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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" 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 3582:2013 "Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила" (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ), 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. Скорочення 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. Вінкоплетення та інші обряди у весільних піснях : [для співу без 

супроводу] / Петруся і Станіслав Гавриліви, Богдан і Ярема Гриньовські. — Львів : 

Галиц. вид. спілка, 2013. — 535 с. : іл., табл. ; 21 см. + 1 компакт-диск — Бібліогр.: 

с. 513—515 (28 назв). — Алф. покажч. пісень: с. 517—531. — Примірник без 

компакт-диску. — 500 пр. — ISBN 978-966-1633-51-2. — [2014-080 Н] 

Зміст: На заручини-вечір ; Ой думала-гадала ; А хто бачив, а хто чув... ; 

Кучерява Катерина : "... чіплялася до Мартина..." ; Широкая кадка : "... без воду..." ; 
Стукнуло й у коморі ; На здоровля, мій сватоньку ; Найду я хустину ; Основна 

мелодія "ладкання" : "Обмітайте двори..." ; Благослови, Боже : "Ми жєли бервін, 

бервінком вія..." ; Благослови, Боже ; Благослови нас, Боже ; Ой у перший раз та й у 

Божий час ; Звідки сонечко сходи ; Ой до нас, Боже, до нас : "Лижьили бирви 
бирвінковії..." ; Зачьилосі вісілічко ; Вінок : "Та ми жєли бирвін..." ; На калиночці дві 

ягодочці ; Просила Марійка сестричок ; Просила Марійка нанашок ; Ой із-за гори з-

за високої ; Ой чого ж ти, молоденька, не тужиш? ; Дайте, мамко, голочку ; Подай, 

матінко, голку ; Ой дайте, мамко, йголку ; Подай, матінко, йголку ; Вчора мамка в 

торзі була ; Дай ми, Анничко, голку ; Ой, в долину, свашеньки, в долину ; Шили ми, 
шили барвінковий віночок ; Ой плетіть, дівки, вінки ; Плели дівоньки барвінковий 

віночок ; Де ти ріс, барвіночку ; Рубай, дружно, барвіночок ; Бервінку, бервінку ; Ой 

ходила Маруся ; Ой вінку ж мій, вінку ; Вийсі, віночку ; Половину вінка ввили ; 

Пливуть, пливуть каченята ; Ой із-за гори, з-за високої ; Ішла полем Галиночка ; Йа 
із-за гори, з-за високої ; Йа із суботи на неділю ; Із-за гір Карпатів ; Бодай ся той гай 

розвиви ; Журилися вороженьки, журилися люди ; Журилисі сусідоньки, журилисі 

люди ; Гаєм зелененьким вода тече ; Ой у батенька за воротами ; Ой там в полю 

сосна штири роки росла ; Коло мої хати зацвіли блавати ; Шуміло ліщина, як ся 
розвивала ; Гой, якби-м я була знала ; Мелодія "рути" : "Чи ж я тобі, моя тінко, ще з 

весни не казала..." ; Рожі під вікнами : "Якби-м була знала, що піду від мами..." ; Ой у 

полі сосна ; На городі квіти : "... так гарно зацвили..." ; Стелися, барвінку : 

"Хрещатий барвінку, стелися, стелися..." ; Що ж бо це за зілля ; Не вій, вітре, полем ; 

Сидять дружки в два рядочки : "... зозуля кувала..." ; Цвіли вишні в два рядочки : 
"... зозуля кувала..." ; Красна молоденька, красна ; Вийди, вийди, молоденька : "... до 

хати..." ; Тепер така годинонька настала ; Ой щаслива молоденька у Бога ; Файний 

вінок : "... без квіточок, файний з квіточками..." ; Вийся, вінче, гладко ; Ой де сі діла ; 

Ой де си діли... ; Йа встань, ненечко ; Клич, Марійко, свою мамку до хати ; Знати 
ластівку по літаннячку : "... що високо літає..." ; Поплели вам вінки ; Райскоє 

деревце ; Ой летіло два ангели : "... понад цей двір..." ; Долинов, дівочки ; Йдіт, 

дружби, на долину ; То не папороть цвіте : "Хто кого любив, тому Бог судив..." ; Ой 

на горі сосна горіла ; Дєдику-серце, скупи деревце ; Ой дєдику-серце : "... викупи 
деревце..." ; Ой старосто-серце : "... викупи деревце..." ; Ой Ганнусю-серце : 

"... викупи деревце..." ; І горівки, Іванку : "... горівки..." ; Старосто наш дівочий ; 

Горівки, Васильку, горівки ; Виломилися воли ; Місяцю, короваю ; Наша піч : "... на 

ногах стоїть..." ; Наш коровай хороший ; Вдайся нам, короваю ; Стань, Марино, з 

порога ; Старосто милесенький ; До нас, свашеньки, до нас : "Хто кого любив, тому 
Бог судив..." ; Горі сонечко, горі ; Старосто старесенький ; Дай же, Боже, в добрий 

час ; Ой де ж ся діли братчики та сестриці ; Сідай, Марусю, на столець ; Мелодія 

розплетин : "Ой летіли воробці: ці, ці, ці..." ; Згортай, тату, кожушину ; Грайте, 

музики, так, як ви грали ; Та й перший раз : "... молоденька, перший раз..." ; То не 
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калина ся ломе ; Грайте, музики, різко ; Мамка сина споріджьиє ; Добрий вечір, 

мати ; Подивіть си, люди добрі ; Мелодія молодого : "Забався, забав, королю за 

горою..." ; По дорозі жук, жук ; Рости, луко буйнолиста : "... вистравай гілочку..." ; 

А я вчера на весіллю : "... нині на весіллю..." ; Весілє сі зачинає ; Келішок файний : 

"... горілочка добра..." ; Пий же, пий же, не упивайся ; Наш музика файно грає : 
"... весело сі дивит..." ; Заграй мені, музиченьку ; Відколи м'я моя мати на світ 

народила ; А вже вечір вечоріє : "... ми в молодої вечеряєм..." ; Там на горі крута 

вежа : "... там бистра тече вода..." ; Лобода : "Ой побреду, побреду по коліна в 

лободу..." ; Пам'ятаєш, моя мила : "... як було зразу..." ; Брала льон : "... брала 
конопельки..." ; Нема її дома : "... пішла по малину..." ; Ой там при долині ; Просим, 

свати, їсти, пити ; Трошки винця : "... трошки пивця..." ; Ой мамуню-мамусенько, ти 

м'я годувала ; Не плач, не плач, мій братечку, за мною ; Не за мого Гриця : "Віддаєш 

м'я, мамцю, і ще за такого..." ; Ой мамо, мамо, я вже не ваша : "Ой мамо, мамо, 

гречана каша..." ; Ой прийдіть, мамуню, най сі вам поклоню ; Ой рівняй, Боже : 
"... гори, долини рівненько..." ; Понад Дунай стежечка ; Переманочка : "... чорная 

галочка..." ; Птичка невеличка : "... по полю літає..." ; Ой дівчино, шумить гай ; Ой 

гай, мати, гай ; Ой там за горами та й за долинами ; Любив я дівчину : "... любив 

її я..." ; Ой ти, дівчино зарученая ; А відси гора : "... відти другая..." ; Ходила я по 
садочку ; Ой за гаєм, гаєм ; Ой, мамо, люблю Гриця : "За городом кози пасла..." ; 

Чабан : "Ой на горі, на горі..." ; Ти гадала, моя мамо, що ся м'я не забудеш ; Ти 

гадала, моя мамко, що ся м'я не забудеш ; У нашім городі : "... дожинок ся стеле..." ; 

Коломийка, коломийка та й коломийочка ; У сусіда хата біла ; Ото-м ходив : "... ото-м 
находився..." ; Ізнов настав чарівний час : "... звичайно, як у маю..." ; Молодий 

жовнір : "... хтів си женити..." ; Ай просили дружбочки йа в Бога ; Вже пізно, не 

раненько ; А в неділю рано ; Ой де ти ся, молоденька, збираєш? ; Благослови, Боже ; 

Ненька Марусю родила ; Калиновий цвіте ; Покропи нас, матінко ; Нема попа дома ; 

Ми до церкви ходили : "Ми жєли бервін, бервінком вія..." ; Прийди, ненечко : 
"... збирайсі..." ; Ой вийди, таточку : "... протів нас..." ; Ой злетіли два-три янголи із 

неба ; А брат сестру за стіл веде ; А я з руточки ; А хто у нас тепер п'є ; Пийте, тату, 

пийте ; Кувала зозуля : "... та й буде кувати..." ; А я собі старенька ; Карагід ; Ой 

садом, садом зозулька кує ; Ой чи мені Бог дав, чи Пречиста Діва ; Ой чи це нам 
Господь дав, чи Пречиста Мати ; Чи то мені Бог дав, чи Пречиста Мати ; Слала 

зіронька до місяченька : "... ще вчора ізвечора..." ; Світи, місяцю, світи ; Коло млина, 

коло броду ; Ой випила, вихилила ; Чи я не хазяйка, чи не господиня ; Нащо мені 

щастя ліпшого ; Їли, світилки, їли ; Гречаники : "Пішла мати на село..." ; Од Києва до 

Лубен : "... насіяла конопель..." ; Молодички молодії ; Була в мене парова машина ; 
Сядьмо, мамо, повечеряймо ; На многі літа ; Многая літа ; Милії браття, підведімосі : 

"Лежьили берви бервінковії..." ; Пані молода : "... вельможна пані..." ; Ой гиля, гиля : 

"... гусоньки на став..." ; Стели ся, зятеньку : "... стели..." ; Татарин-братчик : 

"... татарин..." ; На городі буряча : "... та й м'ягенька гичка..." ; Продав жито в штири 
кінці : "... купи хустку своїй жінці..." ; Гила, гила, білі гуси : "... гила, гила на 

Дунай..." ; Годувала-с мене ненько : "... з малої дитини..." ; Ой скочила молоденька : 

"... з порога..." ; Одна була тополенька йа в полі ; Стелися, барвінку : "... по широкій 

брамі..." ; Нікому ся не дивую : "... лиш свому батеньку..." ; Подивіться, мої ненько : 
"... в віконце..." ; Летіла зозуля : "... та й стала кувати..." ; Ой шуміла ліщинонька : 

"... від вітру буйного..." ; Горіла сосна : "Горіла сосна-смерека..." ; Ой сідай, сідай, 

кохання моє ; Ой забриніли ковані вози надворі ; Три явори : "Як була в сво'ї мами на 

відході..." ; Вже би-м була їхала : "... вже би-м була йшла..." ; Прийди, братеньку, 

нині ; Ходила по полю ; Чорненький ворон : "... сумненько кряче" ; По городі ходжу : 
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"... і фасольку саджу..." ; Ой, скачи, скачи ; Ой, сіли, сіли пропійці, сіли ; Ой пряду я 

пряду ; Ой були ми на пропою ; Ой ходила молоденька по ганку ; Говорили люди-

сусіди ; Вийди, молода, з комори : "Ми жьили, барвін, барвінком вія..." ; Заплетіть 

мя, ненько моя ; Мелодії коломийок. 

2. Зінчук С. В. Пісні моєї родини : [для співу без супроводу] / Світлана Зінчук. 
— Чернівці : Букрек, 2014. — 72, [3] с. : іл., портр. ; 21 см. — 400 пр. — ISBN 978-

966-399-570-0. — [2014-076 Н] 

Зміст: Ой, зацвіла калинонька в лузі...: Коло річки, коло броду ; Моя хатина 

стріхою шита ; За горою сонечко сходить ; В кінці греблі шумлять верби ; Віддай 
мене, мамко ; Ой, зацвіла калинонька в лузі ; Ой, кувала зозуленька ; Ой, у полі під 

вербою ; Угорі сонце засіяло ; Породила мене мати ; Із-за гори високої ; У гаю, у гаю, 

в гаю зелененькім ; Ой, попід гай зелененький ; Чия то долина ; Якби мені сивий 

кінь. — Вишиваний Я. Плаче захмарене небо / сл. авт. Осідлаю кониченька: 

Буковино, ти зелена, ляна ; Ой, їхали хлопці ; Пісня про Довбуша : "Ой, попід гай 
зелененький..." ; Сонце зайшло, зорі згасли ; Осідлаю кониченька ; Пожену я сиві 

воли ; У неділю дуже рано ; Ой, чия то черешенька ; Ой, летіли журавлі ; Горівочко з 

кукулю ; Як засядем, браття : "... коло чари..." / сл. Ю. Федьковича. — Воробкевич С. 

Заграй ми, цигане старий / сл. авт. Розпук душевний надо мною...: Ой, ти, дубе, 
зелененький ; Розпук душевний надо мною ; Де ти їдеш, мій миленький ; Дала мене 

моя мати ; Ой там, коло млина ; У полі, у полі : "... стояли драгони..." ; Ой, хора я, 

хора ; Осипалось жовте листя. Згадаєш минуле то літо...: Дай ня, мамко ; Мені 

циганка ворожила ; Згадаєш минуле то літо ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Не та ружа, що за 
садом ; Ой вишенько-черешенько ; Ой гаю, мій гаю ; Ой, там у лісі під кедриною ; 

Ой, чий то кінь стоїть ; Червона калино, чом над водов стоїш ; Чи я тобі не казала ; 

За що мене, милий, б'єш? ; Мене мати так любила ; Прийшов кум до куми ; Ой 

хмариться, дощ буде. 

