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ПЕРЕДМОВА
"Літопис нот" –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз
на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою палатою України.
"Літопис нот" виходить один раз на рік і містить інформацію про окремо видані музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видання книжкового типу:
літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких
літературний текст органічно пов'язаний з музичним текстом.
Відображення нотних видань здійснюється відповідно до чинної інструкції по
відбору нотних видань.
Літопис укладено відповідно до ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели".
Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Система 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 стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання".
Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582—97 "Скорочення
слів в ук-раїнській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила",
ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила" та ДСТУ 7093:2009 "Бібліографічний запис. Скороче ння
слів і словосполук, 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 (зазначено в прямих дужках після бібліографічного опису).
Бібліографічні записи групуються відповідно до класифікації нотних видань за
видами музики (вокальна, інструментальна, вокально-симфонічна, сценічна) і засобами виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою палатою України.
Схему подано в кінці покажчика.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" вміщує допоміжні покажчики: іменний, назв вокальних творів, перших слів тексту вокальних творів, назв
збірників.
На титульній сторінці в круглих дужках зазначено порядкові номери записів,
що ввійшли до покажчика.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" призначений для музикознавців, композиторів, викладачів та студентів консерваторій, учнів музичних училищ і шкіл, артистів театрів і філармоній, працівників бібліотек, а також усіх, хто
цікавиться нотними виданнями України.
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1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
1. 232 найпопулярніші українські народні пісні : [для голосу без супроводу /
уклад. Чаморова Н. В.]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2013. — 399 с. ; 21 см. — 2 000 пр.
— ISBN 978-966-548-866-8 (у паліт.). — [2013-001 Н]
Зміст: Віють вітри, віють буйні ; Сонце низенько : "... вечір близенько..." ; Чого
ж вода каламутна / сл. І. Котляревського ; Дивлюсь я на небо : "... та й думку гадаю..." / сл. М. Петренка ; Думи мої, думи мої ; Зоре моя вечірняя ; Летить галка
через балку ; По діброві вітер віє ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Садок вишневий
коло хати ; Така її доля : "... О Боже мій милий!.." ; Якби мені черевики ; Як умру, то
поховайте / сл. Т. Шевченка ; Ніч яка місячна, зоряна, ясная / сл. М. Старицького ;
Ой чого ти дубе / сл. С. Черкасенка ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; А вже
весна : "... а вже красна..." ; А вже третій вечір : "... як дівчину бачив..." ; А в тому
саду ; А ми просо сіяли ; А ще сонце не заходило ; А я в батька росла ; Благослови,
мати ; Брала дівка льон, льон ; Був собі журавель ; Була собі Маруся ; Вечір надворі :
"... ніч наступає..." ; Взяв би я бандуру : "... та й зіграв, що знав..." ; Вийди, вийди,
Іванку ; Вийшли в поле косарі ; Вишні, черешні розвиваються ; В кінці греблі шумлять верби ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Гей, волошин сіно косить ; Гей, у лісі, в лісі ;
Гей, у місті та й у Львові ; Глибока криниця, глибоко копана ; Грицю, Грицю, до
роботи ; Де Крим за горами ; Десь тут була подоляночка ; Де ти мене, Васильку,
поведеш ; Дівка Явдошка ; Дівчино-рибчино, здорова була ; Добривечір, дівчино,
куди йдеш ; Добрий вечір тобі, зелена діброво ; Дощик, дощик ; Женчичокбренчичок : "... вилітає..." ; Жито, мамцю ; За городом качки пливуть ; За річкою, за
Дунаєм ; Засвистали козаченьки ; За Сибіром сонце сходить ; Заспіваймо пісню веселеньку ; За туманом нічого не видно ; За тучами, за хмарами ; Зашуміла ліщинонька ;
Зеленая та ліщинонька ; Зеленеє жито, зелене ; Зелененький барвіночку ; Зелений
дубочку ; І вітер не віє : "... трави не колише..." ; Іди, іди, дощику ; Ішли дівки через
двір ; Ішов козак потайком ; І шумить, і гуде ; Їхав козак на війноньку ; Казав мені
батько ; Кину кужіль на полицю ; Козака несуть ; Козаченьку, куди йдеш ; Коло
млина, коло броду ; Коло мої хати ; Копав, копав криниченьку ; Котику сіренький ;
Котилася зірка : "... та й із підвечірка..." ; Котилася ясна зоря з неба ; Кучерява Катерина ; Луговая зозуленька ; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку ; Максим, козак Залізняк ; Мала мати одну дочку ; Мала нічка-петрівочка ; Місяць на небі : "... зіроньки
сяють..." ; На вулиці скрипка грає ; На городі верба рясна ; Над річкою бережком ;
Налетіли журавлі ; На поточку-м прала ; Не питай, чого в мене заплакані очі ; Не
стелися, кудрявчик ; Не стій, вербо : "... над водою..." ; Од Києва до Лубен ; Одна
гора високая ; Ой вербо, вербо ; Ой весна, весна : "... да весняночка..." ; Ой вийду я на
вулицю ; Ой в ліску, в ліску : "... на дубочку..." ; Ой гаю мій, гаю ; Ой гиля-гиля,
гусоньки, на став ; Ой глибокий колодязю ; Ой джигуне, джигуне ; Ой дівчино, шумить гай ; Ой за гаєм, гаєм ; Ой зацвіла червона калина ; Ой з-за гори кам'яної ; Ой
зійди, зійди, ти зіронько вечірняя ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; Ой із-за гори та
буйний вітер віє ; Ой коли б той вечір ; Ой кум до куми залицявся ; Ой летіла горлиця : "... через сад..." ; Ой літає чорна галочка : "... по полю..." ; Ой лопнув обруч :
"... коло барила..." ; Ой любив та кохав : "... собі дівчину мав..." ; Ой Марічко, :
"... чичири..." ; Ой маю я чорні брови ; Ой на горі калина ; Ой на горі сніг біленький ;
Ой на горі та женці жнуть ; Ой на гору козак воду носить ; Ой не жаль мені ні на
кого ; Ой не п'ються пива, меди ; Ой не світи, місяченьку ; Ой не спиться й не лежиться ; Ой не ходи, Грицю : "... та й на вечорниці..." ; Ой не цвіти буйним цвітом ;
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Ой не шуми, луже ; Ой ну, коту, коточок ; Ой під вишнею ; Ой піду я в ліс по дрова ;
Ой піду я до млина ; Ой піду я лугом ; Ой поїхав за снопами ; Ой поїхав до млина ;
Ой попливи, вутко ; Ой посіяв козак гречку ; Ой при лужку, при лужку ; Ой продала
дівчина курку ; Ой пряду, пряду ; Ой сад-виноград : "... кучерява вишня..." ; Ой сивая
зозуленька ; Ой спала я на сєнє ; Ой спи, дитя, колишу тя ; Ой співаночки мої ; Ой
там за яром ; Ой ти, гарний Семене ; Ой ти, дівчино зарученая ; Ой ти знав, нащо
брав ; Ой у вишневому садочку ; Ой у лузі, в лузі зелена трава ; Ой у перепілки :
"... та головка болить..." ; Ой у полі вітер віє ; Ой у полі жито ; Ой у полі нивка ; Ой у
полі тихий вітер віє ; Ой у полі три криниченьки ; Ой хмелю ж мій, хмелю ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой чий то кінь стоїть ; Ой я нещасний : "... що маю діяти?.." ;
Очерет тріщить ; Пішла мати на село ; Піють півні, піють другі ; Пливе човен :
"... води повен..." ; Побратався сокіл ; Повій, вітре, на Вкраїну ; По дорозі жук, жук ;
Позволь мені, мати : "... криницю копати..." ; Посадила огірочки ; По той бік гора ;
Прилетіла перепілонька ; Пущу коня : "... ой, на яр, на долину..." ; Ревуть, стогнуть
гори-хвилі ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Сидить пташок на черешні ; Сіяв мужик просо ; Сніжок іде, метіль мете ; Спать мені не хочеться ; Та внадився журавель ; Там, де
Ятрань круто в'ється ; Та нема гірш нікому ; Та орав мужик край дороги ; Та туман
яром котиться ; Тече вода каламутна ; Тече річка невеличка ; Тихо, тихо Дунай воду
несе ; У неділю рано-вранці ; Усі гори зеленіють ; У сусіда хата біла ; Хвалилася
береза ; Цвіте терен ; Час додому, час ; Чи ти, милий, пилом припав ; Чи це ж тая
криниченька ; Чи я в лузі не калина була ; Чом дуб не зелений ; Чом, чом не
прийшов ; Чорна рілля ізорана : "... гей, гей!.." ; Чорнії брови, карії очі ; Чумарочка
рябесенька ; Я бачив як вітер березу зломав ; Якби мені не тиночки.
2. Дударик : [кращі укр. нар. пісеньки / упоряд., аранжув., запис муз.] В. Г. Карманний. — Х. : Ранок, 2012. — 62, [1] с. ; 21 см + 1 компакт-диск. — (Хрестоматія
музичного керівника ДНЗ). — ISBN 978-617-540-562-8. — [2013-004 Н]
Зміст: А вже сонце котиться ; А я хлопець-молодець : "... в мене коникстрибунець..." ; Біла квочка : "...чубарочка по двору ходила..." ; В лісі : "Лісом, лісом
там доріжка веде..." ; Вербовая дощечка ; Веселі гуси : "Жили у бабусі ой веселі гуси..." ; Вийди, вийди, сонечко ; Вийшли в поле косарі ; Галя по садочку ходила ; Гарний танець гопачок : "Я навприсядки скачу..." ; Гриби : "Не тепер, не тепер по гриби
ходити..." ; Грицю, Грицю, до роботи ; Два півники ; Дівка Явдошка : "... сіяла пшеницю..." ; Дударик : "Діду мій, дударику..." ; Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." ;
Журавель : "Занадився журавель, журавель..." ; Іде, іде дід : "... дід..." ; Іди, іди, дощику ; Корольок : "Чорнобривий корольок край города ходить..." ; Котику сіренький : "... котику біленький..." ; Ми маленькі дударі ; Од Києва до Лубен : "... насіяла
конопель..." ; Ой вийду я за воротонька ; Ой є в лісі калина ; Ой минула вже зима ;
Ой на горі жита много ; Ой на горі жито ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой ходить
сон : "... коло вікон..." ; Перепілонька : "Наша перепілка старенькою стала..." ; Печу,
печу хлібчик ; Пісенька лисички : "Я — лисичка, я — сестричка..." ; Пішли діти в
поле ; Повішу я колисочку ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." ; Прилетіла перепілонька ; Розлилися води : "... на три броди..." ; Савка та Гришка : "... грали
на дуду..." ; Се наша хата : "Маленькі сіни, ясна світлиця..." ; Сіяв мужик просо ;
Соловеєчку, сватку, сватку ; Темний ліс повен слуху ; У вишневому садочку : "... під
вербою в холодочку..." ; Українка я маленька ; Учітеся, брати мої ; Ходить гарбуз по
городу : "... питається свого роду..." ; Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ;
Ягілочка : "Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка..." ; Як діждемо літа : "... та нажнемо
жита..." ; Забілів від снігу гай ; Ішов Миколай : "... лужком-бережком..." ; Хто,
6

хто Миколая любить : "Ой, хто, хто Миколая любить..." ; Павочка ходить :
"... пір'ячко ронить..." ; Старий рік минає ; Небо ясні зорі вкрили.
3. Карманний В. Г. Від Миколая до Маланки : [кращі укр. нар. пісні +CD : мінусові фонограми : для голосу без супроводу / упорядкув., аранжув., запис муз.]
В. Г. Карманний. — Х. : Ранок, 2012. — 78, [1] с. ; 21 см + 1 компакт-диск. — (Співають діти). — На обкл. авт. не зазначено. — ISBN 978-617-540-563-5. — [2012-132 Н]
4. Колядки Закарпаття : колядки, kбntбlбsok, colinzi, koledy, weihnachtslieder :
[для голосу без супроводу / упоряд., вступ. слово Туряниця Ю. Д.]. — Ужгород :
Поліграфцентр "Ліра", 2012. — 90 с. : іл. ; 30 см. — Текст укр., угор., рум., русин.,
словац., нім. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 750 пр. — ISBN 978-617-596-078-3
(у паліт.). — [2012-161 Н]
5. Народні пісні Житомирщини : (з колекцій збирачів фольклору) / [упорядкув.
та вступ. ст. Єфремова Л. О.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : Наук. думка, 2012. — 723 с. : карти ; 21 см.
— Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — Геогр. покажч.: с. 680—687. — Імен. покажч.: с. 698—704. — Покажч. інципітів пісень: с. 705—723. — 100 пр. — ISBN 978966-00-1291-2 (у паліт.). — [2013-037 Н]
Зміст: Люлі, люлі, люлі ; А! А! Котику сіренький ; Коту сірий, коту білий ;
А, люлі, люлі, коток ; Коту, коту, коточок ; Коту, коту, коточку ; Котків два, котків
два ; Е, е, дитя спать ; Пушов кодко на місто ; Ой вирвалася учинонька тонкая ; Люлі,
люлі, люлюта ; А-а, люлі ; Спатки ; Кую, кую чобіток ; Куй, куй чобіток ; Гоп, чук,
гоп, чук-чук ; Дощіку, дощіку ; Бігло, бігло козенятко льодком, льодком ; Коляд,
коляд, колядниця ; Бігла теличка ; Щедрик-бедрик ; Щедрик, щедрик, щедрованка ;
Прилетіла ластівочка ; Щедрий вечір, добрий вечір ; Щедрий вечор, добрий вечор ;
Красная панна сад садила ; Васільова маті ; Ой у полі при дорозі ; Пане господар ;
Добрий вечор, пану ; Добрий вечір тобі, пане господарю ; Ой у полі на стодолі ; Ой
рано, рано всім загадано ; Ой рано, рано курі запіли ; Ой дядьку, дядьку, на твоєм
дворку ; Ой дядьку, дядьку, на твоїм дворку ; Ой батьку, батьку, на твоєм дворку ;
Зажурилася крутая гора ; Ой у вгороді, у частоколі : "... зелено..." ; Чом ти, роженько,
в городі єдна ; Через лісочок битая стежечка ; Через синє море бита доріженька ; Под
дубиною, под зеленою ; Ой за воротьма крутая гора ; А в полі, в полі, близько дороги ; Чи вдома, вдома да мужняя жона ; Кому я буду колядувати ; До сього дому Сам
Бог завітав ; На дєнь добрий, пані хазяїну, до тебє ; Дар днесь преблагоє от небес
прийде ; Що то за предиво ; Що то за предіво ; Стала днєсь нам новіна часу одного ;
Возсіяло сонце в Віфлєємі-граді ; Ой Божеє нарождене з Божого Сина ; Ой дивноє
народженє з Божого Сина ; По всьому світі ; Дивная новина ; Рождество Христово ;
В Рождество Христово ; В дєнь рожденья там, на небі, зірка засіяла ; З дньом рождення Сина Божого ; Через поле широке ; Ой щаслива та путь ; Ой рано, рано ; Ой у
полі на горбочку ; Куди ви йдете, Божії діти ; Ой знаєте, люде, що це за день ; А в
неділю ранесенько ; Прийшла пора да й на цара ; Ой будь, весна, будь красна ; Весна
красна ; Весна наша красна ; Володар, володарочку ; Весняночка-поляночка ; Закотило сонечко : "... ух!.." ; Ішли дівки через двір, через двір ; Ішла пані через двор,
через двор ; Василь, Василь, Василь, Василь, Василино ; Стари дієду горобею ; Ой
йді, жоно, додому, додому ; Була в бабі конопєль плашка ; Єздю-поєздю коло ворота ; Пожену я лебеді ; Поросли й укропи ; Ой вийду я на улицю ; Йа вже ж весна, йа
вже красна ; Ой весна красна ; Дай уже весна ; Йуже весна, йуже красна ; Щось у
борі гукає ; Ой перейди, місяцю ; Ой кінда-кінда дай до дороги ; Сірия гуси гречку
поїли ; Сєриє гусі гречку поєли ; Й через пень же, через колоду ; Не так раненько
7

сонечко сходить ; На водє човен хвіля хітає ; За сенечками ; Ой (з) доу ду, доу ду, з
кім же я буду ; Горіла свієча, вечорувала ; Ходить дівчіна по сіножаті ; Ходила дєвка
по сеножаті ; Ой хто то ходит, то й хто блудит ; Переманочка ; Йу вгороді зіллєчко ;
Ой у лузі, лузі зелена трава ; Ой чиє то жито ; Як посаджу рожу ; Невірна сторожа ;
Ой кину я кладку ; Купайло, Купайло, де ж ти зімувало ; Ой кувала зозуленька, кувала ; Пора тобі, вербицю, розвиться ; А в городі вербанька стояла ; Ой чий то хлопець
— Попів, попів ; Скаче жабка ; Вилети, гулю, на пісок ; Піду по зєлє, аж поле зяє ;
Петровочка : "... мала ночка..." ; Ой мала нічка петрівочка ; Ой ти, Питрівко питрівчанка ; Ой ти, Петрівко петрівная ; Ой метєний садочок, метєний ; Ой сьогодні, матінко, Петровка ; Ой сьогодні, моя мамо, Петрів день ; Ой сьогодні, Петрівка й Петрів день ; Ой ходила дівчина по полю ; Ой ходила Ніночка по полю ; Ой у лісі, в лісі ;
Ой ходила дєвчіна й по полю ; Ой у городочку-частоколочку ; Ой Петричок, Петричок, Іване ; Ой Сам Бог огонь наклав ; На Івана ; Ой на Івана Купалечка ; Ой молодая
молодице ; Ой на Купайла огонь горить ; Ой ти, Петрівко петрівняя ; Ой ти, дівчино,
ой ти, ой ти ; Ой у городі крокіс поріс ; Ой на городі крокос порос ; На Івана Купального ; Вчора Купайло, сьогодні Йван ; В нас Купайла ; На вгороді ; Плавала кладочка
попід льодком ; Сяяла зіронька під льодком ; Ой сяяла зіронька, сяяла ; Де ти, Іване,
ночував ; Там купався Їван ; Стукотить, гуркотить ; Ой до бору стежечка, й до бору ;
Ой у бору ; А в нашому зіллі ; Ой Купайло, Купайло ; Качан, мамцю ; Сіно моє, сіно ;
Сієно моє, сієно ; Покосили сіно ; Сєно моє, сєно ; Збірайтеся, дєвочкі, до саду ; По
горі ходжу ; Йа хто в лісі, хто в бору, хто в бору ; А вже сонечко між вербами ; Вже
додому пора ; Коло млинового кола ; Тепер в нас обжиночки ; А на того хазяїна обжинки ; Ой до межі, женчики, до межі ; Ой у полі криниченька, видно дно ; У полю й
криниченька, видно дно ; Ми своє житечко зажали ; Ой стояла господиня на ганку ;
Котитсє віночок по полю ; Ой котився віночок по полю ; Котиться віночок по полю ;
А у полє колосочок настоявся ; Пєсковая дороженька пілится ; Гей, сонце зайшло,
роса впала ; Та гей, гей! Ой зайшло сонце, роса впала ; Ой да зайшло сонце, роса
впала ; Я ж думала, що зажалася ; Соловейко да на долині ; Ой поможи нам, Боже ;
Я в бору жито жала ; Ой на горі жито жала ; Ой на горе, на горе ; Ой на горє, на горє ; Коло тихого броду ; Ой піду я та й щавлю рвати ; Що ти думала ; Ой матінкоголубонько, роскоше моя ; Ой коли б знала, коли б вєдала, коли сватанє буде ; Ой чи
я ж тобі, моя донечко, ще й з весни не казала ; Йодколи засватана ; Помаленьку єдьте ; Да добрий вечор тому ; Добрий вечор тому ; Ой матюнко-ютко ; Вийшла мати з
хати ; Прийшла Галочка з села ; Прийшла Надічка з села ; Сивая зозуленька ; Луговая зозюлєнько ; Ой думай, гадай, молода Манєчко ; Йа в Кієві вєнкі віли ; Йа Галинина мати ; Ой Галіна мати ; Ой рано-рано, да ходім ми до коваля ; Як я на коровай
ішла ; Благослові, Боже ; Да нехто не вгадає ; Коровайнеє тісто ; Сам Бог коровай
місить ; Коровайниці п'яни ; Піч наша регоче ; Черевата мєсила ; А котра сажала ;
Обозвався коровай с печі ; Рости, короваю ; Не вродила пшениченька на новіні ;
Летять галочки йа ж в три рядочки, зозуля попереду ; Летят галочки йу три рядочкі,
зозуля попереду ; Через сєнєчки в вішньов сад ; Ми вас довго ждали ; Ой у саду да
стежечка зелененька ; Ой матінко, віддаєш мене ; Продай, продай, татусенько, цей
сад-віноград ; Ой дай, мати, голку ; А в городі липа ; Я дружка маленька ; Маршалочку, гарний паниче ; Маршалочку, не пішайся ; Маршалок кишені вівертає ; Як ти
в маршалки собірався ; У лузі калинонька ; Ой Боже мой милосердний, да й не сьвєтє ;
Ой дай, мати, масла ; Посію я чорнобривці та й не сходять ; Було літо, було літо да
стала зима ; Нам привезли явора ; Чого, крініце, чого, водіце, так рано замерзаєш ;
Ой Боже, Боже, ще й мосний Боже, що ж бо я наробила ; Ой дай, мати, голку ; Мати
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Олєчку родила ; Повій, вітре, в розі ; Оступіт, вороги, з дороги ; Ой з дороги, вороги,
з дороги ; Ой сосонька, лєтом і зимой зелєньонька ; Ой сосонка, літо і зиму зелена ;
Надякуймо до поповічу ; Дякувать поповоньку ; Йа мі в церкві бували ; Лети, лети,
соколоньку, попереду нас ; Да ламайте калину ; Шо то, шо то за стороженька ; Чоровская шарлота ; Маленовська шарлота ; Війди, мати, з хати ; Ой матюнко моя ; Мір з
міром да міруєцца ; Маршалочку, пишний паничу ; Йа в першого маршалочка крівая
нога ; Вон, сорокі, з хати ; Ой мі свєчу сукалі ; Да не куй, староста, золотого ножа ;
Йой чія то береза стояла ; Пусти, свате, в хату ; Десь ви бором да й не їхали ;
У каменного броду ; Мнєсецу, перекрою ; Дружко коровай несе ; Мі думали, шо
свати багаті ; Сват кішеню верне ; Було, свату, й у свати не йти ; Ой братику, ти наш
любчіку ; Дивниї селяни ; Не стой за плечіма ; Нема казали люде ; Ой спасибо маршалочкам за могоріча ; Розбирала мене дядина ; Ти приступі, сванечко, до мене ;
Запрегаймо, запрегаймо і воли, і коні ; Ой мамо, мамо, йу комору ведуть ; Седить
мати у зап'їчечку ; А ми ж тебе, Галочко, вкриваєм ; Шо схотєли, те зробили ; Навтекача, девочкі, навтекача ; Мі й од тебе, Галєчко, вже йдемо ; Віправляйте, не гайте ;
Йой ходила павусенька по крутой горе ; Ой у лузі під калиною ; Закідай, мати, дрова ; Як дали нам дівку ; Да дали нам подушку ; Вікотили, вікотили смоловую бочку ;
Ой чому, чому в сироцьком дому порадочку немає ; Зеленая й да дуброванько ; Шла
Олєчка горою ; Ой немає й нема да Олєчкі удома ; Ми до тебе, Танечко, ідемо ; Ой
на горі рута ; Ой що ж це за село ; Наш сват ізлякався ; Ми свата уподобали ; Та надякуймо свату ; Ой зять тещу просить ; Ой полізла теща на хату ; Шо то в свата телепається ; Ой Боже мой, Боже мой ; Ой на морі, на морі ; Ой по горі, по горі ; Ой
туман яром ; Циганочко-ворожечко ; Топила, палила ; Ой ти, Грицю. Грицю ; Чи ти,
сину, спився ; Летіла зозуля ; Ой чиї ж то воли ; Ой вийду я за ворота ; Ой чіє ж то
воли ; Мала чарувати ; Ой у Кийові да на Подолі ; Ой Сербине, Сербиночку ; Ой
козачє, козачєньку ; Під білою березою ; Ой повій, вітроньку ; Ой вишенько, черешенько ; Тече річка й невеличка ; Попід мостом трава ростом ; Ой пошов же мій
миленький ; Жала жито, жала в полі ; Ой дав мене батько заміж ; Ой поїхав мій міленькій ; Кидай, Семен, жінку ; Дай же, Боже, неділі діждати ; А в неділю ранопораненьку ; Пожену я сірі воли ; Ой там, поміж тими горами ; Далека, далека дорога ; Йшли жовніри із війни ; Ой у місці Саревенці ; Ти орел, ти й орел ; Ой пойду я в
гай ; Вийду на поле ; Ой у лісочку ; Ой там, на горє ; Ой там, на горі ; Дума моя, дума ; Чорноморець не йде, їде ; Ой сяду я край віконця ; Ой Василю, Василино ; Чи
будеш ти, дівчинонько ; Тихая вода, тихая вода ; Поєхав пан Крулевич ; Ой коли б я
знала ; Покосили сіно ; Ой приїхав ; Ой ти, мій милий ; Ой поєхав міленький у дорогу ; Зажурилася вдова ; (і)Ох, я в поле полину ; Ой умру я, міла ; Ой козаче, козаченьку ; Попід яром, яром ; Ой на горі, горі ; Їхали козаки ; Ой заїхав козак ; Ой Марку
мій, Марку ; Ой ти, Катя, Катюша ; Йу лузі, лузі ; Ой у лузі, в лузі ; А в лісі, в лісочку ; Ой в лісі, в лісочку ; Ішла Кася, блукаючи ; В зеленой дуброві ; Ой з-за гори ;
Червона калино ; За новою слободою ; За нашою слободою ; Ой у лісі на ялині ; Ой
ковалю, коваль-коваленку ; Ой у полє грушка стовповатєнька ; Синє море грає ; Скончилось дєвчонці ; Закотілось ясне сонце ; Ой да коло млина ; Коло броду ; Ой у місті,
йу городі ; Ой у місті Богуславі ; Йу містечку Буєславі ; Йу м'єстечку, на ріночку ; Ой
у полі могила ; Ой умри, старий, умри ; Чи я тобі, моя мати, не казала ; А я росла, а я
росла ; Не раз, не два із журбою ; Козак дівку покидає ; Ой у лузі, у лужечку ; Йа
вчора звечора ; Ходить милий по садочку ; Ой ходив же да чумаченько ; Ой тепер
моя воля ; Ой п'яна я та й валюся ; Пойди, міла, утопіся ; Пойди, мила, й утопися ; Ой
піду я в ліс по дрова ; Коло броду брала воду ; Мати моя мила ; Ой зірву я з рожі
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квітку ; Ой поїду в ліс по дрова ; Ой зорву я з рожи квітку ; Чорна хмара наступає ;
Ой поїхав милий ; Провожала мати ; У полі береза ; Ой у полі та при дорозі ; Ой
поїхали чумаки з України ; Їхали чумаки з України ; Там під гайком зелененьким ;
Ой за гаєм зелененьким ; Попід гайком зелененькім ; Та чорна хмара наступає ;
А темна хмарка наступає ; Ой жила собі Марусина ; А в неділю, гей, гей ; Та було
горе, тепер воля ; Ой з-за гір, з-за гір ; Ой пила я із синами ; Усі гори зеленіють ; Ой
всі гори зеленіють ; Під білою березою ; Под білою березою ; Ой жила там вдова ;
Чого дуб зелений ; Ой волі, волі сиві, полові ; Ой давно, давно я ; Ой давно, давно ;
Ой давно я, давно ; Ой вийду я на дорожку гулять ; Ой вийду я в чисте поле гулять ;
Ой з-за гори ; Ой з-за гори, гори ; Ой за гайком зелененьким ; Ой крикнули журавлі ;
Ой летіла зозуленька ; Упав сніжок ; Ішов козак потайком ; Ой здається, дощик не
йде ; Ой у садочку, садочку ; Ой вийду я за ворота ; Дощ накрапає ; Ой там роман
воли пасе ; Соловейку рябесенький ; Дівчино моя ; А в полі верба ; ой у полі ; Їхав
козак дорогою ; Ой звідси гора ; Е, да шовковая травушка ; Гей, запрягайте ; Добрий
вечір ; Ой у лузі, в лузі ; Ой казали люди-сусіди ; Ой там, у темному гаю ; Та орав
козак нивку ; Мене мати била ; Смутний вечор, смутний ранок ; Ще кури не піли ;
Ой вийду я на вулицю, гукну ; Сонечко високо ; З-під каміня вода тече ; Текла річка
невеличка ; Пливе човен, води повен ; Темна хмара наступає ; Бієдна сирота ; Ой
вечор, вечор ; Тяжко, важко на серденьку ; Сидить голуб на дубочку ; Ой піду в садочок ; Чогось мені чудно ; Ой у полі ; Всє зорі в купі ; Ой не світи, місяченьку ; Ой
ви, лужечки ; Понад садом, садом ; Ой ти, грушко моя ; Ти, місяцю, світи, світи ; Ой
Боже, Боже ; Ой да увже вечір ; Ой коли б той вечір ; Ой коли б я знала ; Туман синій
по долині ; Ой у лісі на дубочку ; Ой сяду я ; Гей, та встану я ; У полі береза ; Ой не
стій, березо ; Ой казали вражі люде ; Ой зацвіла черемшина ; Ой який-то привражий
син ; Через лісок на пісок ; А у городі клен-дерево родить ; Вітер з поля, хвиля з моря ; Кому воля ; Зашуміла ліщинонька ; Верба рясно зародила ; Ой не шуми, луже ;
Ой за двором, за двором ; Брала дівка льон-зельон ; При долині ; Ой за двором ; Ой
на тобі, дубе ; Ой ти дубе, дубе ; Ой немаі гірш некому ; Їде милий з України ; Куди
їдеш, від'їжджаєш ; Куди вітер віє ; Піду я в садочок ; Нема гірш нікому ; Да де ти,
милий, скривсь ; Соловей мій, солов'юша ; Качур, качурець ; Ой приїхав мій милий з
дороги ; Ой приїхав козаченько з поля ; Ой під вишнею, під черешнею ; Викопав я
криниченьку ; Ходила, бродила ; Кидала я рожу ; Пожену я на яр товар ; Ой ти ходиш по долині ; Ой у лузі, у лужечку ; Зійшла зоря із вечора ; Віють вітри ще й буйнесенькі ; Посію я рожу ; Ой не вій, вітру, в розі ; Ходить орел понад морем ; Гей, ой
по горі, по горі ; Ні тучі, ні хмари ; (і)Ой дай мені, моя мати ; Ой горе, горе ; Ти, калино-малино ; Зайшло сонце за віконце ; Ой гай, мамцю, гай ; Що ти, синку, робиш ;
Мати, наша мати ; Ой послала мати сина ; Ой у саду, у садочку, у саду ; Мету хату,
мету сіни ; У середу родилася ; Ой з-за гори вітер віє ; На добраніч, усім на ніч ; Ой у
лужку, при лужку ; Ой пойду я в поле ; Ой піду я полем ; Утішалася мати дочкою ;
Ой горіше, горіше ; Ой ти, дубе кучерявий ; Ой піду я попід лугом ; Ой піду я понад
лугом ; Ой у полі, в полі ; Ой з-за гори, гори ; Один місяць сходить ; Ой у полі при
дорозі ; Ой у полі на роздоллі ; Одна гора високая ; Тече вода з-під города ; Породила мене мати ; Пийте, гості, горілочку ; Голівонька моя бідна ; Тече річенька невеличенька ; Копай, мати, гору ; Чорноморець, матінко, Чорноморець ; Ой не ходи, дівко,
по городу ; Й туга за тугою ; Біда за бідою ; Ой візьму я відеречка ; Ой сама я, самусенька ; Ой сама я, самесенька ; Ой верба, верба ; Ой у полі ; На калині ; Ой мати,
мати, коров немає ; Ой у садочку калина ; Ой чія ж то хата ; Косарі косять ; Косарє
косят ; Ой горе, горе ; Оддав мене батько ; Ой орел, ти й орел ; Послала да Ваньку
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мати ; Ой пила ж я, пила ; Летить галка через балку ; Ой летіла галка ; Ой п'ю я горілку ; А в неділю рано ; Ти, Миколю-соколю ; Ой журавку, журавку ; Клен-дерево
од води ; Усе гори та долини ; Соловейко, рання пташечко ; Кущ калини, кущ калини ; Попід лієсом ; Чом соловей не співає ; Чом, соловей, ти не щебечеш ; Пусти
мене, мамо ; Чумаче, чумаче ; Ой на ставу, на ставочку ; Ой журба, моя журба ; Ой
воли ж мої сиві, полові ; Ой з-за гори, з-за крутої ; Ой ти, степ, ти, степ ; Ой ти, гаю,
гаю ; Ой гаю мій, гаю ; Та була вдова Марусина ; Ой гай, мамо, ой гай, мамо ; Понад
яром, яром ; Ой піло, піло ; А в городі буркун-зіллє ; Ой їхав чумак ; Ой ходив чумак ; Та ходив чумак ; Ой косить мужик ; Воли мої половиї ; Який чумак нещасливий ; Ой із-за гори ; Да на поповой да сіножаті ; Воли ж моє не дужі ; Ішов чумак
жито жать ; Ой три сестриці, як жалібниці ; Шумить, гуде сусононька ; Їхали козаки
через Вкраїну ; Вже сонце закотилось ; Прощай ті, горазд ; У лузі калина все червона ; Ой у нашім селі ; Ой у місті на ринку ; Завіяла, замела ; Синє море ; Ой з-під
лісу ; Попід терном ; Усе гори ; А все гори ; Ти машина, ти залізна ; Ой по долині да
маки цвітуть ; По долинах теплі води стоять ; Породила некрутушка ; Ой луги, луги ;
В суботу пізненько ; Долина, долинушка ; Чом береза суха, не зелена ; Летів півень
через річку ; Ой да з-за горки, ой з-за крутої ; Із-пуд тої хмари ; Ой ти, соловей, соловейку ; Стоїть явір над водою ; Да заросився, замочився ; Нема в світі так нікому ; Ой
пішов яром за товаром ; Темна нічка, темна ; Ой темная нічка ; Пішов приймак, пішов приймак ; Оре наймит, оре бідний ; Горе тому наймитові ; Була Польща, була
Польща ; За горою кам'яною ; Намахався я косою ; Ой летіла пава ; Ой летіла зозуленька ; Ой летіла качка ; Не св'єти, м'єсецю ; Ой спасибі тому царю ; Закувала сивая
зозуля ; Бідна моя голівонька ; Віє вітер-вітерець ; Зелена дібровонько ; Зелена дубровонько ; Послухайте, панове молодці ; Ой у полі при долині ; Турок пан ; Дурний
француз-ворона ; Кажуть люде всі на мене ; З-за Сібіра сонце сходить ; Молодая
Ягустина ; Ой з-за гор-горі ; Ой на горі ; Ой мельнику ; З очерету качки гнала ; Отой
міні не до душі ; Ой ти, мамцю, жалій мене ; Ой мельничко, господине ; Ой дід бабі
санки ладив ; За городом козу пасла ; Садом, садом, кумасенько ; Вчора любчик побував ; Моя мати на базарі була ; Ой гуляла на весіллі я сама ; Ой мамцю моя ; Як я
вам надокучила ; Гай, гай, гай, гай ; Запряжу я бугая ; Посилає мене мати ; Ой не стій
під вікном ; Зійшов місяць після сонця ; Ішов Гриць з вечорниць ; Чого, мила, губи
дмеш ; Ой поїхав мій миленький ; Ой був мужик на торзі ; Ой ти, дід, дідушок ; Ой
мати, моя мати ; Коли б же я біду знала ; Ой пішла я в ліс по опеньки ; Ой ходила
дівчина бережком ; Ой хмариться, дощ буде ; Чого мені додому ; Пожену я сиві воли ; Запряжу я каплуна ; Заспіває соловейко ; Ой одна молодиця ; Ой восени ще раненько ; Сюди хлопці, до мене ; Ой устану ранесенько ; Ой у полі жито ; Через дорогу ; У вівторок по весіллі ; Ой що ж бо ти робиш ; Ішов я із корчми ; Я на ганку
стою ; Через сад-виноград ; Ой на горі монастир ; Із тринадцяти літ ; Ось сестриця
лається ; Нащо мині чорний віл ; Ой пішов Космина ; Ой кажуть люди, ой кажуть
люди ; Моя мила, милесенька ; Біда мене та заставила ; Ой пряла б я куделицю ;
У недєлю п'ю, п'ю ; Пропив чоловік бугая ; Чорна гречка, білі крупи ; Ой чарочкапитухо ; Водочка малинова ; Через гребельку йду ; Ей, да в нашім селі свадьба буде ;
Ой, да в нашім селі свадьба буде. Романси: Ой давно, давно ; Чом ти, Галю, невесела ; Чого Галя невесела ; Ішов мимо двору ; Ой лєсніца вісокая ; В саду прекрасна є
алея ; Ще хмара не найшла ; Тихо на небі ; Очі сині та сині ; Навіщо я. Пісні: За садочком місяць сходить ; Візьму я й ведеречко ; Десь поїхав мій миленький ; Є один
там город на світі ; Час рікою пліве ; Кохайтеся, чорні брови ; Рибалка молоденький ;
Ой за лісочком сонечко стало ; В синьому небі просторім ; Ой да в тридцять первому
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году ; Летний вечер, а осенью дышет ; Скакал козак через долыну ; Падіт-панець —
хороший танець ; Ночка тьомна, я боюся ; Ой за садом, за вишневим ; Повій, вітер, з
України, з глибокого яру ; Ойру, ойру танцювала ; Вже туман розійшовсь по долині.
6. Ой дай, Боже! : колядки і щедрівки : [для співу без супроводу] / зібрав та
упорядкував Андрій Благодир. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 67 с. ; 25 см. —
300 пр. — ISMN 979-0-707505-76-2. — [2012-199 Н]
Зміст: А вчора звечора : "... з небесного двора..." ; А вчора звечора :
"... засвітилась зоря..." : білорус. колядка ; Бог ся рождає : "... хто то може знати?.." :
для чол. анс. ; Вставай, вставай, господарю : "... та в віконце погляди..." ; Грай, море :
"У Києві та й на камені..." ; Днєсь настала нам новина : "... часу одного..." ; Добрий
вечір тобі... : "... пане господарю, радуйся..." : для чол. анс. ; Небо і земля : чол. анс. ;
Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Ой дай, Боже : "... вечір добрий вам, добрії
люди!.. " ; Ой підемо, пане-браття : "... від хати до хати..." ; О дивноє нарождєньє :
"... Божого Сина..." ; Ой сивая та і зозуленька : жін. анс. ; Ой там, по морю : "... що на
твоїм двору..." ; Ой, дівчино красна : "... вийди, вийди з хати..." ; Ой річки, річки :
"... коло криниченьки..." ; Ой у полі, в полі : "... виросла ялина..." ; Ой чи є, чи нема :
"... пан господар дома..." ; Ой щасливі часи-віки : "... для нас всіх настали..." ; Підем,
пане-брате : "... від хати до хати..." ; Пречистая Діва : "... Сина породила так рано..." ;
Прилетіла ластівонька : жін. анс. ; По всьому світу : "... стала новина: Діва Марія
Сина родила..." ; Рано-вранці на Йордан : "Там на річці, на Йордані, як зійшлися всі
святі..." ; Рай : "А в нашого хазяїна стоїть явір у дворі..." ; Святая Варвара : "... в лісі
ночувала..." ; Слава во вишніх Богу : "Ангел з неба пастирям ся являє..." ; Три славнії
царі ; Темненька нічка ; Уставай, хазяйко ; У Вифлеємі ; Щедрий вечір ; У неділю
рано ; Що то за предиво ; Через поле України / запис та оброб. А. Благодира ;
В Вифлеємі тайна ; А в полі, в полі : "... сам Господь ходив..." : віншування на Старий Новий рік, на Василя ; В Віфліємі тайна : "... стала превелика..." ; Дивна, дивная
новина : "… народила Діва сина..." ; Защебетала, гей, ластівочка : "... на щедрий вечір, на добрий вечір ..." : щедрівка ; За селом веселим : "... на лану широкім..." ; За
вікном : "... чорна хмара в'ється, під вікном колядничок треться..." : щедрівка : Зіркою у небі : "... хмари розгорта, полечу до Тебе, Діво Пресвята..." ; Коляд, коляд,
колядниця : "... добра з медом паляниця..." : дитяча ; Колядин, колядин : "... він у
батька не один..." : дитяча ; Ми цього двору : "... не минаємо, Святий вечір, добрий
вечір..." : щедрівка ; На Орданській річці : "... тиха вода стояла..." ; Ой над Вифлеємом : "... над щасливим краєм..." ; Ой хазяїне, хазяїночку : "А в вашій хаті, як у віночку..." : щедрівка ; ; Прийшли щедрувати : "... до вашої хати..." ; Пустіть до хати : " ;
Пустіть до хати колядувати..." : щедрівка ; Старий рік минає : "… Новий наступає...".
— Грубер Р. Тиха ніч : "Тиха ніч. Свята ніч. Ясність б'є від зірниць..." / оброб.
А. Благодира.
7. Рудь-Бурдейний В. П. Скарби гордовини : [фольклор Поділля : для голосу
без супроводу] / Василь Рудь-Бурдейний, Поліна Московчук, Наталя Кулешова. —
К. : Маріка, 2012. — 296 с. : іл., табл., портр. ; 22 см. — Текст укр., рос. — Частина
тексту парал. нім., укр. — Бібліогр.: с. 290—291. — Вид. коштом авт. — 300 пр. —
ISBN 978-966-2530-11-7 (у паліт.). — [2013-013 Н]
Зміст: Ой, качуре мій, чом сам плаваєш ; Ой, гиля-гиля, гусоньки, на став ; Ой,
на ставу на ставочку ; Ой, з гаю з гаю пташки вилітають ; Ой, та й ходила дівчинонька бережком ; Ой, летіла, зозулечка, крутою горою ; Закувала та сивая зозуля ; Летіла
зозуля через гай колючий ; Гиля-гиля, сірі гуси ; Соловейку маленький ; В лісі, при
горісі зозуля кувала ; Перепілко ; Мене ручки болять ; Очеретом качки гнала, гейя,
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гойя-гойя ; Ой, ти, орле сизокрилий ; Туга за тугою ; Ой, п'яна я п'яна ; Ой, Боже,
Боже, нащо я вродилася? ; Чого, дівчино, сумна ходиш? ; Сумний вечір, сумний ранок ; Ой, слаба я, нездорова ; Ой, жила удова ; Ти приходиш до мене щоночі ; Сумно
мені, сумно ; Ой, умру я, вмру я, та й буду дивити ; Чогось мені тяжко, неначе когось
жаль ; Ой, у лузі та ще й при долині ; Ой, у лузі калина зів'яла ; Ой, у лузі, при долині ; Калина-малина ; Коло млина кремінна ; Ой, чого калина віти розпустила? ; Ой, на
горі калина ; Червона калина біло процвітає ; Червона калина, а листя зелене ; Ой, у
полі криниченька, там холодная вода ; Ой, у полі криниченька, там холодна водиченька ; Ой, у полі три криниченьки ; Копав, копав криниченьку, неділеньку, дві ; Ой, у
полі озеречко ; Чом я, чом я, чом я не красива ; Над річкою стояла, стояла, стояла ;
Ой, знати-знати, ту маленьку рибку ; Тече річечка з-під камінчика ; Тече річка голубая ; Ой, у лісі при дорозі, кучерявий дуб стояв ; Стоїть дуб зелений ; Ой, ти, дубедубе ; Зелений дубочок на яр похилився ; Ой, у полі два дубочки ; Ой, є у полі тополя ; Ой, у полі дві тополі ; Ой, дівчино, шумить гай ; Кучерявая береза на яр похилилася ; Ой, у лісі, при долині ; По садочку ходжу ; Широка долина, шовкова трава ;
Косив Ваня травку, як була погода ; На городі чорнобиль ; Ой, за лісом, за темненьким ; Ой, у вишневому садочку ; Накопаю хмелю високого ; Ой, вишенькачерешенька, чом ягід не родиш? ; Ой, у лісі, при клинку, при клинку ; Ой, зацвіла
рожа трояка ; Під яблунькою, під солодкою ; Ой, за двором за двором ; Попід гай,
попід гай ; На городі буркун ягідок не родить ; Було літо, було літо ; Зайди, зайди,
місяченьку ; Світи, місяченьку, ще й ясна зоря ; Ой, не світи, місяченьку ; Чом ти не
прийшов, як місяць зійшов ; Сходить місяць ранньою порою ; По садочку місяць
світить ; Ой, з-за гори, з-за крутої ; Ой, ти, гора кремінная ; Усі гори зеленіють ; Ой,
на горі, на крутій ; За горою, за крутою, там сонце заходить ; Ой, вийду я на ту гору ;
Ой, на горі пшениця ; Ой, на горі сухо, сухо, на долині вода ; Ой, на горі хатина стояла ; По той бік гора, по цей бік друга ; Ой, гора-гора, гора високая ; Ой, на горі, там
женці жнуть ; Ой, ти, ніченько-чарівниченько ; Ой, ти зоре, ой, ти, ясна ; Була ночка
лунная ; Коли б той вечір. Коли б то швидше ; Та й повій, вітре, яром ; Повій, вітре,
на Вкраїну ; Чорна хмара наступає ; Хмара наступає ; Пили горілку, пили наливку ;
П'ять нас, братці, п'ять ; Ой, п'є чумак, п'є, в нього гроші є ; Козаче, козаче, я ж тобі
не вірю ; Коби мині неділі діждати ; Переходь, Іване ; Їхали козаки із Дону додому ;
Та й напиймося, роде ; Ой, гай мене, мати, ой, гай мене, мати ; Ой, сусіди-сусіди ;
Любив я дівчину, дівчина мене ; Ой, ходив до дівчини, бравий хлопець-молодець ;
Ой, піду я до млина, до дирявого ; Ой, гарна я, гарна. Як тая горлиця ; Ой, не спиться
не лежиться ; Ой, маю я чорні брови ; Ой, ішов я до дівчини темненької ночі ;
А дівчина по гриби ходила ; Рождєство твоє, Христє, боже наш ; Христос-спаситель,
в полночь родился ; Я утром ходила в город Вефлиєм ; Нова радість стала ; Пане
господарю, я на вашім двору ; Гей, у небі, гей, високо, зірка засіяла ; Є в полю сосна ;
Ой, дай, Боже, пане господарю, уставай, не спи ; Ой, була-була в батечка дочка ;
Прилетіла ластівочка ; На Сіянських горах ; Горіла сосна, ще й явір ; На Івана, на
Копайла ; Десь тут була подоляночка ; Ой, як-як, миленького виглядати ; Ой, на річці, та на дощечці ; Ой, піду я понад лугом ; А мій милий у колгоспі робить ;
У колгоспі я робила ; Жену я горілку ; Коло річки, коло броду ; Над ставом, де колишуться віти ; В моєму саду айстри білі ; Всі дівчата в полі полють кукурузу ; Не та
роза, що за садом ; В саду гуляла, квіти збирала ; Час поволі пливе, як зустрів я тебе ;
Не сумуй, не сумуй ти, дівчино ; Виряджала мати сина у солдати ; Зелене листя, білі
каштани ; Послухай, дівчино-красуне ; Добрий вечір, сусідонько ; Три неділі штани
шила ; Ой, мала я мужа ; Ой, на току-на току, кури мої, кури ; Ой, піду я до рова, до
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рова ; Горілку п'ю, п'ю ; А я вчора на базарі була ; Чоловіче, я слаба ; Бодай люди
їдуть по ліщину ; Скрипка би не грала ; Ой, там на току, на базарі ; Ішла баба у Моглів ; Я в середу родилася ; Припинда : "Ку-ку-рі-ку, а це я йду..." ; Ой, видно село,
широке село під горою ; Вийшла, вийшла я на поле ; Стрілась я у полі, руку подала ;
Ой, біда, дівчатонька, ой, біда ; Я шахтарочка сама : "… звуть мене Маруся..." ; Ой,
рано-рано два цвіточки ; Гарно нам на полях зорі встрічать ; Ой, чорна я, си чорна ;
Тихий вечер : "Вечер догорает над рекою..." ; Ой, умру я, умру я, похоронят меня ;
Рідні Рудківці ; Рудківчанка : "Три землі — три сестри, як три долі...".
8. Співуча Україна : зб. пісень : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд. Пасічник Х. ; муз. ред. Є. Бондаренко]. — Тернопіль : Підруч. і посіб.,
2012. — 239 с. : іл., портр. ; 20 см. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-07-2121-0. —
[2012-159 Н]
Зміст: Мамині пісні: Заспіваймо, малюки, українські співанки: Наша мати :
"… наша красна..." ; Казала мені мати ; Веснянка : "Ку-ку, ку-ку, — чути в ліску..." ;
Ой весела дівчинка Олена ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." ; Ой на
горі калина ; Царівна : "Жила-була царівна, царівна, царівна..." ; Збирання урожаю :
"Люди добре працювали..." ; По гриби : "Не тепер, не тепер, по гриби ходити..." ;
Врожайна : "Як діждали літа — та й нажали жита..." ; Баю-баю : "Мати сина колихала..." ; Ой ходить сон : "… коло вікон..." ; Колисала баба діда ; Через міст перейти :
"… треба нам малятам..." ; Як ся хтіла бідна вдова ; Ішла коза попід ліс ; Два півники ; Ой зібралася звірина ; Котяче весілля : "Що за гамір, що за шум?..". За нашу
славну Україну лаштую шаблю і коня: В кошарах нічка холодная ; Ой Боже, Боже : "… я в чужім краю..." ; Червона калино : "… чо над водов стоїш?.." ; Налетіли
гуси ; Стоїть козак на чорній кручі ; Прийшла картка із району ; Ой у світі величезнім ; Розпрощався стрілець ; Ах лента за лентою : "Вже вечір вечоріє, повстанське
серце б'є..." ; Ой там попід лісом : "… лісом, темним гаєм..." ; Чи ви чули, дівчатонька? Ой то пізнати, хто кого любить: На Україні я народилась ; Летів пташок :
"... понад воду..." ; Мені сімнадцятий минало ; А звідси гора : "... а звідти друга..." ;
По той бік гора ; Ой у полі, в полі : "… росте дві тополі..." ; Ой під гаєм зелененьким ; Поза лісом зелененьким ; Ой то пізнати, хто кого любить ; Я в середу родилася.
Він сміється, ще й моргає, та на іншу споглядає: Ой нащо ви траву покосили? ;
Раз я стояла коло віконця ; Возьму я коновочки ; Через річку кладка ; Дівчинорибчино : "... не бав мене..." ; Приснив ми сі сон дивненький ; Як я був малий хлопець ; Ой у полі три криниченьки ; Люлька моя пеньковая ; Люди їдуть по ліщину ;
Ой на горі білий камінь. Моя хатина сніпками шита. Прийди, козаче, хоч буду
бита: Плила, плила качка ; Бондарівна : "У містечку Богуславку..." ; Ой ти, горо кремінная ; Ой дівчина кашу їла ; Ой ти, козаче з чужого краю ; Ой упала гонта ; У моїм
садочку ; Як була я маленька ; Питав ми сі парубочок ; За Дунаєм, або Тиха вода: "За
Дунаєм, за Дунаєм..." ; Ой сапала буряки. Любив я дівчину, і то ся минуло — тяженько на серці мені: Місяцю-перекрою : "... вийди за комору..." ; Місяцю-місічку :
"... світи на сю нічку..." ; Там у лісі край діброви ; Альбо я ту кучу втручу ; Карий
коню ; Як я їхав зночі від милої ; По садочку ходжу ; Ой орали плуги ; Пропала надія : "... забилося серце..." ; Закувала зозуленька ; Чорні хмари при долині ; Канада :
"Дайте ми горівки..." ; Дівчино моя кароока ; Шуміла діброва : "... шумів тихий
гай..." ; Ой служив я в пана : "... та на перше літо...". Колись був мій милий — тепер
ворогує: В моїм садочку : "... цвітуть цвіточки..." ; Сама я ружу посадила ; Колись
було поле : "... тепер облогує..." ; Козак від'їжджає : "... а дівчина плаче..." ; Чотири
воли пасу я ; Із-за гори кам'яної ; Як вечір настане ; Голуб на черешні ; Вже вечір
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вечоріє : "... Маруся йде гулять..." ; Скрипливії ворітечка ; Одного разу : "... мав я
дівчину...". Впала, впала з лиця краса, щастя-долі не маю: Там на горі берізонька ;
По саду ходила : "... горішки збирала..." ; Далеко гора за горою ; Чорноморець:
"... мамонько, чорноморець..." ; Зацвіла ружа трояка ; А мій муж газдував ; Ой за
гаєм ; Ой ти, мамо моя ; Широкая річка ; Тече річенька : "... невеличенька..." ; Налетіли журавлі ; Шпиталь : "Шпиталю, шпиталю..." ; Ой мамо, мамо : "... горе без тебе..." ; Ой Боже мій, Боже : "... який світ великий...". Наша молоденька — як калинонька: А хто мене сватать буде? : "Тече річка невеличка..." ; Ой на горі жито ; Коло
мої хати : "... зацвіли блавати..." ; Ой там під горбочком : "... барвінок ся стеле..." ;
Мушкателька : "В моєму городчику..." ; Ой плили гусоньки ; Весільні ладканки : "На
городі зілє..." ; Дякую тобі, мамо : "Де б я не ходила, де б я не була..." ; Грайте, музики ; Многая літа ; Нетребівські коломийки : "Ой дівчино-дівчинонько...". Пісні
мойого серця: У горах Карпатах, отам би я жив: У горах Карпатах ; Смерічки :
"У вербах плакучих..." ; А Черемош пливе : "З далеких світів я вернувсь посивілий..." ; Одна гора високая ; Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." ; Понад
Прутом моя Коломия : "Знов сади цвітуть, зеленіють сходи..." ; Завітайте до нас, в
Коломию : "Завітайте до нас навесні..." ; Ой кувала зозуленька. Я за тебе, Україно,
муки тяжкії терпів: Пісня про Довбуша : "Ой попід гай зелененький..." ; Зірвалася
хуртовина ; Їхав стрілець на війноньку ; Подай, дівчино, ручку : "... на прощання..." ;
Я сьогодні від вас від'їжджаю ; Гей, там на горі Січ іде ; Там на горі, на Маківці ;
Повіяв вітер степовий ; Рости, рости, черемшино ; Там, під Львівським замком :
"... сухий дуб стояв..." ; Ой тямлю-тямлю я той час : "Осінні квіти відцвіли..." ; Шабелина : "Ой хмариться, туманиться...". Любов-кохання — мов той цвіт: Тихо над
річкою : "... ніченька темная" ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють..." ; Цвіте терен ;
Сиджу я край віконечка ; Ой у полі криниченька ; Ой у вишневому саду ; Тече вода
каламутна ; Циганочко моя : "Козак з України додому вертав..." ; Ой чорна я си, чорна ; Сидить Юра коло мура ; Ой на горі два дубки. Ішов козак потайком: Розпрягайте, хлопці, коні ; Гей, нуте, хлопці : "... славні молодці..." ; Ой зорі та зорі ; Ой
хмелю ж мій, хмелю ; Ой на горі, на високій ; Ой у вишневому садочку ; Їхали козаки : "... із Дону додому..." ; Їхав, їхав козак містом ; І з сиром пироги : "Служив козак
при війську..." ; Ішов козак потайком ; Ой що то за шум учинився? ; Мала баба три
сини ; Ой ти, любко моя з Коломиї. А я собі гуляю, як рибка по Дунаю: А калина
— не верба : "Попід гору вітер дув..." ; Бодай ся когут знудив ; Василю, Василю :
"... я тобі не вірю..." ; Ой гарна я, гарна : "... як тая горлиця..." ; На ярку, на ярку :
"Іванку, Іванку, з того боку ярку..." ; Хлопці-риболовці : "Мала мати доньку..." ; Іванку, Іванку ; Ой Марічко, чичері ; Коло млина яворина ; Била мене мати ; Перелаз,
перелаз : "... від сусіда до нас..." ; Чоловіче, я слаба ; Помагай біг, кумко-любко ;
Поїхала баба в ліс. Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький: Стоїть явір над
водою ; Віє вітер : "... віє буйний..." ; Заграй ми, цигане старий ; Там, на ставі, на
ставочку ; В саду ходила : "... квіти зривала..." ; Ой у лузі калина стояла ; Чом ти не
прийшов? : "... як місяць зійшов?.." ; Мав я раз дівчиноньку : "... чепурненьку..." ; Ти
ж мене підманула : "Ти сказала: "Прийди, прийди"..." ; Якби мені сивий кінь. Коли ж
ми ся розходили, плакали серденька: Ой під калиною ; Світи, світи, місяченьку ;
Плакуча гітара : "Спить ставок, де колишуться віти..." ; Ой вийшов місяць із-за хмари ; Чотири ружі : "Чого ж я так нічку марную?.." ; В кінці греблі шумлять верби ;
Мені ворожка ворожила ; Сухая вербо : "Ой вербо, вербо, сухая вербо..." ; Час рікою
пливе : "... як зустрів я тебе..." ; Зелене листя : "... білі каштани..." ; Якби-м була знала : "Як зустрілись ми з тобою в Городенці..." ; Ой там на горі : "... в зеленім гаї..." ;
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Ой на горі цигани стояли. Не зазнала розкошоньки — вже й літа минають: Ой
вийду я на ту гору ; Посадила огірочки ; Ой чиє ж то сіно? : "... Чиї то покоси?.." ;
Летіла зозуля : "... та й стала кувати..." ; Стоїть гора високая ; Ой верніться, літа мої :
"Із-за гори кам'яної..." ; Літа минають ; За нашов стодолов ; Скрипка би не грала.
Котра дівка файна — вийти заміж мусить: Туман яром : "... туман долиною..." ;
Ой хотіла мене мати ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Чорні очка, як терен ; Ой встану я ранесенько ; Копав, копав криниченьку ; Горіла сосна : "... палала..." ; Висить ябко, висить ; Забава аж до рання : "Ти казала, ти казала: "В понеділок...".
9. Цяпало І. В. Весела новина : зб. укр. колядок для анс. мід. духових інструментів та голосу : (перекл. та аранжув.) / [уклад., перекл., аранжув.] Ігор Цяпало. —
Вінниця : Нова кн., 2012. — 54 с. : іл. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 979-0-707505-66-3.
— [2012-143 Н]
Зміст: Бог Предвічний ; Пречистая Діва ; Небо і земля ; Бог ся рождає ; Господь
Бог Предвічний ; Нова радість стала : (на схід. мотив) ; В Віфлеємі днесь Марія ;
Свята ніч : (за Р. Шуманом) ; Весела новина : літ.-муз композиція / ідея та сценарій ;
перекл. та аранж. І. Цяпала. Бог Предвічний ; Спи, Ісусе ; Небо і земля ; Що то за
предиво ; Бог народився ; Дзвони / муз. М. Волинський, А. Гнатишин, М. Тележинський.

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
10. Гаврилець Г. О. Засвічу свічу : твори для хору / Ганна Гаврилець. — К. :
Муз. Україна, 2012. — 278, [1] с. : портр. ; 30 см. — Випущено на замовлення Держ.
ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга", 2012 р. —
1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-26-9 (у паліт.). — [2013-024 Н]
Зміст: До тебе підношу я, Господи, душу свою : Псалом 25 (1, 2, 4) ; Богородице Діво, радуйся ; Блажений, хто дбає про вбогого : Псалом 41 ; Боже мій, нащо мене
Ти покинув : Псалом 42 ; Херувимська пісня : "Іже херувими..." ; Тебе поєм ; Тільки
в Богові спокій душі моїй : Псалом 61 ; Нехай воскресне Бог : Псалом 67 : Великодній концерт ; Kyrie eleison ; Засвічу свічу : нар. пісня / оброб. Г. Гаврилець ; перекл.
для хору М. Гобдича ; Кроковеє колесо : "Ге-ле-ло! Ге-ле-ло!.." : фольк-концерт : для
жін. хору на нар. тексти ; Через наше сельце : купал. пісня ; Дивная новина ;
В неділю рано ; Новая радість ; Прилетіла ластівочка ; Вітер віє долинами : буковинські колядки ; Через мости високіє ; Ходзіць-походзіць мєсяц по нєбу ; А в конце
сєла ; У пана дзядзька : поліські колядки ; Ой через садок та й доруженька : поліс.
колядка / зап. Ф. Колесси ; Ой в полі-полі : щедрівка ; Жалі мої, жалі ; Ой вербо,
вербо / сл. нар. ; Ой дубе, дубе кучерявий : укр. нар. пісня ; Барбівська коляда : "Бог
Предвічний народився..." : Різдвяна ораторія : для міш., чол., жін. (дит.) хорів, нар. та
удар. інструм.
11. Газінський В. І. Навчальний хор : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч.
закл.] / Газінський В. І., Лозінська Т. О., Дабіжа К. Л. — Вінниця : ВМГЛ "Розвиток",
2012. — 223 с. : іл., портр. ; 30 см. — До 100-річчя Вінниц. держ. пед. ун-ту
ім. Михайла Коцюбинського. — Текст укр., рос. — 500 пр. — ISMN 979-0-70753101-3 (у паліт.). — [2013-064 Н]
Зміст: Леонтович М. Фрагменти з Літургії Святого Іоанна Златоуста:
У царстві Твоїм ; Вірую ; Отче наш. — Стеценко К. Милість спокою. — Чайковський П. Фрагменти з Літургії Святого Іоанна Златоуста: Херувимская : "Иже Херу16

вимы..." ; Достойно есть ; Причастный стих : "Хвалите, хвалите Господа...". — Хрістов Д. Херувимська № 4 : "Иже Херувими..." ; Тебе поем. — Давидовський А. Моление теплое. — Білявський Г. Славословие : "Слава, слава...". — Россіні Дж. Фрагмент з "Messe Solennelle" : № 14 "Agnus Dei" ; Stabat Mater ; Інтродукція : "Stabat
Mater...". — Франк С. Сім слів Ісуса на Хресті : № 1 : "Pater..." ; Твори сучасних
авторів: Орф К. Карміна Бурана : № 1 : О, Фортуна : "O Fortuna...". — Естебес А.
Mata del Anima Sola / сл. А. Тореальба. — Лара А. Гранада : "Granada..." / перекл.
для хору В. Газінського. — Біксіо Ц. Что ж ты опустила глаза : "Радость, как птица
впорхнула в оконце моё..." / сл. Е. Нері ; перекл. для хору В. Газінського. — Білявський Г. Пророк : "Неначе праведних дітей..." / сл. Т. Шевченка. — Ушкарьов А.
Думы мои, думы / сл. С. Єсеніна. — Фрадкін М. Песня о любви : "На тот большак,
на перекрёсток..." / сл. М. Дорізо ; перекл. для хору О. Лисоконя. — Поклад І. Дикі
гуси : "Ой летіли дикі гуси..." / сл. Ю. Рибчинського ; перекл. для хору С. Джемелінського. — Мартинов Є. Лебединая верность : "Над землей летели лебеди солнечным
днем..."/ сл. А. Дементьєва ; перекл. для хору С. Джемелінського. — Загрецький Д.
Я коротаю жизнь мою / сл. О. Блока. — Вечерний звон : рос. нар. пісня / аранж.
В. Газінського.
12. Колядки та щедрівки Полісся : партитури для однорід. та міш. хорів : [зб.
для викон. на XIV Різдвян. фест. "Велика коляда", Львів, січ. 2013 р. / упоряд.
Ю. Антків]. — Партитури. — Львів : Сорока Т. Б., 2013. — 38, [1] с. ; 30 см. —
300 пр. — ISMN 979-0-707529-03-4. — [2013-027 Н]
Зміст: Антків Ю. А над вертепом ; Всі разом співаймо ; Днесь на Рождество
Христово ; Ми з колядою ; Ой дозволь, пан хазяїн ; Ой підемо, пане-брате ; Ой у
полі, полі виросла ялина ; Пречиста Діва Сина колисала ; Рай розвився : "Що в нашого хазяїна стоїть явір на дворі..." ; Ясна зоря ; А вчора звечора ; Зіронька ясна ; Ой у
Вифлеємі ; Приходе Господь. — Павенський В. В Вифлеємі чудо-диво ; Ой у полі
при дорозі ; Красная панна садок садила. — Марченко Р. Ангел Божий : "Слава Богу
Рожденому!..". — Волинський М. В новім граді Вифлеємі ; Воспоїм пісню днесь
новую.
13. Костенко Л. В. Хоровий клас : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /
Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська, М. О. Шумський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи
Гоголя. — Ніжин (Чернігів. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — 351 с. ; 30 см. —
Бібліогр.: с. 350—351 (27 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617-527-039-4. — [2012-169 Н]
Зміст: Обробки українських народних пісень: Авдієвський А. Ой у лузі червона калина. — Ревуцький Л. Дід іде. — Кос-Анатольський А. Зелена ліщина. —
Зубицький В. За нашим стодолом / аранж. М. Шумського. — Гобдич М. Ой, ви,
донці : "За нашою границею...". — Бондаренко О. Порізала пальчик. — Кушніренко А. Подоляночка : "Десь тут була подоляночка...". Твори українських композиторів: Ведель А. Концерт : "На ріках Вавилонських" : a-moll : (псалом № 136). —
Вербицький М. Ангел вопіяще. — Вериківський М. Пам'яті М. Д. Леонтовича :
"Зелене Поділля і вся Україно..." / сл. П. Тичини. — Іконник В. Ніч : "Темнеет тухнет вечер красный..." / сл. М. Гоголя. — Дичко Л. Дві петрівочки : "Ой петрівочка
мала нічка..." ; "Ой нас чотири подружки..." : з кантати "Пори року". — Гаврилець Г.
Херувимська : "Іже херувими..." ; Засвічу свічу. — Шух М. Святий Боже. — Гайденко А. Щедрий вечір ; В ніч перед Водохрещем. — Стеценко В. Ой, пущу я кониченька в саду / аранж. М. Шумського. — Свидюк В. Моя Україна : "Золотавий вечір..." / аранж. М. Шумського. Твори зарубіжних композиторів: Рахманінов С.
В молитвах неусыпающую Богородицу : концерт. — Франк С. Псалм 150 :
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"Hallelujah...". — Верді Дж. Хор хрестоносців та паломників : "O, signore dal tetto
natio..." : з опери "Ломбардці" ; Ратаплан : з опери "Сила долі". — Шуман Р. Циганське життя : "Im Schatten des Waldes...". — Гершвін Дж. Сюїта : з опери "Поргі і
Бес" : "Oh, I got plenty of nothin...". — Фалік Ю. Хабанера : "От грез кларета в глазах
рубины..." : з хор. циклу "Поези Ігоря Северяніна". Популярна музика: Енахе О.
Жайвір / аранж. М. Шумського. — Денца Л. Funiculi, funicula : "Ai sera Na ni me ne
sa gliet..." / аранж. М. Шумського. — Веласкес К. Besame mucho : "В час журби, в
час розставання..." / аранж. М. Шумського. — Феріллі Дж. Un amore cosi grande :
"Sento sul viso..." / аранж. М. Шумського.
14. Курсовий хор : навч.-метод. посіб. для студ. муз. від. (ф-тів) вищ. навч. закл.
України І—ІІІ рівнів акредитації / [оброб., перекл. та аранж.] Юрій Вялов. — Вінниця : ВМГО "Розвиток", 2010. — 51 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007021-7-3.
— [2012-227 Н]
Зміст: Gaudeamus : "Gaudeamus igitur..." : старовин. студент. гімн. — Народна
музика: Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; Ой у лузі червона калина / сл. Г. Труха ; Батьківський дім : "Є вогонь у нашім серці..." : (естонська) / пер. О. Протасевич ;
Тростянецький кант : "Троне вишній двигнися..." / перекл. для хору Ю. Вялова ; Де
Христос родився / оброб. Ю. Вялова ; Понад Вифлеємом : "... зірка засвітила, радуйся..." ; Купала на Івана ; Марина : "Кругом Мариноньки ходили дівоньки..." ; Щедрий
вечір всім нам : "... щаслива година..." ; В Вифлеємі новина ; Чому бджоли не йдуть в
поле : "... чому не рояться?.." ; В Вифлеємі, у містечку : "... де провадив зорі шлях..." ;
Прилетіли ангелята ; Бог предвічний ; Ой розвивайся та сухий дубе ; Сонце низенько : "... вечір близенько..." ; Косив батько, косив я ; Тихий вечір : "... святий вечір..." ;
Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Миколай : "А хто, хто Миколая любить?..".
— Шопен Ф. Бажання : "Якби у небі сонечком я стала..." / сл. В. Витвицького ; Прелюд № 20 : (без слів) / перекл. для хору Ю. Вялова. — Батюк П. Тихо над річкою :
"... в ніченьку темную." / сл. С. Черкасенка. — Грубер Ф. Свята ніч, тиха ніч /
сл. Й. Мор. — Новицький М. Слід на землі : "На скронях, як роса, непрохані сивини..." / сл. М. Кисяка. — Сидорук А. Тече річка : "... між ярами із синього бору..." /
сл. С. Ніколаєнко. — Ешпай А. Криниці : "В наших криницях дивна вода..." /
сл. О. Протасевич. — Лисенко М. Боже великий, єдиний / перекл. Ю. Вялова. —
Фрадкін М. Ой Дніпро, Дніпро : "Біля буйних лоз та високих круч..." / укр. текст
М. Пасічник. — Гладкий Г. Зоре моя, вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Андрухов А.
Україні : "Україно моя, отчий зоряний краю..." / сл. В. Крищенка. — Горова Л. Добрий вечір, люди : "... в вашій теплій хаті..." / сл. нар. — Степовий Я. Думи мої /
сл. Т. Шевченка ; аранж. Ю. Вялова.
15. Малі форми у творчій спадщині Михайла Гайворонського : (на прикл. оброб. пісен. жанрів традиц. культури для хору) : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни "Аналіз муз. творів" для підготов. фахівців ОКР "Бакалавр" напряму підготов.
6.020204 "Муз. мистецтво" / [упоряд. А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2012. — 63 с. : портр. ; 30 см. — Присвяч.
50-річчю муз.-пед. ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. — На 4-й с. обкл. авт.: Гайворонський
Михайло (псевдонім Орест Тин). — Бібліогр. в прим.: с. 61 (22 назви) та в підрядк.
прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-32-3. — [2013-062 Н]
Зміст: Білоруські народні пісні: За ліхімі за марозамі : "А за ліхімі за марозамі..." ; Пятровая ночка ; Мілая бяседачка ; Ганначку узялі : "Ой, рана, рана куры запелі..." : калядка ; Там ручалочка бяжала : "Лю-лі, лю-лі..." : рекрутская. Українські
народні пісні: По тім боці Дунаю ; Ой, у полі жито ; Калина-малина ; Ой, як тяжко18

важко ; Під гай, мати ; Скриплять мої ворітечка ; У вівторок, на Маковій ; Старий
оженився ; Ой, у полі курно ; Дівчинонька умивалася ; Головонько моя бідна ; А хто
в тому лісі : "Калино-малино..." ; На Купала ; Засвіти мі, ясна зоре ; Ой у полі керниченька : "Ой, у полі цимброваная..." ; На вулиці сурма грає ; Там в полі керниця ; Та
туман яром / опрац. М. Гайворонським.
16. Патрак-Кухаренко Г. С. Голос душі : твори і оброб. для хорів без супроводу / Григорій Патрак-Кухаренко ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін.,
Вінниц. обл. центр нар. творчості. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 176 с. : іл., портр. ;
29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707505-81-6. — [2013-058 Н]
Зміст: Фрагменти Божественної літургії : для чол. хору a cappella. ПатракКухаренко Гр. Твори для мішаного хору a cappella: Тополя : "По діброві вітер
віє..." / сл. Т. Шевченка ; Прославна Україні : "Карбує крок моя Держава..." ; Пісня
про Калинівку : "Квітучії сади і верби до води..." / сл. С. Поліщука ; Україно : "Україно — жінко, мамо, сестро!.." / сл. Є. Гуцало ; Я дожив. Ти вже вільна, моя Україно! :
"За волю твою сотні літ..." ; Ой по полю перепілка ходить ; Мамина хустина : "Над
образом хустина..." ; Пісня про річку Золота Липа : "Розмотує щодня..." ; Пісня про
рідне село Красіїв : "Красіїв, Красіїв!.." ; Пісня про місто Погребище : "Ще Київська
Русь тобі "люлі" співала..." ; Не тікай, кохання, не тікай : "Нехай ідуть роки, бо їх не
спинити..." / сл. авт. ; Вкраїна в серцях : "Ота надія в нас жила давно..." ; В яворах
край села ; Чуєш, як дихає рута : "Стрінемось пізньої ночі..." / сл. В. Рибаченка ; Мамо, ніч темна чаклує за хатою / сл. В. Лазаренка ; Криниця : "Біля гаю, де вогонь
калин..." / сл. Д. Луценка ; Над сивими окопами / сл. Б. Чіпа ; Пісня про Вінницю :
"Є місто в подільськім краю над рікою..." / сл. В. Кокошка ; На Поділлі чи на Верховині / сл. Левицької М. ; Васильки : "Одсіяють роки, мов хмарки над нами..." /
сл. В. Сосюри. Твори для чоловічого хору: Ми встаємо : "... Не вмерла Україна!.." /
сл. нар. ; Моя Україна : "Дзвін шабель, пісні, походи..." / сл. В. Сосюри ; На могилі
Сірка : "За вікном ридають чорнобельці..." ; Дзвін на сполох : "Вічевий дзвін народ
на сполох кличе..." ; Жде криниця : "При дорозі срібнолиця верба, верба..." ; Материнко! ; Пісня єднання : "Мати Україно, ти у нас єдина..." ; Колискова братерства : "Квітує хлібами моя Україна..." ; Світанкова : "Як я собі заспіваю..." / сл. В. Рибаченка ;
За пороги : "Малий хлопчина карачкато..." : балада ; Сльози сестер : "Це лілії білі на
чорнім граніті..." / сл. М. Горбаля ; Рідна хата : "А на душі у мене свято..." /
сл. В. Лазаренка ; Згадай мене, мила / сл. С. Руданського ; Заграй мені, мій смутку /
сл. Є. Гуцало ; Гори мої, гори ; Ой, Настуня, Настя : "В неї сині очі, мов зіниці неба..." ; А мати жде : "Були стрибки. О, скільки їх!.." ; Гей! Вставайте, козаченьки :
"Мати Божа нас благословляє..." ; Пісня про пісню : "Соловейко на калині..." /
сл. авт. ; Букетик споришу : "Цвіте спориш, як сивина на скронях..." / сл. М. Каменюка ; Ой, яворе, явороньку / сл. В. Козак. Твори для жіночого хору a cappella:
О, люба Ненько! О, Україно! ; Ой на вишні : "... у садочку, зозуля кукує..." ; Ми кумасеньки-кумасі : "Для нас пісня українська — як в спеку криниця..." / сл. авт. ; Мужчинам : "Не зірвуться слова, гартовані..." / сл. О. Теліги ; Зоряниця : "Догорає в небі
зоря-зоряниця..." / сл. С. Крикун ; Перша любов : "Рік за роком в минуле спливають..." / сл. С. Захарука ; Ти сказав: "Не прийду" : "Достигають яблука..." / сл. Г. Подчахи ; Пісня про медсестру : "Влий у серце мені тепла..." / сл. В. Рибаченка. Обробки
для мішаного хору a cappella: Українські народні пісні: За байраком байрак /
сл. Т. Шевченка ; На високій дуже кручі ; Дума про Байду Вишневецького ; Час додому, час ; Загадала стара баба : "... та й забагатіти..." ; Ой сад, виноград :
"... кучерява вишня..." ; Оженився в неділеньку : "... гусяй, сюсяй, гусяй ся..." ; Тихо,
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тихо дунай воду несе ; Тече вода з-під явора / сл. Т. Шевченка. Дуети, солоспіви:
Огні горять / сл. Т. Шевченка ; Похилилась калинонька ; Я вас любив : "... любив, як
тільки вміло..." ; Духмянить скошена трава ; Розносить пісню вітерець / сл. авт. ;
Вертайтесь, лелеки : "Щороку лелеки у вирій далекий..." / сл. С. Олексієнка ; Розкажіть, степи : "Пурпурові шовки сонця..." ; Далекий спомин : "В білій блузі вишня..." ;
Синок народився : "... весняно на дворі..." ; Нерозгадане серце : "Літній вечір щасливо носить пісню рікою..." / сл. В. Рибаченка ; Скажи мені ; Я зриваю полин :
"... У долині, над самим Дністром..." / сл. В. Горлея ; Наді мною шепчуть явори крислаті / сл. М. Левицької ; Журо моя, журавочко : "І хтось стоїть, давно забутий, біля
мене..." / сл. В. Лазаренка ; Я українець : "... Давній ми народ..." / сл. М. Стасюка ;
Пам'ять про батька : "Далеко десь у Коломиї..." / сл. С. Захарука ; Беркут : "Я не люблю
тебе, ненавиджу, Беркуте!.." / сл. І. Франка ; Не забывай : "... обо мне в час разлуки..." ; Чей слышится призыв : "Чей слышится вдали..." / сл. Е. Галстяна ; Вечір :
"... Тихо, ясно... Зіронька зоріє..." / сл. М. Старицького ; Варіації для скрипки соло на
тему "Повій, вітре, на Вкраїну". — Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя /
сл. В. Лебедової. Обробки для чоловічого хору a cappella: Вербицький М. Ще не
вмерла Україна / сл. П. Чубинського. — Майборода П. Партизанська дума : "Гей
через поле та все в пожарині..." / сл. М. Стельмаха. — Купчинський Р. Ірчик : "Чи є
в світі краща зірка..." / сл. авт. Українські народні пісні: Гамалія : "Наш отаман
Гамалія..." / сл. Т. Шевченка ; О, Україно : "... о, люба Ненько..." ; Ой у лузі червона
калина : "... похилилася..." ; Гей! Там на горі, Січ іде ; Ми йшли до бою :
"... темненької ночі..." ; Як ви умирали : "... вам дзвони не грали..." ; В горах грім
гуде : "... хоч зима паде..." ; Ой на горі, на Маківці : "Там на горі, на Маківці..." ; Наливаймо, браття ; Чорна рілля ізорана : "... Гей! Гей!.." ; Ой ти, ніченько :
"... Чарівниченько!.." ; По той бік гора ; Взяв би я бандуру ; Серед села дичка ; Розчесали кучері дівчата ; Чотири воли пасу я ; Ти казала: прийди-прийди ; Віночок українських нар. пісень : "Сонце низенько...".
17. Служба Божа : літургія для міш. хору : навч. посіб. [до курсу "Хор. клас" /
уклад.] А. Плішка ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец.
нац. ун-т, 2012. — 79 с. : портр. ; 30 см. — 50 пр. — [2013-070 Н]
18. Служба Божа : літургія для чол. хору : навч. посіб. / [уклад.] А. Плішка ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. —
55 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — [2013-071 Н]
19. Співають серцем ветерани : хор. твори із репертуару хору ветеранів м. Бердичева / аранж. та упорядкув. Ю. Вялова. — Вінниця : Розвиток, 2010. — 51 с. ;
29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007021-8-0. — [2012-233 Н]
Зміст: Стецюк О. Пісня про Бердичів : "Край Бердичівський, наш..." / сл. О. Протасевич. — Олександров А. Поема про Україну : "Шепочу я рядки пророчі..." /
сл. В. Козлачкова. — Старый солдатский вальс : "Давайте же вспомним, подруги..." /
вільна оброб. Ю. Вялова. — Ляшенко Е. Невідомий солдат : "На околиці нашій в
чебрецях перелоги..." / сл. Д. Луценка. — Коляда О. Ідуть ветерани : "Ідуть ветерани, дзвенять ордени..." / сл. І. Редчиця ; Вантаж війни : "І рядові і генерали в немилосердній тій війні..." / сл. А. Кондратюка. — Молчанов К. Вот солдаты идут /
сл. М. Львовского. — Фрадкін М. Ой Дніпро, Дніпро : "Біля буйних лоз та високих
круч..." / сл. М. Пасічник. — Народна музика: Ой у лузі червона калина : (українська) / сл. Г. Труха ; Ой розвивайся та сухий дубе : (українська) ; Батьківський дім :
"Є вогонь у нашім серці..." : (естонська) / пер. О. Протасевич ; Бог предвічний :
"... народився..." ; Нова радість стала : "... яка не бувала...". — Андрухов А. Україні :
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"Україно моя, отчий зоряний краю..." / сл. В. Крищенка. — Сльота І. Любий брате,
маму бережи : "Стану біля брата при межі..." / сл. А. Камінчука. — Сидорук А. Журавка : "Із чужини у рідний край лелеки знов летять..." / сл. В. Школьника. — Захаров В. Ой, туманы мои, растуманы / сл. М. Исаковского. — Пашкевич А. До сина :
"Ти чуєш, як шумить Дніпро..." / сл. Й. Струцюка ; Фронтові побратими : "Часто
сняться вам села..." / сл. Д. Луценка. — Вірменич В. Дума про землю : "Земля важка,
земля важка..." / сл. М. Сома. — Токарєв О. Марш Бердичівської дивізії : "Здобували в тривалих походах..." / сл. О. Протасевич. — Степовий Я. Думи мої / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М. Боже великий, єдиний.
20. Стеценко В. І. Веснянка : зб. пісень для жін. хору / Стеценко В. І. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 63, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-70757965-7. — [2013-021 Н]
Зміст: Веснянка : "Ой весна, весна, да весняночка..." ; Стоїть явір ; Ой як мені
чудно ; На долині дуб, дуб ; Сади мої, сади зелененькі ; Ой з-за гори, ой да з-за лиману ; Ой на горі сніг біленький ; Ой не рости, кропе ; Ой ти, соловейку ; А в тому саду ; Попід терном стежечка ; Калино-малино ; Ой на гору козак воду носить ; Ой
полети, зозуленько ; Ой як мені нелегко ; Ой милий мій, молю тебе ; Ой рясна, красна в лузі калина ; Ой зайди, зайди ; Ой вийду я ; Божая Мати : "В місяці травні, на
квіти багатім..." ; Господи, Боже мій.
21. Фільц Б. Хорові кантати "Любіть Україну", "Юнакові", "Пори року" / Богдана Фільц ; [вступ. ст.: О. Німілович, П. Гушоватий] ; Посвіт, 2012. — 54 с. :
портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-36-1.
— [2013-074 Н]
Зміст: Любіть Україну ; Юнакові : "Шумить Дніпро..." / сл. В. Сосюри ; Пори
року : "Гей, простори які!.." /сл. П. Тичини.
22. Яропуд З. П. Українські народні пісні в обробці для хору без супроводу :
(укр. пісен.-фольклор. спадщина) : навч.-метод. посіб. / Зиновій Яропуд. — Вінниця :
ВМГО "Розвиток", 2004. — 42 с. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN М-9007020-1-1. —
[2012-237 Н]
Зміст: Українські народні пісні в обробці для жіночого або дитячого хору:
Ой дівчата, весна красна : "Та й на першім броді..." ; Налетіли гуси : "... з далекого
краю..." ; Ой дивно нам, дивно ; Дівчатко-квіточок, де-с діло віночок ; В гаю зозуленька кує. Українські народні пісні в обробці для мішаного хору: Пане господаре, я на вашім дворі ; Ірод цар ; На горі корчма горіховая ; Зажурилася перепеличка ;
В Вифлиємі : "... днесь новина..." ; Гей там нагорі Січ іде ; Налетіли гуси : "... з далекого краю..." ; Ой дивно нам, дивно ; Подільський гопак : "Гей, га, у таночок..." ;
В гаю зозуленька кує. Переклади українських народних пісень в обробці для жіночого або дитячого хору: Леонтович М. Пісня Пресвятої Богородиці в Бар граді :
"О преоспівана Мати..." ; Ой зійшла зоря : "... вечоровая..." : дума. — Ой у полі три
криниченьки / оброб. Б. Лятошинського ; Да що на горі імбер : "Да що на горі да
імбер, імбер..." / оброб. Є. Савчука.

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
23. Дацко М. Різдвяна ніч : колядки та щедрівки для міш. хору / Мирон Дацко.
— Жовква (Львів. обл.) : Місіонер, 2012. — 26, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-70751712-3. — [2013-096 Н]
Зміст: Дацко М. Щедрівонька : "Щедрий вечір, добрий вечір..." / сл. нар. ; До
яскині : "Вже Ісусик народився в Вифлеємі..." ; І знов у Вифлеєм дорога ; Спас
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прийшов до нас : "У яслах хлоп'ятко, Марії Дитятко..." ; Подія : "Сталася подія ждана і єдина..." / сл. о. В. Б. Мендруня ; Різдвяна пісня єднання : "Тихо, тихо, мов пух, з
неба сиплеться сніг..." / сл. М. Артимовича. — В обробці М. Дацка: Щедрий вечір /
із записів Л. Українки ; Бог Предвічний народився : європ. різдвяна пісня ; В зеленім
ліску ; Там, за Вифлеємом ; Як Божа Мати.
24. Іваник Н. Святкова літургія : [цикл духовних хор. творів] / муз. Н. Іваник.
— Рівне : Лапсюк В. А., 2012. — 66 с. : іл. ; 30 см. — У надзаг.: До 15-річчя Архієрейс. хору "Знамення". — 200 пр. — ISВN 978-966-8883-95-8. — [2012-183 Н]
Зміст: Велика єктенія : "Амінь. Господи, помилуй..." ; Благослови, душе моя,
Господа : (псалом 102) ; Хвали, душе моя, Господа : (псалом 145) : "Слава Отцю і
Сину, і Святому Духу..." ; Хвали, душе моя, Господа : (варіант для клірос. хору) ;
Єдинородний Сину : "Слава Отцю і Сину, і Святому Духу..." ; Мала єктенія : "Господи, помилуй..." ; У Царстві Твоїм ; Святий Боже ; Алилуя : "Рівненська" ; Потрійна
єктенія : "Слава Тобі, Господи, слава Тобі..." ; Херувимська пісня : "Ми таємно з себе
Херувимів..." ; Благальна єктенія : "Подай, Господи" : "Господи, помилуй..." ; Отця і
Сина ; Милість миру ; Тобі співаємо ; Достойно є ; Єдин Свят ; Хваліте Господа з
небес ; Благословен, хто йде ; Тропар Великодня : "Христос Воскрес!.." ; Богородице
Діво, радуйся ; Архангельський глас ; Святий Боже.
25. Навоєва І. Спи, мій Прекрасний = Sleep, Pretty Baby : для міш. хору а
capella / Ірина Навоєва ; за поезією Г. Малин ; худож. Н. Гомельська. — Житомир :
Волинь, 2012. — 15 с. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — 100 пр. — ISMN 979-09007080-0-7. — [2013-095 Н]
Зміст: Спи, мій Прекрасний : "Різдвяні ясельця...".

