб. С. Орфеєва. — Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя? / сл. К. Малицької. 

— Лисенко М. А вже весна : "... а вже красна..." / сл. оброб. Л. Ревуцького ; За світ 

встали козаченьки : з опери "Чорноморці". — Гайворонський М. Йде січове війсь-

ко / сл. авт. — Вахнянин Б. Крилос : "Спочив наш князь, та збереглась..." : хорал / 

сл. В. Щурата ; аранж. В. Савчука. — Конощенко В. А зозуля кує : "Я додому іду, я 

іду до тієї хатини..." / сл. О. Богачука ; аранж. В. Савчука. — Фіцалович І. Научала 

мати / сл. Я. Мазура ; Небесна благодать : "Небесна синя благодать..." / сл. В. Багіро-

вої ; Уклоняюсь піснею Вкраїні : "Краю мій зелений, щире твоє слово..." / сл. П. Пе-

ребийноса. — Дичко Л. Кружеляла ластівка : "В надвечір'ї весняному..." / сл. А. 

Демиденка. — Бетховен Л. Канон : "Прошу вас всім хором...". — More D. Simply 

Alleluia / based on a canon by W. Boyce. — Гершвин А. Clapa yo' hand! = (Хлопай в 

ладоши!) : "Хлопай в такт, друг..." / сл. авт. — Антонішак З. Краю мій : "Про що 

віками гомонять Карпати?.." / сл. І. Сеника. — Гаврилець Г. Гой, питалася княжна 

корона / перекл. для жін. хору М. Гобдича ; Пісні для соло, дуету, ансамблю: Ко-

чержук В. Материнська ватра : "Вечірня ватра і твоя гостина..." / сл. Б. Радиша. — 

Семенов О. Звучи, рідна мово : "Мово рідна, світи в ріднім домі..." / сл. А. Демиден-

ка. — Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати..." / сл. Б. Гури. — 

Котик Г. Тополі — раїни : "Тополі, тополі — високі раїни..." / сл. С. Пушика ; Рідна 

школа : "Стежина та — доріженька свята..." ; Родинна криниця : "Додому йду напи-

тися води..." / сл. І. Фідика. — Янівський Б. Червона калино, чого в лузі гнешся? / 

сл. І. Франка. — Житкевич А. Розстріляна молодість : "Навала чорна сунула на 

нас..." ; Я віддаю тобі любов / сл. авт. — Коваль Я. Останній дзвінок : "Дзвінок 

останній вже дзвенить..." / сл. О. Богача ; Вік Україну люби : "Сонце голубить кали-

ну..." / сл. Д. Конощенка ; Помилуй, Боже, Україну / сл. Л. Нікітюка ; Шевченко йде 

землею / сл. О. Прийми. — Кочержук В. Безіменним героям : "Ой, у лісі, у 

діброві..." / сл. Ю. Шкрумелюка ; Голос сина : "Вийшла в степ широкий мати по-

сивіла..." / сл. Е. Стадника ; оброб. В. Савчука. — Малько Л. Ветерани : "О, люди 

добрі, земляки..." / сл. Л. Зоріної. — Лепешко В. Гомоніла Україна : "... довго го-

моніла..." / сл. Т. Шевченка. — Купчинський Р. Заквітчали дівчатонька / сл. авт. — 

Васіна Г. Кохаю край наш : "Босоніж стежка пробіжить левадою в городи..." / сл. В. 

Коломійця. — Юрків Б. Мамина криниця : "Лягла дорога дальня, мов струна..." / сл. 

Р. Юзви. — Гричко С. Миколаю, я Тебе благаю : "Зацілує стежичку до двору білий 

сніг, веселий і лапатий..." / сл. Л. Лавренюк. — Дутчак В. Моя Україна : "Зацвітуть 

чебреці, материнка — в коліна..." / сл. Б. Радиша ; Чорний ліс : "Червоні грона 

стиглої калини" / сл. М. Годинко. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим збирався 

навесні..." / сл. Д. Павличка ; аранж. В. Савчука. — Скорик М. Карпати : "Ви бували 

в наших горах..." / сл. М. Петренка. — Петриненко Т. Господи, помилуй нас : 

"Навіть на останнім рубежі..." / сл. авт. — Українські народні пісні: По діброві вітер 

віє / сл. Т. Шевченка ; оброб. В. Уманця ; Садок вишневий коло хати / сл. 

Т. Шевченка ; Якби мені черевики ; Ой три шляхи : "... широкії..." / сл. Т. Шевченка ; 

оброб. Є. Козака ; Взяв би я бандуру : "... та й заграв, що знав..." / оброб. В. Косенка ; 
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Нарвала квіточок / оброб. М. Леонтовича ; Не сходило вранці сонечко / оброб. 

І. Бідака ; В нашім селі на горбочку : гагілка ; Ой, хто, хто Миколая любить / оброб. 

В. Савчука ; На горі, горі в шовковій траві : укр. галиц. колядка ; Рідне гніздо : 

"Рідний батько, рідна мати..." : (старовинна) ; Ой при лужку, при лужку / оброб. 

В. Савчука 

84. Сонце, скупане в мисці : вок. та хор. твори для дітей / [авт.-упоряд.] 

Л. Кобільник ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. вихо-

вання і диригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2008. — 60, [1] с. ; 29 см. — 

1 000 пр. — ISBN 978-966-7996-70-0. — [2009-186 Н]. 

Зміст: У хаті народився Бог / сл. Б. Британа ; Зірка : "Діти з-за порога..." / сл. 

М. Хоросницької ; Засвітила зірка свічку : "На блакитній на доріжці..." ; Вже весна 

прийшла : "А чи вже готові прутики вербові?.." / сл. М. Петренка ; Різдвяна : "Навк-

руг Вертеп..." / сл. В. Миронюка / сл. Г. Гарник ; Різдвяна колискова. : "Тамує шепіт 

зір зимова ніч..." ; Різдвяна ніч : "Як сутінь птахою на дах сідає..." ; Різдво : 

"... котилося на возі..." ; Діамантові дві росинки / сл. Л. Лазурко ; Неслухняна киця : 

"Ой ти кицю, ой неслухняна, мяу..." / сл. К. Перелісної ; Сідає сонце ; Дощик / сл. 

Л. Костенко ; фп. супр. Г. Гарник ; Коляда-колядка / сл. Л. Лазурко. 

85. Співаник церковний для школярів : Ч. 2—3 / уклав І. Кипріян. — Репринт. 

вид. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 77 с. : іл. ; 20х29 см. — 100пр. — ISМN 979-0-

9007051-5-0. — [2010-028 Н]. 

86. Шульга С. З пальчиками граємо та весело співаємо / Світлана Шульга. — 

Біла Церква (Київ. обл.) : О. Пшонківський, 2008. — 38 с. : портр. ; 21 см. — 100 пр. 

— ISBN 978-966-2083-35-4. — [2009-139 Н]. 

Див. також 76, 147 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1. Твори для оркестру 

3.1.2. Струнний оркестр. Камерний оркестр 

Див 110 

3.1.4. Оркестр народних інструментів 

87. Кучерук В. Ф. Оркестровий клас : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. Ф. Кучерук, Н. П. Кучерук, О. М. Олексюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. — 238, [1] с. : іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 238 

(12 назв). — 500 пр. — ISMN M-707501-11-5. — [2010-051 Н]. 

Зміст: Вокальні твори: Степовий Я. Вишеньки : "Поблискують черешень-

ки..." / сл. Л. Українки ; орк. В. Кучерука. — Зозуля О. Сопілочка : "Надворі нічка 

коси чорні розплітає..." / сл. К. Перелісної ; орк. В. Кучерука. — Стеценко К. Ой 

чого ти дубе / сл. С. Черкасенка ; орк. Н. Кучерук. — Кропивницький М. Удовицю 

я любив / сл. авт. ; орк. В. Кучерука, Н. Кучерук ; Інструментальні твори: Зеленець-

кий В. Осіння хора / орк. В. Кучерука та О. Олексюк. — М'ясков К. Байда : концер-

тна п'єса для бандури та фп. / орк. В. Кучерука та О. Олексюк. — Лаврівська полька / 

оброб. та інструм. В. Кучерука. — Українські жартівливі наспіви / оброб. В. Попа-

дюка ; ред. для орк. В. Кучерука. — Українська полька / оброб. М. Корецького ; орк. 

В. Кучерука та Г. Присяжної. — Партитури.  

Див. також 112, 150 
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3.2. Твори для інструментального ансамблю 

88. Блінов О. Є. Ансамбль ударних інструментів Ансамбль ударних інструме-

нтів = The percussion ensemble : концерт.-пед. репертуар — оброб. та комент. : 

[з репертуару ансамблю удар. інструментів "Парад віртуозів"] / О. Є. Блінов ; М-во 

кульутри і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К. : 

КІМ, 2008. — 147 с. : портр. ; 29 см. — Текст парал.: укр., англ. — 300 пр. — 

ISMN М-9007040-2-3. — [2009-150 Н]. 

Зміст: Партитури в обробобці О. Блінова: Моцарт В.-А. Увертюра до опери 

"Весілля Фігаро". — Римський-Корсаков М. А. Політ джмеля : з опери "Казка про 

царя Салтана". — Чайковський П. І. Кава : (Арабський танець) : з балету "Лускун-

чик". — Штраус Й. "Polka-Pizzicato" ; "Trik-Trak" та нотація для джазової ударної 

установки. — П'яццолла А. Танго "Celos" : ("Ревність") та нотація для джазової 

ударної установки. — Йосіока Т. Танок в квадраті. — Сіроне Е.-Дж. Соната № 1 : 

для литавр і фп. та нотація для джаз. удар. установки. 

3.2.1. Фортепіанний ансамбль (два та більше фортепіано,  

фортепіано в 4 руки тощо) 

89. Безкоровайний В. В. П'єси на українські теми для фортепіано в чотири ру-

ки / Василь Безкоровайний ; Держ. орг. "Всеукр. інформ-культ. центр", "Наук.-творч. 

т-во Василя Безкоровайного. — Сімферополь : Таврія, 2009. — 47, [1] с. : портр. ; 

30 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-435-241-0. — [2009-170 Н]. 

Зміст: В аранжуванні В. Безкоровайного: Бог Предвічний : колядка ; На городі 

калинонька ; Вперед ; Вийшли в поле косарі : (два вар.) ; І шумить. — Вербиць-

кий М. Ще не вмерла Україна — Купчинський Р. Марширують вже повстанці. — 

Крижанівський Д. Реве та стогне — Лепкий Л. Ой видно село. — Вахнянин А. По 

морю. — Купчинський-Лепкий. Вільхівка.  

Див. також 110 

3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 

Див. 148 

3.2.7. Ансамблі народних інструментів 

90. Губ'як Д. В. Ой єсть в лісі калина : аранж. для ансамблю бандуристів / 

Дмитро Губ'як. — Львів : ТеРус, 2009. — 28 с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707510-06-3. 

— [2009-204 Н]. 

91. Педагогічний репертуар для ансамблю баяністів : (з репертуару "Прикар-

патського дуету") : навч. посіб. / ред.-упоряд. А. Душний ; [муз. ред. В. Шафета] ; 

М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мис-

тецтв, Дрогобиц. держ. муз. уч-ще ім. Василя Барвінського. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2009. — 82, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 8—11. — ISМN 979-

0-707513-17-0. — [2009-214 Н]. 

Зміст: Заринь М. Варіації на тему B-A-C-H / перекл. В. Чумака та С. Максимо-

ва. — Росіні Дж. Увертюра до опери "Севільський цирюльник" / перекл. В. Чумака 

та С. Максимова. — Чумак В. Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой, при лужку, при 

лужку" — Тихонов С. Ранчо веселого Джека / перекл. В. Чумака та С. Максимова. 

Див. також 62 
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3.2.9. Навчальні та інструктивні видання для інструментального ансамблю 

92. Матвійчук Л. Д. Методичні основи ансамблевого виконавства : [навч.-
метод. посіб.] / Матвійчук Л. Д. М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К. : Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 
2008. — 95, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISМN М-9007020-9-8. — [2009-211 Н]. 

Зміст: Особливості та принципи перекладання музичних творів для ансамблю 
домро-кобзового складу ; Функції керівника ансамблю ; Функції ансамблистів. — 
Налетіли журавлі : укр. нар. пісня / оброб. А. Бойко ; ред. Н. Безенкової ; По садочку 
ходжу : укр. нар. пісня ; Українські візерунки / оброб. Л. Матвійчук. — Орлов Я. 
Терновацька полька / аранж. Л. Матвійчук. — Шамо І. Дніпровський вальс / аранж. 
Л. Матвійчук. — Мясков К. Півні / ред. Л. Матвійчук. — Матвійчук Л. Розум ; 
Варіації на тему української народної пісні "Ой, за гаєм, гаєм" ; Варіації на тему 
російської народної пісні "Суботея". — Суховерхий В. В кінці греблі шумлять вер-
би ; Полька / аранж. Л. Матвійчук. — Філіпенко В. До тебе / аранж. Л. Матвійчук. 

93. Снєдков І. І. Ансамбль у навчальному процесі та концертній практиці : навч. 
посіб. / Ігор Снєдков. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 57, [1] с. : портр. ; 
29 см. — Бібліогр.: с. 58 (11 назв). — ISBN 978-966-10-1184-6. — [2010-041 Н]. 

Зміст: В аранжуванні І. Снєдкова: Фантазія на теми мюзиклу Е. Л. Вебера 
"Кішки". — Дезмонд П. Таке Five. — Ютіла У. Самба. — Гуревич Ф., Гарєєв Р. 
Старе банджо. 

3.3. Твори для інструментів соло 

3.3.1. Клавішні інструменти 

3.3.1.1. Фортепіано 

94. Бобикевич О. Фортепіанні твори : посіб. пед. репертуару з курсу "Основ. 
муз. інструм. (фп.)" : [для студ. вищ. навч. закл.] / Остап Бобикевич ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2008. — 67 с. : 
портр. ; 29 см. — Присвяч. 120-річчю від дня народж. О. Бобикевича. — Бібліогр. в 
підрядк. прим. — 300 пр. — ISМN 978-966-707513-19-4. — [2009-220 Н]. 

Зміст: Прелюд : "Пісня весни" ; Балада : "Спомин" ; Жалобний марш ; Колис-
кова ; Фантазія ; Українська рапсодія ; Колядки : "Бог Предвічний" ; "Нині весела 
світу новина" ; "Христос родився" ; "Нова радість" ; Варіації на теми народних пісень. 

95. Герасимчук В. В. Хрестоматія поліфонічних творів для фортепіано : навч. 
посіб. для студ. муз. від-нь пед. коледжів / Герасимчук В. В., Столярчук Л. І., Бетюга В. А. 
Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. 
обл. друк., 2009. — 211 с. ; 29 см. — На обкл. авт. не зазначено. — 300 пр. — 
ISMN M 707516-08-9. — [2009-179 Н]. 

Зміст: Ой вербо, вербо : укр. нар. пісня / перекл. І. Берковича ; Гра в зайчика ; 
Над річкою бережком ; Чого соловей ; Ой з-за гори кам'яної ; Зашуміла ліщинонька : 
укр. нар. пісні / оброб. М. Леонтовича ; перекл. І. Берковича ; Пливе човен ; Ой під 
горою, під перевозом : укр. нар. пісні / оброб. М. Лисенка ; перекл. І. Берковича ; 
Хміль лугами : укр. нар. пісня / оброб. Я. Степового ; перекл. І. Берковича. — 
Руднєв М. Щебетала пташечка. — Беркович І. Канон. — Караманов А. Менует. — 
Крігер Й. Менует. — Моцарт Л. Менует ; Буре ; Арія. — Бах Й. С. Арія ре мінор ; 
Волинка ; Менует соль мінор ; Полонез ; Менует ре мінор ; Маленька прелюдія до 
мажор : (№ 2 з 1-го зошита) ; Маленька прелюдія соль мінор : (№ 10 з 1-го зошита) ; 
Маленька прелюдія ре мінор : (№ 6 з 1-го зошита) ; Чотири маленькі прелюдії : 
(1 зошит: № 8 ; 2 зошит: № 2, 3, 6) ; Маленька прелюдія та фуга ля мінор / ред. 
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Л. Ройзмана ; Два менуети : соль мажор ; Арія соль мінор ; П'ять двоголосних інвен-
цій / ред. Ф. Бузоні ; Маленька двоголосна фуга до мінор ; Фуга соль мажор ; Дві 
триголосні фуги : до мажор ; П'ять триголосних інвенцій / ред. Ф. Бузоні ; Фантазія 
до мінор ; Сарабанда : з Французької сюїти ре мінор ; П'ять п'єс : з Французької сюї-
ти до мінор ; Дві п'єси : з Французької сюїти мі-бемоль мажор / ред. Л. Ройзмана ; 
Алеманда : з Англійської сюїти ля мінор ; Дві п'єси : з Англійської сюїти соль мінор / 
ред. Е. Петрі ; Фуга ля мінор. — Бах Й. С.—Кабалевський Д. Три маленькі органні 
прелюдії та фуги. — Перселл Г. Арія. — Кореллі А. Сарабанда ре мінор ; Сарабанда 
мі мінор. — Шевченко С. Канон. — Бланджіні Ф. Арієта. — Гендель Г. Ф. Дві 
сарабанди ; Дві прелюдії : соль мажор ; Алеманда соль мінор ; Сюїта № 11 : ре мі-
нор ; Алеманда : з сюїти № 8 фа мінор. — Щуровський Ю. Поле ; Розповідь ; Сте-
пова пісня ; Інвенція. — Гедіке О. Інвенція : тв. 60. — Павлюченко С. Фугета ля 
мінор. — Бах Ф. Е. Полонез ; Фантазія ; Менует. — Бах В. Ф. Алегро. — 
Скарлатті Д. Арія. — Телеман Г. Модерато. — Майкапар С. Канон : тв. 16, № 5 ; 
Прелюдія та фугета : тв. 37, № 2, № 4. — Гедіке О. Триголосна прелюдія. — Ціполі 
Д. Фугета мі мінор ; Три фугети: ре мінор ; ре мінор ; мі мінор ; Сарабанда соль мі-
нор. — Каріссімі Дж. Фугета. — Пахельбель Й. Чакона фа мінор. — Мартіні Д. 
Арія. — Сейксас К. Токата фа мінор. — Кребс Й. Токата соль мажор. — Кларк І. 
Жига ля мажор. — Маттезон Й. Сюїта. — Лядов А. Канони : тв. 34, № 1, № 2. — 
Мясков-ський М. У старовинному стилі : (фуга) : тв. 43, № 2 ; Двоголосна фуга 
соль мінор : тв. 78, № 3 ; Фуга : тв. 78, № 4. — Купревич В. Фуга. — Осокін М. 
Фуга : тв. 23, № 16. — Чюрльоніс М. Канон ля-бемоль мажор : тв. 9, № 2 ; Фугета сі 
мінор. — Гуаставіно К. Недільний ранок : (триголос. фуга на тему аргентин. нар. 
пісні). — Юцевич Є. Інвенція на тему укр. нар. пісні "Сонце низенько" ; Фуга. — 
Скрябін О. Канон ре мінор. — Гріг Е. Канон : тв. 38. — Рахманінов С. Канон мі 
мінор. — Дюбюк О. Етюд в стилі фуги. — Глінка М. Фуга ля мінор. — Галуппі Б. 
Жига. — Ревуцький Л. Канон сі-бемоль мінор. 

96. 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. — ISМN 979-0-707506-33-2. — [2010-021 Н]. 

97. Музичні сходинки : зб. фортепіан. п'єс і вправ для початківців / авт. і упоряд. 
Л. Вершиніна. — К. : Менеджмент-XXI, 2010. — 64 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-
9007060-0-2. — [2010-056 Н]. 

98. Нестайко А. Пам'ять юності : сюїта для фп. / Анатолій Нестайко. — Євпа-
торія : Євпатор. міська друк., 2009. — 23 с. ; 30 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-8757-
25-9. — [2009-181 Н]. 

99. Пономаренко О. М. Вивчення фортепіанних концертів в курсі загального 
та спеціалізованого фортепіано : (на прикладі Першого фортепіан. концерту С-dur 
Г. Галиніна) : навч. посіб. / О. М. Пономаренко ; М-во культури і туризму України, 
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Донец. держ. муз. акад. ім. С. С. Про-
коф'єва. — К. : ДАКККіМ, 2008. — 104 с. ; 28 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-452-
003-1. — [2009-149 Н]. 

100. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 1-й кл. / [ред.-упоряд. Б. О. Ми-
лич]. — К. : Муз. Україна, 2009. — 80 с. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISMN М-707502-12-9. 
— [2009-169 Н]. 

101. Халітова М. Картини Бешуя : зб. п'єс для фп. : [навч. посіб.] / Мерзіє Ха-
літова. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2009. — 102, [1] с. : нот. іл., портр. ; 
29 см. — Текст: укр., кримськотатар., рос., англ. — 500 пр. — ISBN 978-966-354-329-1. 
— [2010-054 Н]. 

Зміст: Шуточная, Утренняя звезда ; Рассвет ; Скачки ; Рассказ ; Осенний пей-
заж ; Allegro в "ля" ; Танец кукол ; Скерцо ; Игра в мяч ; Весенние настроения ; 
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В горах ; На теннисной площадке ; Дыхание Бешуя ; Экспромт ; Прелюдия ; Поли-
фоническая пьеса ; Бал хризантем ; Листья кружатся в осеннем хороводе... ; Соната-
фантазия ; Две концертные пьесы ; Легенда "Ак-кая". 

102. Чайковський П. І. Дитячий альбом. Ч. 1 / П. І. Чайковський ; перекла-
дення для фп. в 4 руки. Л. Жульєвої ; вірші Л. Дацюк. — Тернопіль : Навч. кн. — 
Богдан, 2010. — 45, [2] с. : портр. ; 29 см. — (Музика). — ISMN M-707509-73-9. — 
[2010-043 Н]. 

Зміст: 1. Ранкова молитва ; 2. Зимовий ранок ; 3. Мама ; 4. Гра в конячки ; 
5. Марш дерев'яних солдатиків ; 6. Нова лялька ; 7. Хвороба ляльки ; 8. Вальс ; 
9. Полька ; 10. Мазурка. 

103. Чайковський П. І. Дитячий альбом. Ч. 2 / П. І. Чайковський ; перекла-
дення для фп. в 4 руки Л. Жульєвої ; вірші Л. Дацюк. — Тернопіль : Навч. кн. — 
Богдан, 2010. — 49, [2] с. : портр. ; 29 см. — (Музика). — ISMN M-707509-74-6. — 
[2010-044 Н]. 

Зміст: 1. Російська пісня ; 2. Мужик на гармоніці грає ; 3. Камаринська ; 4. Іта-
лійська пісенька ; 5. Старовинна французька пісенька ; 6. Німецька пісенька ; 7. Неа-
політанська пісенька ; 8. Нянчина казка ; 9. Баба-Яга ; 10. Солодка мрія ; 11. Пісня 
жайворонка ; 12. У церкві ; 13. Шарманщик співає. 

Див. також 120, 148 

3.3.1.2. Орган, фісгармонія 

Див. 148 

3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон 

104. Анжеліс Ф. Концертні твори = Concert pieces / Франк Анжеліс ; упорядкув. 
А. Семешка. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 48, [1] с. ; 29 см. — 
ISМN М-707509-61-6. — [2010-013 Н]. 

Зміст: Романс ; Амальгама ; Вальс клоуна ; Ритмічна коробочка ; Ноктюрн ; 
Токата. 

105. Баян на концертній естраді = Accordion on the concert stage. Вип. 5 / [муз. 
ред.: А. Семешка та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 59, [1] с. ; 29 см. 
— ISМN 707509-45-6. — [2010-009 Н]. 

Зміст: Бах Й. С. Партита 1 : B-Dur. — Мюгель Е. Соната А-Dur. — Мун-
тян О. Ранок. — Мирончук Б. Концертна самба. — Новіков В. Концертний рег-
тайм : Дружба. 

106. Баян на концертній естраді = Accordion on the concert stage. Вип. 6 / [упорядкув. 
та муз. ред.: А. Семешка та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 54, 
[1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707509-84-5. — [2010-010 Н]. 

Зміст: Бах Й. С. Фантазія та фуга : d-moll. — Скарлатті Д. Соната : e-moll ; 
Соната : E-Dur. — Пешетті Б. Соната : c-moll — Мунтян О. Світлячок. — Мирон-
чук Б. Босса-нова. — Новіков В. Самба : Карнавал. 

107. Баян на концертній естраді = Accordion on the concert stage. Вип. 7 / [муз. 
ред.: А. Семешка та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 57, [1] с. ; 29 см. 
— ISМN 979-0-707509-83-8. — [2010-011 Н]. 

Зміст: Боссі М. Е. Скерцо. — Нижник А. Соната. — Мейсл Я. Токата. — 
Подгорний В. Імпровізація. — Дербенко Е. Бурлеска. 

108. Баян на концертній естраді = Accordion on the concert stage. Вип. 7 / [упорядкув. 
та муз. ред.: А. Семешка та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 65, 
[1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707509-82-1. — [2010-012 Н]. 

Зміст: Пітч К. Ф. Фантазія та фуга. — Білошицький А. В іспанському стилі. 
— Гайденко А. Соната № 2. — Семенов В. Присвята. — Власов В. Сьогодні свято. 
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109. Береза А. В. Твори українських композиторів у класі акордеонно-
баянного виконавства : навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. спец. та вчителів му-
зики. Т. 2—3 / А. В. Береза, В. К. Лебедєв, Б. І. Нестерович ; Вінниц. нац. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського, Каф. музикознав. та інструмент. підготов. — Вінниця : 
Планер, 2009. — 354 с. : іл., табл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 60—61 (26 назв). — 
100 пр. — ISMN 979-0-707500-86-6. — [2009-153 Н]. 

Зміст: Оригінальні п'єси: Білошицький А. Байлаора ; Біля колиски. — Булав-
ко В. Варіації на тему української народної пісні "Гандзя". — Власов В. Басо-
остинато ; "Свято на Молдаваеці" ; Клавесин ; Танець бессарабських циган. — Гай-
денко А. Весняна хора. — Гайдук А. Коломийка. — Гивель Б. Карпатські струмоч-
ки ; Подолянка ; Рондо на тему "Аркан". — Горенко Л. Варіації на тему української 
народної пісні "Їхав козак за Дунай". — Губанов В. Вальс : з Ретро-сюїти. — Дику-
саров В. Прелюдія сі бемоль мажор ; Скерцо. — Зубицький В. Дощик : з "Дитячої 
сюїти". — Кураєв Е. Прелюдія : В костьолі. — М'ясков К. Болеро ; Світанок : із 
сюїти "В лісі у юннатів" ; Український танець. — Онуфрієнко А. Колискова, Танець 
та Марш : з "Маленької сюїти". — Островерхий І. Фантазія на теми українських 
коломийок. — Підгорний В. Фантазія на тему пісні "Повій, вітре, на Вкраїну". — 
Різоль М. Варіації на тему української народної пісні "Дощик" ; Концертна п'єса на 
буковинські теми ; Варіації на тему пісні А. Новикова "Смуглянка" ; Концертна об-
робка угорського танцю "Чардаш". — Рябінін В. Ялиночка : (Новорічний вальс). — 
Чуєв А. Парафраз на українські теми. — Швець В. Вальс у стилі ретро. — 
Яшкевич І. Концертна обробка п'єси С. Рахманінова "Італійська полька" ; Обробка 
фольклорного мелосу: Барвінський В. Колядки і щедрівки: Бог предвічний ; Добрий 
вечір ; Нова радість стала / перекл. для баяна П. Берези. — Береза П. Козацька похі-
дна ; Фуга на тему казахської народної пісні. — Береза П., Нестерович Б. Свята 
ніч : оброб. укр. нар. пісні. — Бец О. Полька "Подолянка". — Корецький М. Оброб-
ки українських народних пісень: Кину кужіль на полицю ; Посилала мене мати. — 
Лебедєв В. Парафраз на українські теми ; Обробка білоруського народного танцю 
"Янка". — Лятошинський Б. Обробка української народної пісні "Реве та стогне 
Дніпр широкий" / концерт. транскр. М. Різоля. — Нестерович Б. Віночок : (варіації 
на теми укр. нар. пісень) ; Іспанський танець : (сюїта) ; Фантазія : (на теми укр. нар. 
пісень). — Ревуцький Л. Обробка української народної пісні "Їхав козак на війнонь-
ку" / концерт. транскр. М. Різоля. — Швець В. Святки. 

110. Власов В. П. Твори для баяна (акордеона) в ансамблі та з камерним оркест-
ром = Произведения для баяна (аккордеона) в ансамбле и с камерным оркестром = 
Accordion compositions for music group and chamber orchestra / Віктор Власов. — 
(Партитура). — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 46, [2] с. ; 29 см. — 
ISMN 979-0-707579-02-2. — [2010-048 Н]. 

Содерж.: Концертный триптих : на тему картины Иеронима Босха "Страшный 
суд" / транскр. для ансамбля Р. Смоляра ; Infinito : пьеса : для аккордеона и камер. орк. ; 
Листок из Одесского альбома : пьеса : для аккордеона и камерн. орк. : партитуры. 

111. Гальчанський В. В. Концертні твори для баяна (акордеона) = Concerto 
pieces for accordion playing. Вип. 7 / Володимир Гальчанський ; [упорядкув. та муз. 
ред.: Семешка А., Кмітя О.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 61, [1] с. : 
портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707509-81-4. — [2010-046 Н]. 

Зміст: Українські акварелі ; Ой під вишнею : концерт. варіації на тему укр. нар. 
пісні ; Глибока кирниця : концерт. варіації на укр. тему ; Ой не світи, місяченьку : 
фантазія на тему укр. нар. пісні ; Гандзя : варіації на укр. тему ; У Харкові дощ іде : 
муз. нарис на укр. тему. 

112. Душний А. Педагогічний репертуар для народних інструментів / Андрій 
Душний, Сергій Карась ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Дрогобиц. 
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держ. муз. уч-ще ім. Василя Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2009. 
— 59, [1] с. ; 29 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 3, 59 та в підрядк. 
прим. — 300 пр. — ISМN 979-0-707513-13-2. — [2009-216 Н]. 

Зміст: Кушнарьов Х. Пассакалія і фуга для органа / перекл. для баяна А. Онуф-
рієнка. — Онуфрієнко А. Поема : для орк. нар. інструм. : [партитура]. 

113. Колосовська О. Сюїта № 1 "Ескізи" : для акордеона / Олеся Колосовська. 
— Львів : ТеРус, 2009. — 19, [1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707510-05-6. — [2009-205 Н]. 

Зміст: Ч. 1 : Імпровізація ; Ч. 2 : Хора ; Ч. 3 : Елегія ; Ч. 4 : Порив ; Ч. 5 : Токата. 
114. Обробки українських обрядових пісень для баяна та акордеона : навч. посіб. 

для учнів почат. муз. та мистец. закл. [Кн. 1] / уклад. та авт. обробок М. К. Поліщук. 
— Львів : ТеРус, 2009. — 71, [1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707510-10-0. — [2009-203 Н]. 

Зміст: Колядки: Бог предвічний ; Іде звізда чудна ; Хто там по дорозі ; Чудесна 
зірка ; А Пречиста Діва по світу ходила : "Темненькая нічка тьмою світ закрила..." ; 
На небі зірка : "... ясна засяла..." ; Зійшла вже зоря : "... на неба зводі..." ; Бог ся рождає : 
"... хто ж Го може знати!.." ; Господь Бог предвічний ; Прилетіли ангелята ; Небо і 
земля нині торжествують ; Свята ніч : "... тиха ніч!.." ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки 
ходи..." ; Добрий вечір тобі, пане господарю : "... радуйся!.." ; По всьому світу стала 
новина ; Щедрівки: Защебетала, гей ластівонька ; Щедрий вечір всім нам : "... щас-
лива година..." ; Там за горою плугатарі орють ; В панськім городі росла лелія ; Йор-
данські пісні: Ти, Йордане, приготовися ; Алилеєм, Христе Боже : "... во Йордану..." ; 
Ой на, річці, на Йордані ; Веснянки : (гаївки): Ми голуба ізловили ; Ой вечір, вечір, 
вечериною ; А ти старий діду : "... чому ся не жениш?.." ; Там у полі два дубки ; Пле-
ту, плету ліс, ліс. 

115. Онуфрієнко А. Альбом баяніста : навч. посіб. Вип. 2 / Анатолій Онуфрієн-
ко ; ред.-упоряд.: А. Душний. С. Карась ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
Дрогобиц. держ. муз. уч-ще ім. Василя Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : 
Посвіт, 2009. — 63, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 9 (6 назв) та в підрядк. прим. 
— 300 пр. — ISМN 979-0707513-18-7. — [2009-212 Н]. 

Зміст: Онуфрієнко А. Ескіз № 1 ; Ескіз № 2 ; Ескіз № 3 ; Варіації ; Маленька 
поема : (для дуету) ; Перекладення А. Онуфрієнка: Орфєєв С. Молдавська колискова 
пісня. — Скорик М. Народний танець. — Штогаренко А. Образи. — Колесса М. 
Фантастичний прелюд. — Косенко В. Мазурка. — Красотов О. Прелюд. — Кос-
Анатольський А. Скерцо. — Прокоф'єв С. Танець самоцвітів : (для дуету). 

116. Серотюк П. Ф. Баян (готово-виборний) : навч. посіб. : 4-й кл. / Петро Се-
ротюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 110, [1] с. ; 29 см. — На обкл. авт. 
не зазначено. — ISBN 978-966-10-1187-7. — [2010-042 Н]. 

Зміст: Розвиток творчої фантазії : (фактурна різноманітність) ; Поліфонія ; Ве-
лика форма ; Народні пісні, танці та популярна музика ; Ансамблі ; Етюди. 

117. Чуєв О. А. Концертні твори для баяна (акордеона) = Concerto pieces for ac-
cordion playing. Вип. 8 / Олександр Чуєв ; [упорядкув. та муз. ред.: А. Семешка, 
О. Кмітя]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 50, [2] с. : портр. ; 29 см. — 
ISMN 979-0-707509-80-7. — [2010-047 Н]. 

Зміст: Чуєв О. Адажіо ; Романс ; Маріупольський вальс ; Балканський сувенір ; 
Вальс-експромт ; Токата ; Парафраза на українські теми. — Ніколопулос Хр., Чуєв О. 
Орхістріко. 

3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

118. Бойсан В. І. Ти і музика : для дітей мол. шк. віку. Ч. 1. Світ музики і твій 
інструмент / Валентина Бойсан. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 99, 
[3] с., [4] арк. іл. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-966-10-0368-1. — [2010-008 Н]. 
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3.3.2. Смичкові інструменти 

3.3.2.1. Скрипка 

119. Популярні мелодії для скрипки / перекл. для скрипки в супр. фп. К. Дубо-
вик. — К. : Муз. Україна, 2010. — 40 с., 1 партит. (11 с.). ; 30 см. — (Юному музикан-
ту). — 50 пр. — ISMN 979-0-707527-05-4. — [2010-078 Н]. 

Зміст: Дога Є. Вальс : із к/ф "Мій лагідний та ніжний звір". — Лей Ф. Історія 
кохання. — Ласт Дж. Самотній пастух. — Кемпферт Б. Мандрівники уночі. — 
Гарваренц Г. Вічне кохання. — Хорнер Дж. Моє серце кохатиме : із к/ф "Титанік". 

120. Присухін М. І. Збірник каденцій до скрипкових та фортепіанного концер-
тів / Модест Присухін. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 17, [2] с. ; 29 см. 
— ISNМ 979-0-707509-99-9. — [2010-071 Н]. 

Зміст: Каденції до концертів: № 4 В. А. Моцарта : для скрипки з орк. ; № 3 : 
для фп. з орк. ; Ре-мажор Н. Паганіні : для скрипки з орк. ; А. І. Хачатуряна : для 
скрипки з орк. ; Дж. Віотті : для скрипки з фп. ; Каденція до фолії А. Кореллі : для 
скрипки з фп. 

3.3.2.2. Альт 

121. Бах Й. С. Три сонати та три партити для скрипки соло Три сонати та три 
партити для скрипки соло = Три сонаты и три партиты для скрипки соло = Three 
sonatas and three partitas for violino solo : Транскрипція для альта С. В. Кулакова : 
навч. посіб. для студ. орк. ф-тів вищ. муз. закл. України / Й. С. Бах ; М-во культури і 
туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К. : Купріянова, 
2007. — 83 с. : портр. ; 29 см. — Текст та нот. текст парал.: укр., рос., англ. — 300 пр. 
— ISBN 978-966-8668-39-5. — [2009-148 Н]. 

3.3.2.6. Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів  

122. Поліфонічні твори для скрипки : Г. Ф. Телеман. 12 фантазій : навч.-метод. 
посіб. для підготов. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" спец. 6.010100 "ПМСО: 
Музика. Напряму підготов. 0101. Пед. освіта" / упоряд.: Ю. Чорний, О. Тимків ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ 
ім. І. Франка, 2009. — 55 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 53 (9 назв). — Імен. 
покажч.: с. 52. — 300 пр. — ISВN 978-966-384-128-1. — [2010-023 Н]. 

123. Поліфонічні твори для скрипки : Й. С. Бах : навч.-метод. посіб. для підготов. 
фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" спец. 6.010103 "ПМСО: Музика. Напря-
му підготов. 0101. Пед. освіта" / упоряд.: Ю. Чорний, О. Тимків ; Дрогобиц. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка. — Партитура 1 [для скрипки соло]. — Дрогобич (Львів. 
обл.) : ДДПУ ім. І. Франка, 2009. — 39 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 35 (14 назв). 
— Алф. покажч.: с. 36—37. — 300 пр. — ISВN 978-966-384-095-6. — [2010-022 Н]. 

3.3.3. Щипкові інструменти 

3.3.3.1. Арфа 

124. Гумен О. Українська музика для арфи : пер. для арфи у формі посіб. для 
учнів 2—5-х кл. муз. шк. / Олександра Гумен ; Голов. упр. культури і мистецтв викон. 
органу Київради (Київ. держадмін.), Метод. каб. навч. закл. — К. : BONA MENTE, 
2009. — 24, [1] с., включ. обкл. ; 29 см. — ISMN 979-0-9007050-0-6. — [2009-173 Н]. 

Зміст: Колодуб Л. Пісня ведмедика ; Гопак. — Косенко В. Скерцино ; Дощик. 
— Щуровський Ю. Зозуленька ; Український танець ; Голуб воркує. — Беркович І. 
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Прелюдія. — Ростимашенко Т. Дзвіночки. — Степаненко М. Вечірня мелодія. — 
Сасько Г. Перший пролісок. — Сокальський В. У гаю. — Гліер Р. Романс. — 
Бершак Л. Ноктюрн. 