3. Камерно-вокальні та хорові композиції Михайла Гайворонського : навч.-
метод. посіб. [для студентів] з навч. дисципліни "Муз. культура укр. діаспори" для 

підгот. фахівців ОКР "Магістр" спеціальності 8.02020401 "Муз. мистецтво" : 

[в супроводі фп. і без супроводу / упоряд. А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка, Каф. музикознавства та фп. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 
2013. — 70, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в вступ. ст. в підрядк. прим. — 

300 пр. — ISMN 979-0-707513-46-0. — [2014-050 Н] 

Зміст: Добрий вечір тобі, зелена діброво ; У Києві на ринку ; Ой, піду я понад 

лугом ; Ой ти, дівчино зарученая ; Ой, кувала зозуленька ; Ой ти, дівчино ; Ой, у полі 

край дороги ; Ой, у полі жито ; Ой ти, мій миленький ; Ой ти, мати моя ; Ой, там за 
яром ; Не палила, не варила ; Малам се милого ; Як я сой заспівам ; Чогось мені 

чудно ; Як їхалам з Гамерики. Українські народні пісні Лемківщини й 

Закарпаття: Широке коріння ; В керти ружа преквітла ; Малам я фраїра ; Ой, верше 

мій, верше ; Кей ня любиш, та люби / опрац. М. Гайворонського. 

4. Карманний В. Г. Козацькі й стрілецькі пісні : [для голосу без супроводу / 

аранж., запис муз.] В. Г. Карманний. — Харків : Ранок, 2014. — 63, [1] с. : іл. ; 21 см. 

+ 1 компакт-диск. — (Співають діти). — ISBN 978-617-09-0585-7. — [2014-074 Н] 

Зміст: Зажурились хлопці : "... як тепер прожити..." / сл. Й. Струцюка ; Від 

синього Дону : "... до сивих Карпат..." ; В Чорне море наш Дніпро тече ; Гей, хто в 

полі, озовися : "Гей, була в мене коняка..." ; Доволі нам руїни і незгоди ; Занесло тебе 

снігом, Вкраїно ; Маківка : "Ой на горі, на Маківці..." ; Ой на горі та женці жнуть ; 

Прощай, слава : "... город рідненький..." ; Слава Вітчизні : "... честь Україні..." ; 

Вставайте козаки ; Гей ви, стрільці січовії ; Гей, Січ іде! ; Гей, зі Львова до 
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Мукачева ; Як стрільці йшли з України ; Гей, степами : "... темними ярами..." ; Гей, 

хлопці! : "... в коло станьмо бадьоро..." ; Вільна Україна : "Геть, вороги, з 

України!.." ; Готуй мені зброю : "... готуй мені коня..." ; Готуй мені зброю ; Завтра в 

дорогу : "Завтра в далеку дорогу..." ; Зажурились галичанки : "... та й на тую 

зміну..." ; Засвіт встали козаченьки ; Зелений дубочку ; Їхав козак містом ; Їхав козак 

за Дунай ; Зірвалася хуртовина ; Йде січове військо ; Марш Сіроманців : "Із гір 

Карпат несеться гомін волі..." ; Марширують вже повстанці ; Ми гайдамаки : "... ми 

всі однакі..." ; Не сміє бути в нас страху ; Ой кряче-кряче та чорненький ворон ; Гей, 

там на горі Січ іде ; Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." ; Серед степу на 

просторі ; Соколи : "Гей, десь там, де Чорні води..." ; Там за лісом : "... сонце 

сходить..." ; Ченчик : "На подолі білий камінь..." ; Як з Бережан до Кадри : 

"... січовики манджали...". — Гайворонський М. За рідний край : "... за нарід 

свій..." / сл. Р. Купчинського. — Ярославенко Я. За Україну! : "... з огнем 

завзяття..." / сл. М. Вороного. 

5. Колискові : [для дошк. віку / упоряд. та мал. Т. Єрченко]. — Львів : Апріорі, 

2013. — 16 с. : іл. ; 29 см. — (Апріорі-дітям, ISBN 978-966-2154-13-9). — 3000 пр. — 
ISBN 978-617-629-140-4. — [2013-128 Н] 

Зміст: Верховинець В. Баю, баю : "Мати сина колихала..." / сл. Я. Щоголева ; 

Народні колисанки: Котику сіренький : "... котику біленький..." ; Ой ходить сон : 

"... коло вікон..." / зап. К. Квітки ; На порозі темна нічка : "Люлі, люлі, мій 
синочку..." ; Ой ну, люлі, котино ; Ой люлю, люлю / зап. В. Верховинця ; Спало дитя, 

спати буде ; Ой ти, кіт, ти, воркіт ; Ой ходить сон по долині ; Мати доню колисала ; 

Ой ну, лю-лі, лю-лі. 

6. Пісенна Кіцманщина : запис і нотація мелодій Кузьми Смаля : [зб. старовин. 

пісень : для співу без супроводу / упоряд. Скрипник Є. М.]. — Чернівці : Букрек, 
2013. — 174 с. : іл., портр. ; 30 см — Бібліогр. в підрядк. прим. — Алф. покажч. 

творів: с. 169—171. — ISBN 978-966-399-506-9 (у паліт.). — [2014-024 Н] 

Зміст: Колядки, щедрівки та маланчині пісні: Ой прийшли до нас три 

колядники ; У цего газди сад назад хати ; Коло кирниці, коло теплиці ; Йа в 
неділечку бай поранечку ; Ходить Господь по раю ; Вчора звечора сталась новина ; 

Ой підемо, пане-брате ; Вставай, вставай, господарю ; В Вифлеємі радість стала ; Що 

то за предивна в світі новина? ; Новая радость ; По цім світі ; На різдвяні свята : 

"... всі ся радуймо..." ; На Різдво Христове ; Заспіваймо, християни ; Нова радість 
стала ; В яслах лежить, хто поспішить ; Тиха нічка, невидненька ; Ой високо в 

темнім небі ; В неділю рано, до сходу сонця ; В місті Вифлеємі сталася новина ; Ой 

радуйся, світе, нині ; Ой у місті Вифлеємі ; Що то за предиво ; Добрий вечір тобі, 

пане господарю ; Ой у поли, вполи ; Пане господарю, ой чи є ти дома ; Зажурилися 

гори, долини ; Мала нічка-петрівочка ; Ой суда-суда, до цего двора ; Та на добрий 
вечір ; Чесний, грешний господаречку ; Ой за горами, за долинами ; Добрий вечір, 

Іваночку ; Ой учора та й звечора ; Ой Чінчику-Васильчику ; Ой Іване-Іваночку ; Ой 

господарю-господаречку ; Ой на річці на Йордані ; Ой там на річці на Йорданиці ; На 

Йордані тиха вода стояла ; Божий Син родився : "... з Пречистої Дівиці..." ; Ой там на 
річці та й на Йордані. Весільні пісні: Ой на небі три зірнички ; Ой на небі три 

зірниці ; Солодкі меди, солодкі цукри ; За воротами глибока яма ; З нами, молода, з 

нами ; Ой упала звізда з неба ; Ой чого ж ти, молоденька ; Ой ходила молоденька ; 

Ой кувала зозуленька ; Вчера мамка в торзі була ; Ой свати, свати ; Ой з-за гори 

високої ; Летить зозулька ; Наша молодо в барвінку росла ; На городі ромен-зілля 
розцвітає ; А в нашого свата ; Ой кухарко-кухарочко ; Наша матка гонорненька ; Ой 

не літай, журавелю ; По широкій річці ; Посіяла жито : "... жито над водою..." ; 
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Курочка-рябушечка ; Ой упала звізда : "... з неба..." ; Ой скочила молоденька ; Світи, 

світивко ; Та й ходила молоденька : "... коло брами..." ; Ми прийшли до вас : "... не 

їсти-пити..." ; Ой віросла печеричка. А наш молодий: "... в барвінку зростав..." ; Ой у 

лузі ромен-зілля ; Куда маточка ішла ; Ой дай, Боже, в добрий час ; Пішла молода до 

городчика ; Ой ходила молоденька. Жовнярські (рекрутські та вояцькі) пісні: Ти 
гадала, моя мамко ; Ой до Прута доріженька ; Ішов жовняр, ішов ; Прийшов жовняр 

ввечір до дівчини ; Йа в неділю рано ; Виряджала мати сина ; В далекім краї, на 

чужині ; Ой три літа, три неділі ; Ой ти, зоре вечірняя ; Ой зірвалась хуртовина ; На 

горі кінь вороненький ; Не жур мене, моя мати ; Ой ти, зоре вечірняя ; Лилась кровця 
річенькою ; Ой їду я, їду ; Ти, сива зозулько ; Летить голуб, летить ; Ой на горі 

жито ; Ой вийду я на той ганок ; Ой у поли, в поли ; Вітер віє, трава шумить. 

Соціально-побутові пісні: Два дубочки похилилися ; Най звучать на Буковині ; 

Темна нічка, невидна ; Співаночки мої любі ; Пийте, люди, горівочку ; Ой вийду я на 

гору ; Не високо та й не низько ; Ой повій же, вітре ; Жінко моя, жінко люба. Пісні 

авторські та літературного походження: Ой у поли, в поли ; Ой у поли, у поли ; 

Край наш не загине ; Спочиваєш ти, наш батьку ; Ой по горі, по високій ; Нічко 

мила, нічко ясна ; Ой на горі на Чернечій ; Повій, вітре, повій, буйний ; Пою коні при 

Дунаю ; Заграй ми, цигане старий ; Родимий краю, село родиме ; Сумує мати край вікна. 

7. Пісні з родин і хрестин : (зб.-реконструкція із теорет. розвідкою, комент., 

моделями ритмоструктури, покажч.) / упоряд. А. І. Іваницький ; Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — 

Вінниця : Нова Кн., 2013. — 452 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 

Покажч.: с. 416—440. — 300 пр. — ISBN 978-966-382-472-7 (у паліт.). — [2013-119 Н] 

Зміст: Ани бы не быва, ой в кумонькы гостина ; Кумы мам, кумы мам, што їм 
дам, што їм дам? ; Не быва я в свойой кумы юж півтора рочку ; Ой ходива 

дівчынонька по саду ; Чортова баба, не моя ; Закрадався котик на чужеє саво ; Як я 

спава не сене, на сене ; А ты, старий телебаю ; Бив мене муж три рази юж ; Ой горы 

єм перешов, долины не можу ; Не піду я до леса без сокыры ; Тече водичка з-під 

яворичка ледова ; Ой п'яна я, п'яна, на порозі впава ; Ой пива, пива, чепец стратива ; 
В неділю рад паленку пию ; Люлю же мі, люлю, вшыю ти кошулю ; Ковысава бы-м 

тя и во дне и вночы ; Люляй, люляй, ковышу тя ; Біжи, біжи ти, мій миленький ; 

Біжить, біжить та бабусенька ; А наша кумонька у полозі лежит ; Наша молодиця в 

ліжку лежить ; Наша кумуненька, наша зазуленька ; На постелі мамусенька, на 
постелі ; У неділеньку поранесенько ; Ой у неділю дуже раненько ; Ой мій милий, 

милесечкий ; Бабуненько наша, куда ве худели ; Ой дали нам злота Пречистая Мати ; 

З вершочка, кумцю, з вершочка, любцю ; Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти 

бувала ; Наша голубка загуркотала ; Ей, яка то нам, яка хижа побілена ; Який тот 
наш столик, дуже округленький ; Ой чий то город негороджани ; Ой чий то город 

нигороджаний ; Ой чий то город нигороджаний, нитинований ; Чия то ди(р)ка 

негороджана ; Лістом, лістом дороженька вислана ; Пришли куми із Божого дому ; 

Прийшли куми з Божого дому ; Були ми собі в Божому дому ; Прийшли куми з 

Божого дому ; Ани тото хресня веселе не буде ; Ей, ани тото хресня та не буде мац 
щестя ; Ани тото хресня, ани тото хресня веселе не буде ; У нашого кума куковка 

кукала ; Ой кумочко наша, ци ся на нас гніваш ; Дай їм, Боже, здоров'ячко, моїм 

хреснятам прожити ; Ой чи то Бог дав нинішної днини ; Ой чи то так Бог дав, чи 

Пречиста Діва ; Щоби наші кумасеньки здорові були ; Ой щоби наш куманенько та 
здоров був ; Куме, куме, дайте вина ; Дайте, куме, дайте вина ; Куме, куме, дайте 

вина ; А в неділю рано, а в неділю рано, вже день біленький ; В ниділю зрана, в 

ниділю зрана сонечко сходи ; В неділю рано, в неділю рано вже день біленький ; 
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В неділю рано, в неділю рано сонечко сходить ; В неділю рано, в неділю рано, як 

день біленький ; У неділю рано, у неділю рано, як день біленький ; Ой на горі терня 

цвило ; Куми мам, куми мам, што їм дам, што їм дам ; Ой наситила й наша кума 

люба да штирі ведра меду ; А ци то ту сварьба, гей, а ци то ту кстини ; Кед ме на 

крестинах, на крестинах будьме ; Ой токарю, токаричку ; Ой там на царинці сам 
Господь лежит ; На танірі цоркоче ; Миколаю-пане, чи тобі не стане ; Коло стола 

стою, гостиницю пою ; Як собі заспівам у кума за столом ; У нашого кмотра рокита 

виквітла ; Кумо наша, кумо в дреліховім плічку ; На дворі, на дворі годиночька ясна ; 

Напиймосі, кумцю, напиймосі, любцю ; Кум з кумов в церкві стояли ; Ой який то 
наш кумонько справедливий ; Ой напиймеся, кумо, ой напиймеся обі ; У нашого 

кума серед хижі яма ; Кумко наша, кумко, курта, невеличка ; Жеби не та кума і не та 

дітина ; Гм... Гей, подякуйме тому, шо ми в його дому ; В нашого кума, в нашого 

кума хата на помості ; В нашого кума, в нашого кума на городі кропива ; В нашого 

кума, в нашого кума світлойка на помості ; В нашого кума світлойка на помості ; 
В мого кумойка, в мого любойка на подвіру береза ; "Хрестинна" : [мелодія] ; Ой 

поки я воли мав, то поти я кумував ; Та й доким си й добри маў, я с кумами пиў, 

гуляў ; Ой Микито, Микито, чи є рілля на жито ; Ой Микита, Микіто, да й нема роду 

на жито ; Як колись я кумував, на три селі посилав ; Ой куме, куме, добра горєлка ; 
Ой куме, куме, добра горілка ; Ой куме, куме, добра горівка ; Ой пані кумо, добра 