2.2 Хори з інструментальним супроводом
26. Бобикевич О. О. (1889—1970). Хорові твори : навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл.] з курсу "Муз. культура укр. діаспори". [Модуль 1] / Остап Бобикевич ;
[ред.-упоряд., вступ. ст. У. Молчко] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2012. — 87 с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк.
прим. — 200 пр. — ISMN 979-0-707513-35-4. — [2013-075 Н]
Зміст: Гімн до Богородиці : "Царице неба Божа Мати..." / сл. О. Грицая ; До
стіп Твоїх Небесна Божа Мати / сл. А. Труха ; Тобі, рідний краю! / сл. В. ГренджіДонського ; Тобі, Україно / сл. С. Луцького ; Розвивайся ти, високий дубе /
сл. І. Франка ; Молитва скитальців : "Душею в Гошів із чужини ми линем..." /
сл. М. Угрин-Безгрішного ; Спіть, герої, спіть..." / сл. П. Карманського ; Ліс : "Вітай
суворий гордий ліс..." : пісня УПА / сл. невід. авт. ; Ми не кинемо зброї своєї ; Живи,
Україно! / сл. О. Олеся ; На могилі Шевченка : "Над широким Дніпром..." ; Любіть
Україну / сл. В. Сосюри.
27. Даруйте радість людям : хор. твори для дітей різного віку та виконав. можливостей / упоряд. І. О. Зеленецька. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) :
Абетка, 2012. — 167 с. : портр. ; 29 см. — (Музика). — Текст укр., рос., англ. —
SBN 978-966-682-340-6. — [2012-225 Н]
Зміст: Пісні для дітей молодшого віку: Бобков В. Школа моя : "Светлый день
приходит..." / сл. В. Бобкова и Т. Василевич ; Божья коровка : "Дети спросили у
Божьей коровки..." / сл. авт. — Билык И. Солнечная песенка : "Что за чудо песенка?.." / сл. В. Товаркова ; Киця-кицюня : "У маленькій, у хатині..." / сл. авт. ; гармоніз. О. Кабиці. Народні пісні: Пусть делают все так, как я : "Пусть все улыбнутся,
как я!.." : (англійська) / обраб. А. Долуханяна ; рус. текст Э. Александровой. — Дуб22

равин Я. Капельки : "На лесной проталинке..." / сл. В. Суслова. — Шуть Н. Божья
коровка / сл. авт. — Ротенштейн М. Это капелька дождя : "В землю теплую упала..." / сл. А. Стройло. — Калистратов В. Сказка о лесной музыке : "Вот покинула
гнездо..." / сл. Г. Сапгира. — Давидова Л. Жіноче свято вже прийшло : "Цієї дивної
пори..." / сл. авт. — Лайко І. Пісенька про Миколая : "Зійди, Миколаю, з неба до
землі..." / сл. В. Круковської. — Михайленко Ю. Прощай, начальная школа : "Мы в
первый класс пришли совсем недавно...". Твори для дітей середнього та старшого
віку: Карпенко Є. Подивись, який день-красень / сл. І. Мазніна ; пер. І. П'янкової ;
Коник : "Задзвонив синенький дзвоник на стеблі..." / сл. Т. Компанієць. — Глушко Д.
Веселе жабеня : "Поруч мене, де живу..." / сл. О. Добронога ; Рідна земля : "Наш
сучасний, швидкий і поривчастий вік..." / сл. Н. Іващенка ; перекл. для хору К. Мелікової. — Гоголин М. Про мышку в рояле : "Веселая мышка в рояле жила..." /
сл. И. Усачева. — Дробязгина В. Лесная музыка : "Иду по тропинке узенькой..." /
сл. Л. Зубковой. — Железняк С. Павучок : "На балконі у театрі..." / сл. авт. — Федоров О. Мамина мама : "В гості до неї всі водять онуків..." / сл. О. Добронога. —
Сокур С. Моїй матусі : "Наламай любистку, рідна мамо..." / сл. Т. Кузьменко. —
Дементьев В. Ау, ау! : "Если вы заблудились в лесу..." / сл. А. Дитерихса. — Мамонтов А. Спасибо вам, фронтовики : "За теплый свет сиреневой весны..." / сл. Ю. Колотова. — Колмановский Э. Журавленок : "Ушло тепло с полей..." / сл. И. Шаферана ;
хор. обраб. С. Дунаевского. — Глотов О. Благослови мене, весно : "Вечірній дух
нікотіани..." / сл. О. Марченка. — Белый В. Поет зима — аукает / сл. С. Есенина. —
Пахмутова А. Дарите радость людям : "Чтобы стало в этом мире..." / сл. Н. Добронравова. — Синенко С. Птица-музыка : "Опускаешь на клавиши руки..." / сл. М. Пляцковского. — Чичков Ю. Завтра и всегда : "Если бы добрый волшебник ребятам сказал..." / сл. М. Пляцковского. — Марченко Л. Это музыка : "Родился первый
звук..." / сл. авт.. Твори композиторів-класиків: Лисенко М. Тихесенький вечір :
"... на землю спадає..." / сл. В. Самійленка. — Варламов А. Ангел : "По небу полуночи ангел летел..." / сл. М. Лермонтова ; перелож. для хора П. Халабузаря ; Белеет
парус одинокий / сл. М. Лермонтова ; перелож. для хора М. Андреевой. — Рахманинов С. Островок : "Из моря смотрит островок..." / сл. К. Бальмонта. — Кюи Ц. Вербы : "Алые вербы над тихой водой..." / сл. О. Белявской. — Алябьев А. Вечер :
"... наступает..." / сл. Д. Тонского ; перелож. для хора О. Салонниковой. — Шуман Р.
Счастье : "Птицы в ветвях прыгают вниз..." / сл. Х. Геббеля ; перевод Я. Радионова ;
В легкой дымке небосвод / сл. Э. Мёрике ; перевод Я. Радионова. — Моцарт В.-А.
Светлый день : "Снова зорька золотая..." / рус. текст К. Алемасовой ; перелож. для
дет. хора В. Попова. — Габуния Н. Аве Мария. — Фишер М., Гужвин Дж., Шоу Л.
Когда ты улыбаешься : "When you smiling...". — Rutter J. The lord bless you and keep you.
28. Шумський М. О. Хорові твори : концерт.-пед. репертуар для студ. вищ.
навч. закл. мистецтв і освіти / [аранж. та оброб.] Микола Шумський ; Ніжин. держ.
ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Чернігів. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. —
129 с. : портр. ; 29 см. — 110 пр. — ISMN 979-0-707597-00-2. — [2012-209 Н]
Зміст: Шумський М. Гімн ліцеїстів : "Що день переступивши твій поріг..." /
сл. П. Дробота ; Безбородьків дарунок : "Ніжин славне містечко два століття назад..." / сл. Т. Пінчук ; Поліський край : "Заквітчаний барвінком та льонами..." /
сл. О. Забарного ; оброб. А. Авдієвського. — Свидюк М. Моя Україна : "Золотавий
вечір впав на тихі верби..." / сл. М. Бойко ; оброб. М. Шумського. — Веласкес Торрес К. Besame mucho : "В час журби, в час розставання..." / оброб. М. Шумського. —
Денца Л. Funiculi, funicula : "Ai sera Na ni ne me..." / оброб. М. Шумського. — Feril23

li G. M. Un amore sosi grande : "Sento sul viso..." / оброб. М. Шумського ; Ой, у лузі
червона калина / оброб. А. Авдієвського ; перекл. супроводу для 2-х баянів М. Шумського ; За нашим стодолом : (українська) / оброб. В. Зубицького ; аранж. М. Шумського ; Жайвір : "Hei! di-ri-di-ri..." : (молдавська) / оброб. О. Енахе ; аранж. М. Шумського.

2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
29. Алексеева Н. Твоя любовь. Песни вечности : [сб. религиоз. песен : для голоса с букв.-цифр. обознач. парт. сопровожд.] / Наталья Алексеева. — Керчь : Озаркив А. М. : Керчен. гор. тип., 2012. — 63, [1] с. : портр. ; 21 см. — 300 экз. —
ISBN 978-966-1538-38-1. — [2012-136 Н]
Содерж.: Твоя любовь : "Там, в глубине таинственных высот..." ; Взойдет восход : "... над Иордан-рекой..." ; Иордан : "В дымке нежно-голубой среди гор ажурных..." ; Верую : "Небо смотрит дымкою голубой..." ; Бог есть любовь : "Расскажи
мне, расскажи мне о Христе..." ; Океан любви : "Рядом с Тобою берег мечты, моей
мечты..." ; Где сокрыто счастье : "... в этом мире..." ; Посмотри на небо : "... ты увидишь Бога..." ; Горит, играя надо мной : "... багряная заря..." ; В кругу общенья :
"... соберемся или вдвоем, или втроем..." ; Открой небесные врата : "... Всевышний
Бог Владыка..." ; Воспоминание : "Старушка милая моя, минуло столько лет..." ;
Колыбельная : "Потемнели гор вершины..." ; Нарисую цветы : "... тебе, мамочка..." ;
Лишь Ты : "Распахивает створы Бог восточных ворот..." ; Субботний день :
"... счастливый день: поет листва, заря играет..." ; И нет подобного Тебе : "Твою любовь в своем я сердце берегу..." ; Великий Царь : "Господь Иисус великий Царь..." ;
Открою дверь : "... войди в мой дом, о мой Спаситель..." ; Эммануил : "... так велика
любовь Твоя…" ; Мой Господь : "... мой Бог, я ищу Тебя…" ; А теперь я с Тобой :
"Ты взял меня за руку, Отец благой..." ; Творец Вселенной : "Великий Царь Творец
Вселенной..." ; Я буду имя Твое прославлять ; К свету тянется : "... нежный росток..." ; Сто дорог : "Играет луч над чистою волной..." ; Хвалите Господа : "Господи!
И нет другого имени под небом..." ; Иерусалим : "Даль в дивной тишине расстилает
мне простор голубой..." ; Слава Богу : "Вновь вспыхнет заря, над землею день взойдет..." ; Благодарю : "Снова взойдет Божий рассвет..." / сл. авт.
30. Брилін Е. Б. Через пісню життя відчуваю : вок. твори для голосу із супр.
фп. : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Едуард Брилін. — Вінниця : Нова кн.,
2012. — 269, [2] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISМN 979-0-707505-75-5 (у паліт.). —
[2013-031 Н]
Зміст: Час не минає : "Час іде, але час не минає..." ; Пісня : "Де лелека картаво
клекоче..." ; Пастораль : "В листву зарылся теплый солнца луч..." / сл. Ю. Афанасьєва ; Три дороги : "У долині призабутій, на калині..." / сл. О. Бердника ; Моя любовь :
"Я так долго искала любовь..." / сл. О. Волошиної ; Мій рідний край : "Ген, біжить у
простори ріка..." ; Горянка : "За горами — ріка, де живуть водограї..." : "Був колір губ
червоний, як авто..." ; Посміхнись! / сл. В. Герасименка ; День Святого Валентина :
"Хай мороз на склі малює..." / сл. Н. Гринь ; Люби мене : "... коханий мій, люби..." ;
Летіли гусоньки : "... через луги..." / сл. Л. Забашти ; Марічкина сопілка : "Що ж це
вранці у гайочку за музики грають..." / сл. С. Касьяненко ; Символи України : "Україно, Україно, земле наша дорога..." ; Мы все любили : "... в восемнадцать..." /
сл. М. Ковалка ; Спомин : "Ось так і розійшлись путі..." ; Мамина пісня : "З тобою,
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мамо, і не наспівався..." ; Мне не забыть : "О том, что есть, о том, что было..." ; Где
ты, рыцарь? : "Мой черный конь пьет воду в речке..." ; Мы — актеры : "Короли, шуты, медеи..." / сл. О. Кравченка ; Я щаслива : "Я така щаслива, бо весна на серці..." /
сл. І. Лобовик ; Як я люблю тебе! ; Липневий вечір : "Липневий день прощався за
рікою..." / сл. Д. Луценка ; Тополина вулиця : "І звідкіль воно — хмара волохатая..." ;
Сива ластівка : "Мамо, вечір догора..." / сл. Б. Олійника ; Стежина юні : "Підвербова
стежина..." / сл. М. Парфьонова ; Ти йшов : "... крізь снігопад..." / сл. Л. Петрової ;
Поднебесные лебеди : "А между небом и землей..." / сл. А. Потапенко ; Козацька
родина : "... у світі єдина..." ; Грай, музико! : "... та не стій..." ; Лілія і я : "Ой, коханий
мій, мій соколику..." ; Мавка лісова : "Чарівна Мавко, донька лісова!.." ; Серце кохає : "Серце щиро кохає..." ; Сонячні мальви : "Життя колоситься зернисто..." ; Чарівник : "В очах твоїх квітучий сад..." ; З нами родина : "Серця палають до висот..." /
сл. З. Ружин ; Кохаю : "Радість в серці співає, в піднебесся здіймає..." ; Моя кохана :
"Вона як ружа, скрапана росою..." ; Від любові : "... і взимку весніють сади..." /
сл. М. Стасюка ; Іменини : "... у коханої дружини..." / сл. Ф. Тишка ; Мамині очі :
"... для мене одні..." ; У себе повір : "Покинути долю — не бути собою..." ; Настроєва : "Усе на світі любиться..." ; Карпатський мотив : "Цілують гори неба синь..." ;
Через пісню життя відчуваю : "Із прозорих джерел я збираю..." / сл. Ю. Тітова.
31. Вайсман Л. Продлись, мгновенье : песни и романсы на рус., укр. и англ.
яз. : [для голоса з букв.-цифр. обознач. парт. сопровожд.] / Леонид Вайсман, Р. Генина ; [стихи] Леонид Вайсман. — К. : Логос, 2012. — 59 с. ; 20 см. — 100 экз. —
ISBN 978-966-171-508-9. — [2012-158 Н]
Содерж.: Часы спешат, часы бегут: Веселый денек : "Какой веселый, солнечный денек..." ; Часы спешат, часы бегут : "Мы все в делах, как в вязком киселе..." ;
Надвечір'я : "Наблизився вечір... Неспішно сідає..." ; Юбилей : "А сегодня у нас юбилей..." ; A crane's shout : "Autumn fogs anew covered all lowlands..." ; Продлись, мгновенье : "Царство липы и жасмина..." ; Song for a heart : "Whether a midday is colored by
the bright lights...". Грустинка: Lilac's flowers : "May's fast thunderstorms..." ; Зеленая
пурга : "Ворвался ветра шквал — неистово и прежде..." ; Gallas : "There was the
sunset's calm..." ; Апрельский напев : "Хорошо, когда под настроение..." ; Грустинка :
"Облако ли серое тут накуралесило..." ; An autumn tune : "These yellow maple's glows
flame at night..." ; Рябина на снегу : "Запела осень, закружила..." ; A Troika : "The
young Moon and its girl friend, a bright star...". Тихий океан: Пам'ятать... : "Де на положистім веснянім схилі..." ; Snow-white castus blooms : "With the winter's sunrise..." ;
Тихий океан : "Ближних гор очертанья почти не видны..." ; А я тоскую по зиме :
"Испепеляет зной холмы и долы..." ; Эмигранты : "Вновь березы облетели..." ; За
морями, за горами ; Пуансетия : "Не тюльпанов по весне...".
32. Вірясова В. Я. Дніпропетровськ, з тобою в серці!.. : зб. пісень / Валентина
Вірясова. — Дніпропетровськ : Пороги, 2012. — 31, [1] с. : портр. ; 30 см. — Текст
укр., рос. — 100 пр. — ISBN 978-617-518-239-0. — [2012-226 Н]
Зміст: Вітальна Дніпропетровську : "О, місто легендарного польоту..." /
сл. В. Лук'яненка-Носач ; Дума про Дніпро : "Хвиля голуба на пісок ляга..." ; Місто
на Дніпрі : "Плине хвиля Дніпра в береги..." ; Славний Січеслав : "Моє місто, рідний
край, вулиці, проспекти..." ; Тобі, Україно : "Україна... В дивослові музика бринить..." / сл. М. Потійка ; Шанс : "Ми маємо шанс врятувати зневірені душі..." /
сл. В. Ковтуненка ; Єдиній на всім світі : "Десь далеко чути гуркіт грому..." ; Ой болить серденько ; Мне не понять : "... твою любовь..." / сл. Г. Калініченко ; Боль войны : "Война была... Война давно была..." / сл. А. Шорова ; О, спорт! Ты радость :
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"Спорт молодым, как розам влага..." / сл. А. Демина ; Прощальная краса : "Когда
приходит осень на порог..." / сл. П. Кашаева ; Спасибо жизни : "... говорю..." ; Мій
Дніпропетровськ : "Багато міст прекрасних в світі..." / сл. Ж. Бондаренко ; Каштанове
віче : "Знов каштани цвітуть..." / сл. О. Тараненка ; Вільна птаха : "Я вільна птаха, я
літаю..." / сл. Д. Калинової ; Гімн музам : "Благословенна царствує пора!.." /
сл. Л. Терновського.
33. Вовчак І. Франкова криниця : пісні : [для голосу з букв.-цифр. познач.
парт. супроводу / авт. сл.] Йосип Фиштик ; [авт. муз.] І. Вовчак. — Дрогобич (Львів.
обл.) : Посвіт, 2012. — 127 с. : портр. ; 22 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-2763-10-2
(у паліт.). — [2013-084 Н]
Зміст: Молитва : "Володимире! Наш батьку милостивий!.." ; Родина : "Гілки до
дерева хиляться..." ; Батьківська стежина : "Є стежина в полі..." ; Франкова криниця :
"Кринице, зранена голубко сиза..." ; Рушничок для сина : "Мати свому сину..." ; Дорога до Трускавця : "Весняні злети і небесні мрії..." ; Доброта : "Від сонця Божий
день ясний..." ; Дорога : "Не жалійте себе, не жалійте..." ; Гей, з гори, гори : "Печаль,
мов жар, розлилась полином вина..." ; Сонячна дорога : "... на виду..." ; Моя далека
зоре : "О, ти була, як пташка в полі..." ; Соловейко : "За лугом нива..." ; Свіча над
пристрастю палала : "Магічні зустрічі короткі..." ; Шануймо жінку : "Не вдармо навіть цвітом жінку..." ; Цвіт кохання : "Мак червоний..." ; Дощі з гостей прийшли :
"... лягли на душу..." ; Трояндовий вогонь : "Між плаями чекань..." ; Софія : "У полі
зберігалося зернятко..." ; Люба : "Стежка в'ється між полями..." ; Вікторія : "Весною
небо зацвітає..." ; Красиві квіти : "... довго не живуть..." ; Весілля : "Ти заговорила..." ; Чи серце у когось за вами болить? : "За хмарами сонце сховалось в глибинах...".
34. Вокальні твори П. І. Чайковського та старовинні романси в обробці
М. Скорика для фортепіанного тріо : навч.-метод. посіб. для студ. [вищ. навч. закл.
культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації] вок. ф-ту в курсі заг. фп. : [для голосу
в супроводі тріо: скрипки, віолонч. та фп. / авт.-упоряд. Тюріна О. В.]. — К. : Нац. муз.
акад. України ім. П. І. Чайковського, 2010. — 131 с. ; 30 см. — ISMN М-707579-00-4. —
[2012-176 Н]
Зміст: Фомін Б. Только раз : "День и ночь роняет сердце ласку..." / сл. П. Германа. — Листов М. Я помню вальса звук прелестный / сл. авт. — Фельдман М.
Ямщик, не гони лошадей : "Как грустно, туманно кругом..."/ сл. Н. Ріттера. — Дюбук А. Поцелуй же меня, моя душечка : "Тебя встретил я, мою милую..." / сл. С. Писарева. — Спіро О. Портрет : "Расстались мы, но твой портрет..." / сл. М. Лермонтова. — Бакалейніков А. Бубенцы : "Сердце будто проснулось пугливо..." /
сл. А. Кусикова. — Гурильов О. Улетела пташечка : "... в дальние края..." /
сл. С. Сельського. — Чайковський П. Средь шумного бала : "... случайно..." ; Серенада Дон-Жуана : "Гаснут дальней Альпухары..." ; Благославляю вас, леса ; То было
раннею весной ; На нивы желтые / сл. О. Толстого ; Меркнет слабый свет свечи /
сл. Д. Ратгауза ; Страшная минута : "Ты внимаешь, вниз склонив головку..." / сл. NN.
— Булахов П. Гори, гори, моя звезда / сл. Чуєвського. — Абаза А. Утро туманное :
"... утро седое..." / сл. І. Тургенєва.
35. Вольський А. М. Отча земля : пісні та романси : [для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Анатолій Вольський. — Луцьк : Надстир'я, 2012. —
113 с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-517-727-2. — [2012-181 Н]
Зміст: На щедру долю : "Земля радіє, земля співає..." ; З Новим роком : "... з новим кроком..." ; Отча земля : "Рідна земля — доля моя..." ; Пам'ять Берестечка : "Чор26

ний ворон кряче, Україна плаче..." ; Не пора, не пора ; Цвіте безсмертник на могилі :
"Коли навесні зацвітає..." ; Коли співають діти : "Коли щасливі діти — щасливі батько й мати..." ; Останній дзвінок : "... останній урок..." ; Сяє квітом осіння пора :
"Жовте листя на землю спадає..." / сл. В. Гея ; Ти ніколи не вмреш, Україно! : "Прихилюсь до народів сердечно й уклінно..." / сл. С. Литвина ; Елегія : "Зима, зима..." ;
Музика весни : "Цвіту вишень білий сніг..." ; Море : "Мене кликала пісня прибою..." ;
Не поспішаймо спалювать мости ; Осінь : "Натомилась осінь, натомилась..." ; Давай
забудем : "Гірчить в душі бентежний щем, болючий щем..." ; Хай щасливі будуть
люди : "Скільки раз я тут проходив..." ; Мама : "... мама — усмішка, і слово..." ; Колисанка : "Небеса цвітуть бузковим обрієм..." ; Колискова : "Люлі, донечко, засни,
хай тобі насняться сни..." ; Вечірня пісня : "Темна нічка на землю спустилась..." ;
Казкова ніч : "Ніч казкова наступає..." ; Новорічна пісенька : "Рудохвосте білченятко..." / сл. О. Харчук ; Скликають дзвони на Свята зелені ; Не зникай, не губись : "Ти
забула ніч ту, що промінилась днем..." : Засумую за смутком твоїм ; Журавлина : "Де
над озерами марево плине..." / сл. П. Маха ; Понад Світязем : "... чаєчка в'ється..." ;
Журавлине крило : "Вже на осінь лягло журавлине крило..." / сл. І. Чернецького ;
Пісня про Рожище : "Моє Рожище миле..." ; Пісенька Букварика : "Я — Букварик вам
відомий..." / сл. не указ. ; Жінкам : "Будьте завжди ніжними душею..." ; Незабудки :
"Знов твоїми очима..." ; Золоте весілля : "... Скільки в ньому золота!.." / сл. О. Богачука ; Душі, з небес благословенній : романс / сл. Т. Шевченка ; Благословенні будьте, день і рік : романс / сл. Ф. Петрарки ; пер. Д. Павличка ; Вечірнє ворожіння над
Дніпром : "Явись мені у дзеркалі Дніпра..." : романс ; Білий танець : "Я наважусьтаки, хоч собі на біду..." ; Мальви : "Мерехтіли мальви в місячному сяйві..." /
сл. В. Штинько ; Ой, не бийсь, моє серденько : "Човником по небу місяць..." ; У Італії
далекій ; Айстри : "При тихій погоді вже айстри розквітли..." ; Веснянка : "Ми веснянку заспіваєм..." ; Ой весно, ти весно ; Впали ноти на папір / сл. Л. Засадко ; Твої
слова : "Ти подивись, яка краса!.." ; Моя ластівка : "Прилетіла і защебетала..." ; Хризантеми : "Ми з тобою в любові ростемо..." / сл. Й. Струцюка ; Над Україною : "Як
сонце кучерики розповило..." / сл. Н. Горик ; Ой котилось колесо : "... угорі..." /
сл. Н. Бугай ; Солодка пісенька : "Любе літечко буяло..." / сл. авт. ; Молитва до Миколая : "Святий Миколаю..." / сл. Н Гуменюк.
36. Гордійчук Г. В. Посміхайтесь добрим людям : [пісні : для співу без супроводу / авт. муз.:] Галина Гордійчук, Марія Жабляк ; [авт. сл.] Юлія Драгун ; худож.
О. Ладижець. — Ужгород : Карпати, 2012. — 119 с. : іл., портр. ; 30 см. — 1 500 пр.
— ISMN М-707511-02-2 (у паліт.). — [2012-231 Н]
Зміст: Гордійчук Г. В. А ми діти-гуцулята : "Ой ішов я співаючи..." /
сл. Ю. Драгун і М. Драгуна ; День знань : "Осінь кличе до себе в гості..." ; У рідній
школі : "Звучить осінній вальс..." ; Любіть неньку-Україну : "Україно моя мила..." ;
Діалог з Тарасом : "Тарасе, батьку, ой нелегко..." ; Віддаймо шану ветеранам : "Буяє
зеленню природа..." ; Святий Миколай : "Раз на рік у всі оселі..." ; Обіцянки Святому
Миколаю : "В день святковий, в день чудесний..." ; Благословіння Миколая : "На
Миколая — веселе свято..." ; Мама для усіх рідненька ; Зернятка мудрості :
"... шукайте у народу..." ; Промінець : "Зустрічаймо сонце красне..." ; Верховинська
святкова : "Весело на свято поспішають діти..." ; За грибами : "Усією родиною..." ;
Про горобчика : "Злива полем загуляла..." ; Дива новорічної ночі : "В новорічну ніч
чудову..." ; Барвінок : "Я весною дуже рано..." ; Молитва : "Помолимось за тих, що у
розлуці..." ; Діво Маріє, сталося диво : "О Діво Маріє, Божая Мати..." ; Ми співаємо
Тобі... : "Боже-Отче, наш єдиний..." ; Пісня Пресвятій Богородиці : "До Тебе лину я
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душею..." ; Собор святого Михаїла ; Несім мир та ласку : "Зоря Віфлеємська засвітила..." ; Пагінці доброти : "Потрібно в мирі жити..." ; Молодята вдячні Богу : "Ой у
горах, в полонинах вітрик повіває..." ; Невидимий лицар : "Всі ангельські хори у небі
співайте..." ; Посміхайтесь добрим людям : "Вишивала рушничок..." ; Рідна річечка :
"Дзюркочучи між травами, біжать струмки із гір..." ; Зозуленька : "Ой ти мила зозуленько..." ; Люблю я гори й звори : "Люблю я рідну хату..." ; Осінь у Карпатах : "Біля
водоспаду..." ; На новосіллі : "Защеміли всіх серденька..." ; Білі троянди : "Сьогодні
до вас зібралися всі в залі святковій..." ; Балада про чорнобильську біду : "Їду в потязі..." ; На межі незгоди й протиріч : "Скільки в світі фальші і брехні!.." ; Маски :
"Життя у нас театр — ми граємо у ньому..." ; Мій краю, ти розквітнеш в благодаті :
"О рідні гори, доли, полонини..." ; Молімось за Вкраїну : "Молились наші предки..." ;
Любіть нашу Україну ; Як співають гуцулики : "Люблю гори, полонини..." ; Вишивані рушники : "Ой на нашій Верховині..." ; Веселкова : "З-за хмаринки дощової сонце
виглядає..." ; Мереживо чудесних мрій : "О краю мій, карпатський рідний краю..." :
(читається на фоні "Вокалізу") ; Половинка моя : "Я знаю, що в цьому світі..." ; Марічка-чічка : "У садочку між горами..." ; Ой грабе похиленький : "На високій полонині..." ; Едельвейс : "Проста і скромна, ніжна й горда..." ; Коломийочка : "Чути в
селі коломийку..." ; На скубіллю : "Ой пуйду я на скубілля..." ; Як я оженився ; Щастя мені молоденькій : "Ой пустіть ня, люба мамко..." ; Хитра чічка : "Уженився старий дідо..." ; Білявина : "Ой кувала зозуленька..." ; Ой як я ся здогадаю ; Ой прийшла'м на вечорниці ; Ой пішов я косити : "Ой іду я в поле косити..." ; Ой ішла я на
базар ; Ой Іванко ведмедя злякався : "Іде Йванко лісом..." ; Обіймав я Лянку ; Неслухняна жінка : "Як я оженився..." ; На високій полонині ; Моя мила, моя люба : "Моя
дівчинонька..." ; Будем собі газдовати : "Ой подруго моя мила..." ; Кумина порада :
"Ой ти, моя кумонько..." ; Чудні вечорниці : "Ой ішов я у неділю..." ; Дивна пришта :
"Занадився до куми..." ; Такий гаразд, як у нас, у кожну родину : "А я свому миленькому..." ; Доля наша біля річки зацвіла : "Ой ішла я, біля річки..." ; Коломийки легінські : "Ой багата полонина зворами, лісами..." ; Коломийки дівоцькі : "В полонині
між горами ярочок маленький..." / сл. Ю. Драгун. — Жабляк М. Д. Білка-вчителька :
"Вчила білочка читати..." ; У ніч під Новий рік : "Срібно-білії сніжинки..." ; На Різдво
Христове : "Вже Різдво Христове..." ; Пасли вівці в полонині : "Пасуть вівці в полонині..." ; Заспіваймо коломийки давнього звичаю : "Заспіваймо веселенько..." /
сл. Ю. Драгун.
37. Дорогою до матері : (зб. віршів та пісень) : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / авт. сл. С. Ващук] ; Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. держ. центр естет. виховання учнів. молоді. — Хмельницький : Заколодний М. І., 2013. — 23 с. : портр. ; 21 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-2597-16-5.
— [2013-003 Н]
Зміст: Кравчук С. Додому приїду : "Їхала з дому я у світи..." ; Добра пісня :
"Я для вас цю пісню заспіваю..." ; Мама у нас є одна : "У нашому серці мама жила..." ; Мамі : "Матінко моя, голубонько сива..." ; Мій світ : "... це — віра і любов, де
поруч ти зі мною..." ; Народилась і живу я в Україні ; Наша рідна Україна : "На нашій українській землі зацвітають сади навесні..." ; Сніжинки : "Вже зима надворі і
сніжинки знов кружляють..." ; Ти в мене єдина : "Цей день я ніколи тепер не забуду,
й назад вже немає мені вороття..." ; Цвіте терен / сл. С. Ващук.
38. Єрмакова Л. Мамо, лишайтеся з нами : пісні : [для голосу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу / авт. сл.] Йосип Фиштик ; [авт. муз.] Л. Єрмакова. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2011. — 119 с. : портр. ; 21 см. — ISBN 978-966-2248-87-6. —
[2013-035 Н]
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Зміст: Єрмакова Л. Ця земля — Україна : "Летять птахи-лелеки..." ; Рідний
Києве мій : "У пору весняну цвіли каштани..." ; Свята неділя : "Бувають дні звичайні
і святкові..." ; Спішимо жити : "Вік наш короткий, мов житнє стебло..." ; Мамо, лишайтеся з нами : "Мамо, матусе, горлице в небі..." ; Моєму синові : "Ти з'явився на
світ..." ; Незабудки : "Спитай у незабудок..." ; Метелик душі : "П'янким струмком моє
життя біжить..." ; Я знову жити починаю : "Любов згоріла наче у вогні..." ; Христина : "Христино, Христино, моя ти Христино..." ; Божена : "Нічого між нами нема,
нема, нема..." ; Зоряна : "Що вище у світі загадковім?.." ; Роман : "Розсіявся над річкою туман..." ; Нас троє : "... я і ти..." ; Тустань : "Ой, чумаченьку, на мить зупинися..." ; Сповідь : "Якщо я обійду чужу біду..." ; Любисток долі : "Мене купала в любистку мати..." ; Світ для двох : "Залиши принади тих вітрів..." ; Танго любові : "Чи
то на вечір схожі ви..." ; Недоступна : "... у коханні..." ; Рибка золота : "Рибки дивляться у світ..." ; Почуттів було немало : "Я шукала у любові..." ; Яблуко спокуси :
"Хто казав, що Єви нині не буває..." ; Повернися до любові : "Сховатись можна від
дощів..." / сл. Й. Фиштика ; Чудова мить : "В саду моїм горіхів зорепад..." / сл. авт.
39. Злотник А. И. Радужные нотки : песни комп. А. Злотника : [для пения з
букв.-цифр. обознач. парт. сопровожд.]. — Х. : Фолио, 2013. — 67 с. ; 26 см. —
2 000 экз. — ISBN 978-966-03-6039-6. — [2013-055 Н]
Содерж.: Веселый гном : "В лесах живет веселый гном, затейник и чудак..." /
сл. Ю. Рыбчинского ; Все печали нипочем : "Два дурака издалека пришли к себе
домой..." ; Карусель : "В солнечных лужах купаются голуби..." ; Конопушки : "Не
надо волноваться, веселые подружки..." ; Начало лета : "В моем распахнутом окне
метель серебряных черемух..." ; Не горюй! : "Только вчера он провожал тебя..." ;
Небо очень высоко : "Наступило утро, лучи горят в окошке..." ; Песня про дедушку :
"Мы смотрели кино про войну, я и дедушка вместе со мной..." ; Рождественский
вальс : "Опять кружится и колдует снег..." ; Спящая царевна : "Играет на скрипке, на
струнах лучей..." ; Три цветных шара : " Летали три цветных шара — зеленый, красный, синий..." ; Учитель пения : "За окном синицы, как ноты на странице..." ; Чивичиви : "Ласточка гнездо свила высоко под крышей... " / сл. А. Вратарева ; Елочка :
"... мохнатые иголочки..." ; Колокольчики смеха : "Веселым и дружным отрядом..." ;
Красная Шапочка и Буратино : "С Красной Шапочкой однажды на поляне..." ; Лесной концерт : "На широкую поляну все пришли без опозданий..." ; Моя бабушка :
"Вместе с бабушкой сидим опять мы дома..." ; Песенка воробья : "Цветут, цветут
деревья весной, весной..." ; Песенка слона : "Шагаю снова прямо, призывный слышу
звук..." ; Сказка Перро : "Ах, сколько Золушек живет..." ; Снежная гора : "Зимою все
вокруг бело, бело, бело, бело..." ; Солнце ; Улыбнись! : "Снова о тебе мои мечты,
ты... ты... ты..." / сл. И. Лазаревского ; Если б я играл на скрипке : "Я тропою к лесу
вышел..." ; Мой маленький котенок : "... смышленый и пушистый..." ; Что нельзя
купить? : "Я с утра хожу босой, весь обрызганный росой..." / сл. В. Орлова ; Зверюшкины частушки : "Две норушки, две подружки, очень маленькие мышки..." /
сл. В. Алоева ; Одиннадцатый "Б" : "С тобой смеялся день веселый..." ; Про Вилли :
"На лошадь большую сел маленький Вилли..." ; Про слона : "Одним весенним утром
слон мне в двери позвонил..." / сл. А. Лесто.
40. Злотник О. Й. Сонячна музика : пісні комп. О. Злотника : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу]. — Х. : Фоліо, 2013. — 111, [1] с. ; 26 см. —
2 000 пр. — ISBN 978-966-03-6056-3. — [2013-056 Н]
Зміст: Аве! : "За обрієм ледь прокидається сонце..." ; Весела господарка : "Мами ще нема з роботи..." ; Гей, давай-но граймо! : "У селі неділя..." ; Звіру — вірю :
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"На узліссі красень-лось..." ; Козак : "Я в трамваї не сідаю..." ; Ой, не можу я, не можу : "Я в садочку відшукав..." ; Пінгвінія : "Там білий сніг, там небо синєє..." ; Роса :
"Смарагди-росинки гойдає трава..." ; Секрет здоров'я : "Я ніколи не хворію..." ; Тьопшльоп! : "Жив дідусь у білій хаті..." ; Цвінь-цвірінь : "Ще коли ми були..." ; Чай :
"Самовар водиці повен..." ; Що б зробить таке веселе? / сл. Л. Ямкового ; Бабуся :
"Знов моя бабуся пісню заспіває..." / сл. О. Білозір ; Барви рідної землі : "Ми веселі
маляри..." ; Березневі ручаї : "Блукали ми по місту після школи..." ; Бібабо : "Вона
тендітна, мов лілея..." ; Бульварами : "Тінь тонкого листа..." ; Вершник : "Вище золота Софії..." ; Все золото світу : "Край білого собору..." ; Гусарська балада : "Молодий
чорнобривий гусар..." ; Дудочка : "Давним-давно в далекий час..." ; Зачарована земля : "Все росте, цвіте на світі..." ; Злива : "Мамо, матусю..." ; Каштановий вальс :
"Біля нашої школи..." ; Квіти : "В зеленолистому саду..." ; Мамина пісня : "Прилетіли
буслики..." ; Масляна : "І дорослі і малята..." ; Мати-тополя : "Весь день шаленіли
гармати..." ; Матроси : "Веселі промінці..." ; Місто "Дивина" : "У місті "Дивина"..." ;
Музика рідного дому : "Від Києва до Львова..." ; Новенька : "За вікном накрапав..." ;
Новий рік : "Мерехтять ліхтарики..." ; Паляниця : "Біла паляничка..." ; Старт і фініш :
"З тобою ми спортсмени..." ; Танок кенгуру : "Раз і два. Упор на п'яти!.." ; Театр для
малят : "Другий "Б" ходив до ТЮГу..." ; Ухтимко : "У нашому будинку..." ; Хоч із
дому не виходь : "Я по вулиці іду..." ; Шкільний Дон-Жуан : "На магнітофоні..." ;
Школяри-школярики : "На підвіконні в класі квіти..." / сл. О. Вратарьова ; Батьківська пісня : "Тихий вечір над ставами..."/ сл. М. Мельникова ; Вишиванка : "Україно
моя, вишиванко..." / сл. Г. Булаха ; Мамина хатина : "... на краю села..." / сл. Г. Шаповалової ; Родина : "Може в житті хтось принаду підкине..." / сл. В. Крищенка ;
Скрипалик : "В старому місті кафе і бари..." / сл. С. Руденка ; Тече вода з-під явора /
сл. Т. Шевченка ; Чуєш, мамо? : "Рідна мамо, добра моя ненько..." / сл. М. Ткача ;
Я не хочу грати у війну : "Я сьогодні знову не засну..." / сл. С. Галябарди.
41. Карасьов В. М. Божа зірка : пісенник для дітей та юнацтва : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / В'ячеслав Карасьов. — Немирів (Вінниц.
обл.) : Торг. дім "Едельвейс і К", 2012. — 99 с. : іл., портр. ; 21 см. — 200 пр. —
ISBN 978-966-2462-71-5. — [2012-189 Н]
Зміст: Божа зірка : "... золота..." / сл. І. Овечка ; Ясна дитина : "Свіжеє сіно, ясла кленові..." ; На Великдень : "... діл і вись..." / сл. О. Стефанович ; Дідух : "Сніг
всміхається — Різдво..." / сл. В. Слапчука ; Іде Різдво : "Дзвонять дзвони знову й
знову..." / сл. А. Камінчука ; На Різдво : "... горить ялинка..." / сл. О. Олеся ; На веселім святі : "Ми співаємо на святі..." ; На Василя : "На Новий рік, на Василя..." /
сл. З. Хоменко ; Народилося на сіні ; Всі радійте й веселіться / сл. З. Филипчука ;
Різдво Христове : "Від оселі до оселі..." / сл. А. Пелішенка ; Подарунок на Різдво :
"Під ялинкою тихенько..." ; Солодкий місяць : "Подекуди ще рештки снігу..." ; "Свято Пасхи : "... недалечко..." / сл. Н. Куфко ; З Різдвом христовим : "Хай за вікном
хуртеча злиться..." / сл. Й. Струцюка ; У Різдвяну ніч : "Різдвяна ніч. Золотосяйні..." /
сл. О. Кобець ; Різдво : "... то є величне свято..." / сл. М. Разенкової ; Свят-вечір :
"Діти з-за порога..." / сл. М. Хоросницької ; Сію-вію : "Я несу щедрівочку : (щедрівка)" ; Писанки : "Ввечері матуся нас чарує..." / сл. С. Жупанина ; Узвар : "За вікном
вітрище дме..." / сл. О. Маландія ; З Різдвом тебе, краю! : "З Різдвом й Новоріччям,
вкраїнський мій люде..." / сл. Г. Качана ; Колядка : "Темної ночі зоря засвітила..." ;
Христос Воскрес! : "... моя дитино!.." ; Молитва : "Боже, Господи, Ісусе..." /
сл. К. Перелісної ; Колядка : "Я в матусі донечка..." / сл. Н. Любиченко ; Посівальна :
"Сієм-посіваєм од вашого порога..." / сл. І. Одинець ; Новий рік : "Раннім, зоряним
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світанком..." / сл. Л. Костакової ; Різдво Христове : "... свято в домі..." / сл. М. Романенко ; Святий вечір : "На Свят-вечір, красний вечір..." / сл. Ю. Шкрумеляка ;
У Різдвяні білі свята ; Маленька паска в велике свято : "Печуть матуся велику паску..." / сл. Р. Завадовича ; Маєш маму — шануй її свято / сл. В. Василашка ; Стрітення Господнє : "... це на всі віки..." / сл. К. Палій К ; Вже весна : "А чи вже готові..." /
сл. М. Петренка ; Дорогой Отец Небесный / сл. С. Валевич ; Вередує пишна паска... /
сл. Т. Даниленка ; Квітує верб'я : "Неділя Вербна..." / сл. В. Гринько ; Воскресний
дзвін : "Задзвонив воскресний дзвін..." ; Великдень : "Ішла Ганнуся у церкву ранком..." / сл. Л. Храпливої-Щур ; До діточок : "Годі, діточки, вам спати..." / сл. О. Пчілки ; Найкраща крашенка : "Я сестричці-невеличці..." / сл. В. Багірової ; Пасочки і
крашанки : "Пасочки духмяні..." / сл. Л. Дяченко ; Христос Воскрес : "Квітне квітень
ніжним цвітом..." / сл. В. Кравчука ; Христос Воскрес / сл. С. Паньківа ; Христос
Воскрес : "Пресвітле свято наступає..." / сл. В. Степанюка ; Великдень : "Котилася
писаночка..." / сл. С. Роляник ; Великдень : "Великдень недалечко!.." / сл. О. Згарської ; Павлик : "... грався у пісочку..." / сл. Л. Біленької ; Писанки : "Розмалюємо
яєчка..." / сл. О. Василець ; Счастье в любящих сердцах : "Счастье вовсе не во славе..." / сл. А. Гапченко ; Господи, прости : "Аби не запізнитися на прощу!.." /
сл. О. Дунської ; Молімося : "... за Україну..." / сл. Г. Медведської ; Молитва : "Втомлена іду я спатки..." / сл. Л. Старицької ; Молитва : "До Тебе, Ісусе, я ручки складаю..." / сл. Л. Пилип'юк ; Йде Христос полями / сл. І. Чайковської-Павлів ; Покров
Марії : "В жовтні небо синє..." / сл. І. Савицької ; Свято Покрови : "Світ у сяйві, не
пізнати..." / сл. О. Лупія ; На свято : "Я Святого Миколая..." / сл. М. Пономаренко ;
Доброму Миколаю : "На віконце я хукаю..." / сл. О. Кротюк ; Гостинці Святого Миколая : "Він ходить від хати до хати..." / сл. С. Майданської ; Миколай дари несе :
"Зимовий вечір впав на плечі..." / сл. І. Салюк ; Свято гарне в Україні : "Є свято гарне
в Україні..." / сл. І. Цельняк ; Поспішає Миколай : "Через поле, через гай..." /
сл. Г. Шевчук ; Прийшов Миколай : "Коли замерзла річка..." / сл. Н. Тріщ ; Обіцянка
Миколаю : "Під Миколаєм святим, у куточку..." / сл. Р. Назаренка ; Прохання до
Святого Миколая : "Святий отче Миколай..." / сл. В. Багірової ; Земля хай миром
повниться : "Широкими дорогами..." / сл. Н. Кібець ; Православна віра : "Загарбники
нас нищили віки..." / сл. А. Бойка ; Светлый праздник Рождества ; Христос Воскрес! :
"Земля и солнце, поля и лес..." ; Рождеству Пресвятой Богородицы / сл. авт. ; Йдемо
колядувати : "Свято як свято..." / сл. нар.
42. Карасьов В. М. Живи, Україно! : [пісенник : для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] : кн. присвяч. до Дня міста Немирова / В'ячеслав Карасьов. —
Немирів (Вінниц. обл.) : Торг. дім "Едельвейс і К", 2012. — 99 с. : портр. ; 20 см. —
200 пр. — ISBN 978-966-2462-70-8. — [2012-190 Н]
Зміст: Карасьов В. Живи, Україно! : "Живи й розквітай, Україно прекрасна..." ;
Рідний край : "Над Собом-рікою живемо з тобою..." ; Україно матінко моя : "Україно, ти в житті не раз..." ; Слава спорту : "Ми любим спорт і пісню поважаєм..." ; Кредити для села : "Вночі кредити спати не дають..." ; Аграрії : "... це люди вічні..." ;
Вартовий здоров'я : "Древнішою з одних професій була..." ; Віра в інвестора : "Інвесторів запрошуєм в село..." ; Чужого горя не буває : "Дитячий сміх — батьківське
щастя..." / сл. А. Бойка ; Величальна Немирову : "Ніжна перлина ясного Поділля..." /
сл. Н. І. Стебновської ; Батьківська хата : "Життя розкидало по світу..." / сл. К. Адаменко ; Батьківський край : "Яку мальовничу країну я маю..." ; Ковалівка : "Моє село: поля, ліси та ріки..." / сл. С. В. Чернати ; Величальна Україні : "Моя Україно —
преславна державо..." / сл. П. Ткачука ; Де найкраще місце на землі? : "Де зелені
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хмари яворів..." / сл. Д. Павличка ; Безмежний світ : "Такий цікавий світ безмежний..." / сл. Н. Красоткіної ; Журавлик : "Летів, летів журавлик..." / сл. О. Яноша ;
Мамина калина : "Люблю свою хатину в ріднім краї..." / сл. О. Чайнікова ; Моя мати
— Україна : "Мені мати — Україна..." / сл. А. Пелішенка ; До рідного краю /
сл. В. Кравчука ; Моя ненька — Україна : "Десь лине пісня солов'їна..." / сл. Н. Бездудної ; Маленька українка : "Я маленька українка..." / сл. У. Федасюк ; Моя ти земле! : "... земле українська..." ; Свято незалежності : "Сьогодні ми святкуєм Незалежність..." / сл. М. Смалійчук ; Моя Україно : "Моя Батьківщина — це мама і тато..." ;
Я вірю в майбутнє твоє, Україно : "Я хочу, щоб сонце світило ласкаве..." /
сл. В. Парфьонова ; Немає України без калини / сл. Г. Клок ; Пісня подолянки : "На
Поділлі квітує пшениця..." / сл. А. Паламарчук ; Пісня про Україну : "Не помилюсь,
коли покличу..." ; Пісня про Батьківщину : "Щасливій долі уклоняюсь..." / сл. І. Хоменко ; Подільський мій краю : "У широкім світі є країв багато..." / сл. В. Хоменка ;
Прекрасна рідна Україна / сл. В. Шнайдера ; Рідне село : "Моє село, поля і трави..." /
сл. Т. Варавви ; Солов'їна пісня : "Одна Батьківщина, і двох не буває..." / сл. М. Бакая ; Я люблю : "Більше, ніж саму себе..." / сл. О. Кобець ; Сонячний дім : "Привітний і світлий наш сонячний дім..." / сл. А. Німенка ; Про нашу Україну : "Ми дуже
любим весь наш край..." / сл. М. Познанської ; Українські діти : "Ой у саду, у садочку..." / сл. Р. Завадовича ; Я — Українка : "Я горда тим, що українка..." / сл. Г. Бідняка ; Люблю я музику і квіти / сл. А. Фіглюка ; Мій чудовий дитсадок : "Наша маленька дитяча країна..." / сл. О. В. Одуд ; Рідна Батьківщина : "Наша Батьківщина — наче
зелен-сад..." / сл. Т. Волгіної ; Вишиваночка : "Підростаю в татка й неньки..." / сл. О. Євтушенка ; Україна-ненька : "Погляньте навколо, це ж яка краса..." ; Україно моя : "Ти
для мене єдина..." / сл. К. Палій ; Синьоока моя Україна ; Карпати : "Закохалась у
високі гори..." ; Прикрась, людино, білий світ ; Ти, Поділля моє : "На Поділлі моїм,
де зозулям кувати й кувати..." ; Емігрантка : "Може, хтось ще і досі не знає..." ; Рідна
хата : "Вже серпень косить вранішні тумани..." ; Не стріляйте у лебедів : "На березневі першотали..." / сл. Т. Корнецької ; Зове рідна мати : "Ой, нашого люду по світу
багато..." / сл. В. Крищенка.
43. Кас'яненко С. В. Нотний дощ : пісен. зб. : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Світлана Кас'яненко. — Корсунь-Шевченківський (Черкас.
обл.) : Всесвіт, 2012. — 109, [2] с. : іл., портр. ; 28 см. — Текст укр., рос. — 1 000 пр.
— ISМN 979-0-9007090-0-4. — [2012-179 Н]
Зміст: Кас'яненко С. Новорічна : "Тихо падають сніжинки..." ; Новий рік :
"Дід Мороз до вас прийшов..." ; Санчата : "По дорозі — "рип-рип"..." ; Сірий котик :
"Я — сріблястий сірий котик..." ; Сонячний зайчик : "Розкажу одне з чудес..." ;
Польова рідня : "Щойно вмилися росою..." ; Веснянки : "Рижий кіт і рижий пес..." ;
Хмаринки : "В сиву даль хмаринки..." ; Пісенька про пісеньку ; Футбол ; Нотний
дощ ; Чарівний край : "Я знаю пісню про чарівний край..." ; Зірки України : "У ненці
Вкраїні так зоряно стало..." ; Ave Maria : "... piena di grazia..." ; У Петрівку : "Сонечком засяяв колос золотий..." ; В полі мак палав ; Твої слова : "Знайди для неї не такі
слова..." ; У Флоренції літо : "Старий міст, я твій гість — у Флоренції літо..." ; Відшуміли жита : "... воском лите колосся..." ; Ой бандура грає ; Моя Янталко : "Ти Янталко моя ясноока..." ; Виноградна кісточка ; Пані Марія : "Даруй свій погляд ласкавий..." ; Квітчанська козацька : "У Квітчанських, у лісах..." ; Ниточка : "Розірвалась
ниточка та й зробила два кінці..." ; Жіночі сльози : "Ви рятували в горі і щасті..." ;
Передзвін : "... сердець..." ; Шевченківські краї : "Ой Шевченківські краї, передзвони..." ; Збирайте майдани! : "Вже вкотре у зраді й надії щораз..." ; Моя подруга : "Все
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мои взлеты и паденья..." ; Сильная женщина : "На закате мне тихо взгрустнулось..." ;
От "до" до "до" : "Вся жизнь — как гамма..." ; Двенадцать месяцев : "У января..." ;
Посвящение лошадям : "В победе над врагом..." ; Дай мне сегодня ; Седьмое небо :
"Кем бы ты ни был..." ; Секрет : "Заведу совсем случайно разговор..." / сл. авт. —
Брилін Е. Марічкина сопілка : "Що ж це вранці у гайочку за музики грають?.." /
сл. С. Кас'яненко. — Кирейко В. Небесний друг : "Яскраве і бажане..." ; Олівцімалювці : "Я — зелений олівець..." ; Дві зозульки : "Дві зозулі прилетіли, всілися на
гілля..." / сл. С. Кас'яненко. — Рябчич М. Білий янгол : "Наш янголе небесний..." ;
Шал кохання : "Нашуміли нам дуби в Шевченковім краї..." ; Шал кохання : "Поєднали нас духмяні трави..." ; Надія : "Вкотре світло згасло у вікні..." ; Біла хата : "Біля
річки хатина..." ; Мої літа : "Молодість була весною..." ; Десняночка : "Між зелених
лісів..." ; Присвята : "Моя рідна, дорога, ласкава мамо!.." ; Морской коктейль : "Шелест пальмы с французским акцентом..." / сл. С. Кас'яненко ; Рябиновый венок : "Тихо имя твое повторить..." / сл. С. Кас'яненко и В. Тараненко. — Лойтра П. Добра
ніч : "... тиха ніч, місяць сходить ясно..." ; На поляні : "В літнім лісі на поляні..." ;
Земляки ; Київ каштановий : "Знаю я, знаю я, крутиться земля..." ; Чумацький шлях :
"Відшуміли жита, воском лите колосся..." ; / сл. С. Кас'яненко. — Морщавка О.
Надія : "Світло згасло. Темно у вікні...". — Харенко А. Пісня рибалки : "Чашку кави смачно вип'ю серед ночі..." / сл. С. Кас'яненко.
44. Косенко М. А. Піснею виткана доля : [пісні] / Михайло Косенко. — Вінниця : Вінниц. обл. друк. : Книга-Вега, 2012. — 82, [5] с. : іл. ; 29 см. — 200 пр. —
ISBN 978-966-621-509-6. — [2012-150 Н]
Зміст: Косенко М. Ой, літа мої, літа : "І жить було нелегко і непросто..." /
сл. В. Борового і М. Гаврилюка ; Щедрівка для учителя : "Добрий вечір, вчителю
дорогий!.." / сл. нар. ; Єдина Україна : "Одна від заходу й до сходу..." / сл. Д. Чередниченка ; Перша вчителька : "... перший урок..." ; Слава Богу : "... і Духові Святому..." ; Козацького роду солдат : "Солдат плоть від плоті народу..." / сл. М. Гаврилюка ; Ставок заснув : "... в вечірній тиші..." : (Вечірній пейзаж) / сл. нар. ; Ти бережи
мене : "А я на небі он та зірниця..." / сл. Г. Дущак ; Ти десь : "... За дальніми степами..." / сл. В. Гудтовенко ; Умовляла мене мати : "... Моя доню, розум май..." /
сл. С. Кремльова ; Доярці : "Синіми світанками..." ; А любов буде жити повік : "Вечір
зорі розкидав по небу..." / сл. І. Маковійчука ; Математика : "Чтоб водить корабли,
чтобы в небо взлетать..." / сл неизв. авт. ; Білий сніг у зеленім гаю : "Білий сніг у
березовий гай..." / сл. М. Стасюка ; Солдатка : "Стільки літ без тебе вже пройшло..." /
сл. Т. Мельничук ; Матері солдата : "Знов весна, а на душі неспокій..." /сл. М. Куземського ; Спасибо, ветераны : "В огне боёв и холоде буранов..." / сл. В. Орлова ; Сын
не вернулся с войны : "Над мирной страной догорают закаты..." / сл. Е. Чещевой ; Не
шуми, ялинонько / сл. Ф. Чирви. Українські народні пісні: Летить галка через балку ; Бандуристе, орле сизий : "... добре тобі, брате..." / сл. Т. Шевченка ; Ой, хмариться, туманиться ; Ой, сусідко : "Заспіваймо пісню веселеньку..." ; Хома п'яний у млині : "... хропе..." ; Новорічна щедрівка : "Сніг-сніжочок на гайочки..." ; Бабусю рідненька ; Ой, там за Дунаєм ; Калино-малино : "... чом не процвітаєш?.." ; Віночок жартівливих пісень : "Ой дівчино, шумить гай..." ; Зайшло сонце за віконце : "Ляжеш
спати на кроваті..." ; Дівчино моя, переяславко ; Ой на горі цигани стояли ; Ой, у полі
на горбочку ; Ти ж казала: прийди ; Ой, дівчина-горлиця ; Як засядем, браття, коло чари.
45. Криниця мого кохання : пісні [на слова Дмитра Луценка] / Дмитро Луценко. — К. : Парлам. вид-во, 2012. — 253, [2] с., [1] арк. портр. ; 30 см. — 400 пр. —
ISBN 978-966-611-854-0 (у паліт.). — [2012-162 Н]
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Зміст: Авдієвський А. Не громи в степах гудуть. — Шамо І. Пісня про рідну
землю : "Над широким Дніпром..." ; Калиновий гай : "Біжать шляхи долинами..." ;
Щедрий вечір : "Щиро вас вітаєм і добра бажаєм..." ; Голубий льонок : "Над лугами і
над нивами..." ; Розляглись тумани ; Юність : "Коли сяють закохані очі..." ; Одинока
тополя : "Край села над крутою дорогою...". — Зуєв О. Київ — моє ти кохання : "Дні
і ночі шумлять...". — Поляруш І. Ода хліборобам : "Як пахнуть влітку квітами простори!.." ; Володимирська гірка ; До живих я звертаюсь! : "Розростаються в парках
повоєнні тополі..." ; Для мене багато не треба. — Андрійчук П. Листи : "Бува, одна,
тамуючи досаду...". — Пашкевич А. Яблунева доля : "В саду зрубали яблуню стару..." / оброб. Л. Трофименка. — Рожавська Ю. Сповідь пам'яті : "В години журливі...". — Чухрай О. Повість про любов : "Коло саду..." ; Незабутнє кохання : "Тихо
музика лине..." ; Усе любов'ю зміряне до дна : "Любов прийшла до нас тоді зненацька..." ; Моя любов : "Де б я не жив, куди б не йшов..." ; Невгамовні солов'ї : "Весною
збуджені гаї..." ; Квітка планети : "І тополь чарівна окраса..." ; Дзвонкова криниця :
"Біля гаю, де вогонь калин..." ; За Березовою Рудкою ; Дівочий сон : "Живою казкою..." ; Цілуй мене : "Я ждав тебе, як ждуть гаї вербові..." ; Криниця мого кохання :
"Я захмелів, хоч і не пив вина..." ; Так, напевно, судилось ; Де ти, де ти? : "Зорі в небі
цвіли..." ; Зачаруй мої очі ; Не журись, коханий ; Женихи : "Кожний вечір хлопці
задивлялися...". — Кулик В. Ластівка : "Уже на осінь поверта...". — СтаматіОленєва Т. Без тебе я : "Ти п'єш красу мою до німоти..." ; Моя любове сокровенна :
"Мене чаруєш ти до млості..." ; Елегія : "З тобою разом весняна пора...". — Екімян О.
Спасибі вам, мамо : "Я часто ночами пригадую знов...". — Івасюк В. Чебреці : "Тихим смутком цвітуть лугові криниці...". — Фельцман О. Пісня про отчу землю :
"Чуєш, курличе...". — Мясков К. Дороги. — Домінчен К. Зориночка : "Сплять діброви в сизих чарах ночі...". — Мороз В. Дівчина з Полтави : "Пахнуть трави...". —
Алексєєнко Б. Ти мені наснилася : "Долею прийдешньою ти мені наснилася...". —
Кушнарьов О. Чорний чуб : "Сніг-сніжок...". — Левицький О. Гарбузи : "Щоб
даремно до дівчат...".
46. Купчинський Р. Г. (1894—1976). Ми йдемо в бій : повний зб. пісень Романа Купчинського : [для голосу без супроводу] / записав, упоряд. і зредагував І. Соневицький. — Львів : ЗУКЦ, 2012. — 139 с. : іл., портр. — У вих. дан. також: Нью
Йорк : "Червона калина" укр. видавн. кооператива, 1977. — Парал. тит. арк. англ. —
ISBN 978-617-655-011-2 (у паліт.). — [2013-054 Н]
Зміст: А я буду молитися : "Молилася матінка старенька..." ; Батьківська земле : "... краю багатий..." ; Бодріться : "... брати галичани..." ; Боже Великий :
"... Творче всесвіту..." ; Будь, Україно : "... сильна могуча..." ; Вдаряй мечем :
"... вдаряй, вдаряй..." ; Вже ясне сонце : "... світ позолотило..." ; Вже ясний світ : "... у
вікна б'є..." ; Ви життя своє дали ; Ви за свободу гинули : "... без скарги..." ; Відслони
віконечко ; Гей зелені наші рідні бори ; Гей мандрують пластуни ; Гей ми бурлаки,
бурлаки ; Гей там у Вільхівці : "... там дівчина жиє..." ; Гей у соняшні простори! ; Гей
чи чуєш, брате мій ; Готуй мені зброю ; Гусоньки та лебідоньки ; Два Черча : "Ходім,
ходім, моя кохана..." ; Діво Маріє : "... Мати Хреста..." ; Дівчино, рибчино ; Зажурились галичанки : "... та й на тую зміну..." ; Заквітчали дівчатонька ; За рідний край :
"... за нарід свій..." ; Засумуй, трембіто ; За твої, дівчино : "... личенька пишні..." ;
Зашуміли верби при потоці ; Згасло сонце : "... за горою..." ; Із-за гори високої ; Ірчик : "Чи є в світі краща квітка..." ; Їхав стрілець : "... на війноньку..." ; Лети, моя
думо : "... в вечірню годину..." ; Мав я раз дівчиноньку : "... чепурненьку..." ; Мати
доню раз питалася ; Машерують добровольці ; Ми "Бурлаки", як один ; Ми йдемо в
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бій ; Ми по таборах і тюрмах ; Наддніпряночко : "... чарівниченько..." ; На здоров'я,
славне отамання ; Накрила нічка : "... та й тихесенька..." ; Народився Христос : "... у
колибі лісній..." ; Не сміє бути в нас страху ; Ой гори, мої гори ; Ой зацвила черемха ;
Ой люлі, ой люлі ; Ой піду я попід ліс ; Ой та зажурились : "... стрільці січовії..." ; Ой
там при долині : "... гранатами зритій..." ; Ой чого ж ти зажурився ; Ой шумить, шумить : "... та дібровонька..." ; Отці духовні : "... благодати повні..." ; Перейшли ми
річку Збруч ; Пиймо, друзі : "... грай музико, нам вже все одно..." ; Пише стара мати ;
Підганяйте, хлопці, коней ; Постріли змовкли : "... і ліс занімів..." ; Пусти мене, мамо,
до табору ; Рідна "Просвіто" : "... — мати ти наша..." ; Розігнала доля : "... нас по
світі..." ; Розлетілись мої мрії ; Серденько, глянь мені в очі ; Сильні м'язи :
"... бистрий рух..." ; Сплять отари : "... у степу..." ; Ставаймо, браття, як один ; Там у
старому краю ; У високій Чорногорі ; У Різдво : "Ісусе Христе, Божий Сину..." ; Чарка до чарки : "... серце до серця..." ; Чи знаєш ти : "... найкращу в світі пісню..." ; Чи
то грім гримить ; Чи то інфантерія? ; Чи я тебе не любив? ; Човник хитається :
"... серед води..." ; Чубчик-любчик : "... воркотун голубчик..." ; Шуміли верби ; Щастя-долі : "... господині..." ; Як з Бережан до кадри ; Як ішли ми в мандрівку світами ;
Як калина зацвіла ; Як стрільці йшли з України : "... то сльози тремтіли в очах...".
47. Ланін Г. П. У злагоді з серцем : пісні : [для голосу без супроводу] / Григорій Ланін. — Суми : Мрія-1, 2012. — 89 с., [1] арк. портр. ; 21 см. — Текст укр., рос.
— 100 пр. — ISBN 978-966-566-540-3. — [2012-137 Н]
Зміст: Розквітай, рідна земле : "Над замріяним Пслом світлий день розквітає..." ; И каждый день, как маленькая жизнь : "Опять поют синицы в феврале..." ;
Віра, Надія, Любов : "Колись Богиня мудрості — Софія..." ; Свято : "У баби Марії
свято..." ; Золоте весілля : "Діда вітають хлібом і сіллю..." ; Ледоход : "Разгулялись
ветры вешние..." ; Прикро : "Сумно і якось прикро..." ; Осінь : "Втомлена осінь..." /
сл. А. Луговського ; Україна-мати : "Говорила мені мама і бабуся теж..." / сл. Л. Браташ ; Освітяночка : "Народилась "Освітяночка"..." ; Жіноча осінь : "Доля жінки дуже
рясная..." / сл. П. Картофілової ; Вальс в Путивле : "Опять плывет над Сеймом этот
вальс..." ; Ідіть скоріш : "Ходили Ви підслухувать казки..." ; В чистом во поле :
"... кони топали!.." / сл. А. Педяша ; Я пришел в этот мир : "... для того, чтобы
жить..." ; Вот настоящая граница ; Шли сапожки красные : "По аллее липовой..." ;
Если судьба : "... то мы встретимся снова!.." ; Напиши обо мне : "... мой любимый,
родной..." ; Никогда не воюйте с Россией! ; Комдив : "Нам дважды жить не суждено..." / сл. Ю. Штыки ; Моє кохання : "... небо гоже..." / сл. В. Осадчого ; Учитель :
"... Даже через много лет..." ; Вторая мать : "Мы замечаем не всегда..." / сл. Я. Корниевского ; Осінь, зима, весна, літо : "Вчора осінь пролітала..." / сл. О. Щербакової ;
Хозяйка-осень : "Зашуршала листва под ногами..." ; Подари мне синеву / сл. А. Антыкова ; Я слышу снова капели ; Осень, смело танцуй : "Небо — осени спесь..." /
сл. А. Устимчика ; Дождь... словно песня : "И дождь... словно песня в ночи..." ;
Дельфины : "Плавники, хвосты и спины..." ; Принц на канате : "В парке осеннем —
эквилибрист..." ; Мальчик : "Долго мальчик белобрысый..." ; Поздний гость : "Зайди
ко мне, незваный поздний гость..." / сл. А. Грязова ; Ты, словно тень : "Перрон опустел. Один стою..." ; Пусть звенит гитара : "Старая гитара — спутница моя!.." ; Жду
его : "То дождь, то снег наводят грусть..." ; Осталась я одна : "... совсем..." /
сл. А. Киреева ; Была ли ты : "Преодоление классической любви..." / сл. Ю. Яниша ;
Упрямое время : "Школьные двери открыты..." / сл. П. Котова ; Беларусь, мое
счастье... : "То ли травушка в росах..." ; Хорошо, когда... : "Дождь. Дождинки, слов35

но пули..." ; Родная хата : "Хата под соломой поседелой..." / сл. Н. Шкляровой ; На
Сумщине, далеко... / по мотивам одноим. стихотворения А. Макеевой ; Прошлого
тень : "Над старинным Путивлем..." / сл. авт.
48. Лещинська Н. М. Пісенний світ мого життя : зб. пісень : [для голосу без
супроводу] / Неля Лещинська. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2012. — 83 с. : іл., портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-620-043-7. —
[2012-194 Н]
Зміст: Україна : "Живи і квітни, Україно..." ; Єднаймося, браття мої ; Моя Батьківщина : "Мій причал — то моя Батьківщина..." ; Лелеки : "Наді мною клекочуть
лелеки..." ; Отгремела война : "... отгремела..." ; Ми удвох : "Нас з тобою доля повінчала..." ; Ты меня позови : "Я без тебя, как небо без звезд..." ; Благодарю тебя : "А где
найти мне те слова..." ; Островок любви : "Несет меня по жизни бурная река..." ; Расставание : "Мы с тобою так давно друг друга встретили..." ; Мечты девчонки : "Однажды я, девчонки, о принце размечталась..." ; Воспоминание : "Уходит лето, листья
пожелтели..." ; Сусідочка : "Повернувся в Україну..." ; Кохання скрипаля : "Чудова
музика лунає..." ; Чарівниця : "Як на крилах, лечу до небес..." ; Давай влаштуємо
свято : "Нарешті — три дні свята, і буде вихідний..." ; Ще не вечір : "І, як колись,
сади росою влиті..." ; Поздравление : "Как в этот вечер нам светила луна..." ; Без тебя
я лиш с одним крылом : "Но почему не слышим мы друг друга..." ; Поэзия нас всех
объединила ; Баллада о судьбе моей : "Помню 41-й год в июне..." ; Юбилей : "Постучался юбилей..." ; Афганская война : "Замели пески дороги прошлых лет..." ; Браво,
Маэстро : "... браво..." ; Туман над річкою : "Випадкова зустріч нас вела в весну..." /
сл. авт. ; Мамина хата : "Прилетять лелеки, прилетять до хати..." / сл. Л. МашталерБартощак ; Я люблю тебе, мамо ; Безответная любовь : "Так бывает в нашей жизни
иногда..." ; Подари мне себя, подари : "Точно знаю я, что где-то есть края..." ; Схилились верби над водою : "... я і ти..." ; Нічне кафе : "... напівпітьма..." ; Вже погасла
зоря ; Любовь цвета сирени : "Пьянящим дурманом пленило окошко..." ; Спасибо,
друзья : "Сколько в мире дорог, по которым должны мы пройти..." / сл. І. Попіль ;
Вечная любовь : "Приходи, любовь..." ; Сердечный роман : "Весна проходит, скоро
будет лето..." / сл. Л. Кур'як ; Весняний мотив : "Не хочу йти у весну я без тебе..." /
сл. Л. Дрезналь ; Седина в бороду — бес в ребро : " Легка в игривом "дефиле"..." ;
Признание : "Однажды среди мишуры повседневной..." ; Мне, как прежде, не найти
покоя ; Прости, прощай, пока... : "Нет, не тоска и не печаль..." ; Не плач : "Все чаще
грусть в твоих глазах..." / сл. Н. Лещинської ; Я счастлива, что есть ты у меня : "Как
хорошо, что есть ты у меня..." / сл. І. Руснак ; Кленовый звездопад : "Летит кленовый
звездопад..." / сл. М. Мелентьевой ; Долинонька : "Розложиста долинонька..." /
сл. І. Шеремети.
49. Марченко В. В. Широке коріння : укр. пісні у супроводі баяна / Віталій
Марченко. — К. : Муз. Україна, 2013. — 91, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0707527-28-3. — [2013-051 Н]
Зміст: Єк то файно, єк зацвіте... / зап. І. Никифорчин ; В'язанка : "Ой летіла зозуленька..." : Три закарпатські нар. пісні / зап. Г. Верьовки ; Ой п'яна я та й валюся :
балада / зап. Г. Танцюри від Я. Зуїхи ; Та бодай тая степовая могила запала / зап.
Д. Яворницького ; Ой вишенько-черешенько : балада ; Котику сіренький : колискова / зап. Н. Присяжнюк ; Ой люлі, люлі, моя дитино : колискова / сл. Т. Шевченка ;
Коломийки : "Маю хустку вишивану..." ; Ой заграйте, музики! ; Ой заграли музиченьки ; Посадила-м черешеньку : "... на дворі..." ; Колисала баба діда : жартівл. колискова ; Широке коріння : "В нашім саді явір посаджений..." : лемківська. — Мороз В.
Люляй, люляй, мій синочку : колискова / сл. А. Панчишина ; аранж. В. Марченка.
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50. Марченко О. А. Мелодия души : сб. песен : [для голоса з букв.-цифр. обознач. парт. соповожд.] / Ольга Марченко (Васильева). — Полтава : НВП "Укрпромторгсервіс", 2012. — 206 с. : портр. ; 23 см. — Текст рус., укр. — 100 экз. —
ISBN 978-966-8716-52-2 (в пер.). — [2012-219 Н]
Содерж.: Пісня-гімн учнів МАН : "В світі існує постійний процес..." ; Дружба і
любов з нами назавжди : "Знають добре це напевно..." ; Веселі канікули : "Канікули
веселі попереду у нас..." ; Зарядка : "Завжди зранку по порядку..." ; Майбутнє планети у наших руках : "Треба у мирі всім друзі нам жить..." ; Наша славна армія : "Армія
— велика дружня сила..." ; Улыбка : "В жизни нам не всегда везет..." ; Чай : "Раді
чаю на столі..." ; Посвята Кобзареві : "В маленькій хаті кріпака..." ; Всім потрібні
вчителі : "Перший крок зробити допоможе мати..." ; Новый год : "Что за праздник в
этом зале?.." ; Вальс выпускной : "Надели девчонки красивый наряд..." ; Прощальна
випускників : "Ось і настав прощання час..." ; Вперед, випускники! : "Прощально
відлунав шкільний дзвінок останній..." ; Хай буде щастя : "Неба блакить..." ; Квітуй,
земля : "Впевнено сонце крокує степами..." ; Єдина Україна : "Схід і Захід — ми
єдині..." ; Казаки возвращаются : "Длинною дорогой..." ; Козацька слава : "Слава
козаків не згасне..." ; Святая победа : "Враг коварен был, зол и жесток..." ; Творці
достатку : "Знов прозорі вітри..." ; От Путивля до Карпат ; Доля моя :
"З народженням дня прокидаюсь я ранком..." ; Різдв'яна пісня : "Блищить у хаті вогник..." ; Масленица : "Мы прощаемся с зимой..." ; Лелека : "Знов лелеки з півдня
повернулись..." ; Святая обитель : "Под звуки колес, под шум вокзала..." ; Мамина
любовь : "Для мам своих всегда мы — дети..." ; Спешите навестить : "Вы спешите
навестить..." ; Дорога домой : "Позади осталось милое детство..." ; Жизнь бросает
вызов : "Нам жизнь ошибок не прощает..." ; Дружба : "Не нужно ни денег, ни злата..." ; День рождения : "Для каждого из нас..." ; Начувайсь, чоловічки! : "Милий мій
зовсім змінився..." ; Равнодушие : "Если кто-то кого-то обидит..." ; Подхалимы : "Откроют тихо они двери..." ; Вітальна : "За роком рік життя невпинно лине..." ; Любовь
растопит льды : "Любовью можно сердце напоить..." ; Гори, наш огонек : "И свет
души, и глаз твоих любимых..." ; Ты и я ; Параллели : "Я о таком как ты давно мечтала..." ; Боль : "Мы поссорились с тобой..." ; Подснежник : "Скоро сдаст зима свои
права..." ; А нас любов приворожила : "Я тебя с ума сведу..." ; Розой расцвету : "А я
пришла, а ты ушел..." ; История обыкновенная : "Я хочу тебе присниться..." ; Струмочок : "Ой, струмочку, ти струмочку..." ; Светлая ночка : "Разгорелась луна над
землею..." ; Курортное расставание : "Познакомились с тобой мы месяц лишь назад..." ; Пливи, вінок : "Ой, на Івана, на Купала..." ; Осінь : "Ось знову жовтень вже
минає..." ; Наши сны : "Длинная ночь, темная ночь..." ; Белоснежный пароходик :
"Познакомились с тобой мы у причала..." ; Лето-жара : "Ты помнишь наше лето..." ;
Ах, ты, лютая зима : "Ты мне сказал: я ухожу..." ; Цветет калина : "Растешь ты у дома
родимого..." ; Без тебя : "Встретила во сне..." ; Зимняя встреча : "Разгулялась матушка-зима..." ; Дивный сон : "Снова тебя я повстречала..." ; Давай не будем ссориться :
"Представить во сне даже страшно..." ; Обманулась : "Ой, признайся мне, дружок..." ;
Ненавижу и люблю : "Ссоримся часто мы в жизни напрасно..." ; Ничего мне не надо :
"Медленно горит свеча..." ; Осенняя песня : "Шелестит дождик за окном..." ; Снова :
"Люблю тебя — и в этом счастье..." ; Поезд : "На перроне привокзальном..." ; Вспоминай : "Так пусто дни проходят без тебя..." ; Любов — продовження життя : "Без
кохання тьмяніє життя..." / сл. авт. ; Рідна ненька : "Хто тебе так щиро любить..." /
сл. М. Підгірянки та О. Марченко ; Звеличений за працю : "В січневі дні, зимової
години..." ; А, зима : "Я вигляну в віконечко..." ; Пісня про Боромлю : "Розквітає
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Сумщина піснями..." ; Вечір вальсу в моїм Котельві : "Який прекрасний вечір надворі..." ; Ветеранське дозвілля : "Шумить, шумить в душі осінній сад..." ; Ода жінці :
"Я жінкою родилась в світі..." ; Треба мені чоловіка : "Не смій мене, моя мамо..." ;
Помовчімо : "... на тлі природи..." / сл. Д. Горлиці ; На святі весни : "Празникує травень у гаю..." ; Так напевно судилось ; Першокласниця : "Весело всміхається до тата..." /
сл. Д. Луценка ; Квіти для тебе : "Я збирав всі ці квіти для тебе..." / сл. В. Анацького.
51. Михайло Каганов. Матеріали, спогади, пісні : [для співу в супроводі фп.] /
ред.-упоряд.: М. П. Корейчук, Б. Й. Столярчук. — Рівне : Овід, 2011. — 223, [1] с. :
іл., портр. ; 21 см. — Вид. коштом Столярчука Б. Й. — 200 пр. — ISBN 966-8179-67-9.
— [2012-214 Н]
Зміст: Ради счастья : "Взгляни, товарищ, как помолодел..." / сл. С. Васильєва ;
Ровно вечоріє : "Сонце за обрій..." ; Як не любити простори Полісся : "З тобою зустрілись ми в сонячну пору..." / сл. М. Кузьменка ; Рідний мій край : "Я люблю тебе,
рідний мій краю..." / сл. М. Салатової ; Шуміли сосни над Горінь-рікою ; Пісня про
легендарне місто : "Славне місто синами-героями..." / сл. Г. Сербіна ; Вогники рідного міста : "З висоти в час вечірній..." / сл. В. Колобова та М. Зірка ; Партизанська :
"Як загриміла війна громовиця..." ; Пісня про Олеко Дундича : "З гір Балканського
роздолля..." / сл. І. Шанюка ; Песня о вечной дружбе : "Мчат голубые ветры..." /
сл. А. Петриченка ; Цветы Ровно : "В парках города, скверах — повсюду..." /
сл. В. Колобова ; Цикл пісень на слова Т. Шевченка: Обнімітесь ж, брати мої ; Думи
мої, думи ; За карії оченята ; У гаю, гаю ; Вечір : "Сонце заходить, гори чорніють..." ;
Дивлюся, аж світає ; Закувала зозуленька ; Ой, три шляхи широкії.
52. Мій милий отчий краю : зб. пісень / [авт. сл.] Микола Онуфрійчук. —
Луцьк : Терен, 2012. — 58, [1] с. : портр. ; 29 см. — 150 пр. — ISMN 979-0-9007085-0-2.
— [2013-089 Н]
Зміст: Стефанишин М. О, Діво Пречиста Маріє ; Ой радіймо, добрі люди : "Як
у небі променисто..." ; Отчий край : "Щасливий той, хто матір має..." ; Чекає калина :
"Над Бугом сумує калина..." ; Чому душа моя болить ; Туга : "Скажи, матусю рідна..." ; Хата скраю : "Він жив собі під гаєм...". — Яценко-Жук І. Чудотворний Миколаю : "Наше місто захищає...". — Головерса О. Де холмська зозуля кувала. —
Герасимчук В. Наша берегиня : "Ми — діти рідної культури...". — Найда Я. Осінь :
"Одцвіли наші весни рожеві...". — Народна музика: Ми — холмщани : "... моцні
люди...". — Романюк А. Чому так серденько щемить. — Арестович М. Чому так
серденько щемить. — Родзя Г. Я маленький холмщак. — Водик Ю. До сонечка :
"Вранці, любе сонечко...". — Зімич А. Колискова : "Ніч прилинула, мов казка...". —
Липчук О. Козак : "Оселедець, вуса маю..." ; Вітряк : "Задивився у блакить...". —
Водик Ю. Буряк : "Заховався наш добродій..." ; Цибуля : "Коли цілком вже дозріває..." — Зімич А. Бочка : "В цієї пані сукні різні...". — Простопчук І. Баран : "Він
кучерявий і рогатий...". — Кватерук К. Парасоля : "Вас від сонця та дощу ховаю..." ;
Свіча : "Від вогника маліє на очах..." ; Друзі : "У щасті, в горі та в недузі...".
53. Моцик М. П. А ми за волю : зб. козац. пісень : [для голосу з букв.-цифр познач. парт. супроводу] / Микола Моцик ; [аранж. А. Харенка]. — Корсунь-Шевченківський (Черкас. обл.) : Всесвіт, 2013. — 33, [2] с. : іл., портр. ; 30 см. — 100 пр. —
ISMN 979-0-9007090-1-1. — [2013-085 Н]
Зміст: А ми за волю : "Встає заграва на блакитнім небі..." ; Україно моя : "... ти
єдина..." ; Козацька похідна : "В синім небі птах кружляє..." ; Марш холодноярців :
"Буде вільна Україна, будем вільні ми!.." ; Казацкая : "Ой, ты степь широкая да трава-ковыль, эх..." ; Образ : "Люблю козацьку пісню, рідний край..." ; Мова солов'їна :
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"Коли Бог землю сотворив..." ; Знамено : "Коли сходить сонце і промінь вогненний..." ; Черкащина : "Низький уклін вам від Черкаської землі..." ; Боже, храни Україну : "Скільки слів, скільки сил розпорошив за вік..." ; Квітчанська оборона : "Багряний від крові світанок..." ; Ми знову разом : "Рік як мить промайнув і зима з холодами..." ; Повертайтесь сини : "Край дороги тополі, як свічі, проводжали не раз в дальній путь..." ; Коні вороні : "Життя летить, як пори року..." ; Eskulap : "Вже традиційно
на Вкраїні..." ; А я вернусь : "Птахи ключами відкривали небо..." / сл. авт. ; гармоніз.
та оброб. А. Хоренка.
54. Моя стежина : пісні П. Майбороди, Г. Майбороди та О. Білаша на вірші
А. Малишка : [для співу в супроводі фп.]. — К. : Пульсари, 2012. — 70, [1] с. : портр. ;
29 см. — На авантитулі: До 100-річчя з дня народж. А. Малишка. — Текст парал.
укр., фр. — 300 пр. — ISBN 978-617-615-020-6. — [2012-177 Н]
Зміст: Майборода П. Моя стежина : "Чому, сказати, й сам не знаю..." ; Київський вальс : "Ночі солов'їні, ночі весняні..." ; Рідна мати моя : "Рідна мати моя, ти
ночей не доспала..." ; Ми підем, де трави похилі ; Пісня про вчительку : "Сонечко
встає і шумить трава..." ; Білі каштани ; Гаї шумлять біля потоку ; Вогник :
"В вечірню годину, де в зорях долина...". — Білаш О. Цвітуть осінні тихі небеса ;
Стань зорею мені. — Малишко А. Як на дальнім небосхилі / оброб. П. Майбороди.
— Майборода Г. Запливай же, роженько весела.
55. Решетов О. О. В душі цвітуть духмяні абрикоси : пісенник : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Олександр Решетов ; за муз. ред. О. Панічевої ; за літ. ред. В. Марка. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 186 с. : портр. ; 21 см.
— Текст укр., рос. — 300 пр. — ISBN 978-966-189-147-9. — [2013-052 Н]
Зміст: Мені моє : "... Закидане на схилах..." / сл. Т. Андрушко ; Alma mater :
"Народ український нас благословив..." / сл. С. Барабаш ; Вальс московских бульваров : "Нам липы Цветного бульвара..." ; Веселье мартовской метели ; Вечереет :
"... Полоска заката..." ; И снова Крым : "... И августа начало..." ; Кручина : "Извела
меня кручина..." ; Моему городу : "На площади нездешнее цветенье..." ; Осень в Мариинском парке : "Гуляю вечером на Липках..." ; Песенка о фазах луны : "Золотою
запятой..." ; Романс осени : "Заплаканный асфальт..." ; Танго любви : "Танцует ночь
под Астора Пьяццоллу..." / сл. Т. Березняк ; Калино моя : "Пізня осінь давно вже
спочила..." ; Мені циганка ворожила ; Не хочу : "Вже розставання час..." ; Ночі кохання : "Небо не мріяне..." ; Очі зурочі : "Нас різними шляхами..." ; Покохав зимою :
"Знов зима холодна..." ; Чари : "Чарували, дивилися очі..." / сл. В. Браїлова ; Весна :
"Прийде пора оновлення природи..." ; Перегуди : "Весна прийшла! — шпаки щебечуть..." / сл. Н. Бредихіної ; Кудесница : "Осень, ты голубушка любимая!.." /
сл. В. Букреевой ; Родник : "Журавлей улетает косяк..." / сл. Н. Бутовской ; О, Господи, прости ; Грудочка землі : "Притулюся до грудей Матері Землі..." ; Навіщо я тобі :
"Мабуть, ти прав, навіщо я тобі?.." ; У цілунках і ласках : "Дні летять, і минеться
розлука..." / сл. Г. Васьковської ; Вогненна куля : "Вже тане ніч так тихо, так примхливо..." ; Лий, літній дощ : "... найліпший наш товариш..." ; Наші долі : "... записані
зовсім на різних пергаментах..." ; Папір стогнав : "... стиралося перо..." ; Пахне степом асфальт : "... цього дивного дикого міста..." ; Стою не з вами : "... Серце — мов
їжак..." ; Я по сходинках днів / сл. Ю. Гладир ; Туманом землю з небом злито /
сл. О. Кердиваренка ; Спомин : "Знову сипле осінь за віконцем..." / сл. Н. Купчинської ; Друзям на спомин : "В спогадах лечу..." / сл. В. Марка ; Не люби ти мене, не
люби ; Пролетіло птицею життя / сл. В. Маткевича ; Вулкан : "Какая дисгармония в
душе!.." ; Гюзель : "Я в горы шел по узенькой тропинке..." ; Не дари : "... мне звез39

ду..." ; Фантазия : "Предупреждала я Таяра..." / сл. О. Надутенко ; Безумное лето /
сл. В. Негретова ; Вечірня пісня : "У тихім Інгулі купаються зорі..." / сл. В. Погрібного ; Вже вкотре день бринить ; Дозвольте вас хоч раз спровокувати ; Злетіла музика з
пелюсток цвіту яблуні ; І як би хто не ворожив ; КНТУ : "Вирує храм науки — рідний дім..." ; Ми постійно любов'ю маримо ; На щоглі вітрильника : "... гасне зоря..." ;
Пожухлим листям почуватись легше ; Хіба не пам'ятаєте? : "... Було..." ; Цвіте гортензія : "... Полуденіє літо..." ; Цвітуть в садах духмяні абрикоси ; Чарівник із мене нікудишній ; Чебрецюю вікна : "... полиную двері..." / сл. О. Попова ; Роздаріть свою
душу блаженну / сл. І. Рябченко ; Вальс зачарованих сніжинок : "Спішив до тебе з
усіх ніг..." ; Вертаюсь в рідний край : "Турбот полон. В ногах не ті вже сили..." /
сл. Д. Танського ; Дарю Вам солнца свет и позолоту ; Узнал тебя не сразу /
сл. А. Федунца ; Про собаку : "Ляжу я головою до того порога..." / сл. С. Шмуратової ; Розкажи : "... мені казку! Таку..." ; Сердечне зцілення : "Як серце болить, що для
нього — утіха?.." ; Слова любові : "Лише для двох такі слова ласкаві..." ; Спіши — до
неї : "Ой, не питайте, скільки жінці літ!.." ; Твої слова : "... Вони важкі — мов брили..." / сл. Г. Шпудейко ; Джерело : "Б'є джерело під вербою..." ; Зажура : "Схилилась
край поля в зажурі тополя..." ; Зоря надій : "Шумлять на пагорбі тополі..." ; Мавпи :
"Сьогодні виголосить мав би..." ; Симфонія душі : "Коли туман лягає на долину..." ;
Ти цілуй мене, кохана : "Я тебе кохаю, моя люба..." / сл. В. Шурапова.
56. Стефанишин М. С. Ода Луцьку : пісен. зб. / Мирослав Стефанишин. —
Луцьк : Твердиня, 2012. — 54 с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-707528-03-7.
— [2012-229 Н]
Зміст: Ода Луцьку : "На славу нащадкам Романа й Данила..." ; Луцький замок :
"Зачепилася вічність крильми боривітра за вежі..." / сл. М. Мартинюка ; Поема про
Луцьк : "Колись тут шуміли ліси кучеряві..." ; Луцький вальс : "Горять променисто
вогні мого міста..." / сл. М. Кузьо ; Пісня про Луцьк : "Де калиною пахнуть світанки..." ; Задивився Луцьк на вроду : "Вітерець із лугів повіває..." / сл. О. Богачука ;
Моє місто : "Чи співає весна, чи дороги встеля..." / сл. П. Маха ; Наш Луцьк : "Луцьк
— сучасне і древнєє місто..." ; Луцьк на світанку : "Починається день на світанку..." ;
Ранковий Луцьк : "Я прокидаюся і йду..." / сл. К. Іванущика ; На березі Стиру : "На
вулицях Луцька, де липи ростуть..." / сл. Т. Музичука ; Лучаночка-волиняночка :
"Сяють зорі мерехтливо, мріють над Поліссям..." / сл. С. Олексеюк ; Понад Стиром
верби гнуться / сл. Й. Струцюка ; Моя лучанко : "Цвіт-красою лісів і лугів..." ; Квітне
наше місто : "Там, де хвилі чисті..." / сл. Я. Андрусяка ; Луцькі клени : "Там, де річка
Стир..." / сл. М. Гнатюка ; Над Стиром небо зоряне / сл. О. Лупія ; Рідне місто : "Над
містом влітку спозарання..." / сл. Л. Засадко .
57. Стефанов В. Сердечный метроном. Песни Владлена Стефанова на стихи
Людмилы Некрасовской : [для голоса в сопровожд. фп.]. — Днепропетровск : Свидлер А. Л., 2012. — 42 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-627-039-3. —
[2012-207 Н]
Содерж.: Танго встречи : "В наши ладони с высоты сыплет звезды август..." ;
Танго листопада : "Цветом золотистым..." ; Как плохо нам историю читают ; Ночь
перед дуэлью : "Уже окончен бал..." ; Еще царила эта ночь ; Курортный роман :
"У моря музыка металась..." ; Прилетела птица под окошко ; Ассоль : "Ты заказывал
устриц в прибрежной таверне..." ; Украина : "Лик земли моей и достоинство...".
58. Талалайченко Л. В. Радуга мелодий : [сб. авт. песен : для голоса з букв.цифр. обознач. парт. сопровожд.] / Леонид Талалайченко. — Кривой Рог (Днепропетров. обл.) : Чернявский Д. А., 2012. — 131 с. : портр. ; 15 см. — 150 экз. — ISBN 978966-2775-08-2. — [2012-210 Н]
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Содерж.: Те, кто вернулись с войны : "Мы собрались у вечного огня..." ; Встреча друзей : "Мы сегодня опять собрались..." ; Тополиный пух : "Распушился город
тополиным пухом..." ; Надежда : "Принимаю такую, как есть..." ; Моя подруга шестиструнная : "Что за звук невинной красоты!.." ; Зимнее настроение : "Убеленная
снегом зима..." ; Мартовский вечер : "Предвечерний морозец-хитрюга..." ; Дзержинский район : "От рудничных копров Криворожья..." ; Романс на двоих : "Беру аккорд
и начинаю песню..." ; Наш комбинат : "Здесь зарождается металла дивный звон..." ;
Цвет разлуки : "Ах, осень — желтая разлучница!.." ; Женщина любимая : "Я искал
среди вседневья женщину любимую..." ; Ранимая тайна : "Где-то, в каком-то
краю..." ; Мой сон : "Здравствуй, мой прекрасный сон!.." ; Незнакомка : "Принимаю
такую, как есть..." ; Простые истины : "Отыграла жизнь колодой тертой..." ; Восхождение : "Эти годы для нас — бумеранг наших дней..." ; Очи черные : "... я повстречал..." ; Я опять возвращаюсь : "... в свой город..." ; Моя душа, аккордеон : "В парке,
на аллее у пруда..." ; Лебединая верность : "Взмах крыла — и лебедь над водою..." ;
Апрельский вечер : "Что за сказка — наш апрельский вечер..." ; Мой ангел : "Мы
шли друг к другу сложною дорогою..." ; Два одиночества : "Мы, как два знакомых
одиночества..." ; Ромашки луговые : "Где в ромашках хоровод берез..." ; Я прошу вас,
поручик... : "... не хлещите коня!.." ; Здравствуй, море! : "Мы так ждали летнего прихода!.." ; Вальс под небесами : "Последний год войны. Мальчишка на гармошке..." ;
Белая гвардия : "... белый туман..." ; От тебя — до меня : "... поцелуй..." ; Любимый
наш дворец : "Дворец культуры, нам тобой гордиться!.." ; Звездный океан : "Весенний город спит, а звезды по-апрельски..." ; Земля України : "... барвисто-квітуча..." ;
Українська пісня : "... це душа народна..." ; Осіннє первоцвіття : "І що то за краса —
осіннє первоцвіття..." ; Наша залізниця : "В далечінь по рейках мчать состави..." ;
Мамин оберіг : "Оберіг матусин у старенькій хаті..." ; Дівчина чекає козака : "Біля
криниченьки дівчина стояла..." ; Буду милого чекать : "Вийду я на ганочок..." ; Дніпропетровщина : "У центрі нашої неньки-України..." ; Вічний вогонь : "Ми сьогодні з
батьками, хто є ще живий..." ; Вербиченька : "... незаймана краса!.." ; Зимонькозима : "Зимонько прийшла до нас із морозами..." ; Зорі Кривбасу : "Як в досвітній
імлі зорі тануть в небесній примарі..." ; Осінь на порозі : "Пролетіли весни, і літа за
ними..." ; Моя ти половинка : "Я тебе зустрів, як це буває..." ; Мій коханий, моя вдача : "Каченят до річки гнала..." ; Зимове кохання : "А за вікнами — зима, і смуток
душу крає..." ; Журавка : "Пісенна розмаїть — мов зграя журавлина..." ; Мелодія
любові : "Знов пишу мелодію для тебе..." ; Червона калина : "Знову кличуть до зали
зірки фестивалю..." ; Чорні очі : "... наче терен стиглий..." ; Розквітає бузок : "Білосніжний бузок під хатиною у мами..." ; Долинський фестиваль : "Знову перед нами
край долинський..." ; Ясени : "... як брати, при дорозі..." ; Весняні почуття : "Весняний подих вже не за горами..." ; Чари кохання : "Десь при вранішній зорі, коли в
росах трави..." ; Молодичка : "Полюбив я молодичку! Вона ростом невеличка..." ;
Пробач, що несміливий : "З цією жінкою знайомий вже давно..." ; Помилка : "Ти така
одинока, мов тополя у лузі..." ; Четвертий тост : "На всіх святах, а також на гулянках..." ; Мої батьки : "Давно пішли з життя мої батьки..." ; Літній вечір : "Який це
вечір на українській землі...".
59. Флоренская И. А. И строки на бумагу песней льются... : сб. стихов и песен : [для голоса з букв.-цифр. обозн. парт. сопровожд.] / Ирена Флоренская. — Евпатория : Евпаторийс. гор. тип., 2013. — 154, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. — На 155-й с.
авт.: Ирена Флоренская (Курносова). — 100 экз. — ISBN 978-966-8757-38-9. —
[2013-078 Н]
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Содерж.: Шаповалова С. Бабочки : "На сиреневых цветах..." ; Солнечная тропа : "Я иду по Солнечной тропе..." ; Бабье лето : "Расшумелись старые платаны..." ;
Поздняя любовь : "Яблонька на склоне среди трав..." ; Любовь непрошенная птица :
"Выпал белый, белый снег..." ; Крещенский вечер ; Золотые мотыльки : "На самшите
паутинки..." ; Июльский снег : "Твоя душа, мой милый город...". — Войтенко А.
Хризантема : "В моих руках цветок осенний..." ; Синий вечер : "Снег, огни и синий
вечер..." ; В унисон с природой : "На море штиль, штиль на душе..." ; Анне Ахматовой : "Бывает так: звучит во мне призывно...". — Гомозов В. Элегия : "Прозрачный
серп над гладью вод..." ; Восход : "Еще темно, но на востоке..." ; Этюд : "Я для тебя
нарисовала...". — Гожикова В., Косов В. Осенние цветы : "Фонтаны смолкли до
весны..." ; Звездочка : "Огоньки, как свечи..." ; Сновидения : "Под перестук колес
вагонних..." ; Южная ночь : "На фоне южной ночи кипарисы..." / сл. И. Флоренской.
— Курносов Ю. Июльский снег : "Твоя душа, мой милый город...". — Бездетко Л.
Осенняя соната : "Теплом прощальным нежит нас...". — Ганжа А. Загадка любви :
"Тебя ль так нежно я люблю..." ; Памяти погибших горожан : "У котлована взорванного дома...". — Жиров А. Гиацинты : "... мне весна вас подарила...". — Буляков Г.
Восход : "Еще темно, но на востоке..." ; Элегия : "Прозрачный серп над гладью
вод...". — Соловьев Г. Январь : Звездочка : "Огоньки, как свечи, в этот зимний вечер..." ; Февраль : Прогулка с музой : "От ярких фонарей искрится ночью снег..." ;
Март : Вечерняя молитва : "Зари вечерней яркий свет разлился..." ; Апрель : Лекарь
души : "Как дорог мне прибоя шум..." ; Май : Мой храм : "Я в храме истово молюсь..." ; Июнь : Пушинка : "В окно раскрытое пушинка золотая..." ; Июль : Цветы
цикория : "Неброски у цикория цветы..." ; Август : Хмель грез : "Ночь пролила свои
чернила..." ; Сентябрь : Радость утра : "Сегодня утром на рассвете..." ; Октябрь : Капельки тумана : "Туман седой, но не холодный..." ; Ноябрь : Предзимье : "Черным
веером ветвей..." ; Декабрь : Розовый храм : "... стрельчатый купол...".
60. Яропуд З. П. Пісні та хори у супроводі фортепіано : навч.-репертуар. зб.
вокал. творів / Зиновій Яропуд. — Вінниця : Розвиток, 2004. — 43 с. : портр. ; 30 см.
— 500 пр. — ISMN М-9007021-0-4. — [2012-230 Н]
Зміст: Ода Кам'янцю : "Мов лицар древній над каньйоном..." / сл. В. Лашка ;
Колискова : "Подивися, донечко..." / сл. В. Дзюпіної ; Любов і літо : "Що в нас було?.." / сл. Л. Костенко ; Полюбилася я / сл. Т. Шевченка ; Березнева заметіль : "Раптова березнева заметіль..." ; Земля моїх батьків : "Європа, Європа — народів сім'я..." /
сл. В. Матвієнка ; Заспівай, мій друже, пісню : "Хай біда за горло стисне..." /
сл. Л. Талалая ; Сонце купається в житі : "Шерехи перші і перші пісні..." / сл. В. Нечитайла ; Там у полі криниченька ; Давай же голубко, удвох посумуєм / сл. нар.