3.3.3.2. Гітара 

125. Водолажский А. М. Переложение для гитары = Rags for guitar / [А. М. Во-

долажский]. — Сімферополь : Таврія, 2008. — 6 с. ; 30 см. — Авт. зазначено на зво-

роті тит. арк. — ISBN 978-966-453-213-7. — [2009-171 Н]. 

126. Мітін В. О. Альбом юного гітаріста = Children's album of a guitarist / Воло-

димир Мітін. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 15 с. : портр. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707579-01-5. — [2010-040 Н]. 

Зміст: Прелюдія ; Міраж ; Новорічна казка ; Бабусин альбом ; Колискова ; 

Блюз ; Елегія ; Приморський бульвар ; Сумний спомин ; Романтичний вальс ; Екс-

промт. 

127. Юний гітарист : навч. посіб. : 1-й кл. / упорядкув. та викон. ред. П. Іван-

никова. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 54, [2] с. : портр. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707579-07-7. — [2010-049 Н]. 

Див. також 137 

3.3.3.4. Бандура 

128. Бах Й. С. Органні хоральні прелюдії : у перекл. для бандури : навч. посіб. / 

Й. С. Бах ; перекл. та викон. ред. С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2010. — 35, [1] с. ; 28 см. — ISВN 978-966-10-1189-1. — [2010-074 Н]. 

Зміст: Бах Й. С. Хоральні прелюдії: BWV № 599, 601, 614, 625, 626, 639, 642, 

644, 645, 691, 691а, 699, 706, 715, 726, 729, 745. — Неймарк Г. Хорал : "Wer nur den 

lieben Gott lasst walten" : BWV № 691. — Агле Й. Р. Хорал : "Liebster Jesu, wir sind 

hier". 

129. Курило Н. Б. Бандурна веселка : зб. муз. творів для учнів дит. муз. шк. 

Вип. 1 / Наталія Курило ; Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін. — Львів : 

ТеРус, 2009. — 16 с.. ; 29 см. — ISМN 979-0-707510-08-7. — [2009-200 Н]. 

Зміст: Етюд № 1—4 ; Через річеньку : варіації на тему укр. нар. пісні ; Котику 

сіренький : фантазія на тему укр. нар. пісні ; Обробки народних пісень: Як я си заспі-

ваєм ; Ой з-за гам, гаєм ; Ой, у полі три криниченьки ; Ой, під горою. 

130. Курило Н. Б. Бандурна веселка : зб. муз. творів для учнів дит. муз. шк. 

Вип. 2 / Наталія Курило ; Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін. — Львів : 

ТеРус, 2009. — 19, [1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707510-09-4. — [2009-201 Н]. 

Зміст: Етюд № 5—10 ; Варіації на тему української народної пісні: Якби мені 

черевички ; Ой лопнув обруч ; Подоляночка ; Ой, хмелю мій, хмелю ; Обробка ук-

раїнської народної пісні "Дівка Явдошка". 

131. Курінний О. В. Етюди для бандури / О. В. Курінний. — Тернопіль : Навч. 

кн. — Богдан, 2010. — 23, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707579-04-6. — 

[2010-045 Н]. 

Зміст: Етюди № 1—14. 

132. М'ясков К. О. Концертіно № 3 : для бандури з орк. / Костянтин М'ясков. 

— (Клавір). — Львів : ТеРус, 2009. — 24 с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707510-07-0. — 

[2009-202 Н]. 

133. Поліфонічні твори зарубіжних композиторів епохи Бароко / перекл. для 

бандури та упорядкув. О. Верещинського ; М-во культури і туризму України, Держ. 
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метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. — К. : Посвіт, 2008. — 71 с. : портр. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 7 (11 назв). — 300 пр. — ISМN 979-0-707513-21-7. — [2009-217 Н]. 

Зміст: Гендель Г. Прелюдія G-dur ; Фуга G-dur ; Фуга C-dur ; Фугети: G-dur ; 

C-dur ; D-dur ; D-dur ; F-dur ; C-dur. — Бах Й. С. Прелюдія G-dur ; Фугета : G-dur. — 

Телеман Г. Ф. Прелюдія a-moll—d-moll. — Пахельбель Й. Чакона e-moll ; Фуга 

C-dur ; Фуга C-dur : № 2 : з "Магніфіката" ; Прелюдія і фуга e-moll. — Муффат Т. 

Фугета a-moll : № 1 ; № 2 ; № 3 ; № 4 ; Фуга G-dur ; Фуга D-dur. — Ціполі Д. Фугета 

d-moll : № 1 ; Фугета d-moll : № 2 ; Фугета a-moll : № 3. — Каріссімі Дж. Фугета 

a-moll. — Фазоло Д. Фуга C-dur— G-dur. — Фрескобальді Дж. Фуги a-moll : № 1 ; 

№ 2 ; № 3. — Фішер Ф. Прелюдії і фуги: h-moll ; e-moll ; a-moll. — Маттезон Й. 

Велика Фуга G-dur. 

134. Твори для бандури в супроводі фортепіано. Вип. 3 / перекл. для бандури 

та впорядкув. С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 35 с. : портр. ; 

29 см. — ISМN 979-0-707509-96-8. — [2010-014 Н]. 

Зміст: П'єси українських та зарубіжних авторів: Українські народні пісні: Їхав 

козак за Дунай ; Веселі гуси ; Зайчик / оброб. М. Красєва ; По дорозі жук, жук / 

оброб. К. Шутенко ; Журавель ; Вийшли в полі косарі / ред. П. Чайковського ; Коза-

дереза / Л. Ревуцький ; За городом качки пливуть / оброб. М. Степаненко ; Прилітай, 

прилітай / обр. С. Людкевича. — Лисенко М. Колискова. — Косенко В. Українська 

народна пісня. — Римський-Корсаков М. Пісня : з опери "Майська ніч". — 

Мясков К. Сумна пісенька. — Глюк К. Буре. — Моцарт В. Вальс ; Пасп'є. — Люл-

лі Ж. Пісня. — Гайдн Й. Пісня. — Бах Й. С. Гавот. — Рамо Ж. Менует ; Ригодон. 

— Шуберт Ф. Лендлер. 

135. Твори для бандури в супроводі фортепіано. Вип. 4 / перекладення для бан-

дури та впорядкув. С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 73, 

[1] с. : портр. ; 29 см. — ISМN 979-0-707509-97-5. — [2010-015 Н]. 

Зміст: П'єси українських та зарубіжних авторів: Косенко В. Дзвіночки : вальс. 

— Стеценко К. Танець. — Скорик М. Народний танець. — Лисенко М. Хвилина 

розпачу. — Мясков К. Прелюд. — Мусоргський М. Гопак : з опери "Сорочинський 

ярмарок". — Рамо Ж. Тамбурин. — Моцарт В. Полонез ; Багатель. — Вебер К. 

Вальс : із опери "Вільний стрілець". — Бетховен Л. Два народних танці ; Твори ве-

ликої форми українських та зарубіжних авторів: Степаненко М. Варіації на україн-

ську тему. — Нісс С. Тема і варіації. — Матвійчук Л. Варіації на тему "Ой за гаєм, 

гаєм". — Гендель Г. Варіації. — Моцарт В. Сонатина. — Чимароза Д. Соната. 

136. Чумак Ю. Педагогічний репертуар бандуриста-вокаліста "Дзвени, банду-

ро!" : навч. посіб. / Юрій Чумак, Наталія Цигилик-Чумак ; ред.-упоряд. А. Душний ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз-пед. ф-т, Каф. нар. муз. інструмен-

тів та вокалу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2009. — 47, [1] с. : портр. ; 29 см. — 

Бібліогр. в тексті. — ISМN 979-0-707513-12-5. — [2009-215 Н]. 

Зміст: Чумак Ю. Дзвени, бандуро : "Ти перейшла до нас від славних кобза-

рів..." ; Музика гір : "Відлунюють гори... То кличуть Карпати..." ; Скрипка-

чарівниця : "Як у Верховині Іванко заграє..." ; Довго мужа вибирала : "Йду, бувало, 

молодою..." / сл. А. Канич. — Хом І. Перехресні стежки : "Кущ калини в саду тихо 

шепче у сні..." / сл. А. Канич ; аранж. Ю. Чумак. — Івасюк В. Фантазія травневих 

ночей : "У ночі травневі наснилась мені..." / сл. авт. ; перекл. Н. Цигилик-Чумак. — 

Корч В. Цвіту долю принеси : "Цвітом вишня промовля..." / сл. Й. Фиштика ; перекл. 

Н. Цигилик-Чумак. — Веселовський Б. Мак : "Не знаю де, за що і як..." / сл. О. Слі-

саренка ; перекл. Н. Цигилик-Чумак. — Фільц Б. Сон : "На панщині пшеницю жа-
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ла..." / сл. Т. Шевченка ; перекл. Н. Цигилик-Чумак. — Філіпенко В. Стоять верби / 

сл. І. Лазаревського ; перекл. Н. Цигилик-Чумак. 

Див. також 138 

3.3.3.7. Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів 

137. Карпенко А. С. Школа игры на шестиструнной гитаре : [учеб. пособие] / 

А. Карпенко. — Кременчуг (Полтав. обл.) : Про-Графика, 2008. — 70 с. : ил., табл., 

портр. ; 29 см. — 50 экз. — ISМN М-707500-83-5. — [2009-198 Н]. 

138. Хоткевич Г. М. (1877—1938). Бандура та її репертуар / Г. М. Хоткевич ; 

заг. ред., комент. та передм., [с. 3—22,] В. Мішалова ; Фундація українознав. студій в 

Австралії. — Х. : Фонд нац.-культур. ініціатив ім. Г. Хоткевича ; Торонто : [б. в.], 

2009. — 265, [2] с. : табл., портр. ; 20 см. — (Серія "Музична спадщина Гната Хотке-

вича" ; вип. 3). — Бібліогр. в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 263—265. — 500 пр. 

— ISBN 978-966-2293-00-5. — [2010-039 Н]. 

3.3.4. Духові інструменти 

3.3.4.3. Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 

139. Валторна : вправи, гами, етюди і п'єси : 1-й кл. / [упоряд. П. А. Зборов-

ський]. — Клавір з доданням партії валторни. — К. : Муз. Україна, 2009. — 1 клавір 

(78, [1] с.), 1 парт. (19 с.). : іл. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707527-04-7. — 

[2009-168 Н]. 

3.3.5. Ударні інструменти 

140. Мельничук С. Ф. Репертуар концертуючого цимбаліста = The repertoire of 

a concertizing cembalist : концерт. твори для цимбалів укр. композиторів / Святослав 

Мельничук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. — Вид. 2-ге, доповн. — Рів-

не : НУВГП, 2009. — 220 с. ; 29 см. — Текст парал.: укр., англ. — 90 пр. — 978-966-

327-129-3. — [2010-058 Н]. 

Зміст: Цимбальна графіка та мнемотехніка ; Людкевич С. Листок з альбому. 

— Котюк Б. Настрої : для сопілки (флейти) та цимбалів, або дуету цимбалів. — 

Герасименко О. Українське рондо. — Гайденко А. Сонячне коло : концерт : для 

цимбалів з оркестром ; Коляда ; Петрівка ; Триндичка ; Циганіада : концерт-

рапсодія : для цимбалів та симфонічного оркестру : партит. та авт. перекл. для цим-

балів та фп. 

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ТА 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

141. Корейчук М. П. Край над Горинню : твори рівнен. композиторів / М. П. Ко-

рейчук, Б. Й. Столярчук ; Нац. всеукр. муз. спілка, Рівне. обл. від-ня. — Рівне : 

НУВГП, 2009. — 189 с. : іл., портр. ; 28 см. — (Серія "Велика Волинь. Історія. Куль-

тура. Постаті"). — На обкл. авт. не зазначено. — 99 пр. — ISBN 978-966-327-130-9. 

— [2010-057 Н]. 

Зміст: Вокальні та вокально-хорові твори: Корейчук М. Край над Горинню : 

"Де сиві фортеці, мов велети дужі..." / сл. Г. Сербіна ; Поліський край, Волинська 

сторона : "Моя Горинь у вербах і тополях..." / сл. В. Басараби. — Топоровська Г. 

Перед іконою Божої Матері : "О, Пресвятая Владичице Богородице..." : мелодекла-
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мація / текст із Молитвослова ; Заспівай мені знов : "... але тільки про весни..." / сл. 

Є. Лещук. — Дацик М. Народе мій : "... Великий Український..." ; Добрий вечір тобі, 

Україно! : "Посіває од хати й до хати..." / сл. Й. Струцюка. — Гощук Ф. Україна 

непоборна / сл. К. Василевича ; Казав мені муж : "Жінко, що ти в хаті робила..." / сл. 

нар. — Пастушенко А. Пам'ятаймо, брате : "З дитинства мама мудро нас навча-

ла..." ; Синівська пісня : "Лице твоє у зморшках, мов у квітах..." / сл. В. Цимбалюка. 

— Фесай П. Пливуть тумани : "... восени..." / сл. Г. Сербіна ; Принеси весну : "Папо-

роті цвіт, спомин юних літ..." / сл. М. Симчича.— Тарасенко О. Под Твою милость : 

"... прибігаєм...". — Чом ти не прийшов : "... як місяць зійшов я тебе чекала..." : укр. 

нар. пісня / оброб. О. Тарасенка. — Лосєва Т. У неспокої : "Знов болить мені, як 

рана..." / сл. Б. Столярчука. — Корчага В. Зустріч : "Ця зустріч відбулась через ро-

ки..." / сл. Б. Столярчука. — Довганич М. Червона калина : "... чого в лузі гнеш-

ся..." ; Ніч на Підгір'ї : "Погідна ніч, тепла ніч в Карпатськім краю..." / сл. І. Франка. 

— Торчик В. Пісня долю вишила : "Пісня стала долею..." / сл. Ю. Ковальського ; 

Приснилось матері : "Я бачу очі мамині щасливі..." / сл. О. Богачука ; Тернова хуст-

ка / сл. В. Ксендзук. — Леус Т. Я родом звідти... / сл. М. Яковчук ; Весняний етюд / 

сл. Н. Гнатюк. — Федоров М. Казка про ноти : "Є за горами крутими..." / сл. О. Ло-

бової. — Черниш М. Калинонька : "Цвіте калинонька..." / сл. С. Алєксєйцева ; Пісня 

про вчителя : "Ой літа ви погідні..." / сл. І. Шанюка. — Марченко В. Простели мені, 

мамо, рушник / сл. В. Степанюка ; партія фп. Л. Стукало ; Інструментальні твори: 

Андрюхов А. Тарантелла ; Калина : п'єса : для ансамблю скрипалів, труби та фп.— 

Калустьян О. Рондо. — Забута Б. Полька-стаккато : (для дуету баяністів). — Лосє-

ва Т. Мелодія дощу. — Трофимчук О. Вокаліз. — Іляшевич В. Ноктюрн ; Пісня. — 

Столярчук Б. Тарантелла. 

142. Попович В. В. Світлиця, сповнена пісень : вибрані твори / Василь Попо-

вич. — Ужгород : Карпати, 2009. — 186 с. : іл., портр. ; 29 см. — 250 пр. — 

ISMN M-707511-01-5 (у паліт.). — [2010-053 Н]. 

Зміст: Розд. 1: Завітайте до нас в гості у Карпати: Карпатська привітальна : 

"Завітайте до нас в гості..." ; Карпатський вальс : "У літньому небі грайливо..." ; Ми 

— "Джерельця Карпат" : "Народились в краю, наче квіти в раю..." / сл. В. Кобаля ; 

Полонина — рідний край : "Плаче полонина..." / сл. М. Салай-Пак ; Карпатські диво-

гори : "Ой, ви, гори, полонини..." / сл. Н. Гумен ; Рідні Карпати : "Квітучі долини, 

стрімкі полонини..." / сл. І. Чопея ; Стоять в задумі сині гори / сл. Л. Лащук ; А я 

дівчина-горянка : "Одягну я вишиту сорочку..." ; Чарівна гуцулка : "Жовтень у Кар-

патах вже золотить коси..." / сл. О. Попович ; Заспівай, вівчарю, пісню ; Понад сині 

полонини. : "На вершині — синій ранок..." / сл. В. Піпаша-Косівського ; Верховин-

ко! : "... чорнобрива!.." / сл. О. Чупак ; Людське добро : "Тумани плачуть над Карпа-

тами..." / сл. Т. Масенка ; Розд. 2: Нас весело обвінчали свічки, солов'ї і квіти: А я 

закохалася знову : "Затьмарило очі щастя, у небі несли вітрила..." ; Під музику ко-

хання : "Забудеш ти мої слова, забуду я твої слова..." ; Коротка ніч : "... тебе застала в 

полі..." ; Обірвана струна : "Коли поблискує сльоза..." / сл. В. Кузана ; Згадай і розга-

дай : "У теплий край лебідка полетіла..." ; Думай добре головою : "Не ходи навколо 

мене кругами..." ; Бути для тебе рікою : "Роки пропливають всі чередою..." ; Доля 

схоче — на мине : "Я досі зустріч пам'ятаю..." : (романс) ; Пересторога : "Ніч зустрі-

немо з тобою..." ; Ти не вір... : "Стала ти жар-птицею у мріях-снах..." ; Доля-лелітка : 

"Обіцяв, обіцяв, що покличеш..." ; Здавалось нам : "... — усе цвіло..." / сл. В. Кобаля ; 

Твої почуття : "... як чужі..." / сл. О. Попович ; Дива : "І вже забув, як творяться ди-

ва..." ; Евеліна : "Пахнуть трави. Шлях біліє..." ; Берег єднання : "Кохана! Постій! 
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Зупинися!.." ; Не треба слів : "... Не треба. Хай мовчання..." : (романс) ; Лебединий 

сніг : "Замело шляхи, замело стежки..." ; Білі крила вітрил : "На прощання мені пос-

міхнись, моя зоре..." ; Ти приходиш у сни / сл. В. Гетьмана ; Багряний ранок : "Юна-

цьких споминів не стерти..." / сл. Т. Масенка ; Осінній зорепад : "Загубило літечко 

підкову..." / сл. Я. Кухаренка ; Розд. 3: У вусьому буде воля хай Твоя : "В покорі 

серця голову свою..." : молитва / сл. Н. Гумен ; Свята Марія : "Зневіри й болю хвилі 

перейду..." : (молитва до Богородиці) ; За Україну : "Линуть дзвони від Софії..." / сл. 

Г. Данишек ; Вечірній Київ : "... до Дніпра..." ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської 

пісні окраса..." ; Коляска-колиска : "На свіжу дорогу дзеркального блиску..." ; Сумую 

за вами : "Сумую по дому, дружино моя..." : (пісня-балада) / сл. В. Гетьмана ; Красне 

поле : "Помирав хлопчина-квітка..." / сл. Ю. Шипа ; Голуб надії : "Два голуби літа-

ють в небесах..." ; Мій край : "Поміж зелених схилів гір..." / сл. О. Попович ; Рідна 

мамо : "Засиніли гори, затекли тумани..." / сл. М. Найметі ; Зірка : "Поговори ходять 

по усій окрузі..." / сл. В. Кобаля ; Зимонька-зима : "Загубився в полі колосок вівся-

ний..." / сл. Л. Лукачука ; Розд. 4: Співучий колобок : (пісні для дітей) : Співучий 

колобок : "У неділю, в час обіду..." / сл. В. Кленца ; Мандрівна лічилка : "Ми лісоч-

ком мандрували..." ; Снігурі — як ліхтарі : "На ялинці у дворі..." ; Я чекаю Миколая : 

"Примощуся на подушку..." / сл. Л. Вознюк ; Мишенятка не сплять : "Два веселі кот-

ки..." ; Танець зайченят : "Танцювали зайчики..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Сніжинки 

летять : "Зима уже мандрує..." / сл. О. Качан ; Золота осінь : "Ой осінь, осінь золо-

тая..." ; Біло-біло все навкруг / сл. О. Попович ; Нічна казка : "Попід вікна сонько 

ходить..." : (колискова) / сл. В. Кобаля ; Алфавіт — дивний світ : "Кожна буква знає 

точно..." ; Букварик — книжка барвінкова : "Дзвінок покликав всіх до школи..." / сл. 

Н. Бонь ; Розд. 5: Зійшов місяць : (пісні для дітей з фп. супр.): Скрипалик-

цвіркунець : "Із ранку аж до ночі..." / сл. В. Кленца ; Бджілонька Жужу : "А я мале-

нька бджілка..." ; Гей, цвіркуне, друже мій : "Коник, коник зелененький..." / сл. С. 

Коваль ; Співак — невдаха : "Якось я азарт дістав..." / сл. О. Попович ; Зійшов мі-

сяць : "Подивися : над водою..." / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Розд. 6: Верховино, 

світе милий : (пісні для жін. та чол. вок. ансамблю): Верховино, світе милий : для 

чол. вок. ансамблю ; Повій, вітре : "...повій, буйний..." : (за нар. мотивами) : для жін. 

вок. ансамблю ; Дві стежини : "Ой, у гаю дві стежини..." : (за нар. мотивами) : для 

жін. вок. ансамблю ; Ластівочка : " ; Ластівочко-щебетушко..." : для жін. вок. кварте-

ту a capella / сл. О. Чупак ; Де журба дівоча бродить : "... по стежині..." : для жін. вок. 

квартету a capella ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса..." : для чол. 

вок. квартету / сл. В. Гетьмана ; Гори-полонини : "Ти ідеш на гори..." : для чол. вок. 

квартету / сл. Піпаша-Косівського ; Слово щирості : "Цілуй мене, як перше літо..." : 

для чол. вок. квартету / сл. Т. Масенка ; Рахів у неділю : "Подивися ти нав-коло..." / 

сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Воскреса краса : "Поглянь, милий друже..." / сл. О. 

Чупак ; Розд. 7: Карпатські візерунки : (орк. твори): Гуцульська фантазія : на теми 

нар. мелодій ; Карпатські візерунки : фантазія на гуцул. нар. мелодії : для ансамблю 

троїстих музик ; Віночок бичківських весільних мелодій : для ансамблю троїстих му-

зик / оброб. В. Поповича ; Фантазія на українські народні теми / оброб. В. Попадюка 

та В. Поповича.  

143. Рицар-Кіс Г. Хорові та вокально-інструментальні твори : Моя любов / Га-

лина Рицар-Кіс. — Львів : Євросвіт, 2009. — 63 с.. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — 

ISВN 978-966-8364-38-9. — [2010-026 Н]. 

Зміст: Молитва за Україну : "Мій Боже милий, дорогий..." : для міш. хору без 

супр. ; Материнська любов : "Матусю мила, рідна нене..." : для міш. хору без супр. / 
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сл. Д. Гриц ; Моя Україна : "Моя Україно, це гори й долини..." : для міш. хору без 

супр. / сл. Г. Химочка ; Молитва до Богородиці : "Згадай, о всемилостива Діво Ма-

ріє..." : для міш. хору без супр. / сл. невід. авт. ; Любов збудує Україну : для соліста, 

міш. хору в супр. фп. : (2-й вар.) для жін. тріо ; Від Бога — місто Львів : "Львів місто 

найгарніше на цій Землі планеті..." : для жін. тріо з фп. / сл. Р. Голубовича ; Віншів-

ка : "Віншую Вам, господарю..." : для міш. хору без супр. : (2-й вар.) для жін. тріо з 

фп. / сл. К. Михайлюк ; Моя любов : "Вона так гарна, сяє так..." : для соліста в супр. 

фп. / сл. І. Франка ; Моя Україно! : "О, дай мені сили, моя Україно..." : для жін. тріо з 

фп. : (2-й вар.) для співу і ансамблю бандуристів / сл. В. Сосюри ; Матері : "За все, 

що маю, дякую тобі..." : для жін. тріо з фп. / сл. М. Луківа ; Інструментальна музика: 

Елегія : для фп. : (2-й вар.) для бандури. 

144. Столярчук Б. Й. Вокально-хорові твори на вірші Богдана Столярчука та 

інструментальна музика композиторів Рівненщини : [навч. посіб. для студ. мистец. 

вищ. навч. закл. України] / Богдан Столярчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мис-

тецтв, Каф. муз. фольклору, Каф. історії, теорії музики та методики муз виховання. 

— Рівне : Вид-во О. Зеня, 2009. — 260, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-

2096-73-6. — [2009-197 Н]. 

Зміст: Розд. 1 : Вокальні твори : (без супр. і з супр.): Гаськевич-Іванова Т. 

Верни, мене, доле ; Гіркавий трунок : "А хтось спиває з губ твоїх..." ; Горить свіча : 

"... моя, горить..." ; Шумів берізок хор ; Ти зачекай : "... мене до літа..." ; Тиха пісня : 

"Я згоряю, як свічка..." ; Вечір : "Спадає вечір в трави, на стежину...". — Володь-

ко С. Я вертаю у вірш : "... що бринить біля серця тривожно..." ; Верни мене, доле. — 

Конотопчик О., Гайдабура В. Верни мене, доле. — Ільченко Ю. Ти там живеш : 

"... де місяць бродить...". — Леус Т. Забери мене в свій неспокій. — Музиченко Ю. 

Полинув у літо. — Павелко-Яремчук Н. Осінній лист : "Вже літо минає і, мабуть, 

минеться..." ; Гімн РДГУ : "Поліський край, де квітне Погориння...". — Пастушен-

ко А. Моє Полісся : "Моя замріяна земля..." ; Осінь в батьковім саду : "Спинилась 

осінь в батьковім саду...". — Смоленко Ю. Зима : "... тримається за снігу павути-

ну..." ; Знов болиш мені : "... як рана..." ; Цілуємо тепло долоні. — Отрода Н. Твоє 

нерозгадане літо : "Полину я в літо...". — Трофимчук О. Рівненський "Азот" : "Де 

стеляться тумани в синіх ранках...". — Дацик М. Забіліли сніги. — Кухарук Д. Моє 

Полісся голубе : "Моя замріяна земля..." ; Рідне місто моє : "Сяють сонячні дні...". — 

Лосєва Т. Пригорни мене, пісне : "Знов піснею злітає солов'їною..." ; Розд. 2 : Вокаль-

но-хорові та ансамблеві твори: Гайдабура О. Квітни Рівне : "В парках міста весь 

день до смеркання..." ; Зоряна тиша : "Що буде з нами, як літо пройде..." ; Зачекай 

мене : "... до того літа...". — Дацик М. Вертаю у мамину пісню ; Шумів берізок хор : 

"Шумів берізок ніжний хор..." : (для міш. хору). — Леус Т. Забери мене в свій не-

спокій. — Торчик В. Не одлюбив тремтіння твого тіла. — Шуль В. Ти помовчи : 

"... не треба слів...". — Бухальський О. Гімн Колегіуму : "Ми світ науки на землі...". 

— Володько С. Забіліли сніги : (для чол. хору, квартету) ; Зачарований ліс : "Шумів 

берізок ніжний хор..." ; Осінній лист : "... спадав до ніг..." : (для жін. хору) ; Спини-

лась осінь в батьковім саду : (для жін. ансамблю) ; Моє Полісся голубе : "Моя замрія-

на земля..." : (для чол. хору) ; Пахощі Волинської землі : "Ми стрілись на межі тися-

чоліть..." : (для жін. хору, квартету) ; Вечір : "Спадає вечір в трави на стежину..." : 

(для жін. квартету) ; Горить моя свіча : "... горить..." : (для жін. квартету) ; Я вер-

таюсь у вірш : "... що бринить біля серця тривожно...". — Гаськевич-Іванова Т. 

Таємничі гаї : "Перегорне пам'ять сторінку..." ; Мої несхожені стежини ; Недоспівана 

пісня : "Не одлюбив тремтіння твого тіла..." ; Зриває осінь ; Стелю тобі до ніг ; Ці-
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луємо в руках долоні. — Калустьян О. Святкова величальна : "Ми віримо в майбут-

нє України..." : (для міш. хору) ; Гімн РДГУ : "Поліський край, де квітне Погорин-

ня..." ; Осінній поцілунок : "Зриває осінь поцілунки...". — Кухарук Д. Балада про 

Цуманський ліс : "В цуманських лісах спокійно навкруги...". — Пастушенко А. Моє 

Полісся : "Моя замріяна земля...". — Терлецький М. Гімн Технічному коледжу : 

"Ми пронесемо через юні роки...". — Андрухов А. Забіліли сніги. — Годзик С. Спо-

гад : "Не одлюбив тремтіння твого тіла..." ; Я збережу тебе : "Ще не схололо літо на 

землі..." ; Невідана дорога : "Тобі лишився сад і ліс...". — Кімстач Ю. Гірчить не-

прощена любов. — Лістратов В. Пахощі землі : "Ми стрілися на межі тисячоліть...". 

— Лосєва Т. У неспокої : "Знов болить мені, як рана..." ; Тиха пісня : "Шумів берізок 

ніжний хор..." ; Не одлюбив : "Не одлюбив тремтіння твого тіла..." ; Відлітають леле-

ки : "У країни далекі..." / сл. П. Велесика. — Павелко-Яремчук Н. Весна твоїх мрій : 

"Минають дні, їх не рахуєш...". — Педан Д. Ой біля лісу : "... рано-вранці...". — Фо-

тул Н. Колискова : "Вже сонечко сідає...". — Корчага В. Зустріч : "Ця зустріч відбу-

лась через роки...". — Якубович М. Свіча : "Горить моя свіча, горить...". — Пасту-

шенко А. Моє Полісся : "Моя замріяна земля..." ; Розд. 3 : Інструментальні твори: 

Калустьян О. Романс для скрипки. — Корейчук М. Концертний етюд. — Лосєва Т. 

Музика дощу ; Мелодія дощу ; Поетичні сторінки. 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.  

Музика до шкільних вистав і радіопостановок 

145. Карпенко Є. Про відважного Барвінка і коника-Дзвоника : дит. опера : за 

казкою Б. Чалого та П. Глазового / Євген Карпенко ; лібрето Г. Приходько. — Суми : 

Мрія, 2009. — 72 с. : іл. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-473-044-7. — [2009-191 Н]. 

146. Карпенко Є. В. Як барвінок і ромашка у вирій літали : дит. опера за одноймен. 

казкою Б. Чалого / Євген Карпенко. — Суми. : Мрія, 2010. — 67 с. ; 21 см. — 300 пр. 

— ISBN 978-966-473-051-5. — [2010-037 Н]. 

147. Паронова В. І. Повертайся, ластівко : зб. сценаріїв для дітей дошк. та мол. 

шк. віку / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. 

— 111 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-0470-1. — [2010-065 Н]. 

Див. також 161 

6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

148. Мірецький Г. А. Бенефіс з небуття : вибр. твори. У 2 т. Т. 1. Інстурменталь-

на музика. Романси / Георгій Мірецький. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. — 

159 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN M 707-516-12-6. — ISMN M 707-516-11-9 

(у паліт.). — [2009-174 Н]. 

Зміст: Інструментальна музика: Твори для фп.: Соната g-moll : "Магічна" : ор. 30 ; 

Дев'ять простих варіцій : на укр. тему : ор. 31 ; Прелюд As-dur : ор. 35 ; Прелюд-2 : 

(збірка "Два прелюди") : ор. 33-2 ; Поліфонічні твори: Фуга c-moll : ор. 38 ; Фуга 

b-moll : ор. 37 ; Прелюд для органу g-moll : ор. 36 ; Камерна музика: Квартет D-dur : 

ор. 26 : (I, II violin, viola, cello) ; Романси : [в супр. фп.] : (в пер. укр. О. Магона): Ой 

ти, кінь : "... прекрасний кінь мій сивий..." : ор. 75 : романс для низького голосу ; 

Бурхливе море : "Бурхливе моє море..." : ор. 77 : романс для низького голосу ; Ясна 

ти перлинонька моя : "Зараз ніч, тиха вона, спокійна..." : ор. 76 : романс для низького 
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голосу : (бас-альт) / сл. Ш. Петефі ; Не вір хвалам і завірянням : романс для тенору : 

ор. 78 ; Розставання : "Прощай, прощай", о скільки мук..." : ор. 79 : романс для тено-

ра ; Кохання геть... : ор. 80 : "... воно мине..." : романс для тенора / сл. М. Лєрмонто-

ва ; Що змовкнув веселощів глас : (вакхіч. пісня) : ор. 81 : романс для баритона / сл. 

О. Пушкіна ; Перечекай усі чекання : ("Надія") : романс для високого голосу : ор. 82 ; 

Засвіти мені в серці : ор. 83: романс для високого голосу / сл. О. Богачука. 
149. Мірецький Г. А. Бенефіс з небуття : вибр. твори. У 2 т. Т. 2. Хорова музи-

ка. Пісні / Георгій Мірецький. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. — 137 с. : портр. ; 
29 см. — 200 пр. — ISMN M 707-516-12-6. — ISMN M 707-516-13-3 (у паліт.). — 
[2009-175 Н]. 

Зміст: Авторські пісні: Заспівай мені, мамо моя : ор. 68 : для високого голосу ; 
Мені приснилося : "Вчора приснилося..." : ор. 71 : для тенора і міш. хору (октету) ; 
Спалена пісня : "Хто бачив Майданек..." : ор. 73 : для сопрано (дисканту) / сл. 
О. Богачука ; Балада про чекання : "Поведу свої очі планетою вранці..." : ор. 69 : 
баритон ; Не ходіть по чужих слідах : "Пролягли до ріки ті сліди..." : для тенора ; 
Сон-трава : "Упаду в сон-траву, як на мамини руки..." : ор. 74 : для високого голосу / 
сл. П. Маха ; Пелюстки з квіточки обсипаються : ор. 70 : для низького голосу / сл. 
Ш. Петефі ; пер. укр. О. Магон ; Твори для мішаного хору: Святенна ніч : "Віфлеєм-
ська ніч..." : ор. 45 : для міш. хору a cappella / сл. О. Магона ; Родинно-побутові пісні 
про кохання: Як билина та тополя : ор. 85 : для високого голосу та міш. хору ; Сива 
зозуленька : "... не літай раненько..." : ор. 86 : для жін. хору a cappella ; Ти, мій прек-
расний соколю : ор. 87 : для міш. хору a cappella ; Гаю, гаю : (Легенда) : ор. 89 : для 
міш. хору в супр. фп. ; Ой ти вишенько : ор. 91 : для чол. хору a cappella ; Такі очень-
ки : ор. 90 : нар. лірич. пісня : для міш. хору a cappella ; Ярема : "Літом я родився..." : 
ор. 92 : нар. жартівл. пісня : для тенора і міш. хору в супр. фп. ; Обробки шедеврів 
світової музики для октету : (міш. хору): Міллер Г. Місячна серенада : ор. 51 : для 
октета a cappella / сл. Пурвса. — Гріг Е. Пісня Сольвейг : ор. 58 : для сопрано і міш. 
хору a cappella / укр. текст Д. Ревуцького. — Бетховен Л., ван. Місячна соната : 
(№ 14) : ор. 59 : для баритона і міш. хору. 

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ  
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ. 

МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ  
І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

150. Дейнега В. М. Методика перекладення симфонічних творів для оркестру 
народних інструментів / В. М. Дейнега ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського. — К. : НМАУ, 2009. — 138 с. ; 29 см. — 300 пр. 
— ISMN M-707516-06-5. — [2009-187 Н]. 

Зміст: Розд. 1: Інструментальні виражальні засоби : порівнял. характеристика 
оркестрів ; Специфіка темброутворення ; Способи та прийоми звуковидобування ; 
Логіка та особливості музичного мислення ; Розд. 2: Загальні теоретичні положення : 
прийоми перекл. (інструментовки) ; Основні принципи перекладання ; Специфіка 
переосмислення різновидів фактури ; Темброво-інтонаційні особливості ; Висновки ; 
Список використаної літератури. 

151. Єктенії співані на (всепомощь) вечірні й утрені в Немирові. — Репринт. 
вид. — Львів. : ЗУКЦ, 2009. — 24 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISМN 979-0-9007051-4-3. 
— [2010-027 Н]. 

152. Заверуха С. І. Акомпанемент в курсі гармонії : [навч. посіб.] / С. І. Заве-
руха ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. — Хмельницький : Вища шк. : Мельник А. А., 
2007. — 135 с. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-8587-58-0. — [2009-144 Н]. 
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153. Калашник М. Музичні прописи : навч. посіб. [для використ. в навч.-

вихов. процесі серед. спец. муз. шк. У 2 зошитах]. Зошит 2 / Марія Калашник ; Харків. 

гуманіт. пед. ін-т [та ін.]. — Х. :. Мосякін В. М., 2008. — 48, [1] с. : іл., портр. ; 29х20 см. 

— У надзаг. також: Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв, Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. — ISBN 978-966-8624-10-0. — [2009-163 Н]. 

154. Кароль Мікулі. Музичне краєзнавство Буковини : хрестоматія : навч. посіб. 

до курсу "Муз. краєзнав." [для студ. вищ. навч. закл.]. Вип. 5 / [уклад. Залуцький О. В.] ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Вид. 2-ге, доповн. — Чернівці : Книги—

ХХІ, 2008. — 140 с. : іл., портр. ; 29 см. — Назва обкл. та текст парал.: укр., нім. — 

Парал. тит. арк. нім. — Присвяч. 185-ій річниці з дня народж. композитора, 600-річ-

чю м. Чернівці. — ISBN 978-966-2147-58-2. — [2009-151 Н]. 

Зміст: Шість пісень для одного співацького голосу в супр. фп. : ор. 16 ; Сім пі-

сень для одного співацького голосу : в супр. фп. : ор. 27 ; Шість пісень для одного 

співацького голосу : в супр. фп. : ор. 17 ; Дві костьольні мелодії для двох голосів : 

у супр. органу ; Десять п'єс для фортепіано : ор. 24 ; Етюд сі-мажор для фортепіано : 

ор. 12 ; Балада для фортепіано : ор. 21 ; Скерцино для трьох скрипок : ор. 25 : парти-

тура. 

155. Кипріян І. Основи музики / Іван Кипріян. — Репринт. вид. — Львів : ЗУКЦ, 

2009. — 230 с. : іл. ; 29 см. — 150 пр. — ISMN 979-0-9007051-3-6. — [2009-182 Н]. 

156. Кугель М. Шедевры инструментальной музыки. Кн. 1. Заметки по проч-

тении (вопросы интерпретации). Кн. 2. История столетия (музыка и история) / Михаил 

Кугель. — К. : Киев. ин-т музыки им. Р. М. Глиэра, 2009. — 195 с. : портр. ; 21 см. — 

500 экз. — ISBN 978-966-8949-03-6. — [2009-190 Н]. 

Кн. 1: Заметки по прочтении : (вопросы интерпретации) : Интонационные осо-

бенности сонаты Шуберта "Арпеджион" ; Некоторые аспекты виртуозного исполни-

тельства : Н. Паганини. Соната для большого альта ; "Барочная" соната Хиндемита. 