горілька ; Ой кумцю, кумцю, добра горілка ; Вишні-черешні розвиваються ; У бору 

сосна похилилася ; Льипа з(и) льипою похильилася ; Через тин сосна похілилася ; 

Хто косит іде, хто горат іде ; А ми, кумонько, не гнівімося ; У неділеньку 
заранесенько ; Посварилася кума з кумочком ; Ой в бору сосна вививається ; Було в 

нас коморі жито ; Муж мене не б'є та й ня не сварить ; Чоловічи, чоловічи, ти дай 

міні раду ; Ой учора в куми і сьогодні в куми ; І учора в куми, і сьогодні в куми ; Ой 

я вчора в куми, і сьогодні в куми ; Ой просить кум кумасю ; Ой просив кум кумоньку 

на вечорниці ; Послав мене мій миленький квасольку садити ; Післав мене мій 
миленький фасольку садити ; Кажуть люди, що я лиха, а я Василиха ; Напиймося, 

кумцю, тут ; Ой прийшла та година ; Помаленько йду, полегенько ступаю ; Пішла 

кума до кумоньки в субботу, в субботу ; Ой кумонько-сусідонько, гризота, гризота ; 

Дубовая бочичка, дубовая ; Качалася бочичка дубовая ; Та були в кума бджоли ; Ой 
кумочку-голубочку, міняйме рибочку ; Пушов кум до куми, а кума миє ложки ; Я й у 

кумонькі, йа й в голубонькі на беседи була ; Горівочка гиркенька, я ж тибе випити 

годненька ; Прилетіли горобці та сіли на земку ; Та ішла я сюди і снігом, і ледом ; 

Попід ліс темненький ; Помагай Біг, кумко-любко, помагай Біг ; Кумцю моя, любцю 

моя, солоденькі писки ; Стоїт баба над лотоки, в воду схилилася ; Ей, там на горе 
дубина ; Гей, на горі дубина ; Ідіт, куме, до кумори ; Йу кумушки хата біла ; Відкіля 

йдеш, чоловіченьку ; А у нашей куми хижа вибілєна ; А пришло нам, пришло од 

старисти писмо ; А там долу при мармору, но-но-но! ; Фіялка, фіялка, фіяловий 

корінь ; Та не я п'яний, не я п'яний, та горілочка п'яна ; Ой першої та неділечки ; 
А першої та й неділеньки ; Та внадився журавель, журавель ; Ой у лісочку, ой у 

лісочку ; Ой у лісі хатка, ой у лісі хатка ; Ой як виорем, ой як виорем ; З ким я виорю, 

сам я виорю ; Занадився журавель, журавель ; Була ў мени парова машина ; Була в 

Чеколата курочка чубата ; Гей, гей, хто ж там іде ; Кумойко, кумойко, покумали ми 
ся ; Чудуются люде, де я ся напила ; Терном, терном, терниною ; Терньом, терньом, 

терниною ; Ой просив кум на хрестини ; Ой просив кум на хрестини та й зайшов до 

хати ; На мижі, на мижі трава зелиненька ; На городі буркун ягідок не родить ; Ой 

скакали горобці, скакали на досці ; Ей, береза, береза, ей, зелена береза ; Поздоли 

валала зелена тростина ; Кума кума, кума кума, кума кума частує ; Пришол кум до 
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куми, не знал їй што речі ; Кума яром, кума яром, а я за кумою ; Тут моя кума була ; 

І сніг іде, і дощ хлющить ; І лід трищит, і вода пищит ; Вітер дує, а вода пращит ; 

І комиш тріщить, і вода плющить ; І лід тріщить, і вода плющить ; Бодай кум здоров 

був, що хрестини роздобув ; Кумо-любо, не гай мене ; Ой кум такий люб, та все 

нарікає ; Ой кум кумі рад, завів куму в виноград ; Я до тебе, кумо моя, не гуляти 
прийшла ; Прийшов кум до куми, кума гречку поле ; Як кум до куми борозенькою 

йшов ; Ой кум до куми борозенкою йшов ; Ой кум до куми борозенькой ішов ; Кум 

до куми борозденькою йде ; Ой кум до куми залицяється ; Кум до куми залиціў сі ; 

Ой кум до куми залицявся ; Ой ци кум ти мині, ой ци рад ти мині ; На здоровлє, 
кумцю, на здоровлє, любцю ; Ой пило сі, пило сі ; Гоц, киц, Федоруню ; Ой кумцю 

моя, принесу ти гречки ; А кум кумі рад, рад, завів куму в сад, в сад ; Ой меде мій, 

меде ; Ей, ліс-дубина, то сіножать кумина ; Чи ти мене, кумцю, не любиш ; Напиліся 

гориліці, напиліся меду ; Кум с кумою в місті напиваўсі ; Ой повій, повій, вітре 

хороший ; Нас бабуня, нас бабуня, нас бабуня люблять ; Чи я тобі не казала, чи не 
говорила ; Ой вишенько, черешенько не шуми на луги ; Прийшов кум до куми 

позичати борони ; Льон збирала, тонкі нитки пряла ; Ой на кота воркота ; Ой ти, 

коте, не гуди ; Бити кота, бити ; Люляй, люляй, котку наш ; Ой ти, кицю, кицю ; 

Пішов котик по водицю ; Е, люлечки, золотії вервечки ; Ой ну, люлі, люлі ; А, люлі, 
люлі, коток ; Ой ну, коту, коточок ; Пошов котко на місто ; Тусі, тусі, пішов батько 

по груші ; Ішла вдова долиною ; Ей, люлю мі, люлю ; Люляй, люляй, муй синочьку ; 

Ей, люляй мі, люляй, сину мій молодий ; Ей, люляй мі, люляй, милая дитино ; 

А люляй мі, люляй, дитино од Бога ; Колиш ми ся, колиш, колисочко нова ; 
Колисочка нова з жовтого явора. 

8. Пісня над Дунаєм : нар. пісні русинів (українців) Сербії : [для голосу без 

супроводу] / запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., с. 3—58, 

прим. та алф. покажч. І. Хланти ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. 

обл. орг.-метод. центр культури. — Ужгород : Патент, 2014. — 775 с., [8] арк. іл. : 

портр. ; 23 см. — Текст русин. — Вступ. ст. укр. — Бібліогр. в прим.: с. 732. — Алф. 

покажч. рус. (укр.) пісень Сербії: с. 720—731. — 300 пр. — ISBN 978-617-589-070-7 

(у паліт.). — [2014-081 Н] 
Зміст: Народні пісні: Ораче, ораче : "... цо поля ореце?.." / сл. М. Ковача ; Кед 

зме були у чику : "... вше зме лєм єдну грали..." / сл. нар. і Л. Раца-Кринїцкого ; За 

далєким нєбосклоном : "... биє чудни гром..." / сл. А. Малишка ; Нацо ми є, нацо 

живот ; Посилам ци ружу : "... — розквитнута била..." ; Милей бистри, шветли очка : 

"... як гвизди трепеца..." ; Кед ме уста моєй милей : "... лєм раз побочкаю..." ; Мила 
моя, у цудзини : "... ти далеко жиєш..." / сл. Я. Хромиша ; Ой руснаци-браца : "... на 

ровним жиєце..." ; Ей, обисце празне було : "... кед ме оженєли..." ; На чужині 

загибаю ; Нєт за мнє швета, як Бачка! ; Хижочко стара : "... худобко наша..." ; Идзе 

єшень : "... идзе єшень, з древох лїсце пада..." ; Польо мойо, польо миле : "... ти ми 
даваш хлєба..." ; Ей, Дюрдьове мой : "... барс ши красни в яри..." ; Куцур-валал — то 

є красна заградка ; Новти мойо, новти : "... кельо вельо вас знам!.." ; Вербов лєшик 

желєнєє : "... тамац при Дунаю..." ; Заграй ми, цигане старий ; Идзе мили, идзе з 

лєса ; Яворовим лєше Яни древо креше ; Дротар ходзи по валалє : "... чуц го на 
улїчки..." ; Идзе дротар по улице ; Ишол чипкар : "... з єдинї на другу..." ; Ишло 

дзивче по полю : "Ишло дзивче, ишло по полю плачуци..." ; Шугаю, шугаю, дому це 

волаю ; Цепли, цепли витор веє ; До нас, хлапци, до нас : "... до нас, нєбожата..." ; 

Заходз, слунко, заходз : "... за желєни явор..." ; Гайде шицки до роботи : "... бо є 

розпочата..." ; Вишла гвизда на край швета ; З тамтей страни гайка : "... желєнї ше 
травка..." ; Ноц над Вифлеєм : "... цма ше спущела..." ; Пасли овци пастире ; Пасли 
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пастире стадо : "... на прилогу..." ; Поведзце нам, пастушкове : "... цо сце видзели..." ; 

Превелия радосц : "... гвизда ше зявила..." ; Радосна вистка ту медзи нами ; Цо то там 

за чловек : "... идзе з Назарету?.." ; Богородице Діво, радуйся ; Кед ше Исус Христос : 

"... на небо виберал..." ; Маріє Діво благословенна ; О Марийо, Матко Божа 

Пречиста ; Пришли ми до нашей Водици ; Тисяч раз це поздравлям я ; Християне по 
всем світї : "... пойте весело..." ; Аж до нєба най ше дзвигнє ; Боже мой, допущ ми : 

"... — алилуя?.." ; Душа моя Тебе глєда : "... Спасителю мой..." ; Єст ту єдна длуга 

драга ; Исусе мой : "... Исусе мой..." ; Исус стал на побрежю ; Мир прави, мир дава : 

"... Исус Христос наш..." ; Напущ мрежи Ти ; О Исусе, Ти з любови ; Остань Ти з 
нами : "... бо вечар ту..." ; Помож, Боже : "... помож з нєба високого..." ; Христе, будз 

Ти наша радосц ; Циха ноц : "... уж жем прикрива..." ; Шпивайме ми Богу ; Яки то 

приятель Исус ; Органи играйте : "... Петра величайте..." ; Уж идзем до гроба : 

"... цемного, смутного..." ; Ви шицки ту приступни ; Вже ми твоє тіло : "... до гробу 

зложили..." ; Мой ше живот скончел ; Узка дражка до нєбеса ; Ей, лєжа, лєжа барви : 
"... барвенково..." ; Ей, лєжа, лєжа барви барвенково ; Барвеночки, барвеночки : 

"... широм розквитаю..." ; Виберай ше, сину : "... в щешлїву годзину..." ; Сходзи 

куколь зос репченя : "... по бачваньскей жеми..." ; Ша ми тадзи преходзели ; Дванац 

роков мала : "... широта остала..." ; Плач ти, Марчо, плач ти : "... и вилївай слизи..." ; 
Черча кочи там на шоре ; Благослов, матко, церу ; Пайташочки мойо : "... здрави 

оставайце..." ; Ей, столїку яворови : "... ей, столїку нови..." ; До пришаги єдно : "... од 

пришаги двойо..." ; Зишли зме ше в новим родзе : "... до вашого дому..." ; Прецо да ту 

єме : "... прецо да пиєме?.." ; Така наша панї млода ; На штред заградочки : 
"... розквитла фиялка..." ; Здрави оставайце, мацерино праги ; Ище єдну писню себе 

зашпивам ; Витайце, витайце : "... госци-приданци..." ; Чи сце шицки пришли : 

"... наймилши, наймилши..." ; Шлїдом, мамочко, шлїдом ; Пришли ми ту : "... якцо 

гвари, помали..." ; Одкаль вщера вечар : "... мешачок вишол..." ; Ґаздиня ше на 

приданцох : "... гнївала..." ; Стало дзивче под ясмином : "... барз ше задумало..." ; 
Шицок род ше зишол : "... панї млода стала..." ; Смутней верби конар : "... спущел ше 

над хижу..." ; Ей, плач ти, Ганьчо : "... ша маш зач..." ; Поме, пайташ, поме : "... дзе 

два швички горя..." ; Дайце ви нам, дайце : "... дас аковчок вина..." ; Наша млада 

нєвеста ; За хижочку нашу : "... копа шена..." ; Як ми будзе, так ми будзе ; Чийо же то 
конї : "... на тей лучки стали?.." ; Шлїдом, таточко, шлїдом ; Оцец и мац дзивку 

мали ; А там далєй при поточку ; Идзе дражка шляпава : "... з места до млїнїци..." ; 

Мала матка три цери ; Кед сом ишол през калїнов лєс ; Була єдна герлїчка ; 

З Карловського поля : "... мац ме дому вола..." ; Мамо моя люба : "... купце ми 

голуба..." ; Добри вечар, моя мила : "... добри дзень..." ; Пайташочки мойо, дайце ми : 
"... жверкадло..." ; Поме дому рачи : "... з гори ше нам мрачи..." ; Як сом ше залюбел : 

"... мила моя до тебе..." ; Кед би нєбо папер було ; Идзе ладя : "... колєса єй 

дуркаю..." ; Нєт то красше дзивчаточко : "... у бачваньскей країни..." ; Мам я очка 

барз патраци ; Чи то тота, чи нє тота : "... цо рано ставала..." ; Очи мойо, очи : "... нє 
добре патрице..." ; Була єдна паньска лучка ; Качур на долїнє : "... качка воду пиє..." ; 

Мила моя, дзе ши була вчера? ; Ей, дзивчатка, чуєце? ; А дзе идзеш, Геленко? : 

"... Геленко?.." ; Когуцик-ярабик : "... нє идз до загради..." ; Кед я ишла вщера вечар : 

"... з бавеня..." ; На полю верба : "... под вербу вода..." ; Там на жилинє, на штационє ; 
Кед сом вщера вечар : "... ишол дому з поля..." ; Милєнко моя, напой ми коня! ; 

Понад бреги конїк бежи : "... конїк врани..." ; Югаше, югаше, чи сце овци пасли? ; 

Закукала куковичка : "... твардей єшенї..." ; Пред нашим облачком : "... тополя 

желєна..." ; Ой мешачку, мешачочку : "... нє швиц ти нїкому..." ; Нє швиц, нє швиц, 