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого
та сольного співу із супроводом і без нього
61. Байкін В. Л. Живи, моя пісне : [пісенник : для співу з букв.-цифр. познач.
парт. супроводу] / Володимир Байкін. — Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. — 51 с. :
портр. ; 21 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-2545-35-7. — [2012-155 Н]
Зміст: Байкін В. Україно, моя Україно : "До Дніпра я приходжу вмивати свій
зір..." / сл. Д. Павличка ; Ой три шляхи широкії ; У гаю, гаю : "... вітру немає..." ;
Думи мої ; Плавай, плавай, лебедонько ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка ; Черкащино : "... зоря моя єдина..." ; Стоїть над кручею Тарас : "Як умирав на чужині..." ;
Про кума і куму : "У святкові дні радісно мені..." / сл. В. Даника ; Земле Черкаська :
"... моя, рідна нене..." / сл. М. Генсіровського ; Канів — свята земля Тараса : "В світлі
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дні весняні з усієї землі..." / сл. М. Назаренка ; Батьківська земле моя : "Очі заплющу
і бачу стежини..." / сл. Д. Луценка ; Дніпре привільний : "... земле Тарасова..." /
сл. К. Судакової ; Хліборобська дума : "Поля, поля, ви радість і тривога..." /
сл. В. Кузьменко ; За татарським бродом : "... мла густа й туман..." / сл. В. Стрітенка ;
Ой у лузі при дорозі ; Біля річки, де калина / сл. нар. ; Молюсь за тебе, матиУкраїно / сл. М. Сливка ; Козацька підкова : "Щедрий і багатий..." / сл. Д. Бондар ;
Січова похідна : "Гей по нашій Україні..." / сл. В. Лебедевої ; Поведи мене, мамо, у
поле : "Одлітають, матусю, лелеки..." / сл. Ф. Руденка ; Вишиванка сину : "Журавлі
летіли у краї чужинні..." / сл. П. Власюк ; Мамин Оберіг : "Вишиває доля цвітом
калиновим..." / сл. В. Носенко ; Незабутнє : "Хатина біла, горіх високий..." /
сл. К. Піки ; Рідна земля : "Більше, ніж саму себе..." / сл. О. Кобця ; Синові в дорогу :
"... мати промовляла..." / сл. М. Сингаївського ; Я чекаю тебе : "В теплім надвечір'ї
шепче яворина..." / сл. В. Шаповала ; Гуси, гуси, гусенята : "Як упав же він на білий..." / сл. Б. Олійника ; Дві пісні мамині шовкові : "Дві пісні мамині багаті..." /
сл. Г. Гриненко ; Диво-верба : "Ой понад хвилею..." / сл. В. Приза ; Пісня про матір :
"Земля дочекалась і рясту, і сонця і цвіту..." / сл. С. Пушика ; Привітальна : "Колосися щастям наше Придніпров'я..." / сл. авт. ; Зелене вино : "Земля моя прокинулась від
снігу і від сну..." / сл. Б. Стельмаха ; Кладочка : "Місяць в темені зійшов..." /
сл. В. Крищенка. Народні пісні: Місяць і зорі : "... палали вгорі..." ; Ой у полі три
криниченьки ; Ой там на горі : "... в шовковій траві..." ; Гарбуз : "... білий качається..." / оброб. В. Байкіна ; Ой у полі жито / оброб. С. Орфеєва ; перекл. для нар. хору
В. Байкіна.
62. Вокальні ансамблі : репертуар. зб. / [упоряд.: Тукало Д. В., Драченко Т. М.].
— Вінниця : ВМГО "Розвиток", 2005. — 103, [1] с. ; 29 см. — Текст укр., рос., англ.
— 300 пр. — ISMN М-9007020-2-8. — [2012-223 Н]
Зміст: Мішані ансамблі: Даніель Е. Personent Hodie. — Лассо О. Їі навіки я
люблю / укр. текст Л. Реви ; Тік-Так / укр. текст Д. Тонського. — Моцарт В. Щороку
ви, пташки / укр. текст В. Юхимовича ; перекл. для квартету А. Сапожникова. —
Заремба В. Дивлюсь я на небо / оброб. А. Юрлова. Українські народні пісні: Ой, не
світи місяченьку / оброб. О. Юрлова ; Ой, у вишневому садочку / оброб. Є. Козака.
— Кос-Анатольський А. Молодичка-чарівничка : "Ой, на горі дичка..." / сл. І. Кутеня ; оброб. З. Массарського. — Стеценко В. О милий мій, молю тебе / сл. нар. ; перекл. для міш. квартету Д. Тукала. — Петров А. Песня о первой любви : "Чайки за
кормой верны кораблю..." / сл. Л. Кукліна ; оброб. Я. Дубравіна. ; Ни дня без песни /
сл. Ю. Берга ; оброб. В. Моделя. — Бабаджанян А. Ноктюрн : "Между мною и тобою гул небытия..." / сл. Р. Рождествєнського ; оброб. В. Моделя. Жіночі ансамблі:
Лотті А. Vere Languores Nostros. — Хаслер Л. Танец : "Лютни и флейты..." / пер. з
нім. В. Дорофєєва ; пер. В. Васил'єва. — Дуранте Ф. Танец : "В легком танце,
голубка, со мной закружись..." / рос. текст М. Улицького ; перекл. Н. Макоди. —
Шуберт Ф. Ave Maria / сл. В. Скотта ; укр. текст Б. Тена ; перекл. М. Степаненко. —
Каччіні Д. Ave Maria / аранж. П. Добровольського. — Леонтович М. Потоп : "Сказав Господь..." / зап. П. Демуцького ; перекл. для анс. Д. Тукала. — Заремба В. Така
її доля : "... О, Боже мій милий!.." / сл. Т. Шевченка ; оброб. В. Верменича. —
Кос-Анатольський А. Зоряна ніч. — Керн Дж. Дим : з мюзікла "Роберта" : "Мы встретились с тобой ночью голубой..." / сл. О. Харбаха ; рос. текст Т. Сікорської ; аранж.
П. Добровольського. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." /
сл. М. Сингаївського ; перекл. для жін. квартету. Д. Тукала. — Кушнарьов А. Джо
Білл : "Джонатан Билл, который убил..." / сл. С. Левіна ; аранж. П. Добровольського.
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— Скалецький Р. Садок вишневий коло хати / сл. Т. Шевченка. — Дичко Л. Петрівочка : з камер. кантати № 1 : "Чотири пори року" : "Ой нас чотири подружечки...".
— Ткаченко В. Зійде матінка зорею : "П'ять орлів-синочків виростила мати..." /
сл. Г. Наволочка ; Над Крутами / сл. В. Берка. — Скоропад Д. Місяченьку :
"... братику..." ; Щедрик : "Дон, дон, дон, дон, ді-лі, ді-лі...". — Добровольський П.
Любіть Україну : "... як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри. — Ой піду я до млина :
(українська) / оброб. Р. Скалецького.
63. Ґіна Ю. М. Вокально-хорові твори / Юрій Ґіна ; Чернівец. нац. ун-т
ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. — 60 с. : іл., портр. ;
30 см. — На 4-й с. обкл. авт.: Георгій (Юрій) Миколайович Ґіна. — 100 пр. —
ISMN 979-0-9007048-4-9. — [2012-224 Н]
Зміст: Мої Чернівці : "Є місто в яке я закоханий завше..." ; Міський романс :
"Ти зникла мов птах в надвечірнім тумані..." / сл. В. Бабух. ; Корчмова ніч : "По корчмах
гуляє зрада..." ; Не нарікаю : "... на усе прожите..." : романс / сл. В. Михайловського. ;
Пам'ять долі : "Опадає, наче листя час..." ; Вітер надій : "Над землею весняний вітер..." / сл. Т. Севернюк ; Ave Музика : "... понад хвилинами..." / сл. М. Бучка ; Старий вівчар : "Коло кладки при потоці..." ; Краю мій : "До тебе мій краю, де я ся родив..." ; Уже пора : "Не кленіте, рідні браття..." / сл. С. Воробкевича.
64. Красовський І. Польські популярні пісні та класичні твори / в оброб. Івана
Красовського ; Пол. наук. т-во у Житомирі. — 2-ге вид., переробл., доповн. — Житомир : Євенок О. О., 2011. — 98 с. : портр. ; 30 см. — Назва обкл.: Polskie pieъni
popularne i utwory klasyczne w opracowaniu Jana Krasowskiego. — Текст пол. —
300 пр. — ISBN 978-966-2534-22-1. — [2012-165 Н]
65. Куркова З. В. Співають "Мальви" : репертуар. зб. / [аранж. і оброб.] Куркова З. В. — Вінниця : ВМГО "Розвиток", 2012. — 95, [1] с. : портр. ; 29 см. —
100 пр. — ISMN 979-0-707531-03-7. — [2012-232 Н]
Зміст: Осадчий О. Ти, земле моя : "Куди не кинеш оком..." / сл. Ю. Рибчинського ; аранж. З. Куркової. — Стеценко К. Благослови, душе моя, Господа / перекл.
З. Куркової. — Хилтон Дж. Канцона : "Добрая шутка, звонкий смех..." / рус. текст
Б. Карандасова і Є. Яблонева. — Поклад І. Пісня про матір : "Мамо, вечір догоря..." / сл. Б. Олійника ; Наречений : "Від туману і тополі..." / сл. Ю. Рибчинського ;
аранж. З. Куркової. — Білявський Г. Коляда : "Тешуть теслі з срібла сані..." /
сл. Б. Антонича, О. Верещагіної. — Шамо І. Впали дві зірниці : "… та й в одну криницю..." / сл. В. Курінського. — Суботіна О. Починається день : "Ти подивись, яка
краса..." / сл. авт. ; оброб. З. Куркової. — Кириліна І. Лелеча доля : "Говорила мати
у літа далекі..." / сл. В. Цілого ; аранж. З. Куркової. — Леонтович М. Ой, у саду
голуби гудуть / перекл. З. Куркової. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців
насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського ; аранж. З. Куркової. — Рожавська Ю. Прийди :
"Усміхнувсь, не спитав..." / сл. В. Григорака ; Шумлять сади : "… шумлять..." /
сл. Є. Будницької. — Колесса Ф. В гаю зелененькім : укр. нар. пісня / перекл. для
жін. тріо З. Куркової. — Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати..." / сл. Б. Гури ; оброб. З. Куркової. — Купревич А. Сніжинки : "Над світом нечуйно сніжинки кружляють..." / аранж. і укр. текст З. Куркової. — Колодуб Л. Березень : "Бродить березень між березами..." / сл. О. Коломійця. — Мінков М. Спасибо,
музыка : "Мир старится, но всюду добрая сказка жива..." / сл. Д. Іванова ; аранж.
З. Куркової. — Гершвін Дж. The man i love : "When the mellow..." / перекл. для анс.
З. Куркової. — Міллер Г. Лунная серенада : "Стою и пою..." / сл. М. Периша. —
Гершвин Дж. Радость-ритм : из муз. комедии "Сумасшедшая девушка". — Хрисані44

ді І. Ассоль : "Когда закат приходит к берегам..." / сл. А. Попової. Народні українські пісні: Бодай ся когут знудив / оброб. З. Куркової ; Дощик ; Якби я мала крила
орлині ; Ой, у полі криниченька / оброб. З. Куркової ; Наша Анничка : "Дам я яловицю..." / оброб. Є. Козака ; Благослови, мати : веснянка ; Порізала пальчик / оброб.
О. Бондаренка ; перекл. для анс. З. Куркової ; Ой, на Івана Купала / оброб. С. Крижановського ; Веснянки : "Ой, весняночка, де твоя дочка..." : веснянка / оброб. О. Бударіної ; Ой виходьте, дівчата : веснянка / оброб. О. Некрасова ; Ой верше мій, верше /
оброб. Х. Давидовської-Бедзір ; Ой дивнеє народження : колядка ; Колядка-колядка :
з репертуару гурту "Менестрелі" / аранж. для жін. анс. Х. Давидовської-Бедзір ; Василева мати : щедрівка / аранж. Х. Давидовської-Бедзір.
66. Люшня М. П. Україна-мати : пісні для міш. хору та вок. анс., солоспіви /
М. П. Люшня. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 42, [1] с. ; 29 см. —
ISBN 978-0-707579-39-8. — [2012-168 Н]
Зміст: Пісні для мішаного хору: Люшня М. Це моя Україна : "Я люблю, коли
сонячні ранки..." ; Україна-мати : "Гарне свято сьогодні..." ; Українці мої : "Українці
із прадіда-діда..." / сл. авт. ; Червона калина : "Одягнула калинонька червоне намисто..." / сл. Б. Слющинського ; Чуєш, мій сину : "... ключ журавлиний..." / сл. О. Янцаловського ; Пісня над Поділлям : "Над моїм Поділлям лине спів крилато..." /
сл. В. Семеновського та О. Сидорук ; Подільський край : "Краю Подільський, оспіваний краю..." / сл. П. Філатенка ; Козак гуляє : "... шинкарка носить..." / сл. С. Пушика. Пісні для вокального ансамблю: Україна — любий край : "... пісня солов'їна..." ; Хлопці-козаки : "Мчать нас коні по росі..." ; Молодіжна : "Нам ніколи не спинити плинність часу..." / сл. авт. ; Україна моя чорнобрива : "Чом хвилюєш мене,
рідний краю..." / сл. Н. Шмурікова ; Вишиванка : "Розбудіть мене Ви, мамо, вранцірано..." / сл. В. Міхалевського ; Земляки : "Загубилось дитинство в зелених житах..." /
сл. О. Янцаловського ; Подільська осінь : "Люблю тебе, подільська осінь..." /
сл. К. Грубляк та М. Люшні. Солоспіви: Молитва : "Хмари по небу пливуть дощові..." ; Аве Марія ; Молитва за маму : "Мамо, матусю..." ; Музика : "... Бетховена,
Шопена..." / сл. С. Рачинця ; Мамина криниця : "Висохла криниця..." / сл. Л. Радомської ; Сину-ясеночку : "На весільнім рушничку..." / сл. О. Лихогляд ; Сивина /
сл. А. Вовняка ; Солов'їна пісня : "Сіло сонце багряне низенько..." / сл. М. Варежук ;
Дністровський вальс : "У розмаї пахучих лугів..." / сл. О. Янцаловського.
67. Пикус Е. С. Песни для воскресной школы Свято-Покровского храма,
г. Донецка : [соч. на духовные тексты : для детей сред. и мл. групп] / Пикус Елена
Семёновна. — Донецк : Каштан, 2012. — 40 с. : ил. ; 30 см. — 100 экз. — ISBN 978966-427-268-8. — [2012-148 Н]
Содерж.: Рождество: Свеча : "Ничего я больше не хочу..." / сл. св. Иоанна СанФранцисского ; Рождество : "Ангелы и люди в праздник Рождества..." / сл. неизв.
авт. ; Возвещают Архангелы ; Синичка : "Что за радость, что за птичка..." ; Святогорье : "Вознесся храм под небеса..." / сл. Н. Галкиной ; Колыбельная : "В вышине
небесной..." / сл. Н. Гурьянова ; Рождественский вечер : "Зорька с вечерней звездой
говорит..." / сл. Н. Прохоровой. Пасха: Душа моя : "... ликуй и пой..." / сл. В. Кюхельбекера и неизв. авт. ; Красная Пасха : "Проснулся я и слышу..." / сл. кн. А. Горчакова ; Пасхальные песнопения : "Пусть звонят колокола весенние, бон-бон..." /
сл. неизв. авт. Песнопения: Псалом 8 : "Господи, Господь наш..." ; Взбранной Воеводе ; Благого Царя : (из вечерних молитв) ; Троица : "Ах, Троица, ах, Троица..." /
сл. неизв. авт. ; Покрова : "Всецарице Преблагая..." / сл. рабы Божией Фотинии.
45

68. Хорові твори українських композиторів для жіночого та дитячого хору.
Вип. 2 : [навч. репертуар. посіб.] / упоряд. І. О. Зеленецька. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка, 2013. — 159, [1] с. : портр. ; 29 см. — (Музика).
— ISBN 978-966-682-340-6. — [2013-076 Н]
Зміст: Стецюк М. Земле моя, земле : "Поле чаша повна..." / сл. Ю. Петренка.
— Карабиць І. Спасибі, солдати : "От і знову щебече весна коло нашої хати..." /
сл. Б. Олійника. — Губа В. Аве Маріє : "Богородице Діво..." / сл. Д. Павличка. —
Дробязгіна В. Така зима : "Ріка заснула в берегах..." / сл. Л. Костенко. — Кукоба В.
Пролітали гуси : "... над ланами..." / сл. М. Сингаївського ; На Івана, на Купала :
"... сходить сонце рано, рано..." / сл. авт. Твори без супроводу: Стеценко К. Благослови душе / перекл. для дит. хору Т. Павленко ; Зашуміла ліщинонька / сл. нар. —
Карминский М. Пока живу — Тебе молюсь : "О, Боже мой, благодарю за то..." /
сл. Д. Мережковского. — Острова С. Не давнина, а вічність : "Як вабить спокоєм це
місце!.." / сл. О. Кулінської. — Яшвілі Т. Богородице Дево ; Різдвяна зірничка :
"Христос дитятко нині рождає...". Обробки: Небо і земля : "Богогласика" / оброб.
К. Стеценка ; пер. для однорідного хору М. Башевської ; Різдвяна колискова : "Спи,
Ісусе, спи..." / оброб. Маньковського ; перекл. для дит. хору Є. Боднар ; Ой, в Єрусалимі рано задзвонили / оброб. О. Є. Салій ; Наша Маланка господиня / оброб.
О. Яковчука. — Кучерява К. А в Києві-граді. — Карпенко Є. Колядка : "В небі
зіронька засвітилася..." / сл. нар. — Скоропад Д. Щедрівка : "Я дівчина маленька..." /
сл. нар. — Шух М. Уж ты, вербушка / сл. нар. — Шамо І. Грушечка : "У намисті
мружиться горобина..." / сл. В. Юхимовича. — Глушко Д. Мы живем в старинной
келье / сл. А. Блока. — Карпенко Є. У люстра озер задивилася осінь / сл. М. Петренка. — Романцев Ф. Причинна : "В лиху добу під горою..." / сл. Т. Шевченка ; гармоніз. В. Заволгіна. — Янівський Б. Журавочка : "Летить журавочка здаля..." /
сл. П. Шкраб'юка ; перекл. для одрорід. хору Л. Лебедевої. — Уманець В. Де ж ти,
веснонько : "... де барилася..." / сл. О. Журливої. — Рожавська Ю. Зима / сл. Л. Реви. Обробки українських народних пісень: Віночок українських народних пісень :
"І по той бік гора..." / оброб. Г. Давидовського ; Чуєш, брате мій / оброб. К. Стеценка ; перекл. для однорід. хору Д. Глушка ; Сіяв мужик просо / оброб. Є. Козака ; перекл. для однорід. хору Л. Карташової ; Вийди, вийди Іванку / оброб. К. Стеценка ;
Ой, в лужку, лужку на жовтім піску / оброб. О. Некрасова ; Дощик / оброб. В. Бриліанта ; Ой піду я полем / оброб. Є. Карпенка ; Прийшла кума до кумоньки / оброб.
В. Шелобокової ; Дам я яловицю / перекл. для одрорід. хору Л. Лебедевої ; Ой, нам
люлі-люлейки / оброб. К. Мелікової ; В місяці іюні / оброб. Л. Лебедевої ; Та загайчику сивесенький / оброб. Б. Фільц ; Лічилка : "Зайчику, зайчику, мій братчику..." /
оброб. І. Кириліної ; Місяць ясний : "... місяченьку..." / оброб. Р. Цися ; Ой, під вишнею / оброб. І. Лайко. Твори для вокального ансамблю: Колодуб Ж. Тече вода
з-під явора / сл. Т. Шевченка ; Два віночки / оброб. С. Литвиненка ; сл. М. Малицького ; Ой, йох, на камені мох / оброб. Є. Карпенка. — Федоров О. Веснянка : "Я піду
на весні у садочок..." / сл. Н. Іващенко. — Суров'як Р. П'ять лебідок : "На вигоні, під
горою..." / сл. П. Філіпчука. — Кучерява К. Коло мої хати : "... зацвіли блавати..." :
(із циклу "Налетіли гуси лебеді"). — Глушко Г. Что зимой надеть берёзке? : "Подошла березка к озеру..." / сл. В. Карасева. — Скорик М. Намалюй мені ніч... : "Я до
тебе прийду..." / сл. М. Петренка. — Верменич В. Світанок : "На землю тиха ніч
лягла..." / сл. А. Каспрука. — Завалішина М. Кульбаба : "На галяву промінь сонця
завітав..." / сл. О. Висотської. — Попович В. Засинає земля : "Ронить липа красу..." /
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сл. Г. Данишек ; партія фп. М. Юхновського. — Затуловский Л. Сон : "Моря і гори,
небо, ріки..." / сл. И. Ланди. — Михайленко Ю. Матері : "Промінь сонця веселку
пряде..." / сл. М. Щербака.
69. Червеняк А. А. Чарівні Карпати : зб. пісень / Червеняк А. А. — Ужгород :
Ліра, 2012. — 71 с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISМN 979-0-707514-10-8. —
[2012-188 Н]
Зміст: Карпатські гори : "Ой ви, гори, полонини..." / сл. Н. Гумен ; О, Земле
Срібна : "Повіяв вітер волі і свободи..." ; Черешні : "Коли ранні черешні цвіли..." ;
Пробач мені, мамо : "Я подумки часто сідлаю коня..." ; Я прошу небеса... : "... щоб
казкова краса..." / сл. В. Кобаля ; Мій Карпатський край : "Де гора Говерла — ростуть едельвейси..." / сл. нар. ; Верховиночко моя : "Засинають гори, синя полонина..." ; Понад Ужем-річкою : "Голубою, голубою стрічкою..." ; Журавлик : "Гей, не
сумна хмаринка..." / сл. В. Вовчка ; Шумка : "Ой, дівчино чорноброва..." ; Ти не любиш мене... / сл. М. Вороного ; Виноградні лози : "Ходила краєм Марія-Терезія..." /
сл. Л. Повх-Ходанич ; Зачаровані піснею : "Над світом лине пісня лунко..." ; Прийшла
весна : "Шумлять, дзюркочуть ручаї..." / сл. В. Габорця ; Мати : "Материні очі —
недоспані ночі..." / сл. М. Пак-Салай ; Ти знаєш? : "... що ти людина..." ; Вона прийшла :
"... непрохана й неждана..." / сл. В. Симоненка ; В Копашнові є присілок Поляна /
сл. І. Хланти ; Над плесом вічності : "Тихо-тихо, наче листя..." ; Догоряють ліси /
сл. В. Густі ; Умер Кобзар : "... порвались струни..." / сл. О. Олеся ; Копашново :
"Посеред гір, воістину, казково..." / сл. В. Білича ; Весняне : "Цвітом сакури і магнолії..." ; Ностальгійні мелодії : "Біля хати магнолія..." / сл. О. Пекар ; Не кажи... :
"... що невінчана сниться..." ; В осені просила : "... із самого ранку..." ; Жовтий лист :
"... спадає, барвами налитий..." / сл. І. Гармасій ; Марійка із Розтік : "Над Черемошем
дівчина..." ; Іван з Путилова : "Якби-м була я зозуля..." / сл. С. Воробкевича ; Сирітська доля : "Ой у полі вітер віє..."/ сл. О. Корсуна ; Усе на світі від любові : "Схилилась осінь до весни..." / сл. В. Крищенка ; Ходить зворами весна : "Від села до села..." ; Материнські чекання : "Суєти у нас багато..." / сл. Ю. Шипа ; Кличуть Карпати : "Знов мене кличуть сині Карпати..." / сл. Ю. Боршош-Кум'ятського ; Крило :
"Потяглися журавлі вдалеч плавко..." / сл. Б. Олійника ; Пісня для тебе : "Життя —
любов, та часом і напруга..." / сл. В. Габорця ; Єдиний у світі : "... коханий мій сину..." / сл. І. Хланти.

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
70. Церковное пение : учеб. пособие для 2-го кл. семинарии / сост. Дунина Л. П. ;
Киев. духовная акад. и семинария, Церков.-практ. каф. — К. : УПЦ, 2011. — 206 с.
— В пер. — 1 000 экз. — [2012-151 Н]

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори.
Пісні для дітей
71. Андрусевич Г. В. Вітайте, Карпати! Авторська пісня на уроках музичного
мистецтва та у позакласній роботі : [для співу без супроводу] / Г. В. Андрусевич. —
Чернівці : Букрек, 2012. — 43 с. : іл., портр. ; 32 см. — ISBN 978-966-399-429-8. —
[2012-200 Н]
Зміст: Журчи, журчи, бистра річко ; Туди лине душа моя : "Рветься, лине душа
моя..." ; Вітайте, Карпати! ; До тебе, мати... : "... моя рідна..." / сл. М. Божук ;
В радості, щасливою й багатою... / сл. Г. Коваля ; Березень : "Звелися ріки і лугами..." / сл. М. Стельмаха ; Солов'їні далі, далі солов'їні... / сл. В. Сосюри ; Сім струн :
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"... я торкаюсь, струна по струні..." ; Ре : "Реве-гуде негодонька..." : (із циклу "Сім
струн") ; Уста говорять : "... "Він навік загинув!"..." ; Contra spem spero! = Без надії
сподіваюсь : "Гетьте, думи, ви хмари осінні!.." ; Грай, моя пісне! : "Досить невільная
думка мовчала..." / сл. Л. Українки ; Грай, бджілко! : "... грай!.." ; Ясенець : "Ой зима,
ой зима..." ; На лижах : "Сніги упали свіжі..." ; Коломийка : "Та як собі заспіваю..." ;
Легіт : "Гілками легіт шелестить..." ; Ой луже, мій луже / сл. М. Підгірянки ; Моя
Україно : "У мріях злітаємо у далеч віків..." ; Ми — діти України : "Лине пісня українська..." ; Материнська пісня : "Пісне рідна верховинська..." ; Рідна мова : "Рідна мово, ти — серце народу..." / сл. Г. Ковбаснюк ; Мій принц : "Як була я ще маленька..." ; Ой заграйте сурми : "... сурми задзвеніть..." / сл. авт.
72. Білокінь Ю. П. Ти — дитина України : пісні для дітей у супроводі фп. /
Юрій Білокінь. — Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2012. — 59 с. ; 29 см. — 100 пр.
— ISMN 979-0-9007095-0-9. — [2012-235 Н]
Зміст: Юля : "... дівчинка маленька..." ; Я у зошиті пишу ; Беззуба компанія :
"Їм я лиш протертий суп..." ; Пташенята : "Ось на гілочці сидять..." : (лічилочка) ;
Пальчики : "Раз, два, три, чотири, п'ять..." ; Зверху вниз : "Ліфтом їду швидко
вниз..." / сл. О. Савчук ; Що кому сниться : "Киці сниться хитра мишка..." ; Рученята : "У Ганнусі рученята..." ; Черевички : "У гусей червоні черевички..." ; Веснянки :
"У веселої Тетянки..." ; Сонечко : "У нашій хаті сонечко живе..." ; Ти — дитина України : "Є і в тебе, друже, мова неповторна і чудова..." / сл. С. Пушика ; Неправильні черевики : "У маленької Віки є черевики..." / сл. В. Бондаренко ; Ви мені вірите? : "А ви
бачили, що свині сіяли у морі дині?..." ; Впертий баранець : "Круторогий баранець..." ; У куточку : "Їжачок упав з канапки..." / сл. Л. Вербицької ; Корівка : "Дзінь,
дзінь, дзінь дзвенить дзвіночок..." ; Конячка : "Біля возика конячка..." ; Кізочка : "Не
дражни козу..." ; Киця : "Хитрі, хитрі в киці очі..." ; Курочка : "Сіла курочка в гніздечко..." ; Собачка : "Стереже собака двір..." ; Поросятко : "... п'ятачком..." / сл. В. Морачевич ; Агу! / сл. Н. Ван ; Лісова сімейка : "Лісом дощик поблукав..." / сл. Г. Усача ;
Сніжинки : "Білесенькі сніжиночки..." / сл. М. Вороного ; Сипле сніг : "Мов метелики сріблясті..." / сл. М. Підгірянки.
73. Близнюк В. І. Пісенна стежинка : пісні для дітей : [для голосу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Володимир Близнюк. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 2012.
— 67, [1] с. : іл. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-567-046-0. — [2012-215 Н]
Зміст: Пилотка : "Сорок пятый. Май. Сирень..." / сл. Б. Белаша ; Мы желаем
вам добра ; Дом под крышей голубой : "Словно крыша над землею..." ; Сверчок :
"У нас в саду живет сверчок..." ; Веселые грибы : "Удивляются дубы, сосны удивляются..." ; Торопливая тропинка ; Паучок : "Идет паучок по воздушной тропинке..." ; Салют : "Гремит за окнами салют..." ; Четыре коня : "Верьте, не верьте, но
есть у меня..." / сл. В. Орлова ; Невиданный скрипач : "Я разломал коробочку, фанерный сундучок..." / сл. Л. Квитко ; Кораблик : "Жил кораблик веселый и стройный..." /
сл. Н. Матвеевой ; Еж-портной : "В мастерской своей лесной..." / сл. А. Бродского ;
За лужком : "...-килимком..." / сл. П. Пліша ; Лісова пісенька : "А я йшов-поспішав по
траві..." / сл. С. Острового ; Літо довгождане : "З галявин голосисто лунає спів птахів..." / сл. В. Савченка ; Гімн Малої академії наук : "Нам доля вручила дороги незвідані..." ; Мамине намисто : "Дарувала мама рано навесні..." ; Колискова : "Над тихою
хатиною..." / сл. О. Недовіса ; До свиданья : "Кончилась веселая смена..." / сл. Н. Шуть ;
Мати-Україно! : "Перше наше слово з нами повсякчас..." / сл. М. Сингаївського ;
Лечу до зірок : "В чарівному сні, вночі, навесні..." / сл. С. Павлюченко ; Журавлик :
"З далекого краю..." / сл. Л. Пилип'юк ; Я, ти, літо між нами : "Пахне медами й тра48

вами..." / сл. Тихоненко Н. ; Табір наш — країна мрій ; Вишенька : "Посадив п'ять
вишень тато..." ; Лимончик-Філімончик : "... сів на пароплав..." ; Нас тридцять три :
"Ми мрію любимо й книжки..." ; Крок за кроком : "Перші кроки ми зробили..." ; Ти
буквар не забувай ; Прощавай, Букварику : "Є святкових днів багато..." ; Через поле,
через ліс ; Что за дерево такое? ; Пісня про дружбу : "Твій друг тобі віддасть усе..." /
авт. сл. не указ.
74. Бондарь Д. Песенки дождика : песенник для детей 1—4-х кл. / сл., муз. Дины Бондарь. — Черкассы : Чабаненко Ю. А, 2012. — 20 с. ; 30 см. — 200 пр. —
ISBN 798-966-493-604-7. — [2013-068 Н]
Содерж.: Дождик : "Гур-гур-гур, — грохочет гром..." ; Дивная осень : "Птицы
лета уже далеко..." ; Отступило лето : "Осень румяная смотрит на лето..." ; Журавке :
"Пожелтела травушка в долине..." ; Осень в Шотландии : "Льют дожди в Шотландии..." ; Аленький цветочек : "Осень заглянула в сад..." ; Надо всей Земле помочь :
"Чтобы снегу белым быть..." ; Скоро зима : "Осень землю обняла ветрами..." ; Воробушек и котенок : "Воробушек на веточке...".
75. Ведмедеря М. О. Чарувала осінь : пісні для дітей дошк. віку : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2013. — 47 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-2332-0. — [2013-015 Н]
Зміст: Доброго дня : "Усі кажуть в Україні..." / сл. нар. ; Їжаки : "Ми — колючі
їжаки..." / сл. Р. Титаренко ; Галинка й Надійка ; Коралі для бабусі : "Наша Віка не
дрімала..." / сл. О. Яворської ; Чарувала осінь : "... чарувала..." ; Місто хоче спати :
"Не шуміть, малята..." ; Я — дитинонька маленька ; Абетка ввічливості : "До смаку
усім сніданок..." ; Хлопчик Юрчик і котик Мурчик : "Жив маленький Юрчик..." ;
З Днем народження : "Лунають вітання..." / сл. Л. Вознюк ; Золота метелиця : "Тихо
листя стелиться у саду..." / сл. Й. Струцюка ; Лис : "Через поле, через ліс..." ; Осінь :
"У гаю загубилося літо..." ; Жовтень : "В лісі жовтень спочивав..." / сл. С. Сокирки ;
Пиріжки : "Пиріжечки-пундики..." / сл. В. Гринько ; Грайливий хвостик : "Котик в
ліжечку лежав..." ; Котику-коточку : "У куточку котик спить..." / сл. В. Верховеня ;
Вітерець-пустунець ; Чарівний мірошник : "У мірошника турбота..." ; Я катався на
слоні : "Ви можете повірити мені..." ; Білий котику : "... вухастий..." / сл. О. Радушинської ; Листопад : "Вишня листячко скидає..." / сл. Л. Малахової ; Українська
осінь : "... в золоті діброви..." / сл. Г. Федун ; Символ України : "У калини квіточки..." / сл. М. Ковалишиної ; Зайчики-стрибайчики : "Ми, зайчики-стрибайчики..." /
сл. І. Шугай ; Мила осене : "... люба осене..." / сл. В. Пузанкової ; Панночка-осінь :
"Хитаються віти, барвисто убрані..." / сл. В. Зорік ; Вода — прекрасна рідина /
сл. І. Гувола ; Іде осінь : "Вже зриває вітер..." / сл. Марко Вовчок ; Осінь : "Облітають
квіти, обриває вітер..." / сл. В. Сосюри ; Плаче свинка у калюжі / сл. Р. Скиби ; Рідна
хатка : "Стоїть хатка, мов палатка..." / сл. К. Кочірка ; Журавлики : "У білий світ
журавлики..." / сл. Т. Шевченка.
76. Весела пісня нині лине! : пісенник для дошкільнят : [для співу з супроводом / упоряд. Кобилянська Л. З.]. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2011. — 96 с. ; 21 см.
— (Хрестоматія музичного керівника ДНЗ). — ISBN 978-966-672-225-9. — [2013-077 Н]
Зміст: Філіпенко А. Новорічна : "З Новим роком..." / сл. Г. Бойка ; Біля мами
гарно так : "Вечорові світяться вогні..." ; Пісня про бабусю : "Безліч в бабусеньки..." /
сл. Т. Волгіної ; З днем народження вітаєм / сл. Т. Волгіної ; пер. Г. Бойка. — Красєв М.
Зимова пісенька : "Стало біле все навкруг..." / сл. С. Вишеславцевой. — Тілічеєва О.
Новий рік : "Вийшов на дорогу..." ; Мамі в день 8 березня : "Рідна матусенько..." /
сл. М. Івенсен. — Вітлін В. Дід Мороз : "Ой, який хороший..." / сл. С. Погорєлов49

ського ; пер. М. Познанської. — Завалішина М. Ми любимо весну / сл. М. Стельмаха ; Квіти : "Під віконцями, на сонці..." / сл. Н. Забіли. — Лусінян А. Травень : "Засіяло знов мені..." / сл. Н. Мікаеляна. — Лазаренко А. Любій мамі квіти : "Першу
квітку білосніжну..." / сл. Т. Мезенцевої. — Попатенко Т. Кожен по-своєму маму
вітає / сл. І. Івенсена. — Левітова Л. Подарунок мамі : "Ми удвох із братом..." /
сл. Г. Бойка. — Андрієвська Н. Моя співаночка : "Я Віточка. Послухайте..." / сл. авт.
— Рождественський В. Пісня квітів : "Берези ген зібрались всі..." / без авт. ; Пісня
про горобину : "Хоч прийшла осіння днина..." : хоровод / сл. Г. Демченко ; пер.
М. Познанської ; склала Н. Мельникова ; Пісенька грибка : "Я родився в гаю зеленім..." / сл. Т. Волгіної ; пер. М. Познанської ; Заключна пісня і танець : "На полянці..." / рухи склала З. Березницька. — Вериківський М. Черемуха : "Черемухо, черемухо!.." / сл. О. Благініної ; пер. М. Познанської. — Жданов С. Осінь золота :
"Пролетіли вже над містом..." / сл. В. Дуки. Українські народні пісні: Врожайна :
"Як діждали літа..." / сл. та склала рухи Н. Кукловська. — Шутенко Т. Біда : "Сльози
ллються у кота..." / сл. В. Болдирєвої ; пер. Л. Реви. — Лазаренко А. Сонячний зайчик : "Я тримала дзеркальце..." / сл. М. Зірка. — Таловиря В. Не кажіть, що я маленька : "Я сама встаю раненько..." / сл. С. Овчаренко. — Слонов Ю. Вітчизна :
"Більшого привілля..." / сл. Є. Карасьова ; Йдемо до школи : "Це шкільні сьогодні
двері..." / сл. Н. Найдьонової ; пер. М. Познанської. — Верховинець В. Сидить Василь : "Сидить Василь на припічку..." / сл. нар.
77. Весняний рай : дит. пісні : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / авт. сл.] Маріанна Салай-Пак ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Ужгород.
район. центр дит. творчості. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. — 62, [1] с. : іл. ;
24 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-531-073-1. — [2012-216 Н]
Зміст: Попенко М. Дитинство : "Ох, як солодко спалось, як снилось мені..." ;
Так хочеться пташиного польоту. — Атрощенко Г. Колискова : "Вже стомилась
дитинка виглядать весну..." ; Весна прийшла : "Зійшли сніги, і береги..." ; Учитель :
"Пам'ятаєш, як нас малими..." ; Прощальний травень : "Шкільний дзвінок в останній
раз..." ; Мій Ужгород : "Місто моє, колиско спогадів і мрій...". — Герц М. Колискова : "Вже стомилась дитинка виглядать весну..." ; Сонечко : "Простягнуло сонечко..." ; Весняний рай : "Знов заграло небо..." ; Катрусине дзеркальце : "Ранкове ніжне
сонечко заглянуло в віконечко..." ; Шапочка дощу : "Небо зодягнуло шапку грозову..." ; Свято бабусі : "Ми — дівчата, ми — внучата..." ; Хмаринка : "Гляну в небо
синє — заздрощі беруть..." ; Біла птаха : "... прилетіла..." ; Новорічна казка : "За вікном, за вікном віхола танцює..." ; Смаглявка : "Мої коси з срібного серпанку..." ;
Долина нарцисів : "Небо там цвіте, мов незабудка синя..." ; Мамині очі : "Мамо, ти
голубко моя сива..." ; Кличе пам'ять : "Сорок перший — чорний вершник..." ; Рекітське сузір'я : "Заспівали трембіти..." ; Рідний край : "Там, де бистрі ріки..." ; Що для
мене Україна. — Салай-Пак М. Новорічна казка : "За вікном, за вікном віхола танцює..." ; Зимова пісенька : "Потопає в білому все село...". — Сентипал В. Справжній
Дон Кіхот : "Люблю казки і драми..." ; Україна : "Люблю твої пісні чудові...". — Рахівська Т. Дай мені, небо... : "Задивилась в небо...". — Ухач О. Жар-птиця юності :
"Під вітром часу пелюстки дитинства...". — Авраменко А. Смаглявка : "Очі — наче
зорі в темну нічку...". — Повханич В. А я — ясочка-закарпаточка : "Там, де водяних
лілей латаття...". — Паращак А. Школо рідна : "... світоче наш ясний!.." /
сл. М. Салай-Пак.
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78. Вчимося співати : зб. пісень [для 1—2-х кл. : для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.] М. К. Яскулко. — [Нове вид.]. — Х. : Ранок, 2012. —
96 с. : іл., табл. ; 22 см. — Текст укр., рос. — ISBN 978-617-540-449-2. — [2012-133 Н]
Зміст: Фільц Б. Дзвенять дзвінки : "... по всій країні..." / сл. Ф. Малицького ;
Морозець / сл. Г. Бойка. — Дремлюга М. Ми йдемо сьогодні в клас : "Ми ще звечора поклали..." / сл. М. Пригари ; Пісня про школу : "Мама двері відчиня..." /
сл. Т. Масенка. — Файнтух С. Люба, рідна Україно! / сл. Н. Найденової. — Старокадомский М. Веселые путешественники : "Мы едем, едем, едем в далекие края..." :
(из одноим. м/ф) / сл. С. Михалкова. — Гладков Г. Песенка львенка и черепахи :
"Я на солнышке лежу..." : (из м/ф "Как львенок и черепаха пели песню") / сл. С. Козлова. — Левіна З. Що нам осінь принесе? / сл. Л. Некрасової. — Філіпенко А. То
сніжинки, мов пушинки : "То не білі метелики налетіли..." / сл. Г. Бойка ; Вічний
вогонь : "Ми у тихий парк ходили..." / сл. Д. Чибісова ; Зацвіла в долині / сл. Т. Шевченка. — Верменич В. Запросини Діда Мороза : "Ой Дідусю наш Морозе..." /
сл. М. Сингаївського. — Степовий Я. Я маленький хлопчик : "... виліз на стовпчик..." / сл. нар. ; Зимонько-снігуронько / сл. Л. Глібова. — Крылатов Е. Колыбельная медведицы : "Ложкой снег мешая..." : (из м/ф "Умка") / сл. Ю. Яковлева. —
Швець О. Пісня про матінку : "Сонечко всміхнулось..." / сл. М. Сингаївського. —
Шаинский В. Песенка мамонтенка : "По синему морю к зеленой земле..." : (из
м/ф "Мамонтенок") / сл. Д. Непомнящей. — Рожавська Ю. Чарівна сопілочка :
"Знайшли ми в полі гілочку..." / сл. М. Пригари. — Савєльєв Б. Із чого складається
світ / сл. М. Танича ; Навіть неприємність : "Зігріва сонце синь та яскраво світить..." :
(з м/ф "Літо кота Леопольда") ; Все на свете можешь ты! : "Мне сегодня весело..." :
(из м/ф "Поликлиника кота Леопольда") / сл. А. Хайта ; Якщо добрий ти : "Дощик
босоніж по землі пробіг..." : (з м/ф "День народження Леопольда") / сл. М. Пляцковського. — Кабалевський Д. Пісня про школу : "Вересневий світлий день..." /
сл. В. Вікторова. — Верховинець В. Гей, військо йде / сл. І. Франка. — Філіпенко А.
Веселий музикант : "Ось на скрипочці я граю..." ; Пісенька про бабусю : "Скільки в
бабусеньки з нами турбот..." / сл. Т. Волгіної ; Ой заграйте, дударики / сл. В. Панченка ; Новорічна : "З новим роком..." / сл. Г. Бойка. — Степовий Я. Висне небо синє :
(Осінь) / сл. Я. Щоголіва ; Зима і весна : "Насуплю я брови..." / сл. С. Черкасенка. —
Рыбников А. Песня Красной Шапочки : "Если долго, долго, долго..." : (из к/ф "Про
Красную Шапочку") / сл. Ю. Михайлова. — Шаинский В. Сніжинки : "... злітають
на стріху..." / сл. А. Внукова. — Павлюк А. Святковий хоровод : "Ми із друзями на
святі..." / сл. В. Рождественського. — Лисенко М. Пісня лисички : "Я лисичка, я
сестричка..." : (з дит. опери "Коза-дереза") / сл. нар. — М'ясков К. Зимонька :
"У міста і села..." / сл. Г. Бойка. — Іванников В. Найкраща : "Колисанки вечорами..." / сл. О. Фадєєвої. — Верменич В. Вишиванка : "Ми своїми вправними руками..." / сл. М. Сингаївського. — Шаїнський В. Чунга-Чанга : "... синій небокрай!.." :
(із м/ф "Катерок") / сл. Ентіна Ю. — Сорокопуд Г. Свято Перемоги : "Нині Свято
Перемоги..." / сл. М. Танича. — Чічков Ю. Найщасливіша : "Визирнуло сонечко..." /
сл. К. Ібряєва. — Яскулко М. День, як пісенька весела / сл. В. Струтинського. Українські народні пісні: Дударик : "Діду мій, дударику..." ; Я коза ярая ; Бім-бом :
"... дзелень-бом..." ; Ой сивая тая зозуленька ; Вербовая дощечка ; Гарний танець
гопачок : "Я навприсядки скачу..." ; Як діждемо літа : " ... та нажнемо жита..." ; Українка я маленька ; Веселі гуси : "В нашої бабусі..." ; Два півники ; Галя по садочку ходила ; Ходить гарбуз по городу ; Іде, іде дід ; Коляд, коляд, колядниця ; Я маленький
пастушок ; Вийди, вийди, сонечко : "... на дідове полечко..." ; Подоляночка : "Десь
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тут була подоляночка..." ; Ми кривого танцю йдемо ; Ой єсть в лісі калина ; Перепілонька : "Наша перепілка старенькою стала..." : (білоруська) ; Хлоп, хлоп : "... ну-ка в
лад..." : (англійська).
79. Вчимося співати : зб. пісень [для] 3—4-х [кл. : для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.] М. К. Яскулко. — Х. : Ранок, 2011. — 95 с. : іл.,
табл. ; 22 см. — Частина тексту парал. укр., рос. — ISBN 978-617-540-450-8. —
[2013-032 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Дівка Явдошка : "... сіяла пшеницю..." ; Павочка ходить : "... пір'ячко ронить..." ; Зайчик та лисичка : "Добрий вечір, лисонько,
куди йдеш?.." ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ; Грицю, Грицю, до роботи ; Соловеєчку, сватку, сватку ; Ой на горі жито : "... Сидить зайчик..." ; Пастуша пісня : "Грає,
грає пастушок..." : фр. нар. / укр. текст Н. Забіли ; рос. текст Т. Сікорської ; Котику
сіренький / оброб. М. Вериківського ; Повішу я колисочку / оброб. Я. Степового ;
А вже сонце котиться : (жнивна) ; Ой ходить сон : "… коло вікон..." ; Сіяв мужик
просо ; Летіла зозуля : "… та й стала кувати..." ; Ой на горі та женці жнуть ; Слава
нашим господарям : (щедрівка) ; Забілів від снігу гай ; Коза : "Го-го-го, коза, го-го,
сірая..." ; Вийди, вийди, Іванку ; Ой прийшла весна : (веснянка) ; Півник : "Тільки
ранок синій встане на зорі..." : (латис. нар.) / рос. текст А. Машистова ; пер. з рос.
М. Яскулка ; Полька : "Сяє в небі сонечко, сонечко..." : (чес. нар. ) / рос. текст
В. Вікторова ; пер. з рос. М. Яскулка ; Санта Лючія : "Вітер на морі..." : (італ. нар.) /
рос. текст А. Горчакової ; пер. з рос. О. Торгалова. — Львов-Компанієць Д. Дружать діти на землі : "Дружать квітка і бджола..." / сл. В. Вікторова ; пер. з рос.
М. Яскулка. — Кириліна І. Засмутилось кошеня / сл. П. Воронька. — Кабалевський Д. Хто чергові? / сл. Є. Шварца ; пер. з рос. М. Яскулка. — Трильовський К.
Гей, там на горі Січ іде / сл. авт. — Загрудний А. Будем козаками : "Ми, веселі і
завзяті діти України..." : пісня-танок / сл. авт. — Гладков Г. Пісенька друзів : "Кращого нема нічого в світі..." / сл. Ю. Ентіна ; пер. з рос. Н. Забіли. — Кніппер Л. Чому
ведмідь взимку спить : "По галявці лісовій..." / сл. О. Коваленкова ; пер. з рос.
В. Бичка. — П'єрпонт Дж. Jingle bells : "Блещет яркий снег..." / сл. авт. ; пер. з англ.
Ю. Хазанова. — Крилатов Є. Якби не було зими... : із м/ф "Зима в Простоквашино..." / сл. Ю. Ентіна ; пер. з рос. О. Лобової. — Чичков Ю. Що Новий приносить
рік? / сл. М. Пляцковського ; пер. з рос. О. Лобової. — Катричко М. Подарунок
мамі : "Хлопчина я завзятий..." / сл. Д. Чередниченка. — Дунаевский И. Песенка о
капитане : "Жил на свете капитан..." : из к/ф "Дети капитана Гранта" / сл. В. Лебедева-Кумача ; пер. Н. Яскулко. — Минков М. Где водятся волшебники? : из т/ф "Незнайка с нашого двора" / сл. Ю. Ентіна. — Мігай А. Зелений світ : "Він немов довірливий метелик..." / сл. Н. Кулик. — Лобова О. Лине музика літа / сл. авт. — Катричко М. Рідна мова : "Як сонця безсмертного коло..." / сл. В. Сосюри. — Ведмедеря М.
Немає України без калини / сл. Г. Клок. — Ханок Э. То ли еще будет : "Нагружать
все больше нас..." : (песня первоклассника) / сл. И. Шаферана ; пер. Н. Яскулко. —
Степовий Я. Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Мігай А. Сім нот : "... чути
звідусіль..." / сл. Н. Кулик. — Савельев Б. Настоящий друг : "Дружба крепкая не
сломается..." : из м/ф "Тимка и Димка" / сл. М. Пляцковського ; пер. А. Пархоменко ;
Большой хоровод : "Мы на свете родились, чтобы радостно жить..." / сл. Е. Жигалкиной и А. Хайта ; пер. Н. Яскулко. — Дунаевский И. Лев и брадобрей : "Жил да
был брадобрей..." : из т/ф "Мэри Поппинс, до свиданья!" / сл. Н. Олева ; пер. Н. Яскулко. — Глінка М. Гуде вітер вельми в полі / сл. В. Забіли. — Май Н. Дощик :
"Знов на дворі дощик накрапає..." / пер. з укр. М. Яскулка. — Соснін С. Сонячні
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краплі : "На даху бурульки плакали..." / сл. І. Вахрущевої ; пер. з рос. О. Торгалова.
— Гріг Е. Захід сонця : "Находить тінь, і день пройшов..." / сл. А. Мукка ; рос. текст
Є. Свириденко ; пер. з рос. М. Яскулка. — Яскулко М. Писанка : "Розмалюю писанку, розмалюю..." / сл. Д. Чередниченка ; пер. з укр. О. Торгалова. — Таловиря В.
Рідній вчительці : "Вчителько наша, добра і строга..." / сл. Л. Забашти. — Шаинский В. Облака : "Мимо белого яблока луны..." : из м/ф "Трям — здравствуйте!.." /
сл. С. Козлова.
80. Вчимося співати : зб. пісень [для] 5—6-х [кл. : для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.] М. К. Яскулко. — Х. : Ранок, 2011. — 95 с. : іл.,
табл. ; 22 см. — Частина тексту парал. укр., рос. — ISBN 978-617-540-093-7. —
[2013-033 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Думи мої, думи мої / сл. Т. Шевченка ; оброб.
М. Вериківського ; Їхав козак за Дунай ; Дзвіночки : "Зацвіли конвалії у лісі..." ; Добрий вечір тобі, пане господарю! ; Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." ; Нова
радість стала : "... яка не бувала..." ; Ой чи є, чи нема пан господар дома? : (щедрівка) ; Од Києва до Лубен ; Ой під вишнею ; Музиканти : "Хай грім лунає..." : нім. нар.
пісня / укр. текст М. Яскулка ; Чарівний смичок : "Прийшов на село..." : (норвез.
нар.) ; Грай, сопілко, грай : (чес. нар.). — Вербицький М. Гімн України : "Ще не
вмерла України і слава, і воля..." / сл. П. Чубинського. — Таловиря В. / сл. С. Жупанина, Е. Успенського. — Антоняк О. Ода пісні : "На перехресті сильних почуттів..." / сл. А. Орел. — Чичков Ю. Наташка-першоклашка : "Багряно виблискують
крона калин..." / сл. К. Ібряєва ; пер. з рос. В. Гужви. — Фільц Б. Любимо землю
свою : "Квітне-радіє земля..." / сл. М. Сингаївського ; пер. з укр. Б. Палійчука. —
Чурай М. Засвіт встали козаченьки / сл. авт. — Янушкевич О. Веселкова пісня : "За
веселковим, за небокраєм..." / сл. М. Ясакова ; Біла казка : "Нам з дитячих мрій..." ;
Літо золоте : "Прилетіло літо, як на крилах..." / сл. М. Ясакова. — Струве Г. Музика : "Хочу я побачити музику..." / сл. І. Ісакової ; пер. з рос. О. Торгалова. —
Роджерс Р. Звуки музики : "До — горобчик у гніздо..." : із к/ф "Звуки музики" / рос.
текст М. Цейтліної ; пер. з рос. М. Яскулка. — Житкевич А. Все це потрібно мені :
"Милі, чарівні слова..." / сл. авт. — Майстрова З. Я малюю море : "... і безмежні
далі..." / сл. Г. Білак. — Гайворонський М. Іде січове військо. — Жилінський О.
Пісенька джури : "Мій вусатий дід..." / сл. О. Кононенка. — Книш В. Запорожців
слава : "Котить хвилі, мов легенди сиві..." / сл. С. Грицюка. — Чічков Ю. Мама /
сл. М. Пляцковського ; пер. з рос. О. Торгалова. — Таловиря В. Писанки : "Ввечері
матуся нас чарує..." / сл. С. Жупанина. — Шаїнський В. Малювальна пісенька : "От
ми взяли фарби в руки..." / сл. Е. Успенського ; пер. з рос. О. Торгалова. — Дубравін Я.
Пісні наших батьків : "На маленькій поляні..." / сл. В. Суслова ; пер. з рос. О. Торгалова. — Раковський В. В долонях рідної землі : "У перший грім, неначе свято..." /
сл. В. Тарасенка. — Балема М. Ми вірні друзі : "Ми у лісі і у лузі..." / сл. Балеми Р.
— Попатенко Т. Це для нас! : "Вітри весною з сонцем у танці..." / сл. М. Лаписової.
— Островський А. Хлоп'ята і дівчата : "Ровесники, ровесниці..." / сл. І. Діка ; пер. з
рос. О. Лобової. — Чичков Ю. Дружать музика і діти : "Музику, музику чутно звіддаля..." / сл. Ю. Пляцковського ; пер. з рос. О. Торгалова. — Рожков Ю. Музика :
"Що заспокоїть нас у горі..." / сл. І. Боровик. — Бардош Л. Осінній канон : "Де ріка,
берізки сумно стоять..." / укр. текст М. Яскулка. — Бах Й. С. Весняна пісня : "Сонечко в травні..." / укр. текст Яскулко М. — Гладков Г. Тихий марш : "Коли відкриєш
книжечку..." / сл. Ю. Михайлова ; пер. з рос. П. Сингаївського. — Рожавська Ю.
Лелека : "Лелеко, лелеко..." / сл. В. Ладижця. — Гершвін Дж. Колискова : "Баю53

бай..." : із опери "Поргі і Бесс" / укр. текст М. Яскулка. — Крылатов Е. Три белых
коня : "Остыли реки, и земля остыла..." : из т/ф "Чародеи" / сл. Л. Дербенева. — Жилінський О. Веселкова пісня : "Про калину пісня лине..." / сл. О. Кононенка. — Філіпенко В. Веснянка : "Прийди, прийди, весно красна..." / сл. А. Навроцького. —
Красоткіна Н. Прекрасні звертання : "Є в нашій мові прекрасні звертання..." /
сл. авт. — Зацепін О. Ти чуєш, море? : "Вірять кораблі всі у порту..." : із к/ф "Свистати всіх нагору" / сл. М. Пляцковського. — Янушкевич О. Я малюю мрію :
"Я відкрию фарби кольорові..." / сл. Н. Погребняк. — Злотник О. Цвіт землі : "Цвітуть сади, цвітуть луги..." / сл. М. Сингаївського. — Савельев Б. Світ, в якому живемо : "Даль. Шир. Світла височінь..." / сл. М. Пляцковського ; пер. з рос. О. Лобової.
— Дробротенко В. Колискова майбуття : "Зачерпну я у долоні..." / сл. авт. — Соловйов-Сєдой В. Балада про солдата : "Полем, вздовж берега крутого, мимо хат..." /
сл. М. Матусовського ; пер. з рос. О. Лобової. — Карминский М. Победу празднует
народ : "Живым поверка. Павшим слава..." / сл. С. Орлова. — Білик І. Хай живе
надія : "Мріє росточок явором стати..." / сл. К. Гнатенка. — Букреєва Г. Початок :
"Все із доброго чи злого..." / сл. М. Сингаївського. — Крилатов Є. Ти — людина! :
"Куди повіє вітер..." : із к/ф "Пригоди Електроніка" / сл. Ю. Ентіна ; пер. з рос.
О. Торгалова.
81. Вчимося співати : зб. пісень [для] 7—8-х [кл. : для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.] М. К. Яскулко. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с. : іл. ;
22 см. — Текст укр., рос. — Частина тексту парал. укр., рос., укр., англ. — ISBN 978617-540-092-0. — [2013-034 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Розпустили кучері дівчата ; Ой у саду, саду :
"... саду-винограду..." ; Чом ти не прийшов. — Петриненко Т. Україна : "Дороги
іншої не треба..." / сл. авт. — Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "... і слава, і
воля..." / сл. П. Чубинського. — Лисенко М. Боже великий, єдиний : (Молитва за
Україну) / сл. О. Кониського. — Мозговий М. Моя земля : "Там, де гори й полонини...". — Таловиря В. Наша мова : "Мова, наша мова..." / сл. Ю. Рибчинського. —
Баснер В. На безымянной высоте : "Дымится роща под горою..." / сл. М. Матусовского. — Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати..." / сл. Б. Гури ;
Водограй : "Котить хвилі наш Черемош..." / сл. авт. — Паулс Р. Листя жовте : "Не
прожити в світі цьому..." / сл. Я. Петерса ; пер. з рос. М. Яскулка. — Леннон Дж. і
Маккартні П. Let it be = Хай буде так : "В найгіркіший час я чую..." / сл. авт. ; укр.
текст В. Федоренка. — Дунаевский И. Кольорові сни : "Спогади дитинства — дивний сад…" : із к/ф "Меррі Поппінс. До побачення" / сл. Н. Олева ; пер. Г. Макаренко.
— Крилатов Є. Пісенька про сніжинку : "Коли в дім вступить рік молодий..." : із
к/ф "Чародії" / сл. Л. Дербеньова ; пер. з рос. О. Торгалова. — Тарівердієв М. Маленький принц : "Хто тебе вигадав..." / сл. М. Добронравова. — Татарченко А. Гей,
ви, козаченьки : "Є і нам про що згадати..." / сл. В. Крищенка. — Струве Г. Шкільний корабль : "І тоді, як сніг довкола..." / сл. К. Ібряєва. — Пашкевич А. Синові :
"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка. — Осадчий О. Стоїть
тополя : "... наче доля..." / сл. В. Крищенка. — Майборода П. Пісня про рушник :
"Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." : із к/ф "Літа молодії" / сл. А. Малишка. —
Буєвський Б. На долині туман / сл. В. Діденка. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського. — Новиков А. Дороги : "Ех, дороги..." / сл. Л. Ошаніна ; пер. з рос. О. Новицького. — Митяев О. Как здорово : "Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно..." / сл. авт. — Антоняк О. Музика для
двох : "Ніжно дивляться очі..." / сл. А. Орел. — Молчанов К. Журавлина пісня : "Час
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угамуватися настав вже..." : з к/ф "Доживемо до понеділка" / сл. Г. Полонского ; пер.
з рос. М. Яскулка. — Квінт Л. Здрастуй, світ : "Світ прокинувсь, як дитина..." /
сл. В. Кострова ; пер. з рос. М. Яскулка. — Шамо І. Києве мій : "Грає море зелене..." / сл. Д. Луценка. — Вавілов В. Місто золоте : "Є місто золоте під небом голубим..." / сл. А. Волохонського ; в оброб. Б. Гребенщикова ; пер. з рос. В. Федоренка.
— Майборода П. Моя стежина : "Чому сказати, й сам не знаю..." / сл. А. Малишка.
— Злотник О. Родина : "Може в житті хтось принаду підкине..." / сл. В. Крищенка.
— Петриненко Т. Господи, помилуй нас : "Навіть на останнім рубежі...". — Білозір І.
Ласкаво просимо : "Співа Дніпро, відлунюють Карпати..." / сл. В. Крищенка. —
Леннон Дж., Маккартні П. Yesterday = Вчора : "Вчора я..." / сл. авт. ; пер. з рос.
М. Яскулка. — Висоцький В. Пісня про друга : "Якщо вийшло, що раптом друг..." :
із к/ф "Вертикаль" / сл. авт. ; пер. з рос. М. Яскулка. — Окуджава Б. Надії малої
оркестрик : "Коли зненацька виникає..." / сл. авт. ; пер. з рос. М. Яскулка ; Пожелание друзьям : "Давайте восклицать, друг другом восхищаться..." / сл. авт. — Івасюк В.
Червона рута : "Ти признайся мені..." / сл. авт. — Катричко М. Хуртовина : "Небо
вітром закружляло..." / сл. М. Сингаївського. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим
збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. — Шамо І. Три поради : "Край дороги не рубай тополю..." / сл. Ю. Рибчинського. — Карабиць І. Пісня на добро : "Гей на видноколі..." / сл. Ю. Рибчинського. — Зацепин А. Куда уходит детство ; Есть только
миг : "Призрачно все в этом мире бушующем..." / сл. Л. Дербенева. — Дунаевский И.
Ветер перемен : "Кружит Земля, как в детстве карусель..." : из к/ф "Мэри Поппинс.
До свиданья" / сл. Н. Олева.
82. Гірський Б. Пісенний сад : зб. дит. пісень : [для співу без супроводу / авт.
муз. і сл.] Богдан Гірський. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 158, [1] с. ;
20 см. — ISBN 978-966-10-1965-1. — [2012-156 Н]
Зміст: Дай щастя нам, Свята Маріє : "Ходімо у пісенний сад..." ; О Мати Божа,
квітко рання : "Твоє ім'я — моє надбання..." ; Пісня-молитва : "О, дай нам, Боже,
маленьким дітям..." ; О Мати Божа всіх дітей ; Почаївські зорі : "Як згадаєш Почайну..." ; Де ступила нога Богородиці ; Що читав я уперше : "В колисці я почав співати..." ; Яке то щастя жити з Богом : "Ходили з бабцею до гаю..." ; Душа моя співає :
"... Тобі, Свята Маріє..." ; Якторівська фігура : "Немов у колисці, між гір — Якторів..." ; За що ми любим Україну ; Дідусева пісня про Україну : "І чорним, і синім
тебе вишивали..." ; Я з того краю, де пісні співають : "Я з того краю, де ростуть смереки..." ; Тобі співаю, Україно : "Близькі мені твої дороги..." ; Україна молода : "Не такі ми вже маленькі..." ; Мій рідний край : "Десь там, далеко за морями..." ;
Славний наш Тарасе : "Ой, там, на калині, зозуля кувала..." ; Грай, моя сопілко, грай :
"Залиш по собі на землі..." ; Пісня рідної вулиці : "Як тебе оспівати, вулице рідна... ;
Усе в піснях моєї мами : "У тих краях, де ми зросли..." ; Мамині співанки :
"Я люблю, як ти співаєш, мамо..." ; Мамин портрет : "У кімнаті, де мешкає тиша..." ;
Вчила мама молитись : "Як мама мене у колисці гойдала..." ; Колискова для мами :
"Всі розмови між нами — про моди й пісні..." ; Літня бабця : "Літня бабцю, літня
бабцю, ви ще молода..." ; Величаєм тебе, мамо : "Як співала матінка колисаночку..." ;
Колискова : "Пам'ятай: ночами..." ; Мамине слово : "Я дала тобі душу, сину..." ; Мамо, голубко моя : "Вчила любити мене..." ; Я готуюся до школи ; Свято перших читачів : "То щастя вийти з пелюшок..." ; Так, я — читач : "Таке мале, таке мале..." ;
Знай, дитино, рідну мову : "Все у ній — твоє багатство..." ; Вчительська доля :
"... щаслива, як нива..." ; Прощавай, "Букварику" : "Слова у ній — як ті квітки..." ;
Моя найперша книжечка : "... то радощі земні..." ; Музика слів : "... як діти і квіти..." ;
55

До школи ; Перший раз у перший клас : "Запам'ятайте, мамо рідна..." ; Для чого я на
цьому світі ; Ти не журися, що маленька ; Дорожче від золота — здоров'я : "Гуляв,
співав і веселився..." ; Час гуляти, час поспати : "Ой, який короткий кожний день..." ;
Не тільки "зірки" забивають голи : "Шумлять і гудуть стадіони..." ; Як підросту :
"... піду у світ..." ; Потанцюємо удвох ; Наш танець : "Танцюють каштани на асфальті
"тук-тук"..." ; Світ дитинства : "Всі співають Вам сумні пісні..." ; Минув Свят-Спас
— до школи час : "Залетіло літо-літечко — вже линуть журавлі..." ; Яке ж то чудо —
музика : "Всього сім нот..." ; Подяка Богу за наш голос : "Немов на ниві стиглий
колос..." ; Арія майбутнього соліста : "Жив Солов'яненко колись..." ; Моя мелодія :
"Ноту "ре" почав мені вітер..." ; Калинова сопілка : "Змайстрував ми дідусьо..." ;
Музичний кіоск : "У нашому садочку музичний є кіоск..." ; Ми готуєм Євробачення ;
Пісня хлопчика-страхайла : "Ой візьму я в руки бубон..." ; Соловтіха Дореміка :
"Об'їздив він півсвіту, об'їздив, облітав..." ; Уроки музики : "Квітам треба неба й
висоти..." ; Пори року : "Намалюю весну, перші проліски в гаю..." ; Весна у гай зелений кличе : "Плигає вивірка на віттях в гаю..." ; Вогні цигани палять : "Із лісу
безіменна річка пливе..." ; Добрий день, лелеки : "... журавлі... " ; А ти знаєш, яке
літо? : "Шум і гамір, усміх тата..." ; Весела гра : "В селі гірському, біля джерела..." ;
Сон літньої ночі : "Сон — як найдовша річка Ніл..." ; Ліс для мене і для тебе : "Лиш у
лісі так буває..." ; Не відлітайте, журавлі : "Сади малює сонце кольорами..." ; Піснеосінь :
"Осінь листя косить, вже з беріз злітають коси..." ; Святий Миколай : "Як тільки згадаю Тебе, Миколаю..." ; Золото любові на щодень : "Зоря над Вифлеємом несе усім
новини..." ; Щедрий вечір : "Ой, від двору до двора — щедрий вечір!.." ; Я не люблю
зими : "... ні, не люблю..." ; Наша хатинонька ; Казки-співанки : "Зустрів я Буквоїда в
книгарні, на полиці..." ; Жила у лісі баба Яга : "... подібна так на букву "ге"..." ;
У лісовій школі : "Всміхалась вивірка на вітах..." ; Зайчик і горобчики : "Зайчикучику-чику, не ховайсь..." ; Котопісенька про м'яч : "Грала киця в відбивач..." ; Біля
замку ходить привид ; Квітопісенька ромашки : "Я — ромашка, я гадаю..." ; Колискова для ляльки : "А я ляльку маю, тому добре знаю..." ; У рідній стороні : "Як захід
сонця серце будить..." ; Світлі думи Кобзаря : "Думи-думи Кобзаря..." ; О краю мій :
"... зелений і весняний..." ; Вербокалинова пісенька : "Що тепер вивчають в школі?.." ; Заспівайте нам, бабусю ; Вчусь варити борщик : "Час минув, як я просила
дощик..." ; Бабусині сни : "В хаті тепленькій стихла розмова...".
83. Гутнєва С. В. Навчальний рік : зб. пісень для дітей мол. шк. віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / авт. муз. і сл.] Світлана Гутнєва. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 63 с. : іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-2782-3. —
[2013-036 Н]
Зміст: День знань : "Промайнуло тепле, гарне літо..." ; Пісня першокласників :
"Перше вересня — це свято..." ; Кольоровий дощ : "Сонця нема, сумно мені..." ; Листя кленове ; Щедра осінь : "Різнобарвними листками..." ; Наші вчителі : "Сонячний
яскравий день. Радісне свято..." ; Мово моя : "... барвінкова..." ; Кольори : "Без нас
буде на землі все чорно-білим..." ; Зима-зима : "... іде білим світом..." ; Новорічна
ніч : "Останні хвилини..." ; Хрещена мати косу заплітає ; Створи в душі казку :
"Створи в душі своїй казку..." ; Слова до мам : "Теплих слів багато..." ; Весна : "Сонечко пригріло, розтав сніжок..." ; Друзі : "Знають це дорослі, знають діти..." ; Ура!
Фізкультура! : "Кожен ранок починаємо з зарядки..." ; Дякуєм, Букварику! : "Цілий
рік минув, як став я школярем..." ; Питайлики з 1-Б : "Чому вогонь гарячий?.." ; Кличе нас гімназія : "Восени, коли багрянець ледь торкає листя..." ; Дивна країна :
"Я розкажу вам про країну..." / сл. авт.
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84. Жартівливі й танцювальні пісні : пісенник для дітей мол. шк. віку : [кращі
укр. нар. пісні / упоряд., аранжув., запис муз. Карманний В. Г.]. — Х. : Ранок, 2012.
— 62, [2] с. ; 21 см + 1 компакт-диск. — (Співають діти). — ISBN 978-617-540-803-2.
— [2013-005 Н]
Зміст: Ішов козак потайком ; А в печі пироги печуться ; А я, молода, на базар
ходила ; Варенички : "А мій милий вареничків хоче..." ; Воли : "Трам-там, та-ра-бах!
Їде баба на волах..." ; Гей, волошин сіно косить ; Гриби : "Не тепер, не тепер..." ;
Грицю, Грицю, до роботи! ; Добрий вечір, дівчино : "... куди йдеш?.." ; Дівка Явдошка : "... сіяла пшеницю..." ; Дівчино моя, переяславко ; Женці : "Ішли женці жито
жати..." ; Із сиром пироги : "Служив козак у війську..." ; Курочка чубатенька :
"Прийшла кума до кумоньки в суботу, в суботу..." ; Мав я ставок на печі ; Мала баба
курку ; Мала баба три сини ; На вулиці скрипка грала ; Насіяла конопель : "Не
займайте мене, ой та й Бога ради..." ; Од Києва до Лубен : "... насіяла конопель..." ;
Ой лис до лисиці : "... борозенькою йшов..." ; Ой вийду я на вулицю : "... гарна я!.." ;
Ой за гаєм-гаєм : "..., гаєм зелененьким..." ; Ой задумав комарик ; Ой лопнув обруч :
"... коло барила..." ; Ой на горі жита много ; Ой на горі мак ; Ой під вишнею : "... під
черешнею..." ; Ой ти знав : "... нащо брав міщаночку з міста..." ; Ой ходила дівчина
бережком ; Ой що ж там за шум учинився ; Про біду : "В місті Холмі на торзі, на
торзі, на торзі..." ; Пташко маленька ; Пішов би я погуляв : "... ні чобіт, ні халяв..." ;
Раз поїхав за снопами ; Сипле сніг ; Скрипка і бубон : "І наїмось, нап'ємось..." ; Співаночки мої : "Коло млина ясенина, коло вітрового..." ; Сіяв мужик просо ; Та Оленка, та маленька ; Та орав мужик край дороги ; Там на горі корито ; Танцювала риба з
раком ; Танцювали миші ; Царівна : "Царівно, ми тобі гості..." ; Черевички : "Якби
мені черевички, червонії як щічки..." ; Чи не той то Омелько ; Чом я не хазяйка ; Як
посіяв мужик : "... та й у полі ячмінь..." ; Як служив же я у пана ; За городом качки
пливуть ; Там за гором, за горбочком.
85. Злонкевич Я. В. Весняний, святковий час : пісенник для дошкільнят та
мол. школярів : [для голосу з букв.-цифр. познач парт. супроводу] / Я. Злонкевич. —
Тернопіль ; Х. : Ранок, 2011. — 31 с. : іл. ; 20 см. — (Співають діти). — ISBN 978617-540-335-8. — [2012-130 Н]
Зміст: Грім : "... у небі гримотить..." ; Літня пісенька : "Сонця очі променисті..." ; Стежинка : "В'ється берегом стежинка..." / сл. Л. Петренко ; Вітаєм вас, ріднесенькі! : "Матусь усіх вітаємо..." ; Славна наша пташино : "Дятел — лікар природи
живої..." / сл. О. Черватюк ; Гопачок : "На цимбалах Петрик грає..." ; Весняне свято :
"В дитсадочку хлопчаки..." ; Колискова : "Лагідненькі весняночки..." ; Яна :
"... Яночка, Януся..." / сл. М. Дзудзела ; На хмаринці : "Прилетів метелик — з неба
вісточку приніс..." / сл. М. Баліцької ; Вишиванка : "Вишивала мати..." ; Літо :
"... літо, літечко, дай мені напиться..." ; Чому? : "Христинка маленька..." ; Хрущі :
"Зажурився хрущик-тато..." ; Карпати : "Ой, нічого нема краще..." ; У лісі : "Сіяв-сіяв
дощ дрібненький..." / сл. Р. Обшарської.
86. Качан В. Навчуся доброти у Миколая : пісні для дітей дошк. та мол. шк. віку : [для голосу з букв.-цифр. познач парт. супроводу] / Василь Качан ; [вірші] Ольга
Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. — 47 с. : іл. ; 20 см. — (Співуча Україна). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-2364-1. — [2013-010 Н]
Зміст: Навчуся доброти у Миколая : "Миколаю, Миколаю, Миколаю..." ; Миколай спішить до нас : "Білий, білий пух..." ; Миколаю, озовись! : "Радості немає
меж..." ; Доброта Чарівника : "Радий нині люд увесь..." ; Лист до Миколая : "Сиджу
за столом я в затишній кімнаті..." ; Хвилююча мить : "Миколаю, Святий Мико57