Кн. 2: История столетия : (музыка и история) : Дмитрий Шостакович : Соната 

для альта и фортепиано : ор. 147 ; Бела Барток : концерт для альта с орк. 

157. Марков Е. З. Джаз в творчестве Исаака Дунаевского. : [учеб. пособие] / 

Ефим Марков ; Киев. ин-т музыки им. Р. М. Глиэра. — К. : Киев. ин-т музыки 

им. Р. М. Глиэра, 2009. — 268 с. : портр. ; 20 см. — Нот. текст факс. — 500 экз. — 

ISBN 978-966-8949-04-3. — [2009-189 Н]. 

158. Музичне виховання дошкільників. : старша група : [для дошк. та загальноосвіт. 

навч. закл. / упоряд. Дерев'янко Т. В.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 

159, [1] с. : табл. ; 29 см. — У надзаг.: Навч.-метод. комплект "Віконечко в світ", 

Автор. інтегр. технологія. — ISВN 978-966-10-0806-8. — [2010-072 Н]. 

159. Нотная хрестоматия программного хорового репертуара. : пособие в по-

мощь учителям музыки общеобразоват. шк. : 8-й кл. / авт.-сост. Велишаев Н., Рома-

зан О. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. — 63, [1] с. : табл. ; 30 см. — 500 экз. 

— ISBN 978-966-354-312-3. — [2009-166 Н]. 

Содерж.: Квинт Л. Здравствуй, мир! : (Здрастуй, світ!) : "Мир проснулся, как 

ребёнок..." / сл. В. Кострова ; укр. текст В. Федоренко. — Майборода П. Моя стежи-

на : "Чому сказати, й сам не знаю..." / сл. А. Малишка. — Шамо І. Києве мій : "Грає 

море зелене..." / сл. Д. Луценка. — Молчанов К. Журавлиная песня : (Журавлина 

пісня) : "Может быть пора угомониться..." : (из к/ф "Доживём до понедельника") / сл. 

Г. Полонского ; укр. текст А. Пархоменко. — Білозір І. Ласкаво просимо : "Співа 

Дніпро, відлунюють Карпати..." / сл. В. Крищенка. — Карабиць І. Пісня на добро : 

"Гей, на видноколі клени і тополі..." / сл. Ю. Рибчинського. — Злотник О. Родина ; 
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"Може в житті хтось принаду підкине..." / сл. В. Крищенка. — Катричко М. Хурто-

вина : "Небо вітром закружляло..." / сл. М. Сингаївського. — Івасюк В. Червона 

рута : "Ти признайся мені..." / сл. авт. — Вавилов В. Город золотой : (Місто золоте) : 

"Под небом голубым есть город золотой..." / сл. А. Волохонского ; укр. текст В. Фе-

доренко ; в обраб. Б. Гребенщикова. — Высоцкий В. Песня о друге : "Если друг 

оказался вдруг и не друг, и не враг, а так..." / сл. авт. — Окуджава Б. Надежды ма-

ленький оркестрик : "Когда внезапно возникает ещё неясный голос труб..." ; Поже-

лание друзьям : "Давайте горевать и плакать откровенно..." / сл. авт. — Ромазан О. 

То, что я должен сказать : "Я не знаю зачем и кому это нужно..." / сл. А. Вертинско-

го. — Иванов В. Друг для друга : "В бесконечном беге лет..." / сл. В. Некляева. — 

Туликов С. Не повторяется такое никогда : "В школьное окно смотрят облака..." / 

сл. М. Пляцковского. — Митяев О. Моим друзьям : "Изгиб гитары жёлтый ты об-

нимаешь нежно..." / сл. авт. — Егоров В. Облака : "Над землей бушуют травы..." / сл. 

авт. — Иванчикова О. Поднимите скорей паруса! : "Можно долго куда-то смот-

реть..." / сл. авт. — Велишаев Н. Спасибо Вам, учителя! : "Ты школа нам как дом 

родной..." / сл. авт. ; Последний звонок : "От этих минут никуда нам не деться..." / сл. 

М. Матусовского ; Краю мій рідний / сл. І. Майового. — Фролов К. Зеленый лист : 

"Когда б господь послал мне два крыла..." / сл. авт. — Чом ти не прийшов : укр. нар. 

пісня. 

160. Партитура співів церковних і світських / зібрав і видав І. Кипріян. — 

Репринт. вид. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 119, [1] с. ; 29 см. — Вих. дан. ориг.: Львовъ, 

1882. — 120 пр. — ISMN 979-0-9007051-2-9. — [2009-183 Н]. 

161. Стратан-Артишокова Т. Б. Основи композиторської майстерності : ма-

гістри-2009 / Стратан-Артишокова Т. Б. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград : КОД, 2009. — 57 с. : іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISВN 978-966-1508-22-3. — [2010-030 Н]. 

Зміст: Музично-сценічна композиція "Подорож у казку" ; Сценічно-вокальна 

композиція "У тональності душі". 

162. Утреня в Святу і Велику неділю Пасхи : в ірмолог. ноти / уклад. І. Кипрія-

ном. — Репринт. вид. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 24 с. ; 29 см. — Вих. дан. ориг.: 

Львовъ, 1883. — 150 пр. — ISMN 979-0-9007051-0-5. — [2009-184 Н]. 

163. Учебник початкових відомостей музики і співу / написав І. Кипріян. — 

Репринт. вид. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 88, [4] с. : іл., портр. ; 29 см. — Вих. дан. 

ориг.: Перемышль, 1885. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007051-1-2. — [2009-185 Н]. 

Див. також 77, 85 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
*
 

                                                 
*Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від те-

матики їхніх творів. 
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Соболевський М. 5 

Сов'як Р. 56 

Сокальський В. 124 

Сокович 15 

Соколовська О. 26 

Соловйова І.  52 

Сом М. 2, 60 

Соневицький І. 24 

Сорока В. 26 

Сорока Л. 60 

Соснін С. 60 

Сосюра В. 2, 21, 30, 46, 

 51, 54, 83, 143 

Спіцар В. 36 

Стадник Е. 83 

Старицький М. 2, 7, 57 

Стащук М. 22 

Стельмах Б. 2, 51 

Стельмах М. 65 

Стельмащук С. 15, 56 

Степаненко М. 124, 134-35 

Степаненко М. Б. 39 

Степанюк В. 141 

Степовий Я. 87, 95 

Степовичка Л. 52 
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Степула Н. 66 

Степурко В. 14, 56 

Стефанишин М. С. 55 

Стеценко К. 14, 15, 56, 

 83, 87, 135 

Стецюн Н. 60 

Столярчук Б. Й. 141, 144 

Столярчук Л. І. 95 

Страделла А.  24 

Стратан- 

Артишокова Т. Б. 161 

Стрельник Л.  75 

Строкін 15 

Струве Г. 60 

Струцюк Й. 38, 53, 141 

Стукало Л. 141 

Ступницький Н. 15 

Суворов В. 42 

Суслов В. 60 

Сухина Є. 64 

Суховерхий В. 92 

Таловиря В. 60 

Танк М. 38 

Тарасенко Г.  63 

Тарасенко О.  15, 141 

Таценко А. 36 

Тверський А.  60 

Тевлін Б. 60 

Тележинський М. 15 

Телеман Г. 95 

Телеман Г. Ф. 133 

Теличко В. 76 

Тен Б. 24 

Терлецький М. 144 

Тетерук А. 7 

Тимків О. 122-123 

Титечко В. 63, 66 

Тихонов С. 91 

Тичина П. 60 

Тіті Акс 60 

Ткач Л. 62 

Ткач М. 2, 51, 54, 83 

Ткаченко Н. О. 40 

Ткачівський Я. В. 41 

Товтин В. 29 

Толстой 15 

Толстой О. 46 

Топоровська Г. 141 

Торба Б. І. 11 

Торчик В. 141, 144 

Трильовський К. 2 

Трофимчук О.  141, 144 

Трохимук В. 37 

Трохимук Р. 37 

Тугарінов Ю.  60 

Туликов С. 159 

Тульбович Р.  60 

Турко М. 5 

Українка Л. 21, 38, 51, 

 54, 81, 87 

Уланд Л. 60 

Улахла А. 52 

Ульянова М. 49 

Уманець В. 83 

Усач Г. 63 

Устиянович М. 56 

Фазоло Д. 133 

Фальківський Д. 7 

Фарина Н.-М. 4 

Фаріон А. 54 

Фастовець Л.  26 

Федоренко В.  159 

Федоров М. 141 

Федорук Д. 56 

Федорук Л. 48 

Федчишин М. 56 

Федькович Ю.  2 

Ференчук О. 27 

Фесай П. 141 

Фиштик Й. 136 

Фіглюк А. 64 

Фігнер Г. 60 

Фідик І. 83 

Філіпенко А.  60 

Філіпенко В.  92, 136 

Філіпчук В. 54 

Філоненко Л. 37 

Фільц Б. 136 

Фісюк О. 54 

Фіцалович І.  41, 83 

Фішер Ф. 133 

Форре Г. 60 

Фотул Н. 144 

Франко І. 2, 38, 46, 51, 

 53, 56, 81, 83, 141, 143 

Фрескобальді Дж. 133 

Халітова М.  101 

Халудило І. 82 

Харак Я. 56 

Харитонюк О.  21 

Хатай Т. 5 

Хачатурян А. І. 120 

Хведорович 15 

Химочок Г. 143 

Хілобоков П.  36 

Хімій Р. 53 

Хланти І. В. 8 

Хмелевський Ю. 36 

Хмілевський В. М. 42 

Ходоса С. 66 

Ходоса Ю. 66 

Хом І. 136 

Хомик В. 5, 56 

Хоміцький С.  15 

Хорнер Дж. 119 

Хоросницька М. 64, 84 

Хорт Г. 33 

Хоткевич Г. М. 138 

Царинний І. 65 

Цветаева М. 39 

Циганков Д. 41 

Циганов В. 83 

Цигилик О. 56 

Цигилик-Чумак Н. 136 

Циклінський І. 14 

Цимбалюк В. 141 

Цимбалюк В. І. 27 

Цинцирюк Н. 52 

Цись Р. 5 

Цитульський В. 15 

Ціполі Д. 95, 133 

Чайковський П. І. 88, 

 102-03, 134 

Чарнецький С. 2 

Чеботарьова О. 83 

Чембержі М. 60 

Чепурко Б. 65 

Чередниченко Є. Р. 27 

Черінь Г. 65 

Черкасенко С. 7, 87 

Черкаська Н. С. 43 

Черненко Н. 36 

Чернецький І. 21 

Черниш М. 36, 141 
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Черніка І. 7 

Черніка М. 42 

Чернюк І. 54 

Черняк В. 51 

Чимароза Д. 135 

Чмол С. 33 

Чоловський П. 15 

Чопей І. 82, 142 

Чопик М. 75 

Чопик М. Т. 69 

Чорі Ю. 50 

Чорний Ю. 122-23 

Чорнобель О.  64 

Чубай Г. 65 

Чубата Д. 75 

Чубач Г. 7 

Чубинський П. 56 

Чуєв А. 109 

Чуєв О. А. 117 

Чуєнко С. І. 17 

Чумак В. 91 

Чумак Ю. 136 

Чупак О. 82, 142 

Чупринка 56 

Чуркин Л. 60 

Чюрльоніс М.  95 

Шаїнський В.  60 

Шалата М. 56 

Шамо І. 2, 83, 92, 159 

Шанюк І. 141 

Шапель А. 24 

Шаповалов С.  63, 66 

Шаферан В. 60 

Шаферан І. 60 

Шафета В. 37, 91 

Шахневич Г. 60 

Шашкевич А. 2 

Шведун С. 52 

Швець В. 109 

Швець Д. 33 

Шевело Л. 24 

Шевченко Н. М. 147 

Шевченко С. 95 

Шевченко Т. Г. 2, 7, 46, 

 53, 54, 63, 66, 83, 136 

Шекерик А. 56 

Шило К. 22 

Шип Ю. 19, 50, 82, 142 

Шиптур Б. 53, 56, 83 

Шиптур В. 53 

Школьнік С. 58 

Шкрумелюк Ю.  83 

Шматенко М. 40 

Штогаренко А. 115 

Штраус Й. 88 

Шуберт Ф. 24, 134 

Шуль В. 144 

Шульга С. 86 

Шумило С. 44 

Шуруй О. 64 

Шутенко К. 134 

Щеголів Я. 64 

Щербак М. 21 

Щурат В. 83 

Щуровський Ю. 95, 124 

Юзва Р. 83 

Юрійчук М. 2 

Юрків Б. 83 

Ютіла У. 93 

Юцевич Є. 95 

Яворська О. 64 

Ядлось С. 56 

Яківчук А. 15 

Яковчук Г. 64 

Яковчук М. 141 

Яковчук О. 14 

Якубович М. 144 

Якуб'як В. 56 

Ямковий Л. 64 

Янівський Б.  83 

Янюк-Яворська М. 37 

Ярая М. 15 

Ярославенко Я. 2, 15 

Ярош Я. 46 

Ярошенко Т.  60 

Ясакова М. 26 

Яценко  15 

Яциневич Я. 15 

Яцухно О. Г. 27 

Яшкевич І. 109 

Boyce W. 83 

Guridi L. 14 

Karikov C. 45 

Lohmann A. 14 

More D. 83 

Niewiadomski S.  14 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А... а... котки два 6 

А в Єрусалимі 14, 15 

А в зеленім гаю 9 

А в Куцівці церкву будують 15 

А в моїм садочку 11 

А в нас сього дня обженки 6 

А в нашый заградці 5 

А в сего пана розумна жона 8 

А вже весна 83 

А вже сонце котиться 74 

А жизнь летит 32 

А з вечора нам Син Божий народився 15 

А звідси гора 11 

А зозуля кує  83 

А зорі, а зорі по синьому морі 2 

А кохання, наче пісня лебедина 51 

А кто хоче зараз пити 8 

А літо вже десь на мостах 51 

А ми попа піддурили 6 

А ми прийшли сесю хижу 8 

А ми старі, не молоді 8 

А мій миленький невеликий зріс 8 

А мій милий молоданчик 8 

А мій милий такий був 8 

А над Вертепом 15 

А нас Степан вінчав 6 

А наш господар рано встав 6 

А наш дружба коровай крає 6 
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А наш Тодосько — господар 6 

А Пречиста Діва по світу ходила 114 

А сорок первий рік смутний настав 8 

А там долом 5 

А ти, дівча, як ся маш? 5 

А ти старий діду 114 

А тко тебе в корчму жене 8 

А у Вифлеємі  15 

А у мої миленької 10 

А у світі нам 15 

А чому, а чому? 75 

А що ми варті без любові 29 

А що тото за чоловік, що ся жони боїть 8 

А я дівчина-горянка 142 

А я закохалася знову 142 

А я знаю, що пан дома 15 

А я купив сьогодні танк 47, 48 

А я любитиму  34 

А я люблю Петруся 2 

А я сіно громадила 6 

А я собі веселенька 10 

А я собі заспіваю 1 

А я собі циган 33 

А я хотів би робота 69 

А як ішла я до Хуста 8 

Аврааме, не смутися 15 

Агнец 71 

Ад разрушил Агнец Божий 20 

Але кому, каже, біда — воякові біда 8 

Алилеєм, Христе Боже 114 

Алилуя 24 

Алича 34 

Алілуя 46 

Аллилуйя 20 

Аллилуйя, Христос рожден! 20 

Алфавіт — дивний світ 82, 142 

Анафора 17 

Ангели в небі 15 

Анютка-малютка 42 

Апостоли добра 33 

Арифметика 25 

Арфы золотые 20 

Баба Віхола 64 

Бабин чоловік 29 

Бабина сметана 19 

Бабине горе 75 

Бабине літо 44 

Бабусина наука 73 

Бабусина стежка 35 

Бабусі 64 

Бабуся 64 

Бабушка 20, 72 

Багатирський сину 6 

Багато не треба 21 

Багряний ранок 142 

Байдуже мені 44 

Балада про вірність 40 

Балада про Довбуша 10 

Балада про мальви 83 

Балада про Цуманський ліс 144 

Баллада о Клеопатре 39 

Банани 73 

Бандура 57 

Барвінкова Україна 64 

Барвінок 41 

Барвіночку шелеснатий 8 

Батькам 27 

Батьківська земля 49 

Батьківська хата 33 

Батьківський краю... 49 

Батьківський поріг 40 

Батько додому іде 34 

Батькова криниця 21 

Батькова пісня 47 

Бджілонька Жу-жу 82, 142 

Безіменним героям 83 

Безсмертник на могилі 21 

Безсоння 21 

Белеет парус одинокий 60 

Белые снежинки 20 

Белый снег 32 

Берег єднання 142 

Береги любові 48 

Бережи природу 76 

Бережіть матерів 27 

Березень 64 

Березень — як зайчик 64 

Березневі котики 33 

Берізка 2 

Берізки 64 

Б'є воду на два потоки 34 

Б'є годинник  76 

Библейская математика 68 

Библия 20 

Библия много света нам открыла 20 

Бив мене муж  8 
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Биру, биру ягудке 6 

Бистра вода 2 

Битва з болем 29 

Біб 63 

Бігом, коникі, бігом 6 

Біда мені з файнов жонов 8 

Біда польку підкусива 9 

Біжімо стрічати весну! 64 

Біла зимонька 64 

Біла ружа 11 

Біла ружа — знайомство 1 

Білий потяг 75 

Білий птах 41 

Білий сніг 75 

Білий цвіт калини біля хати 27 

Білий Черемош 54 

Білим цвітом 21, 64 

Білі крила 52 

Білі крила вітрил 142 

Білі крила лебедині 73 

Білі сніги 47 

Білка 64, 66 

Біло-біло все навкруг 82, 142 

Білочка 64 

Біля обеліску 36 

Біля озера 65 

Благодатна ніч 22 

Благословен, хто йде... 17 

Благослови 16 

Благослови, Боже 6 

Благослови, душа моя, Господа 71 

Благослови, душе моя 16 

Благослови мою любов 48 

Благословлю Господа 16 

Блажен муж 16 

Блакитно-жовтий стяг над нами сяє 2 

Блудний син 21 

Бо війна — війною 2 

Бо я така 48 

Бог велел Ною построить ковчег 68 

Бог воплотился в Сыне 71 

Бог народився 15 

Бог нас хранит 68 

Бог наш благой 68 

Бог предвічний 1, 8, 14, 15, 114 

Бог природу 15 

Бог ся рождає 4, 8, 15, 114 

Бог чудеса творит 20 

Богданова слава 47 

Богородице діво 16, 24, 52 

Богу Творцу слава!.." 20 

Бодай би ти, фрайирику 19 

Бодай ся когут знудив 2, 8 

Божа Мати, Чиста Діво 8 

Божа ніч 15 

Боже великий 8 

Боже Великий, єдиний 56 

Боже до нас 8 

Боже, послухай благання 24 

Боже, славлю я Тебя 68 

Божевілля 25 

Божье Слово 20 

Болотиста доріженька 56 

Большая звезда 20 

Брат косу розплитає 6 

Брат мій рідний пише 8 

Братайтеся, лемки 33 

Брати 31, 44 

Братові 47 

Братя зме си  5 

Братя мої, братя мої 1 

Брехня 33 

Був бичок у баби 19, 50 

Був у нас берув 19 

Бувай здоров, руський краю 1 

Буду знов біленький 64 

Будь здорова, полонино 8 

Будь честным 72 

Будьте, як діти 22 

Бузок при дорозі..." 75 

Бузьку, Бузьку-паночку 8 

Букварик 55 

Букварик — книжка барвінкова 82, 142 

Букетик фіалок 33 

Буковина, як сад розцвіла 51 

Буковино моя мила 1 

Буковиночки 54 

Буковинський вальс 51 

Була весна, ми стрінулись так рано 1 

Була я кумою  47 

Були у нас у коморі булі 8 

Було в свати не ходити 6 

Було дванадцять розбійників 2 

Було колись 12 

Бурлацька пісня 56 

Бути для тебе рікою 142 
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В Бердичові, славнім місті 46 

В больших домах 20 

В брата хата на помості 1 

В Вифлеємі днесь Марія 15, 74 

В Вифлеємі нині Марія 15 

В Вифлеємі новина 1, 4, 15, 74 

В Вифлеємі тайна 15 

В Вифлеємі у вертепі 15 

В Вифлеємі у печері 15 

В Вифлеємі-граді 15 

В вишневім садочку 6 

В Віфлеємі днесь Марія Пречиста 8 

В Віфлеємі новина 8 

В гаю зелененькім 5 

В Гефсиманском саду 71 

В глибокій долині 17 

В горах грім гуде 2, 8 

В городі під грушков 1 

В день народження 42 

В дитинство хочу повернутись 44 

В доме Твоем  71 

В єдиній Музичній родині 52 

В Єрусалимськім храмі 18 

В житті іноді буває 52 

В зеленій діброві 7 

В зеленім гаєчку 8 

В зеленім гаю древко рубаю 9 

В Керпі ружа проквітава 9 

В керти ружа преквитала 5 

В кінці греблі шумлять верби 7 

В ліс ходили  75 

В лісі є зелена хата 26 

В мені немало цвіту відбуяло 7 

В місті Вифлеємі 15 

В місті на риночку 1 

В моєї бабусі 75 

В моїм серці живлюща надія 53 

В мому керті розмарія суха 8 

В Назареті зацвіла лелія 18 

В нас молодий, як косиця 8 

В нашім селі в кожнім домку 8 

В нашім селі на горбочку 83 

В нашого господара 6 

В нашого свата 6 

В небо смотрит без опаски 20 

В неділю рано 8 

В неділю рано кури запіли 1 

В новім граді в Вифлеємі 15 

В новім граді Вифлеємі 15 

В обіймах рідної землі 35 

В осінньому саду 64 

В останню путь 16 

В Палестине Царь родился 20 

В пана, господаря 15 

В панськім городі росла лелія 114 

В полі, в полі 4 

В полі, в полі плужок ходить 15 

В полі, полі плужок оре 74 

В полі-полі плужок ходить 14, 15 

В понеділок рано 8 

В райськім садочку 74 

В ранній, ранній час..." 38 

В розовом царстве 20 

В саду 64 

В саду в садочку 46 

В середу несуть діточки 8 

В сім'ї єдиній 27 

В стаєнці на сіні Христос ся родив 18 

В чаплі Чапи іменини 63 

В чистім полі є дерен 1 

В чистім та широкім полі 33 

В чисту блакить... 41 

В Чорне море наш Дніпро тече  54 

В школе Божией 20 

В это радостное утро 20 

В этой жизни  68 

В яслях лежить 15 

Важкі дороги Перемоги 47 

Вальс "Натхнення" 52 

Вальс Полісся 7 

Вальс таємної зорі 35 

Валя-Валентина 52 

Вам по секрету 7 

Вандруй, дівча, вандруй 8 

Вас прохаєм, господарю 15 

Вас Черкащина віта 47 

Василева мати 15 

Василина в березині 8 

Василю, Василю 10 

Ваше Величносте, Жінка! 49 

Вбирай, мати, дочку 6 

Вдячність 22 

Ведмежата-футболісти 26 

Ведмідь 26 

Велика єктенія 16 

Великдень 21 
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Велике славослів'я 16 

Великий Бог 71 

Великий Боже 18 

Величає душа моя Господа 16 

Величаєм тя 8 

Величаєм тя, палинчана корчажице 8 

Величальна 54 

Величальна Бойківщині 44 

Величальна Чернівцям 54 

Вепій, гостюню, вепій 6 

Вербичка 54 

Вербують гусарі попод зелений гай 8 

Вереда 75 

Вересневий ранок 26 

Верни, мене, доле 144 

Верніть, літа мої прекрасні 1 

Вертаю у мамину пісню 144 

Верховинко! 142 

Верховино 50 

Верховино, мати моя 8 

Верховино, світе милий 142 

Верховино, світку ти наш 2, 8, 10 

Веры огонек 32 

Верю я 68 

Веселий гном 52 

Веселий нам день настав 33 

Веселий сніг 64 

Веселий ярмарок 64 

Веселики 34 

Веселі нотки 69 

Веселі нотки — веселі дні 60 

Веселі черевички 60 

Веселка 35, 73 

Веселкові передзвони 51 

Весело і лунко 63 

Весело, прекрасно 15 

Весенний дождик 32 

Весільна 5, 51 

Весільні приспіви 7 

Весна 30, 64, 76 

Весна идет 20 

Весна наша красна 6 

Весна прийшла 64 

Весна твоїх мрій 144 

Веснонько прийшла 64 

Весною 60 

Весняна хода 64 

Весняний етюд 141 

Весняний заспів 43 

Весняний хоровод 51 

Веснянка 5, 34, 42, 60, 64, 73, 81 

Весняночка 60, 76 

Весть несется молнией 20 

Ветеранам 27, 36 

Ветерани 21, 30, 31, 34, 83 

Ветерани завжди в строю 34 

Ветерани мої, ветерани 43 

Ветерани Тального 47 

Вечір 144 

Вечір надворі 2 

Вечірній Київ 142 

Вечірня пісня 60 

Вже весна воскресла 8 

Вже весна прийшла 84 

Вже вечір вечоріє 2 

Вже літ більше двіста 2 

Вже ся зеленіє 19 

Взяле своє тєсто 6 

Ви волики-сірманики 1 

Ви, женчики, славні 74 

Ви, свате, не мутіте 6 

Ви такий хороший 36 

Вибрики старого коня 19 

Видиш, мамко  50 

Видно сироту по йї весілю 1 

Вийди, вийди, Іванку 74 

Вийди до нас, сама мати 6 

Вийду вночі у твій сад 7 

Вийшла з-за ліса хмара 6 

Винось, мати, діжку 6 

Винуваті голочки 63 

Винуваті ноги 64 

Випускний вальс 27 

Виростеш ти, сину 2, 53, 56 

Виряжала мати сина на війну 1 

Висока лісочка 8, 10 

Вифлеем — это город мечты 72 

Виходь, мати, з хати 6 

Виходьте, попи з Риму 6 

Вихруща 7, 51, 62, 83 

Вишенька 36 

Вишеньки 54, 87 

Вишиванка 64 

Виший срібну сорочку з роси 42 

Вівці мої, вівці 10 

Від Бога — місто Львів 143 
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Від села до села 19 

Від сходу сонця аж до заходу 1 

Від тата й мами 73 

Від тебе все  31 

Від чого жито половіє 47 

Від юності моєї 16 

Віддавала мати дочку 1 

Відеречка 26 

Відлетіли роки 44 

Відлітають журавлі 64 

Відлітають лелеки 144 

Відпочинь, кобзо 47 

Відпуст 17 

Відтів ясно, відтів красно 1 

Відцвітає вишня 36 

Віє вітер, віє буйний 2, 9 

Віз 26 

Війду на горбочок 1 

Вік Україну люби 83 

Вілетіли гуси з зеленого гаю 1 

Вінку ружовий 74 

Віночок 35, 64, 75 

Віншівка 143 

Віра 26 

Вірте мені 73 

Вірую... 25 

Вітаєм 51 

Вітаємо маму 64 

Вітальна 54 

Вітер віє долинами 1 

Вітер віє, трава шумит 1 

Вітер з поля  7 

Вітер подув 33 

Вітерець 25, 37, 73 

Віхола 47, 75 

Віхола-метелиця 75 

Вічна пам'ять 16 

Вічна рапсодія 36 

Вічно суще 19 

Вічності межа 41 

Віют вітри, віют буйні 1 

Вночі опівночі 74 

Внуки мої горою 6 

Во Вифлеємі 14 

Во Вифлеємі нині новина 1 

Во ім'я Отця і Сина 47 

Вовк 66 

Вовкової, мамко мої 29 

Вогник 7 

Водограй 2 

Возвеселімося 52 

Возвеселімся 4, 15 

Возвеселімся всі купно нині 74 

Володар-володар 6 

Володимирська гірка 30 

Волошки 41 

Вороге, вороге 6 

Вороги, вороги 6 

Вороженькє, й веступіте з дороженькє 6 

Восени 79 

Воскресение Христово 20 

Воскресенье Христа 71 

Воскресіння Христове бачивши 16 

Воскресла 56 

Воскресла краса 82 

Воскресное утро 60 

Восхваление природы человеком 60 

Вот Он в яслях 20 

Вот опять наступила осень 20 

Вот опять уходит лето 60 

Вперед за Україну 44 

Время 32 

Время не теряй 72 

Все небеса 68 

Все повторится 32 

Все приходить з часом 73 

Все прокидається 33 

Все сьогодні сповнилося радістю 15 

Все Ти знаєш  22 

Вселенная, веселися 15 

Всі вітаються 64 

Всі йдем до Тебе 18 

Всі притомні взирайте 8 

Всі птиці-канариці 1 

Всі разом співайте 15 

Всміхнулося сонце 56 

Вставай, народе 56 

Вставай, уярмлений народе! 56 

Вставайте, побратими! 56 

Встала Україна 56 

Втеча від любові 7 

Вулиця дитинства 73 

Вуличний карнавал 60 

Вчера ввечер із вечера 5 

Вчителько найперша наша 55 

Вчителям 36 
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Вчора була неділенька 8 

Вчора було літо 8 

Вчора гоя і днесь гоя 8 

Вчора рік, як ня мамка била 8 

Вшитки ся поля 5 

Вышло солнце из-за туч 68 

Гаєм, гаєм 47 

Гаї шумлять 60 

Гайда, люлю, дітинице 8 

Гай-цю-люшлю, колишу ті 1 

Гайчі мені, гайчі 8 

Ганнусю, не гайся 6 

Ганька коровай місить 6 

Гаразд, мила, що си вбула 1 

Гарбуз 65 

Гармонія 35 

Гармошечка  60 

Гарні вечори 53 

Гарячі роси 31 

Гаснуть в залі свічки 73 

Гаю, гаю, зелен розмаю 2 

Где живет Христос 68 

Гей, браття-опришки 56 

Гей, вже журавлі одлетіли 8 

Гей ви, стрільці січовії 2 

Гей, видно село 2 

Гей, зі Львова до Мукачева 8 

Гей, Іване 10 

Гей, Іване, Іване 8 

Гей, мам я косу 8 

Гей, на високій полонині 8, 10 

Гей, на ставу, на ставочку 1 

Гей, на хаті, на вершечку 1 

Гей пішов я селом, селом 1 

Гей по синьому морю 1 

Гей, понад морем, понад Дунаєм 56 

Гей, рано-рано встав пан господарь 1 

Гей там на горі Січ іде 2, 8 

Гей, у городі 1 

Гей, цвіркуне, друже мій 82, 142 

Ген біля Дніпра 47 

Гефсимания 71 

Гиля, гиля сірі гуси 2 

Гимн України 56 

Гіацинтова зоря 34 

Гімн гімназії 54 

Гімн Дитячої музичної школи № 1 52 

Гімн Колегіуму 144 

Гімн місту Черкаси 43 

Гімн РДГУ 144 

Гімн Технічному коледжу 144 

Гімн українському Тризубу 52 

Гіркавий трунок 144 

Гірчить непрощена любов 144 

Глибока криниця, глибоко копана 2 

Глянув на долину 2 

Говорят, ты обо мне молилась 20 

Гой в лісі, в лісі, під дубиною 1 

Гой же ти гора 1 

Гой женила мати сина 1 

Гой коби я була знала 1 

Гой мала мати одну донечку 1 

Гой наш паночку-добродзієчку 1 

Гой пила я горівочку 1 

Гой, питалася княжна корона 83 

Гой попід гай зелененький 1 

Гой рано-рано, рано в неділю 1 

Гой судома, моя мамко 1 

Гой у лісі пеньків много 1 

Гой шуми, шуми, зелений луже 1 

Голгофа 18, 71 

Голгофський подвиг 22 

Голос душі 19 

Голос землі 35 

Голос сина 83 

Голосить вістку 15 

Голуб надії 142 

Голуби надії 82 

Голубі хмарки 79 

Голубка  74 

Гомін, мати, гомін 55 

Гомоніла Україна 47, 83 

Гопачок 64 

Горе, доле ходжу 5 

Гори гучать 8 

Гори гучать, вітру не є 8 

Гори-полонини 82 

Горить моє серце 51 

Горить моя свіча 144 

Горить свіча 144 

Горі селом іду 8, 10 

Горі селом іду собі 8 

Горі тими зарінками 8 

Горіла липка 5 

Горіла сосна 7 

Горішня Слобідка 33 
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Горнусь до тебе, Україно 56 

Горобчикова пісенька 50 

Город золотой 159 

Горы нашы 5 

Горянка 54 

Господа восхвалю 68 

Господи, помилуй нас 17, 83 

Господиня гарна я 62 

Господь Бог Предвічний 15, 18, 114 

Господь — Пастырь мой 71 

Гості наші, гості 8 

Гостює в нас зима 64 

Гоя дюндя, гоя 8 

Грає коник 63 

Граємо джаз 52 

Грай сопілко, грай 51 

Гречки зайчик намолов 63 

Грешница 71 

Гриби злякались 63 

Грибний дощик 63 

Грибочок 64 

Гриць без ногавиць 19 

Гроза пройшла 46 

Гудуть сумно дзвони 44 

Гуляла Маруся в зеленім саду 8 

Гуси 75 

Гуцулка Ксеня 2 

Давай дружити 55 

Давай, мати, масла 6 

Давай, мати, масло 6 

Давай помріємо... 25 

Давнє горе 30 

Давнє село 33 

Давние друзья 36 

Давно, давно ото було 8 

Давня доле моя 34 

Давня любов 34 

Дай, Боже, пого(го)дойку 6 

Дай їм, Боже, здоров'ячко 8 

Дай мені руку 44 

Дай ня, мамко 10 

Дала мені мамка корову 8, 10 

Далекий погляд його душі 35 

Далекий юг 32 

Дам я яловицю 10 

Дар нині пребагатий 15 

Дари Тобі 25 

Дарунки 69 

Дарунок невидимого птаха 35 

Дарую вам танго... 49 

Два голубонькє севі 6 

Два дубки 62 

Два козлики 75 

Два кольори 2, 54, 83 

Два лелеки 34 

Два сердца 71 

Два соколонькі 6 

Двадцать первое 39 

Дві дівчини 62 

Дві квіточки 64 

Дві курочки 64 

Дві пісеньки 60 

Дві стежини 142 

Дві тополі 35 

Де ж ти була, дівонько моя? 8 

Де живуть солов'ї 21 

Де згода в родині 18 

Де згода в сімействі 46 

Де найтихіше місце на землі? 25 

Де 'ня мати колисала 19 

Де Прут виднівся під горою 54 

Де синії гори 2 

Де ся родив... 50 

Де ся родив русин 19 

Де ти, дубе, ріс, ріс 1 

Де ти згасла, зоре ясна 8 

Де ти, Іванку, бував 6 

Де ти їдеш, Романочку 74 

Де ти, сонце? 73 

Де той дядько Йосип 6 

Де я пісню взяв 19 

Дел худых не делай 68 

День воскресения 20 

День, день, білий день 8, 10 

День матері 60 

День народження 76 

День рождения 32 

День святого Валентина 36 

День Святого Миколая 80 

Де-с одну я дочку мала 1 

Десь ти, Марусю, без роду 6 

Десь тут була подоляночка 6, 8, 74 

Детская молитва 68 

Детский хор 20 

Деца коло пеца 19 

Джаз 52 
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Джерельце 79 

Дзвени, бандуро 136 

Дзвіночки 63 

Дзвони 15 

Дзвоник кохання 41 

Дзвонять дзвони 15 

Дива 142 

Дивлюсь на ясні твої... 36 

Дивна радість 15 

Дивная книга 20 

Дивная новина 1, 8, 9, 15, 20 

Дивне чудо 17 

Дивні штани 26 

Диво 7 

Диво-намистинки 35 

Дивоцвіт 35 

Дивоцвітом грають весни 41 

Диканські Солохи 49 

Диптих 46 

Дитинства криниця 75 

Діамантові дві росинки 84 

Діва дивна, Лариса 52 

Діва Марія церкву будувала 15 

Діво Маріє 60 

Дівоче гадання 47, 48 

Дівочий сон 31 

Дівчатка, хлоп'ятка і весна 60 

Дівчина-горянка 82 

Дівчино, прощай 44 

Дід Мороз 64 

Дідик, син і внучка 19 

Дінь-дінь-дон 73 

Діти, вже скоро весна! 64 

Діти України 52, 78 

Днесь поюще 14, 15 

Дніпро реве 56 

Дніпрова пісня 52 

До Буковинців 54 

До гір, хлопці, до гір 5 

До Дня Незалежності 27 

До зоряних висот 35 

До матері 26 

До нас, Галюню, до нас 6 

До нашого храму 18 

До останнього патрона 31 

До саду, дівчата 46 

До сина 53 

До танцю 64 

До Тебе лину я душею 8 

До школи 78 

До шопи йдуть, пастирі 53 

Добра казка 35 

Добре ти ся, корчмарице, повело 8 

Добре тому коса косить 8 

Добрий вечір вам 15 

Добрий вечір, дівчинонько моя 8 

Добрий вечір, дівчиночко 1 

Добрий вечір, добрий вечір 1 

Добрий вечір тобі 6, 7, 14, 15 

Добрий вечір тобі, пане господарю 1, 4, 

 8, 15, 114 

Добрий вечір тобі, Україно! 141 

Добрий вечір тобі, Христова громадо 15 

Добрий вечір тому 6 

Добрий день 33, 36 

Добрий ранок, Березню 64 

Доброго дня, земляки! 29 

Доброї долі тобі, Україно 83 

Доброта 64 

Довгі літа 54 

Довгі роки ти мовчала 62 

Довго мужа вибирала 136 

Догорають кетяги калини 36 

Дождик 32 

Дождь 32 

Доки гори зеленіють 19 

Докіть я ся не вженив 8 

Доле ж моя, доле 8 

Доле моя, доле 8 

Доле моя, доле, ци я тя не мала 8 

Долущуйме рокащика 8 

Доля 31, 35 

Доля Верховини 50 

Доля схоче — на мине 142 

Доля хай буде щаслива 49 

Доля-лелітка 142 

Доня вміє вишивати 60 

Допоки є село 29 

Доріжка 63 

Дорога до Бога 18 

Дорога до мами 26 

Дорога додому 30, 49 

Дорога нашої долі 29 

Дороги 35 

Достойно є 17 

Достойно і праведно є 17 



  