мешачочку : "... нє швиц ти нїкому..." ; Кед сом ишол : "... коло паньскей загради..." ; 
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Строя ше ми, строя : "... фраєрочко моя..." ; Ганїчко, шестричко, дзе ши була? ; Ей, 

бул то кедиш красни час ; Коло нашей хижи : "... дражка виходзена..." ; Очи, очи, 

чарни очи ; Вечар ми є, вечар : "... уж ми ґу вечару..." ; Шпивала бим ценко : "... болї 

ме гарленко..." ; Пошол бим брац квеца : "... набрал бим красного..." ; Дунаю, Дунаю, 

жимна вода з тебе ; Жимно, жимно барз : "... под облачком стац..." ; Шала я 
мадьоран : "... василєц ми вишол..." ; Зродзели ше тарки : "... за горами..." ; Ой пада, 

пада росичка ; Згорела лїпа до кореня ; По варошу драшичка ; Чия то заградка нє 

орана ; Анї я нє югас ; Одхиль-лє, мила, облачок ; Вечар майови : "... пахню 

квиточки..." ; На ярашу трава рошнє ; Дармо ме лаєце : "... дармо ме биєце..." ; На 
тим нашим шоре : "... мира нєт по ноци..." ; Черешенко моя : "... чом ше нє 

розвиваш?.." ; Фуяра, фуяра з билого явора ; Да ми тото придзе : "... цо ми 

одлєцело..." ; Заспала ми мила моя ; Я до лєса желєного нє пойдзем ; Милей под 

облаком : "... кажди вечар..." ; Мили, мили, цо биш робел ; Мам я грушку дзешка : 

"... пойдзем на ню нєшка..." ; Глєдал я любов : "... глєдал роками..." ; Пошол сом брац 
квеца : "... набрал сом красного..." ; Идзе мили до двора ; Добри вечар, пайташко ; 

Пошол шугай, пошол : "... мила ту остала..." ; Лєтай, лєтай, лєтай, голубочку шиви ; 

Гаю, гаю мой желєни : "... гаю мой густеньки..." ; Зложни хлапци шугайкове : 

"... широм ше розшали..." ; Боже мили, Боже : "... цо я будзем робиц?.." ; Идзе Яни, 
идзе з лєса ; Любов тебе засліпила ; Ярнє слунко уж ограло : "... гранка ше 

желєни..." ; Уж розквитла у заградзи черешня ; Шугаю з Тренчина : "... з чарнима 

очима..." ; Мац моя, мац моя : "... да то нє мац моя..." ; Шугаю, шугаю, яка то твоя 

мац ; Думки мойо, думки : "... на цо сце ми зишли?.." ; Добре тому, хто нїч нє ма ; 
Загуркали два герлїчки : "... медзи конарами..." ; Помали, овечки : "... горе 

рубанями..." ; Полюбел я шварне дзивче : "... з чарнима очима..." ; Ище раз, ище раз : 

"... ей, пойдзем, мила, до вас..." ; Фраєру зверени : "... дзе ши бул з вечера?.." ; Нїч ше 

то нє вредзи : "... так твардо любовац..." ; На полю конї ору ; Чече вода, чече : "... по 

Коцуре мутна..." ; Около водички : "... червени ружички..." ; Нє зрубуй , нє сцинай : 
"... желєного дуба..." ; Шугаю, шугаю, твоя мац шалєна ; Чарна горо, чарна : "... кед 

би побилєла..." ; Мили мой шугаю : "... чежко ше любиме..." ; Кед сом ишол од 

милей : "... уж була зоря..." ; Жало дзивче, жало траву ; Смутна я, смутна я : "... бо ме 

клеветаю..." ; Хто нас розлучел : "... ти мой шугаю..." ; Яки я мам швет спутани ; 
Орал мили, орал : "... а милєнку волал..." ; Тамац, Боже, тамац : "... же бим була 

сама..." ; Добра вода, добра : "... алє нє коцурска..." ; Як ши ми гварела ; Ой ти, 

дзивочко, уж заручена ; В Петровским полю : "... широким полю три лїпи..." ; Кед 

зме ишли попод хотар ; Фраєречки штири : "... прецо сце ше били?.." ; Нєдалєко од 

валала ; Фуяра, фуяра, на фуяри дзирки ; Кед сом вчера вечар : "... под облачком 
стала..." ; Пайташ, пайташ, чи то нє жаль ; По конєц валала : "... фиялочки садза..." ; 

Нє думай, нє думай : "... бо уж по думаню..." ; Зрели, зрели червени ягоди ; Нє так то 

ше стало : "... як я розраховал..." ; У заградки дзивчаточко : "... квеце заливало..." ; 

А ти, мила, цо думала ; Шпивала бим гласно : "... да ме мили чує..." ; Заплац ми, 
мили мой : "... за любенє мойо..." ; Шедла мушка на конарик : "... отресала квет..." ; 

Яка тото красна ружа ; Розвилося жито : "... трава зеленая..." ; Придз пред сушеда : 

"... гоч кажди вечар..." ; У лєшику при валалє : "... єст красни тополї..." ; Ходзел я ґу 

тебе : "... гоч глїбока вода..." ; Преквитай, червена ружечко ; Док я була ище мала : 
"... цо я теди знала?.." ; Чийо же то волки на дворе? ; Зохабям свой валал : 

"... пойдзем до цудзого..." ; Конї мойо, конї врани! ; Орали би штири волки : 

"... орали..." ; Спадло ми яблуко з висока : "... на танєр..." ; Давно єшенї забути вечар ; 

Мила моя премилєна : "... цо робиш?.." ; Чече вода, чече по Дунаю : "... мутна..." ; 

А чий же то леґинь, як ружа? ; На конїчку злати кантар : "... ей, злати кантар швици 
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ше..." ; Змарнєл я, зчарнєл я : "... блукал я горами..." ; Кед ми порахуєш : "... гвизди, 

цо на нєбе..." ; Яке, мила, шерцо ти маш ; Полюбили шме ше : "... єдней квитней 

яри..." ; Можеш, мили, можеш : "... коло нас нє ходзиц..." ; Ей, нє видно тот мой 

валал : "... дзе ше я народзел..." ; Зволюйме, пайташе : "... ша уж нє будземе..." ; Нїґда 

я то нє верела ; На концу валала студня мурована ; Рада бим ше женїц : "... винка ми 
нє стало..." ; Привикайце чарни очка : "... сами уж ноцовац..." ; А од Пряшова : 

"... а од Пряшова..." ; Задармо я на це думам ; Паше дзивче пави : "... на желєней 

трави..." ; Коло водички сами ружички ; Плєла дзивка, плєла лєн ; Побил би це, 

побил : "... тот мой гореньки плач..." ; Чом ти плачеш, чом жалуєш : "... драга душо 
моя?.." ; Ударела стрела : "... з явора до древа..." ; Мили мой за воду : "... як ми жаль 

за тобу..." ; Виходзи зорнїчка : "... од виход слунечка..." ; Дармо, Яничку, дармо ; 

Умрем, Боже, умрем : "... гоч ме нїч нє болї..." ; Да ше то так стало : "... як я 

розраховал..." ; Причекай ме, мила : "... на токайским мосце..." ; Ище кус вирошнем : 

"... та я будзем леґинь..." ; Уж преквитли били ружи : "... лїсца попрели..." ; Ей, 
нагнути конарики : "... кадзи витор цага..." ; Зашвицело слунко рано понад лєси ; На 

ярашу травичка ; Шпивай, дзивче, шпивай ; Шерцо мойо, чом так гориш ; Най кажда 

мамочка, шея-гой ; Ей, на роваш, мамо : "... на роваш..." ; Одай ше, дзивочко : "... ша 

ши уж нє млада..." ; Гора є висока : "... з дробного каменя..." ; На конєц валала : 
"... дзивки ше купаю..." ; Познац, Боже, познац : "... леґиня нялкоша..." ; Кет сом ше 

споведал : "... так ми поп поведал..." ; Кед ши сцела фраєра мац ; Лєпше тей 

дзивочки : "... котрей петнац рочки..." ; Дзивче, дзивче, била ружа ; Ей, дзивчатко 

пишне : "... горе себе нєше..." ; Червена ружичка, тулїпан ; Идзе ми нєдзеля : 
"... лєдво чекам стреду..." ; Зашвицело слунко ясне : "... з рана под ягоду..." ; Шей, 

гоя-гоя, милєнко моя! ; Бимбора : "... бимбора, желєна бимбора..." ; Дзе же тота 

проста дражка ; Лучка, лучка, лучка желєна ; Ганїчко, шестричко, нє скашлї ; Пошол 

би я до вас : "... кажди вечар..." ; Дай ме, мамо, дай ме : "... кеди ме питаю..." ; Мамо 

моя, мамо : "... я ше на це волам..." ; Мамо моя, мамо : "... чом ме нє одаш уж..." ; Кед 
идзеш коло нас : "... попатри на двор наш..." ; На широкей ровнї : "... там ше дзивче 

модлї..." ; Од конца до конца : "... нє пойдзем за ґдовца..." ; Я ишол коло вас : "... ти 

на прагу стала..." ; Жала би я, жала : "... тот богати овшик..." ; Нїжей од валала : 

"... фиялочки садза..." ; Мамо моя, мамо : "... лєм мнє єдну маце..." ; Одкаль слунечко 
виходзи ; Шедла Ганча край бари ; Кельо шпиваночки : "... я вчас рано знала..." ; 

Зелена галафия : "... дробна фиялечка..." ; Дармо, дармо : "... дармо, дармо!.." ; Кед 

сом ишол попод облак ; Яй, Боже мой, тоти мойо черешнї ; Дзбай, мамо, дзбай : 

"... ґу мнє шерца май!.." ; Там на гори, там на гори : "... широм калїна..." ; В нєдзелю 

рано : "... слунко виходзи..." ; Зволя моя, зволя : "... дзе ше ти подзела?.." ; Пача ми 
ше, пача : "... чарни очи пача..." ; У желєним лєше : "... вода древо нєше..." ; За нашу 

хижочку : "... желєна грушочка..." ; Мала сом, мала сом : "... тулїпан за пасом..." ; 

А там долу хижка вибилєна ; Под облачком черешенька : "... а у дворе два..." ; Янчи ; 

Кед сом ше ховала : "... при своєй мацери..." ; Кед голубица лєцела ; Дунай, Дунай 
глїбоки ; Уж роки розквитли : "... як в загради ружа..." ; Дала ши ме, мамо : "... за 

трецу гранїцу..." ; Ой то там на гори дубина ; Оздаль же моя мац : "... на каменю 

мала..." ; Шари гуси, шари : "... високо лєцице..." ; Мамо моя, мамо, цо я наробела ; 

Собота, нєдзеля : "... а цо ми є по нєй..." ; Уж станула швекра : "... нєвесту да 
будзи..." ; Кед по свадзби рано : "... уж сом ше гнївала..." ; Нє мам анї гласу : "... нє 

мам я гардого..." ; Ганїчко мила : "... дзе ши ми була?.." ; Вилєцела препилечка з 

проса ; Нє тот чловек ґазда : "... цо красни конї ма..." ; Мала баба три сини : "... три 

сини, три сини..." ; Яй, чежки, пречежки : "... тот камень млїнски..." ; Лєцела 

качичка : "... лєцела високо..." ; Мамочко моя, лелийко била ; Пошло дзивче до 
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загради : "... траву брац..." ; Ишло дзивче по воду : "... през панову заграду..." ; Шири 

явор конариска : "... нєт уж за нїм места..." ; Як ше то случело ; Заграйце, гудаци : 

"... я буду платити..." ; Верна жена, верна : "... хтора мужу вери..." ; Як то, Боже, 

чежко : "... през ґазди ґаздовац..." ; Ей, нєщасна годзина ; Умарла ми жена : "... а я 

ґдовец..." ; Кед би я ту бригу знала ; Вечар ми є, вечар : "... уж треба лєгац спац..." ; 
Нє женєл сом ше сам : "... женєлї ме жени..." ; Оженєл ше стари, шиви ; До швета 

широго : "... за нємилого..." ; Жалї мойо, жалї : "... яки сце ми вельки..." ; Кукала 

куковка, шедла на ядловец ; Над гору високу : "... голуби лєтаю..." ; Боже мой, цо я 

наробила ; На вигай, на вигай, на вигаю ружа ; Яй, Боже мой примилєни ; Червена 
ружа трояка ; Ей, червена ружа трояка ; Боже мили, цо мам робиц? ; Полюбел я єдну 

жену младу ; За нашу хижочку виросла дикїца ; Ище єден погар вина попиєм ; Ганьо 

моя, Ганьо ; Шицким добре : "... лем мнє нє..." ; Ей, пиме, хлапци : "... пиме..." ; 

Шугаю, шугаю, пре тебе ме лаю ; Дай нам, качмар, лїтру вина ; Яки я пияни : 

"... ледво, лєдво стою..." ; Палєнко, палєнко : "... шерцо и душа..." ; На нашей 
загради : "... желєна дикица..." ; Там под лєсом калїновим : "... вода древко нєше..." ; 

До дому, до дому ; До дому, до дому, способни : "... дзивочки..." ; Ей, камень ше 

одвалєл : "... а скала ше зламала..." ; З тамтей страни гори : "... явор ше желєни..." ; 

Лєтай, жайворонку : "... високо по полю..." ; Брига ме мори ; Лєцела качочка : 
"... лєцела високо..." ; Боже, Боже, чи то нє жаль ; Шалвия, лелия : "... шалвийови 

корень..." ; Добре тебе, Янку : "... в варадинским замку!.." ; Вилєцела куковичка : 

"... з лєса желєного..." ; Боже, Боже, скарал ши ме ; Гаї-буї, колїшем це ; Чарни тащок 

лєци ; Нє до терня : "... нє до церня..." ; Колїш ше, колїско : "... колїш мальована..." ; 
Ґовля лєци : "... — нєма дзеци..." ; Раз курочка когуцика ; Наша курка : "... єдно рано 