лаю..." ; Святий Миколаю ; Святий Миколай гостинців шукав ; Колискова : "Ніч за
вікном ясна..." ; Пригода : "У зимовий вечір тихий..." ; Святий Миколай у гості завітав : "Срібні дзвіночки тишу розбудили..." ; Чудотворець Миколай : "Миколай Святий з небес зійде..." ; Дивовижна ніч : "Діточки в цю нічку..." ; Трепетна молитва :
"Миколай любить Україну..." ; Свята мить : "Білий сніг, білий сніг..." ; Втіха для
малят : "Сніг білесенький кружляв..." ; Миколай чарівник : "З небесного раю..." ;
Добрий Миколай : "Хто нас дуже-дуже любить?.." ; Радісна пора : "В нас, діток гарненьких..." ; Казкове свято у звірят : "Через ліс замріяний, біленький..." ; Прийди до
мене Святий Миколаю : "Білий сніг, білий сніг, білий сніг..." ; Зустріч із Чарівником :
"Миколай прийшов до нас на свято..." ; Небесні гостинці : "Миколай Святий в зимову ніч...".
87. Козак С. П. Пісенне довкілля : зб. пісень для школярів : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / С. П. Козак. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012.
— 119 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1746-6. — [2012-193 Н]
Зміст: Я є українець / сл. Ю. Ігорківа ; Наш прапор : "Небеса блакитні..." ; Молитва : "Народе мій, дитино ясночола..." / сл. Д. Павличка ; Гаї шумлять : "Я йду,
іду..." / сл. П. Тичини ; Вчителька : "Нашій любій вчительці..." ; Осінь : "Летять листки пожовклі і зів'ялі..." / сл. І. Савицької ; На свято матусі : "Ой, яка ж бо ти, Матусю..." / сл. У. Кравченко ; Біла пригода : "Навколо — біло-біло..." ; Хитрий лис фарбує ліс ; Заблудилась пісенька : "Несла пісенька із лісу..." ; Хто що пише : "Пише
хвостиком лисиця..." ; Клятва : "Мова кожного народу..." ; Танок сорок : "На поляні..." ; Кольорові пташки : "Червоні снігурі..." ; Біля саду на межі : "Із садка..." ; Кіт
читає книжку : "З книги кіт не зводить ока..." ; Найрідніші слова : "Не шуми, зелений
верше..." / сл. В. Лучука ; Як швидко літо проминуло / сл. О. Пчілки ; Осіння вистава : "Ясноока тиха осінь..." / сл. Г. Черінь ; Як птахи склювали сніг : "Хоч зима позимовому..." ; Поміняймося місцями : "О, якби ви, мами, з нами..." ; Вчиться вересень
читати ; Балакуни : "Будував базіка дім..." ; Покажіть мені : "... будь ласка..." /
сл. О. Сенатович ; Наше ластів'я : "Над ганком — гніздо ластів'яче..." ; Не будь козою : "Іде коза..." ; Всім по сім : "Сім хлоп'ят і сім дівчат..." / сл. П. Воронька ; Осінь :
"Облітають квіти, обриває вітер..." / сл. В. Сосюри ; Господар Чорної Гори : "Усі
верхи снігами закурило..." ; Струмочок : "Біг струмочок невеличкий..." / сл. С. Пушика ; Ой, літечко, не відлітай : "Не дзвонять колосом лани..." ; Співай, соловейку! :
"Аж гнеться калина від співу дзвінкого!.." ; Жоржини : "Уже і вересню кінець..." ;
Червень : "В золотій хустинці..." ; Всьому свій час : "... Почула я від мами..." ; Пісня
проліска : "Я — перша квіточка весни..." / сл. М. Познанської ; Шпачок : "Знову в
саду молодому..." / сл. П. Дорошко ; Танцювали гуртом веселенько : "Каже козенятко
біленьке..." / сл. Г. Демченко ; Січневий вітер : "Віяв ніччю вітер..." ; У школу :
"Дзвонить дзвіночок..." / сл. Л. Храпливої ; Скрипаль : "Я — цвіркун, я — скрипаль..." / сл. В. Швець ; Красень : "Маленьке ведмежатко..." ; Лісова сімейка : "Лісом
дощик поблукав..." / сл. Г. Усач ; Осінь : "Висне небо синє..." / сл. Я. Щоголіва ;
Осінь : "Осінню дмухнуло..." / сл. П. Грабовського ; З лісу зайчики ішли / сл. Л. Полтави ; Мова, наша мова : "... мова кольорова..." / сл. Ю. Рибчинського ; Мій отчий
дім : "... де всі стежки мої..." / сл. І. Драча ; Рідна мова в рідній школі / сл. О. Олеся ;
Калинонько-Вкраїнонько : "У нашому лузі..." / сл. Б. Чепурка ; Молитва : "... людська
є неначе дим..." / сл. Б.-І. Антонича ; Рідна школа : "Радісно. Сьогодні в школі..." /
сл. авт. ; Ряст на Тарасовій горі : "Як рясно ряст цвіте у цій порі!.." ; Козацька слава :
"Лицарство спить під хвилями Дніпра..." / сл. Н. Нікуліної ; Народна пісня : "Рвались
струни на кобзах бувалих..." / сл. О. Доріченка ; Не відкладай : "Я зроблю це в поне58

ділок!.." / сл. М. Щербака ; Намалюю матусю : "Попрошу я у Сонця ласкаво..." /
сл. М. Лагойди ; Де нам любо : "Любо нам у рідній хаті..." / сл. Ю. Шкрумеляка ;
Мати : "Хто тебе так щиро любить..." ; Голосні звуки : "О-о-о..." / сл. М. Підгірянки ;
Наше ластів'ятко : "Ластів'ятко: цвір, цвір!.." / сл. Ю. Будяка ; Заспів : "О сон весни,
легенький сон..." / сл. Х. Алчевської ; Зорі : "Мамо люба, глянь, як сяють..." /
сл. Б. Грінченка ; Коли тепло вертається : "Тієї, що у березні..." / сл. В. Діденка ;
Травневі усмішки : "Вийшов травень з лісу..." / сл. М. Сингаївського ; Вовки : "Чого,
брате, так збілів?.." / сл. С. Руданського ; Соняшник : "Він виріс гінко біля хати..." /
сл. М. Щербака ; Перший сніг : "Жовте листячко лежить..." / сл. В. Поліщука ; Пісня
рідної землі : "Українські діти все співати люблять..." / сл. Р. Завадовича.
88. Лазо С. В. Коли батьків немає вдома : пісенник для дітей : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / муз. і сл.] С. Лазо. — Х. ; Тернопіль : Ранок,
2011. — 30 с. : іл. ; 20 см. — (Співають діти). — ISBN 978-617-540-531-4. — [2013-006 Н]
Зміст: Лазо С. Сипле сніг : "Сипле, сипле, сипле сніг..." / сл. М. Підгірянки ;
В королівстві моїм : "... у моєму житті..." ; Бажання загадай : "Всі твої бажання..." ;
Танець пінгвінів : "Руки, наче крила..." ; Біла зима : "Дорога біла стелиться..." ;
З Новим роком : "Ще з дитинства ми любимо свято..." ; Коли батьків немає вдома :
"Кожен день настирно і невпинно..." ; Капітан : "На бригантині білій..." ; Канікули :
"Буяє тепле літо..." / сл. авт. ; Великдень : "Є у мами, є у татка..." / сл. М. Левицького ; Ой, весела в нас зима / сл. М. Рильського ; Вітрила щастя : "Прилетіла птаха
злотокрила..." / сл. М. Кульчицької ; Цукерки : "Ми в садку дружили..." / сл. А. Лазо.
— Перчук І. Пес : "Мої очі всіх благали..." ; Гороскоп : "Люди здавна мали клопіт..." / сл. С. Лазо.
89. Лепешко В. Ф. Найдорожче слово : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк.
віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / В. Ф. Лепешко. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 95 c. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1329-1. —
[2012-170 Н]
Зміст: Найдорожче слово : "Ще в колисці немовля..." ; Червоніють маки : "Розцвіли червоні маки-маченята..." ; Іволга — красуня : "Де багато сонця..." / сл. В. Гринько ; Ось і травень : "... ясний травень..." ; Стояла собі хатка : "... дірявий чобіток..." /
сл. Н. Забіли ; Доброго вам ранку! ; На сінокосі : "Дід траву на лузі косить..." /
сл. В. Кленца ; Будування без знаряддя : "Прилетіли гості..." : загадка / сл. нар. ; Про
славне минуле : "Не раз біля мене..." / сл. А. Роляник ; Солдатські ордени : "У татка в
рамці на стіні..." ; Ох, яке було би свято / сл. І. Кульської ; Свято — мамин день :
"Нині свято — мамин день!.." / сл. О. Криштанович ; Мама добра, мила : "Мама в
мене добра, мила..." ; Мама — одна : "Як Україна й сонечко над нами..." / сл. М. Людкевич ; Ой матусю : "Ой, яка ж бо ти, матусю..." ; Мама : "Це слово любов'ю, мов
сонцем, зігріте..." / сл. У. Кравченко ; Три наші мами : "Травень розкинув квіти в
діброві..." / сл. Л. Храпливої-Щур ; Дожидаю неньку : "Поглядаю, поглядаю..." /
сл. О. Пархоменка ; На свято мами : "Поспішають квіти розцвітати..." / сл. І. Жиленко ; Вкладає ненька спати : "Як перша зірка зазирне до хати..."/ сл. С. Пушика ; Спи,
моя мамо : "... Нехай тобі сниться..." / сл. М. Познанської ; Дрімко : "Сходить місяць
золотенький..." / сл. В. Романець ; Чорнобривці для мами : "Гвоздики, нарциси, тюльпани..." / сл. З. Клим ; Найкраще слово : "Без вагання скажем прямо..." : загадка /
сл. В. Розенко ; Мати, наша мати ; Гарний чоботар : "Шию, шию чобітки..." /
сл. М. Підгірянки ; Мама — захисник : "Вова сестру колисає..." / сл. В. Зорік ; Мамине поле : "Прийшло поле з мамою додому..." / сл. Л. Альти ; Казав татусь : "... робити
треба..." / сл. Д. Білоуса ; Наталчине намисто : "Наталочка намисто..." / сл. О. Сміль ;
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Бабусі для радості : "Ось зачервонілося ягідок багато..." / сл. І. Тищук ; З паперовим
змієм : "Дні довкіл ясні, ясні..." ; В мами теплі руки : "Заповзли до хати..." /
сл. В. Губарця ; Перевізник : "Камінці мої стрибають, скачуть по воді..." ; Цвіте шипшина : "Розвидняється, розвидняється..." / сл. А. Качан ; Біле пасовисько : "Пасовиськом білим..." : загадка ; Ой ти, коте сірий ; Нема сліду : "Їду, їду..." : нар. загадка ; Дивна дорога : "Що за дорога, — скажи мені..." : загадка ; Піч дії без палива :
"Без дров, без огня..." : загадка ; Реве, реве віл : "Реве віл на сто гір..." : загадка ; Могутній вівчар : "Один баранець..." : загадка / сл. нар. ; У дідусевім садку : "Є в дідуся
добре діло..." / сл. В. Шевчука ; Із сонечком разом : "Вертався я з річки..." /
сл. Л. Компанієць ; Ой кібчику : "Ой кібчику-кібчичок..." / сл. Д. Куровського ; Хай
квітує земля : "У печі золоті паляниці..." / сл. Т. Ліщинської ; Прилетіло сонечко /
сл. Г. Кирпа ; Візит грози : "Стукнув в віконце..." / сл. С. Когут ; Замріяні ромашки :
"Замріяно хитають голівками ромашки..." / сл. М. Ковалішиної ; В травні трави пишнокосі / сл. А. Бір ; Сонечко спати лягає / сл. Я. Виноградової ; Нічка над Дніпром :
"Тиха, тиха, незвичайна..." / сл. В. Вівденко ; Зацвіли каштани : "Біла хмарка тане..." /
сл. А. Камінчука ; Наш Київ : "... розіслався..."/ сл. М. Рильського ; Прикордонники
на чатах : "Сплять ведмеді у берлозі..." / сл. В. Лучука ; Кручений панич : "Посадили
поміж лілій..." / сл. Е. Саталкіної ; Залежна куля : "До корзини куля хоче..." ; Останній дзвінок : "Як надходить теплінь, теплінь..." ; Літо, прилітай! : "Де ти літаєш, літо..." ; Дзвінок — не дзвоник : "Не плутай дзвоник і дзвінок!.." / сл. авт.
90. Листопадові дзвіночки : зб. пісень для дітей / ред.-упоряд.: Н. Якимець,
Р. Кундис. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2012. — 22 с. ; 30 см. — 300 пр. —
ISMN 979-0-707513-37-8. — [2013-061 Н]
Зміст: Листопад В. Етюди № 1—6 : (без слів) ; Живий вінок : "Стали діти у танок..." / сл. Пархоменка О. ; Сонечко : "Прощалося сонечко з нами..." / сл. М. Познанської ; Дзвінок : "Є у мене, в нього, в тебе..." / сл. Скоморовського В. ; Піснязагадка : "Химерний, маленький..." / сл. Л. Глібова ; Дощик : "Роси, роси дощику..." :
(веснянка) / сл. О. Олеся ; Кіт читає книжку : "З книги кіт не зводить ока..." /
сл. невід. ; Хлопчик-рибальчик : "Під вербою над ставочком..." / сл. Г. Жолнач. —
Мясков К. Зимонька : "У міста і села..." / сл. Г. Бойка ; оброб. В. Листопада.
91. Мілевич Л. Ф. Світельце : поет.-пісен. зб. для дітей дошк. та мол. шк. віку :
[для голосу без супроводу / авт. муз. і сл.] Любов Мілевич. — Луцьк : Надстир'я,
2012. — 44 с. : іл., портр. ; 31 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-517-738-8. — [2013-093 Н]
Зміст: Світла музика добра: Україночка : "У ромашках і барвінках..." ; Руку дай
мені : "... друже мій!.." ; Сонячний зайчик : "... леліє блакить..." ; Білявочка : "Ця пісня ще не співана.." ; Човник надії : "Човник паперовий..." ; Дюймовочка : "Що про
мене знаєш ти?.." ; Матусина колискова : "Між листячком, у затінку..." ; Світла музика добра : "Розвидняється блакить..." ; Про Мурася і Ласку : "Живуть собі звірята..." ; Чарівний капелюшок : "Біля моря у Одесі..." ; Веселий дощ : "Плече — до
плеча, рука — до руки..." ; Хочу стати музикантом : "Народитися мало з талантом..." ; Каблучки-жартівнички : "Грайте полечку, музики!.." ; Господарочка :
"Я свічуся, мов зірниця..." ; Усіх чарує літо : "Чи знаєш ти, лелеко..." ; Рушничок для
мами : "Як мене матуся вчила вишивати..." ; Перша вчителька : "З новою силою
щораз...".
92. Музика в нашому садочку : мол. група : зб. дит. пісень : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.:] В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 64 с. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-966-10-2754-0.
— [2012-139 Н]
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Зміст: Шевченко Н. Потягушечки : "Потягусі, потягусі..." ; Примовлянка : "Ти
стечи, стечи, водичко..." / сл. А. Крат ; Чемні діти : "Діти чемні і слухняні..." /
сл. В. Паронової ; Гостинець від білки : "Олеся до білки..." / сл. С. Ткачука ; Колискова : "Люлі, люлі, засинай..." / сл. О. Орача ; Ладки : "Полягали ладки..." /
сл. А. М'ястківського ; Очі : "Має очі кішечка..." / сл. І. Січовика ; У нашого хлоп'ятонька / сл. О. Олеся ; Кіски : "У Руслани кіски..." / сл. В. Верховеня ; Я у мами вже
велика / сл. В. Ладижця ; Сім'я : "Мама, тато, дід, бабуся..." / сл. В. Гринько Вже
зів'яли квіти ; Листя жовте й золоте / сл. В. Паронової ; Дощ іде / сл. Л. Савчук ; Як
вітається зима : "А чому це у Марічки..." / сл. Вознюк Л. ; Не замерзнуть ніжки :
"У маленького Максимки..." / сл. А. Загрудного ; Дід Мороз іде : "Подивіться, увесь
день..." / сл. П. Короля ; Дві лисички : "... дві сестрички..." / сл. Л. Шевчук ; Ой, і що
ж тепер буде? / сл. В. Паронової ; Новорічна колискова : "Люляй, люляй, наш Іванцю..." / сл. Л. Повх ; Веснянка : "Виглядає сонечко..." / сл. О. Прокіпчак ; Не ховайся,
сонечко : "Сонечко у схованки..." ; Весняна пісенька : "Пташка у віконце..." /
сл. В. Паронової ; Котики : "На вербі з'явився котик..." / сл. Л. Новикової ; Сидить
коник у траві / сл. Л. Біленької ; Песик : "Є у мене песик..." / сл. Л. Савчук ; Неслухняний клубок : "Втік від котика клубок..." / сл. В. Зайця ; Маленькі кошенята : "Кошенята ми маленькі..." / сл. Н. Вересокіної ; Смілива киця : "Вийшла киця на сніжок..." ; Ходить вовк : "... поза кущами..." / сл. В. Паронової ; Дударик : "Дудочка,
дудочка в мене є..." / сл. Л. Савчук ; Корова : "Он корівонька пішла..." / сл. О. Висотської ; Два баранчики : "... зустрілись..." / сл. Т. Волгіної ; Хоть як говорить : "Котик
з хатки вибіг: "Няв!"..." / сл. нар. ; Ведмедик : "В лісі тихо, всі поснули..." /
сл. В. Гринько ; Горобець і кіт : "Горобець-молодець..." / сл. В. Паронової ; Гусигусенята / сл. Г. Бойка ; Налякалися : "Утікають від ріки..." / сл. П. Короля ; Курчатко : "Я сама боюся..." / сл. М. Підгірянки ; Качечка : "Іде, іде качечка..." / сл. К. Перелісної ; Вихваляє качур пір'я : "Ходить качур по подвір'ю..." / сл. А. Музичука ;
Я посплю : "... ще, — каже Вушко...." / сл. М. Томенко ; Коник : "Ходить коник по
лужку..." / сл. А. Камінчука ; Кішка і мишенята : "У куточку сіла кішка..." ; Гуси :
"Ладки, ладоньки, ладусі..." ; Хто це? : "Хто у літню днину..." / сл. В. Паронової. —
Дяковська Л. Ведмежа колискова : "Ведмежата волохаті..."/ сл. авт. — Литовко Ю.
Веселі жабки : "На галяві дві квакушки..." / сл. авт. Народні пісні: Ладоньки : "Ой
ладоньки-лади..." : білоруська. Танці: Дзвіночки ; Маленькі пташенята ; Козенята ;
Танець з кульками ; Весняний танок / муз. Н. Шевченко.
93. Музика в нашому садочку : серед. група : зб. дит. пісень : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.:] В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 78, [1] с. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-966-101547-9. — [2012-140 Н]
Зміст: Шевченко Н. Ручки-сестрички : "А у мене ручки..." ; Чи то дівчинка :
"Настя кіски причесала..." / сл. Л. Савчук ; Ведмежатко смокче лапку ; Ведмежатко смокче лапку : "Ведмежатко косолапе..." / сл. Г. Бойка ; Всі усміхаються : "Котик
прокидається..." / сл. В. Тубольцевої ; Зарядка : "Братик, мама, я і татко..." /
сл. О. Полянської ; Теплий віршик : "Мамо, добре, що ти є..." / сл. О. Дерманського ;
Моя матуся : "Мамина співаночка..." / сл. Л. Дяченко ; Мамин помічник : "Петрик
мамі помагав..." / сл. В. Стреколя ; Тарілочки : "Усі, усі тарілочки..." / сл. Г. Глушньова ; Швець : "Я працюю, як великий..." / сл. В. Ладижця ; Золота рибка : "Мрію
рибку я зловити..." / сл. Ю. Кастарової ; Навздогін за літом : "Поки літо-літечко..." ;
Що за гриб? : "Дід Мороз по лісі йшов..." / сл. В. Зайця ; Грибочок : "Йде небачений
грибочок..." / сл. В. Байкової ; Бабай : "Гороб'ятам каже тато..." / сл. Р. Росицького ;
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Розмова з кленом : "Гей, любий клене..." / сл. В. Литвиненко ; Що на спинці в їжачка? : "Що несе на спинці..." / сл. Г. Усача ; Як зайчата малювали : "На столі було не
пусто..." / сл. В. Кириленко ; Зимонька-зима : "Білі-білі хати..." / сл. Л. Дяченко ;
Сипле сніг / сл. А. Загрудного ; Хто кого перемете : "Сніг мете, сніг мете..." /
сл. В. Байкової ; Ростуть бурульки : "Зажурилось сонечко..." / сл. О. Реви ; Зайчик і
сніжок : "Сниться зайчику весна..." / сл. К. Перелісної ; Зайці : "Під горою, на галяві..." / сл. Т. Майданович ; Снігурі : "Розстелила знов зима..." / сл. П. Мостового ; Як
ми катаємось : "Бабцю! Бабцю!.." ; Мишача ялинка / сл. Л. Повх ; Новорічні чудеса :
"За вікном мороз тріщить..." / сл. Л. Савчук ; Різдво : "Побіг зайчик у село..." /
сл. Л. Полтави ; Підсніжник : "Вибіг котик на поріг..." / сл. М. Пономаренко ; Все
навколо золоте : "Вже постукала весна..." / сл. Л. Кошової ; Великодня пісенька :
"Прилетіла пташечка на зорі..." / сл. В. Паронової ; Чарівне яєчко : "Курочка знесла
яєчко..." / сл. І. Січовика ; Над селом : "... у небі..." / сл. Т. Мовчан ; У лісочку :
"У ранковому лісочку..." / сл. Л. Компанієць ; Лошачок / сл. В. Шевчука ; Корівка /
сл. Л. Кондрацької ; Наша киця : "... тепер мама..." / сл. А. Мельник ; По сметану :
"Якось миші вранці-рано..." / сл. С. Дерманського ; Кіт і миші : "Ходить котик по
кімнаті..." / сл. І. Кульської ; Неслухняний котик : "Котику невесело..." / сл. М. Побеляна ; Вчила мишка мишеня : "Якось зранку до півдня..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ;
Сів ведмедик у машину / сл. В. Багірової ; Іменини : "До зеленої долини..." /
сл. В. Кленца ; Господиня Ква : "У ставочку біля тину..." / сл. К. Перелісної ;
Зустріч : "Ліс — ні краю, ні початку..." / сл. О. Орача ; Зозуляста курочка : "Курочка
біленька..." / сл. Л. Мовчун ; Пас я гусенянтка : "Де зелена грядка..." / сл. Л. КулішаЗіньківа ; На кого схоже воронятко : "А ворона воронятко..." / сл. Л. Савчук ; Співаки : "Ох і гарні співаки..." / сл. В. Зорік ; Напав індик : "У дворі зчинився крик..." /
сл. В. Кравчука ; Здрастуй, веснонько : "... бажана!.." ; Горобець і кіт : "Горобецьмолодець..." ; Гусак : "Як розсердиться гусак..." / сл. В. Паронової ; Росте буряк :
"... морква, будяк із землі..." / сл. авт. ; Тілі-тілі — кізки білі : "На городі, тілі-тілі..." /
сл. Л. Вознюк ; Курочка : "У бабусі з дідом..." / сл. О. Мамич. — Ведмедеря М.
Дзинь-ля-ля : "Навесні..." / сл. В. Паронової. Танці: Шевченко Н. Танець пташок ;
Дівчинка і квіти ; Подружки ; Танець з кульками ; Цукерки. — Вересокіна Н. Танок
білочок і зайчиків. — Колганова М. Танець з ляльками.
94. Музика в нашому садочку : старша група : зб. дит. пісень : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.:] В. І. Паронова, Н. М. Шевченко. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 95 с. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-966-10-1927-9.
— [2012-141 Н]
Зміст: Шевченко Н. Мама — подруга моя : "В мене подруга — найкраща..." /
сл. В. Паронової ; Диво-татусь : "Як весняне сонечко..." / сл. Л. Вознюк ; Моя бабуся : "А моя бабуся..." ; Брати : "Ми з Іванчиком брати..." ; Я сестру свою люблю :
"Я сестру свою молодшу, ой люблю!.." / сл. Л. Савчук ; Бабусині квіти : "В бабусі
Олі..." / сл. А. Камінчука ; Сварка : "Рано-вранці дві сестрички..." / сл. М. Пригари ;
Ой же сміху в нас було / сл. А. Короліва ; Наробилась : "Замела довкола хати..." /
сл. В. Ладижця ; Часу зовсім я не маю / сл. В. Паронової ; Рецепт : "Узяла Настуся
горщик..." / сл. К. Вишенської ; Вилінувався : "Здивував наш Толя маму..." /
сл. І. Січовика ; Художник : "Жовті очка, вушка сірі..." ; Перукарня : "Граєм, граєм в
перукарню..." / сл. В. Паронової ; Садівник : "З батьком яблуні садили..." /
сл. М. Сингаївського ; Добрий лікар : "Одягнув Івась халата...." / сл. О. Пархоменко ;
У ляльковім дитсадку : "В мене стільки є ляльок..." / сл. Г. Бойко ; Кухар : "Хто на
кухні хазяйнує?.." / сл. Т. Лисенко ; Кухарка : "Я у білому халаті..." / сл. Г. Чубач ;
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Чарівниця Осінь : "Дні коротшають потроху..." / сл. Ю. Михайленка та В. Кочевського ; Осінь клени колихала / сл. Л. Вознюк ; В капустини — іменини : "Завтра іменини..." / сл. А. Кмінчука ; Жовті мишата : "За вікном вітерець веселиться..." /
сл. В. Орлова, В. Паронової ; Мурчиків переляк : "Мурчик з вулиці прибіг..." /
сл. Л. Дяченко ; Ось для чого пада сніг : "А для чого пада сніг?.." ; Дід Мороз старався : "... нині..." ; Лист до Миколая : "Любий Отче Миколаю!.." / сл. В. Паронової ;
Хто малює? : "Ви скажіть мені, будь ласка..." / сл. І. Складаного ; Дід Мороз : "Стоїть
в сніжку ялиночка..." / сл. А. Семененко ; Березень : "Це куди подівся сніг..." /
сл. М. Познанської ; Березень — як зайчик : "Вітерець легенький..." / сл. А. Камінчука ; Весняні промінці : "Бере-бере-березень..." / сл. В. Паронової ; Брунька : "... на
гілці..." / сл. А. М'ястківського ; Весняні котики : "Сірі-сірі котики..." / сл. М. Ясакової ; Золота Оленка : "У Оленки очки сині..." / сл. Г. Чубач ; Червень : "Всюди сонечко розлито..." / сл. А. Камінчука ; Сіє сонце літо : "Крізь гаряче сито..." / сл. А. Німенко ; Променятко : "Заглядає сонце в сад..." / сл. Т. Коломієць ; Люстерце : "Дивне в
мене люстерце..." ; Струмочок : "У дзвінкий струмочок..." / сл. Л. Пилип'юк ; Колосок до колосочка / сл. Л. Савчук ; Надивився я чудес : "Був на морі я недавно..." /
сл. В. Кириленко ; Нічний віршик : "Не скажу я тобі..." / сл. Л. Повх ; Чотири коти :
"Чорний кіт приніс водички..." / сл. О. Савицької ; Прання : "Забруднилось кошеня..." / сл. В. Верховеня ; На день народження : "Дарунків гору я дістав..." /
сл. О. Орача ; Заяча хата : "Ой, скажіть-но, зайченята..." / сл. Т. Коломієць ; Зайчик в
тернині : "Скочив зайчик у тернину..." / сл. М. Підгірянки ; Щедра білочка : "Білі
білочка грибочки..." / сл. С. Коцького ; Їжак і мурашки : "У сорочці з колючок..." /
сл. М. Людкевич ; Їжачок : "Засмутився їжачок..." / сл. П. Воронька ; У саду : "Рановранці у саду..." / сл. П. Мостового ; Співучі ноти : "Якось у гаю єнот..." / сл. В. Чіпака ; Прилетіли качечки ; Спів для солов'ят : "Тьох-тьох-тьох, чути спів..." /
сл. В. Паронової ; Забіяка-горобець / сл. М. Побеляна ; Сорока : "Довгохвоста, білобока..." / сл. К. Перелісної ; Зозуля : "Облітала я лісок..." / сл. Л. Компанієць ; Рипурипу : "... скрипу-скрипу..." ; Весняні пташки : "Перші ластівки малі..." / сл. В. Паронової ; Хто ж цей Хтось? : "Чули ви, Хтось у гайочку..." / сл. Л. Вознюк ; Писанка :
"Ходить Іван по риночку..." ; Царівна : "Ой у городочку царівна, царівна..." : ігри
народні / сл. нар. ; Зайчики і жабки : "Глянув зайчик на бузок..." / сл. О. Орача. —
Ведмедеря М. Христос воскрес : "Співає жайворон з небес..." / сл. К. Перелісної. —
Народні пісні: Ой на горі жита много : українська. Танці: Шевченко Н. Джміль,
Бджілка і Кульбабки ; Лісові друзі ; Краплинки ; Танець з м'ячем ; Вальс ; Танець
парами ; Квітковий кошик.
95. Музичне мистецтво : хрестоматія : 1-й кл. : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / упорядкув. Сидора М. В., Островського В. М. — Тернопіль :
Навч. кн.—Богдан, 2012. — 87 с. ; 24 см. — ISBN 978-966-10-2839-4. — [2012-160 Н]
Зміст: Поспівки 1—7. ; Дремлюга М. Ми йдемо сьогодні в клас : "Ми ще звечора поклали..." / сл. М. Пригари. — Май Н. Перший дзвоник : "Рано-ранесенько
встану, як ніколи..." / сл. авт. — Шаїнський В. Чого вчать у школі : "Букви в зошиті
писать..." / сл. М. Пляцковського. — Басова А. Пісня про букви : "А-а-а а яблучка
два!.." / сл. М. Підгірянки. — Кабалевський Д. Перший клас / сл. С. Маршака. —
Ровенко М. Ми першокласники : "Нові портфелики...". — Верховинець В. Печу,
печу хлібчик / сл. нар. ; Ведмедик і лісові звірята / сл. авт. — Андреєва М. Музична
луна : "Луна, відгукнись!.." / сл. авт. — Левін Л. Що нам осінь принесе / сл. Л. Некрасової. — Філіпенко А. Веселий музикант : "Ось на скрипочці я граю..." ; Берізонька : "На лугу, на лугу..." ; Біля мами гарно так : "Вечорові світяться вогні..." ;
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Зяблик : "У садочку цвіт буяє..." / сл. Т. Волгіної ; Гарний танець гопачок :
"Я навприсядки скачу..." / сл. Л. Компанієць ; Узяла лисичка скрипку / сл. О. Журливої ; То сніжинки, мов пушинки : "То не білі метелики налетіли..." ; Новорічна :
"З Новим роком..." / сл. Г. Бойка ; Ой заграйте, дударики / сл. В. Панченка ; Зацвіла в
долині / сл. Т. Шевченка ; Ой весела дівчинка Оленка / сл. В. Кукловської ; А я хлопець молодець / сл. І. Кульської ; Вічний вогонь : "Ми у тихий парк ходили..." /
сл. Д. Чибісова. — Верменич В. Калинова пісня : "Калино весела..." ; Запросини
Діда Мороза : "Ой Дідусю наш Морозе..." / сл. М. Сингаївського. — ВасильєвБуглай Д. Осіння пісенька : "Вже настала осінь..." / сл. О. Плещеєва. — Арутюнов А.
Осінь : "Дощик вулицями йде..." / сл. В. Семерніна. — Кишко І. Рідний край : "Ой
люблю я бір зелений..." / сл. П. Голубничого. — Скалецький Р. Білочка : "Де ти,
білочко, живеш?.." / сл. Г. Демченко ; Пісня про маму : "Сонечко всміхнулось і проснувся я..." / сл. М. Сингаївського. — Ведмедеря М. Півникове горе : "У півника
горечко..." / сл. А. Камінчика ; Танцювали зайчики : "... у гайку..." / сл. Л. КулішаЗіньківа ; Намалюю Україну : "Намалюю я не Лондон..." / сл. Н. Олійник ; Козачата :
"Ми — маленькі козачата..." / сл. О. Яворської ; Плаче черепаха ; Віночок : "Квіточку
до квіточки я сплету віночок..." / сл. В. Верховеня ; Плескай-тупай : "Краще танцю
"Плескай-тупай"..." / сл. М. Розовського. — Загрудний Л.-А. Сніжок : "По селу тепер щоднини..." / сл. С. Жупанина. — Фільц Б. Морозець / сл. Г. Бойка ; Вийшли
дітоньки на луг / сл. Т. Савчинської. — Степовий Я. Сніжинки : "Білесенькі сніжиночки..." / сл. М. Вороного. — Кос-Анатольський А. Саночки-санчата / сл. І. Кульської. — Козицький П. А вже красне сонечко / сл. О. Олеся. — Завалішина М. Ми
любимо весну / сл. М. Стельмаха. — Михайленко Ю. Грає веснонька : "Потекли
струмки, розіллялися..." / сл. В. Буряк-Довгань ; Пісня про матусю : "Про матусю
пісню я вам заспіваю..." / сл. авт. — Янушкевич О. Мама і я : "Дивуються перехожі,
що ми з мамою так схожі..." / сл. М. Ясакової. — Іванников В. Наша мама : "Колисанки вечорами..." / сл. О. Фадеєвої. — Павлюк А. Святковий хоровод : "Ми із друзями на святі..." / сл. В. Рождественського. — Попатенко Т. Пісенька про пісеньку /
сл. Н. Найдьонової. — Лисенко М. Пісня Лисички : "Я Лисичка, я сестричка..." : з
опери "Коза-Дереза". — Коноваленко В. Моїй матусі : "Синю квіточку весняну..." /
сл. Т. Мазенцевої. — Розякін Т. Промінці для бабусі : "Прислала бабуся мені олівці..." / сл. В. Полинок. — Жупанин Т. Рання бджілка : "На віконце сіла..." /
сл. С. Жупанина. — Кириліна І. Засмутилось кошеня / сл. П. Воронька. — Рожко М.
Літній піснеграй : "Промінь падає в долоні, другу посміхнись..." / сл. І. Багрійчук. —
Островерхий І. Будем добре вчитись : "Світить сонечко ласкаве..." / сл. Л. Любарської. — Моцарт В.-А. Менует : "Ніжно зіграє нам кларнет..." / сл. Г. Данилевської.
— Народні українські пісні: Біла квочка / сл. В. Верховинця ; Веселі гуси :
"В нашої бабусі..." ; Два півники : дит. пісня-гра ; Ой до нори, мишко ; Ходить гарбуз : "... по городу, питається свого роду..." ; Котику сіренький ; Коляд. коляд. колядниця ; Я маленький хлопчик ; Щедрівочка щедрувала ; Ой минула вже зима ; Щебетала пташечка : "... під вікном..." ; Вийди, вийди, сонечко ; Іде, іде дід, дід ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." ; Ми кривого танцю йдемо ; Іди, іди, дощику ;
Ой єсть в лісі калина ; Огірочки : "Зеленії огірочки, стеліться, стеліться..." ; Ой, ходить сон : "... коло вікон, а дрімота коло плота..." ; Веселі чобітки : "Чобітки веселі в
мене..." ; Дітки колом стоять : дит. гра ; Сонечко : "... глянь у віконечко, усміхнись..." ; Корольок : "Чорнобривий корольок край города ходить..." ; Савка та Гришка : "... грали на дуду..." : (білоруська) ; Ой-я, жу-жу : "... ведмежатко, ой-я, жужу..." : (латвійська). —Українка я маленька / сл. М. Підгірянки.
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96. Облещук М. Й. Весела сімейка : пісенник для дітей мол. та серед. шк. віку : [для голосу без супроводу] / М. Облещук ; [авт. сл.] Б. Мельничук. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2011. — 32 с. : іл. ; 21 см. — (Співають діти). — ISBN 978-617-540-048-7.
— [2013-002 Н]
Зміст: Синички і горобчики : "Пташкам узимку холодно..." ; Хай відчую себе
козаком : "Вже не раз мені снився сон..." ; Моя сім'я : "Я щаслива дуже, друзі..." ;
Дорожні патрулі : "Щоб порядок на дорогах був..." ; Пісня курчаток : "Мамо-квочко,
де це ви..." ; Рятівники : "У житті буває всяке..." ; Котику сірий : "Є в мене друг вусатий..." ; Квіти на підвіконні : "Усе живе любити треба..." ; Весела сімейка : "У нашому садочку..." ; Помічниця вірна : "Маю я подружку..." ; Матусині тривоги :
"У листя вдягаються крони..." ; Канікули : "Ти пісеньку, наш друже..." ; Мурчик :
"Маю довгі вуса..." ; Іграшки — в ряд : "Білочка в дуплі..." ; Обід : "Ось ми за столом..." ; Сонечко : "Ми всі радієм сонечку..." / сл. Б. Мельничука.
97. Облещук М. Й. Коралове намисто : пісенник для дітей дошк. та мол. шк.
віку : [для співу без супроводу] / М. Облещук, С. Облещук. — Х. ; Тернопіль : Ранок,
2011. — 31 с. : іл. ; 21 см. — (Співають діти). — ISBN 978-617-540-046-3. —
[2013-007 Н]
Зміст: Облещук М. На прогулянку у гай ; Розгулялась віхола : "... замела доріженьки..." : хоровод ; Прийшла до нас весна-красна : веснянка-хоровод ; На уроці
півник заспівав : "Рано-вранці півники співають..." ; Найкращий учень я : "Загально
всі предмети..." ; Йду до школи : "Я вранці йду до школи..." ; Святий добрий Миколаю ; Свят-вечеря : "Засіяла ялинонька..." ; Мурчик злиться : "Ми з Мурчиком лише
удвох..." ; Перше Причастя : "У неділеньку раненько..." ; На уроці музики ; Веселко
барвиста : "На небі веселка..." ; Всезнайко : "Ми з братиком Васильком..." ; Журавлики : "Прилетіли журавлики..." ; Зовемо всі "Лапас" : "Татусьо на базарі..." ; Їжачкам спати пора : "У нашому садочку..." ; Світлофор горить завжди : "Я школярик ще
маленький..." ; Український гопачок / сл. авт.
98. Облещук М. Й. Маленький школярик : пісенник для дітей мол. шк. віку :
[для голосу без супроводу] / М. Облещук, Н. Кравчук. — Тернопіль ; Х. : Ранок,
2011. — 32 с. : іл. ; 21 см. — (Співають діти). — ISBN 978-617-540-341-9. — [2012-134 Н]
Зміст: Облещук М. Віща киця : "Будуть гості знов у нас..." ; Настуся : "Помагає мамі..." / сл. Т. Ткачук-Гнатович ; Наша школо : "Школо наша, школо..." ; Колишися, калинонько ; Маленький школярик : "Гей, нема то так нікому..." ; Найрідніша
наша мати : "Хто тебе так щиро любить..." ; Жиймо в злагоді : "Гей, гуртуймось та
лучімося..." / сл. М. Підгірянки ; Прилетіла ластівочка / сл. І. Блажкевич ; Чемні та
слухняні : "Є діти різні, звісно..." / сл. Б. Мельничука ; В неділеньку цвітну : "Веснонька прийшла..." ; Вже вересень кличе до школи : "Чаклунко осінь, зупинись на
мить..." / сл. авт. ; Моя Україна : "Україна в давній славі..." ; Ми всі діти українські /
сл. Ю. Шкрумеляка ; Учися, дитино : "... бо вчитися треба!.." / сл. В. Масляка ; Маленька українка : "Вдома вчить мене матуся..." / сл. М. Маморського ; Любо глянути
на дім : "У лисички в домі зрання..." / сл. Г. Когана ; Зозуленька : "Ой зозуля в борі..." ; Колискова : "Місяць яснесенький..." / сл. Л. Українки ; Літній дощик : "Дві
хмаринки припливли..." / сл. М. Пономаренко ; Люблять мам своїх малята :
"У малого бегемота..." / сл. Ю. Смаль ; Смішинка на павутинці : "Павучок і павучиха,
павучиха..." / сл. В. Вакуленка-К. ; Давно вже літечко пройшло / сл. О. Олеся.
99. Островерхий І. Л. Вересень-школярик : зб. пісень : [для дітей мол. шк. віку] / І. Л. Островерхий. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 71 с. ; 20 см. —
ISBN 978-966-10-1229-4. — [2012-154 Н]
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Зміст: До школи : "Так сонячно-ясно довкола..." / сл. М. Сингаївського ; Кличе
дзвоник : "За літо стежка заросла..." / сл. Б. Остапенка ; Шкільний дзвінок : "Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок..." / сл. Л. Зоріна ; Слався, гімназія : "Де сонце ласкаве..." / сл. В. Кушніра ; Вересень-школярик : "Виряджа до школи Осінь..." /
сл. А. Музичук ; Будем добре вчитись : "Світить сонечко ласкаве..." ; Я співаю :
"... про весну..." ; Поспішає Миколай : "Через гори, через гай..." ; Перше Причастя :
"Дітки ми побожні, церкви не минаємо..." / сл. Л. Любарської ; Не хвилюйся. Сашко :
"У Сашка важка задача..." ; Хитрий Петрусь : "Щось у мене, щось у мене в боці коле..." ; Кульбабки : "На кульбабках шапки..." / сл. С. Штатської ; Веселі козачата :
"Ми — веселі козачата..." ; Україно моя, Україно / сл. Л. Мишури ; Кольорова стрічка : "Мамо, глянь: на синім небі..." ; Кольорові смужки : "Подивись перед тобою..." ;
Дружба чиста і свята : "Ти не шли хули на інших..." ; Добрий приклад подавай : "Не
чубись ти, наче півень..." ; З пошаною говори ; Люби Бога щирим серцем ; Бог Вкраїну вберігає : "Що ми можем дать Вкраїні?.." ; Я молюсь тихенько : "... й Господа
питаю..." ; Дякуємо Богу ; Вклоняйся Богу : "Господь Всевишній єдиний є у світі..." ;
Подивися навкруги : "Бог дав для нас вихідний..." ; Любов'ю й миром серце зігрівай :
"Хто після Бога є важливий в світі?.." ; На чуже не посягай : "Не кради, не кради..." ;
Щоб позбутися спокуси ; Коли лягаєш спати помолись ; Я — Твоя дитина ; Прославляю Тебе, Боже ; Бог нас щиро полюбив / сл. Л. Павловської ; Коляда : "Коляд, коляд, Колядниця..." / сл. М. Пономаренко ; Великодня гра : "Стали діти у кільце..." /
сл. М. Хоросницької.
100. Островерхий І. Л. Журавлик мого дитинства : зб. дит. пісень : [для голосу
з букв. цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий ; [авт. сл.] Т. М. Артем'єва.
— Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 127 с. : портр. ; 20 см. — ISBN 978-96610-0686-6. — [2012-191 Н]
Зміст: Журавлик мого дитинства : "Зроблю паперовий журавлик..." ; Моя родина : "Мама, тато і бабуся..." ; Наш дитсадок : "Мов світлий теремок..." ; Я у мами
помічниця : "Наша дівчинка Даринка..." ; Маринка-боягузка : "Плаче дівчина Марина..." ; Малинове варення : "Збирає дівчинка Марина..." ; Черевички : "... плачуть
гірко..." ; Антошка : "Має наш Антошка..." ; Прокинувсь рано на зорі : "Токують в
полі глухарі..." ; У садку : "... що за вікном..." ; Окраєць хліба : "Понині пахне той
окраєць..." ; Молоко : "... з плити тікає..." ; Мамині вазони : "Зацвіли на вікнах мамині
вазони..." ; Мамин рушник : "Все навколо, наче грає..." ; Хто раніше всіх встає ; Хто
тут живе : "Хто живе у цій кімнаті..." ; Будуть зубки чисті й білі : "Зубну пасту "Чебурашка"..." ; Хвороблива дитина : "Мама каже так про сина..." ; Слухняна лялька :
"Ллється тепленька водичка..." ; Літній дощик : "... громовий..." ; Веселий струмочок : "Цілий день дзюрчить струмочок..." ; Вийшла райдуга : "Вийшла в небо райдужна
підкова..." ; Паросток : "Паросточок кволий..." ; Соняшник : "Важку голову схилив..." ; Сатинове поле : "Влітку поле, мов з сатину..." ; Стомлений вітерець : "Де
гуляєш, вітерець?.." ; Криничка : "Стоїть при дорозі криничка..." ; Зелена аптека : Вся
наша природа — зелена аптека..." ; В слово лікаря повір : "Має наша медицина..." ;
Маки : "Поле, наче у заграві..." ; Грибочки : "Стоїть на старенькім пеньочку..." ; Кожен з овочів красивий : "Запалав, запалав, як світлофор..." ; Капустина : "Наче крихітку-дитину..." ; Хто не миє овочі : "Ось, що я скажу вам діти..." ; Кропива :
"У садочку, як на диво..." ; Зламана калина : "Хто посмів калину..." ; Стоїть над тином... : "... горобина..." ; Горобина : "Схилилась над тином горобина..." ; Лапатий
пух : "Чий це пух летить лапатий..." ; Берізка : "Лиш сонце розтрусило..." ; Стоїть
моя берізка : "Полоснула вогнем громовиця..." ; Квіти засинають : "Морщать личко
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квіточки..." ; Маргаритка ; "Щічки білі та рум'яні..." ; Колискова : "Змайстрували
колиску вербову..." ; Друг дзвінкоголосий : "Є в нас друг дзвінкоголосий..." ; Будильник : "Я скажу просту вам річ..." ; Світлофор : "Наш поважний світлофор..." ; Синички на рукавичках : "На пухнасті рукавички...".
101. Островерхий І. Л. Заглядає зіронька в криницю : зб. дит. пісень : [для голосу з букв. цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий. — Тернопіль : Навч.
кн. — Богдан, 2012. — 47 с. ; 21 см. — ISBN 978-966-10-2702-1. — [2012-192 Н]
Зміст: Зимове свято : "Час невпинно крок за кроком..." ; Сніговик всміхається :
"На дороги, на пороги і дашок, дашок..." ; Я подарую мамі / сл. С. Штатської ;
У парку : "Дятел стукає в кору..." ; Півники : "Зайнялись і синьо, і червоно..." ; Подивися навкруги ; Перший сніг : "В повітрі морознім кружляє..." ; Встало рано сонечко ; Герб малий усіх єднає ; Красуня-україночка ; Дружба чиста і свята : "Ти не шли
хули на інших..." ; З пошаною називай / сл. Л. Павловської ; Веснянка : "Травонькотравонько..." / сл. Лодиженця ; Бабуся : "Між дітьми бабусею горджуся..." /
сл. Г. Столярчука ; Ой летять сніжинки / сл. Г. Бойка ; Зима : "Дорога біла стелиться..." / сл. В. Бичка ; А хлопчина грає на дуду : "Півень кукурікає в дворі..." / сл. авт. ;
Срібний місяць : "... в темний ліс..." ; Мамині іменини : "Тато крутиться на кухні..." ;
Заглядає зіронька в криницю ; Дзвіночки : "Синьо розцвіли дзвіночки..." /
сл. М. Пономаренко ; Ой метелиця-зима / сл. Г. Мезенцева ; Не дзвенять в садочку /
сл. Г. Коваля ; Сійся, сійся, дощику / сл. В. Кленца ; Горобець біднесенький /
сл. К. Перелісної ; Ой, як довго Мідя спав ; Зламана калина : "Хто посмів калину..." ;
Берізка : "Лиш сонце розтрусило..." ; Веснянка : "Вийшла на полянку..." ; Донечко :
"Є у мене донечка, донечка..." ; Я шепнула вам на вушко / сл. Т. Артем'євої.
102. Островерхий І. Л. Пісенне мереживо : пісні для дітей дошк. віку : [для
голосу з букв. цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий ; [сл.] М. І. Пономаренко. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 63, [1] c. ; 21 см. — ISBN 978966-10-1419-9. — [2012-171 Н]
Зміст: Криничка : "За селом криничка є..." ; Краплинка із хмарки ; Любий дощик : "Дві хмариноньки перлисті..." ; Літній дощ : "Скочив дощ на огорожу..." ;
Вийшло сонце : "... із хатини..." ; Ранок слухав : "В сонця жайвір підхопив..." ; Красне літечко : "Куріпочко, куріпочко..." ; У сосновий, у лісок ; Через поле, через ліс :
"Ми з маленьким кошеням..." ; Ходить в небі пастушок ; Срібний місяць ; Травень
громом відгримів ; Казка по саду гуляла ; Два журавлики летіли ; Лісова нісенітниця : "Ґава всілася на дуба..." ; Заспівала в лузі жабка ; Ой зрадів сіренький зайчик ;
Прилетіли дві ворони ; Перепілка : "... до млина..." ; У ліщині павучок ; Мишка
йшла : "По доріжці мишка йшла..." ; Мудрий рак : "Рак у озері — бідак..." ; Сорок
п'ять сороченят ; Вісім зайців танцювали ; Хочеш вір : "... а хочеш і не вір..." ; Бімбом ; Жирафа : "З такою шиєю жирафі..." ; Бичок : "У бичка гарненькі ріжки..." ;
Індик : "Ой, булди, булди, булди, булди! Булдик!.." ; Гусенятко : "Хочу, хочу вирости..." ; Цапок : "Захотілося цапку..." ; Зграя курочок чубатих ; На баштані ; Яблука
червоні : "Вісім яблучок червоних...".
103. Павлюк А. Ходить червень : пісні для дітей дошк. та мол. шк. віку : [для
голосу з букв. цифр. познач. парт. супроводу] / муз. Анатолія Павлюка ; вірші
Л. Савчук. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. — 31 с. ; 20 см. — (Співуча Україна). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-2396-2. — [2013-081 Н]
Зміст: Ходить червень : "... по землі..." ; Літо-літечко : "В небі сонечко яскраве..." ; Ой гиля, гиля ; Моя бабуся : "А моя бабуся..." ; Ми скопали квітники :
"В дитсадочку квітники..." ; Повернулася весна : "Розпускаються бруньки..." ; Коти67

ку-коточку ; Оленка і метелик : "У полі гуляло..." ; Чобітки мої : "Чобіточки мої,
чобітки!.." ; Три сини : "Були в татка три сини..." ; Неслухняні ніжки : "Тупу-тупу,
ніжки..." ; Ходить хмаронька ; Півник-учень : "Курка-мати вчила сина..." ; Журавлики-журавлі : "У осінній позолоті..." ; Осінь : "Ронить осінь позолоту..." ; Моряк : "Є у
мене човничок і весло..." ; Я сестру свою люблю : "Я сестру свою молодшу..." ; Наче
квіточки : "Не квіточки то у квітнику..." ; Вечір : "Сіло сонце за діброви..." ; Гасне
день : "... рум'яний..." ; Дощ іде ; По гриби дівчатка йшла : "Дві Оленки, три Ганнусі..." ; У гаю : "Я ішла, ішла в гаю..." ; Дружні білочки : "Дружно білочки малі..." ;
Мої хлопчики : "Ой, гоп-чики-чики..." ; Вітерець і хлопчик : "Біг вітерець, висвистував...".
104. Пісні для новацтва : [для голосу з букв. цифр. познач. парт. супроводу /
редкол.: Т. Джулинська та ін.]. — Львів : Дизайн-студія "Папуга" ; Торонто : Пластове вид-во ЗСА— Канада, 2012. — 164 с. : іл., портр. ; 24 см. — Покажч.: с. 163—164.
— ISBN 978-966-8041-78-5. — [2012-142 Н]
Зміст: Річинський А. Отче наш : молитва. — Новацька рання молитва : "Сині дзвіночки молитву дзвонять..." ; Новацька вечірня молитва : "Боже, що дав нам цю днину...". — Вербицький М. Ще не вмерла Україна : укр. нац. гімн / сл. Чубинського П.
— Ярославенко Я. Цвіт України і краса / сл. О. Тисовського (Дрот). — Баранич Я.
Пісня новацтва : "Ми діти українські..." / сл. Я. Славутича. — Купчинський Р. Зашуміли верби при потоці ; Гей, мандрують пластуни / сл. авт. ; Пусти ж мене мати до
табору / сл. М. Підгірянки. — Чернецький С. Гей, у лузі червона калина :
"... похилилася...". — Вахнянин Н. Край лісу на полянці ; Ку-ку, ку-ку : "Куку, куку,
чути в ліску..." / сл. нар. — Шевченко О. Старенький трамвай : "Коли літо приходить..." / сл. авт. — Тарнавська О. Вогник : "Вечором в таборі вогник розгорів..." /
сл. Мавки ; Іде весна : "... а новаки..." ; Святий Юрій : "Розгорілась ватра, мерехтить
ясна..." / сл. Л. Храпливої. — Моллер Ф. Я є веселий мандрівник. — Завада І. Мандрівка : "У мене в черевичках..." ; Різдвяна свічечка : "На столі чекає біла свічка..." /
сл. Н. Мудрик-Мриц ; Новацька ялинка : "Яка краса! Ялинка вся..." / сл. не указ. —
Пясецький Ю. Марш новацтва : "Ясне сонце з неба сяє..." / сл. авт. — Філіпенко А.
Узяла лисичка скрипку / сл. О. Журливої ; Загудів паротяг / сл. Т. Волгіної. — Степовий Я. Гоп, скок : "..., руки в боки...". — Народні пісні: Вийди, вийди, сонечко :
"... на дідове полечко..." / оброб. Л. Ревуцького і М. Гайворонського ; Ой, єсть в лісі
калина / оброб. Л. Ревуцького ; Ходить гарбуз : "... по городу, питається свого роду..." ; Новацький аркан : "Візьмемось за руки..." ; На весні : "Ой, минула вже зима..." ; Сорока : "Летіла сорока по зеленім гаю..." : нар. гра. — Без авт.: На місточку :
"Через міст перейти треба нам малята..." / сл. Г. Бойко ; Коли візьму хустину ; Гей,
там на горі Січ іде ; Машеруй же, козаченьку ; Машерують козаченьки : "... раз, два,
три..." ; Машерують добровольці : повстанська пісня ; У лісі літом : "... я би жив..." ;
Пішли діти в ліс гулять ; У табір : "Пусти мене мати до табору..." ; Пісня Нового
Підлютого : "Приїхали ми з міста..." ; Новацький шлях : "Усі ми новаки (новачки) в
таборі..." ; Їжак : "... маму попрохав..." ; Ми голодні ; Наша каша таборова ; Добрі
голубці : канон ; Гори, гори вогнику : "Розсвітіться золотом, гіллячки..." ; Горить
вогник ; Ой, місяцю : "... місяченьку..." ; Зірки мигтять : "... всі діти сплять..." ; Сестричко голубко : "... ти все добре знаєш..." ; Ніч вже йде : "... За верхом..." ; У горах
Карпатах : "... хотів би я жить..." ; У похід : "Тра-ра, тра-ра, тра-ра..." ; Ой, як мило :
"... в нас буває, в нас буває..." ; Добридень, добридень! ; Новацькі коломийки : "Ой, зза гаю зеленого..." ; Індіяни є розумні ; Котяче весілля : "Що за гамір, що за шум..." ;
Один великий палець ; Ми, музиканти : "... з Києва приїхали до Вас..." ; Танцюєм ля68

ба-да ; Чорна киця : "Була киця, гарна киця, Чорна звалася, М'яв-м'яв..." ; Заспіваймо : "... по-українськи..." ; Був я в тети : "... у своєї тети..." ; Ніч : "Ми любим ніч..." ;
Горобець взимі : "Лютує вітер, мороз скрипить..." ; О, хто, хто Миколая любить ;
Ялиночка : "У лісі на галявині..." ; Бог Предвічний : "... народився..." : коляда ; Ісусе
наш маленький : коляда ; Во Вифлеємі : "... нині новина..." : коляда ; Добрий вечір,
тобі... : "... пане господарю..." : щедрівка ; Женчичок бренчичок : "... вилітає..." : веснянка. Гагілки: Вію, вію : "... вію вінець..." ; Кривий танець : "Ми кривого танцю
йдемо..." ; Грушечка : "Посаджу я грушечку, гай, буде гай!.." ; Жучок : "Ходить жучок по ялині..." ; Христос Воскрес : "... із мертвих..." : церковна великодня пісня.
105. Пісні та ноти спортивної тематики для ДНЗ : [для співу з супроводом /
упоряд. Кобилянська Л. З.]. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2011. — 80 с. : іл. ; 20 см. —
(Хрестоматія музичного керівника ДНЗ). — ISBN 978-617-540-428-7. — [2013-080 Н]
Зміст: Чичков Ю. М'ячі : "Хто такий, хто такий..." ; Скакалки : "Без кінця у
всіх дворах..." ; Фізкульт-ура : "Щоб рости і гартуватись..." ; Обручі : "Щоб струнким
ти зріс і сильним..." / сл. З. Петрової. — Іорданський М. Новий м'ячик : "М'ячик
новий є у нас..." / сл. Н. Найденової ; З гірки льодяної : "Гірку ми насипали..." /
сл. Є. Карасьова. — Рожавська Ю. Наш садок : "На зеленому горбочку..." /
сл. Т. Ковалевської. — Левітова Л. Здоров'ятко : "Мов яблучко, рум'яний..." /
сл. І. Кульської. — Старокадомський М. На зарядку : "Сонце встало! Сонце встало!.." / сл. А. Кузнецової ; пер. на укр. М. Познанської ; Літня фізкультурна : "Золотим, гарячим світлом..." / сл. О. Висотської ; Спортивний марш. — Рустамов Р. Ми
ідем / сл. Ю. Островського. — Сидельников Л. Футболісти : "От футбольні в нас
ворота..." / сл. В. Малкова. — Туманян Є. Всі спортом займаються : "Скаче жабенятко..." / сл. В. Вікторова. — Долуханян О. Ковзани : "Гарний видався деньок..." /
сл. З. Петрової. — Попатенко Т. На вранішній зарядці : "Ледачі поросятка..." /
сл. М. Івенсен. — Завалішина М. На зарядку! : "Кличе сонечко малят..." / сл. Л. Реви.
— Давіташвілі М. Плиг та скік / сл. М. Мревлішвілі. — Львов-Компанієць Д. Про
зарядку : "Ми усі зарядку робим..." / сл. В. Вікторова. — Слонов Ю. Спортом треба
всім займатись : "Хто не може з ліжка встати..." / сл. О. Карганової. — Сидельников
М. Хокеїсти : "Чудово, що бувають..." / сл. З. Петрової. — Фінкельштейн Ф. Щоб
здоровими зростати : "Дружним кроком на зарядку". — Грановська Н. Фіззарядка :
"Нумо, діти..." / сл. авт. ; муз оброб. Л. Кауфмана ; Є робота дітворі : "Купи снігу у
дворі..." / гарм. М. Степаненка ; М'яч : "Загубив м'яч..." / сл. авт. ; гармоніз. І. Кишка.
— Фінаровський Г. Раз, два, три, чотири : "Р-р-раз, два, три, чотири, п'ять..." /
сл. Г. Стефанова ; пер. з рос. М. Зірка. — Дунаєвський І. Фізкультурний марш.
106. Солнышко моё : (сб. соврем. дет. песен) / [сл.] Валентина Патерыкина. —
Луганск : Копіцентр, 2013. — 51 с. ил. портр. ; 30 см. — Текст рус., укр. — 100 экз.
— ISBN 978-966-7709-46-4. — [2013-094 Н]
Содерж.: Синенко Л. Солнышко моё : "На солнышко, на солнышко, на солнышко гляжу..." ; Весёлый дождь : "Куда идёшь, весёлый дождь?.." ; Скрипочка :
"Скрипочка играет звонко..." ; Снеговичок : "Упадет зимой на землю..." ; Дочкисыночки : "... желанные. Дочки-сыночки славные..." ; Мрійливий метелик : "Я —
метелик вкрай мрійливий... " ; Десять пальчиков : "... умелых...". — Рябченко И.
Доктор наук : "Я не впевнена у тому...." ; Хвилька : "В морі синім хвиль багато...". —
Поколенко О. Мавпеня : "... живе у джунглях..." ; Метелик : "Я — метелик вкрай
мрійливий... ".
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107. Сорока В. І. Спорт шануєм я і ти : [пісні спорт. тематики для дошкільнят :
для голосу в супроводі фп. / авт. сл.] Р. Обшарська ; [авт. муз.:] В. Сорока, М. Облещук. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2012. — 31 с. : іл. ; 20 см. — (Співають діти). —
ISBN 978-617-540-672-4. — [2013-014 Н]
Зміст: Сорока В. Спорт шануєм я і ти : "Швидко бігати, високо стрибати..." ;
Фігурне катання : "Мені подарували ковзани..." ; Чудове літо : "Гартували свої ніжки..." ; М'ячики : "... чудові, різнокольорові..." ; Дружба переможе : "Займаються
боксом у залі малята..." ; Хлоп'ята-футболісти : "Ми — хлоп'ята-футболісти..." ;
Спортивна зима : "Скрізь розваги-забавлянки..." / сл. Р. Обшарської. — Облещук М.
Гімнастика ранкова : "Ой, яка чудова..." ; Спортивне свято : "В спортивному залі
зібрались малята..." ; Велокрос у лісі : "Добре знають всі звірята...".
108. Спустилась зоря вечорова : [зб. пісень : для співу в супроводі баяна та без
супроводу / сл.] Василь Приз. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. — 109 с. : портр. ;
20 см. — 160 пр. — ISBN 978-966-493-558-3. — [2012-196 Н]
Зміст: Стадник О. Любімо нашу Україну / сл. В. Приза та О. Шаповала ; Моя
маленька батьківщина : "Моє село, єдине ти у мене..." ; Хліборобська величальна :
"Із хлібом-сіллю, з короваєм...". — Байкін В. Я люблю тебе рідне село : "Моє село,
єдине для мене..." ; Я — Українець : "Люблю Україну я щиро..." ; Дороге і рідне нам
село : "Сонечко вже думає про спокій..." ; Який чудовий білий світ : "Чудовий білий
світ і це життя..." ; Мамині тюльпани : "Знов нагадали тюльпани..." ; Рідна хата :
"Виглядає мене рідна хата..." ; Диво-верба : "Ой, понад хвилею, понад Дніпровою..." ; Бронзовий син : "Я прийшов додому, моя ненько..." ; Повоєнний хліб : "Ніколи не забуду дні дитячі..." ; Благословенна лагідна пора : "Журавлики від озера
злітають..." ; Дорога моя дівчино : "Ой дівчинонько сердечна..." ; Зоря вечорова :
"Мені не приснилось..." ; Зустрічі чекання : "Перше те зітхання, перша зірка рання..." ; Ти знаєш, я тебе колись любив : "Пливуть у даль вітрильця в небесах..." ; Білий цвіт черешні : "Цвіт черешні біло-пелюстками..." ; Наше кохання : "Ти мене
знаєш, ти мене любиш..." ; Посвята учителю : "Лягли на могилу зажурені квіти..." ;
Я люблю тебе, Україно! : "Ти для мене, як мати дитинства...". — Воропай Ю. Материнська хата : "Котиться за обрій місяць неохоче...". — Вовк М. Урожайна : "Видніється пшениця, ген, на полі..."" ; Бабині спогади : "Нагадала баба діду..." ; Там зустрів дівчину : "У гаю калина ніжно зацвіла..." ; Парубоцтво яке є : "Симпатична
дівка всюди...". — Камінський Б. Літа, літа... Лебедики співочі : "Довіку не забути
дні дитячі..." ; Доля-доленька : "Біла хата, чепурненька..." ; Дружити, чи любити... :
"Струмок біжить співає..." ; Закувала зозуленька : "Вийшла дівчина раненько...". —
Тупицький Ю. Білокрилий лебедю... : "Сів на тихе озеро білою хмаркою..." ; Шкільний останній вальс : "Святий шкільний поріг...". — Пащина П. Як побачив її вроду.
— Нестеренко В. Ой, ти, Зою, мила ; Наша стежина : "Земля вже дихає весною...".
— Гребенюк В. Я на ярмарку була ; Ішла собі Марічка ; Ой, як був я молодим ; За
обрій сонечко сідає : "За темний обрій сонечко сідає..." ; Дівоче малювання : "Хоч
гарненька дівка наша Алла..." ; Береги Дніпрові : "В береги Дніпрові..." ; За далеким
небокраєм ; На місточок вийде мила : "Надвечірньою порою..." ; Доля нас звела :
"Мила моя! Не забути...".
109. Українка я маленька : пісенник для дітей мол. шк. віку + CD [кращі укр.
нар. пісні : мінусові фонограми : для голосу без супроводу / упоряд., аранж., запис
муз. В. Г. Карманний]. — Х. : Ранок, 2012. — 61, [2] с. ; 21 см + 1 компакт-диск. —
(Співають діти). — ISBN 978-617-540-736-3. — [2012-173 Н]
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Зміст: А вже сонце котиться ; А я хлопець-молодець : "... в мене коникстрибунець..." ; Біла квочка : "... чубарочка по двору ходила..." ; В лісі : "Лісом, лісом
там доріжка веде..." ; Вербовая дощечка ; Веселі гуси : "Жили у бабусі ой веселі гуси..." ; Вийди, вийди сонечко ; Вийшли в поле косарі ; Галя по садочку ходила ; Гарний танець гопачок : "Я навприсядки скачу..." ; Гриби : "Не тепер, не тепер по гриби
ходити…" ; Грицю, Грицю, до роботи ; Два півники, два півники ; Дівка Явдошка :
"... сіяла пшеницю..." ; Дударик : "Діду мій, дударику..." ; Женчичок-бренчичок :
"... вилітає..." ; Журавель : "Занадився журавель, журавель..." ; Іде, іде дід ; Іди, іди,
дощику ; Корольок : "Чорнобривий корольок край города ходить..." ; Котику сіренький : "... котику біленький..." ; Ми маленькі дударі ; Од Києва до Лубен : "... насіяла
конопель..." ; Ой вийду я за ворітонька ; Ой є в лісі калина ; Ой минула вже зима ; Ой
на горі жита много ; Ой на горі жито ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой ходить сон :
"... коло вікон..." ; Перепілонька : "Наша перепілка старенькою стала..." ; Печу, печу
хлібчик ; Пісенька лисички : "Я лисичка, я сестричка..." ; Пішли діти в поле ; Повішу
я колисочку ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." ; Прилетіла перепілонька ; Розлилися води : "... на три броди..." ; Савка та Гришка : "... грали на дуду..." : Се
наша хата : "Маленькі сіни, ясна світлиця..." ; Сіяв мужик просо ; Соловеєчку, сватку, сватку ; Темний ліс повен слуху ; У вишневому садочку : "... під вербою в холодочку..." ; Українка я маленька ; Учітеся, брати мої ; Ходить гарбуз по городу :
"... питається свого роду..." ; Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ; Ягілочка :
"Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка..." ; Як діждемо літа : "... та нажнемо жита..." ; Забілів
від снігу гай ; Ішов Миколай : "... лужком-бережком..." ; Хто, хто Миколая любить ;
Павочка ходить : "... пір'ячко ронить..." ; Старий рік минає ; Небо ясні зорі вкрили.
110. Чергеев А. А. Балалар алеми : сб. песен для детей в сопровождении фп. /
А. Чергеев, Н. Велишаев. — Симферополь : Доля, 2012. — 67, [1] с. : ил., портр. ;
30 см. — Текст парал. крымскотатар., рус. — 300 экз. — ISBN 978-966-366-592-4. —
[2012-222 Н]
Содерж.: Чергеев А. Осень : "После лета осенняя пора..." ; Верблюжонок :
"... наш устал..." ; Коза : "Борода — длиннющая!.." ; Утка : "К водоему мы спешим..." ; Воробей : "Стаи птиц летят на юг..." ; Зима : "Замерзает все зимой..." ;
Джюльбарс : "Снег идет, снег идет..." ; Дятел : "... наш трудолюбив..." ; Ёж : "Не
схватить меня за бок..." ; Ослик : "Ослика зовут — Иа..." ; Кошка : "Ну-ка, дети, тише, тише..." ; Праздник Букваря : "Мы с охотою прочтем..." ; Здравствуй, школа :
"Вновь сентябрь месяц...". — Велишаев Н. Учимся писать : "Арзы — куклу звать
мою..." ; Родной язык : "Много языков учите..." ; Солнышко : ""Чив-чив!" — мать
зовет цыпленка..." ; Рустем : "Он в учебе не отличался..." ; Петушок Алима : "На наш
каменный забор..." ; Раз, два... десять : "Раз-и, два-и, три, четыре..." : считалочка ;
Цыплята : "Белый, черный да чубатый..." ; Кролик : "Мой любимый зверек..." ; Кузнечик : "Из яйца я вылупляюсь..." ; Ёлочка : "... краса..." ; Наша ёлка хороша ; Детский смех : "Вот началась новой жизни дорога..." ; Желание : "Я так рекою быть
хотел бы..." ; Весна : "Зеленью покрыт..." ; Наврез — праздник весны :
"В праздничном наряде лес..." ; Эмине играет : "Часто в доме Эмине..." / рус. текст
Н. Велишаева.
111. Чиж С. А. Подаруночок малятам — хай веселе буде свято : пісні для фортепіано з голосом для 1—2-х кл. ДМШ / С. А. Чиж. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2013. — 31 с. ; 29 см. — Примірник деф.: неправильно зброшуровано. —
ISВN 978-966-10-2044-2. — [2013-028 Н]
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Зміст: Літо : "..., літечко моє..." ; Я люблю свою матусю ; Сніжок : "Я піду на
вулицю..." ; Заметіль : "А надворі заметіль..." ; Ведмежатко : "Хто заховався в листі
сухім?.." ; Свято : "Завітало до нас свято..." ; Кошеня : "... моє маленьке..." ; Зима ;
Танок з Дідом Морозом : "Дід Мороз прийшов до нас..." ; Гномики : "Прийшли на
свято гномики..." ; Грибочок : "Я веселий гриб, до дощу я дуже звик..." ; Подорож :
"Пливемо разом я і ти..." ; На мамине свято : "... співають малята..." ; Весела пісенька : "Весна, весна нам свято принесла..." ; Котик-Муркотик : "Є у мене гарний котик..." ; Веселі дні весни : "У нас сьогодні свято, у нас святковий день..." ; Усміхнись : "Зібрались ми на свято..." ; Дощик : "... крап-крап-крап...".
112. Чупринчук Л. В. Всі ми любимо співати : дит. пісенник : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / сл.] Микола Близнюк ; [муз.] Л. Чупринчук. —
Косів (Івано-Франків. обл.) : Писаний Камінь, 2012. — 39 с. : портр. ; 20 см. — (Бібліотека гуцульської школи). — 500 пр. — ISBN 978-966-8519-73-4. — [2012-212 Н]
Зміст: Миколай : "Уночі не в рукавиці..." ; Жартівник : "Сніг пухнастий і глибокий..." ; Новорічний ранок : "Не розквітло поле..." ; Ялиночка : "Глибоко в норі
світлиця..." ; Коляда : "Ми йдемо колядувати..." ; Писанка моя : "Кожна писанка
сія..." ; Мама Галя : "Лялі платтячко пошила..." ; Не просто так : "Ще маленький в
мене братик..." ; Дятлику-ковалику ; Казкар-домовик : "І в погожу літню днину..." ;
Засоромлений хвалько : "В мене голки найгостріші..." ; Старенький зубр : "Як за
вітром хилиться трава..." ; Цікавий Носоріг : "Хоче знати Носоріг..." ; Чобітки : "Сумувала навкруги..." ; Білі бджоли : "Бурий лапу у берлозі..." ; Забава : "Весело вертлявій білці...".
113. Элиозова В. Г. Детский песенный альбом : сб. песен на стихи А. Усачёва :
[для пения в сопровожд. фп.] / Владлена Элиозова. — Северодонецк (Луган. обл.) :
Эврика, 2012. — 11, [1] с. ; 28 см. — 450 экз. — ISMN 979-0-9007089-0-8. —
[2012-144 Н]
Содерж.: Жучок : "Шел по улице жучок..." ; Гном и Звезда : "У речки стоял
удивительный домик..." ; Пыльная песенка : "По полю дорожка кружит..." ; Шуршащая песенка : "Шуршат осенние кусты...".
114. Я у світі музики : ранній вік : [зб. муз. творів / упоряд.: Сорокопуд І. М.,
Андренко Н. В.]. — Х. : Ранок, 2012. — 85, [3] с. ; 29 см. — (Дошкільна освіта). —
У надзаг.: За прогр. "Я у світі". — Текст укр., рос. — ISBN 978-617-540-799-8. —
[2012-152 Н]
115. Zabolotna-Misetska L. Singt mit! : [зб. пісень та метод. посіб. за темою
"Використання пісен. матеріалу на уроках нім. мови" : для голосу без супроводу] /
Larissa Zabolotna-Misetska. — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 63 с. : іл., портр. ;
20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-621-516-4. — [2012-153 Н]

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1 Твори для оркестру
3.1.1 Симфонічний оркестр
116. Полоз М. Г. Камерно-симфонічні твори : [у 2 зошитах]. Зошит 1. Твори
для симфонічного оркестру / Микола Полоз. — [Партитури]. —К. : Муз. Україна,
2012. — 178, [1] с. : портр. ; 29 см. — Вкладено з другим зошитом в обгортку з назвою: Камерно-симфонічні твори. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга", 2012 р. — На обкл.
зазначено назву тому. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-27-6. — [2013-025 Н]
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3.1.4 Оркестр народних інструментів
117. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навч. посіб. / авт.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; [муз. ред. В. Шафета] ; Дрогобиц. держ. муз. уч-ще ім. Василя Барвінського [та ін.]. — Дрогобич (Львів. обл.) :
Посвіт, 2012. — 154 с. ; 30 см. — У надзаг. також: Держ. метод. центр навч. закл.
культури і мистецтв України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка та ін. —
Бібліогр.: с. 5 (9 назв). — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-39-2. — [2013-067 Н]
Зміст: Мантулєв Е. Чотири частини із Дитячого альбому "Прикарпатські візерунки": 1. Гуцульський танець ; 2. Коломийка ; 3. Трембітове відлуння ; 4. Марш
лісорубів / аранж. Ю. Чумака. — Чумак В. Варіації на тему української народної
пісні "Ой при лужку, при дужку" / інструм. С. Максимова. — Олексів Я. Романс :
"Дві флейти" : "Мені писав ти..." / сл. А. Канич. — Польовий Ю. Лемко-чардаш. —
Стахнів Р. Коло.Мийка. — Личенко О. Веселий Діалог ; Вальс-мюзет. — Пукшин Ю.
Коні-скакуни : "Сивими степами коні табунами..." / сл. С. Пахольчук ; аранж. А. Душного А. — Попурі на теми трьох українських танго / аранж. О. Тимків.

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр
118. Граємо в шумовому оркестрі : навч. посіб. для муз. шк. (муз. від-ня почат.
спеціаліз. мистец. навч. закл.) / [уклад.: Ж. В. Борисевич та ін.] ; М-во культури і
туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. —
[Партитура]. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 287 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0707505-72-4. — [2013-088 Н]
Зміст: Українські народні пісні та танці: Козачок / оброб. О. Ніколаєва ; перекл. Л. Лисенко ; Грицю, Грицю, до роботи / оброб. Ж. Колодуб ; перекл. Л. Лисенка ; Дощик, дощик ; Ой під вишнею ; Ой, Марічко, чичері ; Коломийка ; Щедрик ;
Вийди, вийди, сонечко ; Гоп, гоп ; Квочка : "Ходить квочка..." ; Танцювала риба з
раком ; Іде, іде, дід, дід ; Дрібушки : "Дрібу, дрібу, дрібушечки..." / перекл. М. Кочарян ; Гопак : (фрагмент) / оброб. С. Чапкія ; перекл. М. Кочарян ; Прийди, прийди,
сонечко ; Ой ходила Марусенька ; Ой дзвони дзвонять ; Ой за гаєм ; Летіла зозуля /
перекл. Н. Пашнєвої ; Три українські народні пісні / оброб. С. Ковальова ; перекл.
Н. Пашнєвої ; Ой лопнув обруч / перекл. для фп. В. Нечагіної ; перекл. для шум.
оркестру Г. Дюміної ; Купальська / оброб. В. Нечагіної ; перекл. Г. Дюміної, В. Нечагіної ; Іди, іди, дощику ; Лисичка : "Я лисичка, я сестричка..." ; Ой, соколе ; О Боже,
милий світе / перекл. Г. Дюміної ; Іди, іди, дощику / оброб. Е. Ляшенка ; перекл.
Г. Дюміної ; Аннушка : (чеська) ; Кукарача : (мексиканська) ; Полька / перекл.
М. Кочарян ; Как пошли наши подружки : (російська) ; Пятачок : "Чок, чок, пятачок..." ; Срібні дзвіночки ; З днем народження : "Ми вітаєм тебе!.." : (англійська) /
перекл. Л. Лисенко ; Пори року : "Придумала мати дочкам імена..." : (німецька) /
перекл. Г. Дюміної. — Купревич В. Пингвины : "В Антарктиде льдины землю скрыли..." / сл. А. Грохотова ; перекл. Ж. Борисевич. — Штраус Й. Вальс : з оперети
"Летюча миша" / перекл. Ж. Борисевич ; Куплети Аделі : (фрагмент) : з оперети "Летюча миша" / перекл. Н. Пашнєвої ; На прекрасному блакитному Дунаї / перекл.
М. Кочарян ; Полька-піццікато / перекл. Г. Дюміної ; Полька трік-трак / перекл. Л. Лисенко. — Газманов О. Песенка про слоненка : "Со слоненком случилась беда..." /
сл. Л. Кононової ; перекл. для фп. В. Нечагіної ; перекл. для шум. оркестру Г. Дюміної, В. Нечагіної. — Подельський Г. Йєнька / перекл. Н. Пашнєвої. — Канеда Б.
Марш гусей / перекл. М. Кочарян. — Петров А. Танець жабенят / перекл. М. Кочарян. — Лещинська Ф. Дві конячки / перекл. М. Кочарян. — Родрігес Г. Кумпарсі73

та / пер. для фп. Н. Корольової. — Дунаєвський М. Леді досконалість / пер. Н. Пашнєвої. — Нікітін С. Лошадка пони : "Мою лошадку пони..." / пер. з шотл. І. Токмакової ; перекл. для фп. В. Нечагіної ; перекл. для шум. оркестру Г. Дюміної. — Лисенко М. Пісенька лисички : "Я лисичка, я сестричка..." : з опери "Коза-дереза" /
перекл. Л. Лисенка. — Блага В. Танец : "В лапку шмель берет смычок..." /
сл. М. Везелі ; перекл. для фп. В. Нечагіної ; перекл. для шум. оркестру Г. Дюміної ;
Чудак : "Жил был чудак..." / перекл. Л. Лисенко. — Невід. авт. Козачок ; Дергунець ;
Козачок / пер. Н. Пашнєвої. — Мусоргський М. Гопак : (фрагмент) : з опери "Сорочинський ярмарок" / перекл. М. Кочарян. — Чайковський П. Танець пастушків ;
Мазурка : з "Дитячого альбому" / перекл. Н. Пашнєвої ; Танець маленьких лебедів : з
балету "Лебедине озеро" / перекл. М. Кочарян. — Хачатурян А. Тема Вишеньки :
(фрагмент) : з балету "Чіполіно" / перекл. М. Кочарян ; Погоня : з балету "Чіполіно" /
перекл. Л. Лисенко. — Наумова С. Светит полная луна. — Гайдн Й. Менует / перекл. М. Кочарян. — Бах Й. С. Жарт / перекл. для фп. Е. Денісова ; перекл. для шум.
оркестру Л. Лисенко. — Черні К. Етюд : "Менует" / перекл. М. Кочарян. — Теодоракіс М. Сіртакі / перекл. Л. Лисенко. — Соснін М. Марш мишей / перекл. М. Кочарян. — Колодуб Л. Танцювальна : Троїста музика / перекл. М. Кочарян. — Рахманінов С. Італійська полька / перекл. М. Кочарян. — Славкін М. Нелепый случай :
"Однажды в подвале..." / сл В. Голяховського ; перекл. Л. Лисенко. — Глінка М.
Марш Чорномора : (фрагмент) : з опери "Руслан і Людмила" / перекл. М. Кочарян. —
Кен Г. Чарльстон / перекл. М. Кочарян. — Моцарт В. Соната ля мажор : ч. 3 :
(фрагмент) / перекл. М. Кочарян. — Шмітц М. Принцеса танцює вальс / перекл.
М. Кочарян ; Бугі-вугі / перекл. Н. Пашнєвої. — Ковач І. Полька / перекл. Л. Лисенко. — Огінський М. Полонез / перекл. М. Кочарян. — Віллольдо А. Ель-чокло /
пер. Н. Пашнєвої. — Кармінський М. Дама бубен : з м'юзіклу "Робін Гуд" / перекл.
Л. Лисенко. — Саульський Ю. Чорний кіт / перекл. Л. Лисенко. — Уоррен Г. Чаттануга чу-чу / перекл. М. Кочарян. — Цфасман О. Неудачное свидание / перекл.
М. Кочарян. — Гріг Е. В печері гірського короля : (фрагмент) ; Хода гномів : (фрагмент) / перекл. Г. Дюміної, В. Нечагіної. — Бізе Ж. Хабанера / перекл. М. Кочарян.
— Абреу С. Тіко-тіко / перекл. М. Кочарян. — Шамо І. Києве мій / сл. Д. Луценка ;
перекл. для фп. В. Нечагіної ; перекл. для шум. оркестру Г. Дюміної. — Джоплін С.
Рег кленового листа / перекл. Л. Лисенко. — Шаїнський В. Кузнечик : "В траве
сидел кузнечик..." ; Когда мои друзья со мной : "Если с другом вышел в путь..." /
перекл. Л. Лисенко.

3.2 Твори для інструментального ансамблю
119. Ансамблеві п'єси для юних баяністів. Вип. 1 / упорядкув. і виконав. ред.
П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 43 с. : табл. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707579-61-9. — [2012-174 Н]
Зміст: Бажилін Р. Зозулька ; Автомобіль ; Парасольки ; Блискавки ; Після дощу ; Серпантин. — Бєляєв Г. Сюїта "Теремок": 1. Ранок на галявинці ; 2. Мишкашкряботушка ; 3. Зайчик-побігайчик ; 4. Лисичка-сестричка ; 5. Вовчик-сірячок ;
Їжачок ; Ведмедик клишоногий.
120. Ансамблі юних баяністів. Вип. 2 / упорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль :
Навч. кн.—Богдан, 2013. — 31, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707579-70-1. — [2013-017 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Ой з-за гори кам'яної ; Ой чий то кінь стоїть /
оброб. М. Різоля ; Гагілка / оброб. С. Людкевича. — Бах Й. С. Арія : з оркестр. сюїти
№ 3 ; Органна фантазія c-moll. — Зубицький В. Жартівлива : з Дитячої сюїти № 3.
— П'яццолла А. Наслідуючи контрабас.
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121. Пендищук Ю. І. Класична гітара : анс. для шестиструн. гітари, [зміш.
анс.]. У 4 ч. Ч. 2 : пед. репертуар для муз. шк. та муз. від-нь почат. спеціаліз. мистец.
навч. закл. (шк. естет. виховання) / [перекл.] Юрій Пендищук ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — Верхньодніпровськ (Дніпропетров. обл.) : Дніпровець, 2013. — 83, [2] с. : портр. ; 29 см. — На
обкл. авт. не зазначено. — На 4-й с. обкл. авт.: Пендищук Юрій Іванович (Юрій Красін). — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007098-0-6. — [2013-059 Н]
Зміст: Blakbird : з репертуару групи "Beatles" ; You're my everything : з репертуару
групи "Santa Esmeralda" ; Okeans apart : з репертуару групи "Acoustic alchemy". —
Sting. Shape of my heart. — Bechet S. La petite fleur.

3.2.7 Ансамблі народних інструментів
122. Ансамблеві п'єси для юних баяністів : [для 2-х баянів]. Вип. 3 / упорядкув.
і виконав. ред. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 32, [3] с. :
табл. ; 30 см. — ISMN 979-0-707579-84-8. — [2013-087 Н]
Зміст: Беляєв Г. Сюїта "В гостях у бабусі" ; Сюїта "Слов'янська".
123. Дзвени, бандуро! Вип. 1 / перекл. та аранжув. для анс. бандуристів С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 51 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 51 (10 назв). — ISMN 979-0-707579-57-2. — [2013-041 Н]
Зміст: Хмель Н. Красуня-земля : "Місяць в небі і зорі, і стежки до води..." /
сл. Ж. Бондаренко. — Українські народні пісні: Повіяв вітер степовий ; Чорнії
брови : "... карії очі..." ; Ой там, на вершечку / оброб. І. Сивохіної ; В гаю зелененькім / оброб. Ф. Колесси. — Доскалов І. На вулиці скрипка грає / сл. авт. — Мартинюк В. Вільшанка : "Сіда пташечка вільшанка..." / сл. Л. Компанієць. — Сандлер О.
Вишиванка : "Звечора тривожного..." / сл. М. Сома. — Дімітров А. Пливе віночок :
"Пущу віночок на чисту воду..." / сл. Л. Горлача. — Стефанов В. Сіло сонце за горою / сл. О. Нікітової. — Шнітке А. Менует : із Сюїти у старовинному стилі / муз.
ред. С. Овчарової. — Степовий Я. Прелюд пам'яті Т. Г. Шевченка.
124. Дзвени, бандуро! Вип. 2 / перекл. та аранж. для анс. бандуристів С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 51, [1] с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 52 (10 назв). — ISMN 979-0-707579-58-9. — [2013-042 Н]
Зміст: Гулак-Артемовський С. Арія Андрія : "Блаженний день, блаженний
час..." : з опери "Запорожець за Дунаєм". — Народна музика: Святий Боже / аранж.
для жін. хору С. Овчарової. — Шиманович Ю. Садок вишневий коло хати /
сл. Т. Шевченка. — Фільц Б. Весняна баркарола : "Плину, плину в ніч зелену..." /
сл. О. Олеся. — Шамо І. Пісня про горлицю : "Голубий світанок горлиця будила..." /
сл. О. Коломійця. — Біляєв В. Незабутнє : "Знаю, що слово найперше..." /
сл. П. Ключина. — Кошиць О. Трисвятоє : "Амінь. Святий Боже...". — Бах Й. С.,
Зілоті О. Прелюдія. — Мартинюк В. Зозуля часу / муз. ред. С. Овчарової.