 90 

Дощ 65 

Дощ паде 73 

Дощик 63, 64, 78, 84 

Дощик накрапає 34 

Дощику, дощику, не пади! 8 

Дроздова зозуля 19 

Дротар 5 

Друг для друга 159 

Друг, расскажи 68 

Друга мати 7 

Дружний клас 79 

Дубка я садила 1 

Дубу, дубу, чоботята 8 

Дуже гарна гра — футбол 69 

Дуже хочу коника 26 

Дума про батька Махна 47 

Дума про Берестечко 55 

Дума про гетьмана Нечая 46 

Дума про Довбуша 56 

Дума про Сагайдачного 51 

Дума про Україну 47 

Думай добре головою 142 

Думи мої 83 

Думи про Батьківщину 31 

Думка про вітер 51 

Думки завидющого 47 

Думна дорога 33 

Дунаю, Дунаю 5 

Душа хвалу Тебе поет 71 

Душею рвуся 36 

Дыханье моря 79 

Дякуємо ми вам, куме 8 

Евеліна 142 

Егей сяду за столиком 8 

Ей Боже, коби-м не вмер 8 

Ей Боже милостивий 8 

Ей вийте, дівки, вінки 8 

Ей-гой, тили-тили-тили 8 

Ей горі гай, долу гай 8 

Ей горі йду, долу йду 8 

Ей, дівчатко пишне 5 

Ей до гаю, лішочки 8 

Ей доле моя, доле 8 

Ей дружба я си, дружба 5 

Ей, душко солоденька 8 

Ей крочком, коні, крочком 5 

Ей, кукай, зозулице 8 

Ей, куме, каже, куме 8 

Ей, куме мій, куме 8 

Ей мам я косу 5 

Ей на нашій церкві 8 

Ей, не плач, дівко біла 8 

Ей пой, Маріко, йграти 8 

Ей, сиджу та думаю 8 

Ей стара моя, стара 8 

Ей, такий у ня любко 8 

Ей, тихий Дунаїку 8 

Ей, уйди, стара мати 8 

Ей, яка ти, Росіє 8 

Експромт 52 

Елегія 52, 79 

Епоха козацька 26 

Если... 71 

Есть на свете Вечный Бог 20 

Є край 36 

Є у мене два коники та оба сивенькі  8 

Є у мене постільочка 8 

Є у мене ширіночка 8 

Єдин свят 17 

Єдинородний Сину 17 

Єк зашуміла та й дубравочка 1 

Єктенія просительна 17 

Єнот і ноти 65 

Жабка 63 

Жажду славить Тебя 71 

Жайворонок 38 

Жала мати жито 34 

Жалібна мелодія 19 

Жалувала мамойка доньку 6 

Живи, наш Хмельницький! 34 

Живи, Україно 2 

Живіте, людіє 10 

Живо, женчики, живо 6, 74 

Жизнь без плода 72 

Жил Александр Герцович 39 

Жили-были два кота 60 

Житейськеє море 8 

Жито, мамцю 2 

Життєдайне поле 47 

Життю усміхайся 52 

Життя мого юна весна 48 

Жінку чи хату 36 

Жовкнуть трави 64 

Жовнір 56 

Жовте сонце 63 

Жовтень 65 
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Жовтий лист 76 

Жовтіє, жовтіє уже листя 8 

Жолудець 65 

Жолудятко 64 

Жорстокий романс 28 

Журавка 31 

Журавлик 64, 65 

Журавлики 64 

Журавлина ніч 79 

Журавлина пісня 159 

Журавлиная песня 159 

Журавлиний біль 36 

Журавлиний клин 35 

Журавлиний клич 55 

Журавлі 2, 33, 61, 64 

Журавлі, ви мої журавлі 47 

Журба 7 

Журилася моя мати 8 

Журилиси сусідочки 1 

Журилися й вороженьки 6 

Журилися сусідоньки 10 

З Арданова до Хуста січовики там жили 8 

З високої полонини 8 

З високой горочки 5 

З восьмим березня 64 

З гітарою віч-на-віч 52 

З далека сме приїхали 5 

З Днем народження 21 

З нами Бог 15, 22 

З Новим Роком! 29 

З піснею на устах 2, 33 

З святом вас, жінки 36 

За байраком, байрак 54 

За ворітьми два дубочки 1 

За все вину на себе я приймаю 29 

За все Тобі я дякую 8, 18 

За горами, за лісами 9 

За горов, за горов 8 

За городом, за лугом 2 

За городом качки плавлють 8 

За горою високою голуби літають 8 

За Дунай 2, 10 

За лісом, за лісом 10 

За поляном чорна роля 5 

За світ встали козаченьки 83 

За селом веселим, на лану широкім 15 

За Сибіром сонце сходить 46 

За тебе молюсь вечірнім небесам 37 

За тебе, Україно 21 

За Україну! 2, 8, 82, 142 

Забери мене в свій неспокій 144 

Забіліли сніги 47, 64, 144 

Завершилось 22 

Завидово, Завидово 8 

Завішу я колисочку 8, 10 

Завіяв вітер 8 

Завтра в далеку дорогу 2 

Загадала-с мене, мамко 1 

Загнала баба діда на студену воду 8 

Заграй же мі яко тако 5 

Заграй ми, цигане старий 1, 2, 11 

Заграй мі, гудаку 5 

Заграй мі, цигане 5 

Загриміли ключі вночі 8 

Задзвенів дзвіночок в школі 69 

Зажурилася перепелонька 8 

Зажурили сі буйнії гори 14 

Зажурились галичанки 2 

Зажурились гори й долини 1 

Зазоряли мені зорі 1 

Зайченя 66 

Зайчик 61, 64, 66 

Зайчики-м'ячики 60 

Зайчики-півпальчики 65 

Зайчик-побігайчик 65 

Зайшла молода за білі стола 1 

Заказав Іван коня сідлати 8 

Закарпатське вино 29 

Закарпатські жіночки 29 

Закарпатські картинки 50 

Заквітчали дівчатонька 2, 83 

Заквітчали дівчатонька стрілецьку могилу 46 

Закоханий 36 

Закувала зозуленька 10, 12 

Закукала зозулиця 8 

Закхей 68 

Залиши дорогу за собою 51 

Замовкли зозуль голоси... 64 

Запалали очі зорями 51 

Запаль, мила, свічку 8 

Запальна співанка 35 

Запах матіоли 44 

Заплакала молода дівчина 11 

Заріж, мамко, каченятко 8 

Засадила-м загороду квіточками 8 

Засвітила зірка свічку 84 



  

 92 

Засинає земля 82 

Засівна 47 

Засніжена стежина за селом 35 

Заснула Анічка 8 

Заспів на Новий рік 21 

Заспівай, вівчарю, пісню 82, 142 

Заспівай мені знов 141 

Заспіваймо всі разом 15 

Заспіваймо гуцулочку 1 

Заспіваймо коломийку 8 

Заспіваймо пісню веселеньку 2 

Заспіваймо собі 10 

Заспіваймо собі двома голосами 8, 10 

Заспіваймо собі мало 8 

Заспівали ангели 15 

Застудилась лелека 63 

Застукали вороні й коні 6 

Затанцюють лелеки в лугах 48 

Затрембітай мені, вівчарику 38 

Захотів дідочок в суботу женитись 1 

Захотів я женитися 1 

Захотілось старій бабі 33 

Зачарований ліс 144 

Зачекай мене 144 

Зачекай, підрости 37 

Зашуміла ліщиночка 1 

Зашуміли лісы 5 

Защебетала, гей ластівонька 74, 114 

Защебетала та й ластівочка 8 

Звамавася постілька 9 

Звездочка в небе 71 

Звела мене не біда 51 

Звенела музыка... 39 

Звеселя всіх козеня 66 

Звідав Бескид полонину 8, 10 

Звук трембіти 62 

Звучи, рідна мово 83 

Згадай і розгадай 142 

Згадай миленька 33 

Зглянься, Господи!.. 24 

Здавалось нам 142 

Здравствуй, мир! 159 

Зебра 76 

Зелен рута 34 

Зелена діброва з вітром говорила 1 

Зелена долина, шовкова трава 1 

Зелена, зелена 8 

Зелена повінь 64 

Зелений барвінку, стелися 51 

Зелений сінокіс 55 

Зелений ядловец 5 

Зелені Карпати 44 

Зеленый лист 159 

Земле врожайна 21 

Земле моя — всеплодющая мати 51 

Землю юдейську 15 

Землю юдейську нічка вкрива 15 

Земля в снігах, душа в печалі 21 

Земля моя, Україно 53 

Земля солов'їна Тараса 82, 142 

Зибралось штири коци 6 

Зима 27, 60, 64, 144 

Зима на возі  64 

Зимняя ночь 39 

Зимонька-зима 82, 142 

Зібрався лелека 65 

Зібралися вражі сили 15 

Зібралися жидовини 15 

Зійшла вже зоря 114 

Зійшла зоря, вставайте, люди 8 

Зійшла зоря, зійшла ясна 1 

Зійшов місяць 82, 142 

Зірка 82, 84, 142 

Зірка Віфлеєму 22 

Зірка з'явилась 15 

Злагода 54 

Змитай, мати, лави 6 

Змінив ми ся, мамко люба 8 

Зморилась хвиля, вже мовчить... 35 

Знав Спаситель 25 

Знай, люби свій край 64 

Знамено полку 31 

Знов болиш мені 144 

Знову я до Тебе лину 25 

Золота осінь 82, 142 

Золоте зернятко 33 

Золотий вальс 47 

Золоті лелітки 36 

Зоре вечорова моя 48 

Зоре моя вечірня 83 

Зоре моя, вечірняя 2 

Зорепад 7, 36 

Зореслава 51 

Зорі кохання 7 

Зоріла золота заграва 33 

Зоря мого життя 73 
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Зоряна ніч 38 

Зоряна тиша 144 

З-під білого каменя 1 

Зрада 37 

Зриває осінь 144 

Зродилися терки 5 

Зрубай з дуба яворину 8 

Зустріч 141, 144 

Зустріч Діда Мороза 79 

Зустрічаймо весну! 76 

Зустрічі й розлуки 41 

Идите расскажите 68 

Иисус воскрес 72 

Иисус любит 68 

Иисус не ворвется 71 

Иисус пришел на землю 68 

Иисус, спасибо 68 

Иисус Христос воскрес 20 

Иисус Христос рожден! 72 

Именинное вино 32 

Имею радость 68 

Исповедь 36 

І брат косу розплітає 6 

І братіку-намісничку 6 

І заплакала бурулька 64 

І знов весна  44 

І крайте коровай, крайте 6 

І мати гостей виряджає 6 

І мати діти вітає 6 

І ме Марусю годовали 6 

І мертвим, і живим 83 

І на дворі дощик (и) плющить 6 

І на калені вітке в'юця 6 

І наш тастенько залякався 6 

І не стій, Ваня, за дверима 6 

І нині... Преблагословенна Ти 16 

І ніхто не вгадає 6 

І ой да ж тая наша мати 6 

І ой тепер я сама 6 

І снилося з ночі дівчині 46 

І тільки мати промовчить 26 

І туди гора, і сюди гора 7 

І хмариться, і буриться 1 

І чого тікати 2 

І щипай, мати, рожу 6 

І я млинар, і ти млинар 8 

Іване, Іване, раз, не ходи горами, два 8 

Іванківське серце 27 

Іванкова мати 10 

Іванку, Іванку, з того боку ярку 8, 10 

Іванку, Іванку, купи ми рум'янку 8, 10 

Іванна 36 

Ід сему дому ід веселому 8 

Іде весна 60 

Іде жовняр із корчмини 1 

Іде звізда чудна 114 

Іде зірка чудна 15 

Іде наймит з панщиночки 1 

Іде свадьба згорі 8 

Ідеме, ідеме  8 

Іди, іди дощику 55 

Іду на коляди 19 

Із-за гір Карпатів 33 

Із-за гори, із-за ліса 8 

Із-за гори кам'яної 7, 8 

Із-за горки викрутої 7 

Із-за хати чорна хмара 1 

Із Негушєн до Балківців 1 

Із сніжком ми дружимо 64 

Із сонечком разом 64 

Іменини 29 

Ірмос 17 

Ірмос Різдва Христового 15 

Історія 7 

Ісусе, я люблю Тебе 18 

Іся нам хижка на святім місці 8 

Ішла дівонька рано в недільку 8 

Ішла дівчина до вінця 6 

Ішла кума із гостини 8 

Ішла кума од кумиці 8 

Ішли гори з долинами 8 

Ішли женці жито жати 10 

Ішли троє царів 15 

Ішло дівча лучками 2 

Ішов відважний гайовий 2 

Ішов жовняр з войни 56 

Ішов шофер із Верхнього 8 

Іще кури не піли 1 

Їде, їде пан, пан 8 

Їде козак з Тернополя 1 

Їде поїзд по мосту 66 

Їду додому 36 

Їдуть вози з України 8 

Їжа козацька 26 

Їжачок 61 

Їхав, їхав козак містом 2 
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Їхав козак з України 33 

Їхав козак за Дунай 2 

Їхав козак на війноньку 7 

Їхав стрілець на війноньку 2 

Їхали солдати 1 

Й гостонька ни п'янеця 6 

Йа в неділю рано 1 

Йа вже тому сім рік буде 1 

Йа наш господар 6 

Йде бичок через лужечок 1 

Йде до нас весна 76 

Йде Іванко до Марічки 44 

Йде Ісус... 25 

Йде січове військо 83 

Йди до мене, заєчку 64 

Йду до обеліска 47 

Йдуть гонведи 2 

Йордан воду розливає 1 

Йордан-вода студененька 1 

К пастырям ночью 20 

К яслям бедным 20 

Каждый день и каждый час 20 

Каже мати женитиси 1 

Кажут мені люди 1 

Кажуть люде, кажуть 8 

Кажуть люди, що я лиха 1 

Кажуть люди, що я хорую 33 

Кажуть люди, що-м щаслива 8 

Казав мені муж 141 

Казала-м ти, Іваночку 8 

Казка живе 52 

Казка про ноти 141 

Казко, до побачення! 35 

Казковий ліс 52 

Как же на небо я попаду 68 

Как легко на сердце 68 

Как прекрасен Божий мир 20 

Как прекрасно все то, что Твое 20 

Как природа хороша 20 

Как чудесно 68 

Калина 9, 64 

Калина-малина 7 

Калинонька 141 

Канон 83 

Канцона 52 

Капелюшок 37 

Капуста 65 

Капуста, капуста 8 

Капусточку сіють 10 

Карі очі, чорні брови 2 

Карпати 33, 83 

Карпатська привітальна 82, 142 

Карпатський вальс 82, 142 

Карпатські диво-гори 142 

Карпатські солов'ї 51 

Картина під назвою "Твоє життя" 25 

Катеринко моя 1 

Катюша 52 

Каченя 66 

Качечка 61 

Качка 66 

Каштанчики 64 

Каяття 44 

Квіти 30 

Квіти для матусі 60 

Квітна неділя 17 

Квітни Полтавщино! 49 

Квітни Рівне 144 

Кед мі пришла карта 5 

Кед сой ишов з Перечина додому 5 

Києве мій 159 

Київ — моє ти кохання 31 

Килим 51 

Кину кужіль на полицю 2 

Киця 61, 66 

Киця тісто замісила 66 

Кіт 66, 78 

Кіт і миші 26 

Кіт-мурлика 42 

Кіт-сажотрус 66 

Кланяйся, Галюнюню 6 

Кленова вірність 47 

Клеплють коси 56 

Клопотів багато 64 

Клоун 32 

Клубочки 66 

Ключі щастя 19 

Книга книг 72 

Коби в нашої куми 8 

Коби знало та й сонічко 8 

Коби мені дали ще раз убирати 8 

Коби не Маруся 8 

Когут 17, 81 

Когут у чоботях 75 

Когутику гребенастий 8 

Коза 66 
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Козак 64 

Козак од'їжджає 2 

Козак пана не знав з віку 9 

Козаком був предок мій 49 

Козацький рід 27 

Козача доля 27 

Козачата 64 

Козаче, козаче 9 

Козачок 64 

Кой ся война начинала 8 

Коли був я молодим 47 

Коли в одну єднаються долі 21 

Коли душа співає 27 

Коли звізда ясна 19, 50 

Коли мене уддавали 8 

Коли муровали Білу Маковицю 8 

Коли на крилах ночі 9, 33 

Коли потяг у даль загуркоче 2 

Коли схиляються коліна... 25 

Коли ти молишся за мене 25 

Коли тоту команицю сіяли 10 

Коли Христос родився 15 

Коли щастя покликало 52 

Коли я роковав 10 

Коли я руковав 8 

Коли я стану президентом 21 

Коли я ся оддавала 10 

Коли я тебе пригадаю 38 

Коли ясна звізда 8, 10 

Коли-м був легіником 8 

Коли-м була мала, мала 8, 10 

Коли-м ішов з Америки додому 8 

Колискова 7, 10, 22, 26, 28, 40, 

 69, 73, 75, 76, 81-83, 142, 144 

Колискова для Ісуса 25 

Колискова сестрички 50 

Колискові співаночки 10 

Колисочко яворова 8 

Колиш ми ся, колиш 8 

Колишися, калинонько 73 

Колишу тя, дітинице 8 

Коло млина 7 

Коло млина яворина 2, 8 

Коло мойой заградочкы 5 

Коло саду проходжаю 8 

Коло стола стою 8 

Коло хати колисонька 8 

Колокольчик 20 

Колокольчики 20 

Коломийка 60 

Коломийки 19 

Коломийки заспівати 8 

Колыбельная 20, 60 

Кольорове свято 35 

Коляда 60 

Коляда-колядка 84 

Коляска-колиска 142 

Комар і узвар 63 

Комари ся гостили 8 

Комарики товчуть мак 66 

Комарикова каша 63 

Кондак Різдва Христового 15 

Коник 66 

Коноплі ся зеленіють 8 

Кончилось лето 20 

Копав, копав криниченьку 2 

Кораблик 32, 71 

Корівка 63 

Коровай, коровай 6 

Коровайниці мої 6 

Королева степова 47 

Коротка ніч 142 

Корчмарице при потоці 8 

Косив косар на уце 9 

Косит Василь, косит 1 

Котеня 64 

Котився віночок 6 

Котик 66 

Котик плаче 66 

Котик-воркотик 66 

Котику 66 

Кохай її 36 

Кохана 62 

Коханівка 34 

Коханій матусі 75 

Кохаю край наш 83 

Кочєлися вози з гори 1 

Кошеля тоненька 9 

Кошицька касарня 8 

Крадіжка 33 

Країна моя — Україна 21 

Край калини 64 

Край мій Поліський 7 

Край над Горинню 141 

Краплини мрії 35 

Краса твоя земна 34 
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Красне поле 82, 142 

Краю любий мій 35 

Краю мій 49, 83 

Краю мій лелечий 33 

Краю мій рідний! 27, 159 

Крила 21 

Крилос 83 

Критик 60 

Кришталева чара 2 

Крок вперед 52 

Крок до зірок 73 

Кругом, женчики, кругом 74 

Кружеляла ластівка 83 

Кружиться как пушинка 68 

Кружля листок кленовий 64 

Крути 62 

Круча дівча 8 

Кто столько много сделал 20 

Кувала зозуля та в полониночці 8 

Куди спливає час 73 

Кукла 32 

Кукулечко, де ти была 5 

Кукуріку, кукуріку 8 

Кукуріку поза ріку 8 

Кульбабки 79 

Кумко наша, кумко 8 

Кумко наша мила 8 

Кумо моя, кумо 8 

Кумо наша, кумо 8 

Купала, Купала 7 

Купив ворон самовар 66 

Купив лісник півлітер горілки 8 

Купите зонтики 32 

Куплю собі два коники та оба сивенькі 8 

Курочки 64 

Кухарочка молоденька 8 

Куца в зайчика сім'я 66 

Кущ бузку 52 

Ладна я 8 

Ламай, мати, різку 6 

Ламала я калину 8 

Ландыши 32 

Ласкаво просимо 159 

Ластівочка 142 

Ластівочко, де летиш 8 

Лебединий сніг 142 

Левеня 76 

Легато 60 

Легіню, пропав би-сь 10 

Лелеки 40, 66, 81 

Лелеченьки 27, 53 

Лемки у Вифлеємі 15 

Лемківчанка 50 

Лети ж, моя пісне! 28 

Лети, моя думо 2 

Лети-лети, соколоньку 6 

Летів пташок 10 

Летів пташок понад бродом 1 

Летів пташок понад воду 2, 8-10 

Летіла бы-м на край світа 8 

Летіла зозуля 11 

Летіла куля через гору 1 

Летіли гусочки з далекого краю 8 

Летіли орлята з далекого краю 1 

Летіли сніжинки 15 

Летний дождь 32 

Летний сад 39 

Лєцела пава 8 

Ликуй днесь, Сіоне 8 

Ликуйте народы 20 

Липою пахне 21 

Лисиця 66 

Лисичка 66 

Лиска 78 

Лист 32 

Лист до матері 21 

Лист із пекла 48 

Листоноша 36 

Листя 64 

Лиха доля, змарновані літа 8 

Лишилось дитинство 36 

Лілея 21 

Лісова казка 35 

Лісова колиска 65 

Лісова пісня 42 

Літечко 7 

Літній вечір 33 

Літній дощ 37, 69 

Літній дощик 63 

Літній піснеграй 35 

Літо 26, 69 

Лічилка 75 

Лугова казка 78 

Лукашева сопілка 38 

Льодохід 26 

Любив я дівчину 7 
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Любить кролик їсти 65 

Любім свою хату 8 

Любіть рідну мову 64 

Любіть свою хату 73 

Любіть Україну 46, 51, 54, 83 

Люблю її 7 

Люблю свій край 43 

Люблю тебе 49 

Люблю я безмежно тебе, Україно! 27 

Люблю я музику і квіти 64 

Любов до Тебе, мій Ісусе 22 

Любов збудує Україну 143 

Любов земна 40 

Любовь Бога 68 

Любовь — вечная 71 

Любовь Иисуса 68 

Любовь матери 72 

Любов'ю світи 30 

Люди лебедині 26 

Людське добро 82, 142 

Люлі, люлі, люлі 8 

Люляй, люляй, муй синочку 8, 19 

Люляй мені, люляй 8 

Лялька Барбі скликає друзів 76 

Мав я раз дівчиноньку 54 

Мак 136 

Маки червоні 82 

Мала баба курку 19, 50 

Мала баба три сини 1 

Мала баба штири воли 1 

Мала єктенія 16 

Мала мама сина, сина Василя 8 

Мала мати єдну дівку 8 

Мала мати, мала 1 

Мала мати одну дочку 1 

Мала мати сина 1 

Мала мати три доньки 8 

Мале славослів'я 16 

Маленька прелюдія 50 

Маленька Україна 64 

Маленькая песенка о большой любви 39 

Маленький цветочек 20 

Мальована мережка 35 

Мальчуган 20 

Мама 22 

Мама гарно вишива 64 

Мама, расскажи мне об Иисусе 20 

Мама-осінь 65 

Мамина вишня 2, 53 

Мамина криниця 34, 83 

Мамина любовь 32 

Мамина радість 35 

Мамина співанка 19 

Мамина хата 36 

Мамине свято 60 

Мамине слово 35 

Мамині настанови 64 

Мамині очі 33 

Мамі 52 

Мамко мої, мамко 8 

Мамко моя з Лецовиці 8 

Мамко моя, мамко, єдну-сь мене мала 8 

Мамо 69 

Мамо, вишня зацвіла 73 

Мамочка й обходжує 6 

Мамочка моя 20 

Мандрівна лічилка 82, 142 

Марамуреш 50 

Марічка 2, 60 

Марш дільничних терапевтів 47 

Марш "Україна" 56 

Марш хлопчаків 69 

Материнська ватра 83 

Материнська любов 51, 143 

Матері 34, 62, 143 

Матері солдата 27 

Мати 21, 62 

Мати доню колисала 8 

Мати моя Україна 47 

Мати наша, мати 8 

Матусі 64 

Матусі в подарунок 64 

Матьонка й обходжає 6 

Маю мужа в Америці 8 

Медленно кружится снег 20 

Меле ми ся, меле 8 

Мелодія 50 

Мене мамка дала 1 

Мені... 36 

Мені зустрілася дівчина 47 

Метелик і ромашка 64 

Метелики 26 

Метелик-мандрівник 80 

Ми бачили світло істинне 17 

Ми біжимо 36 

Ми Володимира діти 37 
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Ми гайдамаки 2 

Ми — "Джерельця Карпат" 82, 142 

Ми діти твої, Україно 47, 51 

Ми до Тебе всі взиваєм 8 

Ми з тобою спізнилися.. 41 

Ми зв'яжем бороду 6 

Ми йдемо вперед 2 

Ми підем, де трави похилі 2 

Ми по таборах і тюрмах 2 

Ми попа обманули 6 

Ми пшениченьку жали 6 

Ми твої, Україно, солдати 29 

Ми херувимів 18 

Ми ще хлопці ого-го 47 

Миколаю, я Тебе благаю 83 

Мила, мила, що гадаєш 1 

Мила моя, мила 1, 8 

Миле літечко 80 

Милую мамочку 20 

Минає день 35 

Мир і щастя всім народам 51 

Мирно спить в яслах дитятко 4 

Мисіте коровай 6 

Мишенятка не сплять 82, 142 

Мишка 66 

Мій захист — Бог 22 

Мій край 5, 82, 142 

Мій отчий дім 49 

Мій отчий край 7 

Мій подарунок 37 

Мій рід 75 

Мій рідний край 27 

Мій Спасе 22 

Мій чоловік 33 

Міліція ся дивує 8 

Міняйтеся обручками 54 

Місили коровай 6 

Місто золоте 159 

Місяць 76 

Місяць в небі сяє 15 

Місяць на небі 2, 7 

Місяцю-королю 8, 10 

Місячна ніч 82 

Многая літа 5, 18, 51, 54 

Много я походив, трудився 8 

Мова 27 

Мова моя 26 

Мови 49 

Мовчить зоря 55 

Моє джерело 73 

Моє ім'я — вояк УПА 21 

Моє кохання 43 

Моє Полісся 7, 144 

Моє Полісся голубе 144 

Моє село 33, 40 

Моє чарівне, лагідне село 47 

Моєму садочку 21 

Моим друзьям 159 

Мої коні 36 

Мої літа 36 

Мої музики 64 

Мої несхожені стежини 144 

Моїй мамі 26 

Моїй Україні 62 

Мой дом 68 

Мой, мой, чорна гора віорана 1 

Молимо Тя, Діво 8 

Молитва 7, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 

 36, 43, 62, 68, 75, 82, 142 

Молитва до Богородиці 82, 142-43 

Молитва за рідне село 54 

Молитва за Україну 143 

Молитва о матери 20 

Молода сивина 36 

Молодость 32 

Молюсь за тебе, Україно 51 

Молюся за вас 73 

Монолог поэта 39 

Монолог солдата 27 

Море 73 

Море и мы 32 

Мороз-художник 80 

Морський бій 69 

Моя Батьківщина 27 

Моя зоря 7, 49 

Моя любов 143 

Моя мета 22 

Моя мила 5 

Моя мила, премила 5 

Моя молитва 35 

Моя пісня 19, 64 

Моя сім'я 64 

Моя стежина 27, 159 

Моя Україна 34, 36, 83, 143 

Моя Україна — квітуча земля 53 

Моя Україно 11, 83, 143 
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Мрійна ніч 11 

Мрія 76 

Мудреці 25 

Музею Трускавця — 25 44 

Музика 48, 65 

Музика гір 136 

Музика землі 35 

Музика у лісі 60 

Мухомор 68 

Мы должны светить 68 

Мы зернышки живые 20 

Мы не бродили под луной 36 

Мы нежные цветочки 20 

Мы славим Тебя 68 

Мы цигане 5 

На Багатий вечір 15 

На бенкеті кохання 34 

На бережку ніжки мила 38 

На Божому дворі 15 

На Вкраїні я родилась 1 

На горі, горі в шовковій траві 83 

На горі, на горі 8 

На горі, на горі два дзвонки дзвонили 8 

На городі журавель 63 

На городі качата 6 

На дворі година 10 

На Дніпровім побережжі 2 

На Дунаю плаття миють 8 

На животе волны 32 

На зеленій полонині 51 

На зеленій убочы 5 

На зеленому горбочку 81 

На зеленому лужку 55 

На Івана на Купала 47, 78 

На іменинах 80 

На Йорданській річці 15 

На камені ноги мию 8, 10 

На край всесвіту 52 

На крилі музик 35 

На небесах живет Он 68 

На небі зірка 14, 15, 114 

На небі зірка засяла 4 

На ниточці родоводу 42 

На Полісся ніч лягає 7 

На поточку-м прала 2, 8, 10 

На ріднім роздоллі 35 

На Різдво Христове 1, 15, 53 

На роваш, мамічко, на роваш 8 

На рушнику і радість, і біда 47 

На Святвечір 15, 18, 75 

На тім боці Дуная 10 

На тім боці при потоці 10 

На чужині 44 

На чужині загибаю 9 

На широкім полю висока тополя 8 

Над водою, над бистрою 1 

Над сімейною реліквією 27 

Надежды лучик 32 

Надежды маленький оркестрик 159 

Надіймося на краще 73 

Надія 35 

Найбільший рот 66 

Найблаженніша мати 19 

Найрідніша на світі матуся 27 

Нам уже ніяк не розійтись 29 

Нам хватает для счастья 32 

Намисто 38 

Наодинці з Богом 29 

Напила-м ся на леду 8 

Направьте взгляд 20 

Нарвала квіточок 83 

Нарвали-сьме барвінку 8, 10 

Народе мій 141 

Народження розлуки 29 

Народився Ісус Христос 8 

Народився, народив 8 

Народила Діва Сина 55 

Нарядилась осінь 64 

Наснились сині очі 36 

Наснились яблуні в цвіту 36 

Настав день розлуки 8 

Настала осені пора 65 

Натхнення 52 

Научала мати 83 

Научи меня, Господи 71 

Наш вечный Бог 68 

Наш Друг 68 

Наш дружбоька вдався 6 

Наш Иисус Христос 68 

Наш кумонько 5 

Наш рідний край 19 

Наш роде хороший 6 

Наш Спаситель народився 15 

Наша Анця не робить 9 

Наша Диканька 49 

Наша любов 19 
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Наша мама 34 

Наша мова 54 

Наша мова солов'їна 33 

Наша файта 19 

Наша ялинка 60 

Наше рідне Закарпаття 8, 19 

Наше рідне місто Чернівці 54 

Наше свято 73 

Нашенький господар 6 

Нашептали ворожбити 34 

Наши мамы 72 

Наший хазяїн мулодий 6 

Наші малята вдяглись, як звірята: Зайчик 66 

Наші сусіди 6 

Нашому солдату 33 

Нащо бим ся віддавала 11 

Не бажай 33 

Не бий кришталь 37 

Не будем пить из одного стакана 39 

Не буду, не буду з Тиси воду пити 8 

Не буду пуд горбом бивати 8 

Не буду ся женити 8, 10 

Не були б ми козаками!.. 34 

Не говори мені, не говори! 28 

Не дивуйся, красний світе 1 

Не до сну 21 

Не допусти, Господь 71 

Не допусти зневіри 73 

Не думай про мене 36 

Не жур мене, моя мати 9 

Не за то я пію 8 

Не забарилась осінь 33 

Не забувай... 7 

Не забути Карпат 51 

Не залишайте землю сиротою 36 

Не збивай, зозуле, цвіту 54 

Не зітхай, а працюй 8 

Не ищите живого во гробе 20 

Не кажи мені  34 

Не княжися, Надюнюню 6 

Не люби 36 

Не лякайся 36 

Не мам нич, не дбам нич 5 

Не одлюбив 144 

Не одлюбив тремтіння твого тіла 144 

Не пара 35 

Не пий, коню, воду 8 

Не питай, чого в мене заплакані очі 2, 38 

Не плач, Рахиле 15, 52 

Не повезло 47 

Не повторяется такое никогда 159 

Не пора! 2, 8, 53 

Не продавай, брате 6 

Не промовляй 33 

Не пускайте, мамо, зимоньку до хати 27 

Не рубай ліщину 8-10 

Не самі-сьме сюди ішли 8 

Не сміє бути в нас страху 2 

Не сотвори собі кумира 33 

Не спала я сеї ночі 8, 10 

Не старей душа 32 

Не стій, зятю, на воротях 6 

Не сходило вранці сонечко 83 

Не там щастя, не там доля 1 

Не те що гук...  75 

Не треба 142 

Не треба слів 142 

Не трембітай трембітонько 51 

Не тягни за хвіст кота 50 

Небесна благодать 83 

Небесна пісенька 35 

Небесні оселі 22 

Небо голубе 22 

Небо і земля  7, 8, 14, 15 

Небо і земля, і бачить Бог 15 

Небо ясні зірки вкрили 4, 15 

Невдача 66 

Невелика поляночка 1 

Невидної невидниці 1 

Невідана дорога 144 

Негоди 43 

Недалеко ліска 'д ліски 8, 10, 50 

Недоспівана пісня 144 

Незабутнє 19 

Незграбний майстер 80 

Незнайомка 48 

Незнана могила 9 

Немає кращої землі, як наша рідна Україна 51 

Немає України без калини 60 

Ненаписаний роман 36 

Неповторна моя Україна 43 

Нерозгадана мить таїни 35 

Несе Галя воду 7 

Неслухняна киця 84 

Неслухняний гусак 80 

Нехай буде ім'я Господнє 16 
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Нехай сповняться 17 

Нехай сповняться уста наші..." 17 

Нехто, нехто йа не словечка не мовить 6 

Нивочка 42 

Нигда не забуду 19 

Никогда, никогда 20 

Никого нет мамы лучше 72 

Николишина 56 

Нині відпускаєш 16 

Нині, Адаме 15 

Нині, Адаме, возвеселися 15 

Нині Рождество 5 

Ниточка до ниточки 49 

Ні пуху, ні пера! 29 

Ніжні слова на чутливих струнах 35 

Ніс жучок подарунок 80 

Ніхто не вгадає 6 

Ніч на Підгір'ї 141 

Ніч яка місячна 2 

Ніч яка місячна, ясная, зоряна 7 

Нічка-новорічка 64 

Нічна казка 82, 142 

Нова радість 15 

Нова радість стала 7, 8, 14, 15, 19, 50, 74 

Нова радість стала, весела новина 8 

Новая радість 1 

Новая радість стала 1 

Новий рік 26, 54, 64, 76 

Новогодняя 32 

Новорічна 60, 76 

Новорічна пісня 74 

Новорічна щедрівка 51 

Ночь 39 

Ночью, когда месяц нам сияет 68 

Ну не надо 36 

Ну-но, женчіки 6 

О Боже мій, Боже 8 

О Боже мій милостивий 8 

О дивнеє народження 8 

О душе грішная 8 

О, Ісусе... 53 

О, как я рад 20 

О краю мій оспіваний 62 

О любви 71 

О Маріє, Мати Божа Пречиста! 8 

О, музикуся 60 

О Предвічний Боже 15 

О свічко, скоро не гори 19 

О, Україно 53 

О, ясна зоре! 73 

Оберігаймо рідну мову 26 

Обізнався коровай 6 

Обірвана струна 142 

Облака 159 

Обнова для киці 80 

Огірок 63 

Огірочки 8 

Огірочок-пузанець 63 

Од бучка 10 

Ода любові 40 

Ода пісні 82 

Один воли йа три плужки 1 

Одна і тільки одна 33 

Одна листва 20 

Однокласникам 41 

Однолюб 30 

Одутька 62 

Одчини, мати, ліску 6 

Оженивси кустрюбатий 1 

Оженила мати сина 8 

Ожидание 71 

Ой бачить Бог 15 

Ой береш ня, легінику 8 

Ой били ня жандарики 8 

Ой били таліяна 8 

Ой біда ми, легінку, бо-м ся розболіла 8 

Ой біля лісу  144 

Ой Боже милий, світе 8 

Ой Боже мій, Боже 1, 8 

Ой Боже мій милостивий 8 

Ой Боже мой Боже, біда ми двояка 8 

Ой болить ня головонька 8 

Ой, брате мій, брате 34 

Ой була я п'яна 8 

Ой в вині, в вині, в вишневім саді 1 

Ой в вінці, в вінці, на перехідці 1 

Ой в гаю, гаю 15 

Ой в долині кирниченька 1 

Ой в Єрусалимі 15 

Ой в Єрусалимі дзвони задзвонили 1 

Ой в ліску, в ліску 8 

Ой в ліску, в ліску, на жовтім піску 1, 8 

Ой в саді, в саді в винограді 1 

Ой в темнім лісі, під дубиною 1 

Ой в чистім полі 15 

Ой вербиченько 2 
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Ой вербо, вербо 7 

Ой вербове колесо 8 

Ой, верше мій, верше 5, 8, 9 

Ой, верше, мій зелений верше 9 

Ой веселі літа були 8 

Ой весна-красна 6 

Ой вечір, вечір 74 

Ой ви браття мої, сестри 8 

Ой ви, дівчата, ви мої 8 

Ой ви люди, люди 6 

Ой видно село 8 

Ой вийду я в полонину 19 

Ой вийду я на гору 1 

Ой вийду я на ту гору 1, 7, 11 

Ой вийся, хмелю 62 

Ой вийшов місяць із-за хмари 7 

Ой висна-красна 6 

Ой вишеньки-черешеньки 1 

Ой відси гора 5 

Ой відти гора 1 

Ой відтів гора 1 

Ой, візьміть в міліцію мене! 29 

Ой війна, війна 33 

Ой вінку, вінку 6 

Ой віяли буйні вітри 8 

Ой, вода! 73 

Ой волоска колопенька 1 

Ой гаю, гаю, гаїчок 5 

Ой гаю мій зелененький 1 

Ой гоп сесе 8 

Ой гоп таки так. 12 

Ой гордопишний 15 

Ой горіла липка, горіла 8 

Ой гудаче, гудаче 19 

Ой да ти ковалю 7 

Ой дай Боже, в добрий час 10 

Ой дай, Боже, добрий час 8 

Ой дай Боже здоровлічка 8 

Ой дайте нам, дайте 6 

Ой дайте нам діжку 6 

Ой де пушов 6 

Ой де тая мати 6 

Ой дивнеє народження 15 

Ой дивно нам, дивно 6 

Ой дитя моє, дитя 8 

Ой дівчино, шумить гай 7 

Ой дівчино-малино 8 

Ой до двора доріжейка 8 

Ой до межи, женчики 6 

Ой до нори, мишко 8 

Ой добраніч, дівчинино 1 

Ой добрий Боже 5 

Ой добрий вечір 6 

Ой добрий день тому 6 

Ой дорога, дороженька січана 6 

Ой дружба я, дружба я 8 

Ой дружбонько-дядьку 6 

Ой дубе, дубе 10 

Ой дубе, дубе кучерявий 1 

Ой, Дунаю, Дунаєчку 8, 10 

Ой жалю мій, жалю 38 

Ой жіночко ріднесенька 8 

Ой за горов, ой за ділом 8 

Ой за що ти мене, мамцю 6 

Ой, заграйте скрипалі! 49 

Ой заграйте, скрипниченьки 1 

Ой заграли музиченьки 6 

Ой, заросли ті дороги 2 

Ой зацвила калиночка в лузі 1 

Ой зацвила сина квітка 1 

Ой зацвила черемха 2 

Ой зацвіла рожа край вікна 7 

Ой зацвіла черемшина зрісно 1 

Ой зацвіли фіялочки 8, 10, 50 

Ой звідси гора 8, 10 

Ой згоріла стирта сіна 1 

Ой здаєця не п'єця 6 

Ой зелена калина білим цвітом цвіла 7 

Ой з-за гори, гори 9 

Ой з-за гори кам'яної 1 

Ой з-за гори чорна хмара 8 

Ой зиленая дубровонько 6 

Ой зима 64 

Ой зійди, зійди, ясен місяцю 2 

Ой зійду я на могилу 56 

Ой зійшла зоря 15 

Ой зорничко вечерішня 8 

Ой зоря звечора сходила 15 

Ой зрада, зрада 9 

Ой з'явилася  15 

Ой ишов гаєм 5 

Ой і баран, баран 6 

Ой і гукну я 6 

Ой і хелесь незько 6 

Ой, Іванку, оженся 9 

Ой іде машиниця 8 
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Ой ішла дівчина 8 