шицких нас збудзела..." ; Тот наш качур, качуриско ; Рано Ганча : "... кед гусочки на 

пажицу гнала..." ; Росла у загради мархва : "... и капуста..." ; Плакал заяц : "... плакал 

там, дзешка за заграду..." ; Сцекал заяц од ловара : "... та прескочел мост..." ; Заграл 

Дюри на пищалки ; Граю гушельки танєц : "... дробненьки..." ; Давно то уж, давно 
було ; Шедзи тащок на плоцику : "... и шпива..." ; Главу дзвига, горе ; Наш Яничок : 

"... зос конїком ровно ше забавя..." ; Мам конїка з медовнїка : "... алє нє сце єсц..." ; 

Спадла коза рогата ; На пондзелок борщок : "... на вовторок гращок..." ; Я до школи : 

"... дзеци, ходзим..." ; Любить мене матуся ; Ходзим я уж рок до школи : "... ходзим 
аж и два..." ; Гей, у лєше на ореху : "... шедзи голуб шиви..." ; У тей лавки, дзе я 

шедзим : "... велї уж шедзели..." ; Зла баба, зла ; Мац Амалку нагваряла ; Як це чежко 

я зохабям : "... школо-приятелько..." ; Гей, там за горами ; Идзе яр : "... идзе яр, нєт 

нам ластовичкох..." ; Познац бо ме, познац : "... же уж пришла яр..." ; Од квеца до 

квеца : "... вредни пчолки лєца..." ; Ластовки ноша ярню вист ; Прилєцели 
ластовички : "... зос цеплого краю..." ; Качаточка, гушаточка : "... з вайцох 

виходзую..." ; На пажички при долїни : "... трава желєна..." ; Лєци, лєци, стари сокол : 

"... по полю..." ; Нєшка рано : "... нашим двором густа молга стала..." ; Єшень, єшень : 

"... єшень пришла..." ; Идзе жима : "... идзе жима, санки порихтайце..." ; Пришла нам 
жима : "... шицко змарзує..." ; Рип-шкрип, дзвери : "Рип-шкрип, рип-шкрип, дзвери 

оковани..." ; Я вам дїдо зоз браду ; Чисту, билу шмату : "... жима уж наткала..." ; Иду 

швинї з поля ; Ишол баран по мосце ; Єден коваль конї кує ; Вре каша, вре ; 

Варешочка за грош : "... а гарчичок за два..." ; Шкинт, шкинт по волї ; Ружи, ружи 
розквитаю : "... то найкрасше квеце..." ; Кед сом лєжал у хороти : "... мац при глави 

стала..." ; Яки тоти квитки красни : "... котри розквитаю..." ; Як ся бачо зоз сна 

зорвал ; Цихо, бабко : "... крашнє шпи..." ; Шедла Марча на початку : "..., бабку 

колїсала..." ; Шугаю, шугаю, пре тебе ме лаю ; А около Лєвочи ; Рада би я жену мац ; 

А я така чарна : "... як чарна чарнїца..." ; Кориточко за грош : "... а шиточко за два..." ; 
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А я хлапец з Капушань ; Штири конї чарни : "... пияти червени..." ; А я себе 

порадзим : "... порадзим, порадзим..." ; Ей млїнару, млїнару : "... наробим ци 

чкоду..." ; Кед би чарни очка : "... даґдзе предавали..." ; Шедзел тащок аж на церкви : 

"... яґод младенєц..." ; Чече вода з явора ; Поза гумни, поза плот ; Вжал бим це, 

дзивчатко : "... алє нацо?.." ; Мамо моя, оженїм ше! ; Ишол чловек з Филїпова ; Кед 
сом постал кавалєром ; Коло млїна яворина ; Мила моя, ти дримала : "... я заспал..." ; 

Кед сом ишол вчера вечар : "... од фраєрки..." ; На цо ви мнє, мамо : "... до школи 

даваце?.." ; Вежнї зайду, и я зайду : "... пойдземе до млїна..." ; А хто видзел, а хто 

чул ; Макаї, Макаї : "... крашнє подштригани..." ; За нашу заграду : "... желєна 
отава..." ; Сама сом ше нє наздала : "... же я така красна..." ; Фраєречко моя : "... подз 

ме одпровадзиц..." ; Нє орем, нє шеєм : "... само ше ми родзи..." ; Фраїречки штири : 

"... премо сце ше били?.." ; Спали би ми, спали : "... мойо били очи..." ; Прецо я ше нє 

одала : "... цинделари брум..." ; Вежнєм пушку : "... пойдзем на лови..." ; Боже, Боже, 

цо мам робиц? ; Под лєшиком бистра вода ; Острожечки мойо : "... давайце ми 
огня..." ; Коцурски леґинє : "... потили, як швинї..." ; Дзе тоти гудачки : "... цо пешо 

ходзели..." ; Наштред Керестура : "... шиви качур плїва..." ; За нашу заградку : 

"... оровнїчок буйни..." ; По садочку походжаю ; Шалєна я була : "... шей-гой, Боже 

мой..." ; Кедя на торожень ножки умивала ; Мала я шугая : "... такого, як палец..." ; 
Скала, скала, била скала ; Скарана годзина : "... з тїма леґинями..." ; Нє будзем кашу 

єсц : "... бо каша горуца..." ; Вжал ши себе милу : "... з подрану перину..." ; На концу 

биваме : "... прецо нїч нє маме..." ; Мили мой мужочку : "... цо то будзе з нами?.." ; Ей 

пре тоти карчми : "... жени ше гнїваю..." ; Оженєл сом ше, а нє добре ; Умарла ми 
жена : "... уж сом ґдовец..." ; Збуло ше то в єдним доме ; Нашим шором будзе у нас : 

"... калдерма..." ; Кед ше писар вирихтує : "... на шпацир идзе..." ; Кед ше страка 

одавала ; Яке пирє тот тащок ма ; Боже, Боже, нє мож так жиц ; Чом же, мужу, 

биєш? : "... през яки учинки..." ; Шак я ше оженїл : "... нє по своєй волї..." ; Ище сом 

ше лєм оженєл : "... уж ме жена трепе..." ; Ей, одала ме уж матка : "... за старого..." ; 
Ей, там на гори дубина ; Дай нам, Боже, дай нам : "... здравим ше поврацац..." ; Тот 

мой сушед : "... добри ґазда..." ; Чи то тоти чижмочки : "... цо жец дал?.." ; Кед сом 

ишла од ґаздини : "... а по тей цей ноци..." ; Шпивал себе чловек : "... яка йому 

мука..." ; Поведаю людзе : "... же сом жена мерха..." ; Цицинє, козинє : "... стань горе, 
газдинє!.." ; Зволя ми є, зволя : "... нєт ми мужа дома..." ; Пошла ше споведац ; 

Старей баби : "... граблї дайце..." ; Стара баба яґод жаба : "... аби вона скакала..." ; 

Оженїл би я ше : "... лєм да нова мода..." ; Боже мой, Боже мой, яка велька пиха ; Три 

дїди : "... три дїди, полюбили бабу..." ; Тераз сом ше розскакала : "... тераз же ми 

грайце..." ; Шугаїчко прешвечени : "... же я пре ньго нє єм..." ; Зламала ше кормань-
деска ; На желєней травки : "... травки паше заяц..." ; Подзме дому, гвари свашка ; 

Идзе дижджик, идзе : "... таки є дробненьки..." ; Иду волки од хотара : "... та дзвигаю 

роги..." ; Ей, нє плєцце, нє мотайце ; Качали ше доли, гори : "... на долїнє стали..." ; 

Накошени марадики : "... шором поскладани..." ; Наша хижа обилєна : "... при нєй 
ружа засадзена..." ; У желєним гаю : "... древко так сцинаю..." ; Ей, зродзели верби, 

грушки : "... а баґрени шлївки..." ; Шиє ми ше, шиє кабат : "... на широки фалди..." ; 

Мац ме моя нагваряла : "... "Ожень ше, синочку"..." ; Кед парадни леґиньочок : 

"... таки и бочкори..." ; Ту уж вечар : "... ту уж вечар, бо завечарело..." ; Другим граю : 
"... а я нєвесела..." ; Ей, гори, гори мойо желєни ; Три овечки, два ягнятка : "... дзе же 

ше подзели?.." ; Ходзим горе, ходзим долу : "... вшадзи розпатруєм..." ; Ти, шугаю, 

шугаїчку : "... лєпше овци чувай..." ; Сходзи, долу сходзи : "... слунко ґу вечару..." ; 

Тота наша ґаздиня : "... паперову сукню ма..." ; Придз ми, мила, придз на вечар : 

"... випровадзиц..." ; Нїгда я нє видзел : "... так дзивчатко плакац..." ; Зволюйме, 
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пайташе : "... ша уж нє будземе..." ; Кед я ишол до вас : "... ти на прагу стала..." ; Кед 

я пойдзем маршировац ; На гори, на гори шнїшчок ше белєє ; Ей кед я бул сеґинь-

леґинь катона ; Нє верим сам себе : "... анї, мила, тебе..." ; А хто же ме облапи ; 

Керестурски штири дзвони : "... гей!.." ; Мамо моя, красну дзивку маце ; Чарни очка, 

подзме спац ; Чарни очка, поце спац ; На Дунаю шмати прали ; Мой оцец худобни : 
"... а мац ми нїч нє ма..." ; Беґель окопани : "... дзела нарихтани..." ; Коло обали 

дражка стої ; Билоград, Билоград : "... билоградски мости..." ; Шеднєм себе на 

враного коня ; Облєчем кепень ; У гайовим лєше : "... вода древко нєше..." ; Пила 

бим : "... пила бим з Дунаю водичку..." ; Кед мили руковал : "... єшеньски дижд 
падал..." ; Цо будземе робиц : "... катоначки жени?.." ; Од Дуная широко ; Манастире 

на пяцу ; На конєц валала : "... там ше вода точи..." ; Кадзи я ходзела : "... лїсточки 

падайце..." ; У широким полю : "... катонаци стоя..." ; Мили мой, дзе же ши? : "... Чи 

це пан Бог цеши?.." ; Кед сом бул на варце : "... у тей цемней ноци..." ; Мили наш, 

мили наш : "... чарну кошульку маш..." ; Мой оцец, моя мац : "... дали ме 
мальовац..." ; Ти, тащку весели : "... нє шедай по жеми..." ; Штернастого року : 

"... гея-гой..." ; Бубни уж бубную ; Так поцихучки ноц ше спущела ; А мац надумала : 

"... же ме буде женїц..." ; Ишла, ишла, кадзи сцела ; Калїна, калїна : "... над воду ше 

грєє..." ; На гори є шалата : "... шалата, шалата..." ; Зашал я желєне : "... таке ми и 
зишло..." ; Дакого Бог цеши : "... а мнє Бог зармуцел..." ; Пол ферталя жеми мам ; Ей, 

желєне, желєне : "... коло червеного..." ; Пас я кози, пас я воли : "... на желєней 

травички..." ; Седем рочки я вам служел ; Скочел я з конїка : "... скочел я з 

враного..." ; Ей, за лугом, за лугом ; Боже мой єдини : "... з високого неба..." ; Попод 
наш облачок : "... прелєцела сова..." ; Везол Яни гноїк : "... попод шибенїчку..." ; На 

пацери кед дзвонєли ; Поме, хлапци, поме : "... до тей Амерички..." ; Червена 

курочка, били когут ; Под стреху ше гнїздзи ластовка ; Америцки мен : "... робим 

кажди дзень..." ; На стред Америки : "... карчма мурована..." ; У Пицбурґу таке нове ; 

Зашвицело слунко з рана : "... под кажду ягоду..." ; Помож, Боже, помож : "... назад 
до Європи..." ; Кед я ишол з Америки дому ; Кед я ишол з Америки додому ; Наисце 

зме гунцути : "... Руснаци, Руснаци..." ; Баршонь єй на глави : "... крашнє 

завязани..." ; Вше кед ми на розум придзе. — Тимко О. (Тон) Гей, Карпати, гори 

нашо : "... як нам жаль за вами..." ; Жимни витор подуває : "... аж з горох 
Карпатох..." ; Твою слику, твою красу : "... вше у шерцу чувам..." ; Мнє наймилши на 

тим швеце : "... мой валалик мали..." ; Яка наша коломийка : "... дробенка, 

дробенка..." ; Шпивал би я шпиваночку : "... лєм ше єдно боїм..." ; Я би тебе, мой 

милєнки : "... крашнє зашпивала..." ; Дому, шугай, дому : "... дому вас волаю..." ; 

Горєла лїпа, горєла ; Ми вас нє пущаме ; Ей, у Ганїчки на дворе ; Дзе сце росли, 
барвеночки ; Ой венчику, мой венчику : "... красни барвенкови..." ; Ой заблїсло 

стрибло-злато : "... од горе до долу..." ; Виберай ше, млодо : "... виберай, виберай..." ; 

Було лєто, було лєто : "... а нє була жима..." ; Ей, дзивчата фиялочки садзели : 

"... садзели... " ; А хто же це билєл : "... березочко била?.." ; Ей, сущела лїщина : 
"... кед ше розвивала..." ; Нє стой, жецу, там при пецу : "... бо диждж на це пада..." ; 

А на нашим шоре : "... зачеркали ключи..." ; А кед наша панї млода : "... на коч шедац 

мала..." ; А кед панї млода до коча шедала ; Нє плач, млодо, нє плач : "... будзе мац 

паметац..." ; Аж од стола та до прага ; А наш приймаш — добри гудак : "... гушельку 
штимує..." ; Боже мой, Боже мой ; Будзеш ти, мамочко : "... и тужиц, и плакац..." ; 

Идзе свадзба з гори : "... — порихтайце столи..." ; Спод явора чече вода ; Сущела 

лїска : "... кед ше розвивала..." ; Час до дому, час! ; Мала матка сина : "... та го 

оженєла..." ; Чи тебе, дзивчатко, маляр вимальовал? ; Чудна тота цудзина ; Поляна, 