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі
125. Баян в ансамблі з бандурою. [Вип. 1] / упорядкув. та муз. ред. І. Серотюк.
— Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 42, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-70757968-8. — [2013-018 Н]
Зміст: Кікта В. Фрески Софії Київської : з концерт. симфонії : ор. 50. — Гомельська Ю. Діадема № 3. — Власов В. Дівчата з Одеси.
126. Баян в ансамблі з кларнетом / упорядкув. та муз. ред. І. Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 32, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707579-69-5. —
[2013-019 Н]
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Зміст: Власов В. Фантазія на тему популярної мелодії "Бублички" ; Одеський
дворик. — Харламов В. Розмова з кларнетом.
127. Полоз М. Г. Камерно-симфонічні твори. [У 2 зошитах]. Зошит 2. Твори
для інструментальних ансамблів / Микола Полоз. — К. : Муз. Україна, 2012. — 196,
[1] с. : портр. ; 29 см. — Вкладено з першим зошитом в обгортку з назвою: Камерносимфонічні твори. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга", 2012 р. — На обкл. зазначено назву
тому. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-27-6. — [2013-026 Н]

3.2.9 Навчальні та інструктивні видання
для інструментального ансамблю
128. Лабунець В. М. Ансамбль народних інструментів : навч.-метод. посіб. /
Лабунець В. М. — Вінниця : ВMГО "Розвиток", 2006. — 147 с. ; 29 см. — 500 пр. —
ISMN М-9007020-3-5. — [2012-221 Н]
Зміст: Осадчий О. Весела кадриль. — Хачатурян А. Гопак : з балету "Гаяне".
— Невід. авт. Козачок : фінал симфоніі. — Дремлюга М. Народний танець. —
Якушенко І. Сільські музики. — Українська танцювальна : віночок укр. нар. пісень.
— Бец О. Білі яблуні : "Вітри і синії тумани..." / сл. М. Томенка. — Яропуд З. Давай
же, голубко, удвох посумуєм : стародав. поділ. пісня ; Полюбилася я / сл. Т. Шевченка. — Шамо І. Де ти тепер : "Місто спить..." / сл. В. Палійчука. — Попович А. До
пісні : "Будь мені розрадою..." / сл. В. Матвієнка. — Народні пісні: Коломийка :
"Коло млина ясенина, коло вітрового..." : (закарпатська). — Бонковський Д. Нащо
мені чорні брови / сл. Т. Шевченка. — Янівський Б. Не забудь : "... яка стрімка..." /
сл. Б. Стельмаха. — Суров'як Р. П'ять лебідок : "На вигоні, під горою..." / сл. В. П. Філіпчук ; Ти мені подзвони / сл. В. Грубляк. — Ліпман Б. Славен край наш — Україна : "Хто не любить Україну..." / сл. В. Грубляк. — Леонтович М. Щедрик. — Поклад І. Як я люблю тебе / сл. Д. Луценка.
129. Лабунець В. М. Шестиструнна гітара в ансамблі : навч.-метод. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл. та учнів спец. муз. закл.] / Лабунець В. М. — Вінниця :
ВМГО "Розвиток", 2008. — 203, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN М-9007021-5-9. —
[2012-241 Н]
Зміст: Твори для дуету гітар: Кюффнер Й. Анданте ; Полька. — Косенко В.
Вальс. — Хренніков Т. Колискова Світлани. — Дуранте Ф. Гальярда. — Народні
пісні: Сосниця : (циганська) — Леннон Дж., Маккартні П. Вчора ; Мішель. — Роч П.
Хабанера. — Чазаретта А. Аргентинський вальс. — Ромеро Л. La tipica. — Пернамбуко Х. Бразильський танець. — Гомес В. Романс. — Вівальді А. Анданте. — Іванніков Т. Сум. — Родрігес Х. Кумпарсіта. — Віллолдо А. Аргентинськое танго. —
Альфано Ф. Мучато. — Різутті К. Мілонга. — Осіпов М. Сум і радість танцюють
разом. — Солер А. Соната. — Вілла-Лобос Е. Терезінья. — Лара А. Гранада. —
П'яццола А. Прощай, Ноніно. Твори для тріо гітар: Ракомора Х. Мазурка. — Циполі Д. Гавот. — Гендель Г. Гавот. — Бах Й. С. Пасамеццо. — Гільєрмо Д. Іспанське капріччіо. — Шуберт Ф. Серенада. — Дворжак А. Слов'янський танець № 2. —
П'яццола А. Libertango ; Смерть ангела. Народні танці, пісні: Іспанський народний
танець ; Кубинський танець ; Как у месяца : (рос. нар. пісня). Твори для квартету
гітар: Рамо Ж.-Ф. Менует. — Сор Ф. Менует. Гітара в акомпанементі: Взяв би я
бандуру : укр. нар. пісня. — Клєпалов Ю., Шумов М. Елегія ; Російське скерцо. —
Олєйніков М. Українська п'єса.
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130. Пукшин Ю. М. (1947—2008). Педагогічний репертуар для народних
інструментів : навч. посіб. / Юліан Пукшин ; ред.-упоряд.: А. Душний [та ін.] ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДТУ
ім. І. Франка, 2012. — 45 с. ; 29 см. — (Університетська бібліотека). — Бібліогр.: с. 8
(9 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707525-03-6. — [2013-046 Н]
Зміст: Мелодія літа : "Ходить знову червень понад ставом..." ; На роботі :
"Серпневий день нас піднімає рано..." / сл. В. Губарця ; Вересневий дзвінок : "Мов
пісня, що кличе, в незвідані далі..." / сл. Г. Миць ; Вірність : "Над весняним гаєм..." /
сл. авт. ; Краса Карпат : "Зелені Карпати і сивий Дністер..." ; Кликала сурма : "... то
була війна..." / сл. С. Пахольчук ; Маленька полька.

3.3 Твори для інструментів соло
3.3.1 Клавішні інструменти
3.3.1.1 Фортепіано
131. Бах Й. С. (1685—1750). Дванадцять маленьких прелюдій : для фп. / Й. С. Бах ;
ред. М. Кувшинникова. — К. : Муз. Україна, 2013. — 24 с. ; 29 см. — 500 пр. —
SMN 979-0-707527-30-6. — [2013-039 Н]
132. Без'язичний Г. Г. Популярні, улюблені, незабутні... : естрада, романс,
джаз : для серед. і старш. кл. ДМШ / перекл. для фп. Геннадія Без'язичного. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 50, [1] с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0707505-59-5. — [2012-204 Н]
Зміст: Cocciante R. Belle. — Celentano A. Confessa. — Шелигін А. Бригада. —
Корнелюк І. Місто, якого нема. — Даньков Д. Кармеліта ; Ундина. — Максимова А.
Не родись вродлива. — Badalamenti A. Твін Пікс. — Ансамблі : (для фп. в 4 руки):
Snow M. Секретні матеріали. — Badalamenti A. Твін Пікс. — Mancini H. Рожева
пантера. — Rota N. Хрещений батько. — Silvestry A. Форест Гамп. — Wilams J.
Парк юрського періоду. — Barry J. Джеймс Бонд. — Kraft R. Королі мамбо. —
Osborne J. One of us. — Piazzolla A. Правдива брехня. — Cosma V. Іграшка. — Гладков Г. Пісня Зайця й Вовка на карнавалі. — Головін А. Слідство ведуть Колобки. —
Фіртич Г. Пісня гангстерів : з м/ф "Пригоди капітана Врунгеля". — Богатирьов В.
Три желания : з м/ф "Маша и медведь" / перекл. Г. Без'язичного.
133. Без'язичний Г. Г. Українські пісні в обробці для фортепіано : навч. посіб.
[для студ. вищ. навч. закл. І—ІІ рівня акредитації немуз. спец. / оброб.] Г. Без'язичний ; [сл.] Л. Мерзлюк. — Вінниця ; Умань : ВМГО "Розвиток", 2012. — 99, [1] с. :
іл. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-707531-06-8. — [2012-238 Н]
134. Без'язичний Г. Г. Характерні п'єси у формі етюдів для фортепіано : [пед.
репертуар почат. спеціаліз. мистец. навч. закл.] / Геннадій Без'язичний. — Вінниця :
ВМГО "Розвиток", 2006. — 26, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 30 см. — 500 пр. —
SMN М-9007021-4-2. — [2012-240 Н]
Зміст: Гарний настрій ; Прогулянка ; Стрибунець ; Естафета ; Вертун ; Дзига ;
Вітерець ; Танок ; Бабусина казка ; Чарівник ; Хвалько ; Струмок ; Далекий мандрівник ; Старий човен ; Живчик ; Русалка ; Буревісник ; Весняний вечір.
135. Музичні твори в жанрі маршу : навч. репертуар студ. муз. від-нь пед. коледжів / упоряд.: Герасимчук В. В. [та ін.] ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 135 с. ; 29 см. —
400 пр. — ISMN 979-0-707516-37-9. — [2013-044 Н]
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Зміст: авт.: Барвінський В., Беркович І., Бєлий В., Бізе Ж., Богословський
М., Бодренков С., Верді Дж., Вишкарьов Л., Герчик В., Гладков Г., Глінка М.,
Голубовська Н., Гречанінов О., Гуно Ш., Дунаєвський І., Екімян О., Єфимов
Ю., Жарковський Є., Жербін М., Золотарьов В., Іванніков В., Іорданський М.,
Кабалевський Д., Кишко І., Киянов Б., Кніппер Л., Козицький П., Красєв М.,
Леві Н., Лєпін А., Ломова Т., Лонгшамп-Друшкевичова К., Люллі Ж., ЛьвовКомпанієць Д., Мелешкін В., Мендельсон Ф., Мілютін Ю., Моцарт В.-А., Мясков К., Надененко Ф., Нижанківський Н., Островський А., Парлов Е., Попатенко Т., Прокоф'єв С., Раухвергер М., Ребіков В., Робер М., Рожавська Ю., Рустамов С., Сільвестров В., Слонов Ю., Соколовський Ю., Соловйов-Сєдой В., Тилічеєва О., Трильовський К., Філіпенко А., Чайковський П., Чічков Ю., Шамо Ю.,
Шишаков Ю., Шостакович Д., Штраус Й., Шуберт Ф., Шульгін Л., Шуман Р.,
Шутенко Т., Щуровський Ю., Юцевич Є.
136. Никитин С. А. Лирическая сюита для фортепиано с оркестром : перелож.
для двух фп. / Сергей Никитин. — Клавир. — Черкассы : Чабаненко Ю. А, 2012. —
47 с. ; 30 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-493-600-9. — [2013-060 Н]
137. Никифорів Р. Наші веснянки : посіб. пед. репертуару із курсу "Основний
муз. інструмент (фп.)" / [оброб.] Роман Никифорів ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2012. — 31 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-34-7. — [2013-065 Н]
Зміст: А вже весна ; Вербовая дощечка ; Царівна ; Занадився журавель ; Голубка ; Ягіл-ягілочка ; Ой минула вже зима ; Христос воскрес! ; Согласно заспіваймо ;
Сей день нам ; Ой, де ти бував, чорний баране? ; Ой, на горі жито, сидить зайчик ;
А вже весна скресла ; Як настав той день Великдень ; Подоляночка ; Весняний день.
138. Пикус Е. С. Детский альбом : [фортепиан. пьесы для нач. и сред. кл.] муз.
шк. / Елена Пикус. — Донецк : Каштан, 2012. — 35, [1] с., включая обл. ; 30 см. —
50 пр. — ISBN 978-966-427-302-9. — [2013-040 Н]
Содерж.: Прятки ; Утренний разговор ; Дождь ; Моя кукла ; Полька ; Старинный танец ; Мазурка ; Колыбельная ; Всадник на белом коне ; Цветок ; Кисонька ;
Бумажный кораблик ; Бабушкины ходики ; Марш футболистов ; Ручеек и птичка.
139. Присухін М. І. Популярні твори для фортепіано / Модест Присухін. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 42, [1] с. ; 29 см. — ISМN М-707509-69-2. —
[2012-182 Н]
Зміст: Полька ; Танго ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Їхав козак за Дунай" :
для 2-х фп. ; Довільна обробка твору Р. Коччанте "Белль" : із мюзиклу "Нотр-Дам де
Парі" : для 2-х фп.
140. Скорик М. М. Твори для скрипки і фортепіано : зошит 2 / Мирослав Скорик. — К. : Муз. Україна, 2012. — 105, [1] с. : портр. ; 29 см + Партії скрипки (32 с.)
— Вкладено в обгортку з назвою "Камерно-інструментальні твори" з зошитом 1. —
Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр.
"Українська книга" 2012 р. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-21-4 (в обгортці). —
[2012-202 Н]
Зміст: Соната № 1 ; Соната № 2 ; Танець : з "Гуцульського триптиха" ; Арія : з
Партити № 5 : для фп. ; Іспанський танець : з сюїти до драми Лесі Українки "Камінний господар" ; Мелодія : з муз. до к/ф "Високий перевал" ; Елегія ; Поема.
141. Скорик М. М. Твори для фортепіано / Мирослав Скорик. — К. : Муз.
Україна, 2012. — 153, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707527-24-5. —
[2013-050 Н]
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Зміст: В Карпатах ; Блюз ; Партита № 5 ; Листок з альбому ; Бурлеска ; Токата ;
Варіації ; Шість прелюдій і фуг ; Парафраз на теми з опери Пуччіні "Мадам Батерфляй".
142. Скорик М. М. Твори для фортепіано : зошит 1 / Мирослав Скорик. — К. :
Муз. Україна, 2012. — 153, [1] с. : портр. ; 29 см. — Вкладено в обгортку з назвою
"Камерно-інструментальні твори" з зошитом 2. — Випущено на замовлення Держ.
ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга" 2012 р. —
1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-21-4 (в обгортці). — [2012-201 Н]
Зміст: В Карпатах: 1. Пісня бойка ; 2. У лісі ; 3. Спів в горах ; 4. Коломийка.
Блюз. Партита № 5: 1. Прелюдія ; 2. Вальс ; 3. Хор ; 4. Арія ; 5. Фінал. Листок з альбому ; Бурлеска ; Токата ; Варіації ; Шість прелюдій і фуг : (C, Des, D, Es, E, F) ; Парафраз на теми з опери Пуччіні "Мадам Батерфляй".
143. Соляников В. Ю. Неоромантические реминисценции : концерт для фп. с
оркестром / Владимир Соляников. — Клавир. — Х. : тип. "Мадрид", 2013. — 64 с. :
портр. ; 30 см. — 300 экз. — ISMN 979-0-9007096-0-8. — [2013-045 Н]
144. Соляников В. Ю. От прелюдии до постлюдии : цикл пьес для фортепиано / Владимир Соляников. — Х. : Мадрид, 2012. — 36, [1] с., включая обл. : портр. ;
30 см. — 300 экз. — ISВN 978-617-7050-07-9. — [2012-180 Н]
Содерж.: Прелюдия № 1 ; Прелюдия № 2 ; Вариации ; Свадебный вальс ; Легенда ; Полонез ; Вальс снежинок ; Постлюдия № 1 : Органная токката / перелож. авт. ;
Постлюдия № 2 : Ноктюрн.
145. Сонати, сонатини, рондо, варіації для фортепіано : репертуар. зб. для
студ. муз. від-нь пед. коледжів / [упоряд.: В. А. Бетюга та ін.] ; Упр. освіти і науки
Волин. облдержадмін., Луц. пед. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. —
237, [2] с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707516-36-2. — [2013-048 Н]
Зміст: Беркович І. Сонатини : (До маж. ; Соль маж. ; ля мін.) ; Варіації: на тему української народної пісні "Ой ходила дівчина бережком..." ; на тему польської
народної пісні "Чорний баранчик" ; на тему грузинської народної пісні "Світлячок" ;
на тему російської нар. пісні "Во саду ли в огороде" ; на укр. тему. — Гедіке О. Сонатини : (До маж. ; ля мін. ; Соль маж.). — Клементі М. Сонатини: тв. 36 № 1, № 2 ;
тв. 36 № 3 ; тв. 38 № 3. — Чимароза Д. Сонатина ре мін. — Рейнеке К. Маленька
сонатина : тв. 136 № 2. — Тюрк Д. Сонатина До маж. — Бетховен Л. Сонатини:
(Соль маж. ; Фа маж.) ; Легка соната Мі бемоль маж. — Діабеллі А. Сонатина Соль
маж. — Ванхаль Я. Andante : з Сонатини тв. 1 № 2 ; Allegretto : з Сонатини тв. 1
№ 1 ; Tempo di Marcia : з Сонатини тв. 2 № 6 ; Andante : з Сонатини тв. 2 № 5 ;
Allegro : з Сонатини тв. 2 № 1. — Бенда І. Сонатини: (Соль маж. ; ля мін.). — Гайдн Й.
Сонатина До маж. — Плейєль І. Сонатина Ре маж. — Жилінський А. Сонатина
Соль маж. — Кулау Ф. Варіації Соль маж. ; Сонатини: тв. 20 № 1 ; тв. 55 № 1. —
Мислівечек Й. Рондо Ля маж., Сі бемоль маж. — Мединь Я. Сонатина До маж. ;
Розділ 2: Гайдн Й. Сонатина Ля маж. ; Соната Соль маж. — Чимароза Д. Сонати:
(Ля маж. ; Сі бемоль маж. ; Сі бемоль маж.). — Ванхаль Я. Allegretto : з Сонатини
тв. 2 № 6. — Дюссек Я. Сонатина Мі бемоль маж. — Бетховен Л. Легка соната фа
мінор. — Гесслер Й. Рондо До маж. — Моцарт В. Сонатина До маж. — Клементі
М. Сонатини: тв. 37 № 1 ; тв. 36 № 6. — Воржишек Я. Рондо тв. 18 № 1. — Шуман
Р. Соната : тв. 118 № 1. — Вебер К. Сонатина До маж. ; Анданте з варіаціями : тв. 3
№ 4. — Граціолі Д. Соната Соль маж. — Черні К. Сонатина : тв. 439 № 1. — Бортнянський Д. Соната Сі бемоль маж. — Раков М. Сонатина До маж. — Кулау Ф.
Сонатини: тв. 60 № 2 ; тв. 59 № 1, № 2, № 3, № 6 ; тв. 20 № 3 ; тв. 55 № 2, № 3.
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146. Спренцис А. В. Легкие пьесы для фортепиано / А. В. Cпренцис ; М-во
культуры Украины, Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. — К. : КИМ,
2012. — 11 с. ; 30 см. — 300 экз. — ISMN M-9007040-6-1. — [2012-146 Н]
Содерж.: Канон ; Инвенция ; В старинном стиле ; Импровизация : Инна.
147. Сухощеєва Л. С. Популярні, улюблені, незабутні... : естрада, романс,
джаз : для серед. і старш. кл. ДМШ / перекл. для фп. Сухощеєвої Л. С. — Вінниця :
Нова кн., 2012. — 46, [1] с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707505-52-6. —
[2012-203 Н]
Зміст: Ніч яка місячна : укр. нар. пісня. — Скорик М. Мелодія : з к/ф "Високий перевал". — Альбіноні Т. Адажіо. — Гершвін Дж. Колискова Клари : з опери
"Поргі і Бесс" ; Коханий мій. — Міллер Г. Місячна серенада. — Уоррен Г. Я знаю,
чому ; Чаттануга чу-чу : з к/ф "Серенада сонячної долини". — Сондхайм С. Send in
the clowns = (Покличте клоунів). — Ширінг Дж. Колискова : з мюзиклу "Країна
птахів". — Рота Н. Час для нас : з к/ф "Ромео і Джульєтта". — Коччіанте Р. Belle ;
Ave Maria : з мюзиклу "Notre Dame de Paris". — Веббер Е. Л. Пам'ять : з мюзиклу
"Кішки" — Наварретті Х. Колискова : з к/ф "Лабіринт Фавна" ; Колискова принцесі.
— Zelli V., Mengali M. Vivo per lei = (Живу для неї) : (з репертуару А. Бочеллі). —
П'яццолла А. Libertango. — Андерссон Б., Ульвеус Б. The winner take it all = (Переможець забирає все).
148. Туков В. А. Фортепианная музыка для детей : пьесы, этюды, сонатины.
Вып. 1. Младшие классы ДМШ : нот. сб. / Владимир Туков, Ева Яблокова. — Донецк : Сх. вид. дім, 2012. — 47 с. : портр. ; 29 см. — На 3-й с. обл. авт.: Ева Яблокова
(Светлана Валериевна Алимова). — 50 пр. — [2012-239 Н]
149. Хочу грати на роялі : [перші два роки навчання / авт.-упоряд. Н. Гриднєва ; авт. текстів М. Храпачова ; худож. К. Лавро]. — К. : Муз. Україна, 2012. — 193,
[5] с. : іл. ; 30 см. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга" 2012 р. — 1 000 пр. — ISМN 979-0707527-23-8 (у паліт.). — [2012-186 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Їхав козак за Дунай ; Їхав козак на війноньку ; Зозуленька : (чеська) ; Пастушок : (чеська) / оброб. І. Беркеовича ; І шумить, і
гуде / оброб. М. Любарського ; Жартівлива / оброб. М. Степаненка ; Дощик ; Галя по
садочку ходила ; Дударик ; Ой ти, дівчино зарученая ; Квітка у подарунок : (нім. нар.
пісня) ; Молдавська народна пісня / оброб. В. Подвали. — Гнесіна О. Павучок. —
Красєв М. Журавель. — Киценко Д. Коза ; Дзигарі. — Кривопуст Б. Веселі півтони ; Зозуля ; Музика вітру ; Перші сніжинки ; Токатіна ; Регтайм-сонатина. — Беркович І. Етюди ; Коломийка. — Яковчук О. Зяблик і Чорний Ведмідь ; Ранній ранок ; Мотовило ; Веснянка ; Бурундук. — Лонгшамп-Друшкевичова К. Горобчик ;
Веселий паяц. — Шух М. Оранжевий паровозик їде в гості ; Каченята стрибають ;
Я дивлюсь на хмари ; Маленький Гіппо йде на прогулянку ; Китайський імператор ;
Струмочок до Країни Казок ; Побарабанимо ; Жу-жу-жу жучок ; Сурми грають : з
фп. сюїти "Перші кроки" ; Лагідна казка. — Подвала В. Молодець-удалець ; Вівчарик. — Моцарт В.-А. Анданте ; Менует ; Контрданс ; Вальс : з "Лондонського зошита" ; Чарівні дзвіночки ; Менуети ; Вальс ; Варіації на тему з опери "Чарівна флейта" ; Легка сонатина. — Майкапар С. Етюди : зі зб. "Перші кроки" ; У садочку ;
Танець маріонеток ; Маленький командир. — Гомельська Ю. Про Кота-Котовильцьо: 1. Лінько, 2. Скоромовка, 3. Котовильцьо, 4. Мисливці / сл. О. Орач ; Обережні кроки ; Весело. — Шукайло Л. М'ячик ; Дудочка ; Курчата ; Паровоз ; Лялька
Барбі ; Лебідь ; Зламана машина ; Весняні краплинки ; Старовинний танець ; Ма80

леньке негреня ; Варіації на тему російської народної пісні "Катенька веселая" : з
циклу "Мої іграшки". — Степаненко М. Карпатський наспів ; Дражнилка. — Калінніков В. Кицька. — Любарський М. Курочка ; Про чижика ; Етюд ; Танець. —
Степовий Я. Ой ну, люли, котик ; Бджілка. — Шітте Л. Етюди ; Етюд-марш. —
Лемуан А. Етюд. — Тюрк Д.-Г. Пісня ; Аріозо ; Алегрето. — Персел Г. Арія. —
Моцарт Л. Полонез ; Бурлеска ; Волинка ; П'єса ; Менует ; Буре ; Сонатина. — Іщенко Ю. Горобчик взимку. — Черні К. Етюди. — Гуммель І. Екосез. — Павлюченко С.
Гопак. — Колодуб Л. Гуцульський танець ; Троїсті музики. — Глінка М. Полька. —
Штогаренко А. Плясова. — Флис Б. Колискова. — Бах Й. Х. Модерато. — Гайдн Й.
Менует. — Рамо Ж. Ф. Рондо. — Гончаренко В. Гавот. — Роулі Г. У країні гномів.
— Телеман Г. Ф. П'єса. — Щуровський Ю. Шарманка ; Голуб воркує ; Пісенька. —
Сігмейстер Е. Потяг їде. — Барвінський В. Лелека ; Мишка та ведмідь ; Комарик.
— Антонюк В. Ноктюрн. — Боєва Н. Пісня осені. — Гендель Г. Ф. Сарабанда ;
Чакона ; Сонатина. — Косенко В. Піонерська пісня. — Чембержі М. Скоморошина.
— Бах Й. С. Менуети та Полонез : з "Нотного зошита Анни Магдалени Бах" ; Волинка. — Бах Ф. Е. Марш ; Фантазія. — Голубовська Н. Варіації на тему російської
пісні. — Амедов Н. Гойдалка. — Чайковський П. Танець маленьких лебедів ; Тріпак ; Хвороба ляльки ; Старовинна французька пісенька. — Селіванов В. Жарт. —
Куперен А. Хоробра зозуля. — Вертиполох А. Докучлива думка. — Костін О.
Стрибуха. — Шопен Ф. Пісня. — Холодна О. Гра. — Теличко В. Про Шотландію.
— Скарлатті Д. Соната : (Арія) — Шукайло Л. — Чимароза Д. Соната. — Гончаренко В. Незакінчене серенада ; Годинник. — Мелартін Е. Сонатина. — Колодуб Ж.
Старовинна капличка ; Бугі-вугі. — Нижанківський Н. Коломийка — Шуман Р.
Хоробрий вершник. — Бетховен Л. Сонатина. — Буамортьє Ж. Б. Блоха. — Ванхаль Я. К. Сонатина. — Без авт.: Мушка ; Метелик ; Курочка ; Зайчик ; Лисичка ;
Ходить кіт ; Конячка ; Хлопчик Петрик, де бував? ; По сходинках ; Кицьчин дім ; Ой
на горі жито ; Збери намисто ; Равлик ; Мурашка шукає стежку.

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон
150. Альбом юного баяніста. Вип. 1 / упорядкув. та виконав. ред. П. Серотюка.
— Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 38, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0707579-74-9. — [2013-016 Н]
Зміст: Єлецький В. Дитячий вальс ; Маленький вальс ; Прогулянка ; Сумний
вальс ; Старий вальсок ; Весняний вітерець ; Ліричний танець ; Російська пісня ;
Маленька балерина ; Шарманщик. — Колесов Л. Фокстрот у квінті ; Пісенька дощу ;
Годинник ; Весела полька ; Бугі-вугі ; Задушевна мелодія ; Маленький фокстрот ;
Біля новорічної ялинки ; Танцюємо разом ; Естрадне скерцино ; Твіст ; Блюз : "Вечірня
Москва" ; Фокусник-ілюзіоніст ; Вечірній блюз ; Працелюбна бджілка.
151. Альбом юного баяніста. Вип. 2 / упорядкув. та виконав. ред. Серотюка П.
— Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 26, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0707579-83-1. — [2013-086 Н]
Зміст: Щедрівочка ; Гой, Дажбоже ; Щедрий вечір ; Ой сивая тая зозуленька ;
На землі Юдейській ; Зажурилась та крута гора ; Зійшов місяць ; Щедрик. — Беляєв Г.
Сюїта : "Замальовки" ; Сюїта : "Дивовижні малюнки".
152. Баян на концертній естраді = Accordion on the concert stage. Вип. 11 / упорядкув. та муз. ред. А. Семешка [та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. —
59, [1] с. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — ISMN 979-0-707579-75-6. —
[2013-020 Н]
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Зміст: Бах Й. С. Чакона. — Боссі М. Е. Ave Maria : (op. 104, № 2) — Подгорний В. Ретро-фантазія — Білошицький А. Фантазія-капричіо на теми Дж. Гершвіна
— Власов В. Сліди на снігу.
153. Грає Володимир Мурза / упоряд. і виконав. ред. В. Мурзи. — Тернопіль :
Навч. кн.—Богдан, 2012. — 32, [3] с. : портр. ; 29 см. — Текст парал. укр., рос. —
ISMN 979-0-707579-62-6. — [2012-175 Н]
Зміст: Власов В. За північ ; Граємо джаз ; Концертне танго. — Жобім А. К. Дівчина із Іпанеми : босанова / концерт. оброб. В. Власова. — Цфасман А. Невдале
побачення / концерт. оброб. В. Власова в стилі "хонки-тонг".
154. Марокко Ф. (1931—2012). Вибрані джазові композиції для акордеона
(баяна). Вип. 2 / Френк Марокко ; упорядкув. і викон. ред. А. Семешка, В. Пірога. —
780. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 34, [2] с. : портр. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707579-76-3. — [2013-022 Н]
Зміст: Гаде Я. Ревнощі. — Манчіні Г. Місячна річка. — Мореллі Дж. Райська
самба. — Юманс В. Чай для двох. — Невінс М. та А. Час сутінок. — Роджерс Р.
Блакитний місяць / аранж. Ф. Марокко. — Марокко Ф. Десь ; Попурі на італійські
теми ; Знову вдома ; Попурі на теми з к/ф "Хрещений батько" Н. Рота.
155. Нижник А. О. П'єси та транскрипції = Music pieces and transcriptions : [для
баяна]. Вип. 1 / Артем Нижник. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 47, [1] с. :
портр. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — ISMN 979-0-707579-64-0. — [2013-047 Н]
Зміст: Нижник А. Мактуб : партита № 2 ; Ламенто. — Перселл Г. Чакона. —
Слонімський С. Інтермеццо пам'яті Брамса. — П'яццолла С. Багато років тому :
(Аве Марія).
156. Творчість композиторів Львівської баянної школи. Вип. 3 : навч. посіб.
[для вищ. муз. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації] / ред.-упоряд.: А. Душний,
Б. Пиц ; [муз. ред. В. Шафета] ; Дрогобиц. держ. муз. уч-ще ім. Василя Барвінського
[та ін.]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2012. — 79 с. ; 30 см. — У надзаг. також:
Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України, Дрогобиц. держ. пед.
ун-т ім. Івана Франка та ін. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-40-8. — [2013-073 Н]
Зміст: Батршин А. Сарказм. — Корчинський М. Варіації на тему української
народної пісні "Сусідка". — Балик В. Прелюдія пам'яті Владислава Золотарьова. —
Марценюк А. Парафраз на тему української народної пісні "Ой, на горі два дубки".
— Салій В. "Consuello". — Ольховський М. Вальс-мюзет "Незабудка". — Олексів Я.
Дві поліфонічні п'єси. — Личенко О. Етюд № 1 : (G-dur) ; Етюд № 2 : (e-moll) ; Твори для анс. баяністів-акордеоністів: Мантулєв Е. Обробка української народної пісні
"Чорнії брови, карії очі. — Соколов К. Діалог. — Стахнів Р. Smile.
157. Українські народні пісні та танці / в обробці Миколи Різоля ; виконав.
ред. та впорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 47 с. :
табл. ; 29 см. — ISМN 979-0-707579-35-0. — [2012-185 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Котилася ясна зоря з неба ; Туман яром ; Бодай ся когут знудив ; Коломийка ; Тиха вода ; А калина — не верба ; Нині ; Ти ж
мене підманула ; Ой що ж то за шум учинився ; Копав-копав криниченьку. Українські народні танці: Гопак ; Козачок ; Тропак ; Гречка ; Петрусь : ("Із-за того Петруся") ; Танець "Гриць мене полюбив" ; Хоровод "Перепілка" ; Хоровод "Подушечка" ;
Кадриль "Шалантух" ; Весела полька ; Полька-кадриль "Гармошечка" ; Хоровод
"Крючок" ; Чабарашка ; Сокальський козак ; Віз / оброб. М. Різоля ; Полька : "Весела
гребіночка" / оброб. А. Нечипоренка.
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3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання
для клавішних інструментів
158. Булыбенко Г. В. Органная транскрипция камерных произведений : (учеб.метод. пособие по сост. орган. транскр. в анс. произведениях) / Булыбенко Г. В. ;
Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. — К. : Волин. обл. друк., 2012. —
142 с. ; 20 см. — Рез. англ. — Библиогр.: с. 139—140. — 300 экз. — ISBN 978-966361-693-3. — [2013-038 Н]
159. Мельниченко Е. В. Солнышко смеётся : кн. для самых маленьких пианистов / Елена Мельниченко. — Х. : Факт, 2013. — 128 с. : ил., портр. ; 30 см. —
ISBN 978-966-637-732-9. — [2013-069 Н]
160. Музичне мистецтво : нот. хрестоматія : 1-й [кл. / уклад.: Золотарьова О. І.,
Ткемаладзе З. П.]. — Х. : Основа, 2012. — 128 с. ; 29 см. — (Навчально-методичний
комплект). — Текст укр., рос. — ISBN 978-617-00-1560-0. — [2012-163 Н]
161. Фролов С. В. Формирование аккомпаниаторских навыков баяниста : учеб.
пособие / С. В. Фролов. — Сумы : Мрія-1, 2012. — 218 с. : портр. ; 20 см. — Библиогр.:
с. 212—218 (142 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-566-549-6. — [2012-197 Н]
162. Щербініна О. М. Основи фортепіанної підготовки. Ч. 2 : [навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Щербініна, О. М. Павленко ; Ніжин. держ. ун-т
ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Чернігів. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. — 162 с. :
іл. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-527-042-4. — [2013-066 Н]

3.3.2 Смичкові інструменти
3.3.2.1 Скрипка
163. П'єси українських композиторів для скрипки соло : [навч.-метод. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / ред.-упоряд. А. В. Cпренціс] ; М-во культури України,
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К. : КІМ, 2012. — 35 с. ; 30 см. —
300 пр. — ISMN M-9007040-4-7. — [2012-149 Н]
Зміст: Іщенко Ю. П'ять п'єс. — Карабиць І. Музика. — Сільвестров В. Постлюдія. — Скорик М. Каприс. — Гаврилець Г. Екслібриси. — Безбородько О. Космос.
164. Скорик М. М. Твори для скрипки і фортепіано / Мирослав Скорик. — К. :
Муз. Україна, 2012. — 105, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707527-25-2. —
[2013-049 Н]
Зміст: Сонати № 1, № 2 ; Танець : з "Гуцульського триптиха" ; Арія : з партити
№ 5 : для фп. ; Іспанський танець : з Сюїти до драми Лесі Українки "Камінний господар" ; Мелодія : з муз. до к/ф "Високий перевал" ; Елегія ; Поема.
165. Спренцис А. В. Каденции к концертам Н. Паганини / А. В. Cпренцис ;
М-во культуры Украины, Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. — К. :
КИМ, 2012. — 11, [1] с. ; 30 см. — 300 экз. — ISMN M-M-9007040-5-4. — [2012-145 Н]

3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.2 Гітара
166. Задоянов В. О. Баллады странствий : собр. сочинений для гитары / Валентин Задоянов. — Николаев : Илион, 2013. — 145, [2] с. : ил., портр. ; 30 см. —
500 экз. — ISMN 979-0-9007047-2-6. — [2013-057 Н]
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Содерж.: Интрада "Кардо Максимус" ; Гальярда "Замок Корнет" ; Канцона
"Робин и Мэриан" ; Бранль "Роза Тюдоров" ; Жига "Прогулка по Шотландии" ; Мазурка "Покидая Ла-Рошель" ; Греческие узоры ; Испанский романс "Barrio Gotico" ;
Непогода в Сен-Тропе ; Проект Леонардо ; Черногорский танец ; Фуга "Гротеск" ;
Трубадур Блондель де Несль ; Карусель в Нормандии ; Музыкальная поэма "Колизей" ; Скандинавская сюита "Северная Эдда" ; Андалузская поэма "Тореадор" ; Валлийская сюита "Артуриана" ; Сюита для детей "С мира по нотке".
167. Збірник українських творів для гітари : учб. репертуар / [упоряд. В. Даутов]. — 2-ге вид. — Вінниця : Рогальська І. О., 2012. — 34 с. : портр. ; 30 см. —
Назва обкл.: Співуча Україна. Збірник творів для гітари. — Присвяч. до дня Незалежності України. — [2012-234 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Гуде вітер вельми в полі / оброб. М. Глінки ;
Ой у лісі на полянці / оброб. В. Даутова ; Взяв би я бандуру / оброб. О. Агафонова ;
Ой як звали молодця / оброб. М. Римського-Корсакова ; Над річкою бережком / оброб. Н. Леонтовича ; Чому соловейко... / оброб. І. Берковича ; Тихий Дунай / оброб.
В. Даутова ; Дивлюсь я на небо / оброб. В. Заремби ; Ой, хмариться, дощ буде / оброб. Е. Ларичева ; Ой на дворі калина ; Цвіте терен : Варіації на тему укр. нар. пісень ; Вечір на дворі ; А до мене Яків приходив ; Баламуте, вийди з хати ; Ніч яка
місячна. — Майборода П. Київський вальс. — Яровий К. Вінницький ранок. —
Полухін П. Щедрик : фантазія на тему укр. нар. пісні. — Білаш О. Два кольори /
перекл. В. Даутова.
168. Песни-этюды под аккомпанемент шестиструнной гитары для учащихся
детских музыкальных школ : в помощь начинающему гитаристу с первого месяца
занятий : с нотами, текстами, аккордами, способами аккомп., пояснениями : (1—2 год
обучения) / сост. и ред. Ю. Могилюка. — Одесса : Элтон, 2012. — 32, [1] с., включая
обл. : ил. ; 30 см. — (Библиотека гитариста). — Текст рус., англ. — 300 экз. —
ISBN 978-966-2430-24-0. — [2012-164 Н]
Содерж.: Окуджава Б. Бумажный солдатик : "Один солдат на свете жил..." ;
Пожелание друзьям : "Давайте восклицать, друг другом восхищаться..." ; Молитва :
"Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет..." / сл. авт. — Высоцкий В. Песня о
друге : "Если друг оказался вдруг..." : из к/ф "Вертикаль" / сл. авт. — Савельев Б.
Неприятность эту мы переживем : "В небесах высоко ярко солнце светит..." : из
м/ф "Лето кота Леопольда" / сл. А. Хайта. — Митяев О. Как здорово что все мы
здесь сегодня собрались : "Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно..." / сл. авт. —
Визбор Ю. Песня альпинистов : "Вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб..." ; Милая моя : "Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены..." / сл. авт. — Пьерпонт Дж.
Jingle bells = Новогодняя песня "Бубенцы" : "Снег сегодня сладок, и не мерзнет
нос..." / рус. текст А. Дольского. — Таривердиев М. Маленький принц : "Кто тебя
выдумал, звездная страна?.." / сл. М. Добронравова. — Гладков Г. Край, в котором
ты живешь : "Мы играем возле дома и зимой, и летом..." : из м/ф. "Край, в котором
ты живешь" ; Песня бременских музыкантов : "Ничего на свете лучше нету..." /
сл. Ю. Энтина ; Песенка про радугу : "Если дождик перемыл кашку и ромашку..." ;
Песенка про троллей : "Жили-были трое троллей..." / сл. М. Яснова ; Проснись и
пой : "Этот закон давно известен..." : из одноим. телеспектакля / сл. В. Лугового. —
Зацепин А. Ты слышишь, море : "Цепи якорей гремят в порту..." / сл. М. Пляцковского ; Есть только миг : "Призрачно все в этом мире бушующем..." ; Этот мир придуман не нами : "За то, что только раз в году бывает май..." / сл. Л. Дербенева. —
Минков М. Улыбнись : "Если где-то потерялось настроенье..." ; Дорога добра :
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"Спроси у жизни строгой..." / сл. Ю. Энтина. — Леннон Дж. и Маккартни П.
Yesterday = Вчера : "Я вчера..." / сл. авт. — Шаинский В. Ты, да я, да мы с тобой /
сл. М. Пляцковского. — Дунаевский М. Тридцать три коровы : "В центре города
большого..." / сл. Н. Олева. — Шварц И. Ваше благородие : "… госпожа разлука..." :
из к/ф "Белое солнце пустыни" / сл. Б. Окуджавы. — Без авт.: Про козлика : "Жилбыл у бабушки серенький козлик..." : ремикс-шутка ; Песенка пирата : "Лился сумрак
голубой в паруса фрегата..." / по тексту Э. Успенского ; Про великана Тимпету : "Послушай, я тебе спою про великана Тимпету..." : нем. нар. песня ; Дом восходящего
солнца : "Ходит по свету легенда о том..." : старин. англ. баллада XVI в. ; Четыре
таракана и сверчок : "У дедушки за печкою компания сидит..." : итал. нар. песня. ;
Песенка про звездочета : "Жил в стране Камбоджи веселый звездочет...".
169. Репертуарная тетрадь гитариста : хрестоматия для учащихся 2—3-х кл.
ДМШ. Ч. 2. Гитара шестиструнная / [соч., обраб., ред. Могилюк Ю. В.]. — Одесса :
Элтон, 2012. — 46, [1] с. : ил. ; 30 см. — (Библиотека гитариста). — 300 экз. —
ISBN 978-966-2430-22-6. — [2012-166 Н]
Содерж.: Могилюк Ю. Гитара и контрабас ; Карпатская баллада ; Багатель ;
Ритм Испании ; Серенада ; Коррида ; В стиле "Румба" ; Неправильный Rock'n Roll ;
Новогодняя румба ; Испанское болеро ; В стиле "Вестерн" ; Давай помолчим ; Ноктюрн ; Снова этюд ; Вальс-легато ; Осенний вальс ; Морской этюд ; Танец ; Токката ;
Вальс-экспромт ; Маленький вальс ; Мелодия дождя ; Маленькая пьеса ; Менуэт
"Натали" ; Фантазия ; Днепровская фантазия ; Песня без слов ; Играем гамму ;
В лучах солнца ; Ча-ча-ча ; Этюд в Ре ; На лодочке. — Йепес Н. Романс. — Бельдинский А. Кубинский танец. — Семензато Д. Шоро. — Иванов-Крамской А. Этюд
D-Dur ; Песня без слов. — Ноуд Ф. Country dance. — Калинин В. Маленький испанец. — Вейер Ф. (Гойя). Ностальгия. — Карулли Ф. Этюд ; e-moll ; Andante. —
Чайковский П. Старинная французская песня. — Пухоль Э. Этюд. — Моццани Л.
Старинная итальянская песня. — Каркасси М. Вальс ; Этюд a-moll. — Панайотов Л.
Этюд a-moll. — Моцарт Л. Бурре. — Диабелли А. Менуэт. — Гётце В. Полька. —
Агуадо Д. Маленький вальс. — Кюфнер Ж. Рондо — Бартолли Р. Романс. — Вертмюлер. По ночам. — Молчанов К. Вальс : "Сердце, молчи". — Народная музыка:
Молдавский танец ; Спокойной ночи : англ. нар. песня ; Сосница : цыган. песня ;
Польский танец XVII в.
170. Шевченко А. Українська сюїта. Думи мої... / Анатолій Шевченко. — Одеса : Астропринт, 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-09007065-1-7. — [2012-208 Н]
171. Шевченко А. А. (1938—2012). Українська сюїта : для гітари / А. Шевченко. — Чернігів : Лозовий В. М., 2012. — [8] с., включ. обкл. : портр. ; 29 см. — Сюїта
створена авт. за укр. мотивами у муз. творчості Й. С. Баха. — 500 пр. — ISMN 979-09007087-0-0. — [2012-236 Н]

3.3.3.4 Бандура
172. Крокуємо, танцюємо… : навч. посіб. для викладачів бандури та студ.бандуристів муз.-пед. ф-тів пед. навч. закл. / упоряд. Пилипчук В. В. ; Упр. освіти і
науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2013.
— 101, [1] с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707516-38-6. — [2013-043 Н]
Зміст: Танці: Гопак ; Козачок ; Полька ; Стукалка : (кобзар. танок) ; Українська
полька ; Холонівська полька ; Вяндра : (естон. полька) ; Ланцюжок : (литов. полька) ;
Аркан : ( гуцул. танок) ; Метелиця : (традиц. кобзар. танок). — Мусоргський М.
85

Гопак : (уривок з опери "Сорочинський ярмарок"). — Опришко М. Дудочка. —
Бобир А. Козачок ; Український гопак. — Різоль М. Козачок ; Полька ; Українська
полька. — Лобко М. Моравський танець ; Полька "Коханочка". — ГулакАртемовський С. Танець з опери "Запорожець за Дунаєм". — Омельченко А. Танець. — Таловиря В. Полька. — Жербін М. Український танець. — Іщенко В.
Полька. — Сидоренко В. Полька бандуриста. — Кабалевський Д. Маленька полька. — Верета Г. Полька. — Гурільов О. Полька-мазурка. — Маціяка А. Полька. —
Олійник О. Г. Гречаники. — Мішалов В. Козачок "Сестричка". Марші авт.: Юцевич Є., Степовий Я., Шуман Р., Шуберт Ф., Баштан С., Павліковський В., Верета Г., Дремлюга М., Адамцевич Є., Шутенко Т. Вальси: авт.: Вебер К., Верстовський О., Ребіков В., Степаненко М., Грибоєдов О., Косенко В., Тітов М., Дичко Л.,
Каркассі М., Майборода П., Павліковський В., Макуха Л., Лісова Р., Донник Л.,
Курило Н., Щуровський Ю.
173. Матвіїв Г. Твори для бандури (соло). Вип. 1 / Георгій Матвіїв. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2013. — 30, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISМN 979-0707579-60-2. — [2013-030 Н]
Зміст: Море, хвилі та пісок... ; Місячна доріжка ; Чарівний дощ ; В обіймах сутінків ; Тунель ; Глибина підсвідомості ; Блюз нічного причалу ; Мрія Роланда.

3.3.4 Духові інструменти
3.3.4.2 Мідні
174. Цыба А. П. Парад мелодий : хрестоматия попул. муз. для саксофона :
[в сопровожд. синтезатора (гитары) и фп.] / А. П. Цыба. — Хмельницький : Поділля,
2012. — 128, [1] с. ; 29 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-8261-73-2. — [2012-147 Н]
Содерж.: Популярные мелодии в сопровождении синтезатора (гитары):
Шамо І. Три поради. — Сабадаш С. Марічка ; Очі волошкові. — Савицький Р.
Гуцулка Ксеня. — Поклад І. Кохана. — Буєвський Б. На долині туман. — Thomas W.,
Rendall T. Танец пернатых. — Vlavianos S., Costandinos R. От сувенира к сувениру.
— Pallavicini, Losito-Cutugno. Бабье лето. — Ham P., Evans T. Без тебя. — Ruiz P. B.
В танце. — Louiguy, David V. Жизнь в розовом цвете. — Povery R. Козазей. —
Testa A., Renis T. Квандо. — Weyer-Roucher F., Goya F. Ностальгия. — Boots
Randolph, James Rich. Смешной саксофон. — Pierre Bachelet, Herve Roy. Эммануель.
— Аедоницький П. Васильки. — Розенбаум А. Вальс-бостон. — Гладков Г. Джентельмены удачи. — Паулс Р. Блюз под дождем. — Беше С. Маленький цветок. —
Френкель Я. Август. — Оливейр П. Генералы песчаных карьеров. — Шуберт Ф.—
Лист Ф. Вечерняя серенада. — Таривердиев М. Маленький принц. — Хренников Т.
Московские окна. — Тихонов Б. Карело-финская полька. — Уэбер Э. Л. Память. —
Дорэм К., Бриль И. В кубинских ритмах. — Дэниэл Д. Весь мир сплошная путаница. — Жобим А. К. Девушка из Ипанимы. — Гибб Б., Гибб Р. Женщина в любви. —
Лей Ф. История любви. — Роблес Д. Летит кондор. — Кузняк Г. Ва-банк. Веласкес К.
Бэса мэ мучо. — Уэбстер П., Мэндел Дж. Тень твоей улыбки. — Сантана К.
Я очень вас люблю. Бонфа Л. Ласковый дождь. — Франсуа К., Рево Ж. Мой путь.
— Джексон М. Песня земли. — Леннон Дж., Маккартни П. Вчера ; Любовь нельзя
купить. — Петров А. Песенка о морском дьяволе : из к/ф "Человек амфибия". —
Рота Н. Поговори со мной. — Дайде. Грустная мама. — Гомес, Кооб. Ты для меня
все. — Гаде Я. Ревность. — Цвасман А. Радостный день. — Козлов А. Ностальгия.
— Зацепин А. Остров невезения. — Бенсон Г. Вся любовь моя для тебя. — Пьяц86

цолла А. Либертанго. — Папети Ф. Райская мелодия. — Паулс Р. Любовь настала.
— Ортолани Р., Оливьеро Н. Ты мне дороже всех. — Гарланд Дж. В настроении.
— Уоррен Г., Гордон М. Дорога на Чаттанугу. — Вейль К. Мекки-нож. — Шыринг Дж. Колыбельная пернатых. — Герман Дж. Привет, Долли! — Маркс Дж. От
всего сердца. — Косма Ж. Осенние листья. — Дворжак А. Помню. — Аноним. Разорванный парус ; Я удачлив рядом с вами ; Рэгги ; Текила. — Розамунда :
чеш. песня. Популярные мелодии в сопровождении фп.: Каччини Д. "Ave Maria".
— Шуберт Ф. Ave Maria. — Бах-Гуно. Ave Maria. — Хачатурян А. Танец с саблями. — Брамс Й. Венгерский танец № 5. — Туликов С. Не повторяется такое никогда. — Зацепин А. Есть только миг ; Вулкан страстей. — Кузьмин В. Симона. —
Соловьев-Седой А. Подмосковные вечера. — Строк О. Скажите почему. — Бабаджанян А. Королева красоты ; Лучший город земли. — Морис А. Чувства. — Паулс Р.
Песня на бис ; Вокализ. — Дунаевский И. Как много девушек хороших. — Морган К.
Эль Бимбо. — Герхон Е. Воздушная кукуруза. — Бакарак Б. Грустные капельки
дождя. — Косма В. Действительность. — Хиллер Т., Шеридан Л., Ли М. Поцелуй
меня : (ансамбль). — Бонфа Л. Утро любви. — Рем Б. Только ты!. — Манчини Г.
Розовая пантера. — Дезмонд П. Играем на пять. — Тизол Х., Эллингтон Д. Караван. — Де Найт Дж. и Фридмэн М. Рок под ход часов. — Эрмоса У. Ламбада. —
Керн Дж. Дым. Гершвин Дж. Летом. — Раксин Д. Лаура. — Миллер Г. Лунная
серенада. — Аноним. Я встретил вас.

3.3.5 Ударні інструменти
175. Кушнірук С. Я. Симфонічна фантазія "Аркан" для цимбалів з оркестром /
Сергій Кушнірук ; [ред.-упоряд., авт. супровід. міркувань Я. Борух]. — Клавір. —
Львів : Афіша, 2012. — 63 с. ; 30 см. — Текст парал. укр., англ. — 150 пр. —
ISВN 978-966-325-168-4. — [2012-184 Н]

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.1 Ораторії, симфонії-кантати та інші
вокально-симфонічні твори
176. Лисенко М. В. (1842—1912). Кантати для хору та симфонічного оркестру /
М. В. Лисенко ; [упорядкув., передм. М. Лисенко]. — Партитура. — К. : Муз. Україна, 2012. — 174 с. : портр. ; 30 см. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга". — 1 000 пр. —
ISMN 979-0-707527-26-9 (у паліт.). — [2012-228 Н]
Зміст: Б'ють пороги ; Радуйся, ниво неполитая ; На вічну пам'ять Котляревському : "Сонце гріє, вітер віє з поля на долину..." / сл. Т. Шевченка.

5.6 Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.
Музика до шкільних вистав і радіопостановок
177. Войнаровський В. І. Рукавичка : стара казка на новий муз. лад : [дит. муз.
вистава : для вихователів дошк. закл., вчителів, студ., батьків / сл.] Марта Чопик ;
[муз.] В. Войнаровський. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2012. — 46, [1] с. : іл. ;
29 см. — ISBN 978-966-10-2575-1. — [2012-206 Н]
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178. Лазо С. В. Чарівна гілка, або Дід Мороз та інопланетяни : новоріч. п'єса на
одну дію з піснями і танцями / [Лазо С. В.]. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2011. — 31 с. ;
20 см. — (Музична казка). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ISBN 978-617-540339-6. — [2013-083 Н]
179. Сабало Г. С. Ми Букварик прочитали : казка-п'єса для першокласників /
[Сабало Г. С., Сорока В. І.]. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2012. — 32 с. : іл. ; 20 см. —
(Музична казка). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ISBN 978-617-540-613-7. —
[2013-009 Н]
180. Сорока В. І. Котигорошко і Шапочка в горошок : казка на сучас. лад з
піснями і танцями / [сл.: Мацко І. О., Мельничук Б. І. ; муз. Сорока В. І.]. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2011. — 48 с. : іл. ; 20 см. — (Музична казка). — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — ISBN 978-617-540-340-2. — [2013-079 Н]
181. Сорока В. І. Пташиний ранок : казка-п'єса для дітей / [сл. ТкачукГнатович Т. М. ; муз. Сорока В. І.]. — Х. ; Тернопіль : Ранок, 2012. — 32 с. : іл. ;
20 см. — (Музична казка). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ISBN 978-617-540614-4. — [2013-012 Н]
182. Сорока В. І. Хоробрий пожежник Жмик і песик Чмик : казка на сучас. лад
з піснями і танцями / [сл.: Мацко І. О., Мельничук Б. І. ; муз. Сорока В. І.]. — Х. ;
Тернопіль : Ранок, 2011. — 32 с. ; 20 см. — (Музична казка). — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — ISBN 978-966-672-220-4. — [2013-082 Н]
183. Сторонський В. М. Таємниця планети Шкереберть : дит. мюзикл у двох
діях / Василь Сторонський ; [авт. сл.] С. Гейшев. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт,
2012. — 94 с. : іл., портр. ; 30 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-70-7513-33-0. —
[2013-072 Н]

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ
З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ
184. Барабаш І. Л. Дермань: етнографія, етномузикологія та рівненські школярики : (польові записки) / Ірина Барабаш. — Рівне : Волин. обереги, 2012. —
199 с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 191 (6 назв). — Вид. коштом. О. Андріюка.
— 100 пр. — ISBN 978-966-416-279-8. — [2012-213 Н]
185. Берегова О. М. Музика ХХ—ХІ століть. Східна Європа та українське зарубіжжя. Кн. 1, ч. 1 : підруч. для вищ. мистец. навч. закл. України ІІІ—ІV рівнів акредитації / Олена Берегова. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. — 296 с. :
портр. ; 24 см. — На тит. арк.: До 100-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-7357-57-3. —
[2012-220 Н]
186. Бодак Я. А. Зарубіжна музична література : посіб. для почат. спеціаліз.
мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) : перший рік вивч. предмета / Ярослав
Бодак. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 255 с. : іл., портр. ; 24 см. — 320 пр. —
ISBN 978-966-382-433-8. — [2012-218 Н]
187. Бородай М. В. Теорія музики в системі професійної музичної освіти :
навч.-метод. посіб. / М. Бородай, О. Сивик. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012.
— 56 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-10-2812-7. —
[2012-172 Н]
188. Бурназова В. В. Аналіз музичних творів : метод. рек. до самост. роботи
студ. спец. 6.020204 "Муз. мистецтво" (за кредит.-модул. системою) / В. В. Бурназо88

ва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т психол.-пед. освіти та мистецтв, Каф. мистец. дисциплін та методик їх навчання. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 99 с. : табл., портр. ;
20 см. — Бібліогр.: с. 97—99 (51 назва) та в тексті. — 100 пр. — ISBN 978-966-782866-0. — [2012-211 Н]
189. Використання довідкових матеріалів з музичної грамоти : метод. рек. для
вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІІ рівнів акредитації / уклад. С. П. Поляковська ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв
України. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 39 с. : іл., табл. ; 25 см. — Назва обкл.: Довідковий матеріал з музичної грамоти. — Бібліогр.: с. 38 (15 назв). — 300 пр. —
ISBN 978-966-382-391-1. — [2012-138 Н]
190. Вовк М. В. Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів : (на матеріалі використання ударно-ритміч. та звуковисот. інструментарію) :
[навч. посіб. для викладачів навч. закл. та вчителів музики шк. рі зного типу] /
М. В. Вовк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ : ЦІТ,
2007. — 95 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 51—52 (29 назв). — [2012-195 Н]
191. Іванов В. Ф. Леонтович — збирач народних пісень : [док. і матеріали
фольклор. діяльн. відомого укр. композитора-педагога : наук.-метод. вид. для студ.
вищ. навч. закл.] / Іванов В. Ф., Іванова Л. О. — Вінниця ; Миколаїв : ВМГО "Розвиток", 2007. — 143 с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 141—143 (76 назв). — Алфавіт. показн. пісень: с. 139—140. — Вид. коштом. авт. — 300 пр. — ISBN 9668877-03-9. — [2013-008 Н]
Із змісту: Пісенне зібрання Леонтовича: Піду в садочок, нарву квіточок ; Дубовая кладочка, кладочка ; А в кривого танця ; Зайчику, зайчику, мій братчику ; Коло
млина, млина ; Ми ходили ланами, ланами ; Рано на горі ; Ходить Пава понад воду ;
Ягіла-гілочка ; Купалися лебедята ; Хвалилася береза ; Ой вже сонце над липою ; Гей
у степу, в степу при дорозі ; Радість нам, радість ; По горах, горах сніженьки лежать ;
Пане господарю ; І в вас, і в нас, дай, боже, гаразд ; Ой гордопишний пангосподарю ; Ой там за горою та за кам'яною ; Ой вчора, вчора звечора ; Межи трьома
дорогами, рано, рано ; Чорнушко-душко, вставай раненько, вмивай личенько ; Ой
сказав зайчик ; Ой великий двір та й маленький збір ; Наїхали гостоньки ; Ішов козак
без ліс, без ліщину, без ліс, без ліщину ; Червона калина біленько зацвіла ; Під яблунькою, під солодкою ; Пожену я товар на яр ; Ой у полі два дубочки ; Ой вийду я на
вулицю: гарная я! ; Через гору та в лісок ; Смутен вечір, смутен ранок ; Сивий коню,
сивий коню ; Зашуміла ліщинонька ; Котилася ясна зоря з неба ; Ой з-за гори кам'яної та сонечко сходить ; Ой, Марку, мій Марку ; Ой перепеличка, мала, невеличка ;
Ой, коню мій, коню, та й золотая грива ; Ой, ти дядьку, ти Мусію ; Зайшло сонце за
віконце ; За городом качки пливуть, каченята крячуть ; Сивий голубочку, сидиш на
дубочку ; При долині, при охоті дівчина гуляє ; Ой від саду та до моря вбитая дорога ; Гиля, гиля, білі гуси, додому ; Через село, через Бондарівку ; Наступає чорна
хмара ; Терен маю коло хати ; Гей, сніжок пролітає ; Чудно мені, чудно ; Ой у полі
криниченька обсипана маком ; Нарвала квіточок, не затикалася ; Ой у лісі на горісі ;
Місяченьку білолиций ; То не вишенька, не черешенька ; Ой сів-поїхав на вороному
коню ; Гей-я сьодня день-деньочок ; Гаю, гаю! Зелен розмаю! ; Ой, час, пора до куреня ; Ой лугами-берегами бистра річенька тече ; Ой боже ж мій, боже ; Попід яром,
яром пшениченька ланом ; Ой як пішов мій миленький у поле орати ; Ой туман ярами ; Ой послала мене мати ; Ой темная та невидная ніченька ; Ой піду я лугом, лугом ; Ой, вербо, вербо, де ти росла ; Мала мати одну дочку ; Як не женився, то й не
журився ; Котився кубар з гори під гору ; Летіла зозуля, летіла куючи ; За річкою, за
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Дунаєм ; Над моєю хатиною чорна хмара стала ; Козак іде, земля гуде ; Прийшов кум
до куми ; Ой сама я самісенька ; Ой у полі висока могила ; Ой у лісі червона калина ;
Зійду я на гірку ; Позволь мені, мати, кирницю копати ; Зацвіла у лузі лоза ; Ой сьогодні день субота ; Ой гай, мати, гай ; Ой піду я в ліс по дрова ; Ой на горі виноград ;
Закувала зозуленька на стодолі, на розі ; Стороною дощ іде, роздолом туман ; Ой вже
тому три дні ; Сиділа вдова край села ; А вже смерть та по дворі ходить ; У полі криничка муром мурована ; Одна гора високая ; Ой з-за гори кам'яної голуби літають ;
Ой рад би я, моя доню ; Ой у полі два дубки ; Засвіти місяцю ще й ясна зоря ; За
нашою слободою ; Вище ліса ; Ой у лісі при дорозі там калина стояла ; Ой у полі при
дорозі та й могила стояла ; Синє море засинілося ; Туман яром, туман яром ; Червона
калина, чого в лузі стоїш? ; Вже листочки спадають ; Ой не шуми, луже, в зеленому
гаю ; Налетіла зозуленька з далекого краю ; Пішов наймит, пішов бідний ; Ой не
пугай, пугаченьку.
192. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Поліфонія : навч. посіб. / Юлія Каплієнко-Ілюк ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. —
103 с. : табл., схеми. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2012-157 Н]
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— Текст укр., рос. — Бібліогр.: с. 22 (11 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-7829-53-7.
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(у паліт.). — [2012-178 Н]
196. Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія. Вип. 9 : навч. посіб. до
курсу "Муз. краєзнав." / [упоряд. Залуцький О. В. ; муз. ред. Кушніренко А. М.] ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. —
63 с. ; 30 см. — 155-річчю з дня народж. Євсевія Мандичевського присвяч. — Текст
укр., нім. — Бібліогр.: с. 5 (11 назв). — 50 пр. — [2013-063 Н]
197. Музичне мистецтво : хрестоматія : 1-й кл. : семестр 1 / [упоряд.:] Л. О. Хлєбнікова [та ін.]. — Х. : Ранок, 2012. — 155, [4] с. ; 29 см. — Частина тексту парал.
укр., рос. — ISBN 978-966-672-565-6. — [2013-090 Н]
198. Музичне мистецтво : хрестоматія : 1-й кл. : семестр 2 / [упоряд.:] Л. О. Хлєбнікова [та ін.]. — Х. : Ранок, 2012. — 155, [2] с. ; 29 см. — Частина тексту парал.
укр., рос. — ISBN 978-966-672-572-4. — [2013-091 Н]
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203. Практика вивчення музичного фольклору : нар. пісні Вінниччини, записані від Ганни Коваль : метод. рек. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв
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Гнесіна О.
149
Гобдич М.
10, 13
Гоголин М.
27
Гоголь М.
13
Гожикова В.
59
Головерса О.
52
Головін А.
132
Голубничий П.
95
Голубовська Н. 135, 149
Голяховський В.
118
Гомельська Ю. 125, 149
Гомельська Н.
25
Гомес
174
Гомес В.
129
Гомозов В.
59
Гончаренко В.
149
Горбаль М.
16
Гордійчук Г. В.
36
Гордон М.
174
Горик Н.
35
Горлач Л.
123
Горлей В.
16
Горлиця Д.
50
Горова Л.
14
Грабовський П.
87
Грановська Н.
105
Граціолі Д.
145
Гребенщиков Б.
81
Гребенюк В.
108
Гренджа-Донський В. 26
Гречанінов О.
135
Грибоєдов О.
172
Григорак В.
65
Гриднєва Н.
149
Гриненко Г.
61
Гринь Н.
30

Гринько В.
41, 75, 89, 92
Грицай О.
26
Грицюк С.
80
Гріг Е.
79, 118
Грінченко Б.
87
Грохотов А.
118
Грубер Р.
6
Грубер Ф.
14
Грубляк В.
128
Грубляк К.
66
Грязов А.
47
Губа В.
68
Губарець В.
89, 130
Гувол І.
75
Гудтовенко В.
44
Гужва В.
80
Гужвин Дж.
27
ГулакАртемовський С. 124, 172
Гумен Н.
69
Гуменюк Н.
35
Гуммель І.
149
Гуно Ш.
135, 174
Гура Б.
65, 81
Гурильов О.
34
Гурільов О.
172
Гурьянов Н.
67
Густя В.
69
Гутнєва С. В.
83
Гуцало Є.
16
Гушоватий П.
21
Ґіна Ю. М.
63
Дабіжа К. Л.
11
Давидова Л.
27
ДавидовськаБедзір Х.
65
Давидовський А.
11
Давидовський Г.
68
Давіташвілі М.
105
Дайде
174
Даник В.
61
Данилевська Г.
95
Даниленко Т.
41
Данишек Г.
68
Даніель Е.
62
Даньков Д.
132
Даутов В.
167
Дацко М.
23

Дворжак А.
129, 174
Де Найт Дж.
174
Дезмонд П.
174
Дементьев В.
27
Дементьєв А.
11
Демин А.
32
Демуцький П.
62
Демченко Г.
76, 87, 95
Денісов Е.
118
Денца Л.
13, 28
Дербенев Л.
80, 168
Дербеньов Л.
81
Дерманський О.
93
Джексон М.
174
Джемелінський С.
11
Джоплін С.
118
Джулинська Т.
104
Дзудзел М.
85
Дзюпіна В.
60
Диабелли А.
169
Дитерихс А.
27
Дичко Л.
13, 62, 172
Діабеллі А.
145
Діденко В.
81, 87
Дік І.
80
Дімітров А.
123
Добровольський П.
62
Доброног О.
27
Добронравов М. 81, 168
Добронравов Н.
27
Долуханян А.
27
Долуханян О.
105
Дольский А.
168
Домінчен К.
45
Донник Л.
172
Дорізо М.
11
Доріченко О.
87
Дорофєєв В.
62
Дорошко П.
87
Дорэм К.
174
Доскалов І.
123
Драгун М.
36
Драгун Ю. Ю.
36
Драч І.
87
Драченко Т. М.
62
Дрезналь Л.
48
Дремлюга М.
78, 95,
128, 172, 204

Дробот П.
Дробротенко В.
Дробязгина В.
Дробязгіна В.
Дубравин Я.
Дубравін Я.
Дука В.
Дунаевский И.

28
80
27
68
27
62, 80
76
79,
81, 174
Дунаевский М.
168
Дунаевский С.
27
Дунаєвський І. 105, 135
Дунаєвський М.
118
Дунина Л. П.
70
Дунська О.
41
Дуранте Ф.
62, 129
Душний А. 117, 130, 156
Дущак Г.
44
Дэниэл Д.
174
Дюбук А.
34
Дюміна Г.
118
Дюссек Я.
145
Дяковська Л.
92
Дяченко Л.
41, 93, 94
Екімян О.
45, 135
Енахе О.
13, 28
Ентін Ю.
78-80
Есенин С.
27
Естебес А.
11
Ешпай А.
14
Євтушенко О.
42
Єлецький В.
150
Єрмакова Л.
38
Єсенін С.
11
Єфимов Ю.
135
Єфремова Л. О.
5
Жабляк М. Д.
36
Жарковський Є.
135
Жданов С.
76
Железняк С.
27
Жербін М.
135, 172
Жигалкина Е.
79
Жиленко І.
89
Жилінський А.
145
Жилінський О.
80
Жиров А.
59
Житкевич А.
80
Жобим А. К.
174

Жобім А. К.
Жолнач Г.
Жупанин С.
Жупанин Т.
Журавкова І. І.
Журлива О.
Забарний О.
Забашта Л.
Забіла В.
Забіла Н.
Завада І.
Завадович Р.
Завалішина М.

153
90
41, 80, 95
95
203
68, 95, 104
28
30, 79
79
76, 79, 89
104
41, 42, 87
68,
76, 95, 105
Заволгін В.
68
Загрецький Д.
11
Загрудний А.
79, 92, 93
Загрудний Л.-А.
95
Задоянов В. О.
166
Заєць В.
92, 93
Залуцький О. В.
196
Заремба В.
62, 167
Засадко Л.
35, 56
Затуловский Л.
68
Захаров В.
19
Захарук С.
16
Зацепин А.
81, 168, 174
Зацепін О.
80
Згарська О.
41
Зеленецька І. О.
27, 68
Зисько В.
135
Зілоті О.
124
Зімич А.
52
Зірко М.
51, 76, 105
Злонкевич Я. В.
85
Злотник А. И.
39
Злотник О.
80, 81
Злотник О. Й.
40
Золотарьов В.
135, 156
Золотарьова О. І.
160
Зорік В.
75, 89, 93
Зорін Л.
99
Зубицький В. 13, 28, 120
Зубкова Л.
27
Зуєв О.
45
Зуїха Я.
49
Иванов-Крамской А. 169
Исаковский М.
19
95

Йепес Н.
169
Ібряєв К.
78, 80, 81
Іваник Н.
24
Іванников В.
78, 95
Іванніков В.
135
Іванніков Т.
129
Іванов В. Ф.
191
Іванов Д.
65
Іванова Л. О.
191
Іванущик К.
56
Івасюк В.
45, 65, 81
Іващенко Н.
27, 68
Івенсен М.
76, 105
Ігорків Ю.
87
Іконник В.
13
Іорданський М. 105, 135
Іщенко В.
172
Іщенко Ю.
149, 163
Кабалевський Д.
78,
79, 95, 135, 172
Кабиця О.
27
Каганов М.
51
Калинин В.
169
Калинова Д.
32
Калистратов В.
27
Калініченко Г.
32
Калінніков В.
149
Каменюк М.
16
Камінський Б.
108
Камінчик А.
95
Камінчук А.
19, 41,
89, 92, 94
Канеда Б.
118
Канич А.
117
КаплієнкоІлюк Ю. В.
192
Карабиць І.
68, 81, 163
Карандасов Б.
65
Карасев В.
68
Карасьов В. М.
41, 42
Карасьов Є.
76, 105
Карганова О.
105
Каркасси М.
169
Каркассі М.
172
Карманний В. Г.
2, 3,
84, 109
Карманський П.
26
Карминский М.
68, 80
96

Кармінський М.
118
Карпенко Є.
27, 68
Карташова Л.
68
Картофілова П.
47
Карулли Ф.
169
Каспрук А.
68
Кастарова Ю.
93
Касьяненко С.
30
Кас'яненко С. В.
43
Катричко М.
79, 81
Кауфман Л.
105
Качан А.
89
Качан В.
86
Качан Г.
41
Качан О.
86
Каччини Д.
174
Каччіні Д.
62
Кашаев П.
32
Кватерук К.
52
Квитко Л.
73
Квінт Л.
81
Кен Г.
118
Кердиваренко О.
55
Керн Дж.
62, 174
Киреев А.
47
Кирейко В.
43
Кириленко В.
93, 94
Кириліна І. 65, 68, 79, 95
Кирпа Г.
89
Кисяк М.
14
Киценко Д.
149
Кишко І.
95, 105, 135
Киянов Б.
135
Кібець Н.
41
Кікта В.
125
Кірєєва О. Г.
193
Клементі М.
145
Кленц В.
89, 93, 101
Клєпалов Ю.
129
Клим З.
89
Клименко Л.
204
Клок Г.
42, 79
Ключин П.
124
Книш В.
80
Кніппер Л.
79, 135
Кобаль В.
69
Кобець О.
41, 42, 61
Кобилянська Л. З. 76, 105

Ковалевська Т.
105
Коваленков О.
79
Ковалишина М.
75
Ковалішина М.
89
Ковалко М.
30
Коваль Г.
71, 101, 203
Ковальов С.
118
Ковач І.
118
Ковбаснюк Г.
71
Ковтуненко В.
32
Коган Г.
98
Когут С.
89
Козак В.
16
Козак Є.
62, 65, 68
Козак С. П.
87
Козицький П.
95, 135
Козлачков В.
19
Козлов А.
174
Козлов С.
78, 79
Кокошко В.
16
Колганова М.
93
Колесов Л.
150
Колесса Ф.
10, 65
Колмановский Э.
27
Колобов В.
51
Колодуб Ж. 68, 118, 149
Колодуб Л. 65, 118, 149
Коломієць О.
65, 124
Коломієць Т.
94
Колотов Ю.
27
Коляда О.
19
Компанієць Л.
89,
93-95, 123, 204
Компанієць Т.
27
Кондратюк А.
19
Кондрацька Л.
93
Кониський О.
81
Коноваленко В.
95
Кононенко О.
80
Кононова Л.
118
Кооб
174
Корейчук М. П.
51
Корнелюк І.
132
Корнецька Т.
42
Корниевский Я.
47
Коробкіна Ю. В.
194
Королів А.
94
Король П.
92

Корольова Н.
118
Корсун О.
69
Корчинський М.
156
Кос-Анатольський А.
13, 62, 95
Косенко В. 129, 149, 172
Косенко М. А.
44
Косма В.
174
Косма Ж.
174
Косов В.
59
Костакова Л.
41
Костенко Л.
60, 68
Костенко Л. В.
13
Костін О.
149
Костров В.
81
Котляревський І.
1
Котов П.
47
Которович Б. А.
206
Коцький С.
94
Кочарян М.
118
Кочевський В.
94
Кочірко К.
75
Коччанте Р.
139
Коччіанте Р.
147
Кошиць О.
124
Кошова Л.
93
Кравцова Н. Є.
205
Кравченко О.
30
Кравченко У.
87, 89
Кравчук В.
41, 42, 93
Кравчук Н.
98
Кравчук С.
37
Красєв М.
76, 135, 149
Красовський І.
64
Красоткіна Н.
42, 80
Крат А.
92
Кремльов С.
44
Кривопуст Б.
149
Крижановський С.
65
Крикун С.
16
Крилатов Є.
79-81
Крищенко В.
14, 19,
40, 42, 61, 69, 81
Кротюк О.
41
Круковська В.
27
Крылатов Е.
78, 80
Кувшинникова М.
131
Куземський М.
44

Кузнецова А.
Кузняк Г.
Кузьменко В.
Кузьменко М.
Кузьменко Т.
Кузьмин В.
Кузьо М.
Куклін Л.
Кукловська В.
Кукловська Н.
Кукоба В.
Кулау Ф.
Кулешова Н.
Кулик В.
Кулик Н.
Кулінська О.
Куліш-Зіньків Л.
Кульська І.

105
174
61
51
27
174
56
62
95
76
68
145
7
45
79
68
93, 95
89, 93,
95, 105
Кульчицька М.
88
Кундис Р.
90
Куперен А.
149
Купревич А.
65
Купревич В.
118
Купчинська Н.
55
Купчинський Р.
16, 104
Купчинський Р. Г.
46
Курило Н.
172
Куриш С. М.
208
Курінський В.
65
Куркова З. В.
65
Курносов Ю.
59
Куровський Д.
89
Кур'як Л.
48
Кусиков А.
34
Кутень І.
62
Куфко Н.
41
Кучерява К.
68
Кушнарьов А.
62
Кушнарьов О.
45
Кушнір В.
99
Кушніренко А.
13
Кушніренко А. М.
196
Кушнірук С. Я.
175
Кюи Ц.
27
Кюфнер Ж.
169
Кюффнер Й.
129
Кюхельбекер В.
67

Лабунець В. М.
128-29
Лавро К.
149
Лагойда М.
87
Ладижець В.
80, 92-94
Ладижець О.
36
Лазаревский И.
39
Лазаренко А.
76
Лазаренко В.
16
Лазо А.
88
Лазо С. В.
88, 178
Лайко І.
27, 68
Ланда И.
68
Ланін Г. П.
47
Лаписова М.
80
Лара А.
11, 129
Ларичев Е.
167
Лассо О.
62
Лашко В.
60
Лебедева В.
61
Лебедева Л.
68
Лебедев-Кумач В.
79
Лебедєв В. К.
205
Лебедова В.
16
Левицька М.
16
Левицький М.
88
Левицький О.
45
Леві Н.
135
Левін Л.
95
Левін С.
62
Левіна З.
78
Левітова Л.
76, 105
Лей Ф.
174
Лемуан А.
149
Леннон Дж.
81, 129,
168, 174
Леонтович М.
11, 22,
62, 65, 128
Леонтович М. Д.
13
Леонтович Н.
167
Лепешко В. Ф.
89
Лермонтов М.
27, 34
Лесто А.
39
Лещинська Н. М.
48
Лещинська Ф.
118
Лєпін А.
135
Ли М.
174
Липчук О.
52
Лисенко Л.
118
97

Лисенко М.
14, 19,
27, 78, 81, 95, 118
Лисенко М. В.
176
Лисенко Т.
94
Лисоконь О.
11
Лист Ф.
174
Листов М.
34
Листопад В.
90
Литвин С.
35
Литвиненко В.
93
Литвиненко С.
68
Литовко Ю.
92
Лихогляд О.
66
Личенко О.
117, 156
Ліпман Б.
128
Лісова Р.
172
Ліщинська Т.
89
Лобко М.
172
Лобова О.
79
Лобовик І.
30
Лодиженець
101
Лозінська Т. О.
11
Лойтра П.
43
Ломова Т.
135
ЛонгшампДрушкевичова К. 135, 149
Лотті А.
62
Луговой В.
168
Луговской А.
47
Луговський А.
47
Лук'яненко-Носач В. 32
Лупій О.
41, 56
Лусінян А.
76
Луценко Д.
16, 19,
30, 45, 50, 61, 81,
118, 128
Луцький С.
26
Лучук В.
87, 89
Львов-Компанієць Д.
79, 105, 135
Львовский М.
19
Любарська Л.
95, 99
Любарський М.
149
Любиченко Н.
41
Людкевич М.
89, 94
Людкевич С.
120
Люллі Ж.
135
Люшня М. П.
66
98

Лятошинський Б.
22
Ляшенко Е.
19, 118
Мавка
104
Мазенцева Т.
95
Мазнін І.
27
Май Н.
79, 95
Майборода Г.
54
Майборода П.
16, 54,
81, 167, 172
Майданович Т.
93
Майданська С.
41
Майкапар С.
149
Майстрова З.
80
Макаренко Г.
81
Макеева А.
47
Маккартни П.
168, 174
Маккартні П.
81, 129
Маковійчук І.
44
Макода Н.
62
Максимов С.
117
Максимова А.
132
Макуха Л.
172
Маландій О.
41
Малахова Л.
75
Малин Г.
25
Малицький М.
68
Малицький Ф.
78
Малишко А.
54, 81
Малков В.
105
Мамич О.
93
Мамонтов А.
27
Маморський М.
98
Мантулєв Е.
117, 156
Манчини Г.
174
Манчіні Г.
154
Маньковський
68
Марко В.
55
Маркс Дж.
174
Марокко Ф.
154
Мартинов Є.
11
Мартинюк В.
123-24
Мартинюк М.
56
Марценюк А.
156
Марченко (Васильева) О.
50
Марченко В. В.
49
Марченко Л.
27
Марченко О.
27

Марченко О. А.
50
Марченко Р.
12
Маршак С.
95
Масенко Т.
78
Масляк В.
98
Массарський З.
62
Матвеева Н.
73
Матвієнко В.
60, 128
Матвіїв Г.
173
Маткевич В.
55
Матусовский М.
81
Матусовський М.
80
Мах П.
35, 56
Мацієвський І. В.
195
Маціяка А.
172
Мацко І. О.
180, 182
МашталерБартощак Л.
48
Медведська Г.
41
Мединь Я.
145
Мезенцев Г.
101
Мезенцева Т.
76
Мелартін Е.
149
Мелентьева М.
48
Мелешкін В.
135
Мелікова К.
27, 68
Мельник А.
93
Мельников М.
40
Мельникова Н.
76
Мельниченко Е. В.
159
Мельничук Б.
96, 98
Мельничук Б. І.
180-82
Мельничук Т.
44
Мендельсон Ф.
135
Мендрунь В. Б.
23
Мережковский Д.
68
Мерзлюк Л.
133
Мерике Э.
27
Миллер Г.
174
Минков М.
79, 168
Мислівечек Й.
145
Митяев О.
81, 168
Михайленко Ю.
27,
68, 94, 95
Михайлов Ю.
78, 80
Михайловський В.
63
Михалков С.
78
Миць Г.
130

Мишура Л.
99
Мігай А.
79
Мікаелян Н.
76
Мілевич Л. Ф.
91
Міллер Г.
65, 147
Мілютін Ю.
135
Мінков М.
65
Міхалевський В.
66
Мішалов В.
172
Мовчан Т.
93
Мовчун Л.
93
Могилюк Ю.
168
Могилюк Ю. В.
169
Модель В.
62
Мозговий М.
81
Моллер Ф.
104
Молчанов К. 19, 81, 169
Молчко У.
26
Мор Й.
14
Морачевич В.
72
Морган К.
174
Мореллі Дж.
154
Морис А.
174
Мороз В.
45, 49
Морщавка О.
43
Московчук П.
7
Мостовий П.
93, 94
Моцарт В.
62, 118, 145
Моцарт В.-А.
27, 95,
135, 149
Моцарт Л.
149, 169
Моцик М. П.
53
Моццани Л.
169
Мревлішвілі М.
105
Мудрик-Мриц Н.
104
Музичук А.
92, 99
Музичук Т.
56
Мукк А.
79
Мурза В.
153
Мусоргський М. 118, 172
Мэндел Дж.
174
Мясков К.
45, 90, 135
М'ясков К.
78
М'ястківський А.
92, 94
Наварретті Х.
147
Навоєва І.
25
Наволочко Г.
62
Навроцький А.
80

Надененко Ф.
Надутенко О.
Назаренко М.
Назаренко Р.
Найда Я.
Найденова Н.
Найдьонова Н.
Наумова С.
Невінс А.
Невінс М.
Негретов В.
Недовіс О.
Некрасов О.
Некрасова Л.
Некрасовская Л.
Непомнящая Д.
Нері Е.
Нестеренко В.
Нечагіна В.
Нечипоренко А.
Нечитайло В.
Нижанківський Н.
Нижник А. О.
Никитин С. А.
Никифорів Р.
Никифорчин І.
Нікітін С.
Нікітова О.
Ніколаєв О.
Ніколаєнко С.
Нікуліна Н.
Німенко А.
Німілович О.
Новиков А.
Новикова Л.
Новицький М.
Новицький О.
Носенко В.
Ноуд Ф.
Облещук М. Й.
Облещук С.
Обшарська Р.
Овеко І.
Овчаренко С.
Овчарова С.
Огінський М.