Ой ішли дівоньки 6 

Ой ішов з Дебрецина додому 8 

Ой ішов я 33 

Ой ішов я до Собатин 8 

Ой ішов я раз попід гай 8 

Ой їдимо, їдимо 6 

Ой їхав козак 6 

Ой казала голубана 1 

Ой казали вороги 6 

Ой капусточка головістая 6 

Ой кіби ми не співали 8 

Ой ківала молодичка 1 

Ой кладе, мате 6 

Ой коби ти, біла дівко, не лінива 8 

Ой ковала зозуленька 1 

Ой колишу, не лишу 8 

Ой коляда, колядниця 15 

Ой коню мій, коню 1 

Ой котився віночок по полю 6 

Ой кувала зозулиця 8 

Ой куда ж ми повандруєм 1 

Ой куда ж ти, молоденька, ходила 1 

Ой куди би-сь не вандровав 8 

Ой куме, куме, добра горілка 6 

Ой кумочку молоденький 8 

Ой, кумцю прийди 27 

Ой кум'ятські поля 8 

Ой купив мені милий 8 

Ой летіла ластовочка 8 

Ой летіла сива пава 1 

Ой летіла сива пташка 1 

Ой летіли біли гуси 6 

Ой летіли білі гуси 69 

Ой летіли гуси 6 

Ой летіли гусоньки 10 

Ой летіли гусочки 8 

Ой летіли журавлі 1 

Ой летять сніжинки 64 

Ой, літа дівочі 36 

Ой лю, люлю, люлю 8 

Ой люблю я рідні гори 8 

Ой лю-лю,  лю-лю 6 

Ой люляй, люляй 6 

Ой мала я миленького 1 

Ой мала я мужа 46 

Ой мамко солоденька 8 

Ой мамко солоденька, ти мнов не журися 8 

Ой мамуню, горох точу 33 

Ой Маріко, чічері 8 

Ой Маріко Шандарьова 8 

Ой Маріко, що ти, що 8 

Ой Маріко, що тото 8 

Ой мати, мати 8 

Ой маяло жетичко 6 

Ой Миколо Романів 8 

Ой місили короваєць 6 

Ой на горі 10 

Ой, на горі базар 9 

Ой на горі білий камінь 8, 10 

Ой на горі винобраня 8 

Ой на горі вітер віє 10 

Ой на горі два дубки 2, 10, 62 

Ой на горі два дубочки 1 

Ой на горі дубина 8 

Ой на горі дуб-черешня 10 

Ой на горі жита много 2, 8 

Ой на горі жито, жито 1 

Ой на воді качка днює 1 

Ой на горі корито 8 

Ой на горі крута вежа 1 

Ой на горі лен зелений 8, 10 

Ой на горі, на долині 8 

Ой на горі, на майдані 8 

Ой на горі огонь горить 9 

Ой на горі пень дуплавий 2, 8 

Ой на горі Роман косит 1 

Ой на горі сніг біленький 38 

Ой на горі солома горіла 10 

Ой на горі сосна 8, 33 

Ой на горі сухий дуб 2 

Ой на горі там женці жнуть 1 

Ой на горі терен тещуть 6 

Ой на горі терня цвило 8 

Ой на горі церква 1 

Ой на горі черешенька 10 

Ой на горі ядвовец 9 

Ой на дубі два голуби 7 

Ой на Івана, та й на Купала 43 

Ой на камінь мармуровий 8 

Ой на морі 15 

Ой на небі 15 

Ой, на пиво не дивіться криво! 29 

Ой на плаю 10 

Ой на плаю вівці пасуть 8, 10 

Ой на ринку, на риночку 1 
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Ой на ріці дві керниці 8 

Ой на річці, на Йордані 15, 114 

Ой на річці, на Ордані 15 

Ой на ставі  7 

Ой над Вифлеємом зірка сіяла. 15 

Ой над Вифлеємом 15 

Ой напивси горівочки 1 

Ой настала лиха днина 8 

Ой настала нам новина 15 

Ой настало життя нове 15 

Ой наш хазяїн 6 

Ой не буду все лем банувати 5 

Ой не буду, мамко, твоя 10 

Ой не буду пиво пити 8 

Ой не жалуй, моя мила 1 

Ой не плач, Ганнусенько 6 

Ой не сама, не сама 8, 10 

Ой не світи, місяченьку 2 

Ой не спіть 15 

Ой не спіть, добрії люди 15 

Ой не ходи, Грицю 1 

Ой не шуми луже дуже 9 

Ой неборе-муже 8 

Ой, нес м'я, конику, нес 9 

Ой ни піла горілонькі 6 

Ой новина в нас, новина 8 

Ой оддава мене мати 9 

Ой орали хлопці ниву 7 

Ой оре плужок та й попід лужок 1 

Ой орле, орле, сивий соколе 1 

Ой, паночку, наш 74 

Ой пасу я бички, бички 8 

Ой п'є Байда 2 

Ой пила я в понедівнок 1 

Ой пила я палиночку 8 

Ой під гаєм зелененьким 2 

Ой під мостом 9 

Ой підемо, пане брате 15 

Ой піду я в ліс по дрова 1, 7 

Ой піду я в лісок трісок 1 

Ой піду я в полонину 8 

Ой піду я до церковці 33 

Ой піду я до Ясіня 8 

Ой піду я на гору 33 

Ой піду я попід лугом 7 

Ой піду я у вишневий садочок 1 

Ой піду я у поле 5 

Ой пішла Марька хусточку прати 8 

Ой пішов Іван рано з косою 8 

Ой повішу я колисочку 8 

Ой повіяв буйний вітер 33 

Ой погнала Галюнюня 6 

Ой поїхав милий 1 

Ой пой 8 

Ой полечко-поле 2 

Ой попід гай зелененький 1, 8 

Ой попід гай мила телята пасає 8 

Ой попоньку, попоньку 6 

Ой посеред двору 15 

Ой посію руту-круту 1 

Ой при лужку, при лужку 83 

Ой приєхав зятейко 6 

Ой прийшли до вас все в рік гостину 1 

Ой прийшов я до Єленки 1 

Ой прийшов я до одови 1 

Ой просю я вас, коровайничкі 6 

Ой пташечки-канарики 1 

Ой пуд гору, коникі 6 

Ой, пустіть, мя пустіть, най погляну  2 

Ой, ранесенько 44 

Ой рано, рано 15 

Ой рано-рано да ходім мі 6 

Ой русин нич не бідує 8 

Ой сапала кукурудзи 1 

Ой свату наш, свату 6, 8 

Ой світи, місяцю 33 

Ой святая бородойко 6 

Ой сивая та і зозуленька 14, 15, 74 

Ой, сини-ясени 55 

Ой сів Христос 15 

Ой сів Христос вечеряти 74 

Ой січона каленойка 6 

Ой служив я в пана 2 

Ой спи, дитя, колишу тя 8 

Ой спи, синку, колишу тя 8 

Ой співаю, не гадаю 10 

Ой співуча наша мова 8 

Ой стала нам ся нині новина 8 

Ой сталася новина 8 

Ой, стелися доріжко 51 

Ой стелися рушниченьку 54 

Ой столику яворовий 8 

Ой сьогодні в нас обжинки 6 

Ой сусіде, сусідоньку 6 

Ой сядай, сядай, коханнє моє 6 

Ой та зажурились 2 
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Ой та й п'ю я горівочку 1 

Ой такого-м фраїра 8 

Ой Тальне моє 47 

Ой там в поли трава шумит 1 

Ой там Василь 6 

Ой там за горою 1, 14 

Ой там за Дунаєм 2 

Ой там за лісочком 53 

Ой там на горі вітер віє 1 

Ой там на горі, під дубиною 1 

Ой там на Україні 33 

Ой там, під горою 7 

Ой там під дубом, під дубиною 1 

Ой там, при дорозі 7 

Ой там пу дулині качичкі худили 6 

Ой там у лісі, на кльонку 6 

Ой там у Львові на Високім Замку 2 

Ой там у поли трава шумит 1 

Ой там у темнім лісі 33 

Ой тепер вам, дружечки 6 

Ой тече річка 6 

Ой ти, вербо кучерєва 6 

Ой ти, весна-красна 6 

Ой ти, дівчатко доброго роду 5 

Ой ти, дівчє-дівчиночко 1 

Ой ти, дівчино 7 

Ой ти, дубе зелененький 8 

Ой ти, зозулька рабайка 6 

Ой ти, зозулька рабайкая 6 

Ой ти, зозулька рабейкая 6 

Ой ти, зоре вечірняя 1 

Ой ти, нічко ясная 48 

Ой ти старий сиваку 5 

Ой ти, тюрма 33 

Ой травице-муравице 33 

Ой травко-моравко 6 

Ой три шляхи  83 

Ой три шляхи широкії 12, 83 

Ой у вишневому саду 2, 7 

Ой у гаю при Дунаю 2 

Ой у городі й у частоколі 6 

Ой у граді Вифлеємі 15 

Ой у лісі на поляні 2 

Ой у лісі, у лісочку 1 

Ой, у лузі калина 49 

Ой у лузі калина стояла 7 

Ой у лузі червона калина 2, 8 

Ой у Луцьку грім гримить 6 

Ой у Львові на риночку 9 

Ой у місті Вифлеємі 1 

Ой у місті, на риночку 1 

Ой у мої миленької яворові двері 8 

Ой у поли корч калини 1 

Ой у поли під явором 1 

Ой у поли трава росте 1 

Ой у поли, у поли 1 

Ой у поли, в поли 1 

Ой у полі 63 

Ой у полі верба 2, 8 

Ой у полі дві тополі 53 

Ой у полі, край дороги 1 

Ой у полі криниченька 1, 8 

Ой у полі могила 12 

Ой у полі нивка 1, 2 

Ой у полі озеречко 7 

Ой у полі, полі 15 

Ой у полі три криниченьки 2 

Ой у Рудци та й на гулиці 6 

Ой у садочку під ябліночков 1 

Ой у саду ружа посаджена 8 

Ой у саду, саду-винограду 15 

Ой у саду, у садочку 1 

Ой у тій Америці корчма мурована 8 

Ой умру я, умру 8 

Ой умру я, файна любко 1 

Ой упала зоря в воду 34 

Ой урву я з ружі квітку 1 

Ой хмаритси, ой хмаритси 1 

Ой хмариться, туманиться 2 

Ой хмелю ж, мій хмелю 7 

Ой ходе, мела 6 

Ой ходи, весно 82 

Ой ходила по садочку 10 

Ой ходила свята Діва 15 

Ой ходить сон 6 

Ой хрещатий барвіночку 8 

Ой хто легінь, ой хто легінь, ци не я 8 

Ой хто Миколая любить 52 

Ой хто п'є, тому наливайте 8 

Ой, хто, хто Миколая любить 83 

Ой ци мені Бог дал 8 

Ой ци я був не легінь? 8 

Ой червоно сонце сходить 33 

Ой чи дома пан господар 1 

Ой чи рада ти, моя матюнко 6 

Ой чий то кінь стоїть 7 
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Ой, чинчику-васильчику 1 

Ой чия ж то крайня хатка 1 

Ой чия ж то нива 7 

Ой чия то хата, хата 33 

Ой чого ж ти моє серце... 36 

Ой чого ти дубе 87 

Ой чого ти, метелику 8 

Ой чого ти не гуляєш, Галю, Галю 8 

Ой, чому ти, мамо... 36 

Ой чорна я, чорна 8, 10 

Ой що то за весілля 6 

Ой що то за диво 15 

Ой, що то за шум учинився 2 

Ой я знаю, що гріх маю 8, 10 

Ой я собі баба 8 

Ой я тебе, дружбонько, і пітаю 6 

Ой як загули янголи 6 

Ой як загуло три соколоньки 6 

Ой як ходила наша бабусенька 6 

Ой, Яничку, оженився 5 

Околиця 7 

Около гордова 8 

Окопна лірика 31 

Оленчині вишиванки 60 

Он воскрес! 71, 72 

Он воскрес, аллилуйя 72 

Он любил... 39 

Он рожден для нашего спасения 20 

Оре Семен, оре 1 

Оріхове сіделечко 9 

Оріше, оріше  8 

Освідчення 29 

Осенний листок 79 

Осенняя песня 60 

Осень золотая 20 

Осідлай же коня 33 

Осіннє золото 2 

Осіннє листя 64 

Осіннє листячко 64 

Осіннє танго 35 

Осінні кораблики 60 

Осінні мелодії 80 

Осінні струни 79 

Осінні хмари сірі, як слони 65 

Осінній вальс 38 

Осінній етюд 21 

Осінній зорепад 142 

Осінній клен 65 

Осінній лист 144 

Осінній ліс 65 

Осінній поцілунок 144 

Осінній ярмарок 64 

Осіння соната 52 

Осіння хустина 64 

Осінь 27, 34, 64, 65, 69, 73, 76 

Осінь в батьковім саду 144 

Осінь на порозі 79 

Осінь у вінку калини 65 

Останній дзвінок 40, 83 

Останній звіт 19 

Останній листочок 64 

Ось яка родина 64 

Отакий лиходій 66 

Отворіться, царські ворота 18 

Отец наш Небесный 20 

Ото значно та й то значно 1 

Отцы и матери 20 

Отцям 18 

Отче наш 17, 51 

Отчего трещит мороз 60 

Отчий дом 20 

Очерет мені був за колиску 7 

Очі волошкові 2 

Очі — то вікна душі 51 

Очі-чари 28 

Павочка ходить 15 

Павутинка бабиного літа 64 

Павучок 65 

Павучок-лісовичок 26 

Пагорб слави 43 

Паде дощ 10 

Паде лапатий сніг 73 

Палали зірниці 34 

Паленочка цяпотить 8 

Паленочко біла, біла 8 

Паленочко-гірчевичко 8 

Пам'ятай мене молодою 36 

Пам'ятаймо, брате 141 

Пам'ятаю все  52 

Пам'яті музиканта 37 

Пам'яті Назарія Яремчука 54 

Панна Сина породила 15 

Папороть 34 

Парасольки 42 

Пасли вівці пастирі 8 

Пасху радостно встречаем 20 
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Пахощі Волинської землі 144 

Пахощі землі 144 

Перебендя 12 

Перед іконою Божої Матері 141 

Перед порогом широкая долена 6 

Перелаз 10 

Перелаз, перелаз 8 

Перелюбство 33 

Перемога 21 

Перепілка 21, 65 

Перепілонько біла. 74 

Пересторога 142 

Перехресні стежки 136 

Періко 60 

Перша вчителька моя 44 

Перша радість 37 

Перший сніг 64, 78, 80 

Першокласниця 78 

Песенка о Воскресшем 72 

Песенка пастушков 72 

Песнь Давида 72 

Песня о друге 159 

Песня о маме  72 

Песнь хваленья 72 

Пианист 32 

Пиймо, братя, горівочку 1 

Пиймо, друзі  2 

Пийте, братя, горівочку 1 

Пийте, люди, горівочку 1 

Пила би ся паленочка 8 

Пили-сьме за тиждень 8 

Питалася мати дочки 6 

Пихатий індик 80 

Піаніно 52 

Півень 65, 66 

Півень-фахівець 29 

Півники побились 64 

Півникове горе 64 

Півонії весняні 52 

Пігнав козак коня пасти 8 

Під дубиною 10, 33 

Під дуборівкою 33 

Під звуки старого романсу 52 

Під музику кохання 142 

Під сонцем України 27 

Під твій покров святий 17 

Під Твою милість 24 

Під хрест Твій стаю 8 

Під чистим небом України 73 

Підгірянки 54, 64, 66, 81 

Підем, пане брате 15 

Підсніжник 80 

Піду собі, піду 10 

Піду я в поле 5 

Піду я до Дунаю 6 

Пізнати вгорі птаха і птаху 1 

Пізнє кохання 40 

Пісенна криниця 54, 57 

Пісенний струм 35 

Пісенька 54, 60 

Пісенька про лінь 60 

Пісне, дзвени! 55 

Піснеспіви всенічної 16 

Пісню цю тобі дарую 44 

Пісня білочки 54 

Пісня буде поміж нас 2 

Пісня випускників 52 

Пісня "Голосів Полісся" 7 

Пісня долю вишила 141 

Пісня допитливих 60 

Пісня з полонини 2 

Пісня зайчика 54 

Пісня злуки 44, 56 

Пісня козака Невмираки 46 

Пісня ляльки Хиталочки 76 

Пісня на добро 159 

Пісня першокласниці 62 

Пісня про Батьківщину 54 

Пісня про Бережне 36 

Пісня про Буковину 54 

Пісня про вчительку 60 

Пісня про вчителя 141 

Пісня про генерала Чупринку 56 

Пісня про героя-трускавчанина Романа 

Різняка-Макомацького 44 

Пісня про Євгена Коновальця 56 

Пісня про земну красу 60 

Пісня про кохання 36 

Пісня про Купер'яна 2 

Пісня про Маківку 44 

Пісня про маму 2, 37, 44 

Пісня про матір 43, 49, 62 

Пісня про медсестру 44 

Пісня про Олексу Довбуша 56 

Пісня про отчу землю 31 

Пісня про парк "Софіївка" 43 
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Пісня про пісню 7 

Пісня про рушник 2, 7 

Пісня про санаторій "Шахтар" 44 

Пісня про Свитязь 55 

Пісня про Степана Бандеру 56 

Пісня про Терешиху 36 

Пісня про Трускавець 44 

Пісня про Христа 22 

Пісня серця 28 

Пісня читанки 54 

Пісня ялинок 54 

Пісня-романс 50 

Пішла мама на базар 64 

Пішла-м за мужа, за пияка 1 

Пішли дівоньки в долину 74 

Пішов Іван в полонину косити 8, 10 

Пішов Іван до Марусі 8 

Пішов любко у Росію 8 

Пішов хлопець на весілля 8 

Пішохідний перехід 37 

Піштова натура 19 

Плавле кача, плавле 8 

Планета Земля 76 

Планеті — мир 33 

Плач дівчини 19 

Плачуть очі 7 

Плащ для їжачка 65 

Плету, плету віночок 8 

Плету, плету ліс, ліс. 114 

Пливе качечка по річці 6 

Пливе човничок по річці 6 

Пливуть тумани 141 

По всьому світу 14, 15 

По всьому світу стала новина 4, 8, 114 

По горі, горі пави ходили 1 

По діброві вітер виє 2, 12 

По діброві вітер віє 83 

По дорозі 66 

По небі в північ 15 

По садочку походжаю 5 

По садочку ходжу 7 

По садочку хожу 1 

По синьому морю 8 

По той бік гора 1 

По ягоді 42 

Побажальна 51 

Побий, Боже, залізницю й колеса 8 

Побратими 31 

Повересло я вчинила 8 

Повернись 48 

Поверніть нам річку 81 

Повертайтесь додому, сини 29 

Повертання 7 

Повесіння зустріч 7 

Повідж же мі, моя мила 5 

Повій, вітре  142 

Повій, вітре, на Вкраїну 2 

Повій, вітре, повій буйний 7, 142 

Повій, вітроньку 14 

Повішу я колисочку 46 

Повіяв вітер по степу 8 

Повіяв вітер степовий 2 

Поворож мені, циганко 38 

Повстанська 21 

Погляд-чар 28 

Поглянь, чорноброва 36 

Погоня 26 

Под Твою милость 141 

Подай, дівчино, руку на прощання 2 

Подайте вістоньку 46 

Подаруй мені квіти піони 44 

Подарунок 64 

Подивлюся, аж світає 54 

Поділля вишневе моє 34 

Поділля — наче казка 34 

Поділля-край 34 

Поднимите к небу взор 20 

Поднимите скорей паруса! 159 

Подолання 52 

Подоляночка 74 

Подорож в дитинство 21 

Подорожній 21 

Подумаю, подумаю 8 

Поетесі 36 

Пожелание друзьям 159 

Пожену я коня 33 

Пожовтів листок 8 

Поза гаєм зелененьким 7 

Позбиралися дівчата 33 

Позволь мені, мати, керницю копати 8 

Поздний дождь 71 

Поздоровлення 15 

Поздоровча молодим 54 

Позирайте, дівчатонька 8 

Пой со мною аллилуйя 20 

Пойте Господу 68 
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Поки серце в грудях б'ється 29 

Покладу, покладу 8 

Покотився горошок 5 

Полань, полань, соколоньку 6 

Поле війни 47 

Поле моє, поле... 49 

Полинув у літо 144 

Полісся 27 

Поліський край, Волинська сторона 141 

Полісянка 42 

Полісяночка 26 

Положу я кладочку 6 

Полонина — рідний край 142 

Полтава — частинка моєї душі 49 

Полтавчанка 30 

Полудень віку 21 

Полюбила чорнобрива 33 

Помаранчева заграва 44 

Помаранчева революція 56 

Помилуй, Боже, Україну 83 

Поміж небом і землею 73 

Помолись за Україну 52 

Помолись обо мне, дорогая 20 

Понад Дніпровим берегом 9 

Понад морями летять лелеки 73 

Понад сині полонини 82, 142 

Понад Стиром верби гнуться 55 

Понедельник 39 

Пониже Залужа 8 

Попід гай 8 

Попід гору високую 1 

Попід лісок темненький 1 

Попри жито стежка вбита 1 

Попрощався стрілець 2 

Пора боргів 29 

Порізала-м пальчик 8 

Порубала-м пальчик 10 

Посаджу я ружу 1 

Посади калину 47 

Посадила огірочки 46 

Посадила-м черешеньку 10 

Посадила-м черешеньку на дворі 8 

Посіяла конопельки 33 

Посіяла круту руту 8 

Посіяла огірочки 7 

Последний звонок 159 

Послушание 72 

Посміхнись кохана (ний) 49 

Посмішка 76 

Потрійна єктенія 16 

Почему 32, 68 

Почуття рідного 47 

Праздник жатвы 72 

Працьовитий їжачок 75 

Предвечный Сын 71 

Предвечный Сын — Христос 71 

Предвічний 15 

Предвічний родився 15 

Пренебесна, пречудесна 17 

Пречиста Діва 15 

Пречиста Мати 55 

Привітальна 33, 47 

Пригорни мене, пісне 144 

Приди ко Мне  23 

Приза 47, 48 

Приїжджайте, хлопці 36 

Приїхала матюнка 6 

Приїхали до церкви 6 

Прийде ще час 11 

Прийди до мене, милий Ісусе 18 

Прийди у садочок 36 

Прийди, як розквітне весна 55 

Прийдите, ликуйте 20 

Прийдіть поклонімось 16 

Прийду до тя во неділю 8 

Прийшла Галюня до хати 6 

Прийшла карта 33 

Прийшла мамка до любочки 8 

Прийшли за Маріков троє сватачів 8 

Прилетів сокіл до віконця 15 

Прилетіла ластівка 2 

Прилетіла ластівочка 1 

Прилетіла пташка додому... 64 

Прилетіли ангелята 15, 114 

Прилетіли серед ночі ангели із неба 18, 53 

Прилетіли шпаки 64 

Приморский бульвар 52 

Принеси весну 141 

Принесіть мені пролісків з лісу 9 

Присвята хлопцям юності 36 

Приснилась мама 36 

Приснилось матері 141 

Приужанські зарічани 19 

Приходить юності пора 37 

Причастя 24 

Про Івана Кичеру 8 
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Про Івана козака 36 

Про Ілька Лепія 8 

Про кота Прошку 80 

Про кохання твоє 36 

Про Олену Степанівну 2 

Про туристів 8 

Про ялинку 80 

Пробач мені, батьку 21 

Провесінь 7 

Проводжала мати 7 

Продавали сніг сороки 78 

Прокімни на вечірні 16 

Проліски 31 

Пролісок 73 

Пролітали гуси 78 

Промені мрії 35 

Прометей 56 

Пропала надія, забилося серце 1, 11 

Пропив вівці на гороньці 8 

Пропив много 8 

Пропили-сме білу дівку 8 

Пророки 72 

Просить коровай 6 

Прославленье 20 

Прославте Воскреслого 22 

Простели мені, мамо, рушник 141 

Простий сюжет 35 

Просьба Ісуса Христа 33 

Прохальна єктенія 16 

Проходиш мимо... 28 

Прошлогодний снег 32 

Прощай 16, 33 

Прощай, дівчино 11 

Прощай, ненько 33 

Прощальна 7, 16 

Прощаюсь, ангеле, з тобою 1 

Псалом 15 

Псалом № 50 24 

Птах 37 

Пташка 61 

Пуд дубиною, пуд зеленою 8 

Пуддурили попа 6 

Пудманули попа 6 

Пустіт до хати, будем плєсати 1 

Пустіте нас 8 

Пухнаста сніжинка 52 

Пушла мати наперід 6 

Пшениченька 60 

Радіє світ 22 

Радіємо нині з чудес 53 

Радій, Христос прийшов 22 

Радійте, народився в Віфлеємі 25 

Радісная і печальная 47 

Радість 35 

Радість Бог нам посила 15 

Радість нам ся з'являє 15 

Радість нам ся явила 15 

Радість нам ся являє 8 

Радість нам явила 15 

Радость 72 

Радость в небесах 20 

Радощі й жалі 73 

Радуйся, Маріє 18 

Радуйся ныне вся земля 20 

Радуйся, Царице 8 

Радуйтеся, всі людіє 15 

Радуйтеся усі люди 1, 15 

Раз, два, три! 66 

Раз прийшов я до дівчини 1 

Разливайся песня 68 

Рак 63, 78 

Рак-мастак 63 

Раковець, Раковець 8 

Раковецькі пси 8 

Рано до молитви щиро 8 

Ранок 46, 50, 75 

Ранок Верховини 51 

Рано-рано і ще й мати на воротях 6 

Распни! 71 

Реве та стогне Дніпр широкий 7, 46, 83 

Реквієм 2 

Речитатив і танок Гнома 52 

Рибалка 75 

Рівненський "Азот" 144 

Рідна Верховина 19 

Рідна мамо 82, 142 

Рідна мамо моя 33 

Рідна мова 7 

Рідна пісня 55 

Рідна Україна моя 44 

Рідна хата 49, 64 

Рідна школа 83 

Рідне гніздо 83 

Рідне місто — Володимир 37 

Рідне місто моє 47, 144 

Рідний Іванків 27 
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Рідний край 7, 37, 54, 60 

Рідний Орів ти мій 44 

Рідний Трускавець 44 

Рідні гори 54 

Рідні Карпати 82, 142 

Рідній школі 43 

Різдво 60, 64, 84 

Різдво Івана Хрестителя 17 

Різдвяна 18, 84 

Різдвяна ковбаска 29 

Різдвяна колискова 15, 84 

Різдвяна колядка 52 

Різдвяна ніч 84 

Різдвяна псальма 15 

Різдв'яне 46 

Різдвяний дзвін 52 

Різдв'яні співи 22 

Річка назад не тече 44 

Робимо зарядку 26 

Родимий краю.. 9 

Родина 159 

Родинна криниця 83 

Родинне джерело 26 

Рожден в Вифлееме 20 

Рождественская песнь 20 

Рождество 68 

Рождество пришло 68 

Рождество, рождество 20 

Рождество Христове 15 

Рождество — это праздник 20 

Розкажи мені про себе 36 

Розквітай під небом 7 

Розлука ти, розлука 1 

Розмарія 10, 19, 50 

Розовый закат 32 

Розплітали — потомилися 6 

Розпрощався раз стрілець січовий 33 

Розпрягайте, хлопці, коні 7 

Розпустилась Маруся 6 

Розрита могила 53, 73 

Розстріляна молодість 83 

Романтик 27 

Ромашка 32, 52, 63 

Ромашки 37 

Рости, рости, черемшино 2, 8 

Рояль 32 

Рубай, рубай на поставкуй 8 

Ружа 34 

Рукавички для зайця 64 

Руки матері 42 

Рушила машина 8 

Рушничок 64 

Рушничок для мами 64 

Рядом со Христом 72 

С добрым утром! 60 

С именем Иисуса 68 

С Христом хорошо 68 

Сага про сало 29 

Сади відцвітали..." 44 

Садок вишневий коло хати 2, 12, 46, 83 

Садом, садом садовина 1 

Сама, мамцю, сама, мамцю 1 

Сама я ружу садива 9 

Сасово 29 

Свадьба йде 8 

Свечи зажжем 20 

Свідки дитинства 41 

Світ мисленний 15 

Світ чарівних мрій 48 

Світає, край неба палає 12 

Світанкові крила 35 

Світе мій 31 

Світе тихий 16 

Світив місяченько 1 

Світить місяць 7, 9, 62 

Світить місяць між зорями 8 

Світить місяченько 8 

Світла доля 28 

Світлий спогад 35 

Світлиця 2 

Світлофори 76 

Свіча 144 

Свобода 30 

Свят, свят, свят... 17 

Свята вечеря 53 

Свята Марія 142 

Свята Марія-Покровителька 24 

Свята мелодія 22 

Свята мета життя 21 

Свята ніч 14, 15, 114 

Свята ніч, тиха ніч 4, 114 

Святая ночь 20 

Святий Боже 78 

Святий Миколай 19, 50, 54 

Святкова величальна 144 

Свято 33 
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Свято Великодня 80 

Свято весни 64 

Свято жити 22 

Свято квітів 40 

Се сходить ангел 8 

Село моє 27, 29 

Семья 68 

Сердита вода 19 

Серед неправди 15 

Серед села дичка 8, 10 

Серед села росте грушка 5 

Серед тої Америки 8 

Серенада депутата 29 

Серпнева тиша 35 

Серце в любові не відає дна 29 

Серце Тобі співає... 25 

Сестро дорогая 1 

Сестро, моя сестро 9 

Сестры 72 

Сивий голубочку 1 

Сивина 31 

Сидить медвідь на колоді 8 

Сидить Пинтя у темниці 8 

Сидить пташок на тополі 8 

Сидить сокіл на високій дубині 8 

Сиділа під грушков 1 

Сижу на чужині 8 

Син Божий народився 78 

Сини зелен-краю 19 

Сині проліски 42 

Сині чари 19 

Синівська пісня 141 

Синій барвінок 33 

Синьо-жовта Україна 54 

Синьоока доленька моя 48 

Синя гора не орана 8 

Сипле сніг 64 

Сів воробчик задумався 8 

Сідає сонце 84 

Сідай, мати, незько 6 

Сідай, сідай, моя мила 1 

Сіли сванечки 6 

Сіло потя на черешню 8 

Сім нот 60 

Сіяв Івасенько 11 

Сіяв півничок горох 65 

Сіяючий понад сонце 15 

Скажи, чому... 41 

Скажи, як вернути літа молоді 44 

Сказочное лето 32 

Скакалочка 50 

Скільки коштує 25 

Скінія златая 15 

Сколомийка молоденька 8 

Сколомийка, сколомийка 8 

Скрипалик-цвіркун 82 

Скрипалик-цвіркунець 142 

Скрипка би не грала 2 

Скрипка Паганіні 43 

Скрипка-чарівниця 136 

Скубіду 73 

Слава Богу 72 

Слава в небі Богу 15 

Слава Иисусу, Он воскрес 68 

Слава на небесах 8 

Слава на небі Богу 15 

Слава Тебе 68 

Славен Ти 15 

Славен Хотин-град 51 

Славлю Бога за чудеса 20 

Славный день 20 

Славословіє мале 15 

Славьте все 20 

Слідом, матінко, слідом 6 

Слова кохання 73 

Слово про Кобзаря 36 

Слово про матір 54 

Слово про шпиків 36 

Слово Шевченка 54 

Слон 66 

Слухайте маму 22 

Слушая Нину Матвиенко 54 

Слышите, как все колокола звонят 20 

Слышишь ли ты голос Божий 68 

Сльози прощання 16 

Смерічки 2 

Сміло, други  56 

Смутно мені, смутно 1 

Смуток 21 

Снило ми ся ясне сонце 8 

Сніг 64 

Снігова баба 64 

Сніговик 64, 80 

Сніговій 28, 64 

Сніг-сніжок 60 

Снігурі — як ліхтарі 82, 142 
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Сніжана 30 

Сніжинки 60, 76 

Сніжинки летять 142 

Сніжиноньки летять 82 

Сніжок 64 

Сніп, кутя і коляда 24 

Соколи-козаки 42 

Солдати Дев'ятого травня 29 

Солдатські обеліски 35 

Солнце, небо, все вокруг 68 

Солнце Правды 20 

Соловеєчку — сватку, сватку 62 

Солов'їний романс 38 

Сон 7, 136 

Сонечко 47, 73 

Сонечко красне 7 

Сонечко низенько 1 

Сонце в хаті  73 

Сонце від мене сховалось 7 

Сонце заходить 12 

Сонце України 54 

Сонях 63 

Соняхи 63 

Сонячні струни 35 

Сопілочка 64, 87 

Сопранове соло 24 

Сорока 78 

Сосни Баланового хутора 36 

Спас наш народився 15 

Спасибі 36 

Спасибі Вам, мамо 30 

Спасибі, доле 47 

Спасибі мамо 21 

Спасибо 20 

Спасибо Вам, учителя! 159 

Спасибо Иисусу 20 

Спаситель — Бог 71 

Спешите жить 32 

Спи, дитинко, спи 8 

Спи Ісусе 15 

Спи Ісусе, спи 4, 15, 18, 52, 53, 114 

Спи, маленька дітинице 8 

Спи, моя мамо 26 

Спи, Тарасе 62 

Спить ставок 11 

Спить ставок, де колишуться трави 7 

Співає небо 22 

Співаємо про маму 64 

Співай, дівко, співай 8 

Співай, дівко, співаночки 8 

Співай соловейку 46 

Співаймо весело 8 

Співак — невдаха 142 

Співаки 66 

Співак-невдаха 82 

Співала би-м, не є кому 10 

Співала би-м новту 8 

Співала би-м співаночки 1 

Співанка не для всіх 19 

Співаночка 50 

Співаночка про пацятко 19 

Співаночки мої 9 

Співаночки мої любі 51 

Співать потя в Ярку 19 

Співаю, співаю та не знаю доки 8 

Співучий колобок 82, 142 

Сповідь 30, 44 

Спогад 7, 19, 36, 42, 54, 144 

Спогад повстанця 44 

Спогади про Париж 52 

Сподоби, Господи 16 

Спомин 7 

Спомини 33 

Спомини живі 47 

Спроси у памяти 60 

Срібло осені 49 

Срібнокрилі літа 34 

Стали поля вічністю вам... 31 

Стало чудо 15 

Стану собі та й думаю 8 

Стань, Давиде 15 

Старенькая мати 8 

Старій бабі дали граблі 5 

Старша коровайницьо 6 

Старые друзья 32 

Старый двор 32 

Старый фонарь 32 

Стежина 35 

Стежка в гору 22 

Стежка до воріт 47 

Стежка до села 51 

Стежка мого краю 33 

Стелю тобі до ніг 144 

Стоїть гора високая 2, 46 

Стоїть явір на дворі 6 

Стою на цвинтарі, а цвинтаря немає 56 



  

 114 

Стою я край віконечка 2 

Стоять в задумі сині гори 82, 142 

Стоять верби 136 

Страдальна Мати 17 

Страждав я дні 33 

Страждальна мати 8 

Ступай, коню, ступай, красний 1 

Сугуба єктенія 16 

Сузір'я 21 

Сумно мені, сумно 8 

Сумно сонце засвітило 2 

Сумую за вами 142 

Суперечка 80 

Суперкнига 68 

Сурми за горою 55 

Сусідочко 27 

Сховалось сонце за горою 62 

Сходить місяць за рікою 35 

Считаем вместе 68 

Сьвіти місяченьку 5 

Сьогодні в мами свято 64 

Сьогодні дивне свято 22 

Сьпівам я си, сьпівам 5 

Та дала-сь ня, люба мамко 8 

Та зелена полонина 8 

Та ішла я сюди 8 

Та й заплачеш, дівчиночко 1 

Та й заплачеш, моя мамко 1 

Та й ковала зазуленька 1 

Та й ковала зозулиця 1 

Та й курив я люльку 1 

Та й недавно, пане брате 1 

Та й у полі дуб зелений 8 

Та й хащу ізрубали 8 

Та налинуло зілля 6 

Та нема гірш нікому 46 

Та піду я, піду 8 

Та ти гадаш, мій Андрійку 10 

Та тисяча дев'ятсот сорок четвертого 8 

Та убили у армії 8 

Та чорная — чорна 8 

Та як я си добре мав 1 

Таємничі гаї 144 

Таїна 34 

Тай вже тому сім літ буде 54 

Тайна нам ся явила 15 

Тайна твоя 34 

Так багато жду 36 

Так йому і треба 26 

Так кончается осень... 32 

Так почалася війна 36 

Така її доля  2 

Така наш тур'янка 19 

Такого я хлопця маю 8 

Талого снігу платочки сивенькії 38 

Там високо над землею 15 

Там, де в небі Божа мати 24 

Там, де віти схилили смереки 44 

Там, де Чорногора 44 

Там, де Ятрань круто в'ється 2 

Там, за Вифлеємом 15 

Там за горою плугатарі орють 114 

Там за селом  5 

Там на меджі черешенька 5 

Там під лісом 33 

Там, під львівським замком 2 

Там попід гай зелененький 5 

Там стоїть могила 44 

Там у полі два дубки 74, 114 

Танго 32 

Танго осені 28 

Танець 66 

Танець зайченят 82, 142 

Танок 64 

Танок з лялькою Барбі 76 

Танок сорок 64 

Танцювала ріпка з маком 8, 19, 50 

Танцювали зайчики 64, 82, 142 

Танцювалка 26 

Тарасова земля 47 

Тато-їжак 80 

Таценко А 36 

Твоє нерозгадане літо 144 

Твоє танго 7 

Твої квіти 35 

Твої почуття 142 

Творение 68 

Творцю 22 

Твоя земля 21 

Твоя любов, як квітка степова 51 

Твоя мама де-с казала 1 

Тебе благаєм 18 

Тебе дано быть матерью 20 

Тебе оспівуємо 17 

Темна нічка 82 

Темна нічка-петрівочка 1 
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Темненька нічка 4, 8, 14, 15 