поляна : "... на поляни яма..." ; Под явором, под желєним : "... стала сом..." ; Гоч 
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широки ярок : "... алє го прескочим..." ; Пищалочка вербова : "... пищок яворови..." ; 

Нє швиц ти, мешачку : "... нє швиц ти нїкому..." ; Ей, поточе, поточе ; Матка дзивче 

вола : "... зоз широго поля..." ; Уж слунечко зашло : "... за високу гору...." ; Бринї 

коса, житко пада : "... нїхто нє одбера..." ; Видз-лє дакус, мой Иванку : "... видз-лє, 

Иваночку..." ; А там долу при долїни ; Зашвиц, мила, швичку : "Зашвиц, зашвиц, 
мила, швичку, най я прейдзем ричку..." ; Ище мешац нє вишол : "... нє вишол, алє 

озда видзе..." ; Кед я ишол горе шором : "... вшадзи ше швицело..." ; Мамо моя, мамо 

моя : "... да ши лєм видзела..." ; Идзем, идзем, нє знам кадзи ; Од Кракова дражка 

насипана ; Пред нашима дзверми явор : "... засадзени..." ; Кед я ишол през тот лєс : 
"... през тот калїнови..." ; Фуяра, фуяра : "... о два, о три дзирки..." ; Желєне, желєне, 

коло желєного ; На високей гори : "... шнїжок ше билєє..." ; А калїна било квитнє : 

"... на червено родзи..." ; Берем лєн : "... берем лєн, бразду аж на тидзень!.." ; Дує 

витор, дує з гори ; Понад воду мили стої ; На ярочку густи шаш ; Я нє прето 

шпивам : "... — бим весела була..." ; Горе волки, горе : "... а я пойдзем долу..." ; При 
мурику явор : "... видз-лє, мила на двор!.." ; Штири гуски, штири били : "... нїзко барз 

лєцице..." ; Ей, верше мой, верше : "... мой желєни верше..." ; Кед ме любиш, мой 

премили : "... чом ми збитки робиш?.." ; Там под лєсом : "... там под лугом..." ; 

Я дзивочка роса млада : "... як и ружа в маю..." ; Шугай, придз ґу нам : "... алє нє идз 
сам!.." ; Мили мой : "... мили мой, ша я ци нє верим..." ; Кед я вчера вечар на 

капурки : "... стала..." ; Гаю мой желєни : "... чуєм глас милєни..." ; Зармуцена моя 

мила : "... ручки заламала..." ; Велька глава капустова : "... ценке єй коренє..." ; 

В калїновим лєше : "... вода древко нєше..." ; В ширим полю грушка-древко : 
"... верхом є желєна..." ; Гучала ричка, гучала ; Цо ши себе, мила моя : "... думала, 

гадала..." ; Гей, по конєц валала : "... там ше гуски перу..." ; Ей, млади шугаю : "... нє 

ходз коло води..." ; Пасла би я воли : "... нє знам, як им мено..." ; Керестур, Керестур : 

"... житко ше жовцеє..." ; Огурочки навязани : "... хто же их оплєє?.." ; Перед нашима 

дзверми : "... дзверми квиток лелийови..." ; Уж нє будзем вечарами : "... на капурки 
стац..." ; Ей, одала ши ме, мамо : "... одала, одала..." ; Дали сце ме, мамо, за лєс : 

"... за дубину..." ; Попод наш облачок : "... бистра вода бежи..." ; Боже мой премили : 

"... Боже мой єдини..." ; Ей, одбегнєм я до дому : "... опитам ше мами..." ; Била ме моя 

мамочка : "... шейсц раз по битому..." ; Кед я умрем : "... крашнє ме ховайце..." ; 
Понад лєси, понад гори : "... прелєцела сова..." ; Мамо моя мила, цо я наробела? ; 

Чарни гавран : "... чарни шедзи на дубочку..." ; Шпиваночко моя : "... смутна ши ми 

вишла..." ; Ей, кед би я биду знала ; Чежко шерцу мойому ; Пила би ше палєночка : 

"... пила би ше, пила..." ; Ей, кед би я мацер мала : "... я би нє тужела..." ; Кажда 

дзивка у валалє : "... ма леґиня свого..." ; Закукала куковичка правду : 
"... одгадала..." ; Невольо, невольо : "... нє ор польо мойо..." ; Циґанє, циґанє ; Я нє 

прето шпивам : "... же ми ше лєм шпива..." ; Загучали гори : "... загучали лєси..." ; 

У дзбаночку млєчко : "... збачела мачичка..." ; Квиток квитнє : "... квиток квитнє в 

природи..." ; А кральова сова : "... вешелє рихтала..." ; Ой горела полонина : 
"... горела, горела..." ; Ой чи правда, чи нє правда : "... чи зложели байку..." ; Мала я 

фраєра : "... правда, нєшумного..." ; Чи так у вас, яки у нас? : "... поля побилєли?.." ; 

Шугайова матка : "... на мнє одказує..." ; Пошол циґан до вароша ; Ей, нє пойдзем за 

такого : "... цо є нє богати..." ; Нєт векшого жалю ; Посадзена черешенька ; Кед ме 
мойо одавали ; Микитаня краву дої ; Цернє, цернє, по цернїни ; Придз ме, мила, 

випровадз / оброб. І. Тимка ; За ту нашу заградочку : "... за ту нашу заграду..." ; Горе 

скали : "... горе скали..." ; А на полю три тополї : "... гевта штварта вишня..." ; Ей, 

гусаре, гусаре : "... красни конї маце!.." ; Пошла би я до тей карчми : "... лєм ми 

заказано..." ; Сцали бука, сцали : "... желєного..." ; Ноцами нє спала ; Ой на гори 
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шено : "... з дижджом почарнєло..." ; Ой розпука, мой брацику : "... боляца 

розпука..." ; У градочки шалата ; Грали, грали музиканти : "... карчма лєм 

дуднєла..." ; Богачу, богачу : "... нє пущай на пашу!.." ; Пошол мой милєнки : 

"... пошол до тей Америки..." ; Яка я весела : "... так ше я и тримам..." ; Моя мама 

дома, я у Америки ; Там у Америки : "... кед робота идзе..." ; Чи ви, мамо, 
шпице? :"... чи роздумуєце?.."; Товаришу, товаришу : "... цо будземе робиц..." / 

сл. нар. ; З давен давна у Карпатох : "... руске мено жиє..." / сл. Д. Латяка ; Бачко, моя 

Бачко! : "... У тим швеце ширим..." ; Думки мойо премилєни : "... вше ми там 

лєтаю..." / сл. Г. Костельника ; Ой ви, берези : "... били берези..." ; У нашим дворе 
студзенка ; Мац отходзи : "... а дзивчатко за ню кричи: "Мама"..." ; Ой плаче 

голубка : "... у желєним гаю..." ; Стої явор над поточком : "... корень вода миє..." ; 

Лапала я соколїчка : "... лапала, лапала..." ; Понад валал, понад хмари : "... голуби 

лєтаю..." ; Прецо ши ми, вербо била : "... така похилєна?.." ; Як ше дзивче розжалєло / 

сл. М. Ковача ; Задул витор та лєм дує ; Заграйце, гудаци : "... найкрасшу 
писньочку..." ; Черешенко : "... черешенко, старгнуц сом це мушел..." ; Верба рошнє : 

"... при поточку, як и при долїни..." ; Одламани млади конар : "... нєшка на тополї..." ; 

Кажда ружа ма и цернє : "... гоч є барз пахняца..." ; Милей на облачку : "... красне 

квеце рошнє..." / сл. Я. Фейса ; Вчера ми ше похорела : "... бабка моя мила..." / сл. В. 
Мудри ; Чи сце, браца, чули нове ; Яки чарни тоти хмари : "... над Вербасом 

стали..." ; Настред Инґросбора : "... велька сала стої..." / сл. М. Дорокази ; Вишнї я 

насадзел : "... концом по загради..." / оброб. М. Гайворонського ; Тика-така, тика-так : 

"... тика-тика-тика-так..." ; Мой дом там долу : "... над домом хмари...". — Тимко В. 

Хто ше вола Микола / сл. М. Кочиша. — Тимко И. Ластовки, ластовки : "... мили 

мойо птички..." / сл. Я. Кандрача ; Били шнїщок вжиме : "... до лєса нападал..." / 

сл. М. Павловича ; Коминяр : "... коминяр, ша ти таки яґод ґар, яґод ґар!.." / 

сл. Я. Олеяра ; Скакал я, бегал я : "... прейг плота, прейг дрота..." / сл. М. Ковача ; 

Желєнєє жито : "... полне є пипиня..." / сл. Є. Солонар. — Тимко І. Чийо то 
дзивчатко : "... вчера воду брало?.." / сл. авт. — Матюк В. Родимий краю : "... село 

родиме!.." / сл. нар. — Надь Й. Глас твой, мила мамо : "... чуєм зоз далєка..." / 

сл. М. С. Горняк. — Надь Н. Кед би моя кажда писня : "... и криделка мала..." / 

сл. Я. Фейса. — Дудаш В. На краю валала : "... єст там карчма мала..." / сл. авт. — 
Бесерминї С. Писньо моя мила / сл. авт. ; Я любим шпивац : "... о родних польох..." / 

сл. М. Роман. — Сивч М. Зоз Карпатох до мочару : "... грудка людзох руша..." / 

сл. С. Ґача. — Сивч Я. Любичица дробна : "... красни мали квет..." / 

сл. И. Г. Ковачевича ; Слунко пече у юнию : "... як да вело огнї горя..." / 

сл. М. Скубан ; Кед овоци квитли : "... куковка кукала..." / сл. авт. — Рамач Ю. Уж 
виками Руснак : "... нє да..." / сл. В. Дітка. — Загорянски Л. Гварели за нас : "... же 

зме гарсточка у форґове..." / сл. С. Макаї. — Бучко Ю. Ми, дзивчата-Русначки : 

"... гей, Русначки..." / сл. А. Папарґаї. — Лїкар М. Студена росичка : "... тей ноци 

падала..." / сл. нар. — Горняк М. Дзе тот стари воденїцар? / сл. М. Кочиша ; До 
видзеня, мили гаю : "... школа вола нас..." / сл. М. Мудри ; Дїдо Мраз : "... Дїдо Мраз 

придзе и до нас!.." / сл. В. Романа ; Любим щиро шестру, брата : "... оца и 

мамочку..." / сл. Г. Г. Надь ; Лєм цо знєсла курка вайцо : "... дзешка у плєвнїку..." ; 

Жима приходзи : "... лїсце ше суши..." / авт. сл. не указ. — Ковач И. Гладка, як 
ґомбуля, лабда : "... ше котуля..." ; Козо, козо брадата / сл. М. Ковача ; Пада, пада 

шнїщок били / сл. М. Кочиша. — Еделінскі М. Мотилї, мотилї : "... уж квитню 

овоци..." / сл. М. Кочиша. — Еделински М. Вдерела стрела : "... з дуба до древа..." ; 

Розквитаю у загради : "... сладки черешеньки..." / сл. Л. Раца. — Бодянец В. Воли 

плуг цагали : "... а успих бул мали..." ; То найкрасши одпочивок : "... у нас влєце..." / 
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сл. М. Скубан. — Цимбори Ю. Кадзи єшень путовала / сл. М. Скубан ; Звичайна 

слика каждей єшенї / сл. Я. Олеяр ; У бешедох в цалим швеце / сл. М. Павловича. — 

Олеяр В. Нови рок приходзи : "... дзеци радосц маю...". — Голуб Н. Нє мам злата, 

мила мамо : "... най ци подаруєм..." / сл. авт. — Славонски В. Шпивай ми, мили : 

"... наши писнї..." / сл. авт. 

9. Пісня — то моє життя : укр. нар. пісні з голосу А. Опришко / [запис текстів і 

мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. І. Хланти ; рошифрування мелодій 

В. Кобаля] ; Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури, Всеукр. громад. об-ня 

"Бойків. етнол. т-во", Закарпат. обл. наук.-культурол. т-во "Бойківщина". — 

Ужгород : Патент, 2013. — 587 с., [16] арк. іл. : іл., портр. ; 23 см. — Бібліогр. в 

тексті в передм. — Алф. покажч. пісень, запис. з голосу А. Опришко: с. 566—572. — 

1000 пр. — ISBN 978-617-589-046-2 (у паліт.). — [2013-151 Н] 

Зміст: А вчора з вечора ; Ангел пастирям мовив ; Бог предвічний народився ; 
Божий Син днесь народився ; Бог ся рождає : "... хто ж то може знати..." ; В Віфлеємі 

днесь Марія Пречиста ; В Віфлеємі новина ; Витай, Ісусе, з Пречистой Діви ; 

Возвеселімся всі разом нині ; Вселенная, веселися! ; В темному лісі ; В яслах 

лежить : "... хто ж поспішить..." ; Дивная новина ; Дивная новина : "... нині Діва 
Сина..." ; Діва Сина породила ; Днесь поюще вкупно іграймо ; З'явилась, браття, 

добра новина ; Ішла звізда чудна ; На небі зірка ясно засяла ; Нині, Адаме, 

розвеселися ; Нині Рождество Божого Дитяти ; Нині ся з'явила : "... весела новина..." ; 

Новая радість світу ся з'явила ; О дивноє народження : "... Божого Сина..." ; Ой 
видить Бог, видить Творець ; Ой лелія, лелія ; Ой на горі, на високій : "... зоря 

засвітила..." ; По цілім світі : "... сталася новина..." ; Пастирі ходили в місто Віфлеєм ; 

Пречиста Діва Сина зродила ; Пречиста Діва Сина родила ; Небо і Земля нині 

торжествують ; Сумний Святий вечір : "... в сорок шостім році..." ; У полі, у полі 

маленька хатинка ; Херувими "Свять!" ; Христос народився в місті Віфлеємі ; 
Христос народився, Бог воплотився ; Що то за предиво? : "... В світі новина!.." ; Чи 