135
55
61
41
52
78, 105
76, 95
118
154
154
55
73
65, 68
78, 95
57
78
11
108
118
157
60
135,
149
155
136
137
49
118
123
118
14
87
42, 94
21
81
92
14
81
61
169
96-98,
107
97
85, 107
41
76
123-24
118

Одинець І.
41
Одуд О. В.
42
Окуджава Б.
81, 168
Олев Н.
79, 81, 168
Олександров А.
19
Олексеюк С.
56
Олексів Я.
117, 156
Олексієнко С.
16
Олесь О.
26, 41, 69,
87, 90, 92, 95, 98, 124
Олєйніков М.
129
Оливейр П.
174
Оливьеро Н.
174
Олійник Б.
30, 61,
65, 68, 69
Олійник Н.
95
Олійник О.
172
Ольховський М.
156
Омельченко А.
172
Онуфрійчук М.
52
Опришко М.
172
Орач О.
92-94, 149
Орел А.
80, 81
Орлов В.
39, 44, 73, 94
Орлов С.
80
Ортолани Р.
174
Орф К.
11
Орфеєв С.
61
Осадчий В.
47
Осадчий О.
65, 81, 128
Осіпов М.
129
Остапенко Б.
99
Острова С.
68
Островерхий І.
95
Островерхий І. Л. 99-102
Островий С.
73
Островський А.
80, 135
Островський В. М.
95,
200
Островський Ю.
105
Ошанін Л.
81
Павенський В.
12
Павленко О. М.
162
Павленко Т.
68
Павличко Д.
35, 42,
61, 68, 81, 87
Павліковський В.
172
Павловська Л.
99, 101
99

Павлюк А.
78, 95, 103
Павлюченко С.
73, 149
Паганини Н.
165
Пак-Салай М.
69
Паламарчук А.
42
Палій К.
41, 42
Палійчук Б.
80
Палійчук В.
128
Панайотов Л.
169
Панічева О.
55
Панченко В. 78, 95, 204
Панчишин А.
49
Паньків С.
41
Папети Ф.
174
Паращак А.
77
Парлов Е.
135
Паронова В. І.
92-94
Парфьонов В.
42
Парфьонов М.
30
Пархоменко А.
79
Пархоменко О. 89, 90, 94
Пасічник М.
14, 19
Пасічник Х.
8
Пастушенко А. С.
201
Патерыкина В. В.
106,
202
ПатракКухаренко Г. С.
16
Паулс Р.
81, 174
Пахмутова А.
27
Пахольчук С.
117, 130
Пашкевич А.
19, 45, 81
Пашнєва Н.
118
Пащина П.
108
Педяш А.
47
Пекар О.
69
Пелішенко А.
41, 42
Пендищук Ю. І.
121
Перелісна К.
41, 93,
94, 101
Периш М.
65
Пернамбуко Х.
129
Персел Г.
149
Перселл Г.
155
Перчук І.
88
Петерс Я.
81
Петрарка Ф.
35
Петренко Л.
85
100

Петренко М.
1, 41, 68
Петренко Ю.
68
Петриненко Т.
81
Петриченко А.
51
Петров А.
118, 174
Петрова З.
105
Петрова Л.
30
П'єрпонт Дж.
79
Пєтров А.
62
Пикус Е. С.
67, 138
Пилипчук В. В.
172
Пилип'юк Л.
41, 73, 94
Писарев С.
34
Пиц Б.
156
Підгірянка М.
50, 71,
72, 87-89, 92, 94,
95, 98, 104
Піка К.
61
Пінчук Т.
28
Пірог В.
154
Плейєль І.
145
Плещеєв О.
95
Пліш П.
73
Плішка А.
17, 18
Пляцковский М. 27, 168
Пляцковський М. 78-80,
95
Побелян М.
93, 94
Повх Л.
92-94
Повханич В.
77
Повх-Ходанич Л.
69
Погорєловський С.
76
Погребняк Н.
80
Погрібний В.
55
Подвала В.
149
Подгорний В.
152
Подельський Г.
118
Подчаха Г.
16
Познанська М.
42, 76,
87, 89, 90, 94,
105, 204
Поклад І.
11, 65,
128, 174
Поколенко О.
106
Полинок В.
95
Поліщук В.
87
Поліщук С.
16
Полоз М. Г.
116, 127

Полонский Г.
81
Полтава Л.
87, 93
Полухін П.
167
Польовий Ю.
117
Поляковська С. П.
189
Полянська О.
93
Поляруш І.
45
Пономаренко М.
41,
93, 98, 99, 101, 201
Пономаренко М. І.
102
Попатенко Т.
76, 80,
95, 105, 135
Попенко М.
77
Попіль І.
48
Попов В.
27
Попов О.
55
Попова А.
65
Попович А.
128
Попович В.
68
Потапенко А.
30
Потійко М.
32
Пригара М.
78, 94, 95
Приз В.
61, 108
Присухін М. І.
139
Присяжнюк Н.
49
Прокіпчак О.
92
Прокоф'єв С.
135
Простопчук І.
52
Протасевич О.
14, 19
Прохорова Н.
67
Пузанкова В.
75
Пукшин Ю. М. 117, 130
Пухоль Э.
169
Пуччіні Дж.
141-42
Пушик С.
61, 66,
72, 87, 89
Пчілка О.
41, 87
Пьерпонт Дж.
168
Пьяццолла А.
174
П'янкова І.
27
Пясецький Ю.
104
П'яццола А.
129
П'яццолла А.
120, 147
П'яццолла С.
155
Радзівіл Т. А.
204
Радионов Я.
27
Радомська Л.
66
Радушинська О.
75

Разенкова М.
41
Раков М.
145
Раковський В.
80
Ракомора Х.
129
Раксин Д.
174
Рамо Ж.-Ф.
129, 149
Ратгауз Д.
34
Раухвергер М.
135
Рахівська Т.
77
Рахманинов С.
27
Рахманінов С.
13, 118
Рачинець С.
66
Ребіков В.
135, 172
Рева Л.
62, 68, 76, 105
Рева О.
93
Рево Ж.
174
Ревуцький Л.
13, 104
Редчиць І.
19
Рейнеке К.
145
Рем Б.
174
Решетов О. О.
55
Рибаченко В.
16
Рибчинський Ю.
11,
65, 81, 87
Рильський М.
88, 89
РимськийКорсаков М.
167
Різниченко К.
204
Різоль М.
120, 172
Різутті К.
129
Ріттер Н.
34
Річинський А.
104
Робер М.
135
Роблес Д.
174
Ровенко М.
95
Роджерс Р.
80, 154
Родзя Г.
52
Родрігес Г.
118
Родрігес Х.
129
Рожавська Ю.
45, 65,
68, 78, 80, 105, 135
Рождественський В. 76,
78, 95
Рождествєнський Р.
62
Рожко М.
95
Рожков Ю.
80
Розенбаум А.
174
Розенко В.
89

Розовський М.
95
Розякін Т.
95
Роляник А.
89
Роляник С.
41
Романенко М.
41
Романець В.
89
Романцев Ф.
68
Романюк А.
52
Ромеро Л.
129
Росицький Р.
93
Россіні Дж.
11
Рота Н.
147, 154, 174
Ротенштейн М.
27
Роулі Г.
149
Роч П.
129
Руданський С.
16, 87
Руденко С.
40
Руденко Ф.
61
Рудь-Бурдейний В. П. 7
Ружин З.
30
Руснак І.
48
Рустамов Р.
105
Рустамов С.
135
Рыбников А.
78
Рыбчинский Ю.
39
Рябченко И.
106
Рябченко І.
55
Рябчич М.
43
Сабадаш С.
174
Сабало Г. С.
179
Савельев Б.
79, 80, 168
Савєльєв Б.
78
Савицька І.
41, 87
Савицька О.
94
Савицький Р.
174
Савченко В.
73
Савчинська Т.
95
Савчук Є.
22
Савчук Л.
92-94, 103
Савчук О.
72
Салай-Пак М.
77
Салатова М.
51
Салій В.
156
Салій О. Є.
68
Салонникова О.
27
Салюк І.
41
Самійленко В.
27
Сандлер О.
123

Сантана К.
174
Сан-Францисский И. 67
Сапгир Г.
27
Сапожников А.
62
Саталкіна Е.
89
Саульський Ю.
118
Свидюк В.
13
Свидюк М.
28
Свириденко Є.
79
Севернюк Т.
63
Селіванов В.
149
Сельський С.
34
Семененко А.
94
Семензато Д.
169
Семеновський В.
66
Семернін В.
95
Семешко А.
152-54
Сенатович О.
87
Сентипал В.
77
Сербін Г.
51
Серотюк І.
125-26
Серотюка П.
119-20,
122, 150-51, 157
Сивик О.
187
Сивохіна І.
123
Сидельников Л.
105
Сидельников М.
105
Сидір М. В.
95, 200
Сидоренко В.
172
Сидорук А.
14, 19
Сидорук О.
66
Симоненко В.
69, 81
Сингаївський М.
61,
62, 65, 68, 73, 78,
80, 81, 87, 94,
95, 99, 204
Синенко Л.
106, 202
Синенко С.
27
Сігмейстер Е.
149
Сікорська Т.
62, 79
Сільвестров В. 135, 163
Січинський Д.
16
Січовик І.
92-94
Скалецький Р.
62, 95
Скарлатті Д.
149
Скиба Р.
75
Складаний І.
94
Скоморовський В.
90
101

Скорик М. М.

34, 68,
140-42,
147, 163-64
Скоропад Д.
62, 68
Скотт В.
62
Славич А.
15
Славкін М.
118
Славутич Я.
104
Слапчук В.
41
Сливко М.
61
Слонімський С.
155
Слонов Ю.
76, 105, 135
Сльота І.
19
Слющинський Б.
66
Смалійчук М.
42
Смаль Ю.
98
Сміль О.
89
Сокирка С.
75
Соколов К.
156
Соколовський Ю.
135
Сокур С.
27
Солер А.
129
СоловйовСєдой В.
80, 135
Соловьев Г.
59
Соловьев-Седой А.
174
Соляников В. Ю. 143-44
Сом М.
19, 123
Сондхайм С.
147
Соневицький І.
46
Сор Ф.
129
Сорока В. І. 107, 179-82
Сорокопуд Г.
78
Сорокопуд І. М. 114, 207
Соснін М.
118
Соснін С.
79
Сосюра В.
16, 21, 26,
62, 71, 75,
79, 87
Спіро О.
34
Спренцис А. В.
146,
163, 165
Спренціс О. В.
206
Стадник О.
108
Стаматі-Оленєва Т.
45
Старицька Л.
41
Старицький М.
1, 16
Старокадомский М.
78
102

Старокадомський М. 105
Стасюк М.
16, 30, 44
Стахнів Р.
117, 156
Стебновська Н.
42
Стельмах Б.
61, 128
Стельмах М.
16, 71,
76, 95
Степаненко М.
62,
105, 149, 172
Степанюк В.
41
Степовий Я.
14, 19,
78, 79, 95,
104, 123,
149, 172, 204
Стефанишин М.
52
Стефанишин М. С.
56
Стефанов В.
57, 123
Стефанов Г.
105
Стефанович О.
41
Стеценко В.
13, 28, 62
Стеценко В. І.
20
Стеценко К.
11, 65, 68
Стецюк М.
68
Стецюк О.
19
Столярчук Б. Й.
51
Столярчук Г.
101
Сторонський В. М.
183
Стреколь В.
93
Стрітенко В.
61
Стройло А.
27
Строк О.
174
Струве Г.
80, 81
Струтинський В.
78
Струцюк Й.
19, 35, 41,
56, 75
Судакова К.
61
Суров'як Р.
68, 128
Суслов В.
27, 80
Сухощеєва Л. С.
147
Талалай Л.
60
Талалайченко Л. В.
58
Таловиря В.
76,
79-81, 172
Танич М.
78
Танський Д.
55
Танцюра Г.
49
Тараненко В.
43
Тараненко О.
32

Тарасенко В.
Таривердиев М.

80
168,
174
Тарівердієв М.
81
Тарнавська О.
104
Татарченко А.
81
Тележинський М.
9
Телеман Г. Ф.
149
Теличко В.
149
Теліга О.
16
Тен Б.
62
Теодоракіс М.
118
Терновський Л.
32
Тизол Х.
174
Тилічеєва О.
135
Тимків О.
117
Тисовський О.
104
Титаренко Р.
75
Тихоненко Н.
73
Тихонов Б.
174
Тичина П.
13, 21, 87
Тишко Ф.
30
Тищук І.
89
Тілічеєва О.
76
Тітов М.
172
Тітов Ю.
30
Ткач М.
40
Ткаченко В.
62
Ткачук П.
42
Ткачук С.
92
Ткачук-Гнатович Т.
98
ТкачукГнатович Т. М.
181
Ткемаладзе З. П.
160
Товарков В.
27
Токарєв О.
19
Токмакова І.
118
Толстой О.
34
Томенко М.
92, 128
Тонский Д.
27
Тонський Д.
62
Торгалов О.
79-81
Тореальбо А.
11
Триліська Н. К.
199
Трильовський К.
79,
135, 204
Тріщ Н.
41
Трофименко Л.
45

Трух А.
26
Трух Г.
14, 19
Тубольцева В.
93
Тукало Д. В.
62
Туков В. А.
148
Туликов С.
174
Туманян Є.
105
Тупицький Ю.
108
Тургенєв І.
34
Туряниця Ю. Д.
4
Тюріна О. В.
34
Тюрк Д.
145
Тюрк Д.-Г.
149
УгринБезгрішний М.
26
Українка Л.
23, 71,
98, 140, 164
Улицький М.
62
Ульвеус Б.
147
Уманець В.
68
Уоррен Г.
118, 147, 174
Усач Г.
72, 87, 93
Усачев А.
113
Усачев И.
27
Успенский Э.
168
Успенський Е.
80
Устимчик А.
47
Ухач О.
77
Ушкарьов А.
11
Уэбер Э. Л.
174
Уэбстер П.
174
Фадеєва М.
95
Фадєєва О.
78
Файнтух С.
78
Фалік Ю.
13
Федасюк У.
42
Федоренко В.
81
Федоров О.
27, 68
Федун Г.
75
Федунець А.
55
Фельдман М.
34
Фельцман О.
45
Феріллі Дж.
13
Филипчук З.
41
Фишер М.
27
Фиштик Й.
33, 38
Фіглюк А.
42
Філатенко П.
66

Філіпенко А.

76, 78,
95, 104,
135, 204
Філіпенко В.
80
Філіпчук В. П.
128
Філіпчук П.
68
Фільц Б.
21, 68, 78,
80, 95, 124
Фінаровський Г.
105
Фінкельштейн Ф.
105
Фіртич Г.
132
Флис Б.
149
Флоренская И. А.
59
Фомін Б.
34
Фотиния
67
Фрадкін М.
11, 14, 19
Франк С.
11, 13
Франко І.
16, 26, 78
Франсуа К.
174
Френкель Я.
174
Фридмэн М.
174
Фролов С. В.
161
Хазанов Ю.
79
Хайт А.
78, 79, 168
Халабузарь П.
27
Ханок Э.
79
Харбах О.
62
Харенко А.
43, 53
Харламов В.
126
Харчук О.
35
Хаслер Л.
62
Хачатурян А.
118,
128, 174
Хиллер Т.
174
Хилтон Дж.
65
Хланта І.
69
Хлєбнікова Л. О. 197-98
Хмель Н.
123
Холодна О.
149
Хоменко В.
42
Хоменко З.
41
Хоменко І.
42
Хоренко А.
53
Хоросницька М.
41, 99
Храпачова М.
149
Храплива Л.
87, 104
ХрапливаЩур Л.
41, 89

Хренников Т.
Хренніков Т.
Хрисаніді І.
Хрістов Д.
Цвасман А.
Цейтліна М.
Цельняк І.
Циполі Д.
Цись Р.
Цілий В.
Цфасман А.
Цфасман О.
Цыба А. П.
Цяпало І. В.
Чазаретта А.
Чайковский П.
ЧайковськаПавлів І.
Чайковський П.

174
129
65
11
174
80
41
129
68
65
153
118
174
9
129
169

41
11,
34, 118,
135, 149
Чайніков О.
42
Чаморова Н. В.
1
Чапкій С.
118
Чембержі М.
149
Чепурко Б.
87
Черватюк О.
85
Червеняк А. А.
69
Чергеев А. А.
110
Чередниченко Д.
44, 79
Черінь Г.
87
Черкасенко С.
1, 14, 78
Черната С. В.
42
Чернецький І.
35
Чернецький С.
104
Черні К.
118, 145, 149
Чещева Е.
44
Чибісов Д.
78, 95
Чиж С. А.
111
Чимароза Д.
145, 149
Чирва Ф.
44
Чичков Ю.
27, 79,
80, 105
Чіп Б.
16
Чіпак В.
94
Чічков Ю.
78, 135
Чопик М.
177
Чубач Г.
94
103

Чубинський П.

16,
80, 81, 104
Чуєвський
34
Чумак В.
117
Чумак Ю.
117
Чупринчук Л. В.
112
Чурай М.
80
Чухрай О.
45
Шаинский В. 78, 79, 168
Шаїнський В.
80,
95, 118
Шамо І.
45, 65, 68,
81, 118, 124,
128, 174
Шамо Ю.
135
Шанюк І.
51
Шаповал В.
61
Шаповал О.
108
Шаповалова Г.
40
Шаповалова С.
59
Шаферан И.
27, 79
Шафета В.
117, 156
Шварц Є.
79
Шварц И.
168
Швець В.
87
Швець О.
78, 95, 204
Шевченко А. А.
171
Шевченко Н.
92-94
Шевченко Н. М.
92-94
Шевченко О.
104
Шевченко Т.
1, 11,
14, 16, 19, 35, 40,
44, 49, 60-62, 68, 75,
78-80, 95, 124,
128, 176, 204
Шевчук В.
89, 93
Шевчук Г.
41
Шелигін А.
132
Шелобокова В.
68
Шеремета І.
48
Шеридан Л.
174
Шиманович Ю.
124
Шип Ю.
69
Ширінг Дж.
147
Шишаков Ю.
135
Шітте Л.
149
Шклярова Н.
47
Школьник В.
19
104

Шкраб'юк П.
Шкрумеляк Ю.

68
41,
87, 98
Шмітц М.
118
Шмуратова С.
55
Шмуріков Н.
66
Шнайдер В.
42
Шнітке А.
123
Шопен Ф.
14, 149
Шоров А.
32
Шостакович Д.
135
Шоу Л.
27
Шпудейко Г.
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А! А! Котику сіренький
5
А в городі буркун-зіллє
5
А в городі вербанька стояла
5
А в городі липа
5
А в Києві-граді
68
А в конце сєла
10
А в кривого танця
191
А в лісі, в лісочку
5
А в нашому зіллі
5
А в неділю, гей, гей
5
А в неділю ранесенько
5
А в неділю рано
5
А в неділю рано-пораненьку
5
А в печі пироги печуться
84
А в полі, в полі
6
А в полі, в полі, близько дороги
5
А в полі верба
5
А в тому саду
1, 20
А вже весна
1
А вже красне сонечко
95
А вже смерть та по дворі ходить
191
А вже сонечко між вербами
5
А вже сонце котиться
2, 79, 109
А вже третій вечір
1
А все гори
5
А вчора звечора
6, 12
А дівчина по гриби ходила
7
А звідси гора
8
А, зима
50
А калина — не верба
8
А котра сажала
5
А любов буде жити повік
44
А, люлі, люлі, коток
5
А мати жде
16
А ми діти-гуцулята
36
А ми ж тебе, Галочко, вкриваєм
5
А ми за волю
53
А ми просо сіяли
1
А мій милий у колгоспі робить
7
А мій муж газдував
8

А на того хазяїна обжинки
5
А над вертепом
12
А нас любов приворожила
50
А темна хмарка наступає
5
А теперь я с Тобой
29
А ти знаєш, яке літо?
82
А у городі клен-дерево родить
5
А у полє колосочок настоявся
5
А хлопчина грає на дуду
101
А хто в тому лісі
15
А хто мене сватать буде?
8
А Черемош пливе
8
А ще сонце не заходило
1
А я буду молитися
46
А я в батька росла
1
А я вернусь
53
А я вчора на базарі була
7
А я, молода, на базар ходила
84
А я росла, а я росла
5
А я тоскую по зиме
31
А я хлопець-молодець
2, 95, 109
А я — ясочка-закарпаточка
77
А-а, люлі
5
Абетка ввічливості
75
Август
59
Аве!
40
Аве Мария
27
Аве Маріє
68
Аве Марія
66
Аграрії
42
Агу!
72
Айстри
35
Аленький цветочек
74
Алилуя
24
Альбо я ту кучу втручу
8
Ангел
27
Ангел Божий
12
Ангел вопіяще
13
Анне Ахматовой
59
Антошка
100
105

Апрель
Апрельский вечер
Апрельский напев
Арія Андрія
Арія майбутнього соліста
Архангельський глас
Ассоль
Ау, ау!
Афганская война
Ах лента за лентою
Ах, ты, лютая зима
Бабай
Бабині спогади
Бабочки
Бабусині квіти
Бабусині сни
Бабусі для радості
Бабусю рідненька
Бабуся
Бабье лето
Бажання
Бажання загадай
Балада про мальви
Балада про солдата
Балада про чорнобильську біду
Балакуни
Баллада о судьбе моей
Бандуристе, орле сизий
Баран
Барбівська коляда
Барви рідної землі
Барвінок
Батьківська земле
Батьківська земле моя
Батьківська пісня
Батьківська стежина
Батьківська хата
Батьківський дім
Батьківський край
Баю-баю
Без тебе я
Без тебя
Без тебя я лиш с одним крылом
Безбородьків дарунок
Беззуба компанія
Безмежний світ
Безответная любовь
Безумное лето
106

59
58
31
124
82
24
57, 65
27
48
8
50
93
108
59
94
82
89
44
40, 101
59
14
88
65, 81
80
36
87
48
44
52
10
40
36
46
61
40
33
42
14, 19
42
8
45
50
48
28
72
42
48
55

Беларусь, мое счастье...
47
Белая гвардия
58
Белеет парус одинокий
27
Белоснежный пароходик
50
Береги Дніпрові
108
Березень
65, 71, 94
Березень — як зайчик
94
Березнева заметіль
60
Березневі ручаї
40
Берізка
100-01
Берізонька
95
Беркут
16
Била мене мати
8
Бичок
102
Бібабо
40
Бігла теличка
5
Бігло, бігло козенятко льодком,
льодком
5
Біда
76
Біда за бідою
5
Біда мене та заставила
5
Бідна моя голівонька
5
Бієдна сирота
5
Біла зима
88
Біла казка
80
Біла квочка
2, 95, 109
Біла пригода
87
Біла птаха
77
Біла хата
43
Біле пасовисько
89
Білий котику
75
Білий сніг у зеленім гаю
44
Білий танець
35
Білий цвіт черешні
108
Білий янгол
43
Білі бджоли
112
Білі каштани
54
Білі троянди
36
Білі яблуні
128
Білка-вчителька
36
Білокрилий лебедю...
108
Білочка
95
Біля замку ходить привид
82
Біля мами гарно так
76, 95
Біля річки, де калина
61
Біля саду на межі
87
Білявина
36
Білявочка
91

Бім-бом
78, 102
Благальна єктенія
24
Благого Царя
67
Благодарю
29
Благодарю тебя
48
Благослови, мати
65
Благославляю вас, леса
34
Благословен, хто йде
24
Благословенна лагідна пора
108
Благословенні будьте, день і рік
35
Благослови душе
68
Благослови, душе моя, Господа
24, 65
Благослови, мати
1
Благослови мене, весно
27
Благослові, Боже
5
Благословіння Миколая
36
Блажений, хто дбає про вбогого
10
Бог Вкраїну вберігає
99
Бог есть любовь
29
Бог народився
9
Бог нас щиро полюбив
99
Бог Предвічний
9, 14, 19, 104
Бог ся роджає
6
Богородице Дево
68
Богородице Діво, радуйся
10, 24
Бодай люди їдуть по ліщину
7
Бодай ся когут знудив
8, 65
Бодріться
46
Божа зірка
41
Божая Мати
20
Боже Великий
46
Боже великий, єдиний
14, 19, 81
Боже мій, нащо мене Ти покинув
10
Боже, храни Україну
53
Божена
38
Божья коровка
27
Боль
50
Боль войны
32
Большой хоровод
79
Бондарівна
8
Бочка
52
Браво, Маэстро
48
Брала дівка льон, льон
1
Брала дівка льон-зельон
5
Брати
94
Бронзовий син
108
Брунька
94
Бубенцы
34

Був собі журавель
1
Був я в тети
104
Будем добре вчитись
95, 99
Будем козаками
79
Будем собі газдовати
36
Будильник
100
Буду милого чекать
58
Будування без знаряддя
89
Будуть зубки чисті й білі
100
Будь, Україно
46
Букетик споришу
16
Була в бабі конопєль плашка
5
Була ночка лунная
7
Була Польща, була Польща
5
Була собі Маруся
1
Було літо, було літо
7
Було літо, було літо да стала зима
5
Було, свату, й у свати не йти
5
Бульварами
40
Бумажный солдатик
168
Буряк
52
Была ли ты
47
Б'ють пороги
176
В Вифлеємі новина
14
В Вифлеємі тайна
6
В Вифлеємі, у містечку
14
В Вифлеємі чудо-диво
12
В Вифлиємі
22
В Віфліємі тайна
6
В гаю зелененькім
65, 123
В гаю зозуленька кує
22
В горах грім гуде
16
В дєнь рожденья там, на небі,
зірка засіяла
5
В долонях рідної землі
80
В зеленім ліску
23
В зеленой дуброві
5
В капустини — іменини
94
В кінці греблі шумлять верби
1, 8
В Копашнові є присілок Поляна
69
В королівстві моїм
88
В кошарах нічка холодная
8
В кругу общенья
29
В легкой дымке небосвод
27
В лісі
2, 109
В лісі, при горісі зозуля кувала
7
В мами теплі руки
89
В місяці іюні
68
107

В моєму саду айстри білі
7
В моїм садочку
8
В молитвах неусыпающую
Богородицу
13
В нас Купайла
5
В неділеньку цвітну
98
В неділю рано
10
В ніч перед Водохрещем
13
В новім граді Вифлеємі
12
В осені просила
69
В полі мак палав
43
В радості, щасливою й багатою...
71
В Рождество Христово
5
В саду гуляла, квіти збирала
7
В саду прекрасна є алея
5
В саду ходила
8
В синьому небі просторім
5
В слово лікаря повір
100
В суботу пізненько
5
В травні трави пишнокосі
89
В унисон с природой
59
В чистом во поле
47
В яворах край села
16
Вальс в Путивле
47
Вальс выпускной
50
Вальс зачарованих сніжинок
55
Вальс московских бульваров
55
Вальс под небесами
58
Вантаж війни
19
Варенички
84
Вартовий здоров'я
42
Василева мати
65
Василю, Василю
8
Василь, Василь, Василь, Василь,
Василино
5
Васильки
16
Васільова маті
5
Ваше благородие
168
Вдаряй мечем
46
Ведмедик
92
Ведмедик і лісові звірята
95
Ведмежа колискова
92
Ведмежатко
111
Ведмежатко смокче лапку
93
Велика єктенія
24
Великдень
41, 88
Великий Царь
29
Великодній концерт
10
108

Великодня гра
99
Великодня пісенька
93
Величаєм тебе, мамо
82
Величальна Немирову
42
Величальна Україні
42
Велокрос у лісі
107
Верба рясно зародила
5
Вербиченька
58
Верблюжонок
110
Вербовая дощечка
2, 78, 109
Вербокалинова пісенька
82
Вербы
27
Вередує пишна паска...
41
Вересень-школярик
99
Вересневий дзвінок
130
Вертайтесь, лелеки
16
Вертаюсь в рідний край
55
Верую
29
Верховиночко моя
69
Верховинська святкова
36
Вершник
40
Весела господарка
40
Весела гра
82
Весела новина
9
Весела пісенька
111
Весела сімейка
96
Веселе жабеня
27
Веселий дощ
91
Веселий музикант
78, 95
Веселий струмочок
100
Веселі гуси
2, 78, 95, 109
Веселі дні весни
111
Веселі жабки
92
Веселі канікули
50
Веселі козачата
99
Веселі чобітки
95
Веселко барвиста
97
Веселкова
36
Веселкова пісня
80
Веселые грибы
73
Веселые путешественники
78
Веселый гном
39
Веселый денек
31
Весёлый дождь
106
Веселье мартовской метели
55
Весілля
33
Весільні ладканки
8
Весна
55, 83, 110

Весна красна
5
Весна наша красна
5
Весна прийшла
77
Весна у гай зелений кличе
82
Весняна баркарола
124
Весняна пісенька
92
Весняна пісня
80
Весняне
69
Весняне свято
85
Весняний мотив
48
Весняний рай
77
Весняні котики
94
Весняні почуття
58
Весняні промінці
94
Весняні пташки
94
Веснянка
8, 20, 35, 65, 68,
79, 80, 90, 92, 101, 104
Веснянки
43, 65, 72
Весняночка-поляночка
5
Ветер перемен
81
Ветеранське дозвілля
50
Вечер
27
Вечереет
55
Вечерний звон
11
Вечерняя молитва
59
Вечір
16, 51, 103
Вечір вальсу в моїм Котельві
50
Вечір надворі
1
Вечірнє ворожіння над Дніпром
35
Вечірній пейзаж
44
Вечірня пісня
35, 55
Вечная любовь
48
Вже вересень кличе до школи
98
Вже весна
41
Вже вечір вечоріє
8
Вже вкотре день бринить
55
Вже додому пора
5
Вже зів'яли квіти
92
Вже листочки спадають
191
Вже погасла зоря
48
Вже сонце закотилось
5
Вже туман розійшовсь по долині
5
Вже ясне сонце
46
Вже ясний світ
46
Взбранной Воеводе
67
Взойдет восход
29
Взяв би я бандуру
1, 16
Ви життя своє дали
46

Ви за свободу гинули
Ви мені вірите?
Вийди, вийди, Іванку
Вийди, вийди, сонечко

46
72
1, 68, 79
2, 78, 95,
104, 109, 118
Вийду на поле
5
Вийшла, вийшла я на поле
7
Вийшла мати з хати
5
Вийшла райдуга
100
Вийшли в поле косарі
1, 2, 109
Вийшли дітоньки на луг
95
Вийшло сонце
102
Викопав я криниченьку
5
Вилети, гулю, на пісок
5
Вилінувався
94
Виноградна кісточка
43
Виноградні лози
69
Виряджала мати сина у солдати
7
Висить ябко, висить
8
Висне небо синє
78
Вихваляє качур пір'я
92
Вишенька
73
Вишивані рушники
36
Вишиванка
40, 66, 78, 85, 123
Вишиванка сину
61
Вишиваночка
42
Вишні, черешні розвиваються
1
Вище ліса
191
Від любові
30
Віддаймо шану ветеранам
36
Відслони віконечко
46
Відшуміли жита
43
Віє вітер
8
Віє вітер-вітерець
5
Візит грози
89
Візьму я й ведеречко
5
Війди, мати, з хати
5
Вікотили, вікотили смоловую
бочку
5
Вікторія
33
Вільна птаха
32
Вільшанка
123
Віночок
95
Віправляйте, не гайте
5
Віра в інвестора
42
Віра, Надія, Любов
47
Вірність
130
Вірую
11
109

Вісім зайців танцювали
102
Вітаєм вас, ріднесенькі!
85
Вітайте, Карпати!
71
Вітальна
50
Вітальна Дніпропетровську
32
Вітер віє долинами
10
Вітер з поля, хвиля з моря
5
Вітер надій
63
Вітерець і хлопчик
103
Вітерець-пустунець
75
Вітрила щастя
88
Вітряк
52
Вітчизна
76
Вічний вогонь
58, 78, 95
Віща киця
98
Вію, вію
104
Віють вітри, віють буйні
1
Віють вітри ще й буйнесенькі
5
Вкладає ненька спати
89
Вклоняйся Богу
99
Вкраїна в серцях
16
Во Вифлеємі
104
Вовки
87
Вогненна куля
55
Вогник
54, 104
Вогники рідного міста
51
Вогні цигани палять
82
Вода — прекрасна рідина
75
Водограй
81
Водочка малинова
5
Возвещают Архангелы
67
Возсіяло сонце в Віфлєємі-граді
5
Возьму я коновочки
8
Воли
84
Воли ж моє не дужі
5
Воли мої половиї
5
Володар, володарочку
5
Володимирська гірка
45
Вон, сорокі, з хати
5
Вона прийшла
69
Воробей
110
Воробушек и котенок
74
Воскресний дзвін
41
Воспоїм пісню днесь новую
12
Воспоминание
29, 48
Восход
59
Восхождение
58
Вот настоящая граница
47
110

Вот солдаты идут
19
Впали дві зірниці
65
Впали ноти на папір
35
Вперед, випускники!
50
Впертий баранець
72
Врожайна
8, 76
Все золото світу
40
Все на свете можешь ты!
78
Все навколо золоте
93
Все печали нипочем
39
Все це потрібно мені
80
Всезнайко
97
Всє зорі в купі
5
Всі дівчата в полі полють кукурузу
7
Всі радійте й веселіться
41
Всі разом співаймо
12
Всі спортом займаються
105
Всі усміхаються
93
Всім по сім
87
Всім потрібні вчителі
50
Вспоминай
50
Вставай, вставай, господарю
6
Встало рано сонечко
101
Встреча друзей
58
Всьому свій час
87
Втіха для малят
86
Вторая мать
47
Вулкан
55
Вчила мама молитись
82
Вчила мишка мишеня
93
Вчителька
87
Вчительська доля
82
Вчиться вересень читати
87
Вчора Купайло, сьогодні Йван
5
Вчора любчик побував
5
Вчусь варити борщик
82
В'язанка
49
Гаї шумлять
87
Гаї шумлять біля потоку
54
Гай, гай, гай, гай
5
Галинка й Надійка
75
Галя по садочку ходила
2, 78, 109
Гамалія
16
Ганначку узялі
15
Гарбуз
61
Гарбузи
45
Гарний танець гопачок
2, 78, 95,
109, 204

Гарний чоботар
89
Гарно нам на полях зорі
встрічать
7
Гасне день
103
Гаю, гаю, зелен розмаю
1, 191
Где водятся волшебники?
79
Где сокрыто счастье
29
Где ты, рыцарь?
30
Гей! Вставайте, козаченьки
16
Гей, ви, козаченьки
81
Гей, військо йде
78
Гей, волошин сіно косить
1, 84
Гей, давай-но граймо!
40
Гей, з гори, гори
33
Гей, запрягайте
5
Гей зелені наші рідні бори
46
Гей мандрують пластуни
46, 104
Гей ми бурлаки, бурлаки
46
Гей, нуте, хлопці
8
Гей, ой по горі, по горі
5
Гей, сніжок пролітає
191
Гей, сонце зайшло, роса впала
5
Гей, та встану я
5
Гей, там на горі Січ іде
8, 16, 22,
79, 104, 204
Гей там у Вільхівці
46
Гей, у лісі, в лісі
1
Гей, у лузі червона калина
104
Гей, у місті та й у Львові
1
Гей, у небі, гей, високо, зірка
засіяла
7
Гей у соняшні простори!
46
Гей у степу, в степу при дорозі
191
Гей чи чуєш, брате мій
46
Гей-я сьодня день-деньочок
191
Герб малий усіх єднає
101
Гиацинты
59
Гиля, гиля, білі гуси, додому
191
Гиля, гиля, сірі гуси
7, 8
Гімн до Богородиці
26
Гімн ліцеїстів
28
Гімн Малої академії наук
73
Гімн музам
32
Гімн України
80
Гімнастика ранкова
107
Глибока криниця, глибоко копана
1
Гном и Звезда
113
Гномики
111

Голівонька моя бідна
Головонько моя бідна
Голосні звуки
Голуб на черешни
Голубий льонок
Гоп, гоп
Гоп, скок
Гоп, чук, гоп, чук-чук
Гопачок
Горе тому наймитові
Гори, гори вогнику
Гори, гори, моя звезда
Гори мої, гори
Гори, наш огонек
Горит, играя надо мной
Горить вогник
Горіла свієча, вечорувала
Горіла сосна
Горіла сосна, ще й явір
Горілку п'ю, п'ю
Горобець біднесенький
Горобець взимі
Горобець і кіт
Горобина
Гороскоп
Горянка
Господар Чорної Гори
Господарочка
Господи, Боже мій
Господи, помилуй нас
Господи, прости
Господиня Ква
Гостинець від білки
Гостинці Святого Миколая
Готуй мені зброю
Грає веснонька
Грай, бджілко!
Грай, море
Грай, моя пісне!
Грай, моя сопілко, грай
Грай, музико!
Грай, сопілко, грай
Грайливий хвостик
Грайте, музики
Гранада
Гриби
Грибочки
Грибочок

5
15
87
8
45
118
104
5
85
5
104
34
16
50
29
104
5
8
7
7
101
104
92, 93
100
88
30
87
91
20
81
41
93
92
41
46
95
71
6
71
82
30
80
75
8
11
2, 84, 109
100
93, 111
111

Грицю, Грицю, до роботи

1, 2, 79,
84, 109, 204
Грім
85
Грудочка землі
55
Грустинка
31
Грушечка
68, 104
Гуде вітер вельми в полі
79
Гусак
93
Гусарська балада
40
Гусенятко
102
Гуси
92
Гуси, гуси, гусенята
61
Гуси-гусенята
92
Гусоньки та лебідоньки
46
Гуцулка Ксеня
8
Гюзель
55
Да дали нам подушку
5
Да де ти, милий, скривсь
5
Да добрий вечор тому
5
Да заросився, замочився
5
Да ламайте калину
5
Да на поповой да сіножаті
5
Да не куй, староста, золотого ножа
5
Да нехто не вгадає
5
Да що на горі імбер
22
Давай влаштуємо свято
48
Давай же голубко, удвох
посумуєм
60, 128
Давай забудем
35
Давай не будем ссориться
50
Давно вже літечко пройшло
98
Дай же, Боже, неділі діждати
5
Дай мені, небо...
77
Дай мне сегодня
43
Дай уже весна
5
Дай щастя нам, Свята Маріє
82
Далека, далека дорога
5
Далекий спомин
16
Далеко гора за горою
8
Дар днесь преблагоє от небес
прийде
5
Дарите радость людям
27
Дарю Вам солнца свет и позолоту
55
Два баранчики
92
Два віночки
68
Два журавлики летіли
102
Два кольори
81
Два одиночества
58
112

Два півники
2, 8, 78, 95, 204
Два півники, два півники
109
Два Черча
46
Двенадцать месяцев
43
Дві зозульки
43
Дві лисички
92
Дві петрівочки
13
Дві пісні мамині шовкові
61
Де ж ти, веснонько
68
Де Крим за горами
1
Де найкраще місце на землі?
42
Де нам любо
87
Де ступила нога Богородиці
82
Де ти, де ти?
45
Де ти, Іване, ночував
5
Де ти мене, Васильку, поведеш
1
Де ти тепер
128
Де холмська зозуля кувала
52
Де Христос родився
14
Декабрь
59
Дельфины
47
День знань
36, 83
День рождения
50
День Святого Валентина
30
День, як пісенька весела
78
Десняночка
43
Десь ви бором да й не їхали
5
Десь поїхав мій миленький
5
Десять пальчиков
106
Детский смех
110
Джерело
55
Джо Білл
62
Джюльбарс
110
Дзвенять дзвінки
78
Дзвін на сполох
16
Дзвінок
90
Дзвінок — не дзвоник
89
Дзвіночки
80, 101
Дзвони
9
Дзвонкова криниця
45
Дзержинский район
58
Дзинь-ля-ля
93
Дива новорічної ночі
36
Дивлюсь я на небо
1, 62
Дивлюся, аж світає
51
Дивна, дивная новина
6
Дивна дорога
89
Дивна країна
83

Дивна пришта
36
Дивная новина
5, 10
Дивная осень
74
Дивниї селяни
5
Дивный сон
50
Диво-верба
61, 108
Дивовижна ніч
86
Диво-татусь
94
Дикі гуси
11
Дим
62
Дитинство
77
Діалог з Тарасом
36
Дівка Явдошка
1, 2, 79, 84, 109
Діво Маріє
46
Діво Маріє, сталося диво
36
Дівоче малювання
108
Дівочий сон
45
Дівчатко-квіточок, де-с діло
віночок
22
Дівчина з Полтави
45
Дівчина чекає козака
58
Дівчино моя
5
Дівчино моя кароока
8
Дівчино моя, переяславко
44, 84
Дівчинонька умивалася
15
Дівчино-рибчино
8, 46
Дівчино-рибчино, здорова була
1
Дід іде
13
Дід Мороз
76, 94
Дід Мороз іде
92
Дід Мороз старався
94
Дідусева пісня про Україну
82
Дідух
41
Дітки колом стоять
95
Для мене багато не треба
45
Для чого я на цьому світі
82
Днесь на Рождество Христово
12
Днєсть настала нам новина
6
Дніпре привільний
61
Дніпропетровщина
58
Дністровський вальс
66
До діточок
41
До живих я звертаюсь!
45
До пісні
128
До рідного краю
42
До свиданья
73
До сина
19
До сонечка
52

До стіп Твоїх Небесна Божа Мати
26
До сього дому Сам Бог завітав
5
До тебе, мати...
71
До тебе підношу я, Господи,
душу свою
10
До школи
82, 99
До яскині
23
Добра ніч
43
Добра пісня
37
Добривечір, дівчино, куди йдеш
1
Добридень, добридень!
104
Добрий вечір
5
Добрий вечір, дівчино
84
Добрий вечір, люди
14
Добрий вечір, сусідонько
7
Добрий вечір тобі...
6, 104
Добрий вечір тобі, зелена діброво
1
Добрий вечір тобі, пане
господарю
5, 80, 104
Добрий вечор, пану
5
Добрий вечор тому
5
Добрий день, лелеки
82
Добрий лікар
94
Добрий Миколай
86
Добрий приклад подавай
99
Добрі голубці
104
Доброго вам ранку!
89
Доброго дня
75
Доброму Миколаю
41
Доброта
33
Доброта Чарівника
86
Догоряють ліси
69
Додому приїду
37
Дождик
74
Дождь... словно песня
47
Дожидаю неньку
89
Дозвольте вас хоч раз
спровокувати
55
Доктор наук
106
Долина, долинушка
5
Долина нарцисів
77
Долинонька
48
Долинський фестиваль
58
Доля моя
50
Доля нас звела
108
Доля наша біля річки зацвіла
36
Доля-доленька
108
Дом восходящего солнца
168
113

Дом под крышей голубой
73
Донечко
101
Дорога
33
Дорога до Трускавця
33
Дорога добра
168
Дорога домой
50
Дорога моя дівчино
108
Дороге і рідне нам село
108
Дороги
45, 81
Дорогой Отец Небесный
41
Дорожні патрулі
96
Дорожче від золота — здоров'я
82
Достойно есть
11
Достойно є
24
Дочки-сыночки
106
Дощ іде
92, 103
Дощ накрапає
5
Дощик
65, 68, 79, 90, 111
Дощик, дощик
1
Дощі з гостей прийшли
33
Дощіку, дощіку
5
Доярці
44
Дрібушки
118
Дрімко
89
Друг дзвінкоголосий
100
Дружать діти на землі
79
Дружать музика і діти
80
Дружба
50
Дружба і любов з нами назавжди
50
Дружба переможе
107
Дружба чиста і свята
99, 101
Дружити, чи любити...
108
Дружко коровай несе
5
Дружні білочки
103
Друзі
52, 83
Друзям на спомин
55
Дубовая кладочка, кладочка
191
Дударик
2, 78, 92, 109
Дудочка
40
Дума моя, дума
5
Дума про Байду Вишневецького
16
Дума про Дніпро
32
Дума про землю
19
Думи мої
14, 19, 61
Думи мої, думи
51
Думи мої, думи мої
1, 80
Думы мои, думы
11
Дурний француз-ворона
5
114

Духмянить скошена трава
16
Душа моя
67
Душа моя співає
82
Душі, з небес благословенній
35
Дюймовочка
91
Дякувать поповоньку
5
Дякуєм, Букварику!
83
Дякуємо Богу
99
Дякую тобі, мамо
8
Дятел
110
Дятлику-ковалику
112
Е, да шовковая травушка
5
Е, е, дитя спать
5
Едельвейс
36
Еж
110
Еж-портной
73
Ей, да в нашім селі
свадьба буде
5
Елегія
35, 45
Елочка
39, 110
Емігрантка
42
Если б я играл на скрипке
39
Если судьба
47
Есть только миг
81, 168
Еще царила эта ночь
57
Є в полю сосна
7
Є один там город на світі
5
Є робота дітворі
105
Єдин Свят
24
Єдина Україна
44, 50
Єдиний у світі
69
Єдиній на всім світі
32
Єдинородний Сину
24
Єднаймося, браття мої
48
Єздю-поєздю коло ворота
5
Єк то файно, єк зацвіте...
49
Жайвір
13, 28
Жала жито, жала в полі
5
Жалі мої, жалі
10
Жар-птиця юності
77
Жартівник
112
Жде криниця
16
Жду его
47
Желание
110
Женихи
45
Жену я горілку
7
Женці
84
Женчичок-бренчичок
1, 2, 104, 109

Женщина любимая
58
Живи, Україно!
26, 42
Живий вінок
90
Жизнь бросает вызов
50
Жиймо в злагоді
98
Жила у лісі баба Яга
82
Жирафа
102
Жито, мамцю
1
Жінкам
35
Жіноча осінь
47
Жіноче свято вже прийшло
27
Жіночі сльози
43
Жовтень
75
Жовтий лист
69
Жовті мишата
94
Жоржини
87
Журавель
2, 109
Журавка
19, 58
Журавке
74
Журавленок
27
Журавлик
42, 69, 73
Журавлик мого дитинства
100
Журавлики
75, 97
Журавлики-журавлі
103
Журавлина
35
Журавлина пісня
81
Журавлине крило
35
Журавочка
68
Журо моя, журавочко
16
Журчи, журчи, бистра річко
71
Жучок
104, 113
З гірки льодяної
105
З Днем народження
75, 118
З днем народження вітаєм
76
З дньом рождення Сина Божого
5
З лісу зайчики ішли
87
З нами родина
30
З Новим роком
35, 76, 78, 88, 95
З очерету качки гнала
5
З паперовим змієм
89
З пошаною говори
99
З пошаною називай
101
З Різдвом тебе, краю!
41
З Різдвом христовим
41
За байраком байрак
16
За Березовою Рудкою
45
За вікном
6
За городом качки пливуть
1, 84

За городом качки пливуть,
каченята крячуть
За городом козу пасла
За горою, за крутою, там
сонце заходить
За горою кам'яною
За грибами
За далеким небокраєм
За Дунаєм, або Тиха вода
За карії оченята
За ліхімі за марозамі
За лужком
За морями, за горами
За нашим стодолом
За нашов стодолов
За нашою слободою
За новою слободою
За обрій сонечко сідає
За пороги
За рідний край
За річкою, за Дунаєм
За садочком місяць сходить
За селом веселим
За сенечками
За Сибіром сонце сходить
За татарським бродом
За твої, дівчино
За туманом нічого не видно
За тучами, за хмарами
За що ми любим Україну
Забава
Забава аж до рання
Забілів від снігу гай
Забіяка-горобець
Заблудилась пісенька
Завітайте до нас, в Коломию
Завіяла, замела
Завтра и всегда
Загадала стара баба
Загадка любви
Заглядає зіронька в криницю
Заграй мені, мій смутку
Заграй ми, цигане старий
Загудів паротяг
Задивився Луцьк на вроду
Зажура
Зажурилася вдова
Зажурилася крутая гора

191
5
7
5
36
108
8
51
15
73
31
13, 28
8
5, 191
5
108
16
46
1, 191
5
6
5
1
61
46
1
1
82
112
8
2, 79, 109
94
87
8
5
27
16
59
101
16
8
104
56
55
5
5
115

Зажурилася перепеличка
22
Зажурились галичанки
46
Зайди, зайди, місяченьку
7
Зайці
93
Зайчик в тернині
94
Зайчик і горобчики
82
Зайчик і сніжок
93
Зайчик та лисичка
79
Зайчики і жабки
94
Зайчики-стрибайчики
75
Зайшло сонце за віконце
5, 44, 191
Заквітчали дівчатонька
46
Закідай, мати, дрова
5
Заключна пісня і танець
76
Закотило сонечко
5
Закотілось ясне сонце
5
Закувала зозуленька
8, 51, 108
Закувала зозуленька на стодолі,
на розі
191
Закувала сивая зозуля
5
Закувала та сивая зозуля
7
Залежна куля
89
Заметіль
111
Замріяні ромашки
89
Запливай же, роженько весела
54
Запорожців слава
80
Запрегаймо, запрегаймо
і воли, і коні
5
Запросини Діда Мороза
78, 95
Запряжу я бугая
5
Запряжу я каплуна
5
Зарядка
50, 93
Засвистали козаченьки
1
Засвіт встали козаченьки
80
Засвіти мі, ясна зоре
15
Засвіти місяцю, ще й ясна зоря
191
Засвічу свічу
10, 13
Засинає земля
68
Засмутилось кошеня
79, 95
Засоромлений хвалько
112
Заспів
87
Заспіває соловейко
5
Заспівай, мій друже, пісню
60
Заспіваймо
104
Заспіваймо коломийки
давнього звичаю
36
Заспіваймо пісню веселеньку
1, 44
Заспівайте нам, бабусю
82
116

Заспівала в лузі жабка
102
Засумуй, трембіто
46
Засумую за смутком твоїм
35
Захід сонця
79
Зацвила ружа трояка
8
Зацвіла в долині
78, 95, 204
Зацвіла у лузі лоза
191
Зацвіли каштани
89
Зачарована земля
40
Зачаровані піснею
69
Зачаруй мої очі
45
Зашуміла ліщинонька
1, 5, 68, 191
Зашуміли верби при потоці
46, 104
Защебетала, гей, ластівочка
6
Заяча хата
94
Збирайте майдани!
43
Збирання урожаю
8
Збірайтеся, дєвочкі, до саду
5
Звездный океан
58
Звездочка
59
Звеличений за працю
50
Зверху вниз
72
Зверюшкины частушки
39
Звіру — вірю
40
Звуки музики
80
Згадай мене, мила
16
Згасло сонце
46
Зграя курочок чубатих
102
Здоров'ятко
105
Здравствуй, море!
58
Здравствуй, школа
110
Здрастуй, веснонько
93
Здрастуй, світ
81
Зелена аптека
100
Зелена дібровонько
5
Зелена дубровонько
5
Зелена ліщина
13
Зеленая й да дуброванько
5
Зеленая пурга
31
Зеленая та ліщинонька
1
Зелене вино
61
Зелене листя
8
Зеленеє жито, зелене
1
Зелененький барвіночку
1
Зелений дубочку
1
Зелений дубочок на яр похилився
7
Зелений світ
79
Земле моя, земле
68

Земле Черкаська
61
Земля моїх батьків
60
Земля України
58
Земля хай миром повниться
41
Земляки
43, 66
Зернятка мудрості
36
З-за Сібіра сонце сходить
5
Зима
68, 101, 110-11
Зима і весна
78
Зимнее настроение
58
Зимняя встреча
50
Зимова пісенька
76, 77
Зимове кохання
58
Зимове свято
101
Зимонька
78, 90
Зимонька-зима
58, 93
Зимонько-снігуронько
78
Зійде матінка зорею
62
Зійду я на гірку
191
Зійшла зоря ізвечора
5
Зійшов місяць після сонця
5
Зірвалася хуртовина
8
Зірки мигтять
104
Зірки України
43
Зіркою у небі
6
Зіронька ясна
12
Зламана калина
100-01
Злетіла музика з пелюсток
цвіту яблуні
55
Злива
40
Знай, дитино, рідну мову
82
Знамено
53
Зове рідна мати
42
Зовемо всі "Лапас"
97
Зозуленька
36, 98
Зозуля
94
Зозуляста курочка
93
Золота метелиця
75
Золота Оленка
94
Золота рибка
93
Золоте весілля
35, 47
Золото любові на щодень
82
Золотые мотыльки
59
Зоре моя вечірняя
1, 14, 61, 79, 204
Зориночка
45
Зорі
87
Зорі Кривбасу
58
Зоря вечорова
108

Зоря надій
55
Зоряна
38
Зоряна ніч
62
Зоряниця
16
З-під каміня вода тече
5
Зустріч
93
Зустріч із Чарівником
86
Зустрічі чекання
108
Зяблик
95
И каждый день, как маленькая
жизнь
47
И нет подобного Тебе
29
И снова Крым
55
Иерусалим
29
Иордан
29
История обыкновенная
50
Июль
59
Июльский снег
59
Июнь
59
І в вас, і в нас, дай, боже, гаразд
191
І вітер не віє
1
І з сиром пироги
8
І знов у Вифлеєм дорога
23
І шумить, і гуде
1
І як би хто не ворожив
55
Іван з Путилова
69
Іванку, Іванку
8
Іволга красуня
89
Іграшки — в ряд
96
Іде весна
104
Іде, іде дід
2, 78, 109
Іде осінь
75
Іде Різдво
41
Іде січове військо
80
Іди, іди, дощику
1, 2, 95, 109, 118
Ідіть скоріш
47
Ідуть ветерани
19
Із сиром пироги
84
Із сонечком разом
89
Із тринадцяти літ
5
Із чого складається світ
78
Із-за гори високої
46
Із-за гори кам'яної
8
Із-пуд тої хмари
5
Іменини
30, 93
Індик
102
Індіяни є розумні
104
Інтродукція
11
117

Ірод цар
22
Ірчик
16, 46
Ісусе наш маленький
104
Ішла баба у Моглів
7
Ішла Кася, блукаючи
5
Ішла коза попід ліс
8
Ішла пані через двор, через двор
5
Ішла собі Марічка
108
Ішли дівки через двір
1
Ішли дівки через двір, через двір
5
Ішов Гриць з вечорниць
5
Ішов козак без ліс, без ліщину,
без ліс, без ліщину
191
Ішов козак потайком
1, 5, 8, 84
Ішов Миколай
2, 109
Ішов мимо двору
5
Ішов чумак жито жать
5
Ішов я із корчми
5
Їде милий з України
5
Їжак
104
Їжак і мурашки
94
Їжаки
75
Їжачкам спати пора
97
Їжачок
94
Її навіки я люблю
62
Їхав, їхав козак містом
8
Їхав козак дорогою
5
Їхав козак за Дунай
80
Їхав козак на війноньку
1
Їхав стрілець
46
Їхав стрілець на війноньку
8, 46
Їхали козаки
5, 8
Їхали козаки через Вкраїну
5
Їхали чумаки з України
5
Й туга за тугою
5
Й через пень же, через колоду
5
Йа в Кієві вєнкі віли
5
Йа в першого маршалочка
крівая нога
5
Йа вже ж весна, йа вже красна
5
Йа вчора звечора
5
Йа Галинина мати
5
Йа мі в церкві бували
5
Йа хто в лісі, хто в бору, хто в бору
5
Йде Христос полями
41
Йдемо до школи
76
Йдемо колядувати
41
Йду до школи
97
118

Йодколи засватана
5
Йой ходила павусенька
по крутой горе
5
Йой чія то береза стояла
5
Йу вгороді зіллєчко
5
Йу лузі, лузі
5
Йуже весна, йуже красна
5
Йшли жовніри із війни
5
К свету тянется
29
Каблучки-жартівнички
91
Кажуть люде всі на мене
5
Казав мені батько
1
Казав татусь
89
Казаки возвращаются
50
Казала мені мати
8
Казацкая
53
Казка по саду гуляла
102
Казкар-домовик
112
Казки-співанки
82
Казкова ніч
35
Казкове свято у звірят
86
Как здорово
81
Как здорово что все мы здесь
сегодня собрались
168
Как плохо нам историю читают
57
Как пошли наши подружки
118
Калина-малина
7, 15
Калино моя
55
Калинова пісня
95, 204
Калинова сопілка
82
Калиновий гай
45
Калино-малино
15, 20, 44
Калинонько-Вкраїнонько
87
Канада
8
Канів — свята земля Тараса
61
Канікули
88, 96
Канцона
65
Капельки
27
Капельки тумана
59
Капітан
88
Капустина
100
Карий коню
8
Карміна Бурана
11
Карпати
42, 85
Карпатський мотив
30
Карпатські гори
69
Карусель
39
Катрусине дзеркальце
77

Качан, мамцю
Качечка
Качур, качурець
Каштанове віче
Каштановий вальс
Квіти
Квіти для тебе
Квіти засинають
Квіти на підвіконні
Квітка планети
Квітне наше місто
Квітопісенька ромашки
Квітує верб'я
Квітуй, земля
Квітчанська козацька
Квітчанська оборона
Квочка
Кидай, Семен, жінку
Кидала я рожу
Києве мій
Київ каштановий
Київ — моє ти кохання
Київський вальс
Ким я хочу стати
Кину кужіль на полицю
Киця
Киця-кицюня
Кізочка
Кіски
Кіт і миші
Кіт читає книжку
Кішка і мишенята
Кладочка
Клен-дерево од води
Кленовый звездопад
Кликала сурма
Кличе дзвоник
Кличе нас гімназія
Кличе пам'ять
Кличуть Карпати
Клятва
КНТУ
Коби мині неділі діждати
Ковалівка
Ковзани
Когда мои друзья со мной
Когда ты улыбаешься
Кожен з овочів красивий

5
92
5
32
40
40, 76
50
100
96
45
56
82
41
50
43
53
118
5
5
81
43
45
54
94
1
72
27
72
92
93
87, 90
92
61
5
48
130
99
83
77
69
87
55
7
42
105
118
27
100

Кожен по-своєму маму вітає
76
Коза
79, 110
Козак
40, 52
Козак від'їжджає
8
Козак гуляє
66
Козак дівку покидає
5
Козак іде, земля гуде
191
Козака несуть
1
Козацька підкова
61
Козацька похідна
53
Козацька родина
30
Козацька слава
50, 87
Козацького роду солдат
44
Козачата
95
Козаче, козаче, я ж тобі не вірю
7
Козаченьку, куди йдеш
1
Коли б же я біду знала
5
Коли б той вечір. Коли б то
швидше
7
Коли батьків немає вдома
88
Коли візьму хустину
104
Коли лягаєш спати помолись
99
Коли співають діти
35
Коли тепло вертається
87
Колисала баба діда
8, 49
Колисанка
35
Колискова
35, 49, 52, 60, 73, 77,
80, 82, 85, 86, 92, 98, 100
Колискова братерства
16
Колискова для ляльки
82
Колискова для мами
82
Колискова майбуття
80
Колись було поле
8
Колишися, калинонько
98
Коло броду
5
Коло броду брала воду
5
Коло млина, коло броду
1
Коло млина кремінна
7
Коло млина, млина
191
Коло млина яворина
8
Коло млинового кола
5
Коло мої хати
1, 8, 68
Коло річки, коло броду
7
Коло тихого броду
5
Колокольчики смеха
39
Коломийка
71, 128
Коломийки
49
Коломийочка
36
119

Колосок до колосочка
Колыбельная
Колыбельная медведицы
Коляд, коляд, колядниця

94
29, 67
78
5, 6, 78,
95, 99
Коляда
65, 99, 104, 112
Колядин, колядин
6
Колядка
41, 65, 68
Колядка-колядка
65
Кольори
83
Кольорова стрічка
99
Кольоровий дощ
83
Кольорові пташки
87
Кольорові смужки
99
Кольорові сни
81
Комдив
47
Кому воля
5
Кому я буду колядувати
5
Коник
27, 92
Коні вороні
53
Конопушки
39
Концерт
13
Конячка
72
Копав, копав криниченьку
1, 8
Копав, копав криниченьку,
неділеньку, дві
7
Копай, мати, гору
5
Копашново
69
Кораблик
73
Коралі для бабусі
75
Корівка
72, 93
Корова
92
Коровайнеє тісто
5
Коровайниці п'яни
5
Корольок
2, 95, 109
Корчмова ніч
63
Косарє косят
5
Косарі косять
5
Косив батько, косив я
14
Косив Ваня травку, як була
погода
7
Котився кубар з гори під гору
191
Котики
92
Котик-Муркотик
111
Котику сіренький
1, 2, 49, 79, 95, 109
Котику сірий
96
Котику-коточку
75, 103
Котилася зірка
1
120

Котилася ясна зоря з неба
Котитсє віночок по полю
Котиться віночок по полю
Котків два, котків два
Котопісенька про м'яч
Коту, коту, коточку
Коту сірий, коту білий
Котяче весілля
Кохайтеся, чорні брови
Кохання скрипаля
Кохаю
Кошеня
Кошка
Край, в котором ты живешь
Край лісу на полянці
Краплинка із хмарки
Краса Карпат
Красень
Красиві квіти
Красная панна сад садила
Красная панна садок садила
Красная Пасха
Красная Шапочка и Буратино
Красне літечко
Красуня-земля
Красуня-україночка
Краю мій
Кредити для села
Крещенский вечер
Кривий танець
Крило
Криниці
Криниця
Криниця мого кохання
Криничка
Крок за кроком
Кроковеє колесо
Кролик
Кропива
Кручений панич
Кручина
Куда уходит детство
Кудесница
Куди ви йдете, Божії діти
Куди вітер віє
Куди їдеш, від'їжджаєш
Кузнечик
Куй, куй чобіток

1, 191
5
5
5
82
5
5
8, 104
5
48
30
111
110
168
104
102
130
87
33
5
12
67
39
102
123
101
63
42
59
104
69
14
16
45
100, 102
73
10
110
100
89
55
81
55
5
5
5
110, 118
5

Ку-ку, ку-ку
104
Кульбаба
68
Кульбабки
99
Кумина порада
36
Купайло, Купайло, де ж ти
зімувало
5
Купала на Івана
14
Купалися лебедята
191
Курортное расставание
50
Курортный роман
57
Курочка
72, 93
Курочка чубатенька
84
Курчатко
92
Кухар
94
Кухарка
94
Кучерява Катерина
1
Кучерявая береза на яр похилилася
7
Кущ калини, кущ калини
5
Кую, кую чобіток
5
Ладки
92
Ладоньки
92
Лапатий пух
100
Ласкаво просимо
81
Ластівка
45
Лебединая верность
11, 58
Лев и брадобрей
79
Легіт
71
Ледоход
47
Лекарь души
59
Лелека
50, 80
Лелеки
48
Лелеча доля
65
Лесная музыка
27
Лесной концерт
39
Лети, лети, соколоньку,
попереду нас
5
Лети, моя думо
46
Летить галка через балку
1, 5, 44
Летів півень через річку
5
Летів пташок
8
Летіла зозуля
5, 8, 79, 118
Летіла зозуля, летіла куючи
191
Летіла зозуля через гай колючий
7
Летіли гусоньки
30
Летний вечер, а осенью дышет
5
Лето-жара
50
Летят галочки йу три рядочкі,
зозуля попереду
5

Летять галочки йа ж в три
рядочки, зозуля попереду
Лечу до зірок
Лий, літній дощ
Лимончик-Філімончик
Лине музика літа
Липневий вечір
Лис
Лисичка
Лист до Миколая
Листи
Листопад
Листя жовте
Листя жовте й золоте
Листя кленове
Лишь Ты
Лілія і я
Ліс
Ліс для мене і для тебе
Лісова нісенітниця
Лісова пісенька
Лісова сімейка
Літа, літа... Лебедики співочі
Літа минають
Літній вечір
Літній дощ
Літній дощик
Літній піснеграй
Літня бабця
Літня пісенька
Літня фізкультурна
Літо
Літо довгождане
Літо золоте
Літо минулося
Літо, прилітай!
Літо-літечко
Лічилка
Лошадка пони
Лошачок
Луговая зозуленька
Луговая зозюлєнько
Лунная серенада
Луцьк на світанку
Луцький вальс
Луцький замок
Луцькі клени
Лучаночка-волиняночка

5
73
55
73
79
30
75
118
86, 94
45
75
81
92
83
29
30
26
82
102
73
72, 87
108
8
58
102
98, 100
95
82
85
105
85, 111
73
80
204
89
103
68
118
93
1
5
65
56
56
56
56
56
121

Люба
33
Люба, рідна Україно!
78
Люби Бога щирим серцем
99
Люби мене
30
Любив я дівчину, дівчина мене
7
Любий брате, маму бережи
19
Любий дощик
102
Любимо землю свою
80
Любимый наш дворец
58
Любисток долі
38
Любій мамі квіти
76
Любімо нашу Україну
108
Любіть нашу Україну
36
Любіть неньку-Україну
36
Любіть Україну
21, 26, 62
Люблю я гори й звори
36
Люблю я музику і квіти
42
Люблять мам своїх малята
98
Любо глянути на дім
98
Любов і літо
60
Любов — продовження життя
50
Любовь непрошенная птица
59
Любовь растопит льды
50
Любовь цвета сирени
48
Любов'ю й миром серце зігрівай
99
Люди їдуть по ліщину
8
Люлі, люлі, люлі
5
Люлі, люлі, люлюта
5
Люлька моя пеньковая
8
Люляй, люляй, мій синочку
49
Люстерце
94
Мав я раз дівчиноньку
8, 46
Мав я ставок на печі
84
Мавка лісова
30
Мавпеня
106
Мавпи
55
Маєш маму — шануй її свято
41
Май
59
Майбутнє планети у наших руках
50
Маки
100
Максим, козак Залізняк
1
Мала баба курку
84
Мала баба три сини
8, 84
Мала єктенія
24
Мала мати одну дочку
1, 191
Мала нічка-петрівочка
1
Мала чарувати
5
Маленовська шарлота
5
122

Маленька паска в велике свято
41
Маленька українка
42, 98
Маленький принц
81, 168
Маленький школярик
98
Маленькі кошенята
92
Малинове варення
100
Мальви
35
Мальчик
47
Малювальна пісенька
80
Мама
35, 80, 89
Мама Галя
112
Мама для усіх рідненька
36
Мама добра, мила
89
Мама — захисник
89
Мама і я
95
Мама — одна
89
Мама — подруга моя
94
Мама у нас є одна
37
Мамин оберіг
58, 61
Мамин помічник
93
Мамин портрет
82
Мамин рушник
100
Мамина калина
42
Мамина криниця
66
Мамина любовь
50
Мамина мама
27
Мамина пісня
30, 40
Мамина хата
48
Мамина хатина
40
Мамина хустина
16
Мамине намисто
73
Мамине поле
89
Мамине слово
82
Мамині вазони
100
Мамині іменини
101
Мамині очі
30, 77
Мамині співанки
82
Мамині тюльпани
108
Мамі
37
Мамі в день 8 березня
76
Мамо, голубко моя
82
Мамо, лишайтеся з нами
38
Мамо, ніч темна чаклує за хатою
16
Мандрівка
104
Маргаритка
100
Марина
14
Маринка-боягузка
100
Марійка із Розтік
69

Марічка-чічка
Марічкина сопілка
Март
Мартовский вечер
Марш Бердичівської дивізії
Марш новацтва
Марш холодноярців
Маршалок кишені вівертає
Маршалочку, гарний паниче
Маршалочку, не пішайся
Маршалочку, пишний паничу
Маски
Масленица
Масляна
Математика
Материнко!
Материнська пісня
Материнська хата
Материнські чекання
Матері
Матері солдата
Мати
Мати доню раз питалася
Мати моя мила
Мати, наша мати
Мати Олєчку родила
Мати-тополя
Мати-Україно!
Матроси
Матусина колискова
Матусині тривоги
Машеруй же, козаченьку
Машерують добровольці
Машерують козаченьки
Межи трьома дорогами,
рано, рано
Мелодія літа
Мелодія любові
Мене мати била
Мене ручки болять
Мені ворожка ворожила
Мені моє
Мені сімнадцятий минало
Мені циганка ворожила
Менует
Мереживо чудесних мрій
Меркнет слабый свет свечи
Метелик

36
30, 43
59
58
19
104
53
5
5
5
5
36
50
40
44
16
71
108
69
68
44
69, 87
46
5
5, 89
5
40
73
40
91
96
104
46, 104
104
191
130
58
5
7
8
55
8
55
95
36
34
106

Метелик душі
38
Мету хату, мету сіни
5
Мечты девчонки
48
Ми "Бурлаки", як один
46
Ми вас довго ждали
5
Ми вірні друзі
80
Ми всі діти українські
98
Ми встаємо
16
Ми голодні
104
Ми готуєм Євробачення
82
Ми — діти України
71
Ми до тебе, Танечко, ідемо
5
Ми з колядою
12
Ми знову разом
53
Ми ідем
105
Ми йдемо в бій
46
Ми йдемо сьогодні в клас
78, 95
Ми йшли до бою
16
Ми кривого танцю йдемо
78, 95
Ми кумасеньки-кумасі
16
Ми любимо весну
76, 95
Ми маленькі дударі
2, 109
Ми, музиканти
104
Ми не кинемо зброї своєї
26
Ми першокласники
95
Ми підем, де трави похилі
54
Ми по таборах і тюрмах
46
Ми постійно любов'ю маримо
55
Ми свата уподобали
5
Ми своє житечко зажали
5
Ми скопали квітники
103
Ми співаємо Тобі...
36
Ми удвох
48
Ми ходили ланами, ланами
191
Ми — холмщани
52
Ми цього двору
6
Миколай
14, 112
Миколай дари несе
41
Миколай спішить до нас
86
Миколай чарівник
86
Миколаю, озовись!
86
Мила осене
75
Милая моя
168
Милість миру
24
Милість спокою
11
Минув Свят-Спас — до школи час
82
Мишача ялинка
93
Мишка йшла
102
123

Мі думали, шо свати багаті
5
Мі й од тебе, Галєчко, вже йдемо
5
Мій Дніпропетровськ
32
Мій Карпатський край
69
Мій коханий, моя вдача
58
Мій краю, ти розквітнеш
в благодаті
36
Мій отчий дім
87
Мій принц
71
Мій рідний край
30, 82
Мій світ
37
Мій Ужгород
77
Мій чудовий дитсадок
42
Мілая бяседачка
15
Мір з міром да міруєцца
5
Місто "Дивина"
40
Місто золоте
81
Місто на Дніпрі
32
Місто хоче спати
75
Місяць і зорі
61
Місяць на небі
1, 8
Місяць ясний
68
Місяцю-місічку
8
Місяцю-перекрою
8
Місяченьку
62
Місяченьку білолиций
191
Міський романс
63
Мішані ансамблі
62
Мне, как прежде, не найти покоя
48
Мне не забыть
30
Мне не понять
32
Мнєсецу, перекрою
5
Многая літа
8
Мова, наша мова
81, 87
Мова солов'їна
53
Мово моя
83
Могутній вівчар
89
Моему городу
55
Моє кохання
47
Моє місто
56
Моєму синові
38
Мої батьки
58
Мої літа
43
Мої хлопчики
103
Мої Чернівці
63
Моїй матусі
27, 95
Мой ангел
58
Мой Господь
29
124

Мой маленький котенок
Мой сон
Мой храм
Моление теплое
Молитва

39
58
59
11
33, 36, 41, 66,
87, 104, 168
Молитва до Миколая
35
Молитва за маму
66
Молитва скитальців
26
Молімось за Вкраїну
36
Молімося
41
Молодая Ягустина
5
Молодичка
58
Молодичка-чарівничка
62
Молодіжна
66
Молодята вдячні Богу
36
Молоко
100
Молюсь за тебе, мати-Україно
61
Море
35
Морозець
78, 95
Морской коктейль
43
Моряк
103
Моя бабуся
94, 103
Моя бабушка
39
Моя Батьківщина
48
Моя далека зоре
33
Моя душа, аккордеон
58
Моя земля
81
Моя кохана
30
Моя ластівка
35
Моя лучанко
56
Моя любов
45
Моя любове сокровенна
45
Моя любовь
30
Моя маленька батьківщина
108
Моя мати на базарі була
5
Моя мати — Україна
42
Моя матуся
93
Моя мелодія
82
Моя мила, милесенька
5
Моя мила, моя люба
36
Моя найперша книжечка
82
Моя ненька — Україна
42
Моя подруга
43
Моя подруга шестиструнная
58
Моя родина
94, 100
Моя сім'я
96
Моя співаночка
76

Моя стежина
54, 81
Моя ти земле!
42
Моя ти половинка
58
Моя Україна
13, 16, 28, 98
Моя Україно
42, 71
Моя Янталко
43
Мрійливий метелик
106
Мудрий рак
102
Мужчинам
16
Музика
66, 80
Музика весни
35
Музика для двох
81
Музика рідного дому
40
Музика слів
82
Музиканти
80
Музична луна
95
Музичний кіоск
82
Мурчик
96
Мурчик злиться
97
Мурчиків переляк
94
Мушкателька
8
Мы — актеры
30
Мы все любили
30
Мы желаем вам добра
73
Мы живем в старинной келье
68
М'яч
105
М'ячики
107
М'ячі
105
На баштані
102
На безымянной высоте
81
На березі Стиру
56
На Василя
41
На вгороді
5
На Великдень
41
На веселім святі
41
На весні
104
На високій дуже кручі
16
На вічну пам'ять Котляревському
176
На водє човен хвіля хітає
5
На вранішній зарядці
105
На вулиці скрипка грає
1, 123
На вулиці скрипка грала
84
На вулиці сурма грає
15
На горі корчма горіховая
22
На городі буркун ягідок не родить
7
На городі верба рясна
1
На городі чорнобиль
7
На день народження
94

На дєнь добрий, пані хозяїну,
до тебє
На добраніч, усім на ніч
На долині дуб, дуб
На долині туман
На зарядку
На здоров'я, славне отамання
На Івана
На Івана Купального
На Івана, на Копайла
На Івана, на Купала
На калині
На кого схоже воронятко
На Купала
На лижах
На мамине свято
На межі незгоди й протиріч
На місточку
На місточок вийде мила
На могилі Сірка
На могилі Шевченка
На нивы желтые
На новосіллі
На Орданській річці
На Поділлі чи на Верховині
На поляні
На поточку-м прала
На прогулянку у гай
На Різдво
На Різдво Христове
На роботі
На святі весни
На свято
На свято мами
На свято матусі
На сінокосі
На Сіянських горах
На скубіллю
На Сумщине, далеко...
На Україні я народилась
На уроці музики
На уроці півник заспівав
На хмаринці
На чуже не посягай
На щедру долю
На щоглі вітрильника
На ярку, на ярку
Навздогін за літом

5
5
20
81
105
46
5
5
7
68
5
93
15
71
111
36
104
108
16
26
34
36
6
16
43, 87
1
97
41
36
130
50
41
89
87
89
7
36
47
8
97
97
85
99
35
55
8
93
125

Навіть неприємність
Навіщо я
Навіщо я тобі
Наврез — праздник весны
Навтекача, девочкі, навтекача
Навчуся доброти у Миколая
Над Крутами
Над моєю хатиною чорна
хмара стала
Над плесом вічності
Над річкою бережком
Над річкою стояла, стояла, стояла
Над селом
Над сивими окопами
Над ставом, де колишуться віти
Над Стиром небо зоряне
Над Україною
Надвечір'я
Наддніпряночко
Надежда
Надивився я чудес
Наді мною шепчуть явори
крислаті
Надії малої оркестрик
Надія
Надо всей Земле помочь
Надякуймо до поповічу
Наїхали гостоньки
Найдорожче слово
Найкраща
Найкраща крашенка
Найкраще слово
Найкращий учень я
Найрідніша наша мати
Найрідніші слова
Найщасливіша
Накопаю хмелю високого
Накрила нічка
Налетіла зозуленька
з далекого краю
Налетіли гуси
Налетіли журавлі
Наливаймо, браття
Налякалися
Нам казали люде
Нам привезли явора
Намалюй мені ніч...
Намалюю матусю
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78
5
55
110
5
86
62
191
69
1
7
93
16
7
56
35
31
46
58
94
16
81
43
74
5
191
89
78
41
89
97
98
87
78
7
46
191
8, 22
1, 8
16
92
5
5
68
87

Намалюю Україну
Намахався я косою
Напав індик
Напиши обо мне
Нарвала квіточок, не затикалася
Наречений
Нарисую цветы
Наробилась
Народився Христос
Народилась і живу я в Україні
Народилося на сіні
Народна пісня
Нас тридцять три
Нас троє
Насіяла конопель
Настоящий друг
Настроєва
Наступає чорна хмара
Настуся
Наталчине намисто
Наташка-першоклашка
Начало лета
Наче квіточки
Начувайсь, чоловічки!
Наш дитсадок
Наш Київ
Наш комбинат
Наш Луцьк
Наш прапор
Наш садок
Наш сват ізлякався
Наш танець
Наша Анничка
Наша берегиня
Наша ёлка хороша
Наша залізниця
Наша каша таборова
Наша киця
Наша Маланка господиня
Наша мама
Наша мати
Наша мова
Наша рідна Україна
Наша славна армія
Наша стежина
Наша хатинонька
Наша школо
Наше кохання

95
5
93
47
191
65
29
94
46
37
41
87
73
38
84
79
30
191
98
89
80
39
103
50
100
89
58
56
87
105
5
82
65
52
110
58
104
93
68
95
8
81
37
50
108
82
98
108

Наше ластів'я
Наше ластів'ятко
Наши сны
Наші вчителі
Наші долі
Нащо мені чорні брови
Нащо мині чорний віл
Не будь козою
Не відкладай
Не відлітайте, журавлі
Не вродила пшениченька на новіні
Не горюй!
Не громи в степах гудуть
Не давнина, а вічність
Не дари
Не дзвенять в садочку
Не журись, коханий
Не забудь
Не забывай
Не замерзнуть ніжки
Не зникай, не губись
Не кажи...
Не кажіть, що я маленька
Не люби ти мене, не люби
Не нарікаю
Не питай, чого в мене
заплакані очі
Не плач
Не пора, не пора
Не поспішаймо спалювать мости
Не просто так
Не раз, не два із журбою
Не св'єти, м'єсецю
Не сміє бути в нас страху
Не стелися, кудрявчик
Не стій, вербо
Не стой за плечіма
Не стріляйте у лебедів
Не сумуй, не сумуй ти, дівчино
Не та роза, що за садом
Не так раненько сонечко сходить
Не тікай, кохання, не тікай
Не тільки "зірки" забивають голи
Не хвилюйся, Сашко
Не ховайся, сонечко
Не хочу
Не шуми, ялинонько
Небесний друг

87
87
50
83
55
128
5
87
87
82
5
39
45
68
55
101
45
128
16
92
35
69
76
55
63
1
48
35
35
112
5
5
46
1
1
5
42
7
7
5
16
82
99
92
55
44
43

Небесні гостинці
86
Небо і земля
6, 9, 68
Небо очень высоко
39
Небо ясні зорі вкрили
2, 109
Невгамовні солов'ї
45
Невиданный скрипач
73
Невидимий лицар
36
Невідомий солдат
19
Невірна сторожа
5
Недоступна
38
Незабудки
35, 38
Незабутнє
61, 124
Незабутнє кохання
45
Незнакомка
58
Нелепый случай
118
Нема в світі так нікому
5
Нема гірш нікому
5
Нема сліду
89
Немає України без калини
42, 79
Ненавижу и люблю
50
Неправильні черевики
72
Неприятность эту мы переживем
168
Нерозгадане серце
16
Несім мир та ласку
36
Неслухняна жінка
36
Неслухняний клубок
92
Неслухняний котик
93
Неслухняні ніжки
103
Нетребівські коломийки
8
Нехай воскресне Бог
10
Ни дня без песни
62
Никогда не воюйте с Россией!
47
Ниточка
43
Ничего мне не надо
50
Ні тучі, ні хмари
5
Ніч
13, 104
Ніч вже йде
104
Ніч яка місячна, зоряна, ясная
1
Нічка над Дніпром
89
Нічне кафе
48
Нічний віршик
94
Нова радість стала
6, 7, 14, 19, 80
Новацька вечірня молитва
104
Новацька рання молитва
104
Новацька ялинка
104
Новацький аркан
104
Новацький шлях
104
Новацькі коломийки
104
127

Новая радість
10
Новенька
40
Новий м'ячик
105
Новий рік
40, 41, 43, 76
Новорічна
43, 76, 78, 95
Новорічна казка
77
Новорічна колискова
92
Новорічна ніч
83
Новорічна пісенька
35
Новорічна щедрівка
44
Новорічний ранок
112
Новорічні чудеса
93
Новый год
50
Ноктюрн
62
Ностальгійні мелодії
69
Нотний дощ
43
Ночі кохання
55
Ночка тьомна, я боюся
5
Ночь перед дуэлью
57
Ноябрь
59
О Боже, милий світе
118
О, Господи, прости
55
О дивноє нарождєньє
6
О, Діво Пречиста Маріє
52
О, Земле Срібна
69
О краю мій
82
О, люба Ненько! О, Україно!
16
О Мати Божа всіх дітей
82
О Мати Божа, квітко рання
82
О милий мій, молю тебе
62
О, спорт! Ты радость
32
О, Україно
16
О, Фортуна
11
О, хто, хто Миколая любить
104
Обід
96
Обіймав я Лянку
36
Обіцянка Миколаю
41
Обіцянки Святому Миколаю
36
Облака
79
Обманулась
50
Обніміте ж, брати мої
51
Обозвався коровай с печі
5
Образ
53
Обручі
105
Огірочки
95
Огні горять
16
Од Києва до Лубен
1, 2, 80, 84, 109
Ода жінці
50
128

Ода Кам'янцю
60
Ода Луцьку
56
Ода пісні
80
Ода хліборобам
45
Оддав мене батько
5
Один великий палець
104
Один місяць сходить
5
Одиннадцатый "Б"
39
Одинока тополя
45
Одна гора високая
1, 5, 8, 191
Одного разу
8
Оженився в неділеньку
16
Ой бандура грає
43
Ой батьку, батьку, на твоєм
дворку
5
Ой, біда, дівчатонька, ой, біда
7
Ой Боже, Боже
5, 8
Ой, Боже, Боже, нащо я вродилася?
7
Ой Боже, Боже, ще й мосний
Боже, що ж бо я наробила
5
Ой боже ж мій, боже
191
Ой Боже мій, Боже
8
Ой Боже мой, Боже мой
5
Ой Боже мой милосердний,
да й не сьвєтє
5
Ой Божеє нарождене з Божого Сина
5
Ой болить серденько
32
Ой братику, ти наш любчіку
5
Ой був мужик на торзі
5
Ой будь, весна, будь красна
5
Ой, була-була в батечка дочка
7
Ой, в Єрусалимі рано задзвонили
68
Ой в лісі, в лісочку
5
Ой в ліску, в ліску
1
Ой, в лужку, лужку на жовтім
піску
68
Ой в полі-полі
10
Ой Василю, Василино
5
Ой великий двір та й маленький
збір
191
Ой верба, верба
5
Ой вербо, вербо
1, 10
Ой, вербо, вербо, де ти росла
191
Ой верніться, літа мої
8
Ой верше мій, верше
65
Ой, весела в нас зима
88
Ой весела дівчинка Олена
8
Ой весела дівчинка Оленка
95

Ой весна, весна
1
Ой весна красна
5
Ой весно, ти весно
35
Ой вечор, вечор
5
Ой вже сонце над липою
191
Ой вже тому три дні
191
Ой, ви, донці
13
Ой ви, лужечки
5
Ой, видно село, широке село
під горою
7
Ой вийду я
20
Ой вийду я в чисте поле гулять
5
Ой вийду я за ворітонька
109
Ой вийду я за ворота
5
Ой вийду я за воротонька
2
Ой вийду я на вулицю
1
Ой вийду я на вулицю, гарна я! 84, 191
Ой вийду я на вулицю, гукну
5
Ой вийду я на дорожку гулять
5
Ой вийду я на ту гору
7, 8
Ой вийду я на юлицю
5
Ой вийшов місяць із-за хмари
8
Ой вирвалася учинонька тонкая
5
Ой виходьте, дівчата
65
Ой, вишенька-черешенька, чом
ягід не родиш?
7
Ой вишенько, черешенько
5, 49
Ой від саду та до моря вбитая
дорога
191
Ой візьму я відеречка
5
Ой воли ж мої сиві, полові
5
Ой волі, волі сиві, полові
5
Ой восени ще раненько
5
Ой всі гори зеленіють
5
Ой встану я ранесенько
8
Ой вчора, вчора звечора
191
Ой гай, мамо, ой гай, мамо
5
Ой гай, мамцю, гай
5
Ой гай, мати, гай
191
Ой, гай мене, мати, ой, гай мене,
мати
7
Ой Галіна мати
5
Ой гарна я, гарна
8
Ой гаю мій, гаю
1, 5
Ой гиля, гиля
103
Ой гиля-гиля, гусоньки, на став
1, 7
Ой глибокий колодязю
1
Ой, гора-гора, гора високая
7

Ой гордопишний пан-господарю
191
Ой горе, горе
5
Ой гори, мої гори
46
Ой горіше, горіше
5
Ой грабе похиленький
36
Ой гуляла на весіллі я сама
5
Ой, да в нашім селі свадьба буде
5
Ой да в тридцять первому году
5
Ой да зайшло сонце, роса впала
5
Ой да з-за горки, ой з-за крутої
5
Ой да коло млина
5
Ой да увже вечір
5
Ой дав мене батько заміж
5
Ой давно, давно
5
Ой давно, давно я
5
Ой давно я, давно
5
Ой дай, Боже
6
Ой, дай, Боже, пане господарю,
уставай, не спи
7
Ой дай, мати, голку
5
Ой дай, мати, масла
5
Ой джигуне, джигуне
1
Ой дзвони дзвонять
118
Ой дивнеє народження
65
Ой дивно нам, дивно
22
Ой дивноє народженє
з Божого Сина
5
Ой дівчата, весна красна
22
Ой дівчина кашу їла
8
Ой, дівчина-горлиця
44
Ой, дівчино красна
6
Ой дівчино, шумить гай
1, 7, 44
Ой дід бабі санки ладив
5
Ой Дніпро, Дніпро
14, 19
Ой до бору стежечка, й до бору
5
Ой до межі, женчики, до межі
5
Ой до нори, мишко
95
Ой дозволь, пан хазяїн
12
Ой дубе, дубе кучерявий
10
Ой думай, гадай, молода Манєчко
5
Ой дядьку, дядьку, на твоєм дворку
5
Ой дядьку, дядьку, на твоїм дворку
5
Ой є в лісі калина
2, 109
Ой, є у полі тополя
7
Ой єсть в лісі калина
78, 95, 104
Ой же сміху в нас було
94
Ой жила собі Марусина
5
Ой жила там вдова
5
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Ой, жила удова
7
Ой журавку, журавку
5
Ой журба, моя журба
5
Ой, з гаю з гаю пташки вилітають
7
Ой з дороги, вороги, з дороги
5
Ой (з) доу ду, доу ду, з кім же я буду 5
Ой за воротьма крутая гора
5
Ой за гаєм
8, 118
Ой за гаєм, гаєм
1, 84
Ой за гаєм зелененьким
5
Ой за гайком зелененьким
5
Ой за двором
5
Ой за двором, за двором
5, 7
Ой, за лісом, за темненьким
7
Ой за лісочком сонечко стало
5
Ой за садом, за вишневим
5
Ой заграйте, дударики
78, 95, 204
Ой заграйте, музики!
49
Ой заграйте сурми
71
Ой заграли музиченьки
49
Ой задумав комарик
84
Ой заїхав козак
5
Ой зайди, зайди
20
Ой зацвила черемха
46
Ой, зацвіла рожа трояка
7
Ой зацвіла червона калина
1
Ой зацвіла черемшина
5
Ой звідси гора
5
Ой здається, дощик не йде
5
Ой з-за гір, з-за гір
5
Ой з-за гор-горі
5
Ой з-за гори
5
Ой з-за гори вітер віє
5
Ой з-за гори, гори
5
Ой з-за гори, з-за крутої
5, 7
Ой з-за гори кам'яної
1
Ой з-за гори кам'яної голуби
літають
191
Ой з-за гори кам'яної та сонечко
сходить
191
Ой з-за гори, ой да з-за лиману
20
Ой зібралася звірина
8
Ой зійди, зійди, ти зіронько вечірняя 1
Ой зійди, зійди, ясен місяцю
1
Ой зійшла зоря
22
Ой зірву я з рожі квітку
5
Ой знаєте, люде, що це за день
5
Ой, знати-знати, ту маленьку рибку
7
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Ой зорву я з рожи квітку
5
Ой зорі та зорі
8
Ой з-під лісу
5
Ой зрадів сіренький зайчик
102
Ой зять тещу просить
5
Ой, і що ж тепер буде?
92
Ой Іванко ведмедя злякався
36
Ой із-за гори
5
Ой із-за гори та буйний вітер віє
1
Ой ішла я на базар
36
Ой, ішов я до дівчини
темненької ночі
7
Ой йді, жоно, додому, додому
5
Ой, йох, на камені мох
68
Ой їхав чумак
5
Ой кажуть люди, ой кажуть люди
5
Ой казали вражі люде
5
Ой казали люди-сусіди
5
Ой, качуре мій, чом сам плаваєш
7
Ой кину я кладку
5
Ой кібчику
89
Ой кінда-кінда дай до дороги
5
Ой ковалю, коваль-коваленку
5
Ой козаче, козаченьку
5
Ой козачє, козачєньку
5
Ой коли б знала, коли б вєдала, коли
сватанє буде
5
Ой коли б той вечір
1, 5
Ой коли б я знала
5
Ой, коню мій, коню, та й золотая
грива
191
Ой косить мужик
5
Ой котився віночок по полю
5
Ой котилось колесо
35
Ой крикнули журавлі
5
Ой кувала зозуленька
8
Ой кувала зозуленька, кувала
5
Ой кум до куми залицявся
1
Ой Купайло, Купайло
5
Ой летіла галка
5
Ой летіла горлиця
1
Ой летіла зозуленька
5, 49
Ой, летіла, зозулечка, крутою
горою
7
Ой летіла качка
5
Ой летіла пава
5
Ой летять сніжинки
101
Ой лєсніца вісокая
5