Темной ночью родился Христос 20 

Тепер, дивчєтка, висна-чисна 6 

Тепер ми ся дяка стала 8 

Тепле літо 63 

Теплий дощик 63 

Тернова хустка 141 

Терном, терном 33 

Тече вода 12 

Тече вода каламутна 7, 8, 10 

Тече вода ледова 8, 10 

Тече Дністер 62 

Тече річка з полонини 8 

Тече річка невеличка 2, 10 

Теща зятя вітала 6 

Теща, тещонька моя 29 

Ти вирбонька, ти зиленая 6 

Ти відчуй... 25 

Ти воскрес для мене! 25 

Ти гадала, моя мамко 1 

Ти, дівчино чорнобрива 1 

Ти ж мене підманула 7 

Ти запитав... 25 

Ти зачекай 144 

Ти, Йордане, приготовися 114 

Ти любиш так... 25 

Ти мені снишся 36 

Ти — моє сонечко 25 

Ти не вір... 142 

Ти не моя, дівчино 11 

Ти один — єдиний 48 

Ти пам'ятаєш  36 

Ти — Пастир мій 25 

Ти помовчи 144 

Ти приходиш у сни 142 

Ти син України 44 

Ти співав 21 

Ти там живеш  144 

Типер, віночку, ти хрещеноє зіллє 6 

Тисяча скрипок 73 

Тиха вода 8, 10 

Тиха ніч 15 

Тиха нічка в Вифлеємі 15 

Тиха пісня 144 

Тихая ночь 20 

Тихий вечір вже догорає 7 

Тихий вітер 16 

Тихо плине ріка 21 

Тихо... Сгущаются тени 20 

Тихо, тихо Дунай воду несе 33 

Тихой ночью в Вифлееме 20 

Тиша навколо... 25 

Тиша сумна 16 

Тільки ти 37 

Тішся, дитино 21 

То був Миколай 73 

То, что я должен сказать 159 

Тобі, Перечине 19 

Тобі, Україно 44 

Тобі хвала 22 

Товаришеві 16 

Товстенська полька 62 

Тоді брата ни просила 6 

Токарі 40 

То-м води наносила 1 

Тополиний пух 44 

Тополі — раїни 83 

Тополя 12, 21 

Торжествуйте, веселітесь 15 

Тото дівча шварне 11 

Травнева усмішка 35 

Травневої мрії зоря 35 

Трактор 75 

Три бажання 76 

Три долі 43 

Три кумедних карапуза 60 

Три літа тому 11 

Три славні царі 15 

Три товариші 15 

Три хлопці 33 

Три чверті століття весни 52 

Тропар Різдва Христового 15 

Тропар Різдва Христового "Різдво 

Твоє..." 15 

Тропарі воскресні 16 

Тропинка 20 

Труд для Бога 72 

Туга 7 

Туга за Батьківщиною 44 

Туй трава, там трава 8 

Туман, туман по долині 1 

Туман хвилями лягає 57 

Туман яром 5 

Тупну я чубутком 6 

Туп-туп-туп 64 

Турки село зруйновали 8 
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Тур'янський дивосвіт 19 

Тут Батьківщина 7 

Тут є ми 19 

Ты знаешь край 46 

Ты склонилась 20 

У березневе свято 64 

У Вифлеємі 15 

У Вифлеємі нині новина 1 

У Вифлеємі сталась новина 1 

У вінок Федьковичу 51 

У Віфлеємі 20 

У Віфлеємі нині новина 8 

У водяному млині 65 

У вусьому буде воля хай Твоя 142 

У гай ходила  2 

У Гетсимані 18 

У горах Карпатах 8 

У горах Карпатах хотів би я жить 2 

У городі верба рясна 7 

У господаря три святі в домі 1 

У Гроп'єнці над Кокирчем 8 

У Егорки дом на горке 60 

У зеленім гаї 49 

У зеленім заріночку 8 

У Карпатах радість стала 8 

У Києві-граді 15 

У кишкерті шалата 8 

У колгоспі я робила 8 

У коморі 75 

У космосі Україна 51 

У містечку Віфлеємі 10 

У місті Вифлеємі 15 

У надії Божа Мати 15 

У нас сьогодні весело 60 

У нашім краю  33 

У нашого кума 8 

У нашої свашки 8 

У нашої сусідоньки 8 

У нашому дворі 15 

У неділеньку, поранесенько 6 

У неділю ранесенько 9 

У неділю рано 15 

У неділю рано, раз 8 

У неспокої 141, 144 

У перетику ходила 12 

У пісні юність ожива 51 

У полі могила 54 

У рідній стороні 40 

У Різдво Христове 15 

У саду гуляла 73 

У свято Різдва 25 

У село дитинства 19 

У хаті народився Бог 84 

У хвилях щастя 7 

Удовицю я любив 87 

Уже вечір вечоріє 1 

Уже йду до гробу 8 

Уклін тобі, Тарасе 62 

Уклоняюсь піснею Вкраїні 83 

Україна 37, 53, 56, 76 

Україна молода 36 

Україна моя 47, 55 

Україна непоборна 141 

Україна — це краса, віра, праця 49 

Україна-мати 47, 62 

Україні 21, 31, 33 

Україні слава! 53 

Україні служити солдатом 41 

Українка я маленька 81 

Україно 62 

Україно, любов моя 51, 83 

Україно моя золота 54 

Україно, ненечко моя... 25 

Україно, рідна земле 8 

Україночка 62 

Українська весна 26 

Українська мова 64 

Українська пісня 27 

Українське слово 54 

Український віночок 26 

Україну захищай 56 

Українці мої, українці 47 

Умивались кротенята 63 

Умка 76 

Уперше і востаннє 41 

Уповай на Господа 71 

Урвалася струна 8, 10 

Урожай 76 

Уроки музики 52 

Усе радіє і цвіте 37 

Усміхнися, Марусенько 19 

Усмішка Оксани 55 

Усни, Марько, на годину 8 

Уставай, газдо, не протігайся 8 

Устань, газдочку 10 

Устань, душе  8 
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Усюди музика живе 60 

Утікай, утікай 8 

Утікайчик 66 

Уходит лето 20 

Учитель музики 60 

Учітеся, брати мої 54 

Учора-м не їла 8 

Ушитко, ушитко водиця забрала 8 

Файна я 10 

Фантазія травневих ночей 136 

Фіалки 38 

Фраїречко моя 9 

Фронтовики 31 

Фрукти 63 

Хай навіки святиться вогонь 29 

Хай святиться ім'я твоє 33 

Хай сніги, але віє весною 21 

Характерний танок 50 

Хвала Создателю 72 

Хвали, душа 68 

Хвали, душа моя Бога 68 

Хваліте ім'я Господнє 16 

Хвилина мовчання 47 

Хвиля човника легкого 2 

Хвороба кота Гаврила 80 

Хвостиком вітає 66 

Херувими свят 15 

Херувимів збір 15 

Херувимська 54 

Хитрий їжачок 63 

Хлібороби 26 

Хліборобом народився 54 

Хліборобська доля 73 

Хлопай в ладоши! 83 

Хлопці з нашого села 36 

Хлопці риболовці 53 

Хмаринка 76 

Хмарка йшла на іменини 65 

Ховрашки 65 

Ходив кіт по току 66 

Ходив-походив 15 

Ходив-походив місяць 15 

Ходила цариця по саду 74 

Ходила я по садочку 8 

Ходит сербин по зарінку 1 

Ходит сербин током, током 1 

Ходить березень 51 

Ходить бусол по стерні 55 

Ходить Господь по раю 9 

Ходить дзвоник 78 

Ходить жучок по долині 74 

Ходить з пензликом осінь 64 

Ходить звізда 10 

Ходить мива ручки завамує 9 

Ходить осінь в дібровоньці 64 

Ходять миші й горобці 55 

Хор норманів 56 

Хотіла б я піснею стати 51 

Хоть суда, хоть туда 1 

Хоч я сивий 19 

Хочу прославить 68 

Хочу я быть послушным 68 

Христос воистину воскрес 72 

Христос Воскрес! 18, 20, 22, 25, 26, 33, 47 

Христос воскрес! Велично дзвін 17 

Христос воскрес! Радість з неба 17 

Христос Господь народився 15 

Христос народився 15 

Христос родився 15, 53 

Христос Спаситель 15 

Христос Спаситель в північ родився 8 

Христос ся рождає 15 

Христу хвалу співаю 22 

Хто ми є? 47 

Хто не звідав ночі на Купала 34 

Хто родився в січні 8 

Хто там на дорозі 4 

Хто там по дорозі 114 

Хто Тебе приймає, Христе 18 

Хто тибе білев, білая либедонько 6 

Хто тихесенько іде 63 

Хтось сьогодні народився 76 

Художник 32 

Художники-окунці 63 

Хурделиця 69 

Хурделиця-зима 75 

Хуртовина 159 

Цап 66 

Царице небесная 18 

Царское село 39 

Царь родился 68 

Царю наш небесний 8 

Царю небесний 24 

Цвіла матіола 51 
Цвіркун 66 
Цвіт вишень 34 
Цвіте терен 7, 8, 10 
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Цвіти ж, моя Іванківська земля! 27 
Цвіту долю принеси 136 
Цвітуть помаранчі 33 
Цвітуть сади 2 
Це герої України 8 
Це куди подівся сніг 64 
Це моя Україна 64 
Це тільки мрія 56 
Цеї ночі коло опівночі 1 
Цей радісний день 22 
Ци дала ня моя мама 8 
Ци од кума та до кума 8 
Ци пониже Хуста 8 
Ци чули ви, добрі браття 8 
Ци я така несчастлива 8 
Цілий світ я заповню тобою 29 
Цілу ніч співали радо 63 
Цілуємо в руках долоні 144 
Цілуємо тепло долоні 144 
Цілуй мене ще 44 
Цін-цін, цінторія 8 
Чари ночі 2 
Чарівна врода 47 
Чарівна гуцулка 142 
Чарівна книжка 52 
Чарівна мить 35 
Чарівна пісенька 60 
Чарівна сопілочка 60 
Чарівне джерело 52 
Час додому, час 2 
Час рікою пливе 2 
Час сідлати коней 73 
Чекай мене 49 
Червена ружа трояка 5, 8-10 
Червеная калинонька 5 
Червене яблочко 10 
Червона калина 36, 141 
Червона калина, а листя зелене 1 
Червона калина на біло зацвила 1 
Червона калина та й розцвилася 1 
Червона калино, чо' ти в лузі стоїш 1 
Червона калино, чо' ти над водов стоїш 1 
Червона калино, чого в лузі гнешся? 83 
Червона рута 2, 159 
Червоная вишня 7 
Червоненький бурячок 6 
Червоні маки 38 
Червоні черешні 54 
Черевички 64 
Через поле України ішла Божа мати... 53 

Через поле широкеє 15 
Через поле широкоє 8, 10 
Через річеньку, через болото 8, 10 
Через сад-виноград 1 
Черёмуха 32 
Черемховий цвіт 41 
Черемшина 2 
Черепашка Ніла 80 
Черкащанка 47 
Черкащині 47 
Черкащино, моя ти вишиванка 47 
Чернівці — місто моєї любові 51 
Чи дома, дома 15, 74 
Чи так, чи не так 63 
Чи ти куме впився 6 
Чи то буря, чи грім 2 
Чи я у лісі родився 8 
Чиє ж то полечко 5 
Чиє-то полечко не оране 9 
Чия вина 8 
Чия хата соломою вкрита 8, 10, 19 
Чия хижа соломою вкрита 19 
Чіму в ставі води нема 1 
Чіму даваними роками 1 
Чіму-с не прийшов 1 
Чічка 2 
Чобан вівці корняє 1 
Чобітки мої чобітки 51 
Човен хитається 2 
Чого, дружки, плачете 6 
Чого ж посміхнувся мені? 28 
Чого сидиш? 25 
Чоловік би жінку не бив 1 
Чоловіче-макогоне 1 
Чом ти не прийшов 2, 7, 141, 159 
Чом, чом, земле моя 2 
Чому ватра не палає 8 
Чому плакав кулик 79 
Чому, чому, коханий, не зі мною? 28 
Чому-сь до ня не прийшов 8 
Чорна гора не орана 8 
Чорна земля ізорана 56 
Чорна кава 29 
Чорна рілля ізорана 56 
Чорна хмара 46 
Чорна хмара в полонині 1 
Чорна хмара по долині 1 
Чорний ліс 83 
Чорні очка 10 
Чорні очка, як терен 8 



  

 119 

Чорні хмари наступают 1 
Чорнобиль 47 
Чорнобильська зона 48 
Чорнобривці 2 
Чорногуз і жабки 63 
Чорногуз і чапля 66 
Чорнушко, душко 5 
Чотири воли пасу я 8, 10, 38 
Чотирнадцять поросят 73 
Что вера без дел? 20 
Что другим не нужно... 39 
Что за Дитя в хлеву чужом? 20 
Что мы оставим на земле? 32 
Чудесна зірка 15, 18, 114 
Чудо из чудес 20 
Чуєш, брате мій 2, 8 
Чуєш, брате-солдате 47 
Чути дзвінок 15, 52 
Шабельна криниця 48 
Шалені коні 28 
Шана 33 
Шевченко йде землею 83 
Шевченкова прославлена земля 36 
Широка кушуля, шита горі крайом 8 
Широкеє болотише 8 
Шкільна дорога 26 
Шкільна осінь 52 
Шкільний вальс 41 
Шкода тебе, шкода й мене 8 
Школа 27 
Школо моя, школо 27 
Шлюбував єс, же мня возмеш 5 
Што ся червеніє 5 
Шум і гам 73 
Шумить дуб зелений 11 
Шумів берізок хор 144 
Шуміла дуброва 8, 10 
Шырокий мостечек 5 
Щаслива будь, Тальнівська земле 47 
Ще більше любити... 25 
Ще раз 7 
Щедра осінь 64, 65 
Щедрий вечір всім вам 1, 74 
Щедрий вечір всім нам 114 
Щедрий вечір, добрий вечір 1, 15 
Щедрий морозець 64 
Щедрівка 14, 15, 46 
Щедрота 19 
Що ви з нами наробили? 19 
Що за радість 15, 18 

Що зробить таке?.. 64 
Що на нашій парафії 15 
Що то за диво 18 
Що то за Пані? 24 
Що то за предиво 4, 14, 15, 24, 53 
Що то за цариця 8 
Щоби царя 54 
Щось у горлі деренчить 8 
Щупачки 63 
Эй, капитан! Возьми меня с собой! 60 
Это просто... 39 
Это чудо — путешествие 72 
Эту правду не сотрут столетья 20 
Ювілейна 44, 62 
Юж єм поорав  5 
Юним українцям 27 
Юш сонечко зашво 9 
Я багато не хочу 27 
Я Божие творенье 68 
Я в гаю травиченьку жала 8 
Я в середу родилася 7 
Я вас чекатиму, сини 36 
Я вдячна Богу 28 
Я вертаю у вірш 144 
Я віддаю тобі любов 83 
Я вірю 56 
Я вірю в надію і жду 49 
Я вірю: він живий 47 
Я ворота запираю 1 
Я гадала, шо грім гримит 1 
Я давно люблю дівчатко 29 
Я для тебе зірву усі квіти 44 
Я до тебе йду 19 
Я есмь путь 72 
Я збережу тебе 144 
Я иду за Христом 68 
Я иду тропинкою 20 
Я йду вперед! 7 
Я кохаю! 25 
Я краплинка Твоя, Господи 24 
Я люблю 68 
Я маленький хлопчик 52 
Я матусю дожидаю 26 
Я морозу не боюсь 64 
Я на бочці сижу 1 
Я на коровай ішла 6 
Я не любви прошу... 39 
Я не скажу 36 
Я не шукаю з тобою зустрічей 52 
Я піду в далекі гори 2 
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Я родом звідти... 141 
Я смотрю на небес высоту 20 
Я сой хлопец справедливий 5 
Я счастлив 20 
Я сьогодні від вас від'їжджаю 2 
Я сьогодні щось дуже сумую 2 
Я так счастлив 20 
Я так тебе чекав 44 
Я таночок водила 6 
Я тебе не забуду 37 
Я — хороша господинька 64 
Я хочу, чтобы Ты был со мною всегда 71 
Я часто прокидаюсь серед ночі 37 
Я чекаю весну 21 
Я чекаю Миколая 82, 142 
Я щаслива зроду 51 
Яблоки 32 
Яблуня 35 
Явір і Калина 7 
Яворе мій кучерявий 19 
Ягіл-ягілочка 74 
Як в пісні 21 
Як вєддаеш, моя мамойко 6 
Як давно 56 
Як єм ишов 5 
Як же мені бути? 44 
Як з Бережан до кадри 2 
Як зустрінеш мене 36 
Як комар задумав 1 
Як ми гуляли у гаю 11 
Як ми з кумом воювали 21 
Як ми мамка віддавала 1 
Як ми прийшла карта 10 
Як ми прийшла карта нароковать 8, 10 
Як можна нелюба любити 9 
Як на дальнім небосхилі 2 
Як на річці 15 
Як не любити Україну 36 
Як Пречиста Діва... 53 
Як прийде Господь у славі 8 

Як суда, так туда 1 
Як то красно звонок грає 8 
Як умру 19 
Як я была ищы мала 5 
Як я виросту  50 
Як я ишов без тот Хотар 9 
Як я ишов през лес 5 
Як я ішов з Дебречина 2 
Як я їхав на чужину 1 
Як я маширував 9 
Як я пішла до старої, яла хижу мести 8 
Як я си заспівам 10 
Як я си заспівам двома голосами 9 
Якби знала 12 
Якби мені черевики 83 
Яке серце в правди 19 
Яке це щастя жити... 36 
Якщо ти з села 19 
Ялинка 54 
Ялинка в дитсадку 64 
Янголи в небі 4, 14 
Яркая звездочка 20 
Ясна засвітила зоря 8 
Ясна зоря 15 
Ясна зоря всьому світу світла 8 
Ясна ніч 30 
Ясніший від сонця 15 
A Betlemme di Giudea 14 
Alleluja 24 
Amen, alleluja 24 
Ave Maria 24 
Clapa yo' hand! 83 
Feliz portal 14 
Guadeamus 54 
Joy to the world 14 
Kyrie eleison 60 
Messe Basse 60 
Simply Alleluia 83 
W dzien Bozego Narodzenia 14 

 

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А в зеленім гаю пасва Анця пави 9 

А вже весна, а вже красна 83 

А забіяки — горобці під стріхою сховалися 36 

А забіяки — горобці під стріхою ховалися 36 

А ми з тобою вже не діти 37 

А ми прийшли сесю хижу мало звеселити 8 

А ми старі, не молоді, коби-сьме здорові 8 

А місто спить 35 

А на вербах 66 

А на вишивках 60 

А нині страшно стало жить 48 

А перший сніг, а перший сніг 78 

А там долом, а там долом при долині 5 

А ти старий діду, чому ся не жениш? 114 
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А у мене дудка 64 

А у мене черевички 60 

А у мої миленької яворові двері 10 

А хто, хто Миколая любить 50 

А хтось спиває з губ твоїх 144 

А чи вже готові прутики вербові? 84 

А чому гримить гроза? 60 

А що там вишито на рушниках 47 

А я живу у місті, що над Ужем 29 

А я — кізонька рогата! 66 

А я маленька бджілка 82, 142 

А я собі циган з лиця 33 

А я таку у серці силу маю 29 

А як ішла я до Хуста, у поїзді стала 8 

Агнца кроткого отдать 71 

Алилеєм, Христе Боже во Йордану 114 

Амінь 16, 17 

Ах, зачем ты меня звал 36 

Ах, как промчалось быстро, птицей  

время пролетело 52 

Ах, черемухи кудри 32 

Бабця-осінь тче хустину 64 

Багато літ звучить у мені вальс 41 

Багряний лист в гаях кружля 2 

Байдуже мені, любиш ти чи ні 44 

Бачу я 73 

Без тебя меня не радовал рассвет 32 

Безмежно ми раді цієї неділі 54 

Безумный мир, отвергнувший Творца 23 

Березневі котики примостились чіпко 33 

Б'є годинник таємниче 21 

Бив мене муж, не буде більш 8 

Біб до баби утікав 63 

Бігла стежкою красуня 66 

Біжіть-но скоріше, ягнятка сюди! 60 

Біжу, біжу, біжу 73 

Біларусь, ти моя друга мати 7 

Білий дим клубочиться над хатами 36 

Білий снігу, сніженьку 60 

Білий цвіт на роси сині 54 

Білим цвітом зацвіли каштани 48 

Білі сніги оповили мене 47 

Білка знає на зубок 66 

Більших чар немає 34 

Біля озера щодня 65 

Біля Прип'яті 7 

Біля річки я тебе зустрів 44 

Біля села річка текла 7 

Біля хатки, біля грядки 75 

Благословен той день той час 54 

Благословенний Ти 16 

Благослови мою любов, і більше слів 

твоїх не треба 48 

Блакитно-жовтий стяг над нами має  2 

Бо війна — війною — вісьта, вйо! 2 

Бог посылает все для нас 20 

Бог предвічний народився 1, 8 

Бог ся рождає, хто ж Го може знати! 4, 114 

Бог ся рождає, хто ж то може знати? 8 

Божа ласка дорога 19 

Божа Мати, Чиста Діво, Божа Мати, 

Чиста Діво, Маріє славна  8 

Божа матір на іконі 73 

Боже великий, Святий і єдиний 51 

Боже великий, Творче всесильний 8 

Боже, Господи Ісусе 75 

Боже наш з хором Тебе оспівуємо 24 

Боже наше рідне слово! 46 

Босоніж стежка пробіжить левадою в 

городи 83 

Брав тебе у ясир яничар 56 

Брат мій рідний пише, що в Краю бідує 8 

Братя зме си, братя, од єдной мамичкы 5 

Бродить жовтень по землі 65 

Бродить ніч по вулицях зимових 11 

Був би в мене коник 26 

Був бидляк у баби 19 

Бувай здорова, моя країно 56 

Будь здорова, полонино, на цілую зиму 8 

Буйна молода повесні вода 51 

Букетик фіалок в руках 33 

Буковино ти зелена 54 

Буковинське село наше рідне село  54 

Буковинський омріяний краю 51 

Була наша хата з батьками весела 34 

Були ми друзями з тобою 36 

Були тоді ми зовсім ще малі 44 

Було колись — в Україні 12 

В бесконечном беге лет 159 

В блакиті безхмарного неба 22 

В Вифлеємі днесь Марія Пречиста 74 

В Вифлеємі радість стала 53 

В горах грім гуде, хоч зима паде 2, 8 

В горах Карпатах сині світанки 54 

В далекому лісі 65 

В дитинстві я Великодня чекала 80 
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В дні погожі, часом непривітні 29 

В долині понад в'юнкою 47 

В досвітніх росах ще дріма село 27 

В душі залишився лиш спомин  44 

В Єрусалимськім храмі новина 18 

В жовтні жовте сонце гріє 65 

В зеленій діброві Василь сіно косить 7 

В зеленім гаєчку пташечки співають 8 

В козеняти іменини 80 

В красі неповторна 83 

В кущі троянд 38 

В лісі, край дороги, повстанська  

могила 44 

В лісі на сосні 7 

В лісі тихо-тихо, золота пора 65 

В літі поті в житі 19 

В лузі коник скрипку має 63 

В мене вишита сорочка 64 

В моїй душі співає соловей 49 

В мою судьбу ты, словно аист 36 

В надвечір'ї весняному 83 

В нас молодий, як косиця, молода —  

як пава 8 

В нас на Верховині 19 

В нас сьогодні з татом 64 

В небе радость и восторг 72 

В небі високо зоря засяяла 22 

В небі сонце горить золоте 54 

В небі хмаринка парусом зникає 54 

В небі чистім, осіннім, багрянім 33 

В неділю раненько сонце ся крижує  53 

В неділю рано вже день біленький 8 

В парках міста весь день  

до смеркання 144 

В покорі серця голову свою 82, 142 

В поле я несу обід 75 

В полі, в полі плужок оре 4, 15 

В райськім садочку росла лелія 74 

В саду, как дремлющие тени 71 

В серпневій тиші в надвечір'ї ластівка 35 

В сусіда телиця сита, мов линок 47 

В тих краях, де правлять монстри 73 

В тім саду вже лютують морози 21 

В труді в бою згуртовані завжди 51 

В хаті не сидиться 80 

В хлібному полі, неначе у морі 33 

В цуманських лісах спокійно  

навкруги 144 

В цю сумну годину 16 

В чужині кожний мріє із нас 7 

В школьное окно смотрят облака 159 

В этот день пусть солнце светит —  

только для тебя 72 

В этот день смеялось солнце 52 

Вагу козацька віра має 26 

Важко мені, друзі, важко 29 

Валя, Валя, Валя, Валентина 52 

Вам по секрету скажу, тет-а-тет 7 

Василина в березині, коровки в долині 8 

Василю, Василю, з чорними очима 10 

Ваши глаза в морщинках мудрых нам 

ещё родней 32 

Ведмежата смілі, жваві 26 

Ведмідь гупає по лісу 26 

Великий Боже, як на світ погляну 18 

Великі хмари холодом нагусли 65 

Величай, душе моя 17 

Величне місто є 54 

Вербо, вербо, де ти зросла 7 

Вересневий ранок кличе знов  

до школи 26 

Вертався я з річки 64 

Верховина — мій край 19, 50 

Верховина — отчий край 19 

Верховинко, чорнобрива! 142 

Весела, гарна й кучерява 64 

Веселка у небі з'явилась над нами 73 

Весело танцює дощик 63 

Весенний дождик озорной 32 

Весна в тридцять третім 44 

Весна, весна, весна-красна 73 

Весна, весна. Сади, мов п'яні 30 

Весна-весняночка 60 

Весна відкрила тайничок 42 

Весна! Все це весна! 60 

Весна зазеленіла 79 

Весна заплітає усміхнено коси 35 

Весна на крилах принесла пісні 43 

Весна. Навколо зеленіє 9 

Весна усміхнена, хвилює знов і знов 49 

Весна чесала річці 81 

Веснянії пісні, веснянії сни 81 

Весь вечір тебе виглядаю 48 

Весь мир поет. Богу Творцу слава! 20 

Весь цей час були ми з вами 55 

Весь час обдурюють мене 33 
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Вечір, вечір, вечоріє 42 

Вечір крила розпускає 37 

Вечір надворі, ніч наступає 2 

Вечірній Київ до Дніпра 142 

Вечірня ватра і твоя гостина 83 

В'ється, наче змійка, неспокійна річка 2 

В'ється стежка у житах грайливо 27 

Вже весна воскресла, трави зеленіють 8 

Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є 2 

Вже й листопади мої відшуміли, міли 7 

Вже літ більше двіста, як козак в неволі 2 

Вже літо минає і, мабуть, минеться 144 

Вже літо тепле віддзвеніло 62 

Вже на дворі моєму осінь 29 

Вже на крилах іній несе в небо вирій 33 

Вже осінь взолотила гай 40 

Вже по-осінньому ліс мене, як мить, 

пригортає 35 

Вже сніжок останній тане 64 

Вже сонечко сідає 144 

Вже якщо ви захворіли 47 

Вздыхает море в сонной тишине 79 

Взяв би я бандуру 57 

Взяв би я бандуру та й заграв, що знав 83 

Взяло дівча відра 53 

Ви бували в наших горах 83 

Ви в атаку ішли нездоланно 34 

Ви в боях захищали Вітчизну свою 36 

Ви як знайшли мене у світі? 36 

Вибрався підсніжник 80 

Виводить іволга в гайочку весь день 63 

Виграва сопілонька 64 

Вийшла в степ широкий мати посивіла 83 

Вийшов, вийшов морозець 64 

Вип'ємо, чарочку, другу 47 

Виростай, дитино 64 

Висне небо синє 64 

Висока лісочка — мала я дівочка 8, 10 

Вифлеємська ніч зоріє 55 

Вишивала я рушник 64 

Від Бугу до Дніпра 7 

Від вітру колихаються 64 

Від Карпат високих до Дніпра-Славути 51 

Від Карпат високих до Чорного моря 44 

Від суботи до суботи 79 

Від чого твоє серце заніміло 49 

Відбуяла цвітом у садах весна 44 

Відважний звитяжцю, незламний  

Герою 56 

Відгриміла війна 47 

Віддайте подяку Богу 22 

Відлітають в теплий край журавлі 64 

Відлунюють гори. То кличуть  

Карпати 136 

Відсиніло літо 7 

Відцвітає вишня у саду зеленім 36 

Відшуміло, відболіло, відцвіло 19 

Віє вітер, віє буйний, дуба нагинає 2 

Віз козацький — добра штука 26 

Він на городі усім голова 65 

Віншуєм тя, господарю 74 

Віншую Вам, господарю 143 

Вірю, вірю, вірю буде краще 21 

Вітаю сонце щиро я 35 

Вітер з поля, хвиля з моря 7 

Вітер подув хмари розійшлися 33 

Вітерець легенький 64 

Вітчизно, мій зоряний краю 54 

Віхола-метелиця. Навкруги зима... 75 

Вквітчана весною, у лісі гуляла 28 

Вкриває золото діброви і гаї 49 

Владико неба і землі! 17 

Владує пам'ять над віками 47 

Водяний на річці млин 65 

Возвеселімся всі разом нині 1, 4, 15 

Воздвигнут крест 71 

Возрадуйтесь же, люди,  

Христос воскрес 20 

Вона пройшла усміхнена і мила 48 

Вона так гарна, сяє так 143 

Восходит солнце утром над землею 71 

Впали теплі дощі над долинами 34 

Все в тобі 64 

Все давно прошло 32 

Все заснуло в спокійному сні 36 

Все менше Вас, й болять так само рани 27 

Все, мій Боже, Тобі відомо 22 

Все повторится, знаю, ангел мой 32 

Все приходит, всё приходит незаметно 32 

Все прокидається, поволі 33 

Всі ми в гості у світ цей прийшли 36 

Всі Солохи у Диканці 49 

Всі стежки-доріжки 36 

Всі, хто любить пісню, працю 54 

Всміхаються нам зорі новорічні 54 

Всміхнулась квітучими косами 35 
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Всміхнулись привітно зелені Карпати 35 

Вспомним мы зимой, лютою зимой 32 

Вставай, вставай, народе,  

з руїн вставай! 56 

Вставай, Україно, вставай 33 

Встала з згарищ Україна  56 

Встало сонце вранці 40 

Встану рано, ещё до зари 71 

Встань подивися 16 

Всю Україну зорі освітили 62 

Второй мой дом, родная альма-матер 52 

Вчора була неділенька, ниська  

понеділок 8 

Вчора було літо, завтра буде зима 8 

Вчора було тепло, тепло 73 

Вчора з школи дітвора 75 

Вчора з юністю вперше стрічалась 21 

Вчора я для їжачка 63 

Вшитки ся поля зазеленіли 5 

Вяжет наша бабушка варежки теплые 20 

Гаєм, гаєм з Миколаєм 47 

Гайда, люлю, дітинице, маленька,  

маленька 8 

Гайчі тобі, гайчі 50 

Гарна нічка-новорічка 64 

Гарна скрипка є в єнота 65 

Гаю, гаю, мій синочку 10 

Гей ви, стрільці січовії, раз, два, три 2 

Гей, видно село, широке село під горою 2 

Гей, гей! Ту-ру-ру, ру-ру-ру 50 

Гей гори рідні гори 54 

Гей, Іване, Іване, Іване біленький 8, 10 

Гей, мам я косу, але з ньов не кошу 8 

Гей, мороз, Червоний ніс 60 

Гей, на Буковині зелена яріє 51 

Гей, на видноколі клени і тополі 159 

Гей, на високій полонині вітрик повіває 8 

Гей, розлилась по селу і по місту 64 

Гей, яка чудова 64 

Ген із Верховини, де шумлять ялини 51 

Глипаву на дичку 19 

Говорило зайченятко 66 

Годі, годі, завірюхо 64 

Голочка снується 64 

Гомоніла Україна, виглядала  

свого сина 47 

Гомоніла Україна, довго гомоніла  83 

Гомонять діброви листям восени 79 

Гори, доли та ліси 19 

Гори й доли в нас чудові 19 

Горить моє серце, його запалила 51 

Горить моя свіча, горить 144 

Горить свіча моя, горить 144 

Горі селом іду, плаття за мнов віє  8 

Горіла сосна, палала 7 

Господи, помилуй 16, 17, 24, 47 

Господь воцарився 16 

Господь — мой Пастырь 71 

Грає море зелене 159 

Грає музика, в'ються пісні 41 

Грає осінь кольорами 34 

Гуда давно гув 19 

Гудуть край поля ясени 55 

Гукаю до брата, гукаю до сина 56 

Густо літає в повітрі сніжок 75 

Давай-но, серце, ми печаль облишимо 36 

Давайте горевать и плакать  

откровенно 159 

Давид, Михей и Даниил 72 

Давние друзья, где мои года? 36 

Давним-давно 30 

Давним-давно одкорчилась війна 21 

Давно, давно ото було, раненько  

в суботу 8 

Дала кішка у аптеці 63 

Даруй вам, Боже, миру й любові 18 

Даруймо матусі усміхнені миті 35 

Два веселі котки 82, 142 

Два голуби літають в небесах 82, 142 

Дві курочки чубарочки 64 

Дві синички, дві сестрички 64 

Дві сороки, три ворони 66 

Де беруть свій початок Карпати 44 

Де Буг котить води 34 

Де взялися ви у мене 36 

Де згода в родині, де мир і тишина 18 

Де землі родючі і стигнуть хліба  

золотаві 49 

Де козацькими шаблями 34 

Де літа йшли чумаками 34 

Де Прут виднівся за горою 54 

Де сиві фортеці, мов велети дужі 141 

Де синії гори, де гори Карпати 2 

Де Славутича-ріки 47 

Де соловейка ніжний спів 64 

Де стеляться тумани в синіх ранках 144 
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Де стрункі смереки Чорногору вкрили 44 

Де ти згасла, зоре ясна, з якої пори? 8 

Де ти, сонце, де ти, ясне 73 

Де ті слова відшукати 49 

Де хлюпоче Тур'я-річка 19 

Делай лучше, что можешь 72 

Делай, что можешь, пусть и немного 72 

День травневий, день весняний 60 

Джерельце бігло яром та долиною 79 

Дзвенить заливчастий дзвінок 60 

Дзвенить-переливається дзвінок 40 

Дзвінок останній вже дзвенить 83 

Дзвінок покликав всіх до школи 82, 142 

Дзень, відеречка, дзень 26 

Дзижчав комар до комара 63 

Дзьоб — лопатами 66 

Дзюр-дзюр-дзюр — дзюрчить струмок 73 

Диби-диб 63 

Дивлюсь на тебе в радості й відчаї 48 

Дивлюсь на ясні твої очі 36 

Дивная старая Книга 20 

Дивне чудо перед нами 17 

Дикі гуси закричали 75 

Дитинства мій причал 19 

Діва сьогодні 15 

Дівчино, голубко, йди сядь коло мене 7 

Дід і баба жили-бідували 29 

Дід Мороз-червоний ніс 64 

Діду мій, дідусю 73 

Діти з-за порога 84 

Для мене багато не треба 21 

Для мене моя Батьківщина 27 

Для нас щастя зірки віщували 44 

Для праці й клопоту шість днів 33 

Дні і ночі шумлять 31 

Дні ті давно пролетіли до вирію 54 

Дніпре привольний, земле Тарасова 47 

Дніпро реве, тремтить підмита круча 56 

До вікна мойого теплий промінь  

ластиться 2 

До, до, до, до, до, до, до, ми поїдем  

на село 69 

До коханки Гриць ходив 19 

До нашого храму ведуть всі дороги 18 

До побачення, рідна школо 43 

До сині неба туляться зорі 7 

До тебе, матінко єдина 33 

Добрий вечір, господарю 15 

Добрий вечір тобі, пане господарю,  

радуйся! 114 

Добрий день, моя кохана 36 

Добрі люди, коло хати 19 

Доброго ранку сестриці 54 

Доброму скрізь добре! 64 

Довшає й довшає день 64 

Додому йду напитися води 83 

Додому серце проситься 40 

Дождь налетел, налетел проливной,  

разухабистый 32 

Дождь. Хороша погодка 32 

Доки коритись будем диктату 56 

Доле ж моя, доле, несчастная доле! 8 

Доле моя, доле, доле несчастлива 8 

Дома дід старенький сльози проливає 19 

Доню, донечко, вставай! 75 

Дорога, як пісня, нас кличе додому 30 

Дороги іншої не треба 53 

Дорогі вчителі 36 

Досі, досі тепла осінь 52 

Дощ сльозинки пустив по вікні 37 

Дощ, як з діжки, ллє і ллє 65 

Дощику дрібнесенький 63 

Древний город Вифлеем 72 

Дубу, дубу, чоботята, по леду, по леду 8 

Думаш, милий, же-м ти вірна, гоя-я 10 

Душа кипить, немов несамовита 28 

Душею рвуся я туди 36 

Дядько сом для окунців 63 

Дядя Федір з тіткою Ніною 52 

Дякуємо ми вам, куме, за вашу гостину 8 

Егей сяду за столиком та й писемце  

пишу 8 

Ей Боже, коби-м не вмер лише на  

войночці 8 

Ей Боже милостивий, що маю робити? 8 

Ей вийте, дівки, вінки, бо вже день  

біленький 8 

Ей горі гай, долу гай, ей (й) а на  

бережку Дунай 8 

Ей, дівчатко пишне горе себе несе  5 

Ей до гаю, лішочки, до гаю 8 

Ей доле моя, ти доле, пером би-м тя 

вбила 8 

Ей дружба я си, дружба, ей гірка моя 

служба 5 

Ей, душко солоденька, солодка из медом 8 
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Ей, кукай, зозулице, кой-ись іла цвіту 8 