вдома, вдома, господаронько? ; Ой їхав Іван з Турки додому ; Ой косив Іван яру 

пшеницю ; Пасла дівчина (ім'я) чотири воли ; Господаронько, красна дівонько! ; Ой 

летіла сива зозуленька ; Щедрий вечір, господарю ; Пане господарю, великий 
владарю ; На щедрий вечір воду святили ; Ой там за горою господарі орють ; Там за 

горою, за кам'яною ; Ой стиха, браття, гей, доступайте ; Там на річці, на Йордані ; 

Ти, Йордане, приготовися ; Вставай, господарю : "... та й не протягайся..." ; Алилеєм, 

Христе Боже : "... новойордану..." ; Благослови, Боже, нам на Новий рік ; Під хрест 

Твій стаю : "... Спасителю мій милий..." ; Хрест на плечі накладають ; Христос, 
розп'ятий на Голгофі ; Согласно заспіваймо ; Христос воскрес! Боже сонце ; Христос 

воскрес! Під небозвізд ; Христос воскрес! Радість з неба ; На гору днесь Єлеонську ; 

Витай нам, хресте : "... пресвятий..." ; Витай між нами, Христе : "... витай!..." ; Наче 

повний голос дзвону ; О Ісусе, Ти з любові ; Ісусе мій прелюбезний : "... серцю 
сладосте..." ; Пливи світами : "... пісне любові..." ; Хто навесні життя голубить : 

"... мрії..." ; Царю небесний, Боже могучий ; Боже Отче Авраама ; Боже Отче, дощ і 

злива ; Боже, Боже, Ти, що з неба ; Боже, що сю ніч прожити ; Ведуть нас до церкви : 

"... всі стежки-доріжки..." ; Вихваляйте гори, доли ; В Назареті зацвіла лелія ; Ген до 
неба : "... наші очі..." ; Левадов, долинов : "... несеся звено..." ; Маріє Діво 

благословенна ; Маріє любове : "... по Бозі єдина..." ; Ми Тебе любим, о наша Мати ; 

О Богородице Діво Маріє ; О Маріє, Мати Божа Пречиста! ; О спомагай нас : "... Діво 

Маріє..." ; Пренебесна, пречудесна ; Пресвята Діво, світла Зірнице ; Пречистая Діво 

Мати : "... нашого краю..." ; Просимо Тя, Діво : "... шлем до Тебе глас..." ; Уснула 
Мати Божа ; Там, де в небі Божа Мати ; Богородице Діво : "... упованіє 
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християнам.." ; Святий Великий Володимире ; Архістратиже небесних хорів ; Вишні 

хори : "... неба сили..." ; Єдиним серцем і устами ; Отворіться, царські ворота ; 

Вірую, Господи : "... і визнаю..." ; Благодарім Христу Богу ; В темну могилу : "... тебе 

несемо..." ; Прощай, душе : "... в останній час..." ; Святий Боже, Святий Кріпкий ; Ой 

ви, браття мої, сестри ; Твій темний гріб : "... уже видніє..." ; Вже весна воскресла ; 
Травко, ти муравко ; Терном, терном там доріжка була ; Ой вийду я у садочок ; Ой 

ти, старий діду : "... чому ся не жениш?.." ; Соловейчику, пташку ; Ой де ж ти си, моя 

доню, бувала? ; Ой нумо, нумо : "... заплетімо шумо..." ; Де ж ти, Насте, бувала ; Під 

дубиною, під зеленою ; Через зеленії лози ; По коліна в воді стою : "... пити ся не 
хоче..." ; Ой на горі жита много ; Десь тут була подоляночка ; Ми голубку ізловили ; 

Ой на ставі, на ставочку ; Наші хлопці помарніли ; Коструб : "Чи не бачили мого 

Коструба?.." ; Біла хустина на штири кінці ; Ой у полі криниченька ; Летів пташок 

понад воду ; Половина садів цвіте : "... половина в'яне..." ; Бодай ся когут знудив ; 

У лузі над Прутом хатина стоїть ; Ганю моя, Ганю ; В саду гуляла, квіти збирала ; 
Тече річка невеличка, а за нею став ; Ой хмелю ж мій, хмелю : "... хмелю 

зелененький..." ; Ой у полі нивка : "... росте материнка..." ; Ой на горі сніг біленький ; 

Червона калина білим цвітом : "... цвила..." ; Червона калина, листячко зелене ; Чом 

ти не прийшов ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Ми зустрілися з тобою у Яремчі ; Ой у 
вишневому садочку ; При долині кущ калини ; У моєму садочку ; Сонце низенько, 

вечір близенько ; Ой у полі вітер віє ; Ой гай, мати ; Вечір надворі, ніч наступає ; 

Глибока керниця, глибоко копана ; Ой ти, дівчино, чого сумна? ; Коло тої криниці : 

"... коло того явора..." ; Прощавай, серденько : "... ти, дівчино моя..." ; Ой любив та й 
кохав я собі дівчину ; Ой вишенька, черешенька ; Попід мою хату річенька бринить ; 

Любов — кохання, мов той цвіт : "... що зрання розцвітає..." ; Ой ти, горо кам'яная ; 

Ой там у саду, садочку ; Раз я сиділа біля віконця ; На городі качки пливуть ; Ой 

казала мені мати : "... та й наказувала..." ; Ой за гаєм, гаєм ; Ішов я раз вулицею ; 

Нічка ясна, зорі сяють : "... місяць ясно світить..." ; Вийду я в вечір погідний ; У полі 
береза, в полі кучерява ; Туман яром, туман долиною ; Ой на горі, на горі ; Там під 

гаєм зелененьким ; Кувала зозуля : "... в стодолі на розі..." ; Копав, копав 

криниченьку ; В кінці греблі шумлять верби ; На городі верба рясна ; Ой не сама, не 

сама : "... калину ламала..." ; Попід сад-виноград студеная роса ; Ой на горі сухий 
дубик ; Ой дівчино, шумить гай ; Цвіте терен ; Ой ти, місяцю : "... а я — зіронька 

ясна..." ; За нашов студолов : "... видно чуже село..." ; Ой у лузі калина стояла ; Ой на 

горі білий камінь ; Тече річка невеличка з вишневого саду ; Ой з-за гори, з-за гори ; 

Ой не світи, місяченьку ; Через річеньку, через болото ; Місяць на небі, зіроньки 

сяють ; Тихий Дунай ; Ой садила огірочки : "... близько над водою..." ; Взяв би я 
бандуру : "... та й заграв, що знав..." ; Ішов козак потайком ; Червона калина ягідки 

зродила ; Там на горі крута вежа ; Ти до мене ходиш : "... та й мене кохаєш..." ; Несе 

Галя воду : "... коромисло гнеться..." ; Ой послала мене мати ; Ой там у полі стоїть 

береза ; Зібралися раз дівчата : "... у ліс по гриби..." ; Сонце низенько ; Як я був 
малим хлопцем ; Ой ти, дубе зелененький ; Мені сімнадцятий минало ; Нема та й не 

буде : "... такої потішки..." ; Червона ружа трояка ; Віддала-с мя, моя мамо ; Ой 

летіла зозуленька ; Запрягайте коні в шори ; Не йдіть, дівчата, рано заміж ; Летіла 

зозуля : "... та й стала кувати..." ; У садочку вишні : "... не можу дістати..." ; А в своєї 
мами ями : "... та й гуляти вільно..." ; Ой дала-с мя, моя мамо : "... за ліс, 

заліщину..." ; Молодая дівчинонька : "... плакала, ридала..." ; Ой сяду край віконечка : 

"... та й думку думаю..." ; Снилось мені ясне сонце : "... що в хаті світило..." ; Ой з-за 

гори кам'яної : "... голуби літають..." ; Заграй ми, цигане старий ; Прийди, сонку, 

прийди, дрімку ; Ой ходив сон коло вікон ; Колисала мати дитя ; Ой ни-ни-ни, гроші 
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в скрини ; Ой під гаєм зелененьким ; Ой не ходи, Грицю : "... та й на вечорниці..." ; 

Шуміла ліщина, шумів тихий гай ; Із-за гори чорна хмара : "... а за нею синя..." ; 

Рибалка молодесенький : "... на березі сидів..." ; На широкім Дунаю ; Там на горі 

лікарня стояла ; А та вдова молода ; Ішов відважний гайовий : "... до лісу темного..." ; 

Виряджала мати сина у солдати ; Ой мала мати дві дочки ; Ой чия то хата стоїть при 
долині ; За світ встали козаченьки : "... в похід з полуночі..." ; Стоїть явір над водою ; 

Козак від'їджає : "... а дівчина плаче..." ; Ой гук, мати, гук ; Ой на горі верба ; Ой 

поле, поле : "... туманом покрито..." ; Їхали козаки : "... із Дону додому..." ; Там у лузі, 

ой там при долині ; Катерина жито жала ; Широкий лист на калині ; Наливайте, 
хлопці ; Ой у полі жито : "... копитами збито..." ; Ой у полі могила ; Чорна рілля 

виорана, гей, гей ; У горах Карпатах, ой там би я жив ; Гей, всі до бою : "... браття, за 

волю..." ; Гей, там на горі Січ іде ; Летіла куля понад гору ; Там на горі, на Маківці ; 

Гей, на горі на Маківці ; У горах грім гуде : "... хоч зима іде..." ; Гей, нумо, браття, до 

зброї : "... на грош погуляти..." ; Триста літ : "... триста літ минає..." ; Світить місяць 
над зорями ; Розпрощався козак зі своєю ріднею ; Б'ють літаври гучно : "... ясні 

сурми гримлять..." ; Повіяв вітер степовий ; Гей ви, хлопці січовії, раз, два, три! ; 

Гей, зі Львова до Мукачева ; До Самбора доріженька ; Не зітхай, а працюй : "... поки 

сили ще є..." ; Ой війна, війна : "... світова війна..." ; Коло млина яворина : "... зацвіла 
калина..." ; Гей, наступаєм ми, стрільці! ; Сховалось сонце за горою ; Йшли стрільці 

до бою : "... йшли за вітчину..." ; Гей, за морем : "... за широким..." ; Наша славна 

Україна ; Не плакати нам і сльози не лить ; Разом, браття, ціль одна ; Ми всі хочем 

виплати ; Соколи, соколи, ставайте в ряди ; Ой лісом, лісом, темним бором ; А наш 
батько Волошин ; Чи чули ви, милі браття ; Ой ти, зоре вечірняя ; Ой у полі верба : 

"... під вербою вода..." ; Не сміє бути в нас страху ; Того року сумні свята ; Вітрець 

буйнесенький повіває ; За Львовом чорна хмара ; Прощавай, дівчино мила ; Лісом, 

лісом, темним бором ; Рости, рости, черемшино : "... широко ся розвивай..." ; Молода 

дівчина в садок виходила ; Там під Львівським замком : "... старий дуб стояв..." ; 
Послухай, дівчино : "... голубка моя..." ; Ой вийшов місяць із-за хмари ; Зелений гай, 

пахучі рожі ; Подай, дівчино, ручку на прощання ; На грудях кулеметна стрічка ; 

Настало Боже літечко ; Зайшло сонце за гору ; Ой у нашім городочку : "... два дуби 

тоненькі..." ; Там у лузі при долині ; Із гір Карпат несеться волі пісня ; По долинах і 
по горах ; Збудись, могутня Україно ; Там за млином : "... за стерном…" ; Від річки 

Сяну до гір Карпат ; По лісі ходити : "... кулемет носити..." ; У лісі темному : 

"... серед пахучих трав..." ; У лісі, у темному, серед пахучих трав ; Нічка була темна : 

"... всюди було тихо..." ; Якби знала-с, моя мамо ; Гей, ну, брати, не цурайтесь ; 

Зоріла золота заграва ; Люба матусе : "... та я до тебе..." ; У неділю рано : "... ще 
сонце не сходить..." ; Як ви умирали : "... вам дзвони не грали..." ; Там на півночі на 

Волині ; Сумно грала чудовая скрипка ; У горах, там, за плаєм : "... за лісом, за 

потоком..." ; Там у лісі на полянці : "... стояли повстанці..." ; Розвивайся, зелений 

луже ; Тяжіли хмари, наче думи ; Ой пустіть та пустіть, нехай гляну ; Я сьогодні від 
вас від'їжджаю ; Ліс — нам батько : "... темна нічка — мати..." ; Єднайтесь, брати-

галичани ; Було то раз в зимову пору ; Зоре вечірняя, скоріше погасай ; Як 

Лопатинський з-за границі ; Стоїть сумно край дороги : "... повстанська могила..." ; 

Затьмилось сонце у Карпатах ; Очерет мені був за колиску ; Ой ви, хлопці, юнаки 
молодці ; Спіть, хлопці. спіть ; Чорна гречка, білі кінці ; Сонце гріє, вітер віє ; Ой не 

журіться ви, хлопці-юнаки ; Скажемо вам веселу новину ; Ой там у лісі над гаями : 

"... сова закричала..." ; То не грім загримів : "... то не бір зашумів..." ; Через Київ на 

Вкраїну : "... битий шлях чорніє..." ; Ой, мати, закута в кайдани! ; Чуєш? Сурми 

грають ; Мов олень той : "... що загнаний в болото..." ; Гей-гу, гей-га! : "... Таке-то в 
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нас життя..." ; У лісі темному, де біла береза ; Росте калина над порубами ; На 

Вкраїні сурми грають ; Пасло дівча три корови : "... там під гаєм скраю..." ; Сумні 

вечори ; Лети, моя думо : "... в вечірню годину..." ; Сидів я раз з двома друзями ; 

Могили розсіялись : "... скрізь по Україні..." ; Нема свята, ні неділі ; Гей, соколята : 

"... хлопці й дівчата..." ; Я раз ішов, а місяць зійшов ; Жовто-блакитний прапор сіяє ; 
Ой там під дубом : "... під дубом зеленим..." ; Ось день війни народної ; Чи чуєш, мій 

друже-юначе ; Там попід лісом, темним бором ; Цвіла, цвіла калинонька : "... та 

в'янути стала..." ; Бабусю, бабусю! : "... Чого тебе ніччю..." ; Хай землю виорють 