Ой лис до лисиці
84
Ой, літа мої, літа
44
Ой літає чорна галочка
1
Ой, літечко, не відлітай
87
Ой лопнув обруч
1, 84
Ой лугами-берегами бистра
річенька тече
191
Ой луги, луги
5
Ой луже, мій луже
71
Ой любив та кохав
1
Ой люлі, люлі, моя дитино
49
Ой люлі, ой люлі
46
Ой мала нічка петрівочка
5
Ой, мала я мужа
7
Ой мамо, мамо
8
Ой мамо, мамо, йу комору ведуть
5
Ой мамцю моя
5
Ой Марічко
1
Ой Марічко, чичері
8
Ой Марку мій, Марку
5, 191
Ой мати, мати, коров немає
5
Ой мати, моя мати
5
Ой матінко, віддаєш мене
5
Ой матінко-голубонько,
роскоше моя
5
Ой матусю
89
Ой матюнко моя
5
Ой матюнко-ютко
5
Ой маю я чорні брови
1, 7
Ой мельнику
5
Ой мельничко, господине
5
Ой метелиця-зима
101
Ой метєний садочок, метєний
5
Ой милий мій, молю тебе
20
Ой минула вже зима
2, 95, 104, 109
Ой мі свєчу сукалі
5
Ой, місяцю
104
Ой молодая молодице
5
Ой на вишні
16
Ой на горе, на горе
5
Ой на горє, на горє
5
Ой на горі
5
Ой на горі білий камінь
8
Ой на горі виноград
191
Ой на горі, горі
5
Ой на горі два дубки
8
Ой на горі жита много
2, 84, 94, 109
Ой на горі жито
2, 8, 79, 109

Ой на горі жито жала
5
Ой на горі калина
1, 7, 8
Ой на горі мак
84
Ой на горі монастир
5
Ой на горі, на високій
8
Ой, на горі, на крутій
7
Ой на горі, на Маківці
16
Ой, на горі пшениця
7
Ой на горі рута
5
Ой на горі сніг біленький
1, 20
Ой, на горі сухо, сухо,
на долині вода
7
Ой на горі та женці жнуть
1, 79
Ой, на горі, там женці жнуть
7
Ой, на горі хатина стояла
7
Ой на горі цигани стояли
8, 44
Ой на городі крокос порос
5
Ой на гору козак воду носить
1, 20
Ой, на Івана Купала
65
Ой на Івана Купалечка
5
Ой на Купайла огонь горить
5
Ой на морі, на морі
5
Ой, на річці, та на дощечці
7
Ой на ставу, на ставочку
5, 7
Ой на тобі, дубе
5
Ой, на току-на току, кури мої, кури
7
Ой над Вифлеємом
6
Ой, нам люлі-люлейки
68
Ой, Настуня, Настя
16
Ой нащо ви траву покосили?
8
Ой, не бийсь, моє серденько
35
Ой не вій, вітру, в розі
5
Ой не жаль мені ні на кого
1
Ой, не можу я, не можу
40
Ой не пугай, пугаченьку
191
Ой не п'ються пива, меди
1
Ой не рости, кропе
20
Ой не світи, місяченьку
1, 5, 7, 62
Ой, не спиться не лежиться
7
Ой не спиться й не лежиться
1
Ой не стій, березою
5
Ой не стій під вікном
5
Ой не ходи, Грицю
1
Ой не цвіти буйним цвітом
1
Ой не шуми, луже
1, 5
Ой не шуми, луже, в зеленому гаю 191
Ой немає й нема да Олєчкі удома
5
Ой немаі гірш некому
5
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Ой ну, коту, коточок
1
Ой одна молодиця
5
Ой орали плуги
8
Ой орел, ти й орел
5
Ой перейди, місяцю
5
Ой перепеличка, мала, невеличка
191
Ой Петричок, Петричок, Іване
5
Ой, п'є чумак, п'є, в нього гроші є
7
Ой пила ж я, пила
5
Ой пила я із синами
5
Ой під вишнею
1, 68, 80, 84
Ой під вишнею, під черешнею
5, 84
Ой під гаєм зелененьким
8
Ой під калиною
8
Ой підемо, пане-брате
12
Ой підемо, пане-браття
6
Ой піду в садочок
5
Ой піду я в ліс по дрова
1, 5, 191
Ой піду я до млина
1, 62
Ой, піду я до млина, до дирявого
7
Ой, піду я до рова, до рова
7
Ой піду я лугом
1
Ой піду я лугом, лугом
191
Ой піду я полем
5, 68
Ой піду я понад лугом
5, 7
Ой піду я попід ліс
46
Ой піду я попід лугом
5
Ой піду я та й щавлю рвати
5
Ой піло, піло
5
Ой пішла я в ліс по опеньки
5
Ой пішов Космина
5
Ой пішов я косити
36
Ой пішов яром за товаром
5
Ой плили гусоньки
8
Ой по горі, по горі
5
Ой по долині да маки цвітуть
5
Ой по полю перепілка ходить
16
Ой повій, вітроньку
5
Ой поєхав міленький у дорогу
5
Ой поїду в ліс по дрова
5
Ой поїхав до млина
1
Ой поїхав за снопами
1
Ой поїхав милий
5
Ой поїхав мій миленький
5
Ой поїхав мій міленькій
5
Ой поїхали чумаки з України
5
Ой пойду я в гай
5
Ой пойду я в поле
5
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Ой полети, зозуленько
Ой полізла теща на хату
Ой поможи нам, Боже
Ой попливи, вутко
Ой посіяв козак гречку
Ой послала мати сина
Ой послала мене мати
Ой пошов же мій миленький
Ой при лужку, при лужку
Ой приїхав
Ой приїхав козаченько з поля
Ой приїхав мій милий з дороги
Ой прийшла весна
Ой прийшла'м на вечорниці
Ой продала дівчина курку
Ой пряду, пряду
Ой пряла б я куделицю
Ой, пущу я кониченька в саду
Ой п'ю я горілку
Ой, п'яна я п'яна
Ой п'яна я та й валюся
Ой рад би я, моя доню
Ой радіймо, добрі люди
Ой рано, рано
Ой рано, рано всім загадано
Ой рано, рано курі запіли
Ой рано-рано, да ходім ми
до коваля
Ой, рано-рано два цвіточки
Ой річки, річки
Ой розвивайся та сухий дубе
Ой рясна, красна в лузі калина
Ой сад-виноград
Ой Сам Бог огонь наклав
Ой сама я, самесенька
Ой сама я самісенька
Ой сама я, самусенька
Ой сапала буряки
Ой Сербине, Сербиночку
Ой сивая зозуленька
Ой сивая та і зозуленька
Ой сивая тая зозуленька
Ой сів-поїхав на вороному коню
Ой сказав зайчик
Ой, слаба я, нездорова
Ой служив я в пана
Ой, соколе
Ой сосонка, літо і зиму зелена

20
5
5
1
1
5
191
5
1
5
5
5
79
36
1
1
5
13
5
7
5, 49
191
52
5
5
5
5
7
6
14, 19
20
1, 16
5
5
191
5
8
5
1
6
78
191
191
7
8
118
5

Ой сосонька, лєтом і зимой
зелєньонька
5
Ой спала я на сєнє
1
Ой спасибі тому царю
5
Ой спасибо маршалочкам
за могоріча
5
Ой спи, дитя, колишу тя
1
Ой співаночки мої
1
Ой стояла господиня на ганку
5
Ой, сусіди-сусіди
7
Ой, сусідко
44
Ой сьогодні день субота
191
Ой сьогодні, матінко, Петровка
5
Ой сьогодні, моя мамо, Петрів день
5
Ой сьогодні, Петрівка й Петрів день
5
Ой сяду я
5
Ой сяду я край віконця
5
Ой сяяла зіронька, сяяла
5
Ой та зажурились
46
Ой, та й ходила дівчинонька
бережком
7
Ой там за горою та за кам'яною
191
Ой, там за Дунаєм
44
Ой там за яром
1
Ой там, на вершечку
123
Ой там, на горє
5
Ой там на горі
5, 8, 61
Ой, там на току, на базарі
7
Ой там під горбочком
8
Ой там, по морю
6
Ой там, поміж тими горами
5
Ой там попід лісом
8
Ой там при долині
46
Ой там роман воли пасе
5
Ой там, у темному гаю
5
Ой темная нічка
5
Ой темная та невидная ніченька
191
Ой тепер моя воля
5
Ой ти, гарний Семене
1
Ой ти, гаю, гаю
5
Ой, ти, гора кремінная
7
Ой ти, горо кремінная
8
Ой ти, Грицю, Грицю
5
Ой ти, грушко моя
5
Ой ти, дівчино зарученая
1
Ой ти, дівчино, ой ти, ой ти
5
Ой ти, дід, дідушок
5
Ой ти дубе, дубе
5, 7

Ой ти, дубе кучерявий
5
Ой, ти дядьку, ти Мусію
191
Ой ти знав
84
Ой ти знав, нащо брав
1
Ой, ти зоре, ой, ти, ясна
7
Ой, ти, Зою, мила
108
Ой ти, Катя, Катюша
5
Ой ти, козаче з чужого краю
8
Ой ти, коте сірий
89
Ой ти, любко моя з Коломиї
8
Ой ти, мамо моя
8
Ой ти, мамцю, жалій мене
5
Ой ти, мій милий
5
Ой ти, ніченько
16
Ой, ти, ніченько-чарівниченько
7, 16
Ой, ти, орле сизокрилий
7
Ой ти, Петрівко петрівная
5
Ой ти, Петрівко петрівняя
5
Ой ти, Питрівко питрівчанка
5
Ой ти, соловей, соловейку
5
Ой ти, соловейку
20
Ой ти, степ, ти, степ
5
Ой ти ходиш по долині
5
Ой три сестриці, як жалібниці
5
Ой, три шляхи широкії
51, 61
Ой туман ярами
191
Ой туман яром
5
Ой, туманы мои, растуманы
19
Ой тямлю-тямлю я той час
8
Ой у бору
5
Ой у вгороді, у частоколі
5
Ой у Вифлеємі
12
Ой у вишневому садочку
1, 7, 8, 62
Ой у вишневому саду
8
Ой у городі крокіс поріс
5
Ой у городочку-частоколочку
5
Ой у Кийові да на Подолі
5
Ой у лісі, в лісі
5
Ой у лісі на горісі
191
Ой у лісі на дубочку
5
Ой у лісі на ялині
5
Ой, у лісі, при долині
7
Ой, у лісі при дорозі, кучерявий дуб
стояв
7
Ой у лісі при дорозі там калина
стояла
191
Ой, у лісі, при клинку, при клинку
7
Ой у лісі червона калина
191
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Ой у лісочку
5
Ой у лужку, при лужку
5
Ой у лузі, в лузі
5
Ой у лузі, в лузі зелена трава
1
Ой, у лузі калина зів'яла
7
Ой у лузі калина стояла
8
Ой у лузі, лузі зелена трава
5
Ой у лузі під калиною
5
Ой, у лузі, при долині
7
Ой у лузі при дорозі
61
Ой, у лузі та ще й при долині
7
Ой у лузі, у лужечку
5
Ой у лузі червона калина
13, 14, 16,
19, 28, 80
Ой у місті Богуславі
5
Ой у місті, йу городі
5
Ой у місті на ринку
5
Ой у місці Саревенці
5
Ой у нашім селі
5
Ой у перепілки
1
Ой у полє грушка стовповатєнька
5
Ой у полі
5
Ой у полі, в полі
5, 6, 8
Ой у полі висока могила
191
Ой у полі вітер віє
1, 69
Ой у полі два дубки
191
Ой, у полі два дубочки
7, 191
Ой, у полі дві тополі
7
Ой у полі жито
1, 5, 15, 61
Ой у полі керниченька
15
Ой у полі криниченька
8, 65
Ой у полі криниченька, видно дно
5
Ой у полі криниченька обсипана
маком
191
Ой, у полі криниченька, там холодна
водиченька
7
Ой, у полі криниченька, там
холодная вода
7
Ой, у полі курно
15
Ой у полі могила
5
Ой у полі на горбочку
5, 44
Ой у полі на роздоллі
5
Ой у полі на стодолі
5
Ой у полі нивка
1
Ой, у полі озеречко
7
Ой у полі, полі виросла ялина
12
Ой у полі при долині
5
Ой у полі при дорозі
5, 12
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Ой у полі при дорозі та й могила
стояла
191
Ой у полі та при дорозі
5
Ой у полі тихий вітер віє
1
Ой у полі три криниченьки
1, 7, 8,
22, 61
Ой у садочку калина
5
Ой у садочку, садочку
5
Ой, у саду голуби гудуть
65
Ой у саду да стежечка зелененька
5
Ой у саду, саду
81
Ой у саду, у садочку, у саду
5
Ой у світі величезнім
8
Ой умри, старий, умри
5
Ой, умру я, вмру я, та й буду дивити
7
Ой умру я, міла
5
Ой, умру я, умру я, похоронят меня
7
Ой упала гонта
8
Ой устану ранесенько
5
Ой хмариться, дощ буде
5
Ой, хмариться, туманиться
44
Ой хмелю ж мій, хмелю
1, 8
Ой, ходив до дівчини, бравий
хлопець-молодець
7
Ой ходив же да чумаченько
5
Ой ходив чумак
5
Ой ходила дєвчіна й по полю
5
Ой ходила дівчина бережком
1, 2,
5, 84, 109
Ой ходила дівчина по полю
5
Ой ходила Марусенька
118
Ой ходила Ніночка по полю
5
Ой ходить сон
2, 8, 79, 95, 109
Ой хотіла мене мати
8
Ой хто то ходит, то й хто блудит
5
Ой чарочка-питухо
5
Ой, час, пора до куреня
191
Ой через садок та й доруженька
10
Ой чи є, чи нема
6
Ой чи я ж тобі, моя донечко,
ще й з весни не казала
5
Ой чиє ж то сіно?
8
Ой чиє то жито
5
Ой чиї ж то воли
5
Ой чий то кінь стоїть
1
Ой чий то хлопець — попів, попів
5
Ой чіє ж то воли
5
Ой чія ж то хата
5

Ой чого ж ти зажурився
46
Ой, чого калина віти розпустила?
7
Ой чого ти дубе
1
Ой чому, чому в сироцьком
дому порадочку немає
5
Ой чорна я си, чорна
7, 8
Ой шумить, шумить
46
Ой щаслива та путь
5
Ой щасливі часи-віки
6
Ой що ж бо ти робиш
5
Ой що ж там за шум учинився
84
Ой що ж це за село
5
Ой що то за шум учинився?
8
Ой я нещасний
1
Ой, яворе, явороньку
16
Ой, як був я молодим
108
Ой, як довго Мідя спав
101
Ой як мені нелегко
20
Ой як мені чудно
20
Ой, як мило
104
Ой як пішов мій миленький
у поле орати
191
Ой, як тяжко-важко
15
Ой як я ся здогадаю
36
Ой який-то привражий син
5
Ой, як-як, миленького виглядати
7
Ойру, ойру танцювала
5
Ой-я, жу-жу
95
Океан любви
29
Окраєць хліба
100
Октябрь
59
Оленка і метелик
103
Олівці-малювці
43
Оре наймит, оре бідний
5
Освітяночка
47
Осенние цветы
59
Осенняя песня
50
Осенняя соната
59
Осень
110
Осень в Мариинском парке
55
Осень в Шотландии
74
Осень, смело танцуй
47
Осіннє первоцвіття
58
Осінній канон
80
Осіння вистава
87
Осіння пісенька
95
Осінь
35, 47, 50, 52, 75,
78, 87, 95, 103

Осінь, зима, весна, літо
47
Осінь золота
76
Осінь клени колихала
94
Осінь на порозі
58
Осінь у Карпатах
36
Ослик
110
Осталась я одна
47
Останній дзвінок
35, 89
Островок
27
Островок любви
48
Оступіт, вороги, з дороги
5
Ось для чого пада сніг
94
Ось і травень
89
Ось сестриця лається
5
От "до" до "до"
43
От Путивля до Карпат
50
От тебя — до меня
58
Отгремела война
48
Открой небесные врата
29
Открою дверь
29
Отой міні не до душі
5
Отступило лето
74
Отці духовні
46
Отця і Сина
24
Отча земля
35
Отче наш
11, 104
Отчий край
52
Ох, яке було би свято
89
Очерет тріщить
1
Очеретом качки гнала, гейя,
гойя-гойя
7
Очи черные
58
Очі
92
Очі зурочі
55
Очі сині та сині
5
Павлик
41
Павочка ходить
2, 79, 109
Павучок
27
Пагінці доброти
36
Падіт-панець — хороший танець
5
Пальчики
72
Паляниця
40
Пам'ятать...
31
Памяти погибших горожан
59
Пам'яті М. Д. Леонтовича
13
Пам'ять Берестечка
35
Пам'ять долі
63
Пам'ять про батька
16
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Пане господар
5
Пане господаре, я на вашім дворі
22
Пане господарю
191
Пане господарю, я на вашім двору
7
Пані Марія
43
Панночка-осінь
75
Папір стогнав
55
Параллели
50
Парасоля
52
Паросток
100
Партизанська
51
Партизанська дума
16
Парубоцтво яке є
108
Пас я гусенятка
93
Пасли вівці в полонині
36
Пасочки і крашанки
41
Пастораль
30
Пастуша пісня
79
Пасха
67
Пасхальные песнопения
67
Паучок
73
Пахне степом асфальт
55
Перевізник
89
Перегуди
55
Передзвін
43
Перейшли ми річку Збруч
46
Перелаз, перелаз
8
Переманочка
5
Перепілка
102
Перепілко
7
Перепілонька
2, 78, 109
Переходь, Іване
7
Перукарня
94
Перша вчителька
44, 91
Перша любов
16
Перше Причастя
97, 99
Перший дзвоник
95
Перший клас
95
Перший раз у перший клас
82
Перший сніг
87, 101
Першокласниця
50
Пес
88
Песенка воробья
39
Песенка львенка и черепахи
78
Песенка мамонтенка
78
Песенка о капитане
79
Песенка о фазах луны
55
Песенка пирата
168
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Песенка про звездочета
168
Песенка про радугу
168
Песенка про слоненка
118
Песенка про троллей
168
Песенка слона
39
Песик
92
Песнопения
67
Песня альпинистов
168
Песня бременских музыкантов
168
Песня Красной Шапочки
78
Песня о вечной дружбе
51
Песня о друге
168
Песня о любви
11
Песня о первой любви
62
Песня про дедушку
39
Петрівочка
62
Петровочка
5
Петушок Алима
110
Печу, печу хлібчик
2, 95, 109
Пєсковая дороженька пілится
5
Пиймо, друзі
46
Пийте, гості, горілочку
5
Пили горілку, пили наливку
7
Пилотка
73
Пингвины
118
Пиріжки
75
Писанка
79, 94
Писанка моя
112
Писанки
41, 80
Питав ми сі парубочок
8
Питайлики з 1-Б
83
Пише стара мати
46
Півник
79, 204
Півники
101
Півникове горе
95
Півник-учень
103
Під білою березою
5
Під гай, мати
15
Під яблунькою, під солодкою
7, 191
Підганяйте, хлопці, коней
46
Підем, пане-брате
6
Підсніжник
93
Піду в садочок, нарву квіточок
191
Піду по зєлє, аж поле зяє
5
Піду я в садочок
5
Пінгвінія
40
Пісенна загадайлівка
52
Пісенька Букварика
35

Пісенька грибка
Пісенька джури
Пісенька друзів
Пісенька лисички
Пісенька про бабусю
Пісенька про Миколая
Пісенька про пісеньку
Пісенька про сніжинку
Піснеосінь
Пісні наших батьків
Пісня
Пісня для тебе
Пісня єднання
Пісня квітів
Пісня курчаток
Пісня Лисички
Пісня на добро
Пісня над Поділлям
Пісня новацтва
Пісня Нового Підлютого
Пісня першокласників
Пісня подолянки
Пісня Пресвятій Богородиці
Пісня Пресвятої Богородиці
в Бар граді
Пісня про бабусю
Пісня про Батьківщину
Пісня про Бердичів
Пісня про Боромлю
Пісня про букви
Пісня про Вінницю
Пісня про вчительку
Пісня про горлицю
Пісня про горобину
Пісня про Довбуша
Пісня про друга
Пісня про дружбу
Пісня про Калинівку
Пісня про легендарне місто
Пісня про Луцьк
Пісня про маму
Пісня про матінку
Пісня про матір
Пісня про матусю
Пісня про медсестру
Пісня про місто Погребище
Пісня про Олеко Дундича
Пісня про отчу землю

76
80
79
2, 109, 118
78
27
43, 95
81
82
80
30
69
16
76
96
78, 95
81
66
104
104
83
42
36
22
76
42
19
50
95
16
54
124
76
8
81
73
16
51
56
95
78, 204
61, 65
95
16
16
51
45

Пісня про пісню
16
Пісня про рідне село Красіїв
16
Пісня про рідну землю
45
Пісня про річку Золота Липа
16
Пісня про Рожище
35
Пісня про рушник
81
Пісня про Україну
42
Пісня про школу
78
Пісня проліска
87
Пісня рибалки
43
Пісня рідної вулиці
82
Пісня рідної землі
87
Пісня хлопчика-страхайла
82
Пісня-гімн учнів МАН
50
Пісня-загадка
90
Пісня-молитва
82
Піч дії без палива
89
Піч наша регоче
5
Пішла мати на село
1
Пішли діти в ліс гулять
104
Пішли діти в поле
2, 109
Пішов би я погуляв
84
Пішов наймит, пішов бідний
191
Пішов приймак, пішов приймак
5
Піють півні, піють другі
1
Плавай, плавай, лебедонько
61
Плавала кладочка попід льодком
5
Плакуча гітара
8
Плаче свинка у калюжі
75
Плаче черепаха
95
Плескай-тупай
95
Пливе віночок
123
Пливе човен
1
Пливе човен, води повен
1, 5
Пливи, вінок
50
Плиг та скік
105
Плила, плила качка
8
По всьому світу
5, 6
По горах, горах сніженьки лежать
191
По горі ходжу
5
По гриби
8
По гриби дівчатка йшла
103
По діброві вітер виє
1
По долинах теплі води стоять
5
По дорозі жук, жук
1
По садочку місяць світить
7
По садочку ходжу
7, 8
По саду ходила
8
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По сметану
93
По тім боці Дунаю
15
По той бік гора
1, 8, 16
По той бік гора, по цей бік друга
7
Победу празднует народ
80
Побратався сокіл
1
Поведи мене, мамо, у поле
61
Повернися до любові
38
Повернулася весна
103
Повертайтесь сини
53
Повій, вітер, з України,
з глибокого яру
5
Повій, вітре, в розі
5
Повій, вітре, на Вкраїну
1, 7
Повість про любов
45
Повішу я колисочку
2, 79, 109
Повіяв вітер степовий
8, 123
Повоєнний хліб
108
Под білою березою
5
Под дубиною, под зеленою
5
Подай, дівчино, ручку
8
Подари мне себя, подари
48
Подари мне синеву
47
Подарунок мамі
76, 79
Подарунок на Різдво
41
Подивись, який день-красень
27
Подивися навкруги
99, 101
Подільська осінь
66
Подільський гопак
22
Подільський край
66
Подільський мій краю
42
Подія
23
Поднебесные лебеди
30
Подоляночка
2, 8, 13, 78, 95, 109
Подорож
111
Подснежник
50
Подхалимы
50
Подяка Богу за наш голос
82
Поезд
50
Поема про Луцьк
56
Поема про Україну
19
Поет зима-аукает
27
Поєхав пан Крулевич
5
Пожелание друзьям
81, 168
Пожену я лебеді
5
Пожену я на яр товар
5
Пожену я сиві воли
5
Пожену я сірі воли
5
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Пожену я товар на яр
Пожухлим листям почуватись
легше
Поза лісом зелененьким
Позволь мені, мати
Позволь мені, мати, кирницю
копати
Поздний гость
Поздняя любовь
Поздравление
Пойди, мила, й утопися
Пойди, міла, утопіся
Поїхала баба в ліс
Пока живу — Тебе молюсь
Покажіть мені
Покосили сіно
Покохав зимою
Покров Марії
Покрова
Поліський край
Половинка моя
Полька
Польова рідня
Полюбилася я
Помагай біг, кумко-любко
Помаленьку єдьте
Помилка
Поміняймося місцями
Помічниця вірна
Помовчімо
Понад Вифлеємом
Понад Прутом моя Коломия
Понад садом, садом
Понад Світязем
Понад Стиром верби гнуться
Понад Ужем-річкою
Понад яром, яром
По-під гай, по-під гай
Попід гайком зелененькім
Попід лієсом
Попід мостом трава ростом
Попід терном
Попід терном стежечка
Попід яром, яром
По-під яром, яром
пшениченька ланом
Пора тобі, вербицю, розвиться
Порізала пальчик

191
55
8
1
191
47
59
48
5
5
8
68
87
5
55
41
67
28
36
79, 204
43
60, 128
8
5
58
87
96
50
14
8
5
35
56
69
5
7
5
5
5
5
20
5
191
5
13, 65

Породила мене мати
Породила некрутушка
Поросли й укропи
Поросятко
Портрет
Посадила огірочки
Посадила-м черешеньку
Посвята Кобзареві
Посвята учителю
Посвящение лошадям
Посилає мене мати
Посівальна
Посію я рожу
Посію я чорнобривці та й
не сходять
Послала да Ваньку мати
Послухай, дівчино-красуне
Послухайте, панове молодці
Посміхайтесь добрим людям
Посміхнись!
Посмотри на небо
Поспішає Миколай
Постріли змовкли
Потанцюємо удвох
Потоп
Потрійна єктенія
Потягушечки
Похилилась калинонька
Поцелуй же меня, моя душечка
Почаївські зорі
Початок
Починається день
Почуттів було немало
Поэзия нас всех объединила
Православна віра
Праздник Букваря
Прання
Предзимье
Прекрасна рідна Україна
Прекрасні звертання
Прелюд № 20
Пречиста Діва Сина колисала
Пречистая Діва
При долині
При долині, при охоті дівчина
гуляє
Привітальна
Пригода

5
5
5
72
34
1, 8
49
50
108
43
5
41
5
5
5
7
5
36
30
29
41, 99
46
82
62
24
92
16
34
82
80
65
38
48
41
110
94
59
42
80
14
12
6
5
191
61
86

Признание
48
Прийди
65
Прийди до мене Святий Миколаю
86
Прийди, прийди, сонечко
118
Прийшла весна
69
Прийшла Галочка з села
5
Прийшла до нас весна-красна
97
Прийшла картка із району
8
Прийшла кума до кумоньки
68
Прийшла Надічка з села
5
Прийшла пора да й на цара
5
Прийшов кум до куми
191
Прийшов Миколай
41
Прикордонники на чатах
89
Прикрась, людино, білий світ
42
Прикро
47
Прилетела птица под окошко
57
Прилетіла ластівонька
6
Прилетіла ластівочка
5, 7, 10, 98
Прилетіла перепілонька
1, 2, 109
Прилетіли ангелята
14
Прилетіли дві ворони
102
Прилетіли качечки
94
Прилетіло сонечко
89
Примовлянка
92
Принц на канате
47
Припинда
7
Присвята
43
Приснив ми сі сон дивненький
8
Приходе Господь
12
Причастный стих
11
Причинна
68
Про біду
84
Про великана Тимпету
168
Про Вилли
39
Про горобчика
36
Про зарядку
105
Про козлика
168
Про кума і куму
61
Про Мурася і Ласку
91
Про мышку в рояле
27
Про нашу Україну
42
Про славне минуле
89
Про слона
39
Про собаку
55
Пробач мені, мамо
69
Пробач, що несміливий
58
Провожала мати
5
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Прогулка с музой
59
Продай, продай, татусенько,
цей сад-віноград
5
Продлись, мгновенье
31
Прокинувсь рано на зорі
100
Пролетіло птицею життя
55
Пролітали гуси
68
Променятко
94
Промінець
36
Промінці для бабусі
95
Пропала надія
8
Пропив чоловік бугая
5
Пророк
11
Прославляю Тебе, Боже
99
Прославна Україні
16
Проснись и пой
168
Прости, прощай, пока...
48
Простые истины
58
Прохання до Святого Миколая
41
Прошлого тень
47
Прощавай, "Букварику"
73, 82
Прощай, начальная школа
27
Прощай ті, горазд
5
Прощальна випускників
50
Прощальная краса
32
Прощальний травень
77
Псалом
10, 13, 67
Пташенята
72
Пташко маленька
84
Птица-музыка
27
Пуансетия
31
Пусти ж мене мати до табору
104
Пусти мене, мамо
5
Пусти мене, мамо, до табору
46
Пусти, свате, в хату
5
Пусть делают все так, как я
27
Пусть звенит гитара
47
Пушинка
59
Пушов кодко на місто
5
Пущу коня
1
Пыльная песенка
113
Пятачок
118
Пятровая ночка
15
П'ять лебідок
68, 128
П'ять нас, братці, п'ять
7
Равнодушие
50
Ради счастья
51
Радісна пора
86
140

Радість нам, радість
191
Радость утра
59
Радость-ритм
65
Радуйся, ниво неполитая
176
Раз, два, три, чотири
105
Раз, два... десять
110
Раз поїхав за снопами
84
Раз я стояла коло віконця
8
Рай
6
Рай розвився
12
Ранимая тайна
58
Ранковий Луцьк
56
Рання бджілка
95
Рано на горі
191
Рано-вранці на Йордан
6
Ранок слухав
102
Расставание
48
Ратаплан
13
Ре
71
Реве, реве віл
89
Реве та стогне Дніпр широкий
1
Ревуть, стогнуть гори-хвилі
1
Рекітське сузір'я
77
Рецепт
94
Рибалка молоденький
5
Рибка золота
38
Рипу-рипу
94
Рідна Батьківщина
42
Рідна земля
27, 61
Рідна мати моя
54
Рідна мова
71, 79
Рідна мова в рідній школі
87
Рідна ненька
50
Рідна "Просвіто"
46
Рідна річечка
36
Рідна хата
16, 42, 108
Рідна хатка
75
Рідна школа
87
Рідне місто
56
Рідне село
42
Рідний Києве мій
38
Рідний край
42, 77, 95
Рідний мій край
51
Рідні Рудківці
7
Рідній вчительці
79
Різдво
41, 93
Різдво Христове
41
Різдвяна зірничка
68

Різдвяна колискова
68
Різдвяна ораторія
10
Різдв'яна пісня
50
Різдвяна пісня єднання
23
Різдвяна свічечка
104
Ровно вечоріє
51
Родина
33, 40, 81
Родная хата
47
Родник
55
Родной язык
110
Рождественский вальс
39
Рождественский вечер
67
Рождество
67
Рождество Христово
5
Рождеству Пресвятой Богородицы
41
Рождєство твоє, Христє, боже наш
7
Розбирала мене дядина
5
Розвивайся ти, високий дубе
26
Розгулялась віхола
97
Роздаріть свою душу блаженну
55
Розігнала доля
46
Розкажи
55
Розкажіть, степи
16
Розквітає бузок
58
Розквітай, рідна земле
47
Розлетілись мої мрії
46
Розлилися води
2, 109
Розляглись тумани
45
Розмова з кленом
93
Розносить пісню вітерець
16
Розовый храм
59
Розой расцвету
50
Розпрощався стрілець
8
Розпрягайте, хлопці, коні
1, 8
Розпустили кучері дівчата
81
Розчесали кучері дівчата
16
Роман
38
Романс на двоих
58
Романс осени
55
Ромашки луговые
58
Роса
40
Росте буряк
93
Рости, короваю
5
Рости, рости, черемшино
8
Ростуть бурульки
93
Рудківчанка
7
Руку дай мені
91
Рустем
110

Рученята
72
Ручки -сестрички
93
Рушничок для мами
91
Рушничок для сина
33
Рябина на снегу
31
Рябиновый венок
43
Ряст на Тарасовій горі
87
Рятівники
96
Савка та Гришка
2, 95, 109
Сади мої, сади зелененькі
20
Садівник
94
Садок вишневий коло хати
1, 62, 124
Садом, садом, кумасенько
5
Салют
73
Сам Бог коровай місить
5
Сама я ружу посадила
8
Саночки-санчата
95
Санта Лючія
79
Санчата
43
Сатинове поле
100
Сварка
94
Сват кішеню верне
5
Сверчок
73
Светит полная луна
118
Светлая ночка
50
Светлый день
27
Светлый праздник Рождества
41
Свеча
67
Світ, в якому живемо
80
Світ дитинства
82
Світ для двох
38
Світанкова
16
Світанок
68
Світи, місяченьку, ще й ясна зоря
7
Світи, світи, місяченьку
8
Світла музика добра
91
Світлі думи Кобзаря
82
Світлофор
100
Світлофор горить завжди
97
Свіча
52
Свіча над пристрастю палала
33
Свята мить
86
Свята неділя
38
Свята ніч, тиха ніч
14
Святая Варвара
6
Святая обитель
50
Святая победа
50
Свят-вечеря
97
141

Свят-вечір
41
Святий Боже
13, 24, 124
Святий вечір
41
Святий добрий Миколаю
97
Святий Миколай
36, 82
Святий Миколай гостинців шукав
86
Святий Миколай у гості завітав
86
Святий Юрій
104
Святковий хоровод
78, 95
Свято
47, 111
Свято бабусі
77
Свято гарне в Україні
41
Свято — мамин день
89
Свято незалежності
42
Свято Пасхи
41
Свято Перемоги
78
Свято перших читачів
82
Свято Покрови
41
Святогорье
67
Се наша хата
2, 109
Седина в бороду — бес в ребро
48
Седить мати у зап'їчечку
5
Седьмое небо
43
Секрет
43
Секрет здоров'я
40
Сентябрь
59
Серденько, глянь мені в очі
46
Сердечне зцілення
55
Сердечный роман
48
Серед села дичка
16
Серенада Дон-Жуана
34
Серце кохає
30
Сестричко голубко
104
Сєно моє, сєно
5
Сєриє гусі гречку поєли
5
Сива ластівка
30
Сивая зозуленька
5
Сивий голубочку, сидиш
на дубочку
191
Сивий коню, сивий коню
191
Сивина
66
Сиджу я край віконечка
8
Сидить Василь
76
Сидить голуб на дубочку
5
Сидить коник у траві
92
Сидить пташок на черешні
1
Сидить Юра коло мура
8
Сиділа вдова край села
191
142

Сильная женщина
43
Сильні м'язи
46
Символ України
75
Символи України
30
Симфонія душі
55
Синє море
5
Синє море грає
5
Синє море засинілося
191
Синий вечер
59
Синичка
67
Синички і горобчики
96
Синички на рукавичках
100
Синові
81
Синові в дорогу
61
Синок народився
16
Сину-ясеночку
66
Синьоока моя Україна
42
Сипле сніг
72, 84, 88, 93
Сирітська доля
69
Сів ведмедик у машину
93
Сіє сонце літо
94
Сієно моє, сієно
5
Сійся, сійся, дощику
101
Сіло сонце за горою
123
Сім нот
79
Сім слів Ісуса на Хресті
11
Сім струн
71
Сім'я
92
Сіно моє, сіно
5
Сірий котик
43
Сірия гуси гречку поїли
5
Січневий вітер
87
Січова похідна
61
Сію-вію
41
Сіяв мужик просо
1, 2, 68, 79, 84, 109
Скажи мені
16
Сказка о лесной музыке
27
Сказка Перро
39
Скакал козак через долыну
5
Скакалки
105
Скаче жабка
5
Скликають дзвони на Свята зелені
35
Скончилось дєвчонці
5
Скоро зима
74
Скрипалик
40
Скрипаль
87
Скрипка би не грала
7, 8
Скрипка і бубон
84

Скрипливії ворітечка
8
Скриплять мої ворітечка
15
Скрипочка
106
Слава Богу
29, 44
Слава во вишніх Богу
6
Слава нашим господарям
79
Слава спорту
42
Славен край наш — Україна
128
Славна наша пташино
85
Славний наш Тарасе
82
Славний Січеслав
32
Славословие
11
Слався, гімназія
99
Слід на землі
14
Слова до мам
83
Слова любові
55
Слухання музики
114
Слухняна лялька
100
Сльози сестер
16
Смаглявка
77
Смерічки
8
Смілива киця
92
Смішинка на павутинці
98
Смутен вечір, смутен ранок
191
Смутний вечор, смутний ранок
5
Снеговичок
106
Снежная гора
39
Сніговик всміхається
101
Снігурі
93
Сніжинки
37, 65, 72, 78, 95, 204
Сніжок
95, 111
Сніжок іде, метіль мете
1
Снова
50
Сновидения
59
Собачка
72
Собор святого Михаїла
36
Солдатка
44
Солдатські ордени
89
Солнечная песенка
27
Солнечная тропа
59
Солнце
39
Солнышко
110
Солнышко моё
106
Соловеєчку, сватку, сватку
2, 79, 109
Соловей мій, солов'юша
5
Соловейко
33
Соловейко да на долині
5
Соловейко, рання пташечко
5

Соловейку маленький
7
Соловейку рябесенький
5
Солов'їна пісня
42, 66
Солов'їні далі, далі солов'їні...
71
Соловтіха Дореміка
82
Солодка пісенька
35
Солодкий місяць
41
Солоспіви
66
Сон
68
Сон літньої ночі
82
Сонечко
72, 77, 90, 95, 96
Сонечко високо
5
Сонечко спати лягає
89
Сонце купається в житі
60
Сонце низенько
1, 14
Сонячна дорога
33
Сонячний дім
42
Сонячний зайчик
43, 76, 91
Сонячні краплі
79
Сонячні мальви
30
Соняшник
87, 100
Сорок п'ять сороченят
102
Сорока
94, 104
Софія
33
Спас прийшов до нас
23
Спасибі вам, мамо
45
Спасибі, солдати
68
Спасибо вам, фронтовики
27
Спасибо, ветераны
44
Спасибо, друзья
48
Спасибо жизни
32
Спасибо, музыка
65
Спатки
5
Спать мені не хочеться
1
Спешите навестить
50
Спи, Ісусе
9
Спи, мій Прекрасний
25
Спи, моя мамо
89
Спів для солов'ят
94
Співай, соловейку!
87
Співаки
93
Співаночки мої
84
Співи
114
Співучі ноти
94
Спіть, герої, спіть
26
Спіши — до неї
55
Спішимо жити
38
Сплять отари
46
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Сповідь
38
Сповідь пам'яті
45
Спомин
30, 55
Спорт шануєм я і ти
107
Спортивна зима
107
Спортивне свято
107
Спортом треба всім займатись
105
Справжній Дон Кіхот
77
Спящая царевна
39
Средь шумного бала
34
Срібний місяць
101-02
Ставаймо, браття, як один
46
Ставок заснув
44
Стала днєсь нам новіна
часу одного
5
Стань зорею мені
54
Старенький зубр
112
Старенький трамвай
104
Стари дієду горобею
5
Старий вівчар
63
Старий оженився
15
Старий рік минає
2, 109
Старт і фініш
40
Старый солдатский вальс
19
Створи в душі казку
83
Стежина юні
30
Стежинка
85
Сто дорог
29
Стоїть гора високая
1, 8, 14
Стоїть дуб зелений
7
Стоїть козак на чорній кручі
8
Стоїть моя берізка
100
Стоїть над кручею Тарас
61
Стоїть над тином...
100
Стоїть тополя
81
Стоїть явір
20
Стоїть явір над водою
5, 8
Стомлений вітерець
100
Стороною дощ іде, роздолом
туман
191
Стою не з вами
55
Стояла собі хатка
89
Страшная минута
34
Стрілась я у полі, руку подала
7
Стрітення Господнє
41
Струмочок
50, 87, 94
Стукотить, гуркотить
5
Субботний день
29
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Сумний вечір, сумний ранок
Сумно мені, сумно
Сусідочка
Сухая вербо
Схилились верби над водою
Сходить місяць ранньою порою
Счастье
Счастье в любящих сердцах
Сын не вернулся с войны
Сюди хлопці, до мене
Сюїта
Сяє квітом осіння пора
Сяяла зіронька під льодком
Та бодай тая степовая могила
запала
Та була вдова Марусина
Та було горе, тепер воля
Та внадився журавель
Та гей, гей! Ой зайшло сонце,
роса впала
Та загайчику сивесенький
Та й напиймося, роде
Та й повій, вітре, яром
Та надякуймо свату
Та нема гірш нікому
Та Оленка, та маленька
Та орав козак нивку
Та орав мужик край дороги
Та туман яром
Та туман яром котиться
Та ходив чумак
Та чорна хмара наступає
Табір наш — країна мрій
Так, напевно, судилось
Так хочеться пташиного польоту
Так, я — читач
Така зима
Така її доля
Такий гаразд, як у нас,
у кожну родину
Там в полі керниця
Там, де Ятрань круто в'ється
Там, за Вифлеємом
Там за гором, за горбочком
Там зустрів дівчину
Там купався Їван
Там на горі берізонька
Там на горі корито

7
7
48
8
48
7
27
41
44
5
13
35
5
49
5
5
1
5
68
7
7
5
1
84
5
1, 84
15
1
5
5
73
45, 50
77
82
68
1, 62
36
15
1
23
84
108
5
8
84

Там на горі, на Маківці
8, 16
Там, на ставі, на ставочку
8
Там під гайком зелененьким
5
Там, під Львівським замком
8
Там ручалочка бяжала
15
Там у лісі край діброви
8
Там у полі криниченька
60
Там у старому краю
46
Танго встречи
57
Танго листопада
57
Танго любви
55
Танго любові
38
Танец
62, 118
Танець пінгвінів
88
Танок з Дідом Морозом
111
Танок кенгуру
40
Танок сорок
87
Танці
114
Танцювала риба з раком
84, 118
Танцювали гуртом веселенько
87
Танцювали зайчики
95
Танцювали миші
84
Танцюєм ля-ба-да
104
Тарілочки
93
Твої слова
35, 43, 55
Творец Вселенной
29
Творці достатку
50
Творчість юних
52
Твоя любовь
29
Те, кто вернулись с войны
58
Театр для малят
40
Тебе поем
11
Тебе поєм
10
Текла річка невеличка
5
Темна нічка, темна
5
Темна хмара наступає
5
Темненька нічка
6
Темний ліс повен слуху
2, 109
Тепер в нас обжиночки
5
Теплий віршик
93
Терен маю коло хати
191
Тече вода з-під города
5
Тече вода з-під явора
16, 40, 68
Тече вода каламутна
1, 8
Тече річенька
8
Тече річечка з-під камінчика
7
Тече річка
14
Тече річка голубая
7

Тече річка й невеличка
Ти бережи мене
Ти буквар не забувай
Ти в мене єдина
Ти десь
Ти — дитина України
Ти ж казала: прийди
Ти ж мене підманула
Ти, земле моя
Ти знаєш?
Ти знаєш, я тебе колись любив
Ти йшов
Ти казала
Ти, калино-малино
Ти — людина!
Ти машина, ти залізна
Ти мені наснилася
Ти мені подзвони
Ти, Миколю-соколю
Ти, місяцю, світи, світи
Ти не журися, що маленька
Ти не любиш мене...
Ти ніколи не вмреш, Україно!
Ти орел, ти й орел
Ти, Поділля моє
Ти приступі, сванечко, до мене
Ти приходиш до мене щоночі
Ти сказав
Ти цілуй мене, кохана
Ти чуєш, море?
Тихая вода, тихая вода
Тихесенький вечір
Тихий вечер
Тихий вечір
Тихий марш
Тихий океан
Тихо на небі
Тихо над річкою
Тихо, тихо Дунай воду несе
Тік-Так
Тілі-тілі кізки білі
Тільки в Богові спокій душі моїй
То было раннею весной
То ли еще будет
То не вишенька, не черешенька
То сніжинки, мов пушинки
Тобі, рідний краю!
Тобі співаємо
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44
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44
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65
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108
30
16
5
80
5
45
128
5
5
82
69
35
5
42
5
7
16
55
80
5
27
7
14
80
31
5
8, 14
1, 16
62
93
10
34
79
191
78, 95
26
24
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Тобі співаю, Україно
Тобі, Україно
Только раз
Топила, палила
Тополина вулиця
Тополиный пух
Тополя
Торопливая тропинка
Травень
Травень громом відгримів
Травневі усмішки
Треба мені чоловіка
Трепетна молитва
Три белых коня
Три дороги
Три наші мами
Три неділі штани шила
Три поради
Три сини
Три славнії царі
Три цветных шара
Тридцать три коровы
Трисвятоє
Троица
Тропар Великодня
Тростянецький кант
Трояндовий вогонь
Туга
Туга за тугою
Туди лине душа моя
Туман над річкою
Туман синій по долині
Туман яром
Туман яром, туман яром
Туманом землю з небом злито
Турок пан
Тустань
Ты, да я, да мы с тобой
Ты и я
Ты меня позови
Ты, словно тень
Ты слышишь, море
Тьоп-шльоп!
Тяжко, важко на серденьку
У високій Чорногорі
У Вифлеємі
У вишневому садочку
У вівторок, на Маковій
146

82
26, 32
34
5
30
58
16
73
76
102
87
50
86
80
30
89
7
81
103
6
39
168
124
67
24
14
33
52
7
71
48
5
8
191
55
5
38
168
50
48
47
168
40
5
46
6
2, 109
15

У вівторок по весіллі
5
У гаю
103
У гаю, гаю
51, 61
У горах Карпатах
8, 104
У дідусевім садку
89
У Італії далекій
35
У каменного броду
5
У колгоспі я робила
7
У куточку
72
У лісі
85
У лісі літом
104
У лісовій школі
82
У лісочку
93
У ліщині павучок
102
У лузі калина все червона
5
У лузі калинонька
5
У люстра озер задивилася осінь
68
У ляльковім дитсадку
94
У м'єстечку, на ріночку
5
У містечку Буєславі
5
У моїм садочку
8
У нашого хлоп'ятонька
92
У недєлю п'ю, п'ю
5
У неділю рано
6
У неділю рано-вранці
1
У ніч під Новий рік
36
У пана дзядзька
10
У парку
101
У Петрівку
43
У полі береза
5
У полі криничка муром мурована
191
У полю й криниченька, видно дно
5
У похід
104
У рідній стороні
82
У рідній школі
36
У Різдво
46
У Різдвяні білі свята
41
У Різдв'яну ніч
41
У садку
100
У саду
94
У себе повір
30
У середу родилася
5
У сосновий, у лісок
102
У сусіда хата біла
1
У табір
104
У Флоренції літо
43
У царстві Твоїм
11, 24
У цілунках і ласках
55

У школу
87
Уж ты, вербушка
68
Уже пора
63
Узвар
41
Узнал тебя не сразу
55
Узяла лисичка скрипку
95, 104
Украина
57
Україна
48, 77, 81
Україна — любий край
66
Україна молода
82
Україна моя чорнобрива
66
Україна-мати
47, 66
Україна-ненька
42
Україні
14, 19
Українка я маленька
2, 78, 95, 109
Україно
16
Україно матінко моя
42
Україно моя
42, 53
Україно, моя Україно
61, 99
Україночка
91
Українська осінь
75
Українська пісня
58
Український гопачок
97
Українські діти
42
Українці мої
66
Улетела пташечка
34
Улыбка
50
Улыбнись
39, 168
Умер Кобзар
69
Умовляла мене мати
44
Упав сніжок
5
Упрямое время
47
Ура! Фізкультура!
83
Урожайна
108
Уроки музики
82
Усе в піснях моєї мами
82
Усе гори
5
Усе гори та долини
5
Усе любов'ю зміряне до дна
45
Усе на світі від любові
69
Усі гори зеленіють
1, 5, 7
Усіх чарує літо
91
Усміхнись
111
Уста говорять
71
Уставай, хазяйко
6
Утішалася мати дочкою
5
Утка
110
Утро туманное
34

Ухтимко
Учимся писать
Учися, дитино
Учитель
Учитель пения
Учітеся, брати мої
Фантазия
Февраль
Фігурне катання
Фіззарядка
Фізкульт-ура
Фрагмент з "Messe Solennelle"
Фрагменти Божественної літургії
Фрагменти з Літургії Святого
Іоанна Златоуста
Франкова криниця
Фронтові побратими
Футбол
Футболісти
Хабанера
Хай буде щастя
Хай відчую себе козаком
Хай живе надія
Хай квітує земля
Хай щасливі будуть люди
Хата скраю
Хвали, душе моя, Господа
Хвалилася береза
Хвалите Господа
Хваліте Господа з небес
Хвилька
Хвилююча мить
Хвороблива дитина
Херувимская
Херувимська
Херувимська пісня
Хитра чічка
Хитрий лис фарбує ліс
Хитрий Петрусь
Хіба не пам'ятаєте?
Хліборобська величальна
Хліборобська дума
Хлоп, хлоп
Хлопці-козаки
Хлопці-риболовці
Хлопчик Юрчик і котик Мурчик
Хлопчик-рибальчик
Хлоп'ята і дівчата

40
110
98
47, 77
39
2, 109
55
59
107
105
105
11
16
11
33
19
43
105
13
50
96
80
89
35
52
24
1, 191
29
24
106
86
100
11
11, 13
10, 24
36
87
99
55
108
61
78
66
8
75
90
80
147

Хлоп'ята-футболісти
107
Хмара наступає
7
Хмаринка
77
Хмаринки
43
Хмель грез
59
Ходзіць-походзіць мєсяц по нєбу
10
Ходила, бродила
5
Ходила дєвка по сеножаті
5
Ходить в небі пастушок
102
Ходить вовк
92
Ходить гарбуз
95, 104
Ходить гарбуз по городу
2, 78, 109
Ходить дівчіна по сіножаті
5
Ходить зворами весна
69
Ходить милий по садочку
5
Ходить орел понад морем
5
Ходить Пава понад воду
191
Ходить хмаронька
103
Ходить червень
103
Хозяйка-осень
47
Хокеїсти
105
Хома п'яний у млині
44
Хор хрестоносців та паломників
13
Хорошо, когда...
47
Хоть як говорить
92
Хоч із дому не виходь
40
Хочеш вір
102
Хочу стати музикантом
91
Хрещена мати косу заплітає
83
Хризантема
59
Хризантеми
35
Христина
38
Христос воскрес
94
Христос-спаситель, в полночь
родился
7
Хрущі
85
Хто ж цей Хтось?
94
Хто кого перемете
93
Хто малює?
94
Хто не миє овочі
100
Хто раніше всіх встає
100
Хто тут живе
100
Хто, хто Миколая любить
2, 109
Хто це?
92
Хто чергові?
79
Хто що пише
87
Художник
94
Хуртовина
81
148

Цапок
102
Царівна
8, 84, 94
Цвет разлуки
58
Цветет калина
50
Цветы Ровно
51
Цветы цикория
59
Цвінь-цвірінь
40
Цвіт землі
80
Цвіт кохання
33
Цвіт України і краса
104
Цвіте безсмертник на могилі
35
Цвіте гортензія
55
Цвіте терен
1, 8, 37
Цвіте шипшина
89
Цвітуть в садах духмяні абрикоси
55
Цвітуть осінні тихі небеса
54
Це для нас!
80
Це моя Україна
66
Цибуля
52
Циганочко моя
8
Циганочко-ворожечко
5
Циганське життя
13
Цікавий Носоріг
112
Цілуй мене
45
Цукерки
88
Цыплята
110
Ця земля — Україна
38
Чай
40, 50
Чари
55
Чари кохання
58
Чарівна сопілочка
78
Чарівне яєчко
93
Чарівний капелюшок
91
Чарівний край
43
Чарівний мірошник
75
Чарівний смичок
80
Чарівник
30
Чарівник із мене нікудишній
55
Чарівниця
48
Чарівниця Осінь
94
Чарка до чарки
46
Чарувала осінь
75
Час гуляти, час поспати
82
Час додому, час
1, 16
Час не минає
30
Час поволі пливе, як зустрів я тебе
7
Час рікою пливе
5, 8
Часу зовсім я не маю
94

Часы спешат, часы бегут
31
Чебреці
45
Чебрецюю вікна
55
Чей слышится призыв
16
Чекає калина
52
Чемні діти
92
Чемні та слухняні
98
Червень
87, 94
Червона калина
58, 66
Червона калина, а листя зелене
7
Червона калина біленько зацвіла
191
Червона калина біло процвітає
7
Червона калина, чого в лузі
стоїш?
191
Червона калино
5, 8
Червона рута
81
Червоніють маки
89
Черевата мєсила
5
Черевички
72, 84, 100
Через гору та в лісок
191
Через гребельку йду
5
Через дорогу
5
Через лісок на пісок
5
Через лісочок битая стежечка
5
Через міст перейти
8
Через мости високіє
10
Через наше сельце
10
Через пісню життя відчуваю
30
Через поле України
6
Через поле, через ліс
73, 75, 102
Через поле широке
5
Через річку кладка
8
Через сад-виноград
5
Через село, через Бондарівку
191
Через сєнєчки в вішньов сад
5
Через синє море бита доріженька
5
Черемуха
76
Черешні
69
Черкащина
53
Черкащино
61
Четвертий тост
58
Четыре коня
73
Четыре таракана и сверчок
168
Чи будеш ти, дівчинонько
5
Чи вдома, вдома да мужняя жона
5
Чи ви чули, дівчатонька?
8
Чи знаєш ти
46
Чи не той то Омелько
84

Чи серце у когось за вами болить?
Чи ти, милий, пилом припав
Чи ти, сину, спився
Чи то грім гримить
Чи то дівчинка
Чи то інфантерія?
Чи це ж тая криниченька
Чи я в лузі не калина була
Чи я тебе не любив?
Чи я тобі, моя мати, не казала
Чиви-чиви
Чобітки
Чобітки мої
Човник надії
Човник хитається
Чого вчать у школі
Чого Галя невесела
Чого, дівчино, сумна ходиш?
Чого дуб зелений
Чого ж вода каламутна
Чого, крініце, чого, водіце, так рано
замерзаєш
Чого мені додому
Чого, мила, губи дмеш
Чогось мені тяжко, неначе
когось жаль
Чогось мені чудно
Чоловіче, я слаба
Чом береза суха, не зелена
Чом дуб не зелений
Чом соловей не співає
Чом, соловей, ти не щебечеш
Чом ти, Галю, невесела
Чом ти не прийшов?
Чом ти, роженько, в городі єдна
Чом, чом не прийшов
Чом, чом, чом, земле моя
Чом я не хазяйка
Чом я, чом я, чом я не красива
Чому?
Чому бджоли не йдуть в поле
Чому ведмідь взимку спить
Чому душа моя болить
Чому так серденько щемить
Чорна гречка, білі крупи
Чорна киця
Чорна рілля ізорана
Чорна хмара наступає

33
1
5
46
93
46
1
1
46
5
39
112
103
91
46
95
5
7
5
1
5
5
5
7
5
7, 8
5
1
5
5
5
8, 81
5
1
16
84
7
85
14
79
52
52
5
104
1, 16
5, 7
149

Чорний чуб
45
Чорні очі
58
Чорні очка, як терен
8
Чорні хмари при долині
8
Чорнії брови
1, 123
Чорнобривці
62, 65, 81
Чорнобривці для мами
89
Чорноморець
8
Чорноморець, матінко,
Чорноморець
5
Чорноморець не йде, їде
5
Чорнушко-душко, вставай
раненько, вмивай личенько
191
Чоровская шарлота
5
Чотири воли пасу я
8, 16
Чотири коти
94
Чотири ружі
8
Что ж ты опустила глаза
11
Что за дерево такое?
73
Что зимой надеть берёзке?
68
Что нельзя купить?
39
Чубчик-любчик
46
Чудак
118
Чудні вечорниці
36
Чудно мені, чудно
191
Чудова мить
38
Чудове літо
107
Чудотворець Миколай
86
Чудотворний Миколаю
52
Чуєш, брате мій
68
Чуєш, мамо?
40
Чуєш, мій сину
66
Чуєш, як дихає рута
16
Чужого горя не буває
42
Чумарочка рябесенька
1
Чумацький шлях
43
Чумаче, чумаче
5
Чунга-Чанга
78
Шабелина
8
Шал кохання
43
Шанс
32
Шануймо жінку
33
Шапочка дощу
77
Швець
93
Шевченківські краї
43
Широка долина, шовкова трава
7
Широкая річка
8
Широке коріння
49
150

Шкільний дзвінок
99
Шкільний Дон-Жуан
40
Шкільний корабль
81
Шкільний останній вальс
108
Школа моя
27
Школо рідна
77
Школяри-школярики
40
Шла Олєчка горою
5
Шли сапожки красные
47
Шо схотєли, те зробили
5
Шо то в свата телепається
5
Шо то, шо то за стороженька
5
Шпачок
87
Шпиталь
8
Шумить, гуде сусононька
5
Шуміла діброва
8
Шуміли верби
46
Шуміли сосни над Горінь-рікою
51
Шумка
69
Шумлять сади
65
Шуршащая песенка
113
Шуточные песни
168
Щастя мені молоденькій
36
Щастя-долі
46
Ще кури не піли
5
Ще не вечір
48
Ще не вмерла Україна
16, 81, 104
Ще хмара не найшла
5
Щебетала пташечка
2, 95, 109
Щедра білочка
94
Щедра осінь
83
Щедрий вечір
6, 13, 23, 45, 82
Щедрий вечір всім нам
14
Щедрий вечір, добрий вечір
5, 23
Щедрий вечор, добрий вечор
5
Щедрик
62, 128
Щедрик, щедрик, щедрівочка
79
Щедрик, щедрик, щедрованка
5
Щедрик-бедрик
5
Щедрівка для учителя
44
Щедрівонька
23
Щедрівочка щедрувала
95
Що б зробить таке веселе?
40
Що для мене Україна
77
Що за гриб?
93
Що кому сниться
72
Що на спинці в їжачка?
93
Що нам осінь принесе
78, 95

Що Новий приносить рік?
Що ти думала
Що ти, синку, робиш
Що то за предиво
Що то за предіво
Що читав я уперше
Щоб здоровими зростати
Щоб позбутися спокуси
Щороку ви, пташки
Щось у борі гукає
Элегия
Эмигранты
Эмине играет
Эммануил
Это капелька дождя
Это музыка
Этот мир придуман не нами
Этюд
Юбилей
Южная ночь
Юля
Юнакові
Юність
Я бачив як вітер березу зломав
Я буду имя Твое прославлять
Я в бору жито жала
Я в середу родилася
Я вас любив
Я вірю в майбутнє твоє, Україно
Я готуюся до школи
Я — дитинонька маленька
Я дожив. Ти вже вільна,
моя Україно!
Я дружка маленька
Я є веселий мандрівник
Я є українець
Я ж думала, що зажалася
Я з того краю, де пісні співають
Я знову жити починаю
Я зриваю полин
Я і моя сім'я
Я катався на слоні
Я коза ярая
Я коротаю жизнь мою
Я люблю
Я люблю свою матусю
Я люблю тебе, мамо
Я люблю тебе рідне село

79
5
5
5, 6, 9
5
82
105
99
62
5
59
31
110
29
27
27
168
59
31, 48
59
72
21
45
1
29
5
7, 8
16
42
82
75
16
5
104
87
5
82
38
16
92, 93
75
78
11
42
111
48
108

Я люблю тебе, Україно!
108
Я маленький пастушок
78
Я маленький хлопчик
78, 95
Я маленький холмщак
52
Я малюю море
80
Я малюю мрію
80
Я молюсь тихенько
99
Я на ганку стою
5
Я на ярмарку була
108
Я не люблю зими
82
Я не хочу грати у війну
40
Я опять возвращаюсь
58
Я по сходинках днів
55
Я подарую мамі
101
Я помню вальса звук прелестный
34
Я посплю
92
Я пришел в этот мир
47
Я прошу вас, поручик...
58
Я прошу небеса...
69
Я сам
94
Я сестру свою люблю
94, 103
Я слышу снова капели
47
Я співаю
99
Я счастлива, что есть ты у меня
48
Я сьогодні від вас від'їжджаю
8
Я — Твоя дитина
99
Я, ти, літо між нами
73
Я у зошиті пишу
72
Я у мами вже велика
92
Я у мами помічниця
100
Я — Українець
108
Я українець
16
Я — Українка
42
Я утром ходила в город Вефлиєм
7
Я чекаю тебе
61
Я шахтарочка сама
7
Я шепнула вам на вушко
101
Я щаслива
30
Яблука червоні
102
Яблуко спокуси
38
Яблунева доля
45
Ягіла-гілочка
191
Ягілочка
2, 109
Як Божа Мати
23
Як була я маленька
8
Як вечір настане
8
Як ви умирали
16
Як вітається зима
92
151

Як дали нам дівку
5
Як діждемо літа
2, 78, 109
Як з Бережан до кадри
46
Як зайчата малювали
93
Як засядем, браття, коло чари
44
Як ішли ми в мандрівку світами
46
Як калина зацвіла
46
Як ми катаємось
93
Як на дальнім небосхилі
54
Як не женився, то й не журився
191
Як не любити простори Полісся
51
Як підросту
82
Як побачив її вроду
108
Як посаджу рожу
5
Як посіяв мужик
84
Як птахи склювали сніг
87
Як служив же я у пана
84
Як співають гуцулики
36
Як стрільці йшли з України
46
Як ся хтіла бідна вдова
8
Як ти в маршалки собірався
5
Як умру, то поховайте
1
Як швидко літо проминуло
87
Як я був малий хлопець
8
Як я вам надокучила
5
Як я їхав зночі від милої
8
Як я люблю тебе
128
Як я люблю тебе!
30
Як я на коровай ішла
5
Як я оженився
36
Якби мені не тиночки
1
Якби мені сивий кінь
8
Якби мені черевики
1
Якби не було зими...
79
Якби я мала крила орлині
65
Якби-м була знала
8
Яке ж то чудо — музика
82
Яке то щастя жити з Богом
82
Який чудовий білий світ
108

Який чумак нещасливий
Якторівська фігура
Якщо добрий ти
Ялиночка
Ямщик, не гони лошадей
Яна
Январь
Ясенець
Ясени
Ясна дитина
Ясна зоря
A crane's shout
A Troika
Agnus Dei
Alma mater
An autumn tune
Ave Maria
Ave Музика
Besame mucho
Contra spem spero!
Eskulap
Funiculi, funicula
Gallas
Gaudeamus
Jingle bells
Kyrie eleison
Let it be
Lilac's flowers
Mata del Anima Sola
Personent Hodie
Snow-white castus blooms
Song for a heart
Stabat Mater
The lord bless you and keep you
The man i love
Un amore cosi grande
Vere Languores Nostros
Yesterday

5
82
78
104, 112
34
85
59
71
58
41
12
31
31
11
55
31
43, 62
63
13, 28
71
53
13, 28
31
14
79, 168
10
81
31
11
62
31
31
11
27
65
13, 28
62
81, 168

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А в нашого хазяїна стоїть явір
у дворі
А в полі, в полі сам Господь ходив
А вже весна, а вже красна
А вже третій вечір, як дівчину бачив
А ви бачили, що свині сіяли
у морі дині?
152

6
6
1
1
72

А ворона воронятко
А вчора звечора, з небесного двора
А вчора звечора, засвітилась зоря
А где найти мне те слова
А для чого пада сніг?
А за вікнами — зима, і смуток
душу крає

93
6
6
48
94
58

А за ліхімі за марозамі
15
А звідси гора, а звідти друга
8
А между небом и землей
30
А мій милий вареничків хоче
84
А моя бабуся
94, 103
А на душі у мене свято
16
А надворі заметіль
111
А сегодня у нас юбилей
31
А у мене ручки
93
А хто, хто Миколая любить?
14
А чи вже готові
41
А чому це у Марічки
92
А я йшов-поспішав по траві
73
А я ляльку маю, тому
добре знаю
82
А я на небі он та зірниця
44
А я пришла, а ты ушел
50
А я свому миленькому
36
А я хлопець-молодець, в мене
коник-стрибунець
2, 109
А-а-а а яблучка два!
95
Аби не запізнитися на прощу!
41
Аграрії — це люди вічні
42
Аж гнеться калина від співу
дзвінкого!
87
Алые вербы над тихой водой
27
Амінь. Господи, помилуй
24
Амінь. Святий Боже
124
Ангел з неба пастирям ся являє
6
Ангелы и люди в праздник
Рождества
67
Арзы — куклу звать мою
110
Армія — велика дружня сила
50
Ах, осень — желтая разлучница!
58
Ах, сколько Золушек живет
39
Ах, Троица, ах, Троица
67
Бабцю! Бабцю!
93
Багато міст прекрасних в світі
32
Багряний від крові світанок
53
Багряно виблискують крона калин
80
Бандуристе, орле сизий, добре
тобі, брате
44
Батьківська земле, краю багатий
46
Баю-бай
80
Без вагання скажем прямо
89
Без дров, без огня
89
Без кінця у всіх дворах
105
Без кохання тьмяніє життя
50

Без нас буде на землі все
чорно-білим
83
Безліч в бабусеньки
76
Белая гвардия — белый туман
58
Белый, черный да чубатый
110
Бере-бере-березень
94
Берези ген зібрались всі
76
Беру аккорд и начинаю песню
58
Б'є джерело під вербою
55
Біг вітерець, висвистував
103
Біг струмочок невеличкий
87
Біжать шляхи долинами
45
Біла квочка-чубарочка
по двору ходила
2, 109
Біла паляничка
40
Біла птаха прилетіла
77
Біла хата, чепурненька
108
Біла хмарка тане
89
Білесенькі сніжиночки
72, 95, 204
Білий, білий пух
86
Білий котику вухастий
75
Білий сніг, білий сніг
86
Білий сніг, білий сніг, білий сніг
86
Білий сніг у березовий гай
44
Білі білочка грибочки
94
Білі-білі хати
93
Білосніжний бузок під хатиной
у мами
58
Білочка в дуплі
96
Більше, ніж саму себе
42, 61
Більшого привілля
76
Біля буйних лоз та високих
круч
14, 19
Біля водоспаду
36
Біля возика конячка
72
Біля гаю, де вогонь калин
16, 45
Біля криниченьки дівчина стояла
58
Біля моря у Одесі
91
Біля нашої школи
40
Біля річки хатина
43
Біля хати магнолія
69
Бім-бом, дзелень-бом
78
Благословенна царствує пора!
32
Блаженний день, блаженний час
124
Блещет яркий снег
79
Ближних гор очертанья почти
не видны
31
Близькі мені твої дороги
82
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Блищить у хаті вогник
50
Блукали ми по місту після школи
40
Бог дав для нас вихідний
99
Бог предвічний народився
10, 19,
23, 104
Бог ся рождає, хто то може знати?
6
Богогласика
68
Богородице Діво
68
Бодріться брати галичани
46
Божа зірка золота
41
Боже Великий, Творче всесвіту
46
Боже, Господи, Ісусе
41
Боже, що дав нам цю днину
104
Боже-Отче, наш єдиний
36
Борода — длиннющая!
110
Браво, Маэстро, браво
48
Братик, мама, я і татко
93
Бродить березень між березами
65
Брунька на гілці
94
Був колір губ червоний, як авто
30
Був на морі я недавно
94
Був я в тети, у своєї тети
104
Бува, одна, тамуючи досаду
45
Бувають дні звичайні і святкові
38
Буде вільна Україна, будем
вільні ми!
53
Будував базіка дім
87
Будуть гості знов у нас
98
Будь мені розрадою
128
Будь, Україно, сильна могуча
46
Будьте завжди ніжними душею
35
Букви в зошиті писать
95
Була киця, гарна киця, Чорна
звалася, М'яв-м'яв
104
Були в татка три сини
103
Були стрибки. О, скільки їх!
16
Бурий лапу у берлозі
112
Буяє зеленню природа
36
Буяє тепле літо
88
Бывает так: звучит во мне
призывно
59
В Антарктиде льдины землю
скрыли
118
В бабусі Олі
94
В береги Дніпрові
108
В білій блузі вишня
16
В вечірню годину, де в зорях
долина
54
154

В Вифлеємі, у містечку,
де провадив зорі шлях
В Вифлиємі днесь новина
В Віфліємі тайна стала превелика
В вышине небесной
В години журливі
В горах грім гуде, хоч зима паде
В гості до неї всі водять онуків
В далечінь по рейках мчать
состави
В день святковий, в день чудесний
В дитсадочку квітники
В дитсадочку хлопчаки
В дымке нежно-голубой среди
гор ажурных
В жизни нам не всегда везет
В жовтні небо синє
В зеленолистому саду
В землю теплую упала
В золотій хустинці
В колисці я почав співати
В королівстві моїм, у моєму житті
В кругу общенья соберемся
или вдвоем, или втроем
В лапку шмель берет смычок
В легком танце, голубка,
со мной закружись
В лесах живет веселый гном,
затейник и чудак
В листву зарылся теплый
солнца луч
В лиху добу під горою
В лісі жовтень спочивав
В лісі тихо, всі поснули
В літнім лісі на поляні
В маленькій хаті кріпака
В мастерской своей лесной
В мене голки найгостріші
В мене подруга — найкраща
В мене стільки є ляльок
В місті Холмі на торзі, на торзі,
на торзі
В місяці травні, на квіти багатім
В моем распахнутом окне метель
серебряных черемух
В моєму городчику
В моих руках цветок осенний
В моїм садочку цвітуть цвіточки

14
22
6
67
45
16
27
58
36
103
85
29
50
41
40
27
87
82
88
29
118
62
39
30
68
75
92
43
50
73
112
94
94
84
20
39
8
59
8

В морі синім хвиль багато
106
В найгіркіший час я чую
81
В нас, діток гарненьких
86
В наши ладони с высоты
сыплет звезды август
57
В наших криницях дивна вода
14
В нашім саді явір посаджений
49
В нашої бабусі
78, 95
В небесах высоко ярко солнце
светит
168
В небі зіронька засвітилася
68
В небі сонечко яскраве
103
В неї сині очі, мов зіниці неба
16
В новорічну ніч чудову
36
В огне боёв и холоде буранов
44
В окно раскрытое пушинка золотая
59
В осені просила із самого ранку
69
В очах твоїх квітучий сад
30
В парках города, скверах —
повсюду
51
В парке, на аллее у пруда
58
В парке осеннем — эквилибрист
47
В победе над врагом
43
В повітрі морознім кружляє
101
В полонині між горами ярочок
маленький
36
В праздничном наряде лес
110
В саду зрубали яблуню стару
45
В саду моїм горіхів зорепад
38
В саду ходила, квіти зривала
8
В світі існує постійний процес
50
В світлі дні весняні з усієї землі
61
В селі гірському, біля джерела
82
В сиву даль хмаринки
43
В синім небі птах кружляє
53
В січневі дні, зимової години
50
В солнечных лужах купаются
голуби
39
В сонця жайвір підхопив
102
В спогадах лечу
55
В спортивному залі зібрались
малята
107
В старому місті кафе і бари
40
В теплім надвечір'ї шепче яворина
61
В траве сидел кузнечик
118
В хаті тепленькій стихла розмова
82
В центре города большого
168
В цієї пані сукні різні
52

В чарівному сні, вночі, навесні
73
В час журби, в час розставання
13, 28
В чистом во поле кони топали!
47
Важку голову схилив
100
Вас від сонця та дощу ховаю
52
Василю, Василю, я тобі не вірю
8
Ваше благородие, госпожа
разлука
168
Ввечері матуся нас чарує
41, 80
Вдаряй мечем, вдаряй, вдаряй
46
Вдома вчить мене матуся
98
Ведмежата волохаті
92
Ведмежатко косолапе
93
Великдень недалечко!
41
Великий Царь Творец Вселенной
29
Вербиченька, вербиченька,
незаймана краса!
58
Верблюжонок наш устал
110
Вересневий світлий день
78
Вертався я з річки
89
Верьте, не верьте, но есть у меня
73
Веселая мышка в рояле жила
27
Веселі промінці
40
Весело вертлявій білці
112
Весело всміхається до тата
50
Весело на свято поспішають діти
36
Веселым и дружным отрядом
39
Весенний город спит, а звезды поапрельски
58
Весна, весна нам свято принесла
111
Весна прийшла! — шпаки щебечуть 55
Весна проходит, скоро будет лето
48
Веснонька прийшла
98
Весною збуджені гаї
45
Весною небо зацвітає
33
Весняний подих вже не за горами
58
Весняні злети і небесні мрії
33
Весь день шаленіли гармати
40
Вечер догорает над рекою
7
Вечер наступает
27
Вечереет… Полоска заката
55
Вечір зорі розкидав по небу
44
Вечір надворі, ніч наступає
1
Вечір… Тихо, ясно Зіронька зоріє
16
Вечірній дух нікотіани
27
Вечорові світяться вогні
76, 95
Вечором в таборі вогник розгорів
104
В'ється берегом стежинка
85
155

Вже вечір вечоріє — Маруся
йде гулять
8
Вже вечір вечоріє, повстанське
серце б'є
8
Вже вкотре у зраді й надії щораз
43
Вже зима надворі і сніжинки
знов кружляють
37
Вже зриває вітер
75
Вже Ісусик народився в Вифлеємі
23
Вже на осінь лягло журавлине
крило
35
Вже настала осінь
95
Вже не раз мені снився сон
96
Вже постукала весна
93
Вже Різдво Христове
36
Вже розставання час
55
Вже серпень косить вранішні
тумани
42
Вже стомилась дитинка виглядать
весну
77
Вже тане ніч так тихо, так
примхливо
55
Вже традиційно на Вкраїні
53
Вже ясне сонце світ позолотило
46
Вже ясний світ у вікна б'є
46
Взгляни, товарищ, как помолодел
51
Взмах крыла — и лебедь над водою 58
Взойдет восход над Иордан-рекой
29
Взяв би я бандуру та й зіграв,
що знав
1
Ви за свободу гинули без скарги
46
Ви можете повірити мені
75
Ви рятували в горі і щасті
43
Ви скажіть мені, будь ласка
94
Вибіг котик на поріг
93
Виглядає мене рідна хата
108
Виглядає сонечко
92
Видніється пшениця, ген, на полі
108
Визирнуло сонечко
78
Вийди, вийди, сонечко, на дідове
полечко
78, 104
Вийду я на ганочок
58
Вийшла в небо райдужна підкова
100
Вийшла дівчина раненько
108
Вийшла киця на сніжок
92
Вийшла на полянку
101
Вийшло сонце із хатини
102
Вийшов на дорогу
76
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Вийшов травень з лісу
Випадкова зустріч нас вела в весну
Виростеш ти, сину, вирушиш
в дорогу
Вирує храм науки — рідний дім
Виряджа до школи Осінь
Висне небо синє
Висохла криниця
Вишиває доля цвітом калиновим
Вишивала мати
Вишивала рушничок
Вишня листячко скидає
Вище золота Софії
Від вогника маліє на очах
Від Києва до Львова
Від любові і взимку весніють сади
Від оселі до оселі
Від села до села
Від сонця Божий день ясний
Від туману і тополі
Відшуміли жита, воском
лите колосся
Віє вітер, віє буйний
Візьмемось за руки
Вік наш короткий, мов житнє
стебло
Він виріс гінко біля хати
Він жив собі під гаєм
Він кучерявий і рогатий
Він немов довірливий метелик
Він ходить від хати до хати
Вірять кораблі всі у порту
Вісім яблучок червоних
Вітай суворий гордий ліс
Вітер на морі
Вітерець із лугів повіває
Вітерець легенький
Вітри весною з сонцем у танці
Вітри і синії тумани
Вічевий дзвін народ на сполох
кличе
Вію, вію, вію вінець
Віяв ніччю вітер
Вкотре світло згасло у вікні
Влий у серце мені тепла
Влітку поле, мов з сатину
Вместе с бабушкой сидим опять
мы дома

87
48
81
55
99
87
66
61
85
36
75
40
52
40
30
41
69
33
65
43
8
104
38
87
52
52
79
41
80
102
26
79
56
94
80
128
16
104
87
43
16
100
39

Вновь березы облетели
Вновь вспыхнет заря, над землею
день взойдет
Вновь сентябрь месяц
Вночі кредити спати не дають
Во Вифлеємі нині новина
Вова сестру колисає
Вознесся храм под небеса
Война была… Война давно была
Володимире! Наш батьку
милостивий!
Вона прийшла непрохана й неждана
Вона тендітна, мов лілея
Вона як ружа, скрапана росою
Ворвался ветра шквал — неистово
и прежде
Воробушек на веточке
Восени, коли багрянець ледь торкає
листя
Вот началась новой жизни дорога
Вот покинула гнездо
Вот это для мужчин — рюкзак
и ледоруб
Впали дві зірниці та й в одну
криницю
Впевнено сонце крокує степами
Враг коварен был, зол и жесток
Вранці, любе сонечко
Все із доброго чи злого
Все мои взлеты и паденья
Все навколо, наче грає
Все росте, цвіте на світі
Все у ній — твоє багатство
Все чаще грусть в твоих глазах
Всем нашим встречам разлуки,
увы, суждены
Всецарице Преблагая
Всі ангельські хори у небі співайте
Всі розмови між нами — про
моди й пісні
Всі співають Вам сумні пісні
Всі твої бажання
Всміхалась вивірка на вітах
Вставай, вставай, господарю,
та в віконце погляди
Встає заграва на блакитнім небі
Встретила во сне
Всього сім нот

31
29
110
42
104
89
67
32
33
69
40
30
31
74
83
110
27
168
65
50
50
52
80
43
100
40
82
48
168
67
36
82
82
88
82
6
53
50
82

Всьому свій час! — Почула я
від мами
Всюди сонечко розлито
Вся жизнь — как гамма
Вся наша природа — зелена
аптека
Втік від котика клубок
Втомлена іду я спатки
Втомлена осінь
Вчила білочка читати
Вчила любити мене
Вчителько наша, добра і строга
Вчительська доля — щаслива,
як нива
Вчора осінь пролітала
Вчора я
Вы спешите навестить
Выпал белый, белый снег
Гарбуз білий качається
Гарне свято сьогодні
Гарний видався деньок
Гартували свої ніжки
Гасне день рум'яний
Гаснут дальней Альпухары
Гвоздики, нарциси, тюльпани
Где в ромашках хоровод берез
Где сокрыто счастье в этом мире
Где-то, в каком-то краю
Гей, га, у таночок
Гей, гуртуймось та лучімося
Гей, любий клене
Гей на видноколі
Гей, не сумна хмаринка
Гей, нема то так нікому
Гей, нуте, хлопці, славні молодці
Гей по нашій Україні
Гей, простори які!
Гей там у Вільхівці, там
дівчина жиє
Гей, у лузі червона калина
похилилася
Гей через поле та все в пожарині
Ге-ле-ло! Ге-ле-ло!
Ген, біжить у простори ріка
Гетьте, думи, ви хмари осінні!
Гиацинты, гиацинты, мне весна
вас подарила
Гілками легіт шелестить

87
94
43
100
92
41
47
36
82
79
82
47
81
50
59
61
66
105
107
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34
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58
29
58
22
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69
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8
61
21
46
104
16
10
30
71
59
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Гілки до дерева хиляться
33
Гірку ми насипали
105
Гірчить в душі бентежний щем,
болючий щем
35
Глибоко в норі світлиця
112
Гляну в небо синє — заздрощі
беруть
77
Глянув зайчик на бузок
94
Говорила мати у літа далекі
65
Говорила мені мама і бабуся теж
47
Го-го-го, коза, го-го, сірая
79
Годі, діточки, вам спати
41
Голубий світанок горлиця будила
124
Голубою, голубою стрічкою
69
Гоп, скок, руки в боки
104
Горит, играя надо мной,
багряная заря
29
Горіла сосна, палала
8
Горобець-молодець
92, 93
Гороб'ятам каже тато
93
Горять променисто вогні мого міста 56
Господи, Господь наш
67
Господи! И нет другого имени
под небом
29
Господи, помилуй
24
Господь Всевишній єдиний є у світі 99
Господь Иисус — великий Царь
29
Грає, грає пастушок
79
Грає море зелене
81
Граєм, граєм в перукарню
94
Грай, бджілко, грай!
71
Грай, музико, та не стій
30
Грайте полечку, музики!
91
Грала киця в відбивач
82
Гремит за окнами салют
73
Грім у небі гримотить
85
Гуляв, співав і веселився
82
Гуляю вечером на Липках
55
Гур-гур-гур, — грохочет гром
74
Ґава всілася на дуба
102
Да що на горі да імбер, імбер
22
Давайте восклицать, друг
другом восхищаться
81, 168
Давайте же вспомним, подруги
19
Давним-давно в далекий час
40
Давно пішли з життя мої батьки
58
Дайте ми горівки
8
Далеко десь у Коломиї
16
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Даль в дивной тишине расстилает
мне простор голубой
29
Даль. Шир. Світла височінь
80
Дам я яловицю
65, 68
Дарувала мама рано навесні
73
Даруй свій погляд ласкавий
43
Дарунків гору я дістав
94
Два баранчики зустрілись
92
Два дурака издалека пришли
к себе домой
39
Две норушки, две подружки,
очень маленькие мышки
39
Дві зозулі прилетіли, всілися
на гілля
43
Дві лисички — дві сестрички
92
Дві Оленки, три Ганнусі
103
Дві пісні мамині багаті
61
Дві хмаринки припливли
98
Дві хмариноньки перлисті
102
Дворец культуры, нам тобой
гордиться!
58
Де б я не жив, куди б не йшов
45
Де б я не ходила, де б я не була
8
Де багато сонця
89
Де гора Говерла — ростуть
едельвейси
69
Де гуляєш, вітерець?
100
Де ж ти, веснонько, де барилася
68
Де зелена грядка
93
Де зелені хмари яворів
42
Де калиною пахнуть світанки
56
Де лелека картаво клекоче
30
Де на положистім веснянім схилі
31
Де над озерами марево плине
35
Де ріка, берізки сумно стоять
80
Де сонце ласкаве
99
Де ти, білочко, живеш?
95
Де ти літаєш, літо
89
День и ночь роняет сердце ласку
34
Десь далеко чути гуркіт грому
32
Десь лине пісня солов'їна
42
Десь при вранішній зорі, коли
в росах трави
58
Десь там, далеко за морями
82
Десь тут була подоляночка
1, 2, 7, 8,
13, 78, 95, 109
Десять пальчиков умелых
106
Дети спросили у Божьей коровки
27

Джонатан Билл, который убил
62
Дзвенить, дзвенить шкільний
дзвінок
99
Дзвенять дзвінки по всій країні
78
Дзвін шабель, пісні, походи
16
Дзвонить дзвіночок
87
Дзвонять дзвони знову й знову
41
Дзінь, дзінь, дзінь дзвенить
дзвіночок
72
Дзюркочучи між травами, біжать
струмки із гір
36
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю
1
Дивна, дивная новина: народила
Діва сина
6
Дивне в мене люстерце
94
Дивуються перехожі, що ми
з мамою так схожі
95
Дитячий сміх — батьківське щастя
42
Дівка Явдошка сіяла пшеницю
2,
79, 84, 109
Діво Маріє, Мати Хреста
46
Дівчино-рибчино, не бав мене
8
Дід Мороз до вас прийшов
43
Дід Мороз по лісі йшов
93
Дід Мороз прийшов до нас
111
Дід Мороз старався нині
94
Дід траву на лузі косить
89
Діда вітають хлібом і сіллю
47
Діду мій, дударику
2, 78, 109
Діти з-за порога
41
Діти чемні і слухняні
92
Дітки ми побожні, церкви
не минаємо
99
Діточки в цю нічку
86
Длинная ночь, темная ночь
50
Длинною дорогой
50
Для каждого из нас
50
Для мам своих всегда мы — дети
50
Для нас пісня українська —
як в спеку криниця
16
Днєсь настала нам новина
часу одного
6
Дні довкіл ясні, ясні
89
Дні і ночі шумлять
45
Дні коротшають потроху
94
Дні летять, і минеться розлука
55
Дніпре привільний, земле Тарасова
61
"До" — горобчик у гніздо
80

До Дніпра я приходжу вмивати
свій зір
61
До зеленої долини
93
До корзини куля хоче
89
До смаку усім сніданок
75
До Тебе, Ісусе, я ручки складаю
41
До Тебе лину я душею
36
До тебе, мати моя рідна
71
До тебе мій краю, де я ся родив
63
Добра ніч, тиха ніч, місяць
сходить ясно
43
Добрая шутка, звонкий смех
65
Добре знають всі звірята
107
Добрий вечір, вчителю дорогий!
44
Добрий вечір, дівчино, куди йдеш?
84
Добрий вечір, лисонько, куди йдеш?
79
Добрий вечір, люди, в вашій
теплій хаті
14
Добрий вечір тобі, пане
господарю, радуйся
6
Добрий день, лелеки, журавлі
82
Довгохвоста, білобока
94
Довіку не забути дні дитячі
108
Догорає в небі зоря-зоряниця
16
Дождь. Дождинки, словно пули
47
Долго мальчик белобрысый
47
Долею прийдешньою ти мені
наснилася
45
Доля жінки дуже рясная
47
Дон, дон, дон, дон, ді-лі, ді-лі
62
Дорога біла стелиться
88, 101
Дороги іншої не треба
81
Досить невільная думка мовчала
71
Достигають яблука
16
Дочки-сыночки желанные. Дочкисыночки славные
106
Дощик босоніж по землі пробіг
78
Дощик вулицями йде
95
Дощик крап-крап-крап
111
Дощі з гостей прийшли, лягли
на душу
33
Древнішою з одних професій була
42
Дрібу, дрібу, дрібушечки
118
Другий Б ходив до ТЮГу
40
Дружать квітка і бджола
79
Дружба крепкая не сломается
79
Дружним кроком на зарядку
105
Дружно білочки малі
103
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Дудочка, дудочка в мене є
92
Думи-думи Кобзаря
82
Душа моя, ликуй и пой
67
Душа моя співає Тобі, Свята Маріє
82
Душею в Гошів із чужини ми линем
26
Дымится роща под горою
81
Дятел — лікар природи живої
85
Дятел наш трудолюбив
110
Дятел стукає в кору
101
Елочка, елочка, мохнатые иголочки
39
Елочка-краса
110
Если бы добрый волшебник
ребятам сказал
27
Если вы заблудились в лесу
27
Если где-то потерялось настроенье
168
Если дождик перемыл кашку
и ромашку
168
Если долго, долго, долго
78
Если друг оказался вдруг
168
Если кто-то кого-то обидит
50
Если с другом вышел в путь
118
Если судьба, то мы встретимся
снова!
47
Ех, дороги
81
Еще темно, но на востоке
59
Є в дідуся добре діло
89
Є в мене друг вусатий
96
Є в нас друг дзвінкоголосий
100
Є в нашій мові прекрасні
звертання
80
Є вогонь у нашім серці
14, 19
Є діти різні, звісно
98
Є і в тебе, друже, мова неповторна і
чудова
72
Є і нам про що згадати
81
Є місто в подільськім краю
над рікою
16
Є місто в яке я закоханий завше
63
Є місто золоте під небом голубим
81
Є святкових днів багато
73
Є свято гарне в Україні
41
Є стежина в полі
33
Є у мами, є у татка
88
Є у мене, в нього, в тебе
90
Є у мене гарний котик
111
Є у мене донечка, донечка
101
Є у мене песик
92
Є у мене човничок і весло
103
160