Ей, куме, — каже, — куме, ей  

солома ся суне 8 

Ей, куме мій, куме, шалений розуме 8 

Ей мам я косу, аль ньом не кошу 5 

Ей на нашій церкві два голуби сидять 8 

Ей, не плач, дівко біла, пуд зеленим 

вінком 8 

Ей, сиджу та думаю коло оболочка 8 

Ей, сидить Пинтя (й) у темниці 8 

Ей стара моя, стара, будь до ня ласкава 8 

Ей, такий у ня любко, що не є над нього 8 

Ей, тихий Дунаїку, тиха вода в тобі 8 

Ей, уйди, стара мати, та стань на ворота 8 

Ей, яка ти, Росіє, широка та довга 8 

Если друг оказался вдруг и не друг,  

и не враг, а так 159 

Если клубятся в небе тучи 32 

Если ты идешь по узкому пути 72 

Если Ты никогда больше мне не  

ответишь на молитву мою 71 

Є за горами крутими 141 

Є край, де в хвилях колоситься 36 

Є на світі багато доріг 35 

Є сестричка в мене 64 

Є у мене постільочка з троякого древа 8 

Є у мене ширіночка дуже файна 8 

Є чимало гарних жіночок 29 

Жабка в діжці миє ніжки 63 

Жаркое лето пролетело 52 

Жартує тихий сніговій 28 

Женщина ушла, как осень 32 

Жив собі зайчик 61 

Жив у річці дивний рак 78 

Жив-був майстер 73 

Живи, Україно, живи для краси 21 

Живи, Україно, свобідним життям! 2 

Живою казкою 31 

Жил да был веселый Гном 52 

Жила красна курка 19 

Жили предки перед нами 19 

Житейськеє море грає все габами 8 

Життя, наче мак розквітає 54 

Жінко, що ти в хаті робила 141 

Жовте з прозеленню світло 81 

Жовте листя землю вкрило 65 

Жовте поле, жовтий ліс 65 

Жовте сонце в білій льолі 63 

Жовтень маляра послав 80 

Жовтень у Карпатах вже  

золотить коси 142 

Жовтий лист опустився в долоні 76 

Жолудятко, як дитятко 64 

Жорстокий час вже дуже часто навчає 

всіх брехати й красти 33 

Жук по листочку повзе 80 

Журилися сусідоньки, журилися люди 10 

З високої полонини вода йде, вода йде 8 

З далекого краю лелеки летіли 53 

З дитинства мама мудро нас навчала 141 

З Днем народження тебе я вітаю 21 

З листя золотого 64 

З молодих давніх літ поле дбала  

руками 34 

З народженням Шипіт загублені мрії 35 

З незапам'ятних днів 47 

З піснею на устах ми йдемо до бою 33 

З пташиних співанок 64 

З тобою ми подружимо 54 

З часів Володимира 7 

З якою горою крутою 36 

За вікном дерева 76 

За вікном, за вікном 75 

За вікном мете пороша 30 

За віконцем дощик 64 

За все, що маю, дякую тобі 143 

За долом ген горою гай 34 

За її наказом 82 

За лісом, за лісом видно нове село  10 

За окнами весна ликует 52 

За рекой играет флейта 60 

За Україну з вогнем завзяття 53 

За Україну з огнем завзяття 2 

За часом час, за кроком крок 7 

Забілів від снігу гай 54 

Забуваю тривогу і втому 29 

Забудеш ти мої слова, забуду я  

твої слова 142 

Забутих літ розсипалось намисто 38 

Завітав казковий вечір нам на поріг 35 

Завітайте до нас в гості 82, 142 

Завітало гарне свято 35 

Завітаю до рідної хати 26 

Завішу я колисочку та й на яблоночку 8 

Завіяв вітер, кіби півлетір 8 

Завтра іменини 64 
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Загубився в полі колосок вівсяний 82, 142 

Загубило літечко підкову 142 

Задзвеніли весняно струмки 36 

Задивилася на вроду 47 

Задумайся, чому в Берліні 33 

Зажурились галичанки та й на тую зміну 2 

Заздрять липи, дуб і клени 80 

Заіржав з діброви 19 

Зайченя і кенгуру 66 

Заказалась гарна днина 36 

Закортіло сіроманцю 66 

Закувала зозуленька за звором,  

за звором 10 

Закукала зозулиця на броді, на броді 8 

Залиши дорогу за собою, — попросила 

на прощання ти 51 

Замело шляхи, замело стежки 142 

Заметает песок прибой 32 

Занесім молитву Творцю всього світу 18 

Запах ветра расстилается в небе  

голубом 52 

Заплітало дівча в коси барвінок  

хрещатий 41 

Запримітив двоє гнізд 26 

Засиніли гори 82 

Засиніли гори, затекли тумани 142 

Заснула Анічка под лелійов 8 

Заснула мати на порозі 21 

Заснули мальви біля хати 83 

Заспівав я пісеньку чарівну 60 

Заспівай мені знов, але тільки  

про весни 141 

Заспіваймо коломийку, нащо так сидіти 8 

Засяяла Зірка з небесних глибин 22 

Затьмарило очі щастя, у небі несли  

вітрила 142 

Заховалось сонце за сосновим бором 44 

Захотела меня мать за Егорушку отдать 60 

Захотілось старій бабі та й розбагатіти 33 

Зацвіли травневі роси 35 

Зацвітає калина 64 

Зацвітуть чебреці, материнка —  

в коліна 83 

Зацілує стежичку до двору білий сніг, 

веселий і лапатий 83 

Зачекай мене до того літа 144 

Зашарілись кетяги калини 35 

Зашуміла, загуділа парова машина 11 

Защебетала та й ластівочка на дворі 8 

Збунтувався під корою березовий сік 31 

Зварив малий комар узвар 63 

Звездочка в небе ярко мерцает 71 

Звідав Бескид полонину: Ци підеш за 

мене? 8 

Звідси гора, звідти гора 10 

Звітують людям люди 19 

Згадай миленька, моя чорноброва 33 

Згадай, о всемилостива Діво Маріє 143 

Згадуймо, панове, дніпровські пороги 55 

Здавалось нам — усе цвіло 142 

Здається всі фарби червневі 80 

Здоров'я й щастя Вам 7 

Здрастуй, мій сонячний краю 31 

Зелена верба і червона калина 34 

Зелена, зелена, зелена не тота 8 

Зелененький барвіночку 7 

Зелени верби розпустили віти 44 

Зелені очі, русяві коси 42 

Земле врожайна, світе чудесний 21 

Земле, моя всеплодющая мати 53 

Земля молодіє від сонця, від рясту,  

від цвіту 2 

Зима тримається за снігу павутину 144 

Зима уже мандрує 82, 142 

Зима-красуня, біла чарівниця! 64 

Зимовий вечір усміхається вогнями 35 

Зібрав батько кумпанію 2 

Зійшла вже зоря на неба зводі 114 

Злагодою жити нам дано 54 

Злетів сокіл на віконце 14 

Змінив ми ся, мамко люба, на мадяріх 

голос 8 

Знає лиску весь наш ліс 78 

Знаю, звістку-блискавицю 41 

Знают взрослые и дети 72 

Зневіри й болю хвилі перейду 82, 142 

Знов болить мені, як рана 141, 144 

Знов болиш мені, як рана 144 

Знов весна висока в небі визріває  19 

Знов журавлі додому повертають 73 

Знов зима крокує нашим містом 43 

Знов зозулі голос чути в лісі 2 

Знов золоті листочки клена 65 

Знов піснею злітає солов'їною 144 

Знов сопілка лунко грає 51 

Знову до нас вже прийшло 21 
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Знову і знову, стежино, веди до берегів 35 

Знову наснилось дитинство 2, 53 

Знову ніжну весну 64 

Знову осінь: Синь-синь-синь 65 

Знову осінь стоїть наді мною 29 

Знову падає до ніг 64 

Знову палає квітами весна 34 

Знову я до Тебе серцем лину 25 

Зовсім самотні і горді 52 

Зоріє схід на дальнім небосхилі 36 

Зриває осінь поцілунки 144 

Зробила я віночок 26 

Зродилися терки за горами 11 

Зрозумійте мене, люди 25 

Зубну пасту Чебурашка 80 

Зустрів я тебе вже по весні 7 

Зустрів я тебе, не думав, що станеш 42 

Зустріла я дві пісеньки та й стала  

їх питати 60 

И казалось художнику — всех он  

натурщиц любил 32 

Изгиб гитары жёлтый ты обнимаешь 

нежно 159 

Иисус никогда не ворвется к вам силой 71 

Инна, дорогая, милая, родная 52 

І в мурашки, і ромашки 64 

І вечір став над небесами 55 

І вже забув, як творяться дива 142 

І вперше, і вдруге, і в тисячний раз 73 

І дорослих і малечу 60 

І є у нас сопілочка 60 

І заплакало небо над нами 44 

І карі очі й чорні брови 21 

І на оновленій землі 36 

І нині і повсякчас і на віки віків 16 

І смачні, і соковиті 63 

І смеркає, і світає 83 

І у церкві, і вдома я Богу молюсь 73 

Іванкова мати на мене ся дує 10 

Івасик має песика 69 

Іде весна — весняночка 60 

Ідеме, ідеме, а де ми станеме? 8 

Ідеш ти одна 34 

Іду понад берег, вітаючи хвилі 35 

Із любов'ю вас вінчаєм 54 

Із ранку аж до ночі 82, 142 

Із синього неба — хустина 54 

Із-за гір Карпатів їдуть козаки 33 

Із-за гори, із-за ліса сонечко бряскає 8 

Із-за гори кам'яної голуби злітають 8 

Із-за хмари з-за туману 51 

Ісусе, Боже, нам ти на хресті просив 33 

Ішов відважний гайовий до лісу темного 2 

Ішов шофер із Верхнього у Плауц на 

дрова 8 

Їде, їде хмарка біла 64 

Їжачкові сорочки 63 

Їхали з Поділля козаки на Січ 48 

Йде небачений грибочок 64 

Йди стежинкою вузькою 22 

Йду, бувало, молодою 136 

Йдуть гонведи, банда тне 2 

Йдуть купатись каченята 64 

Йдуть по планеті війни — грози 21 

Йшов додому я із полонини 29 

Каже він, що я вродлива, але ж я  

сором'язлива 37 

Кажуть люде, кажуть, же я циганочка 8 

Кажуть люди, що-м щаслива, нічим  

не журюся 8 

Кажуть люди, я на батька схожий  47 

Кажуть люди, якщо дочка 73 

Кажуть очі твої 34 

Как будто дремлет над лугами утро  60 

Как вёсны пьём! Их пьём до одури 32 

Как чудесны ночные поля 72 

Какой был снег тогда! Не снег,  

а кружева 32 

Как-то в день осенний легкий ветерок 79 

Капуста, капуста, маленькі головки 8 

Карпати Вседержитель бачить 19 

Ква-ква, ква-ква, ква-ква-квок! 63 

Квіти розквітали рано навесні 44 

Квітне ружа, квітне ружа 34 

Квіточку до квіточки 64 

Квітучі долини, стрімкі полонини 82, 142 

Кед мі пришла карта нароковац 5 

Кицю, кицю, де була 61 

Кицю, кицю, кицю, няв! 64 

Кінець дощу, негоді 75 

Кіт заліз у піч перебути ніч 66 

Кличе радісно до школи нас дзвінок 35 

Ключі майнули в вирій журавлиний 21 

Книга книг — путеводитель 72 

Князюй в мені, сопілко чарівна 34 

Коби в нашої куми не мала дітина 8 
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Коби знало та й сонічко, як мені, як мені 8 

Коби не Маруся, я би не женився 8 

Когда б господь послал мне два крыла 159 

Когда в сердце вкрадется сомненье 71 

Когда внезапно возникает ещё  

неясный голос труб 159 

Когут піє в т'иші 19 

Когутику гребенастий не греби  

петрушку 8 

Кожен вечір дожидаю 2 

Кожен козак мав за мету 27 

Кожен ранок, як лиш сонечко зійде 35 

Кожна буква знає точно 82, 142 

Кожний рік, як весна швидкоплинна 53 

Козак од'їжджає, дівчинонька плаче 2 

Козацька доба — то є світла епоха  26 

Кой ся война начинала, сонце ся мінило 8 

Коли в житті своїм порхаю 25 

Коли в серці смуток 18 

Коли весною зацвіте 31 

Коли ви вмирали, вам дзвони не грали 2 

Коли іду осінньою порою 38 

Коли на крилах ночі на землю сон  

злетить 33 

Коли навесні зацвітає 21 

Коли перший крок зробила дитина 42 

Коли поблискує сльоза 142 

Коли серця теплом зігріті, стає  

побільше доброти 33 

Коли смуток огорне гаї 21 

Коли у вікна вересень прогляне 27 

Коли цвіли волошки в житі 36 

Коли цвітуть сади 19 

Коли я був маленьким 73 

Коли я встаю раненько 64 

Коли я прокидаюсь зранку і чую  

мамин голос 37 

Коли я роковав, мила шатя прала 10 

Коли я руковав, мила плаття прала 8 

Коли я спокою не мала 25 

Коли я стану президентом, тоді я,  

мабуть, кину пить 21 

Коли ясна звізда з неба засвітила  8 

Коли-м був легіником — чоботята 

дзинь-дзинь 8 

Колисала нічка дитинчатко 69 

Колисочко яворова, колиско з горішка 8 

Колись бувало козаки 27 

Колись до Бога підійшла 44 

Колиш ми ся, колиш, колисочко нова  8 

Колишу тя, дітинице, колишу, колишу 8 

Коло млина яворина, зацвіла калина 2, 8 

Коло хати вишні зацвіли 64 

Коло хати колисонька, колише 'ї мати 8 

Коломийки заспівати, коломийки йграти 8 

Колоситься поле 42 

Коник, коник зелененький 82, 142 

Коричневі каштанчики 64 

Коротка ніч тебе застала в полі 142 

Косила нас чума усіх під корінь 47 

Котеня маленьке 64 

Котик наш пухнастий 42 

Котик плаче на морозі 66 

Котяться до квочки 66 

Кохана! Постій! Зупинися! 142 

Кошицька касарня з камене твердого 8 

Край, де ми народились, де ростем,  

живемо 60 

Край мій чистий, зелений 7 

Край Полтавський, наша ти гординя 49 

Краса — Верховина 19 

Красень Київ — рідне місто 76 

Красою спасіння дістанем 49 

Краю мій зелений, щире твоє слово 83 

Краю мій рідний, тобто живу 27 

Кричить ворон: — Кар! Кар! Кар!  66 

Крізь шум верховіття прилинуло слово 35 

Кротенята біля річки 63 

Кру! Кру! Кур-ли! 64 

Кругом сади квітучі 11 

Куди б не йшов, куди б не їхав 36 

Куди по світу не ходи 51 

Куди спливає час? — думаю не раз 73 

Ку-ку, ку-ку 19 

Кукуріку, кукуріку, добрий ранок 8 

Кукуріку поза ріку тенгерицю лущу 8 

Кумко наша, кумко, курта, невеличка 8 

Кумо моя, кумо, ци варила-сь пиво? 8 

Кумо наша, кумо з чорними очима 8 

Купив татусь мені штани 26 

Кухарочка молоденька, кухарочка біла 8 

Кучерява, кучерява 54 

Кущ калини в саду тихо шепче у сні 136 

Ладна я, ладна я дівчина 8 

Ласкавих, ласкавих подруг 31 

Ластівко перша, швидше 81 
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Легкий промінчик сонця 35 

Легко в селі гайновати 19 

Легкою ходою 73 

Лемками зие били, лемками будеме 33 

Лети, моя думо, в вечірню годину 2 

Летіло листя мені в долоні 35 

Летіть, птахи, на Україну 44 

Лето прошло, цветы все увяли 60 

Летять, летять сніжинки 60, 64 

Летять на білих крилах дві дороги 52 

Лєцела пава, лєцела 8 

Ликуй днесь, Сіоне, возиграйте, гори 8 

Ликуйте все народы 20 

Лине пісня стара 47 

Лину я до тебе 47 

Линуть дзвони від Софії 82, 142 

Липнева дорога ледь встала над світом 21 

Липовий цвіт, як дитинство моє 21 

Лист весной, как влажная ладонь  

малыша 32 

Листком осіннім впало танго 28 

Листя падає додолу 64 

Листячко дубове 64 

Лице твоє у зморшках, мов у квітах 141 

Лишилось дитинство, як згадка 36 

Лілея, біла лілея 21 

Ліс в ліловому світлі 80 

Літа промайнули, немов день  

вчорашній 44 

Літній вечір, зорі в млі, в золоті  

вершини 33 

Літній дощ, теплий дощ 37 

Літо, миле літечко 80 

Літо посміхнулося ізранку 35 

Лозовий кошик святом руки гріє 26 

Лунає, лунає 54 

Лунає, лунає пісня у Карпатах! 57 

Лунає музика лісів 35 

Лунай, мелодіє свята 22 

Лунай наша пісня над полем, над лісом 7 

Лучезарной звездою отмечен приход 

Сына Божьего 72 

Львів місто найгарніше на цій Землі 

планеті 143 

Люба бабусю 64 

Любий, в імлистім морі 7 

Любий, розкажи мені про себе 36 

Любит Бог детей послушных 72 

Любит Бог цветы на поле 72 

Любім свою хату, бідну не багату 8 

Любіть свою хату, бідну, не багату 73 

Любіть Україну, як сонце любіть 51, 

 54, 83 

Люблю її, прекрасну Батьківщину 7 

Люблю свій край, як матір  

люблять діти 43 

Люблю своє село, неначе мамку 29 

Люблю сріблясті роси чисті 64 

Люблю твоєї усмішки тепло 40 

Люблю тебе, як ще ніколи не любив 49 

Любов бува свята і грішна 33 

Любовь — такое хрупкое созданье 71 

Люди добрі, годі спати 64 

Люлі-люлі... Мій онучок..." 75 

Люлі-люлі, люлі-люлі 82 

Ляга туман, туман сторіч 21 

Лягають вінки до німих обелісків 43 

Лягла дорога дальня, мов струна 83 

Мала мати двох синочків мала 50 

Мала мати єдну дівку, пущала ю в гай 8 

Мала мати єдну дочку 19 

Малесенькі ніжки 64 

Малята у мам на колінах 47 

Мама вишила мені 64 

Мама довго вишива 64 

Мама люба, добра, мила 26 

Мама має хлопчаки 69 

Мама! О как свято слово это 72 

Мама — це слово святе 22 

Мама-осінь для калини 65 

Мамині очі кохані, ласкаві 33 

Мамко мої, мамко, де ви мене лишили?  8 

Мамо, мамо, ходи з нами 69 

Мамо, мамочко, матусю 64 

Мамо, чи правда, що взимку Дідусь 75 

Мандруй, дівча, мандруй, лиш ся  

добре справуй 8 

Марамуреш плайку фльор 50 

Марічко, гей мила, найкраща дівчино 2 

Материнским теплом согреты 72 

Мати наша, мати, як сонечко ясне 8 

Матір — це вічні і горді слова 49 

Матусю мила, рідна нене 143 

Матусю рідна, кохана матусю 75 

Маю мужа в Америці — десять літ  

минає 8 
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Меле ми ся, меле з (й) отруби ни мука 8 

Мене болить душа, на серці рана 29 

Мене війна веде все далі 31 

Мене життя навчило в трудний час 31 

Мені легенький вітерець 73 

Мені, мила, прощатись пора 36 

Мені наснився чарівник 48 

Мені повік цей сон гортати 34 

Мені сьогодні дуже-дуже важко 29 

Мерзне галка під кущем 64 

Метушня у селах і  містах 29 

Мечемся второпях 32 

Ми без музики, без пісні 60 

Ми біжимо удвох по луці 36 

Ми блукали з вечора й до рана 34 

Ми веселі зайченята 54 

Ми віримо в майбутнє України 144 

Ми вкраїнські хлопці, свою землю  

маєм 54 

Ми гайдамаки, ми всі однакі 2 

Ми голуба ізловили 74 

Ми дівчатка буковиночки 54 

Ми до Тебе всі взиваєм о Маріє 8 

Ми з піснею дружимо довго 21 

Ми з татом в зоопарк 76 

Ми з тобою давно 31 

Ми з тобою ішли поміж трав 44 

Ми зустрілися в полі 40 

Ми йдемо вперед, над нами вітер віє 2 

Ми капусту розглядали 65 

Ми лісочком мандрували 82, 142 

Ми маленькі козачата 64 

Ми маму вітаємо 64 

Ми навчались в окопах сміливості 31 

Ми не козли, не барани 51 

Ми по таборах і тюрмах карались  

довгі годи 2 

Ми повинні пам'ятати 22 

Ми пригадаєм свій перший дзвінок 27 

Ми пронесемо через юні роки 144 

Ми родились з тобою, де гори високі 44 

Ми світ науки на землі 144 

Ми співали для вас 51 

Ми стрілись на межі тисячоліть 144 

Ми сьогодні заспіваєм 60 

Ми таємно з себе 54 

Ми ходили, ми гуляли 26 

Ми чуємо закличний звук трембіти 62 

Ми чуємо пісню неба 51 

Ми шануємо солдат 29 

Мила і ласкава, наче рідна мати 44 

Мила моя, мила зима би ти вбила 8 

Мимо плоту, край вікон 40 

Минають двадцять довгих літ 62 

Минають дні, їх не рахуєш 144 

Мир проснулся, как ребёнок 159 

Мить — і світлий спогад оживає знову 35 

Мишка в нірку поспішала 66 

Між борами — село 55 

Мій Боже милий, дорогий 143 

Мій садочок — велика сім'я 21 

Мій чоловік — не п'яниця 33 

Місяць в небі світив 44 

Місяць — диво-дивина 76 

Місяць з сонцем зустрічаються 37 

Місяць на небі з-за хмар заглядав 44 

Місяць на небі, зіроньки сяють 2, 7 

Місяцю-королю, засвіти по полю 8 

Мов білі голуби, у мами коси 27 

Мов подорожній, я іду 21 

Мов промені сонця тебе зустрічаю 30 

Мов у казці, поряд ліс зашепотів 35 

Мова — краса спілкування 64 

Мова наша мова 54 

Мова рідна! Колискова 7 

Мово рідна, світи в ріднім домі 83 

Моє кохання — диво чарівне 43 

Моє рідне село, ти — перлина в садах 33 

Може в житті хтось принаду підкине 159 

Может быть пора угомониться 159 

Можливо дехто усміхнеться 73 

Можливо, що від сонячного сміху 29 

Можно долго куда-то смотреть 159 

Мої нескінченні дороги 21 

Мої пісні — одвічні мозолі 37 

Мої роки, мов коні 28 

Мой Чудный, Великий 71 

Молимо Тя, Діво, грішнії усердно 8 

Молитва роз, пью воду из колодца 54 

Молоденький морячок 73 

Молюся до Тебе, о Боже мій милий 62 

Моя Горинь у вербах і тополях 141 

Моя замріяна земля 144 

Моя мила з чорныма очима 5 

Моя молитва нині єдина 24 

Моя свічка догорає 19 
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Моя ти рідна школа, ти мов весна  

в душі 52 

Моя Україно, це гори й долини 143 

Мрією зміряю відстань до зірок 73 

Мрійними і чесними 51 

Мы славу, славу природе поем 60 

Мы так радостны сегодня 72 

Мы цигане нич не маме 5 

На блакитній на доріжці 84 

На вершині — синій ранок 82, 142 

На високій полонині 10, 50 

На вулиці весна 73 

На горі, на горі сніжок ся біліє 8 

На горішині в садочку 64 

На городі, в гарбузинні 63 

На Дніпровім побережжі трава зеленіє 2 

На землі не бувало 60 

На землі світання знову 35 

На зорі прокинусь, привітаю сонце  35 

На Івана, на Купала сходить сонце  

рано, рано 78 

На камені ноги мию, на камені стою 8 

На колючий на бочок 65 

На кроватке из соломы 20 

На лелечім крилі повернулась весна 51 

На манеж он выходит один 32 

На многі літа, Владико 17 

На нашім подвір'ю 9 

На небі зірка ясна засяла 4, 114 

На очах моїх 7 

На панщині пшеницю жала 136 

На подвір'ї курочки 64 

На поляні під сосною 64 

На портреті — світлочубе 42 

На просторах земних в мене теж  

є родина 33 

На прощання мені посміхнись,  

моя зоре 142 

На пташиному дворі 80 

На розлогих просторах Поділля 36 

На ромашковому полі 76 

На росах, на водах, на всіх переходах 83 

На самотнім вікні 35 

На свіжу дорогу дзеркального блиску 142 

На Свят-вечір, щедрий вечір 18 

На столі різдвяна свічка 75 

На сумраке звездном полночного  

неба 20 

На сяйних плесах, на білих косах 81 

На травичці біля річки 75 

На цій землі я народився 21 

На чужині нам сниться Україна 44 

На яворі сонячні бризки 64 

На ялинці у дворі 82, 142 

Навала чорна сунула на нас 83 

Навіть на останнім рубежі 17, 83 

Навкруг Вертеп 84 

Навстречу ветру и весне 60 

Над Віфлеємом зірка з'явилась 22 

Над все кохай свій Рідний Край 7 

Над Дністром, понад річкою 51 

Над землей бушуют травы 159 

Над Карпатами небо блакитне 44 

Над нами небо синє 44 

Над нашим домом ангели літали 24 

Над полями промені 60 

Над Прутом грайливим мов казка 54 

Над рікою ми стояли 35 

Над Ужем в долині 19 

Над Україною 47 

Над широким полем 7 

Надворі нічка коси чорні розплітає 87 

Наді мною в небі голуба блакить 35 

Наді мною розлючені оси 29 

Надійшов жаданий час 56 

Накувала Степану зозуля 40 

Налетіла чорна хмара 69 

Нам не стоит труда посчитать,  

сколько листьев осталось 32 

Нам твоїх очей не обминути 73 

Нам хватает для счастья и  

скибки луны 32 

Напишіть до батька, напишіть  

до неньки 11 

Нарешті вже зима прийшла 60 

Народе мій Великий Український 141 

Народився Ісус Христос у Віфлеємі 8 

Народився, народив, Син Божий ся  

народив 8 

Народився якщо на Поліссі 27 

Народила мене мати 47 

Народилась ти у світі незгасимо 33 

Народились в краю, наче квіти  

в раю 82, 142 

Нас книга учит мыслить 52 

Нас манит лето и кипарисы 32 
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Нас мотает волна и качает, как белую 

чайку 32 

Наслухався ранок 73 

Настав день розлуки я з вами прощаюсь 8 

Наталочка, школярочка 78 

Наче вихор, вихор — злючка 26 

Наче море те безкрає 54 

Наче сонця посмішок і квітів 29 

Начебто недавно стрілись ми з тобою 44 

Наш кумонько, наш кумонько  

справедливий 5 

Наш маленький сірий котик 55 

Наше рідне Закарпаття багате лісами 8 

Нашу яблуню, що коло ганка 42 

Не буду, не буду пуд горбом бивати 8 

Не было Вселенной бесконечности 71 

Не дивіться на мене, будь ласка 28 

Не думай про мене, не думай,  

минулося 36 

Не життя у мене — просто мед 29 

Не журись, що сивиною 7 

Не за то я пію, що тим веселюся 8 

Не забарилась осінь, не забарилась,  

так, не забарилась  33 

Не забути мені веселкових Карпат 51 

Не забуто — списана плита 41 

Не забуть ніколи, як мене за руку 27 

Не залишай мене, моя любове 40 

Не зарікаюся забути 34 

Не зберегти й докупи не зв'язати 73 

Не згасне зірка, не згасне світло 54 

Не зітхай, а працюй, поки сили ще є 8 

Не знаю де, за що і як 136 

Не зривай кленове листя 47 

Не зриваю квітів, що цвітуть в саду 30 

Не ламай, не ламай 76 

Не люби його так 36 

Не лякайся, не бійся, до мене прилинь 36 

Не надовго, сусідочко, не надовго  

лебідочко 27 

Не правда, все мов продається 33 

Не рубай ліщину, най орішки родить 10 

Не самі-сьме сюди ішли, вода нас несла 8 

Не сказавши ні слова нікому 21 

Не скупіться своїх матерів цілувати 27 

Не спала я сеї ночі, не спала на волосок 8 

Не старей душа, придут апрели 32 

Не те що гук — найслабший звук 75 

Не треба. Хай мовчання 142 

Не узрят Иисуса званные 71 

Не ходи навколо мене кругами 142 

Не шукай мене дарма 7 

Не шуми, дуброво, та й не розвивайся 10 

Небесна синя благодать 83 

Небо вітром закружляло 159 

Небо і земля нині торжествують 8, 19, 

 50, 114 

Небо, оставь мне капельку дождя 52 

Небо открылось всем людям 71 

Небо співало похвали 4 

Небо чисте, небо синє 64 

Небо ясні зорі вкрили 15 

Невеличке козеня 66 

Нежность твоих глаз 52 

Немає кращої, ніж пісня українська 27 

Немає, немає милішого краю 47 

Немов Дніпро у повінь 56 

Немовля солодко зітхає 25 

Неначе вчора перший дзвоник 44 

Непомітно з'явилася осінь 64 

Несе Галя воду, коромисло гнеться 7 

Несется чудное хваленье 72 

Несла пісенька із лісу 54 

Нехай мені судилося блукати 26 

Нечимне — озеро моє! 38 

Ни лев, ни Голиаф, ни козни царские 72 

Ниви, ліси і квітучі сади 33 

Нині велике в нас свято 62 

Ніби вчора вперше цілувався 29 

Ніжні голівки маків червоних 82 

Ніжно гойдає верхівки 27 

Ніч зустрінемо з тобою 142 

Ніч немов би вуглинка 56 

Ніч яка місячна, зоряна, ясная 2 

Нічна, прозора 25 

Нічого, Господе, я не забув 25 

Нова радість стала, яка не бувала 74 

Новорічне свято принесла до нас зима 79 

Новый день пусть настает 52 

Ночи тьму пронзив лучами 20 

Нумо, браття галичани 56 

Ныне маленький народ 72 

О Боже мій, Боже ласкавий, могутній 8 

О Боже мій милий! 2 

О Боже мій милостивий, о Боже мій 

милий 8 
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О, Боже мій, ти бачиш 43 

О, дай мені сили, моя Україно 143 

О душе грішная, що-сь дуже плакала  8 

О земле рідна, страднице моя! 27 

О люба Ненько, Царице світу 18 

О, люди добрі, земляки 83 

О, Пресвятая Владичице Богородице 141 

О Рождестве благую весть 20 

О сини мої, сини 19 

О, ти небо голубе 22 

О, хто, хто Миколая любить 19 

О, Царь наш Небесный 20 

О, як я Господа молю 36 

Оберігаймо мову, мов дитину 26 

Обіймає мою весну 35 

Обіцяв, обіцяв, що покличеш 142 

Обнімалися ми, нестримані 34 

Обсадити б землю всю 26 

Оглянись вокруг и посмотри 20 

Од бучка до бучка трава зелененька 10 

Одинока, як сирітка хата 49 

Одягну я вишиту сорочку 82, 142 

Оженила мати сина, привела невістку 8 

Ой береш ня, легінику до себе робити 8 

Ой били ня жандарики, били ня  

мадярські 8 

Ой били таліяна та метали бомби 8 

Ой біля лісу, рано-вранці 144 

Ой Боже мій милостивий, високо  

богуєш 8 

Ой Боже мій, Боже, що я наробила 8 

Ой, боїться киця 66 

Ой болить ня головонька та й межи  

плечима! 8 

Ой в полі-полі три частоколи 14 

Ой вербиченько, біле личенько 2 

Ой веселі літа були, тепер сумні стали 8 

Ой весно ягілочко 51 

Ой вечір, вечір, вечериною 74, 114 

Ой, ви, гори, полонини 142 

Ой видно село широке село під горою 8 

Ой високі в нас Карпатські гори 51 

Ой війна, війна, світова війна 33 

Ой гук, мати, гук! 47 

Ой да ти ковалю, коваль-коваленьку 7 

Ой давно то було, а не можу забути 41 

Ой дай Боже здоровлічка нашому  

газдови 8 

Ой дитя моє, дитя, то-сь ми дало вятя 8 

Ой до двора доріжейка, до двора 8 

Ой до нори, мишко, до нори 8 

Ой дружба я, дружба я на каждім  

веселю 8 

Ой дуб-дуб-дуба 65 

Ой, Дунаю, Дунаєчку тиха вода 8, 10 

Ой, жінко чарівна, чарівна калина!  36 

Ой жіночко ріднесенька, тяжко в світі 

жити 8 

Ой заграйте, заграйте, музики 62 

Ой, заросли ті дороги та й травами  2 

Ой зацвила черемха, зацвила ярим  

цвітом 2 

Ой зацвіли фіялочки, зацвіли 10 

Ой зацвіли фіялочки, зацвіли, зацвіли 8 

Ой звідси гора, звідти другая 8, 10 

Ой з-за гори чорна хмара встала 8 

Ой злетілися ворони, сіли на тополю 8 

Ой іде машиниця, красно в нюй  

співають 8 

Ой ішов я до Собатин сватати, сватати 8 

Ой ішов я через сади та й через городи 33 

Ой казала мати: На горі пісок 36 

Ой колишу, не лишу маленьку дитину 8 

Ой кувала зозулиця, кувала, кувала 8 

Ой куди би-сь не вандровав, куди  

би-сь не ходив 8 

Ой кум'ятські поля, поля зелененькі 8 

Ой купив мені милий хусточку шовкову 8 

Ой ламала дівчинонька червону калину 2 

Ой летіла ластовочка сіла на касарню 8 

Ой летіли гуси дикі, летіли низенько 8 

Ой летіли гусоньки низько понад стріхи 8 

Ой летіли гусоньки низько понад стріху 10 

Ой літа ви погідні 141 

Ой люблю я рідні гори і зелені звори 8 

Ой мамко солоденька, дай сорочку білу 8 

Ой Маріко, чічері, чічері, чічері 8 

Ой, Марусе, Марусенько 19 

Ой на горі два дуби зрослися 10 

Ой на горі лен зелений, а жито  

в долині 8, 10 

Ой на горі, ой на горі 8, 9 

Ой на горі сосна високая виросла 33 

Ой на горі сосна, під сосною корчма 8 

Ой на горі черешенька, а в долині —  

дві 10 
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Ой на дубі два голуби, голуби сивенькі 7 

Ой на морі хвиля грає 9 

Ой на ріці дві керниц, одна студененька 8 

Ой на ставі, на ставочку 2, 11 

Ой на ставі, на ставочку та на ставі 2 

Ой на ставі, на ставочку, да на ставі 7 

Ой настала лиха днина недобра новина 8 

Ой не буду пиво пити, бо пиво гіркоє 8 

Ой не сама, не сама калину ламала 8 

Ой не світи, місяченьку, та й на той  

перелаз 2 

Ой, не час тобі 46 

Ой недавно, недавнечко цією зимою 47 

Ой нема, нема мого Іваночка 51 

Ой, осінь, осінь золотая 82, 142 

Ой пасу я бички, бички та й попід  

осички 8 

Ой п'є Байда мед-горілочку 2 

Ой пила я палиночку та пила, та пила 8 

Ой під мостом трава росте 9 

Ой підемо в садочок на долину 64 

Ой піду я в полонину, назбираву грибів 8 

Ой піду я в полонину, та в полониночку 8 

Ой піду я до Ясіня та й Чорну Тису 8 

Ой полечко-поле, туманом укрите 2 

Ой попід гай зелененький 10 

Ой попід гай зелененький ходить мій 

миленький 8 

Ой! Принесіть мені пролісків з лісу 9 

Ой, ранесенько вранці 44 

Ой русин нич не бідує лем через горівку 8 

Ой співуча наша мова, мова солов'їна 8 

Ой столику яворовий, столику  

жовтенький 8 

Ой струнка ялинка в нас! 54 

Ой та зажурились стрільці січовії 2 

Ой такого-м фраїра вчора вечір мала 8 

Ой там на Україні, в степу над шляхом 33 

Ой там, під горою лежить сніг  

біленький 7 

Ой там, при дорозі, стоять дві берези 7 

Ой там у темнім лісі зелений дуб стояв 33 

Ой ти, дівчино, гарна і пишна 7 

Ой ти, дубе зелененький, та ти дубе, 

дубку 8 

Ой ти кицю, ой неслухняна, мяу 84 

Ой ти, краю, ти мій краю 7 

Ой ти, тюрма, тюрма холодна 33 

Ой три шляхи широкії докупи  

зійшлися 12 

Ой, у гаю дві стежини 142 

Ой, у лісі, ой, у лісі 21 

Ой, у лісі, у діброві 83 

Ой у лузі червона калина похилилася 2 

Ой у полі верба, під вербою вода 2 

Ой у полі криниченька, мила за ню знає 8 

Ой у полі нивка, кругом материнка 2 

Ой у полі, у полі 47 

Ой умру я, умру, жити не буду 8 

Ой упала, ой упала 34 

Ой ци мені Бог дал, ци Божая Мати 8 

Ой ци я був не легінь? Гріх було казати 8 

Ой цімборику — яворе 19 

Ой червоно сонце сходить, червоно  

заходить 33 

Ой, чого ти лисий 7 

Ой, чому ти, мамо, рано посивіла 36 

Ой чорна я, чорна, як тота чорниця 8, 10 

Ой, що то за шум учинився, гей! 2 

Ой я знаю, що гріх маю, пекло  

вогняноє 8, 10 

Ой я собі баба на цілу країну 8 

Около гордова п'яниці довкола 8 

Он воскрес! Ему слава вовеки! 72 

Он никогда не видел неба 32 

Они молились Богу 71 

Опять идёт осенний дождь 32 

Оріше, оріше, оріше-зеренце! 8 

Осідлай же коня, коня вороного 33 

Осінні тумани пливуть над садами 36 

Осінній дощ в віконечко все стукає  

дрібненько 79 

Осінній дощик капає 60 

Осінній лист спадав до ніг 144 

Осіннього ранку 64, 65 

Осінь — добра господиня 64 

Осінь, осінь, листопад 73 

Осінь-невидимка 65 

Остатнєє перко мам з шовтисього поля 9 

Ось вишиті шовком святі Божі храми! 49 

Ось доріжка. Ось і дім  63 

Ось зима по нашім краї 60 

Ось і зима вже настала 64 

Ось і сніг — радість дітям зимова 27 

Ось картина під назвою 25 

От не думав, що так воно буде 37 
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От этих минут никуда нам не деться 159 