Європа, Європа — народів сім'я
Єдиний у світі коханий мій сину
Женчичок-бренчичок вилітає

60
69
1, 2,
104, 109
40
75
82
48

Жив дідусь у білій хаті
Жив маленький Юрчик
Жив Солов'яненко колись
Живи і квітни, Україно
Живи й розквітай, Україно
прекрасна
42
Живою казкою
45
Живуть собі звірята
91
Живым поверка. Павшим слава
80
Жил был чудак
118
Жил в стране Камбоджи веселый
звездочет
168
Жил да был брадобрей
79
Жил кораблик веселый и стройный
73
Жил на свете капитан
79
Жила у лісі баба Яга, подібна
так на букву "ге"
82
Жила-була царівна, царівна, царівна
8
Жил-был у бабушки серенький
козлик
168
Жили у бабусі ой веселі гуси
2, 109
Жили-были трое троллей
168
Життя колоситься зернисто
30
Життя летить, як пори року
53
Життя — любов, та часом і напруга
69
Життя розкидало по світу
42
Життя у нас театр — ми граємо
у ньому
36
Жовте листя на землю спадає
35
Жовте листячко лежить
87
Жовтий лист спадає, барвами
налитий
69
Жовті очка, вушка сірі
94
Журавлей улетает косяк
55
Журавлики від озера злітають
108
Журавлі летіли у краї чужинні
61
З батьком яблуні садили
94
З висоти в час вечірній
51
З галявин голосисто лунає
спів птахів
73
З гір Балканського роздолля
51
З далеких світів я вернувсь
посивілий
8
З далекого краю
73

З книги кіт не зводить ока
87, 90
З народженням дня прокидаюсь
я ранком
50
З небесного раю
86
З Новим роком, з новим кроком
35
З новою силою щораз
91
З Різдвом й Новоріччям,
вкраїнський мій люде
41
З такою шиєю жирафі
102
З тобою зустрілись ми в сонячну
пору
51
З тобою, мамо, і не наспівався
30
З тобою ми спортсмени
40
З тобою разом весняна пора
45
З цією жінкою знайомий вже давно
58
За веселковим, за небокраєм
80
За вікном вітерець веселиться
94
За вікном вітрище дме
41
За вікном, за вікном віхола танцює
77
За вікном мороз тріщить
93
За вікном накрапав
40
За вікном ридають чорнобельці
16
За вікном чорна хмара в'ється,
під вікном колядничок треться
6
За волю твою сотні літ
16
За горами — ріка, де живуть
водограї
30
За Дунаєм, за Дунаєм
8
За літо стежка заросла
99
За лугом нива
33
За лужком-килимком
73
За нашою границею
13
За обрієм ледь прокидається сонце
40
За окном синицы, как ноты
на странице
39
За рідний край, за нарід свій
46
За роком рік життя невпинно лине
50
За селом веселим, на лану широкім
6
За селом криничка є
102
За татарським бродом мла густа
й туман
61
За твої, дівчино, личенька пишні
46
За темний обрій сонечко сідає
108
За теплый свет сиреневой весны
27
За то, что только раз в году бывает
май
168
За хмарами сонце сховалось
в глибинах
33

Забруднилось кошеня
94
Заведу совсем случайно разговор
43
Завжди зранку по порядку
50
Завітайте до нас навесні
8
Завітало до нас свято
111
Завтра іменини
94
Загадала стара баба та й забагатіти
16
Загально всі предмети
97
Загарбники нас нищили віки
41
Заглядає сонце в сад
94
Загубив м'яч
105
Загубилось дитинство в зелених
житах
66
Задзвонив воскресний дзвін
41
Задзвонив синенький дзвоник
на стеблі
27
Задивився у блакить
52
Задивилась в небо
77
Зажурився хрущик-тато
85
Зажурились галичанки
та й на тую зміну
46
Зажурилось сонечко
93
Зайди ко мне, незваный
поздний гость
47
Займаються боксом у залі малята
107
Зайнялись і синьо, і червоно
101
Зайчику, зайчику, мій братчику
68, 191
Зайчику-чику-чику, не ховайсь
82
Заквітчаний барвінком та льонами
28
Закотило сонечко, ух!
5
Закохалась у високі гори
42
Залетіло літо-літечко — вже линуть
журавлі
82
Залиш по собі на землі
82
Залиши принади тих вітрів
38
Замела довкола хати
94
Замели пески дороги прошлых лет
48
Замерзает все зимой
110
Замріяно хитають голівками
ромашки
89
Занадився до куми
36
Занадився журавель, журавель
2, 109
Запалав, запалав, як світлофор
100
Запам'ятайте, мамо рідна
82
Запела осень, закружила
31
Заплаканный асфальт
55
Заповзли до хати
89
Зари вечерней яркий свет разлился
59
161

Засинають гори, синя полонина
69
Засіяла ялинонька
97
Засіяло знов мені
76
Засмутився їжачок
94
Заснули мальви біля хати
65, 81
Заспіваймо веселенько
36
Заспіваймо по-українськи
104
Заспівали трембіти
77
Заховався наш добродій
52
Захотілося цапку
102
Зацвіли конвалії у лісі
80
Зацвіли на вікнах мамині вазони
100
Зачепилася вічність крильми
боривітра за вежі
56
Зачерпну я у долоні
80
Зашуршала листва под ногами
47
Защебетала, гей, ластівочка
на щедрий вечір, на добрий вечір
6
Защеміли всіх серденька
36
Збирає дівчинка Марина
100
Звелися ріки і лугами
71
Звечора тривожного
123
Звучить осінній вальс
36
Згасло сонце за горою
46
Здесь зарождается металла
дивный звон
58
Здивував наш Толя маму
94
Здобували в тривалих походах
19
Здравствуй, мой прекрасный сон!
58
Здрастуй, веснонько бажана!
93
Зелене листя, білі каштани
7, 8
Зелене Поділля і вся Україно
13
Зелені Карпати і сивий Дністер
130
Зеленії огірочки, стеліться,
стеліться
95
Зеленью покрыт
110
Земле Черкаська моя, рідна нене
61
Земля важка, земля важка
19
Земля вже дихає весною
108
Земля дочекалась і рясту,
і сонця і цвіту
61
Земля и солнце, поля и лес
41
Земля моя прокинулась від снігу
і від сну
61
Земля радіє, земля співає
35
Земля України — барвисто-квітуча
58
Зернятка мудрості шукайте
у народу
36
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З-за хмаринки дощової сонце
виглядає
36
Зима, зима
35, 83
Зима-зима іде білим світом
83
Зимовий вечір впав на плечі
41
Зимонько прийшла до нас
із морозами
58
Зимою все вокруг бело, бело,
бело, бело
39
Зібрались ми на свято
111
Зігріва сонце синь та яскраво
світить
78
Зійди, Миколаю, з неба до землі
27
Зійшли сніги, і береги
77
Зірки мигтять, всі діти сплять
104
Зіркою у небі хмари розгорта,
полечу до Тебе, Діво Пресвята
6
Злива полем загуляла
36
Змайстрував ми дідусьо
82
Змайстрували колиску вербову
100
Знайди для неї не такі слова
43
Знайшли ми в полі гілочку
78
Знаю, що слово найперше
124
Знаю я, знаю я, крутиться земля
43
Знають добре це напевно
50
Знають це дорослі, знають діти
83
Знов весна, а на душі неспокій
44
Знов заграло небо
77
Знов зима холодна
55
Знов каштани цвітуть
32
Знов лелеки з півдня повернулись
50
Знов мене кличуть сині Карпати
69
Знов моя бабуся пісню заспіває
40
Знов на дворі дощик накрапає
79
Знов нагадали тюльпани
108
Знов пишу мелодію для тебе
58
Знов прозорі вітри
50
Знов сади цвітуть, зеленіють сходи
8
Знов твоїми очима
35
Знову в саду молодому
87
Знову кличуть до зали зірки
фестивалю
58
Знову перед нами край долинський
58
Знову сипле осінь за віконцем
55
Золотавий вечір
13
Золотавий вечір впав на тихі верби
28
Золоте весілля… Скільки
в ньому золота!
35

Золотим, гарячим світлом
105
Золотою запятой
55
Зорі в небі цвіли
45
Зорька с вечерней звездой говорит
67
Зоря Віфлеємська засвітила
36
Зоря над Вифлеємом несе усім
новини
82
Зроблю паперовий журавлик
100
Зубну пасту "Чебурашка"
100
Зустрів я Буквоїда в книгарні,
на полиці
82
Зустрічаймо сонце красне
36
И дождь словно песня в ночи
47
И свет души, и глаз твоих любимых 50
И снова Крым. И августа начало
55
Играет луч над чистою волной
29
Играет на скрипке, на струнах лучей
39
Идет паучок по воздушной
тропинке
73
Иду по тропинке узенькой
27
Иже Херувими
11
Из моря смотрит островок
27
Из яйца я вылупляюсь
110
Извела меня кручина
55
Изгиб гитары желтой ты
обнимаешь нежно
81, 168
Испепеляет зной холмы и долы
31
І в погожу літню днину
112
І вітер не віє, трави не колише
1
І дорослі і малята
40
І жить було нелегко і непросто
44
І звідкіль воно — хмара волохатая
30
І наїмось, нап'ємось
84
І по той бік гора
68
І рядові і генерали в немилосердній
тій війні
19
І тоді, як сніг довкола
81
І тополь чарівна окраса
45
І хтось стоїть, давно забутий,
біля мене
16
І чорним, і синім тебе вишивали
82
І що то за краса — осіннє
первоцвіття
58
І, як колись, сади росою влиті
48
Іванку, Іванку, з того боку ярку
8
Іде весна, а новаки
104
Іде, іде дід, дід
2, 95, 118
Іде, іде качечка
92

Іде Йванко лісом
36
Іде коза
87
Ідуть ветерани, дзвенять ордени
19
Іже херувими
10, 13
Із лісу безіменна річка пливе
82
Із прозорих джерел я збираю
30
Із садка
87
Із хлібом-сіллю, з короваєм
108
Із чужини у рідний край лелеки
знов летять
19
Іменини, іменини у коханої
дружини
30
Інвесторів запрошуєм в село
42
Ісусе Христе, Божий Сину
46
Ішла Ганнуся у церкву ранком
41
Ішли женці жито жати
84
Ішов Миколай
лужком-бережком
2, 109
Їду в потязі
36
Їду, їду
89
Їжак маму попрохав
104
Їжачок упав з канапки
72
Їм я лиш протертий суп
72
Їхала з дому я у світи
37
Їхали козаки із Дону додому
7, 8
Йде небачений грибочок
93
К водоему мы спешим
110
К свету тянется нежный росток
29
Каже козенятко біленьке
87
Казав татусь — робити треба
89
Как в этот вечер нам светила луна
48
Как грустно, туманно кругом
34
Как дорог мне прибоя шум
59
Как хорошо, что есть ты у меня
48
Какая дисгармония в душе!
55
Какой веселый, солнечный денек
31
Калино весела
95
Калино весела, калино червона
204
Калино-малино, чом
не процвітаєш?
44
Камінці мої стрибають, скачуть
по воді
89
Канікули веселі попереду у нас
50
Карбує крок моя Держава
16
Каченят до річки гнала
58
Квітам треба неба й висоти
82
Квітне квітень ніжним цвітом
41
Квітне-радіє земля
80
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Квіточку до квіточки — я сплету
віночок
95
Квітує хлібами моя Україна
16
Квітучії сади і верби до води
16
Кем бы ты ни был
43
Киці сниться хитра мишка
72
Кликала сурма, то була війна
130
Кличе сонечко малят
105
Когда закат приходит к берегам
65
Когда приходит осень на порог
32
Кожен день настирно і невпинно
88
Кожен ранок починаємо з зарядки
83
Кожна писанка сія
112
Кожний вечір хлопці задивлялися
45
Козак від'їжджає, а дівчина плаче
8
Козак гуляє, шинкарка носить
66
Козак з України додому вертав
8
Козацька родина у світі єдина
30
Коли Бог землю сотворив
53
Коли в дім вступить рік молодий
81
Коли відкриєш книжечку
80
Коли замерзла річка
41
Коли зненацька виникає
81
Коли літо приходить
104
Коли навесні зацвітає
35
Коли ранні черешні цвіли
69
Коли сходить сонце і промінь
вогненний
53
Коли сяють закохані очі
45
Коли туман лягає на долину
55
Коли цілком вже дозріває
52
Коли щасливі діти — щасливі
батько й мати
35
Колисанки вечорами
78, 95
Колись Богиня мудрості — Софія
47
Колись було поле — тепер облогує
8
Колись тут шуміли ліси кучеряві
56
Коло кладки при потоці
63
Коло млина ясенина, коло
вітрового
84, 128
Коло мої хати зацвіли блавати
8, 68
Коло саду
45
Колосися щастям наше
Придніпров'я
61
Коляд, коляд, колядниця, добра
з медом паляниця
6
Колядин, колядин, він у батька
не один
6
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Кончилась веселая смена
73
Короли, шуты, медеи
30
Котик в ліжечку лежав
75
Котик з хатки вибіг
92
Котик прокидається
93
Котику невесело
93
Котику сіренький, котику
біленький
2, 109
Котилася зірка та й із підвечірка
1
Котилася писаночка
41
Котить хвилі, мов легенди сиві
80
Котить хвилі наш Черемош
81
Котиться за обрій місяць неохоче
108
Кошеня моє маленьке
111
Кошенята ми маленькі
92
Край Бердичівський, наш
19
Край білого собору
40
Край дороги не рубай тополю
81
Край дороги тополі, як свічі,
проводжали не раз в дальній путь
53
Край села над крутою дорогою
45
Красиві квіти довго не живуть
33
Красіїв, Красіїв!
16
Краще танцю "Плескай-тупай"
95
Кращого нема нічого в світі
79
Краю Подільський, оспіваний краю 66
Кринице, зранена голубко сиза
33
Крізь гаряче сито
94
Кругом Мариноньки ходили
дівоньки
14
Кружит Земля, как в детстве
карусель
81
Круторогий баранець
72
Кто тебя выдумал, звездная
страна?
168
Куда идёшь, весёлый дождь?
106
Куди не кинеш оком
65
Куди повіє вітер
80
Куку, куку, чути в ліску
8, 104
Ку-ку-рі-ку, а це я йду
7
Купи снігу у дворі
105
Куріпочко, куріпочко
102
Курка-мати вчила сина
103
Курочка біленька
93
Курочка знесла яєчко
93
Лагідненькі весняночки
85
Ладки, ладоньки, ладусі
92
Ластів'ятко: цвір, цвір!
87

Ласточка гнездо свила высоко
под крышей
39
Легка в игривом "дефиле"
48
Ледачі поросятка
105
Лелеко, лелеко
80
Летали три цветных шара —
зеленый, красный, синий
39
Лети, моя думо, в вечірню годину
46
Летит кленовый звездопад
48
Летить журавочка здаля
68
Летів, летів журавлик
42
Летів пташок понад воду
8
Летіла зозуля та й стала кувати
8, 79
Летіла сорока по зеленім гаю
104
Летіли гусоньки через луги
30
Летять листки пожовклі і зів'ялі
87
Летять птахи-лелеки
38
Лий, літній дощ, найліпший
наш товариш
55
Лик земли моей и достоинство
57
Лился сумрак голубой в паруса
фрегата
168
Лимончик-Філімончик сів
на пароплав
73
Лине пісня українська
71
Липневий день прощався за рікою
30
Лицарство спить під хвилями
Дніпра
87
Лиш сонце розтрусило
100-01
Лиш у лісі так буває
82
Лише для двох такі слова ласкаві
55
Ліс — ні краю, ні початку
93
Лісом дощик поблукав
72, 87
Лісом, лісом там доріжка веде
2, 109
Літній вечір щасливо носить
пісню рікою
16
Літній дощик громовий
100
Літня бабцю, літня бабцю,
ви ще молода
82
Літо, літечко моє
111
Літо, літо, літечко, дай мені
напиться
85
Ліфтом їду швидко вниз
72
Ллється тепленька водичка
100
Ложкой снег мешая
78
Луна, відгукнись!
95
Лунають вітання
75
Луцьк — сучасне і древнєє місто
56

Льют дожди в Шотландии
74
Любе літечко буяло
35
Люби мене, коханий мій, люби
30
Любий Отче Миколаю!
94
Любіть Україну, як сонце, любіть
62
Люблю гори, полонини
36
Люблю казки і драми
77
Люблю козацьку пісню, рідний
край
53
Люблю свою хатину в ріднім краї
42
Люблю твої пісні чудові
77
Люблю тебе, подільська осінь
66
Люблю тебя — и в этом счастье
50
Люблю Україну я щиро
108
Люблю я рідну хату
36
Любо нам у рідній хаті
87
Любов згоріла наче у вогні
38
Любов прийшла до нас тоді
зненацька
45
Любовью можно сердце напоить
50
Люди добре працювали
8
Люди здавна мали клопіт
88
Люлі, донечко, засни, хай тобі
насняться сни
35
Лю-лі, лю-лі
15
Люлі, люлі, засинай
92
Люляй, люляй, наш Іванцю
92
Лютни и флейты
62
Лютує вітер, мороз скрипить
104
Лягли на могилу зажурені квіти
108
Ляжеш спати на кроваті
44
Ляжу я головою до того порога
55
Лялі платтячко пошила
112
Мабуть, ти прав, навіщо я тобі?
55
Мав я раз дівчиноньку
чепурненьку
1, 8, 46
Мавпеня живе у джунглях
106
Магічні зустрічі короткі
33
Має наш Антошка
100
Має наша медицина
100
Має очі кішечка
92
Мак червоний
33
Мала мати доньку
8
Маленьке ведмежатко
87
Маленькі сіни, ясна світлиця
2, 109
Малий хлопчина карачкато
16
Мама в мене добра, мила
89
Мама двері відчиня
78
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Мама каже так про сина
100
Мама, мама — усмішка, і слово
35
Мама, тато, дід, бабуся
92
Мама, тато і бабуся
100
Мами ще нема з роботи
40
Мамина співаночка
93
Мамина хатина на краю села
40
Мамині очі для мене одні
30
Мамо, вечір догоря
30, 65
Мамо, глянь: на синім небі
99
Мамо, добре, що ти є
93
Мамо люба, глянь, як сяють
87
Мамо, матусе, горлице в небі
38
Мамо, матусю
40, 66
Мамо, ти голубко моя сива
77
Мамо-квочко, де це ви
96
Материні очі — недоспані ночі
69
Мати Божа нас благословляє
16
Мати свому сину
33
Мати сина колихала
8
Мати Україно, ти у нас єдина
16
Матінко моя, голубонько сива
37
Матусь усіх вітаємо
85
Машерують козаченьки, раз,
два, три
104
Маю довгі вуса
96
Маю хустку вишивану
49
Маю я подружку
96
Медленно горит свеча
50
Между мною и тобою гул небытия
62
Мене кликала пісня прибою
35
Мене купала в любистку мати
38
Мене чаруєш ти до млості
45
Мені мати — Україна
42
Мені моє… Закидане на схилах
55
Мені не приснилось
108
Мені подарували ковзани
107
Мерехтіли мальви в місячному сяйві
35
Мерехтять ліхтарики
40
Ми в садку дружили
88
Ми, веселі і завзяті діти України
79
Ми — веселі козачата
99
Ми веселі маляри
40
Ми веснянку заспіваєм
35
Ми вітаєм тебе!
118
Ми всі радієм сонечку
96
Ми встаємо! Не вмерла Україна!
16
Ми — дівчата, ми — внучата
77
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Ми — діти рідної культури
52
Ми діти українські
104
Ми дуже любим весь наш край
42
Ми з братиком Васильком
97
Ми з Іванчиком брати
94
Ми з маленьким кошеням
102
Ми з Мурчиком лише удвох
97
Ми з тобою в любові ростемо
35
Ми, зайчики-стрибайчики
75
Ми із друзями на святі
78, 95
Ми йдемо колядувати
112
Ми йшли до бою темненької ночі
16
Ми — колючі їжаки
75
Ми кривого танцю йдемо
104
Ми любим ніч
104
Ми любим спорт і пісню
поважаєм
42
Ми маємо шанс врятувати
зневірені душі
32
Ми — маленькі козачата
95
Ми мрію любимо й книжки
73
Ми, музиканти з Києва приїхали
до Вас
104
Ми своїми вправними руками
78
Ми співаємо на святі
41
Ми сьогодні з батьками, хто
є ще живий
58
Ми таємно з себе Херувимів
24
Ми у лісі і у лузі
80
Ми у тихий парк ходили
78, 95
Ми удвох із братом
76
Ми усі зарядку робим
105
Ми — хлоп'ята-футболісти
107
Ми — холмщани, моцні люди
52
Ми цього двору не минаємо,
Святий вечір, добрий вечір
6
Ми ще звечора поклали
78, 95
Миколай любить Україну
86
Миколай прийшов до нас на свято
86
Миколай Святий в зимову ніч
86
Миколай Святий з небес зійде
86
Миколаю, Миколаю, Миколаю
86
Миколаю, Святий Миколаю
86
Мила моя! Не забути.
108
Мила осене, люба осене
75
Милий мій зовсім змінився
50
Милі, чарівні слова
80
Мимо белого яблока луны
79

Мир старится, но всюду добрая
сказка жива
65
Між дітьми бабусею горджуся
101
Між зелених лісів
43
Між листячком, у затінку
91
Між плаями чекань
33
Мій вусатий дід
80
Мій отчий дім, де всі стежки мої
87
Мій причал — то моя Батьківщина
48
Мій світ, це — віра і любов,
де поруч ти зі мною
37
Місто моє, колиско спогадів і мрій
77
Місто спить
128
Місяць в небі і зорі, і стежки
до води
123
Місяць в темені зійшов
61
Місяць і зорі палали вгорі
61
Місяць на небі, зіроньки сяють
1, 8
Місяць яснесенький
98
Місяць ясний, місяченьку
68
Місяцю-місічку, світи на сю нічку
8
Місяцю-перекрою, вийди за комору
8
Місяченьку, братику
62
Мне не понять твою любовь
32
Мне сегодня весело
78
Много языков учите
110
Мов лицар древній над каньйоном
60
Мов метелики сріблясті
72
Мов пісня, що кличе, в незвідані
далі
130
Мов світлий теремок
100
Мов яблучко, рум'яний
105
Мова кожного народу
87
Мова, наша мова, мова кольорова
87
Мово моя барвінкова
83
Моє кохання — небо гоже
47
Моє місто, рідний край, вулиці,
проспекти
32
Моє Рожище миле
35
Моє село, єдине для мене
108
Моє село, єдине ти у мене
108
Моє село: поля, ліси та ріки
42
Моє село, поля і трави
42
Може в житті хтось принаду
підкине
40, 81
Може, хтось ще і досі не знає
42
Мої коси з срібного серпанку
77
Мої очі всіх благали
88

Мой Господь, мой Бог, я ищу Тебя
Мой любимый зверек
Мой маленький котенок,
смышленый и пушистый
Мой черный конь пьет воду в речке
Молилася матінка старенька
Молились наші предки
Молитва людська є неначе дим
Молімося за Україну
Молодий чорнобривий гусар
Молодість була весною
Молоко з плити тікає
Морщать личко квіточки
Моря і гори, небо, ріки
Мою лошадку пони
Моя Батьківщина — це мама і тато
Моя дівчинонька
Моя найперша книжечка —
то радощі земні
Моя рідна, дорога, ласкава мамо!
Моя ти земле, земле українська
Моя Україно — преславна державо
Мріє росточок явором стати
Мрію рибку я зловити
Музика Бетховена, Шопена
Музика слів, музика слів, як діти
і квіти
Музику, музику чутно звіддаля
Мурчик з вулиці прибіг
Мчат голубые ветры
Мчать нас коні по росі
Мы в первый класс пришли
совсем недавно
Мы все в делах, как в вязком
киселе
Мы все любили в восемнадцать
Мы встретились с тобой ночью
голубой
Мы едем, едем, едем в далекие края
Мы замечаем не всегда
Мы играем возле дома и зимой,
и летом
Мы, как два знакомых одиночества
Мы на свете родились, чтобы
радостно жить
Мы поссорились с тобой
Мы прощаемся с зимой
Мы с охотою прочтем
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Мы с тобою так давно друг
друга встретили
48
Мы сегодня опять собрались
58
Мы смотрели кино про войну,
я и дедушка вместе со мной
39
Мы собрались у вечного огня
58
Мы так ждали летнего прихода!
58
Мы шли друг к другу сложною
дорогою
58
М'ячик новий є у нас
105
М'ячики чудові, різнокольорові
107
На балконі у театрі
27
На березневі першотали
42
На бригантині білій
88
На Великдень діл і вись
41
На вербі з'явився котик
92
На весільнім рушничку
66
На вигоні, під горою
68, 128
На високій полонині
36
На віконце сіла
95
На віконце я хукаю
41
На всіх святах, а також
на гулянках
58
На вулицях Луцька, де липи ростуть 56
На галяві дві квакушки
92
На галяву промінь сонця завітав
68
На городі зілє
8
На городі, тілі-тілі
93
На даху бурульки плакали
79
На дороги, на пороги і дашок,
дашок
101
На закате мне тихо взгрустнулось
43
На зеленому горбочку
105
На землю тиха ніч лягла
68
На Івана, на Купала сходить
сонце
рано, рано
68
На кульбабках шапки
99
На лесной проталинке
27
На лошадь большую сел маленький
Вилли
39
На лугу, на лугу
95
На магнітофоні
40
На маленькій поляні
80
На мамине свято співають малята
111
На Миколая — веселе свято
36
На море штиль, штиль на душе
59
На наш каменный забор
110
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На нашій українській землі
зацвітають сади навесні
На небі веселка
На Новий рік, на Василя
На околиці нашій в чебрецях
перелоги
На Орданській річці тиха вода
стояла
На перехресті сильних почуттів
На перроне привокзальном
На підвіконні в класі квіти
На площади нездешнее цветенье
На Поділлі квітує пшениця
На Поділлі моїм, де зозулям
кувати й кувати
На полянці
На пухнасті рукавички
На Різдво горить ялинка
На ріках Вавилонських
На самшите паутинки
На Свят-вечір, красний вечір
На сиреневых цветах
На скронях, як роса, непрохані
сивини
На славу нащадкам Романа
й Данила
На солнышко, на солнышко,
на солнышко гляжу
На столі було не пусто
На столі чекає біла свічка
На тот большак, на перекрёсток
На узліссі красень-лось
На фоне южной ночи кипарисы
На цимбалах Петрик грає
На широкую поляну все пришли
без опозданий
На щоглі вітрильника гасне зоря
Наблизився вечір… Неспішно сідає
Навесні
Навіть на останнім рубежі
Навколо — біло-біло
Нагадала баба діду
Нагружать все больше нас
Над Бугом сумує калина
Над весняним гаєм
Над ганком — гніздо ластів'яче
Над замріяним Пслом світлий
день розквітає
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Над землей летели лебеди
солнечным днем
11
Над землею весняний вітер
63
Над лугами і над нивами
45
Над мирной страной догорают
закаты
44
Над містом влітку спозарання
56
Над моїм Поділлям лине спів
крилато
66
Над образом хустина
16
Над світом лине пісня лунко
69
Над світом нечуйно сніжинки
кружляють
65
Над селом у небі
93
Над Собом-рікою живемо з тобою
42
Над старинным Путивлем
47
Над тихою хатиною
73
Над Черемошем дівчина
69
Над широким Дніпром
26, 45
Надвечірньою порою
108
Наддніпряночко, чарівниченько
46
Надели девчонки красивый наряд
50
Наді мною клекочуть лелеки
48
Накрила нічка та й тихесенька
46
Наламай любистку, рідна мамо
27
Налетіли гуси з далекого краю
22
Нам дважды жить не суждено
47
Нам доля вручила дороги незвідані
73
Нам жизнь ошибок не прощает
50
Нам з дитячих мрій
80
Нам липы Цветного бульвара
55
Нам ніколи не спинити плинність
часу
66
Намалюю весну, перші проліски
в гаю
82
Намалюю я не Лондон
95
Напиши обо мне, мой любимый,
родной
47
Нарешті — три дні свята, і буде
вихідний
48
Нарисую цветы тебе, мамочка
29
Народ український нас благословив 55
Народе мій, дитино ясночола
87
Народився Христос у колибі лісній
46
Народилась Освітяночка
47
Народитися мало з талантом
91
Нас з тобою доля повінчала
48
Нас різними шляхами
55

Нас троє — я і ти
38
Наступило утро, лучи горят
в окошке
39
Настя кіски причесала
93
Насуплю я брови
78
Наталочка намисто
89
Натомилась осінь, натомилась
35
Находить тінь, і день пройшов
79
Наче крихітку-дитину
100
Наш Київ розіслався
89
Наш отаман Гамалія
16
Наш поважний світлофор
100
Наш сучасний, швидкий
і поривчастий вік
27
Наш янголе небесний
43
Наша Батьківщина — наче
зелен-сад
42
Наша Віка не дрімала
75
Наша дівчинка Даринка
100
Наша киця тепер мама
93
Наша маленька дитяча країна
42
Наша мати, наша красна
8
Наша перепілка старенькою
стала
2, 78, 109
Наше місто захищає
52
Наші долі записані зовсім
на різних пергаментах
55
Нашій любій вчительці
87
Нашуміли нам дуби
в Шевченковім краї
43
Не вдармо навіть цвітом жінку
33
Не дари мне звезду
55
Не дзвонять колосом лани
87
Не дражни козу
72
Не жалійте себе, не жалійте
33
Не забудь яка стрімка
128
Не забывай обо мне в час разлуки
16
Не займайте мене, ой та
й Бога ради
84
Не зірвуться слова, гартовані
16
Не кажи, що невінчана сниться
69
Не квіточки то у квітнику
103
Не кленіте, рідні браття
63
Не кради, не кради
99
Не надо волноваться, веселые
подружки
39
Не нарікаю на усе прожите
63
Не нужно ни денег, ни злата
50
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Не плутай дзвоник і дзвінок!
89
Не помилюсь, коли покличу
42
Не прийду
16
Не прожити в світі цьому
81
Не раз біля мене
89
Не розквітло поле
112
Не скажу я тобі
94
Не смій мене, моя мамо
50
Не стій, вербо, над водою
1
Не схватить меня за бок
110
Не такі ми вже маленькі
82
Не тепер, не тепер
84
Не тепер, не тепер, по гриби
ходити
2, 8, 109
Не тюльпанов по весне
31
Не хочу йти у весну я без тебе
48
Не чубись ти, наче півень
99
Не шуми, зелений верше
87
Не шуміть, малята
75
Неба блакить
50
Небеса блакитні
87
Небеса цвітуть бузковим обрієм
35
Небо вітром закружляло
81
Небо зодягнуло шапку грозову
77
Небо не мріяне
55
Небо — осени спесь
47
Небо смотрит дымкою голубой
29
Небо там цвіте, мов незабудка синя 77
Неброски у цикория цветы
59
Неділя Вербна
41
Недоступна у коханні
38
Немов на ниві стиглий колос
82
Немов у колисці, між гір — Якторів 82
Неначе праведних дітей
11
Несет меня по жизни бурная река
48
Несла пісенька із лісу
87
Нет, не тоска и не печаль
48
Нехай ідуть роки, бо їх не спинити
16
Низький уклін вам від
Черкаської землі
53
Нині свято — мамин день!
89
Нині Свято Перемоги
78
Ничего на свете лучше нету
168
Ничего я больше не хочу
67
Ніжин славне містечко два
століття назад
28
Ніжна перлина ясного Поділля
42
Ніжно дивляться очі
81
170

Ніжно зіграє нам кларнет
95
Ніколи не забуду дні дитячі
108
Ніч вже йде… За верхом
104
Ніч за вікном ясна
86
Ніч казкова наступає
35
Ніч прилинула, мов казка
52
Нічне кафе, напівпітьма
48
Нічого між нами нема, нема, нема
38
Но почему не слышим мы
друг друга
48
Нова радість стала, яка
не бувала
6, 14, 19, 80
Нові портфелики
95
Ноту "ре" почав мені вітер
82
Ночі солов'їні, ночі весняні
54
Ночь пролила свои чернила
59
Ну-ка, дети, тише, тише
110
Нумо, діти
105
Няв!
92
О, Боже мой, благодарю за то
68
О, дай нам, Боже, маленьким дітям
82
О дивноє нарождєньє Божого Сина
6
О Діво Маріє, Божая Мати
36
О краю мій зелений і весняний
82
О краю мій, карпатський
рідний краю
36
О, місто легендарного польоту
32
О преоспівана Мати
22
О рідні гори, доли, полонини
36
О сон весни, легенький сон
87
О, ти була, як пташка в полі
33
О том, что есть, о том, что было
30
О, Україно, о, люба Ненько
16
О, якби ви, мами, з нами
87
Оберіг матусин у старенькій хаті
58
Об'їздив він півсвіту, об'їздив,
облітав
82
Облако ли серое тут накуралесило
31
Облітала я лісок
94
Облітають квіти, обриває вітер
75, 87
Огоньки, как свечи, в этот
зимний вечер
59
Од Києва до Лубен насіяла
конопель
2, 84, 109
Один баранець
89
Один солдат на свете жил
168
Одлітають, матусю, лелеки
61
Одна Батьківщина, і двох не буває
42

Одна від заходу й до сходу
44
Однажды в подвале
118
Однажды среди мишуры
повседневной
48
Однажды я, девчонки, о принце
размечталась
48
Одним весенним утром слон мне
в двери позвонил
39
Одного разу мав я дівчину
8
Одсіяють роки, мов хмарки над
нами
16
Одцвіли наші весни рожеві
52
Одягнув Івась халата
94
Одягнула калинонька червоне
намисто
66
Оженився в неділеньку, гусяй,
сюсяй, гусяй ся
16
Ой багата полонина зворами, лісами
36
Ой Боже, Боже, я в чужім краю
8
Ой Боже мій, Боже, який світ
великий
8
Ой, булди, булди, булди, булди!
Булдик!
102
Ой в ліску, в ліску, на дубочку
1
Ой вербо, вербо, сухая вербо
8
Ой весна, весна, да весняночка
1, 20
Ой, весняночка, де твоя дочка
65
Ой ви, гори, полонини
69
Ой вийду я на вулицю, гарна я! 84, 191
Ой, від двору до двора —
щедрий вечір!
82
Ой візьму я в руки бубон
82
Ой гарна я, гарна, як тая горлиця
7, 8
Ой, гоп-чики-чики
103
Ой дай, Боже, вечір добрий вам,
добрії люди!
6
Ой дай мені, моя мати
5
Ой, дівчино красна, вийди, вийди
з хати
6
Ой, дівчино чорноброва
69
Ой дівчино-дівчинонько
8
Ой дівчинонько сердечна
108
Ой Дідусю наш Морозе
78, 95
Ой за гаєм-гаєм, гаєм зелененьким
84
Ой заграйте сурми, сурми задзвеніть
71
Ой, з-за гаю зеленого
104
Ой зима, ой зима
71
Ой зійшла зоря вечоровая
22

Ой зозуля в борі
Ой іду я в поле косити
Ой ішла я, біля річки
Ой ішов я співаючи
Ой ішов я у неділю
Ой кібчику-кібчичок
Ой котилось колесо угорі
Ой, коханий мій, мій соколику
Ой кувала зозуленька
Ой ладоньки-лади
Ой летіла горлиця через сад
Ой лис до лисиці борозенькою
йшов
Ой літає чорна галочка по полю
Ой летіли дикі гуси
Ой лопнув обруч коло барила
Ой любив та кохав, собі
дівчину мав
Ой люблю я бір зелений
Ой мамо, мамо, горе без тебе
Ой Марічко, чичири
Ой, місяцю, місяченьку
Ой на вишні, у садочку, зозуля
кукує
Ой, на горі дичка
Ой на горі жито… Сидить зайчик
Ой, на Івана, на Купала
Ой на нашій Верховині
Ой нас чотири подружечки
Ой нас чотири подружки
Ой, нашого люду по світу багато
Ой, не питайте, скільки жінці літ!
Ой не ходи, Грицю, та й
на вечорниці
Ой не ходи, дівко, по городу
Ой, нічого нема краще
Ой петрівочка мала нічка
Ой підемо, пане-браття, від хати
до хати
Ой подруго моя мила
Ой понад хвилею
Ой, понад хвилею, понад
Дніпровою
Ой попід гай зелененький
Ой, признайся мне, дружок
Ой пуйду я на скубілля
Ой пустіть ня, люба мамко
Ой, рана, рана куры запелі
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Ой річки, річки коло криниченьки
6
Ой сад-виноград, кучерява
вишня
1, 16
Ой, скажіть-но, зайченята
94
Ой служив я в пана та на перше літо
8
Ой, струмочку, ти струмочку
50
Ой та зажурились стрільці січовії
46
Ой там на горі в зеленім гаї
8
Ой там на горі в шовковій траві
61
Ой, там, на калині, зозуля кувала
82
Ой там під горбочком барвінок
ся стеле
8
Ой там, по морю, що на твоїм двору
6
Ой там попід лісом, лісом,
темним гаєм
8
Ой там при долині гранатами зритій 46
Ой ти знав, нащо брав міщаночку
з міста
84
Ой ти мила зозуленько
36
Ой ти, моя кумонько
36
Ой, ты степь широкая
да трава-ковыль, эх
53
Ой у вгороді, у частоколі. Зелено
5
Ой у горах, в полонинах вітрик
повіває
36
Ой у городочку царівна, царівна
94
Ой у лузі червона калина
похилилася
16, 80
Ой у перепілки та головка болить
1
Ой у полі, в полі виросла ялина
6
Ой у полі, в полі росте дві тополі
8
Ой, у полі цимброваная
15
Ой у саду, саду, саду-винограду
81
Ой у саду, у садочку
42
Ой хмариться, туманиться
8
Ой ходить сон коло вікон
2, 8, 79, 109
Ой, ходить сон коло вікон,
а дрімота коло плота
95
Ой, хто, хто Миколая любить
2
Ой чи є, чи нема пан господар
дома
6, 80
Ой чиє ж то сіно? Чиї то покоси?
8
Ой, чумаченьку, на мить зупинися
38
Ой Шевченківські краї, передзвони
43
Ой шумить, шумить та дібровонька 46
Ой щасливі часи-віки для нас
всіх настали
6
Ой я нещасний, що маю діяти?
1
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Ой, як мило в нас буває, в нас
буває
104
Ой, яка ж бо ти, матусю
87, 89
Ой, яка чудова
107
Ой, який короткий кожний день
82
Ой, який хороший
76
Ой-я, жу-жу, ведмежатко,
ой-я, жу-жу
95
Олеся до білки
92
Он в учебе не отличался
110
Он корівонька пішла
92
Опадає, наче листя час
63
Опускаешь на клавиши руки
27
Опять кружится и колдует снег
39
Опять плывет над Сеймом этот
вальс
47
Опять поют синицы в феврале
47
Оселедець, вуса маю
52
Осень заглянула в сад
74
Осень землю обняла ветрами
74
Осень румяная смотрит на лето
74
Осень, ты голубушка любимая!
55
Осінні квіти відцвіли
8
Осінню дмухнуло
87
Осінь кличе до себе в гості
36
Осінь листя косить, вже з беріз
злітають коси
82
Ослика зовут — Иа
110
Осталась я одна совсем
47
Останні хвилини
83
Останній дзвінок, останній урок
35
Остыли реки, и земля остыла
80
Ось зачервонілося ягідок багато
89
Ось знову жовтень вже минає
50
Ось і настав прощання час
50
Ось і травень, ясний травень
89
Ось ми за столом
96
Ось на гілочці сидять
72
Ось на скрипочці я граю
78, 95
Ось так і розійшлись путі
30
Ось, що я скажу вам діти
100
От грез кларета в глазах рубины
13
От і знову щебече весна коло
нашої хати
68
От ми взяли фарби в руки
80
От рудничных копров Криворожья
58
От тебя до меня — поцелуй
58
От футбольні в нас ворота
105

От ярких фонарей искрится
ночью снег
59
Ота надія в нас жила давно
16
Отгремела война, отгремела
48
Открой небесные врата,
Всевышний Бог Владыка
29
Открою дверь, войди в мой дом,
о мой Спаситель
29
Откроют тихо они двери
50
Отці духовні благодати повні
46
Отыграла жизнь колодой тертой
58
Ох і гарні співаки
93
Ох, я в поле полину
5
Ох, як солодко спалось, як
снилось мені
77
Очи черные я повстречал
58
Очі заплющу і бачу стежини
61
Очі — наче зорі в темну нічку
77
Павлик грався у пісочку
41
Павочка ходить, пір'ячко
ронить
2, 79, 109
Павучок і павучиха, павучиха
98
Пам'ятаєш, як нас малими
77
Пам'ятай: ночами
82
Папір стогнав, стиралося перо
55
Паросточок кволий
100
Пасовиськом білим
89
Пасочки духмяні
41
Пасуть вівці в полонині
36
Пахне медами й травами
73
Пахне степом асфальт цього дивного
дикого міста
55
Пахнуть трави
45
Передзвін сердець
43
Перелаз, перелаз від сусіда до нас
8
Перепілка до млина
102
Перрон опустел. Один стою
47
Перша вчителька — перший урок
44
Перше вересня — це свято
83
Перше наше слово з нами
повсякчас
73
Перше те зітхання, перша
зірка рання
108
Перший крок зробити допоможе
мати
50
Перші кроки ми зробили
73
Перші ластівки малі
94
Першу квітку білосніжну
76

Петрик мамі помагав
Петровочка, мала ночка
Печаль, мов жар, розлилась
полином вина
Печуть матуся велику паску
Пиймо, друзі, грай музико,
нам вже все одно
Пиріжечки-пундики
Пише хвостиком лисиця
Півень кукурікає в дворі
Під вербою над ставочком
Під віконцями, на сонці
Під вітром часу пелюстки
дитинства
Під горою, на галяві
Під Миколаєм святим, у куточку
Під ялинкою тихенько
Підвербова стежина
Підем, пане-брате, від хати до хати
Підростаю в татка й неньки
Пізня осінь давно вже спочила
Пісенна розмаїть — мов зграя
журавлина
Пісне рідна верховинська
Пішов би я погуляв — ні чобіт,
ні халяв
Плавники, хвосты и спины
Плаче дівчина Марина
Плече — до плеча, рука — до руки
Пливемо разом я і ти
Пливуть у даль вітрильця
в небесах
Плигає вивірка на віттях в гаю
Плине хвиля Дніпра в береги
Плину, плину в ніч зелену
По аллее липовой
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила
По галявці лісовій
По діброві вітер віє
По доріжці мишка йшла
По дорозі — рип-рип
По корчмах гуляє зрада
По небу полуночи ангел летел
По полю дорожка кружит
По саду ходила, горішки збирала
По селу тепер щоднини
По синему морю к зеленой земле
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Побіг зайчик у село
Повернувся в Україну
Повіяв вітер волі і свободи
Поглядаю, поглядаю
Погляньте навколо, це ж яка краса
Под звуки колес, под шум вокзала
Под перестук колес вагонних
Подай, Господи
Подай, дівчино, ручку на прощання
Подекуди ще рештки снігу
Подивись — перед тобою
Подивися, донечко
Подивіться, увесь день
Подошла березка к озеру
Поєднали нас духмяні трави
Пожелтела травушка в долине
Позади осталось милое детство
Позволь мені, мати, криницю
копати
Познакомились с тобой мы месяц
лишь назад
Познакомились с тобой мы
у причала
Пока Земля еще вертится, пока
еще ярок свет
Покажіть мені, будь ласка
Поки літо-літечко
Покинути долю — не бути собою
Поле, наче у заграві
Поле чаша повна
Полем, вздовж берега крутого,
мимо хат
Полоснула вогнем громовиця
Полюбив я молодичку! Вона
ростом невеличка
Поля, поля, ви радість і тривога
Полягали ладки
Помагає мамі
Помню 41-й год в июне
Помовчімо на тлі природи
Помолимось за тих, що у розлуці
Понад Вифлеємом зірка засвітила,
радуйся
Понад Світязем чаєчка в'ється
Понині пахне той окраєць
Попід гору вітер дув
Попрошу я у Сонця ласкаво
Поросятко п'ятачком
174

93
48
69
89
42
50
59
24
8
41
99
60
92
68
43
74
50
1
50
50
168
87
93
30
100
68
80
100
58
61
92
98
48
50
36
14
35
100
8
87
72

Поруч мене, де живу
27
Посаджу я грушечку, гай,
буде гай!
104
Посадив п'ять вишень тато
73
Посадила-м черешеньку на дворі
49
Посадили поміж лілій
89
Посеред гір, воістину, казково
69
После лета осенняя пора
110
Последний год войны. Мальчишка
на гармошке
58
Послушай, я тебе спою про
великана Тимпету
168
Посмотри на небо, ты
увидишь Бога
29
Поспішають квіти розцвітати
89
Постріли змовкли і ліс занімів
46
Постучался юбилей
48
Потекли струмки, розіллялися
95
Потемнели гор вершины
29
Потопає в білому все село
77
Потрібно в мирі жити
36
Потяглися журавлі вдалеч плавко
69
Потягусі, потягусі
92
Починається день на світанку
56
Празникує травень у гаю
50
Предвечерний морозец-хитрюга
58
Представить во сне даже страшно
50
Предупреждала я Таяра
55
Преодоление классической любви
47
Пресвітле свято наступає
41
Пречистая Діва Сина породила
так рано
6
При дорозі срібнолиця верба,
верба
16
При тихій погоді вже айстри
розквітли
35
Привітний і світлий наш
сонячний дім
42
Придумала мати дочкам імена
118
Призрачно все в этом мире
бушующем
81, 168
Приїхали ми з міста
104
Прийде пора оновлення природи
55
Прийди, прийди
16
Прийди, прийди, весно красна
80
Прийшла кума до кумоньки
в суботу, в суботу
84
Прийшли на свято гномики
111

Прийшло поле з мамою додому
Прийшов на село
Прилетів метелик — з неба
вісточку приніс
Прилетіла і защебетала
Прилетіла птаха злотокрила
Прилетіла пташечка на зорі
Прилетіли буслики
Прилетіли гості
Прилетіли журавлики
Прилетіло літо, як на крилах
Прилетять лелеки, прилетять
до хати
Принимаю такую, как есть
Прислала бабуся мені олівці
Притулюся до грудей Матері Землі
Прихилюсь до народів
сердечно й уклінно
Приходи, любовь
Про калину пісня лине
Про матусю пісню я вам заспіваю
Прозрачный серп над гладью вод
Пролетіли весни, і літа за ними
Пролетіли вже над містом
Пролітали гуси над ланами
Промайнуло тепле, гарне літо
Промінь падає в долоні, другу
посміхнись
Промінь сонця веселку пряде
Пропала надія, забилося серце
Проснулся я и слышу
Проста і скромна, ніжна й горда
Простягнуло сонечко
Прощалося сонечко з нами
Прощально відлунав шкільний
дзвінок останній
Птахи ключами відкривали небо
Пташка у віконце
Пташкам узимку холодно
Птицы в ветвях прыгают вниз
Птицы лета уже далеко
Пурпурові шовки сонця
Пусти мене мати до табору
Пусть все улыбнутся, как я!
Пусть звонят колокола весенние,
бон-бон
Пущу віночок на чисту воду
Пущу коня, ой, на яр, на долину
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Пьянящим дурманом пленило
окошко
48
П'янким струмком моє життя біжить
38
П'ять орлів-синочків виростила мати
62
Радий нині люд увесь
86
Раді чаю на столі
50
Радісно. Сьогодні в школі
87
Радість в серці співає, в піднебесся
здіймає
30
Радості немає меж
86
Радость, как птица впорхнула
в оконце моё
11
Раз, два, три, чотири, п'ять
72
Раз і два. Упор на п'яти!
40
Раз на рік у всі оселі
36
Разгорелась луна над землею
50
Разгулялась матушка-зима
50
Разгулялись ветры вешние
47
Раз-и, два-и, три, четыре
110
Рак у озері — бідак
102
Ранкове ніжне сонечко заглянуло
в віконечко
77
Раннім, зоряним світанком
41
Рано-вранці дві сестрички
94
Рано-вранці півники співають
97
Рано-вранці у саду
94
Рано-ранесенько встану, як ніколи
95
Раптова березнева заметіль
60
Распахивает створы Бог
восточных ворот
29
Распушился город тополиным
пухом
58
Расскажи мне, расскажи мне
о Христе
29
Расстались мы, но твой портрет
34
Растешь ты у дома родимого
50
Расшумелись старые платаны
59
Рвались струни на кобзах бувалих
87
Рветься, лине душа моя
71
Реве віл на сто гір
89
Реве-гуде негодонька
71
Рибки дивляться у світ
38
Рижий кіт і рижий пес
43
Рипу-рипу, скрипу-скрипу
94
Рідна земля — доля моя
35
Рідна мамо, добра моя ненько
40
Рідна мати моя, ти ночей
не доспала
54, 81
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Рідна матусенько
76
Рідна мово, ти — серце народу
71
Рідна "Просвіто" — мати ти наша
46
Різдво — то є величне свято
41
Різдво Христове — свято в домі
41
Різдвяна ніч. Золотосяйні
41
Різдвяні ясельця
25
Різнобарвними листками
83
Рік за роком в минуле спливають
16
Рік як мить промайнув і зима
з холодами
53
Ріка заснула в берегах
68
Ровесники, ровесниці
80
Родился первый звук
27
Розбудіть мене Ви, мамо,
вранці-рано
66
Розвидняється блакить
91
Розвидняється, розвидняється
89
Розгорілась ватра, мерехтить ясна
104
Розгулялась віхола, замела
доріженьки
97
Розігнала доля нас по світі
46
Розірвалась ниточка та й зробила
два кінці
43
Розкажи мені казку! Таку
55
Розкажу одне з чудес
43
Розквітає Сумщина піснями
50
Розлилися води на три броди
2, 109
Розложиста долинонька
48
Розмалюємо яєчка
41
Розмалюю писанку, розмалюю
79
Розмотує щодня
16
Розовый храм, стрельчатый
купол
59
Розпускаються бруньки
103
Розростаються в парках повоєнні
тополі
45
Розсвітіться золотом, гіллячки
104
Розсіявся над річкою туман
38
Розстелила знов зима
93
Розцвіли червоні маки-маченята
89
Ронить липа красу
68
Ронить осінь позолоту
103
Роси, роси дощику
90
Росте буряк, морква, будяк із землі
93
Р-р-раз, два, три, чотири, п'ять
105
Рудохвосте білченятко
35
Руки, наче крила
88
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Руку дай мені, друже мій!
Рядом с Тобою берег мечты,
моей мечты
С Красной Шапочкой однажды
на поляне
С тобой смеялся день веселый
Савка та Гришка грали на дуду

91
29

39
39
2,
95, 109
Сади малює сонце кольорами
82
Самовар водиці повен
40
Светлый день приходит
27
Свіжеє сіно, ясла кленові
41
Світ прокинувсь, як дитина
81
Світ у сяйві, не пізнати
41
Світить сонечко ласкаве
95, 99
Світло згасло. Темно у вікні
43
Святая Варвара в лісі ночувала
6
Святий Миколаю
35, 86
Святий отче Миколай
41
Святий шкільний поріг
108
Свято Пасхи недалечко
41
Свято як свято
41
Сегодня утром на рассвете
59
Сердце будто проснулось пугливо
34
Серпневий день нас піднімає рано
130
Серце щиро кохає
30
Серця палають до висот
30
Сестричко, голубко, ти все
добре знаєш
104
Сиджу за столом я в затишній
кімнаті
86
Сидить Василь на припічку
76
Сильні м'язи, бистрий рух
46
Симпатична дівка всюди
108
Сині дзвіночки молитву дзвонять
104
Синіми світанками
44
Синові в дорогу мати промовляла
61
Синок народився, весняно на дворі
16
Синьо розцвіли дзвіночки
101
Синю квіточку весняну
95
Сипле, сипле, сипле сніг
88
Сів на тихе озеро білою хмаркою
108
Сіда пташечка вільшанка
123
Сієм-посіваєм од вашого порога
41
Сіла курочка в гніздечко
72
Сіло сонце багряне низенько
66
Сіло сонце за діброви
103
Сім нот чути звідусіль
79

Сім струн я торкаюсь, струна
по струні
Сім хлоп'ят і сім дівчат
Сірі-сірі котики
Сіяв-сіяв дощ дрібненький
Скажи, матусю рідна
Сказав Господь
Скаче жабенятко
Скільки в бабусеньки з нами
турбот
Скільки в світі фальші і брехні!
Скільки раз я тут проходив
Скільки слів, скільки сил
розпорошив за вік
Сколько в мире дорог, по которым
должны мы пройти
Скоро сдаст зима свои права
Скочив дощ на огорожу
Скочив зайчик у тернину
Скрипочка играет звонко
Скрізь розваги-забавлянки
Слава Богу і Духові Святому
Слава Богу Рожденому!
Слава козаків не згасне
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу
Слава, слава
Слава Тобі, Господи, слава Тобі
Славне місто синами-героями
Слова у ній — як ті квітки
Словно крыша над землею
Служив козак при війську
Служив козак у війську
Сльози ллються у кота
Смарагди-росинки гойдає трава
Снег идет, снег идет
Снег, огни и синий вечер
Снег сегодня сладок,
и не мерзнет нос
Сниться зайчику весна
Сніг білесенький кружляв
Сніг всміхається — Різдво
Сніг мете, сніг мете
Сніг пухнастий і глибокий
Сніги упали свіжі
Сніг-сніжок
Сніг-сніжочок на гайочки
Сніжинки злітають на стріху
Снова взойдет Божий рассвет

71
87
94
85
52
62
105
78
36
35
53
48
50
102
94
106
107
44
12
50
24
11
24
51
82
73
8
84
76
40
110
59
168
93
86
41
93
112
71
45
44
78
29

Снова зорька золотая
27
Снова о тебе мои мечты,
ты… ты… ты…
39
Снова тебя я повстречала
50
Со слоненком случилась беда
118
Солдат плоть від плоті народу
44
Соловейко на калині
16
Сон — як найдовша річка Ніл
82
Сонечко в травні
80
Сонечко вже думає про спокій
108
Сонечко всміхнулось
78
Сонечко всміхнулось —
і проснувся я
95, 204
Сонечко встає і шумить трава
54
Сонечко пригріло, розтав сніжок
83
Сонечко, сонечко, глянь
у віконечко, усміхнись
95
Сонечко у схованки
92
Сонечком засяяв колос золотий
43
Сонце встало! Сонце встало!
105
Сонце гріє, вітер віє з поля
на долину
176
Сонце за обрій
51
Сонце заходить, гори чорніють
51
Сонце низенько
16
Сонце низенько, вечір близенько
1, 14
Сонця нема, сумно мені
83
Сонця очі променисті
85
Сонячна дорога на виду
33
Сонячний зайчик леліє блакить
91
Сонячний яскравий день.
Радісне свято
83
Сорок перший — чорний вершник
77
Сорок пятый. Май. Сирень
73
Спасибо жизни говорю
32
Спи, Ісусе, спи
68
Спи, моя мамо! Нехай тобі сниться
89
Спитай у незабудок
38
Спить ставок, де колишуться віти
8
Співа Дніпро, відлунюють Карпати
81
Співає жайворон з небес
94
Спішив до тебе з усіх ніг
55
Сплять ведмеді у берлозі
89
Сплять діброви в сизих чарах ночі
45
Сплять отари у степу
46
Спогади дитинства — дивний сад
81
Спорт молодым, как розам влага
32
Спроси у жизни строгой
168
177

Средь шумного бала случайно
Срібний місяць в темний ліс
Срібні дзвіночки тишу розбудили
Срібно-білії сніжинки
Ссоримся часто мы в жизни
напрасно
Ставок заснув в вечірній тиші
Стаи птиц летят на юг
Сталася подія ждана і єдина
Стали діти у кільце
Стали діти у танок
Стало біле все навкруг
Стану біля брата при межі
Старая гитара — спутница моя!
Старий міст, я твій гість —
у Флоренції літо
Старушка милая моя, минуло
столько лет
Створи в душі своїй казку
Стежка в'ється між полями
Стереже собака двір
Стільки літ без тебе вже пройшло
Стоїть в сніжку ялиночка
Стоїть на старенькім пеньочку
Стоїть над тином горобина
Стоїть при дорозі криничка
Стоїть тополя, наче доля
Стоїть хатка, мов палатка
Стою и пою
Стою не з вами. Серце — мов їжак
Стояла собі хатка — дірявий
чобіток
Стрінемось пізньої ночі
Стрітення Господнє — це на всі
віки
Струмок біжить, співає
Стукнув в віконце
Субботний день — счастливый день:
поет листва, заря играет
Суєти у нас багато
Сумно і якось прикро
Сумувала навкруги
Схилилась край поля в зажурі
тополя
Схилилась над тином горобина
Схилилась осінь до весни
Схилились верби над водою —
я і ти
178
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75
65
55
89
16
41
108
89
29
69
47
112
55
100
69
48

Схід і Захід — ми єдині
50
Сховатись можна від дощів
38
Сходить місяць золотенький
89
Счастье вовсе не во славе
41
Сьогодні виголосить мав би
55
Сьогодні до вас зібралися всі
в залі святковій
36
Сьогодні ми святкуєм Незалежність
42
Сяє в небі сонечко
204
Сяє в небі сонечко, сонечко
79
Сяють зорі мерехтливо, мріють
над Поліссям
56
Та й на першім броді
22
Та як собі заспіваю
71
Так бывает в нашей жизни иногда
48
Так пусто дни проходят без тебя
50
Так сонячно-ясно довкола
99
Така її доля… О Боже мій милий! 1, 62
Таке мале, таке мале
82
Такий цікавий світ безмежний
42
Там білий сніг, там небо синєє
40
Там, в глубине таинственных высот 29
Там, де бистрі ріки
77
Там, де водяних лілей латаття
77
Там, де гори й полонини
81
Там, де річка Стир
56
Там, де хвилі чисті
56
Там на річці, на Йордані, як
зійшлися всі святі
6
Там, під Львівським замком,
сухий дуб стояв
8
Танцует ночь под Астора
Пьяццоллу
55
Танцювали зайчики у гайку
95
Танцюють каштани на асфальті
тук-тук
82
Тарасе, батьку, ой нелегко
36
Тато крутиться на кухні
101
Татусьо на базарі
97
Твій друг тобі віддасть усе
73
Твоє ім'я — моє надбання
82
Твої слова… Вони важкі —
мов брили
55
Твою любовь в своем я сердце
берегу
29
Твоя душа, мой милый город
59
Тебя встретил я, мою милую
34
Тебя ль так нежно я люблю
59

Темна нічка гори вкрила
8
Темна нічка на землю спустилась
35
Темнеет тухнет вечер красный
13
Темної ночі зоря засвітила
41
Теплих слів багато
83
Теплом прощальным нежит нас
59
Тече річенька невеличенька
5, 8
Тече річка між ярами із синього
бору
14
Тече річка невеличка
1, 8
Тешуть теслі з срібла сані
65
Ти десь… За дальніми степами
44
Ти для мене єдина
42
Ти для мене, як мати дитинства
108
Ти забула ніч ту, що промінилась
днем
35
Ти заговорила
33
Ти знаєш — що ти людина
69
Ти зникла мов птах в надвечірнім
тумані
63
Ти з'явився на світ
38
Ти йшов крізь снігопад
30
Ти казала, ти казала: "В понеділок"
8
Ти мене знаєш, ти мене любиш
108
Ти не шли хули на інших
99, 101
Ти п'єш красу мою до німоти
45
Ти пісеньку, наш друже
96
Ти подивись, яка краса!
35, 65
Ти признайся мені
81
Ти сказала: "Прийди, прийди"
8
Ти стечи, стечи, водичко
92
Ти така одинока, мов тополя у лузі
58
Ти чуєш, як шумить Дніпро
19
Ти Янталко моя ясноока
43
Тиха, тиха, незвичайна
89
Тихесенький вечір на землю спадає 27
Тихий вечір над ставами
40
Тихий вечір, святий вечір
14
Тихим смутком цвітуть лугові
криниці
45
Тихо имя твое повторить
43
Тихо листя стелиться у саду
75
Тихо музика лине
45
Тихо над річкою в ніченьку темную 14
Тихо над річкою, ніченька темная
8
Тихо падають сніжинки
43
Тихо, тихо, мов пух, з неба
сиплеться сніг
23

Тихо-тихо, наче листя
69
Тієї, що у березні
87
Тільки ранок синій встане
на зорі
79, 204
Тінь тонкого листа
40
То дождь, то снег наводят грусть
47
То ли травушка в росах
47
То не білі метелики налетіли
78, 95
То щастя вийти з пелюшок
82
Токують в полі глухарі
100
Только вчера он провожал тебя
39
Точно знаю я, что где-то есть края
48
Травень розкинув квіти в діброві
89
Травонько-травонько
101
Трам-там, та-ра-бах! Їде баба
на волах
84
Тра-ра, тра-ра, тра-ра
104
Треба у мирі всім друзі нам жить
50
Три землі — три сестри, як три долі
7
Троне вишній двигнися
14
Туман седой, но не холодный
59
Туман яром, туман долиною
8
Тупу-тупу, ніжки
103
Турбот полон. В ногах не ті
вже сили
55
Ты взял меня за руку, Отец благой
29
Ты внимаешь, вниз склонив
головку
34
Ты заказывал устриц
в прибрежной таверне
57
Ты мне сказал: я ухожу
50
Ты помнишь наше лето
50
Тьох-тьох-тьох, чути спів
94
У баби Марії свято
47
У бабусі з дідом
93
У бичка гарненькі ріжки
102
У білий світ журавлики
75
У вербах плакучих
8
У веселої Тетянки
72
У вишневому садочку, під
вербою в холодочку
2, 109
У Ганнусі рученята
72
У гаю, гаю, вітру немає
61
У гаю загубилося літо
75
У гаю калина ніжно зацвіла
108
У горах Карпатах хотів би я жить
104
У гусей червоні черевички
72
У дворі зчинився крик
93
179

У дедушки за печкою
компания сидит
У дзвінкий струмочок
У долині призабутій, на калині
У житті буває всяке
У зимовий вечір тихий
У калини квіточки
У Квітчанських, у лісах
У Києві та й на камені
У кімнаті, де мешкає тиша
У котлована взорванного дома
У куточку котик спить
У куточку сіла кішка
У лисички в домі зрання
У листя вдягаються крони
У лісі літом я би жив
У лісі на галявині
У маленькій, у хатині
У маленького Максимки
У маленької Віки є черевики
У малого бегемота
У мене в черевичках
У мірошника турбота
У міста і села
У містечку Богуславку
У місті "Дивина"
У моря музыка металась
У мріях злітаємо у далеч віків
У намисті мружиться горобина
У нас в саду живет сверчок
У нас сьогодні свято, у нас
святковий день
У нашій хаті сонечко живе
У нашому будинку
У нашому лузі
У нашому садочку
У нашому садочку музичний
є кіоск
У нашому серці мама жила
У неділеньку раненько
У ненці Вкраїні так зоряно стало
У Оленки очки сині
У осінній позолоті
У перший грім, неначе свято
У печі золоті паляниці
У півника горечко
У полі гуляло
У полі зберігалося зернятко
180
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94
30
96
86
75
43
6
82
59
75
92
98
96
104
104
27
92
72
98
104
75
78, 90
8
40
57
71
68
73
111
72
40
87
96, 97
82
37
97
43
94
103
80
89
95
103
33

У пору весняну цвіли каштани
38
У ранковому лісочку
93
У речки стоял удивительный
домик
113
У розмаї пахучих лугів
66
У ромашках і барвінках
91
У Руслани кіски
92
У садку, що за вікном
100
У садочку між горами
36
У садочку цвіт буяє
95
У садочку, як на диво
100
У Сашка важка задача
99
У святкові дні радісно мені
61
У селі неділя
40
У сорочці з колючок
94
У ставочку біля тину
93
У татка в рамці на стіні
89
У тих краях, де ми зросли
82
У тихім Інгулі купаються зорі
55
У центрі нашої неньки-України
58
У широкім світі є країв багато
42
У щасті, в горі та в недузі
52
У января
43
У яслах хлоп'ятко,
Марії Дитятко
23
Убеленная снегом зима
58
Удивляются дубы, сосны
удивляются
73
Уже і вересню кінець
87
Уже на осінь поверта
45
Уже окончен бал
57
Уженився старий дідо
36
Узяла Настуся горщик
94
Україна в давній славі
98
Україна… В дивослові музика
бринить
32
Україна — любий край, пісня
солов'їна
66
Україно — жінко, мамо, сестро!
16
Україно моя, вишиванко
40
Україно моя мила
36
Україно моя, отчий
зоряний краю
14, 19
Україно моя ти єдина
53
Україно, ти в житті не раз
42
Україно, Україно, земле
наша дорога
30
Українська осінь — в золоті діброви
75

Українська пісня — це душа
народна
58
Українські діти все співати
люблять
87
Українці із прадіда-діда
66
Улетела пташечка в дальние края
34
Умер Кобзар, порвались струни
69
Умовляла мене мати "Моя доню,
розум май"
44
Уночі не в рукавиці
112
Упадет зимой на землю
106
Усе живе любити треба
96
Усе на світі любиться
30
Усі верхи снігами закурило
87
Усі кажуть в Україні
75
Усі ми новаки (новачки) в таборі
104
Усі, усі тарілочки
93
Усією родиною
36
Усміхнувсь, не спитав
65
Уста говорять: "Він навік загинув!" 71
Утікають від ріки
92
Утро туманное, утро седое
34
Уходит лето, листья пожелтели
48
Учися, дитино, бо вчитися треба!
98
Учитель! Даже через много лет
47
Ушло тепло с полей
27
Фонтаны смолкли до весны
59
Хай біда за горло стисне
60
Хай грім лунає
80
Хай за вікном хуртеча злиться
41
Хай мороз на склі малює
30
Хата под соломой поседелой
47
Хатина біла, горіх високий
61
Хвалите, хвалите Господа
11
Хвиля голуба на пісок ляга
32
Химерний, маленький
90
Хитаються віти, барвисто убрані
75
Хитрі, хитрі в киці очі
72
Хіба не пам'ятаєте? Було
55
Хлоп, хлоп, ну-ка в лад
78
Хлопчина я завзятий
79
Хмари по небу пливуть дощові
66
Ходила краєм Марія-Терезія
69
Ходили Ви підслухувать казки
47
Ходили з бабцею до гаю
82
Ходит по свету легенда о том
168
Ходить вовк поза кущами
92
Ходить гарбуз по городу,
питається свого роду
2, 95, 104, 109

Ходить жучок по ялині
104
Ходить знову червень понад
ставом
130
Ходить Іван по риночку
94
Ходить качур по подвір'ю
92
Ходить квочка
118
Ходить коник по лужку
92
Ходить котик по кімнаті
93
Ходить червень по землі
103
Ходім, ходім, моя кохана
46
Ходімо у пісенний сад
82
Хома п'яний у млині хропе
44
Хорошо, когда под настроение
31
Хоч гарненька дівка наша Алла
108
Хоч зима по-зимовому
87
Хоч прийшла осіння днина
76
Хоче знати Носоріг
112
Хочеш вір, а хочеш і не вір
102
Хочу, хочу вирости
102
Хочу я побачити музику
80
Христинка маленька
85
Христино, Христино, моя
ти Христино
38
Христос Воскрес!
24, 41, 104
Христос Воскрес із мертвих
104
Христос Воскрес, моя дитино!
41
Христос дитятко нині рождає
68
Хто живе у цій кімнаті
100
Хто заховався в листі сухім?
111
Хто казав, що Єви нині не буває
38
Хто на кухні хазяйнує?
94
Хто нас дуже-дуже любить?
86
Хто не любить Україну
128
Хто не може з ліжка встати
105
Хто після Бога є важливий
в світі?
99
Хто посмів калину
100-01
Хто такий, хто такий
105
Хто тебе вигадав
81
Хто тебе так щиро любить
50, 87, 98
Хто у літню днину
92
Царице неба Божа Мати
26
Царівно, ми тобі гості
84
Царство липы и жасмина
31
Цветом золотистым
57
Цветут, цветут деревья весной,
весной
39
Цвіт черешні біло-пелюстками
108
181

Цвіте гортензія. Полуденіє літо
Цвіте спориш, як сивина
на скронях
Цвіт-красою лісів і лугів
Цвітом сакури і магнолії
Цвіту вишень білий сніг
Цвітуть сади, цвітуть луги
Це куди подівся сніг
Це лілії білі на чорнім граніті
Це слово любов'ю, мов сонцем,
зігріте
Це шкільні сьогодні двері
Цей день я ніколи тепер не забуду,
й назад вже немає мені вороття
Цепи якорей гремят в порту
Цієї дивної пори
Цілий день дзюрчить струмочок
Цілий рік минув, як став
я школярем
Цілують гори неба синь
Ця пісня ще не співана
Чайки за кормой верны кораблю
Чаклунко осінь, зупинись на мить
Чарівна Мавко, донька лісова!
Чарка до чарки, серце до серця
Чарувала осінь, чарувала
Чарували, дивилися очі
Час іде, але час не минає
Час минув, як я просила дощик
Час невпинно крок за кроком
Час рікою пливе, як зустрів я тебе
Час угамуватися настав вже
Часто в доме Эмине
Часто сняться вам села
Чашку кави смачно вип'ю
серед ночі
Чебрецюю вікна, полиную двері
Чей слышится вдали
Червона калино, чо над водов
стоїш?
Червоні снігурі
Черевички плачуть гірко
Через гори, через гай
Через ліс замріяний, біленький
Через міст перейти треба нам
малята
Через міст перейти треба нам
малятам
182

55
16
56
69
35
80
94
16
89
76
37
168
27
100
83
30
91
62
98
30
46
75
55
30
82
101
8
81
110
19
43
55
16
8
87
100
99
86
104
8

Через поле, через гай
41
Черемухо, черемухо!
76
Черкащино — зоря моя єдина
61
Черным веером ветвей
59
Чи є в світі краща зірка
16
Чи є в світі краща квітка
46
Чи знаєш ти, лелеко
91
Чи знаєш ти найкращу в світі
пісню
46
Чи співає весна, чи дороги встеля
56
Чи то на вечір схожі ви
38
Чив-чив! — мать зовет цыпленка
110
Чий це пух летить лапатий
100
Чобітки веселі в мене
95
Чобіточки мої, чобітки!
103
Човник паперовий
91
Човник хитається серед води
46
Човником по небу місяць
35
Чого, брате, так збілів?
87
Чого ж я так нічку марную?
8
Чок, чок, пятачок
118
Чом ти не прийшов, як місяць
зійшов?
7, 8
Чом хвилюєш мене, рідний краю
66
Чому бджоли не йдуть в поле,
чому не рояться?
14
Чому вогонь гарячий?
83
Чому, сказати, й сам не знаю
54, 81
Чорна рілля ізорана, гей, гей!
1, 16
Чорний ворон кряче, Україна
плаче
35
Чорний кіт приніс водички
94
Чорні очі — наче терен стиглий
58
Чорнії брови, карії очі
123
Чорнобривий корольок край
города ходить
2, 95, 109
Чорнобривців насіяла мати
62, 65, 81
Чорноморець, мамонько,
чорноморець
8
Чотири пори року
62
Что за звук невинной красоты!
58
Что за праздник в этом зале?
50
Что за радость, что за птичка
67
Что за сказка — наш апрельский
вечер
58
Что за чудо песенка?
27
Чтоб водить корабли, чтобы
в небо взлетать
44

Чтобы снегу белым быть
74
Чтобы стало в этом мире
27
Чубчик-любчик воркотун голубчик
46
Чудова музика лунає
48
Чудовий білий світ і це життя
108
Чудово, що бувають
105
Чуєш, курличе
45
Чуєш, мій сину, ключ журавлиний
66
Чули ви, Хтось у гайочку
94
Чунга-Чанга, синій небокрай!
78
Чути в селі коломийку
36
Шагаю снова прямо, призывный
слышу звук
39
Швидко бігати, високо стрибати
107
Шел по улице жучок
113
Шелест пальмы с французским
акцентом
43
Шелестит дождик за окном
50
Шепочу я рядки пророчі
19
Шерехи перші і перші пісні
60
Широкими дорогами
41
Шию, шию чобітки
89
Шкільний дзвінок в останній раз
77
Школо наша, школо
98
Школо рідна, світоче наш ясний!
77
Школьные двери открыты
47
Шпиталю, шпиталю
8
Шум і гамір, усміх тата
82
Шумить Дніпро
21
Шумить, шумить в душі
осінній сад
50
Шуміла діброва, шумів тихий гай
8
Шумлять, дзюркочуть ручаї
69
Шумлять і гудуть стадіони
82
Шумлять на пагорбі тополі
55
Шумлять сади, шумлять
65
Шуршат осенние кусты
113
Щасливий той, хто матір має
52
Щасливій долі уклоняюсь
42
Щастя-долі господині
46
Ще в колисці немовля
89
Ще з дитинства ми любимо свято
88
Ще Київська Русь тобі люлі співала 16
Ще коли ми були
40
Ще маленький в мене братик
112
Ще не вмерла Україна, і слава,
і воля
80, 81
Щебетала пташечка під вікном
95

Щебетала пташечка під
віконечком
2, 109
Щедрий вечір всім нам,
щаслива година
14
Щедрий і багатий
61
Щиро вас вітаєм і добра бажаєм
45
Щічки білі та рум'яні
100
Що в нас було?
60
Що в нашого хазяїна стоїть
явір на дворі
12
Що вище у світі загадковім?
38
Що день переступивши твій поріг
28
Що ж це вранці у гайочку
за музики грають
30, 43
Що за гамір, що за шум
8, 104
Що за дорога, — скажи мені
89
Що заспокоїть нас у горі
80
Що ми можем дать Вкраїні?
99
Що несе на спинці
93
Що про мене знаєш ти?
91
Що тепер вивчають в школі?
82
Щоб даремно до дівчат
45
Щоб порядок на дорогах був
96
Щоб рости і гартуватись
105
Щоб струнким ти зріс і сильним
105
Щойно вмилися росою
43
Щороку лелеки у вирій далекий
16
Щось у мене, щось у мене
в боці коле
99
Эммануил, так велика
любовь Твоя
29
Эти годы для нас — бумеранг
наших дней
58
Этот закон давно известен
168
Юля, дівчинка маленька
72
Я без тебя, как небо без звезд
48
Я — Букварик вам відомий
35
Я в горы шел по узенькой
тропинке
55
Я в матусі донечка
41
Я в садочку відшукав
40
Я в трамваї не сідаю
40
Я в храме истово молюсь
59
Я вас любив, любив, як тільки
вміло
16
Я веселий гриб, до дощу
я дуже звик
111
Я весною дуже рано
36
183

Я вигляну в віконечко
50
Я відкрию фарби кольорові
80
Я вільна птаха, я літаю
32
Я Віточка. Послухайте
76
Я вранці йду до школи
97
Я вчера
168
Я горда тим, що українка
42
Я дала тобі душу, сину
82
Я дівчина маленька
68
Я для вас цю пісню заспіваю
37
Я для тебя нарисовала
59
Я до тебе прийду
68
Я ждав тебе, як ждуть гаї вербові
45
Я жінкою родилась в світі
50
Я з того краю, де ростуть смереки
82
Я захмелів, хоч і не пив вина
45
Я збирав всі ці квіти для тебе
50
Я — зелений олівець
43
Я знаю пісню про чарівний край
43
Я знаю, що в цьому світі
36
Я зриваю полин. У долині, над
самим Дністром
16
Я зроблю це в понеділок!
87
Я иду по Солнечной тропе
59
Я искал среди вседневья женщину
любимую
58
Я ішла, ішла в гаю
103
Я йду, іду
87
Я Лисичка, я сестричка
2, 78, 95,
109, 118
Я люблю, коли сонячні ранки
66
Я люблю тебе, рідний мій краю
51
Я люблю, як ти співаєш, мамо
82
Я маленька українка
42
Я маленький хлопчик, виліз
на стовпчик
78
Я малюю море і безмежні далі
80
Я — метелик вкрай мрійливий
106
Я молюсь тихенько й Господа
питаю
99
Я на солнышке лежу
78
Я наважусь-таки, хоч собі на біду
35
Я навприсядки скачу
2, 78, 95,
109, 204
Я не впевнена у тому.
106
Я не люблю зими, ні, не люблю
82
Я не люблю тебе, ненавиджу,
Беркуте!
16
184

Я несу щедрівочку
Я ніколи не хворію
Я о таком как ты давно мечтала
Я опять возвращаюсь в свой город
Я — перша квіточка весни
Я піду на весні у садочок
Я піду на вулицю
Я по вулиці іду
Я подумки часто сідлаю коня
Я посплю ще, — каже Вушко
Я працюю, як великий
Я прийшов додому, моя ненько
Я пришел в этот мир для того,
чтобы жить
Я прокидаюся і йду
Я прошу вас, поручик: не хлещите
коня
Я прошу небеса, щоб казкова краса
Я разломал коробочку, фанерный
сундучок
Я родився в гаю зеленім
Я розкажу вам про країну
Я — ромашка, я гадаю
Я с утра хожу босой, весь
обрызганный росой
Я сама боюся
Я сама встаю раненько
Я свічуся, мов зірниця
Я Святого Миколая
Я сестричці-невеличці
Я сестру свою молодшу
Я сестру свою молодшу,
ой люблю!
Я скажу просту вам річ
Я співаю про весну
Я — сріблястий сірий котик
Я сьогодні знову не засну
Я так долго искала любовь
Я так рекою быть хотел бы
Я така щаслива, бо весна на серці
Я тебе зустрів, як це буває
Я тебе кохаю, моя люба
Я тебя с ума сведу
Я тримала дзеркальце
Я тропою к лесу вышел
Я у білому халаті
Я українець! Давній ми народ
Я хочу тебе присниться
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Я хочу, щоб сонце світило ласкаве
42
Я — цвіркун, я — скрипаль
87
Я часто ночами пригадую знов
45
Я шахтарочка сама, звуть мене
Маруся
7
Я школярик ще маленький
97
Я шукала у любові
38
Я щаслива дуже, друзі
96
Яблонька на склоне среди трав
59
Явись мені у дзеркалі Дніпра
35
Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка
2, 109
Як була я ще маленька
71
Як в досвітній імлі зорі тануть
в небесній примарі
58
Як вабить спокоєм це місце!
68
Як весняне сонечко
94
Як ви умирали, вам дзвони не грали 16
Як діждали літа
76
Як діждали літа — та й нажали жита 8
Як діждемо літа та нажнемо
жита
2, 78, 109
Як за вітром хилиться трава
112
Як загриміла війна громовиця
51
Як захід сонця серце будить
82
Як згадаєш Почайну
82
Як зустрілись ми з тобою
в Городенці
8
Як мама мене у колисці гойдала
82
Як мене матуся вчила вишивати
91
Як на крилах, лечу до небес
48
Як надходить теплінь, теплінь
89
Як пахнуть влітку квітами
простори!
45
Як перша зірка зазирне до хати
89
Як підросту— піду у світ
82
Як посіяв мужик та й у полі ячмінь
84
Як розсердиться гусак
93
Як рясно ряст цвіте у цій порі!
87
Як серце болить, що для
нього — утіха?
55
Як сонце кучерики розповило
35
Як сонця безсмертного коло
79
Як співала матінка колисаночку
82
Як стрільці йшли з України,
то сльози тремтіли в очах
46
Як тебе оспівати, вулице рідна
82
Як тільки згадаю Тебе, Миколаю
82
Як у небі променисто
52
Як Україна й сонечко над нами
89
Як умирав на чужині
61

Як упав же він на білий
61
Як я малим збирався навесні
81
Як я собі заспіваю
16
Яка краса! Ялинка вся
104
Якби мені черевички, червонії
як щічки
84
Якби у небі сонечком я стала
14
Якби-м була я зозуля
69
Який прекрасний вечір надворі
50
Який це вечір на українській землі
58
Якось зранку до півдня
93
Якось миші вранці-рано
93
Якось у гаю єнот
94
Яку мальовничу країну я маю
42
Якщо вийшло, що раптом друг
81
Якщо я обійду чужу біду
38
Яна, Яночка, Януся
85
Ясени, як брати, при дорозі
58
Яскраве і бажане
43
Ясне сонце з неба сяє
104
Ясноока тиха осінь
87
Ai sera Na ni me ne
13, 28
Autumn fogs anew covered
all lowlands
31
Ave Maria, piena di grazia
43
Ave Музика понад хвилинами
63
Gaudeamus igitur
14
Granada
11
Hallelujah
13
Hei! di-ri-di-ri
28
Im Schatten des Waldes
13
May's fast thunderstorms
31
O Fortuna
11
O, signore dal tetto natio
13
Oh, I got plenty of nothin
13
Pater
11
Sento sul viso
13, 28
Stabat Mater
11
The young Moon and its girl friend,
a bright star
31
There was the sunset's calm
31
These yellow maple's glows flame
at night
31
When the mellow
65
When you smiling
27
Whether a midday is colored by the
bright lights
31
With the winter's sunrise
31
185

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
Альбом юного баяніста
150-51
Ансамблеві п'єси для юних
баяністів
119, 122
Ансамблі юних баяністів
120
Баян в ансамблі з бандурою
125
Баян в ансамблі з кларнетом
126
Баян на концертній естраді
152
Весела пісня нині лине!
76
Весняний рай
77
Використання довідкових
матеріалів з музичної грамоти
189
Вокальні ансамблі
62
Вокальні твори П. І. Чайковського
та старовинні романси в обробці
М. Скорика для фортепіанного тріо 34
Вчимося співати
78-81
Грає Володимир Мурза
153
Граємо в шумовому оркестрі
118
Даруйте радість людям
27
232 найпопулярніші українські
народні пісні
1
Дзвени, бандуро!
123-24
Дорогою до матері
37
Дударик
2
Жартівливі й танцювальні пісні
84
Збірник українських творів
для гітари
167
Колядки Закарпаття
4
Колядки та щедрівки Полісся
12
Криниця мого кохання
45
Крокуємо, танцюємо…
172
Курсовий хор
14
Листопадові дзвіночки
90
Малі форми у творчій спадщині
Михайла Гайворонського
15
Михайло Каганов. Матеріали,
спогади, пісні
51
Мій милий отчий краю
52
Моя стежина
54
Музика в нашому садочку
92-94
Музичне краєзнавство Буковини
196
185

Музичне мистецтво
95, 160, 197-98
Музичні твори в жанрі маршу
135
Народні пісні Житомирщини
5
Нотна веселка
199
Ой дай, Боже!
6
Педагогічний репертуар для
оркестру (ансамблю) народних
інструментів
117
Песни-этюды под аккомпанемент
шестиструнной гитары для
учащихся детских музыкальных
школ
168
П'єси українських композиторів
для скрипки соло
163
Пісні для новацтва
104
Пісні та ноти спортивної
тематики для ДНЗ
105
Практика вивчення музичного
фольклору
203
Репертуарная тетрадь гитариста
169
Служба Божа
17, 18
Солнышко моё
106
Сонати, сонатини, рондо, варіації
для фортепіано
145
Співаємо, граємо, слухаємо
205
Співають серцем ветерани
19
Співуча Україна
8
Спустилась зоря вечорова
108
Творчість композиторів
Львівської баянної школи
156
Українка я маленька
109
Українські народні пісні та танці
157
Хорові твори українських
композиторів для жіночого
та дитячого хору
68
Хочу грати на роялі
149
Хрестоматія з музики
207
Церковное пение
70
Я у світі музики
114
La Chanson dans la classe
de français
208

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ
1 ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
2.1.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.1.3 Хори з опер та оперет
2.2 Хори з інструментальним супроводом
2.2.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.2.3 Хори з опер та оперет
2.3 Вокальні ансамблі
2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
2.3.2 Ансамблі з опер та оперет
2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
2.4.2 Сцени та арії з опер та оперет
2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із супроводом
і без нього
2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей
3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1 Твори для оркестру
3.1.1 Симфонічний оркестр
3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми
3.1.1.2 Концерти та інші твори для солістів з оркестром (партитури)
3.1.1.3 Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії
3.1.1.4 Марші, танці, оркестровки пісень та інші твори для симфонічного
оркестру
3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр
3.1.3 Духовий оркестр
3.1.4 Оркестр народних інструментів
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
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3.2.9 Навчальні та інструктивні видання для інструментального ансамблю
3.3 Твори для інструментів соло
3.3.1 Клавішні інструменти
3.3.1.1 Фортепіано
3.3.1.2 Орган, фісгармонія
3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон
3.3.1.4 Інші клавішні інструменти
3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів
3.3.2 Смичкові інструменти
3.3.2.1 Скрипка
3.3.2.2 Альт
3.3.2.3 Віолончель
3.3.2.4 Контрабас
3.3.2.5 Інші смичкові інструменти
3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів
3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.1 Арфа
3.3.3.2 Гітара
3.3.3.3 Мандоліна
3.3.3.4 Бандура
3.3.3.5 Домра
3.3.3.6 Інші щипкові інструменти
3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів
3.3.4 Духові інструменти
3.3.4.1 Дерев'яні
3.3.4.2 Мідні
3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів
3.3.5 Ударні інструменти
3.4 Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних ансамблів
та інструментів соло
4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.1 Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори
5.2 Опери та музичні драми
5.3 Оперети та музичні комедії
5.4 Балети та хореографічні постановки
5.5 Музика до вистав, кінофільмів, літературних і радіокомпозицій
5.6 Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки. Музика до шкільних
вистав і радіопостановок
6 ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ
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