Отакий собі цей кіт 78 

Павучок роботу мав 65 

Падав, падав, падав сніг 64 

Паде дощ, паде дощ, низенько ся  

спущать 8, 10 

Палає біло цвіт вишень 34 

Палали зірниці, як чари нетлінні 34 

Паленочко біла, біла, медова, медова 8 

Пальцы все берегут 52 

Пам'ятай, мій сину, роду ти якого 44 

Пам'ятай свій рід козацький 27 

Пам'ятаю: колись 7 

Папороті цвіт, спомин юних літ 141 

Пара довгих вушок 66 

Пахне світлиця медом і сіном 53 

Пахнуть трави 30 

Пахнуть трави. Шлях біліє 142 

Пахнуть чорнобривці і любисток 41 

Первоцвіт, маленький дивоцвіт! 28 

Перебендя старий, сліпий 12 

Перегорне пам'ять сторінку 144 

Перед Богом не лукавь 72 

Перед Господом Ісусом 22 

Перекладаю прадіда медалі 27 

Перепілка до млина 65 

Періко — то є папуга 60 

Перше сонячне проміння 22 

Перший вечір, перші квіти 35 

Перший вогник зорі 35 

Перший раз у перший клас 36 

Перший сніг, неначе свято 80 

Пиймо, друзі, грай музико, нам вже  

все одно 2 

Пила би ся паленочка, кить би нова 

склянка 8 

Півнику, півнику, що ти наробив? 64 

Пігнав козак коня пасти в зелену траву 8 

Під вікном горобиною 35 

Під дубиною, під зеленою 10, 33 

Під дуборівкою, під зелененькою 33 

Під містечком Берестечком 55 

Під небом блакитним брати виростали 44 

Під святе крило Собору 19 

Під хрест Твій стаю, Спасителю мій 

милий 8 

Підросли пахучі трави 64 

Піду собі, піду, куди-м не ходила 10 

Піду я, скочу я в поле, в поле 5 

Після дощику в садку калюжі  

лишились 69 

Пісне моя, доле моя, зоре моя дальняя 47 

Пісня зимова усім нам знайома 60 

Пісня палає полум'ям любові 56 

Пісня стала долею 141 

Піти ще раз, піти з тобою 11 

Пішла баба у танець 66 

Пішов Іван до Марусі та й зачав казати 8 

Пішов любко у Росію та дасть Бог,  

що прийде 8 

Пішов хлопець на весілля мало погуляти 8 

Пішохідний перехід каже, де  

ходити слід 37 

Пішта вдинь ночує 19 

Планеті — мир і людству нагорода 33 

Плаче полонина 142 

Плачуть очі, наче роси 7 

Пливуть по небу хмарки голубі 79 

Пливуть тумани восени 141 

Плюндруються твої сади 31 

По волнам наш кораблик плывет 71 

По грядках їжак гуляв 80 

По дорозі йде гусак 80 

По дорозі скаче жаба 66 

По засніженій дорозі 64 

По морю, по морю, по плинних валах 56 

По синьому морю плавають качата 8 

По травичці зелененькій 64 

Побіг зайчик у село 64 

Поблискують черешеньки 54, 87 

Повернись, прошу тебе, коханий 48 

Повернулися гусоньки так рано 7 

Повіяв вітер вересневий 26 

Поворож мені, циганко, чорноока  

Цоро 38 

Погідна ніч, тепла ніч в Карпатськім 

краю 141 

Поглядаю, поглядаю 26 

Поглянь, чорноброва, летять журавлі 36 

Поговори ходять по усій окрузі 82, 142 

Под небом голубым есть город  

золотой 159 

Под Твою милость прибігаєм 141 

Подивися: над водою 82, 142 

Подивіться: по дорозі 64 

Подивіться у вікно 76 
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Подих притих 16 

Подумаю, подумаю, так собі думаю 8 

Пожену я коня на долину 33 

Поза вікна кущ калини квітом лине, 

очі заховав 35 

Поза нашу хату черешеньку садять 10 

Позирайте, дівчатонька, які цвіти маю 8 

Поки ще маленька 42 

Покладу, покладу значок на віконце 8 

Покохав колись давно дівчатко 29 

Поле моє, поле, життя джерело 49 

Полем зайчик скік та скік 64 

Полину я в літо 144 

Поліський край, де квітне Погориння 144 

Полісяночко моя 26 

Половіє жито у широкім полі 47 

Полудень — сонце високе над світом 21 

Полюбила чорнобрива козака дівчина 12 

Помандрую світом через гори й ниви 35 

Помирав хлопчина-квітка 82, 142 

Поміж зелених схилів гір 82, 142 

Поміж сонними горбами 55 

Помнишь, знаю, помнишь 32 

Поможи до милості Твоєї не звикати 25 

Понад луки, ліс і поле 64 

Понад яром ходжу 34 

Понесіть ви мене, мої коні 36 

Попід вікна сонько ходить 82, 142 

Попід гай, попід гай зелененький,  

зелененький 8 

Попрощався стрілець зі своєю ріднею 2 

Порадилися сусіди — Іза із Соймами 8 

Порізала-м пальчик та болить 8 

Порубала-м пальчик, ой, болить 10 

Посади калину коло свого тину 47 

Посадила-м черешеньку на горі 10 

Посеред полянки 64 

Посилала мене мати 51 

Посіває од хати й до хати 141 

Посіяла круту руту в сіньох на помості 8 

Посміхнуся сонцю 76 

Поспішаю додому 48 

Потоки с неба... Живые струи..." 71 

Потонуло небо у ставкових плесах 47 

Почему замёрзла тихая вода? 32 

Пошив собі їжачок 61 

Предвечный Бог! 72 

Пресвята Марія 52 

Преславний і світлий Великдень 21 

Пречистий цвіт весни 41 

Привіталась осінь 69 

Пригадай собі волошки, наші квіти  41 

Приготує на кабиці 26 

Прийди до мене в ясну ніч 30 

Прийдіть, апостоли добра, і сядьте у 

державні крісла 33 

Прийми мої слова любові, Боже! 28 

Прийшла карта до тата, до тата 33 

Прийшла пора — і наш народ збудивсь 44 

Прийшли щедрувати 15 

Прийшов вечір у Карпати, затиха  

пташиний спів 44 

Приласкало сонце молоду берізку 36 

Прилетели, будто белокрылы мотыльки 32 

Прилетів до нас на хмаринці 42 

Прилетіли журавлі 61 

Приложу к своему сердцу 20 

Примощуся на подушку 82, 142 

Про Івана козака є в нас пісня отака 36 

Про кохання твоє я співав 36 

Про скорботу вість пливе 16 

Про Україну я буду співати 37 

Про що віками гомонять Карпати? 83 

Про що пташко, нам співаєш пісню  

голосну? 61 

Про що співають солов'ї? 36 

Прогнало солнце снег и лед 20 

Пройдено всі грані допустимі 33 

Прокидається травень, злітає не крилах 35 

Пролетіли літа, промайнули 47 

Проліски в лісі, прийшла вже весна! 42 

Пролітали гуси над ланами 78 

Пролітають і ночі і дні 33 

Пролягла дорога від твоїх воріт 2 

Проминули дні весняні 26 

Промінь падає в долоні — другу  

посміхнись 35 

Пронизана світлом небесним 36 

Проносяться весни, мов білі хмарки 47 

Пропахла любистком та м'ятою 

мова моя 26 

Пропив вівці на гороньці, й а корову  

на лану 8 

Пропив, пропив, пропив много 8 

Пропили-сме білу дівку, ой пропили 

пропили 8 
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Просимо в Тебе світлої долі 60 

Прости мене, моя зоря 7 

Прохладный летний вечер приносит 

всем покой 60 

Проходиш мимо рідний і чужий 28 

Прошу вас всім хором 83 

Прощаємось нині наш друже, з тобою 16 

Прощай, дівчино, прощай єдина 11 

Прощай, ненько-Україно 33 

Прощай, прощай, гаю зелененький, 

прощавай дівчино 33 

Пустіте нас, пустіте нас город  

малювати 8 

Пусть не манит лучами 71 

Пухнаста, пухнаста хмаринка 76 

Пью именинное вино 32 

Радіє сонях, як ніколи 63 

Радій, радій! Христос прийшов 22 

Радійте добрі люди, з нами Бог 78 

Радісний той день 15 

Радуйся, Діво Богородице 24 

Радуйся, Царице, неба Владичице 8 

Раз зайшов я в храм старенький 18 

Разом з півнем поросятко 66 

Рак пішов 63 

Раковець, Раковець, Раковець на ямі 8 

Раковецькі пси, пси, пси, піють  

каждий день 8 

Ранком ясним йду до школи я 79 

Раннім, зоряним світанком 26 

Рано встав я, ой дива 69, 75 

Рано до молитви щиро руки зложу 8 

Рано на рассвете пронеслася весть 72 

Рано на світанні, ще сонце не встало 44 

Раптом потемніє 73 

Распни Его! Распни, кричали 71 

Рве кайдани Україна 56 

Ресторан под вечер только для людей 

богатых 32 

Рибку витягнув із банки 66 

Рідна мамочко, матусю 64 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 2, 7 

Рідний батько, рідна мати 83 

Рідний наш край зелен розмай 51 

Різдво котилося на возі 84 

Ріка любові нашої нас обняла крилом 48 

Річка притомлена в ніч засина 60 

Річка Стинавка змійкою в'ється 44 

Родимий краю, село родиме 9 

Рожеву, білу кашку на лузі я зриваю 78 

Розбудило сонечко нас з тобою 26 

Розвивався лист весняний 34 

Розгулялась віхола 47 

Розішлю свою адресу 36 

Розквітає життя, проплива майбуття 62 

Розкидає курям просо 64 

Розлилися струмками води 82 

Розлилося хлібне море 47 

Розлюбила і всім скажу 47 

Розправив крила і злетів високо 52 

Розпрощався місяць лютий 64 

Розсипала природа перлини —  

самоцвіти 27 

Розтанула земля досвітня 21 

Розум баба мала 19 

Роки пропливають всі чередою 142 

Років полки у маршах буднів 43 

Рома, Ромочка, Ромашка 52 

Ромен, ромашка, ромен — зілля 47, 48 

Ронить липа красу 82 

Росли ми, брате, без батька й роду 47 

Руна-полонина 19 

Ручаями літа розлилися 47 

Рушила машина, швиденько іде 8 

Свадьба йде, свадьба йде, Раковець  

гуляє 8 

Світ білий освятився 78 

Світанок в небі засвітивсь 25 

Світе мій жорстокий 31 

Світе тихий, краю милий 53, 73 

Світить місяць, світить ясний 7, 9, 62 

Світить місяченько та й ясна зоря 8 

Світяться зорі в кожному серці 35 

Свою землю, далеку, святу 31 

Свята Пречисто Діво! 24 

Святе Причастя — урочисте 24 

Свято! Свято! Наше свято 73 

Се сходить ангел із небес до нас 8 

Сегодня чудный праздник 72 

Село закуталося сивими димами 26 

Село моє рідне 19 

Село моє, як не любити 36 

Серед океану невгамовних хвиль 73 

Серед села дичка, гоя-я 10 

Серед спалених нив 47 

Серед тої Америки корчма мурована 8 
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Серцями злиті ми 34 
Сивий дуб-дідуган 65 
Сивочолий і юний Хотине 51 
Сидить медвідь на колоді, ногавиці крає 8 
Сижу на чужині та й думки думаю 8 
Сизий півень — задирака 66 
Сини вже виросли давно 36 
Сини мої, синочки, соколята 21 
Синій барвінку, цвіти, зацвітай 33 
Синіми берегами 19 
Сів воробчик задумався, що йому робити 8 
Сів комарик на припічку 66 
Сів метелик на ромашку 64 
Сіло потя на черешню а збирає білий 
цвіт 8 
Сіло сонце на горі 50 
Сім нот чути звідусіль 60 
Сірий зайчик-побігайчик 65 
Сірі вушка у траві 66 
Сіяв Івасенько яру пшениченьку 11 
Скільки грошей сипалося в руки 25 
Скільки літ пройшло — ніби й не було 62 
Скільки себе пам'ятаю 2 
Складаю руки щиро у молитві 44 
Склонилась грешница у ног Христа  71 
Сколомийка молоденька по горах ходила 8 
Сколомийка, сколомийка, по горах  
ходила 8 
Сколько лет я не был в городе 32 
Сколько пытливых глаз 32 
Скочив котик, сів на плотик 66 
Скрипка Паганіні — чарівна струна 43 
Скрізь могили, могили 47 
Слава в вишніх Богу і на землі мир 16 
Слава на небесах і на землі нині 8 
Слава Отцю і Сину 17 
Слава, слава Отцю 15 
Славні Черкаси, велика родина 43 
Слався день той, коли 34 
Слетали листья, как кораблики 32 
Слов'янської пісні окраса 82, 142 
Служать наші хлопці 36 
Сміло, други, не теряйте духа 56 
Сміються, плачуть солов'ї 2 
Смотрю я на Господний мир 20 
Снило ми ся ясне сонце, що в хаті  
світило 8 

Сніг лапатий надлетів 73 

Сніг скрипоче 64 

Сніги розтанули давно 21 

Сніги, сніги в саду мели 41 

Снігу, білий сніжку! 64 

Снігу діти накотили 80 

Сніжинки злітають на стріху 60 

Сніжинки пухнасті і білі 76 

Сніжний віночок сплітає зима 75 

Солнце проснулось, солнце взошло  60 

Солнце, словно брошь 32 

Солнышко в окошко 72 

Солов'ї розливаються ніжно 33 

Солодким хмелем віяло 2 

Сонечко встає, і шумить трава 60 

Сонечко, сонечко, щастя віконечко  47 

Сонце вийняло хустину 65 

Сонце голубить калину 83 

Сонце за гори заходить 82 

Сонце засвітило 69 

Сонце заходить, гори чорніють 12 

Сонце на небі — сонячні дні 73 

Сонце на обрії, ранок встає 46 

Сонце сіло за горами 2 

Сонце узяло 34 

Сонце шикувало ряд 26 

Сонячний ранок приніс тебе з казки 29 

Сонячно, сонячно небо сіяє 73 

Сонячною дниною 35 

Сопілочку купив тато 64 

Спадає вечір в трави, на стежину 144 

Спасибі, бабусю, за все 36 

Спасіння просимо близьким 7 

Спешите жить. Спешите всем  

на зависть 32 

Спи Ісусе, спи, спатоньки ходи 4, 18, 114 

Спи, маленька дітинице, довго  

будеш спати 8 

Спи, моя мамо, спи, моя мила! 26 

Спинилась осінь в батьковім саду 144 

Спить ставок, де колишуться віти 11 

Спів твій веселий і ніжний 36 

Співа Дніпро, відлунюють Карпати 159 

Співає жайворон з небес 33 

Співає небо, а нічка тихо 22 

Співай, дівко, співай, най ти голос чую 8 

Співаймо весело красну піснь Марії 8 

Співала би-м новту, ще би ми ся вчити 8 

Спішу додому, сутеніє 36 

Спливають літа за водою 48 
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Спливли літа мої найкращі 19 

Спочив наш князь, та збереглась 83 

Срібнокрилі літа, наче лебеді 34 

Стала ти жар-птицею у мріях-снах 142 

Старенькая мати раненько в суботу 8 

Стежечко горбиста, горда, норовиста 33 

Стежина та — доріженька свята 83 

Стежиною йду знов до рідної хати 49 

Стежка до воріт, стежка од воріт 47 

Стежка, озеро, стіжок 65 

Степ, як тихе море, обступив довкола 7 

Стоит ли былое вспоминать 60 

Стоїть гора, Іванова хатина 49 

Стоїть Кавказ високий та дрімучий 56 

Стоїть край села 21 

Стоїть над Волгою курган 31 

Столько есть преходящего 71 

Стою біля криниці 21 

Стоять дуби в якійсь важкій задумі 47 

Страдальна Мати під хрестом стояла 17 

Страдают в мире люди 20 

Страждав я дні, страждав я ночі 33 

Страждальна мати під хрестом стояла 8 

Стрепенулась тиша чаїним крилом 55 

Стрілася на полі, руку подала 2 

Стрілися так неждано 21 

Стука березень 64 

Стуляю руки для молитви 75 

Ступає осінь легким кроком в гори  44 

Сумно мені, сумно як вечір, так рано 8 

Сумую по дому, дружино моя 142 

Схилився явір до води 73 

Сходить сонце мальвою червоною 34 

Сьогодні будем залюбки 64 

Сьогодні в день свята  22 

Сьогодні в нас ялинка 64 

Сьогодні Діва 15 

Сьогодні страшно стало жить 47 

Сьпівам я си, сьпівам, але не з роскошы 5 

Сюда пришли мы в первый раз 52 

Сяють сонячні дні 144 

Та зелена полонина, зелена, зелена 8 

Та ішла я сюди і снігом, і ледом 8 

Та й у полі дуб зелений, тече вода з дуба 8 

Та й хащу ізрубали, а вчинили вагаш 8 

Та піду я, піду попід ліс темненький 8 

Та убили у армії братика рідного 8 

Та чорная — чорна, як тота чорниця 8 

Таїнство дивне бачу 15 

Так склалися обставини 41 

Так сонячно-ясно довкола 78 

Такий великий світ навколо нас 52 

Там, де в росах плине річка 60 

Там, де гори 69 

Там де гори і долини 44 

Там, де гори, там, де доли 75 

Там, де за хмарами вкриті вершини 44 

Там, де змійкою в'ється стежина 44 

Там, де колиска нашого роду 56 

Там, де поле, там, де луг 64 

Там, де стежечки сувій 42 

Там за селом дражка висипана 5 

Там, на полонині, пахнуть медом трави 51 

Там під лісом, там під лугом 33 

Там, під львівським замком старий  

дуб стояв 2 

Там, у граді Вифлеємі 15 

Там у небі у хмарині 78 

Тамує шепіт зір зимова ніч 84 

Танцює осінь жовтим листям 41 

Та-ра-ра, та-ра-ра 76 

Твій образ мені найдорожчий за все 26 

Твої почуття мені, як чужі 142 

Тебе зустрів я випадково 62 

Тебе не бачивши, я знаю 22 

Темна нічка гори вкрила 2 

Темненькая нічка тьмою світ закрила 8, 

 114 

Темніє 36 

Тепле сонечко сідає 83 

Тепле сонце на вікні 35 

Теплий вітер летить над садами 55 

Терни буяють диво-квітом 21 

Терном, терном там доріжка іде 33 

Тече вода з-під явора 12 

Тече вода, тече бистра 2 

Тече Дніпро і плине час 52 

Тече Дністер, шумить Дністер 62 

Тече річка з полонини, град за собов 

тягне 8 

Тече річка невеличка, понад  

річков став 10 

Тешуть теслі з срібла сани 81 

Ти бачив зранку за вікном 37 

Ти була, ти була у моїм житті 37 

Ти в уяві приходиш до мене 44 
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Ти вже відходиш далеко від нас 62 

Ти все мені 30 

Ти зачекай мене до літа 144 

Ти зійшов на цей світ 22 

Ти ідеш на гори 82 

Ти казав мені: — Послухай 73 

Ти казала: в понеділок 7 

Ти, корівко, чому 63 

Ти маму нашу рідну 64 

Ти мене в дитинстві колисала 82 

Ти мені здаєшся зіркою 51 

Ти мені снишся пахучими травами 36 

Ти, мов роса, завжди холодна 41 

Ти моя зірнице дальня і єдина 51 

Ти моя Мати, Царице небесная 18 

Ти мріяти мене навчив 25 

Ти на вершині почуття 73 

Ти не моя, дівчино дорогая 11 

Ти пам'ятаєш золоту діброву 36 

Ти перейшла до нас від славних  

кобзарів 136 

Ти пішов, наче крапля роси 37 

Ти поглянь  31 

Ти помовчи, не треба слів 144 

Ти признайся мені 2, 159 

Ти приносив мені оберемки ромашок 37 

Ти рідний наш дім, Україно 78 

Ти співай, співай мені ночами 46 

Ти там живеш, де місяць бродить 144 

Ти ходила в степові простори 43 

Ти, хто зумів побачити в мені 48 

Ти чуєш, як шумить Дніпро 53 

Тиха вода, тиха вода ой там на Бескиді 8 

Тиха вода, тиха вода, та й лем  

на Бескиді 10 

Тихий вітер повіває 16 

Тихим воскресным днем 60 

Тихо в небе голубом проплывают  

облака 52 

Тихо колени склоняю в доме Твоем 71 

Тихо падає цвіт 21 

Тихо спливло надвечір'я 36 

Ті роки моєї весни 7 

То вже літечко прийшло до нас 7 

То не грози-буревії верховіття гнуть 56 

То прекрасно, що ми вже батьки 41 

Тобі лишився сад і ліс 144 

Той парк і ті верби над Стиром 55 

Только представь на минутку 52 

Только тот, кто не жил — не грешил 32 

Тополі, тополі — високі раїни 83 

Треба всіх нам привітати 33 

Треба колискову жолудю і зайчику 26 

Треба матір для дитини 19 

Три літа тому, люба дівчино 11 

Три хлопці прощались з дівчиною 33 

Трое у мамы нас дочек 72 

Туман яром туман долиною 5, 7 

Тумани плачуть над Карпатами 82, 142 

Тур'янська долина 19 

Тут вранці хлібом пахне все 33 

Тут гори величні, мов древнії храми 33 

Тут, де ми живемо 54 

Тут і Буг тече близенько 7 

Тучи на небе, тучи чернее сливы 32 

Ты на год взрослее 32 

Ты помнишь, мой друг 20 

Ты школа нам как дом родной 159 

У болоті чорногуз 63 

У бузковім квітті, по травах шовкових 7 

У важку лиху годину 47 

У вербах плакучих 2 

У гай ходила, квіти збирала 2 

У Гетсимані в пізню годину 18 

У горах Карпатах, зелених Карпатах 44 

У горах Карпатах, ой там би я жив 8 

У гори сині приходить нічка 2 

У Гроп'єнці над Кокирчем  

могила чорніє 8 

У добру годину, у світлу годину 33 

У долині, в луговині — біля двох доріг 78 

У душі моїй 51 

У зайчихи п'ять зайчат 60 

У зеленім гаї соловей співає 49 

У зеленім заріночку зацвіла черешня 8 

У Карпатах радість стала, да гей! 8 

У кожної людини серце є 27 

У коморі в баби Христі 75 

У кота Гаврила 80 

У країни далекі 144 

У куточку у садочку 75 

У ліску-проліску 60 

У літньому небі грайливо 82, 142 

У лугах, де спориш, рута-м'ята 27 

У народі здавна кажуть 36 

У наших молодят сьогодні день 21 
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У нашім краю дуже гарно 33 

У нашім саду дивина 34 

У нашого кума серед хижі яма 8 

У нашої свашки стріха із прядива 8 

У нашої сусідоньки в коморі віконце 8 

У неволі Отчий Край 19 

У неділю в час обіду 82, 142 

У неділю пополудню лихої години 8 

У неділю рано, раз, ще сонце  

не сходить, два! 8 

У ночі травневі наснилась мені 136 

У передгір'ї Карпат зелених 44 

У Пещеры стоит в печали 20 

У півника горечко 64 

У ромашковому лузі золотаві журавлі 79 

У садах розцвітають піони 44 

У світі перекручень і обману 33 

У світі про цю хуторянку 49 

У свято 8-ме березня поставим на мету 60 

У селі сиротіють хатини 29 

У сяйві сонячнім весною 28 

У теплий край лебідка полетіла 142 

У трембітоньку заграю 8 

Уже йду до гробу темного смутного 8 

Уклін святині отчого порогу 47 

Україна — мов царівна 64 

Україна моя — це не тільки верба  

і калина 47 

Україна-мати в нас вона одна 62 

Україно мила, рідний краю 62 

Україно, молюся за тебе 27 

Україно моя 31, 46 

Україно, моя рідна мати 21 

Україно, моя Україно! 36 

Україно, рідна земле, мій прекрасний 

край 8 

Україно, Україно, скільки ти  

пролила сліз 44 

Україночки-дівчата 52 

Українська земля 49 

Український люде, Буковинський  

краю! 54 

Урвалася струна, що майфайно гула  8 

Усе-таки весна іще вернеться 36 

Устань, душе, пробудися 8 

Утікай, мороз-дідисько! 60 

Утікай, утікай ти, небого-лишко 8 

Утікайчик під кущем 66 

Утро, вот наступил уже рассвет 71 

Уходят тени, сияет свет 71 

Учора-м не їла, днесь-им не голодна  8 

Файна я, файна я, ще буду файніша 10 

Фіалки сині, білі бози... гнуться лози 38 

Фотографій змінилося тло 35 

Хай рясочки покуштують 61 

Хатина рідненька 75 

Хвіст трубою, спритні ніжки 64 

Хіба заснеш у ніч таку 46 

Хлопай в такт, друг 83 

Хмара й дощик сперечались 80 

Хмарка наступає, дощик накрапає 62 

Хоботом, немов рукою 66 

Ходив дротар од села, до села 5 

Ходила я по садочку, по зеленум  

барвіночку 8 

Ходить грудень поміж луди 29 

Ходить дзвоник по городу 78 

Ходить дощик у таночку 63 

Ходить звізда краєм світу 10 

Ходить коник по лужку 66 

Ходить котик по кімнаті 26 

Ходить Мороз на дворі 64 

Ходить осінь по току 65 

Ходить сивий сніговій 64 

Ходить хмуро між дубами 66 

Ходят на уроки птицы 52 

Хоч артист я, ніби, і хороший 29 

Хоч важка моя часом дорога 29 

Хоч війна вже давно вгомонилася 30 

Хоч забути, то  забудь 7 

Хоч маленькі ховрашки 65 

Хоч ми на світі тимчасові 29 

Хоч мов на світі різних є багато 27 

Хоч на світі ми, вважай не жили 29 

Хоч на скроні давно уже впав  

білий сніг 29 

Хоч не сію, люди, і не жну 29 

Хоч пропала шевелюра, сивина  

у бороді 29 

Хоч я сивий — та красивий 19 

Хочу мать волосся 76 

Христос Воскрес! Співайте, люди 18 

Христос один за мир в бореньи 71 

Христос родився! — звістка лине 22 

Хто бажання в серці має 22 

Хто ж на конику, та й на тачаночці 47 
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Хто на огудині важко повис 63 

Хто найбільший має рот? 66 

Хто розрадить тебе, мати 47 

Хто справі тій його навчив? 80 

Хто так дзвонить під зірками 51 

Хто там опівночі по лісу блукає 56 

Хто це там, в саду? 73 

Хто це там кричить і плаче 75 

Хтось зробив для Жори маску 60 

Хтось їде на північ, хтось їде  

на південь 27 

Хтось лише горілку п'є 29 

Цап гарцює цілий день 66 

Царю наш небесний і Утішителю 8 

Цвіла матіола і блимала ніч 51 

Цвірінь, цвірінь, не йди у тінь 50 

Цвіте калинонька 141 

Цвіте розвеснено дружина 30 

Цвітом вишня промовля 136 

Цвітуть помаранчі у теплих краях  33 

Це все не те, це все пройде 37 

Це дідусь, а це бабуся 64 

Це забути не можна ніколи 47 

Це хто курличе у ночі 64 

Цей добрий день зійшов у світ зорею 21 

Цей світ чужий в душі моїй 37 

Ци дала ня моя мама за леда-бідицю  8 

Ци од кума та до кума доріжечка руна 8 

Ци я така несчастлива, ци моя родина 8 

Цілу ніч цвіркун співав 66 

Цуценятко ще малятко 66 

Ця зустріч відбулась через роки 141, 144 

Час рікою пливе. Як зустрів тебе... 2 

Часто мені сняться бої 31 

Чверть віку відтоді минає 44 

Червеная калинонька, кругове деревце 5 

Червене яблочко у катрані ношу 10 

Червона калина, чого в лузі гнешся 141 

Червоні грона стиглої калини 83 

Через поле широкоє натягнена  

нитка 8 

Через річку, через річку 75 

Черемха мріє у цвіту 60 

Черепашка наша Ніла 80 

Черкащино, Черкащино 43 

Черкащино, яка ж бо ти прекрасна 47 

Черствим житняком ти мене годувала 31 

Честь і слава хліборобам 26 

Чи були ви в Коломиї? 60 

Чи веде ходу невпинну 52 

Чи джерела відлетіли 55 

Чи дома, дома пан господар? 74 

Чи пам'ятаєш ти казку-дивницю 21 

Чи ти тямиш тоті ночі 19 

Чи то буря, чи грім, чи гуде хмаролім 2 

Чи то в морі, чи то в небі 73 

Чиє ж то полечко неоране? 5 

Чия вина? Материна 8 

Чобіточки в козачка 64 

Чоботята-дроботята 64 

Човен хитається серед води 2 

Чогось мій миленький дуже зажурився 27 

Чом, жайворонку, чом 38 

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов? 7 

Чом ти не прийшов, як місяць  

зійшов я тебе чекала 141 

Чом, чом, чом, земле моя 2, 83 

Чому ватра не палає, лиш ледве  

ся курить? 8 

Чому нема кохання, щастя й пари? 28 

Чому сказати, й сам не знаю 159 

Чому співає серденько моє? 28 

Чому уста твої мовчать? 55 

Чорна земля під копитами 56 

Чорними хмарами вкрита руїна 56 

Чорні ворони лихом тішаться 56 

Чорні очка, чорні очка, як терен 10 

Чорні хмари насувають, вороги вже 

наступають 21 

Чорнобиль, сумна, невесела 47 

Чорнобривців насіяла мати 2 

Чорногуз і чапля — родичі близькі  66 

Что мы оставим на земле когда-то? 32 

Чувству было в сердце тесно 32 

Чудесна зірка днесь сіяє 18 

Чути в лісі цілий день 63 

Чую, як вітер плаче у квітах 51 

Шабелька при боці 64 

Шарики искрятся. Праздник до утра 32 

Шевченкове слово, Шевченкова мова 36 

Шепоче вітер на льоту листочками  

кленовими 37 

Шепочуться вітри у гілках вечорових 35 

Широкеє болотише вода залляла! 8 

Шия жовта, хвіст зелений 65 

Школа наша перша музична 52 
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Шляхами-дорогами кожен до  

щастя іде 49 

Шукало сонечко засмучену стежину 35 

Шумів берізок ніжний хор 144 

Шуміла дуброва, кой ся розвивала 8 

Шумлять дерева, щось шепочуть 79 

Шумлять жита, хвилюється пшениця 40 

Шырокий мостечек погина се 5 

Ще на списах, на шаблях 42 

Ще не вмерла Україна 27 

Ще не вмерла України ні слава, ні воля 56 

Ще не схололо літо на землі 144 

Щебетала пташечка 22 

Щедра осінь на дощі 65 

Щедрий вечір 15 

Щедрий вечір всім нам, щаслива  

година 74, 114 

Щедрий, щедрий, щедрівонька 14 

Щедрик, щедрик, щедрівонька 15 

Що буде з нами, як літо пройде 144 

Що за гамір? 64 

Що за радість для нас всіх настала 18 

Що зробить таке хороше 64 

Що то за диво там, на небозводі 18 

Що то за Пані ген за облаками 24 

Що то за цариця ген за облаками 8 

Щоб воскреснути, померти треба 25 

Щось дивне коїться зі мною 25 

Щупак в річці з очерету 63 

Юж єм поорав то переліще раз 5 

Юнацьких споминів не стерти 142 

Я багато не хочу від цього життя 27 

Я бачу очі мамині щасливі 141 

Я беру букварик в руки 55 

Я в далеких краях побував 7 

Я в садочку, я в садочку 19, 50 

Я в садочку, я в садочку розмарію  

садила 10 

Я в саду гуляла 73 

Я вдячна Богу за казкові сни 28 

Я вернусь до хати, де старенька мати  40 

Я вертаю у вірш, що бринить біля  

серця тривожно 144 

Я веселый Гном, танцую я  

рок-энд-ролл 52 

Я візьму мале зернятко 35 

Я вірю, моя Україно 56 

Я — вкраїночка мала 62 

Я впаду поміж трав наших вільних  

степів 43 

Я — вухастий ваш дружок 66 

Я давно ходжу послухать 60 

Я до тебе вернусь через тисячу літ, 

Україно 26 

Я до тебе звертаюсь, мамо солдата!  27 

Я додому іду, я іду до тієї хатини 83 

Я досі зустріч пам'ятаю 142 

Я есмь путь — говорит наш  

Спаситель Христос 72 

Я завжди спішу до тебе: дощ іде, чи 

снігом віє 37 

Я завтра їду в Україну 31 

Я заспіваю пісню голосну 64 

Я згоряю, як свічка 144 

Я знала, ти підеш колись неждано 37 

Я знаю ритм великих міст 37 

Я знаю, Спасе, це Ти за мене 22 

Я знаю, так, я знаю 22 

Я знаю, що до тебе не дійду 49 

Я знов в твої дивлюсь, коханий, очі 44 

Я знову подивлюсь тобі в очі 35 

Я зустріла тебе восени на дорозі  

розлуки 36 

Я іду багряним садом 2 

Я іду до вас 35 

Я іду щоранку 35 

Я із вітру беру найтепліші слова 36 

Я кораблик пускал 32 

Я ледве не залишив білий світ 29 

Я — лисичка не проста 66 

Я люблю Марічку! 19 

Я люблю, — скажи знов 44 

Я люблю тебе, рідненька  62 

Я люблю Тебе, Спаситель 22 

Я мала крила, чарівні крила 21 

Я маленьке поросятко 19 

Я маю щастя ясночоле 47 

Я на думній дорозі стою 33 

Я не боюся бурі ані грому 29 

Я не знаю зачем и кому это нужно 159 

Я не знаю, що діється нині 36 

Я не можу без тебе прожити 48 

Я не скажу Вам про любов 36 

Я один сиджу у хаті 75 

Я пишу тобі лист свій із пекла 48 

Я погляну у віконечко 35 
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Я поспішаю до мами додому 49 

Я прагнення серця гаряче 7 

Я, проснувшись вранці рано 22 

Я русиночка маленька 50 

Я свято хочу жити 22 

Я слів не знаю чи не вмію 36 

Я слухняна білочка 54 

Я смерть прийняв за Україну 21 

Я — солдат! 27 

Я сорока-білобока 78 

Я сьогодні рано-рано встала 35 

Я сьогодні щось дуже сумую 11 

Я так тебе чекав — мій  

яблуневий цвіт 44 

Я так хочу побывать в лесу 52 

Я тримався за клямку рідної хати 33 

Я у мами сонечко, сонечко 73 

Я у полі побувала 69 

Я часто ночами пригадую знов 30 

Я читаю листи фронтові пожовтілі 21 

Я щаслива зроду, маю гарну вроду 51 

Я ще з досвіту 34 

Як в полях відгомонить робота 75 

Як вдивляюся до неба 19 

Як вдихну степового я вітру 53 

Як до милого з роботи 51 

Як з Бережан до кадри січовики  

манджали 2 

Як з морозу на ніжну водицю 7 

Як з тобою ми зустрілись 41 

Як засядем, браття, коло чари 2 

Як зустрінеш мене, привітай,  

усміхнись 36 

Як Ісус наш народився 22 

Як люблю я танцювати 63 

Як мене спитають 19 

Як море на яснім привіллі 34 

Як не любить тебе, Україно 83 

Як осінь здіймає все вище крило 49 

Як побачу гарний кусник сала 29 

Як помандрує по гаях 65 

Як Пречиста Божа Мати 24 

Як розтануть метілі у березні 34 

Як сонце сміється 7 

Як сутінь птахою на дах сідає 84 

Як тільки-но вітер подує з ріки 60 

Як тобі хатино, там над річкою 47 

Як у Верховині Іванко заграє 136 

Як умру, то поховайте 46, 83 

Як усе задумано було 30 

Як щиро Бог мене кохає 22 

Як я ишов през лес, през ліщыну,  

през лес, през ліщыну 5 

Як я ішов з Дебречина додому 2 

Як я малим збирався навесні 2, 83 

Як я си заспівам, далеко ня чути 10 

Яка Земля наша маленька 76 

Яка різниця — випав сніг чи ні 36 

Якби мені черевички 64 

Яке у правди серце 19 

Якось лис і їжачок 26 

Якось мене розбудила зірочка 35 

Якось я азарт дістав 82, 142 

Якщо лінь до тебе з'явиться нахабно 60 

Якщо правду зараз говорити 29 

Якщо ти гордий, чесний, українцю 27 

Якщо ти патріот, й турбує доля  

так країни 27 

Янголи в небі пісні співають 4 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

Баян на концертній естраді = Accordion  

on the concert stage. Вип. 5 105 

Баян на концертній естраді = Accordion  

on the concert stage. Вип. 6 106 

Баян на концертній естраді = Accordion  

on the concert stage. Вип. 7 107-08 

Беру гуслі в руки 19 

Буковино, рідний краю 1 

Валторна 139 

Веселі пісеньки 67 

Веселые нотки 68 

Весь мир поет 20 

Два веселих гусаки 70 

Духовні твори з репертуару  

Марії Галій 24 

Єктенії співані на (всепомощь)  

вечірні й утрені в Немирові 151 

Заспіваймо разом 74 

Кароль Мікулі. Музичне  

краєзнавство Буковини 154 

Колядничок 4 

Лемківські пісні 5 
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Миттєвості натхнення 52 
Музичні сходинки 97 
Музичне виховання  
дошкільників 158 
Нотная хрестоматия программного  
хорового репертуара 159 
Обробки українських обрядових  
пісень для баяна та акордеона 114 
Осінні струни 79 
Пісні Волині й Полісся 6 
Пісні мого села 7 
Партитура співів церковних  
і світських 160 
Педагогічний репертуар для  
ансамблю баяністів 91 
Первоцвіт: з піснею у нове  
тисячоліття 53 
Поліфонічні твори для скрипки 122-23 
Поліфонічні твори зарубіжних  
композиторів епохи Бароко 133 
Популярні мелодії для скрипки 119 
Різдво з "Легендою" 14 
Свята до музики любов 37 

Солоспіви Анатолія Кос-Анатольського 
з репертуару Лілії Коструби 38 
Сонце, скупане в мисці 84 
Співаник церковний для школярів 85 
Співанки Закарпатських гір і долин 8 
Співаночки мої 9 
Сто перлин 10 
Твори для бандури в супроводі форте-
піано. Вип. 3 134 
Твори для бандури в супроводі форте-
піано. Вип. 4 135 
Українські колядки та щедрівки 15 
Утреня в Святу і Велику  
неділю Пасхи 162 
Учебник початкових відомостей  
музики і співу 163 
Фортепіано 100 
Хорова література 56 
Хорова музика 57 
Церковні пісні 18 
Церковні піснеспіви 16 
Чарівна сопілочка 60 
Юний гітарист 127 

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) 
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3.1.1.3. Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазії, рапсодії 

3.1.1.4. Марші, танці, оркестровки пісень та інші твори для симфоніч-

ного оркестру 

3.1.2. Струнний оркестр. Камерний оркестр 

3.1.3. Духовий оркестр 

3.1.4. Оркестр народних інструментів 

3.1.5. Джаз-оркестр 

3.1.6. Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр 

3.2. Твори для інструментального ансамблю 

3.2.1. Фортепіанний ансамбль (два та більше фортепіано, фортепіано в 4 руки 

і т. д.) 

3.2.2. Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 

3.2.4. Ансамблі духових інструментів з фортепіано 

3.2.5. Ансамблі духових інструментів без фортепіано 

3.2.6. Ансамблі смичкових і духових інструментів з фортепіано 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 інстру-

ментів соло 
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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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