гранати ; Боже, врятуй Україну ; Многая літа ми в Бога просим ; Що за шум, що за 
гук : "... учинився, ой..." ; Дівка в сінях стояла ; Ой під вишнею ; Ой там, на точку, на 

базарі ; У неділю п'ю, п'ю ; Не тепер, не тепер : "... на гриби ходити..." ; Я в середу 

родилася ; Ой любив я дівчину : "... чепурненьку..." ; Ой ішов я вулицею раз ; Ой 

маю я чорні брови ; А у тої Катерини : "... хата на помості..." ; Ой піду я до млина : 

"... до дірявого..." ; Жито, мамцю ; Ой служив я в пана : "... та й на перше літо..." ; 
Взяв я собі за жіночку ; Мала баба півня ; Ой мамуню, що то буде ; На тім боці, на 

толоці ; Ой сусідко, сусідонько, гризота ; У сусіда хата біла ; Полюбила Петруся ; 

Сіяв мужик просо ; І шумить, і гуде ; Утоптала стежечку : "... через яр..." ; На камені 

ноги мию : "... на камені стою..." ; Ой чорна я, чорна : "... як тая чорниця..." ; Сидить 
Юра коло мура : "... а я коло нього..." ; Прийди си, прийди си : "... сама буду..." ; 

Прийди, прийди, : "... богомільний..." ; Ой де ти, Васильку, траву косив ; Ой чому ж 

ти не гуляєш ; Ой хотіла стара баба ; Чорні брови маю : "... я їх не малюю, гей!.." ; 

Служив козак у війську : "... мав років двадцять три..." ; Розв'яжіте мені крила ; Як 
ішов я з Дебрецина : "... додому..." ; Іванку, Іванку : "... з того боку ярку..." ; Ой 

поїхав молдован ; Спать мені не хочеться ; Тиха вода, тиха вода : "... тиха на 

бескиді..." ; Вже вечір вечоріє ; Дівчино моя, переяславко ; Там на горі дуб стоїть : 

"... ой ти мій миленький..." ; На городі буркун : "... ягідок не родить..." ; Ой піду я 

лугом, лугом ; В моїм городі айстри білі ; Ти Микола, я Микола : "... оба-смо 
Миколи..." ; Ой пожену коні пасти : "... на багна, на багна..." ; А я, хлопець 

молоденький : "... лишень до розбою..." ; Там на горі на високій : "... там косив 

Олекса..." ; Болить мене головонька : "... і межи плечима..." ; Ото я си полюбила : 

"... якогось неробу..." ; Влітку я родився : "... зараз повесні..." ; Ой на горі цигани 
стояли ; Задумала вража баба : "... та й розбагатіти..." ; Там, де Ятрань круто в'ється ; 

На високій дуже кручі ; Вівці мої, вівці : "... вівці та отари..." ; Учися, дитино : "... бо 

вчитися треба..." ; Спить садок, де зарошені віти ; Тече річка по долині ; Час рікою 

пливе : "... як зустрів я тебе..." ; Зелене листя, білі каштани ; На останнє молодіжне 

танго ; Гей, шуми, великий луже ; Завжди поспішаєм в житті ; Сильний вітер ; 
В темному лісі, де вітер грав ; Тиша навкруги : "... сплять в росі луги...". — 

[На слова]: Там у лузі червона калина : "... похилилася..." / сл. С. Чарнецького ; Не 

пора! ; Гей, Січ іде / сл. І. Франка ; Як я, браття, раз сконаю / сл. Ю. Федьковича ; Чи 

то буря, чи то грім / сл. Б. Лепкого ; Зродились ми з великої години / сл. О. Бабія ; 
Вечірній дзвін / сл. Я. Щоголіва ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; Сміються, 

плачуть солов'ї / сл. О. Олеся ; Коли потяг у даль загуркоче / сл. В. Сосюри. — 

Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України, ні слава, ні 

доля..." / сл. П. Чубинського ; Грають труби над Дністром / сл. О. Колесси ; Де 
Дніпро наш : "... котить хвилі, рве стрімкі пороги..." / авт. сл. не познач. — 

Ярославенко Я. За Україну / сл. М. Вороного ; Заграли тамбори / сл. М. Куцеби. — 

Колесса О. Шалійте, шалійте, скажені кати! / сл. Н. Важданина. — Лепкий Б. Ми — 

гайдамаки : "... ми всі однакі..." / сл. О. Маковея ; Гей, видно село : "... широке село 

під горою..." ; Бо війна війною : "... вісьта-вйо..." / сл. авт. ; Ой підемо, товариші, на ту 
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Україну / авт. сл. не познач. ; Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Гайворонський М. 

За рідний край : "... за нарід свій, за волю України..." ; Гей, там при долині : 

"... гранатами збитий..." / сл. Р. Купчинського ; Їхав козак на війноньку ; Йде січове 

військо : "... та співає стиха..." / сл. авт. ; Питається вітер смерти / сл. Ю. Шкру-

меляка ; Слава, слава, отамане, отамане наш! ; Нема в світі кращих хлопців / 
сл. Ю. Назарака. — Купчинський Р. Заквітчали дівчатонька : "... стрілецьку 

могилу..." ; Засумуй, Трембіто : "... та по всьому світу..." ; Зажурились галичанки : 

"... та й на тую зміну..." ; Човен хитається серед води / сл. авт. — Лебедева В. 

Поставали козаченьки : "... довгими рядами..." / сл. нар. — Лотоцький І. Лунає клич, 
луна грімкий / сл. авт. — Заставний В. Вже вечір вечоріє : "... повстанське серце 

б'є..." / сл. М. Сороколіта. — Леськов О. Вставай, Україно, вставай / сл. Д. Павличка. — 

Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха зерня / сл. І. Франка. — Лисенко М. 

Ніч яка місячна, зоряна, ясная / сл. М. Старицького. — Бонковський Д. Чи є в світі 

молодиця / сл. авт. — Савицький Р. Червоні маки : "Мак червоний між житами..." ; 
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / сл. авт. — Ткач М. Марічка : "В'ється, 

наче стрічка, неспокійна річка..." / сл. авт. — Пашкевич А. Виростеш ти, сину : 

"... вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка. 

10. Сборник христианских песен с аккордами : [сл. с букв.-цифр. обознач. 

парт. сопровожд. / сост. С. Кукса] ; Христиан. церковь "Скиния". — Киев : 

Маханаим-Принт, 2013. — [478] с. ; 22 см. — Текст рус., укр. — 3000 экз. — 

ISBN 978-966-1500-09-08 (в пер.). — [2014-082 Н] 

11. Щедрий вечір. Ой радуйся, земле, Син Божий народився : новоріч.-різдв. 

співи з Житомирщини : [з колекцій збирачів фольклору : для співу без супроводу / 

упоряд. та вступ. ст. Єфремова Л. О. записи Адамович Л. В. та ін.] ; НАН України, 

Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : 

Логос, 2013. — 198, [1] с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. у вступ. ст. — 

Алф. покажч. пісень: с. 195—198. — Геогр. покажч.: с. 194. — 300 пр. — ISBN 978-

966-171-691-8. — [2014-079 Н] 

Зміст: Коляд, коляд, колядниця ; Вашого двора ; Ми твого двора ; Щедрівочка 

щедрувала ; Щедрики-ведрики ; Васильова мати ; Щедрий вечір добрий ; Бігла свиня 

по льоду ; Щедрик на бедрик ; Мати казала ; Бичкі рогати ; Щедрий вечір ; Бігла 

теличка ; На полиці у куточку ; На дворі чорна хмара в'ється ; За вікном чорна хмара 

в'ється ; Ой хто, хто Миколая любить ; Ой чи є, чи нема ; Ой колядую ; Чи вдома, 

вдома ; Ой щодруха ; Ластівонька прилітає ; Ой сивая ; Ой щодрий вечор ; Ой там, на 

горі ; Ой лісом, лісом ; Святая Варвара ; Зіронька ясна ; Небо ясні зірки вкрили ; Пан 

господарю ; До пана Йвана ; Ой на вашім дворі ; Ой в неділеньку ; Ой гаєм, гаєм ; Ой 

під вербою ; За лісом, лісом ; Ой у полі, в полі ; А в Сущанах ; Ой у саду, саду ; Ой у 

полі ; Ой в садочку ; Ой попуд лєсочком ; Ой над рєкою ; Ой в ліску, ліску ; 

Збиралася рада ; Гиля, гиля на Василя ; Понад рекою ; Ой рано, рано ; Ой у Вільвові ; 

Ой в лузі, лузі ; Пане господару ; Добрий вечір тобі ; На припечку рожа ; Темненька 

нічка ; На різдвяні свята ; В місті Віфліємі ; Сумний був в той святий вечір ; Тиха 

ніч, свята ніч ; Свята ніч, тиха ніч ; Йу конець стола ; Сидить Миколай ; Дивная 

новина ; Ще сонце не сходить ; Народився нам Спаситель ; Ісусе маленький ; По 

всьому світу ; А вчора звечора ; На небі зірка ясна засяла ; Де Христос родився ; 

Коли Божа мати ; Спи, Ісусе, спи ; Діва Сина породила ; Ой дивнеє народзенє ; Ой 

дивноє нарожденья ; Ой дивноє народження ; О, Божеє народження ; Ночь тиха над 

Палестиной ; Господь Бог предвічний ; В стране иудейской ; У Віфліємі ; При 

зелени'доброві ; В новом градє, в Віфліємі ; Нова рада стала ; Нова радість стала ; Ой 

там, на Ордані ; Йа звечора нам Син Божий народився ; Йа звечора та Син Божий 
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народивсь ; Прибігли пастирі до Русалима ; Бог ся рождає ; В Віфліємі новина ; 

В Віфлеємі новина ; В яслах лежить ; Радуйтеся, всі люди враз ; В Віфлиємі тайна ; 

В Віфлиємі Діва чиста пресвята ; Небо і земля ; Бог предвічний народився ; Скінія 

златая ; Три царі, куди ви йдете ; Три славнії царі ; Ой підемо, пане-брате ; Дивная 

новина ; Радуйся, Діво ; [Прісно]суща Дєва ; Заспіваймо, христіани ; Заспіваймо, 

христіяни ; Зійшла звізда ясна ; Що то за предиво ; Днєсь поющє ; Що за радість для 

нас всіх настала ; Ой відіт Бог, відіт Творець ; Ой відіт Бог, відіт Творец ; Од востока 

й возсіяла ; В Рождество Христове ; Рождество Христово ; Де взялася нам новина ; 

Чи чули, браття ; Діва Марія ; Ой там на горі ; У пана Яна ; Христос Спаситель ; 

Я умом ходила ; Торжествуйте, веселитесь ; Ой полем, полем ; Ой через поле ; 

А в полі, полі. 
12. Ягілки : 65 мелодій [на 2 голоси, повні тексти і хороводи : для співу без 

супроводу / зладив Ол. Бариляк]. — Факсим. вид. — Львів : Сполом, 2012. — 61, 

[2] с. ; 20 см. — Факсим. відтворення вид.: Львів : Друк. ОО. Василиян в Жовкві, 

1932 р. — Бібліогр.: с. 8. — [2013-098 Н] 

Зміст: Розмовні: Ворітниця : "Молода ворітнице, відчини ворітонька..." / гарм. 
Я. Вітошинський ; Чорнушко-душко ; Ой див, див ; Їде, їде Зельман ; Царівно! : 

"... — ми твої гості..." ; Хто видав : "... хто слихав..." ; Галя : "А чому ж ти не гуляєш, 

Галю, Галю?.." ; Свахо, сваню! : "... та сванученько!.." ; Пустіте нас. Сценічні: 

Коструб : "Бідна ж моя головонька..." ; Іванчику-білоданчику ; Ой ніхто там не 
бував ; Ой як, як : "... по садочку ходити..." ; Вставай діду : "... паску їсти..." ; А ти 

старий діду ; Чолом баба : "... чолом дід..." ; Варила баба : "... лободу..." ; Мишко, 

мишко : "... до ямки..." ; Я в городоньку : "... як пан, як пан...". Фігуральні: Шум : 

"Ой нумо, нумо заплетімо "шума"..." ; Жучок : "Ходить жучок по ручині, а жучиха 
по долині..." ; Кривий танець : "Ми кривого танцю йдемо..." ; Огірочки : "Повилися 

огірочки, в зеленії попліточки..." ; Посаджу я грушечку : "... — гай буде, гай!.." ; Ой 

вийду я за воротонька ; Соснова кладочка ; Вербовая дощечка ; Соловію-пташку ; 

Он, хлопці, он ; На широкім Дунаю ; Ой бриніли : "... ключі з ночи...". Ритмічні: На 

поповім оболоню : "... пси в'їдають..." ; Заяньку : "... за головоньку..." ; Сам ходжу ; 
А на церкві хрест ; Качата-гусята : "... всю гору вкрили..." ; Любив я дівчину : 

"... любив я дуже...". Ходові: а) в колесі: А вже весна скресла ; Через Дунай 

глибокий ; Квочка : "Сиділа квочка коло пеньочка..." ; Перепеличин чоловік : 

"... іде..." ; По коліна в воді стою : "... п'яти ся не хоче..." ; Чом, чом миленький : 
"... чорнобривенький..." ; Хтіла мене мати ; А там в ночи : "... о півночі..." ; Коло 

млина, коло броду ; А там в саду : "... в садочку..." ; Ой зажену я : "... три плуги..." ; 

Кроковеє колесо ; Де ти їдеш Романочку? ; Травко-муравко ; б) При вході або 

виході: Пливе качур : "... в горохвянім вінку..." ; Ой, мамуню, горох хочу ; Ой 

зацвили фіялоньки, зацвили ; Вяжитеся огірочки ; Ішов Журило : "... з міста..." ; 
Котилися бечівки ; Питалася мати дочки. Гуртові: Ой зацвили фіялоньки в неділю ; 

Із-за гори високої : "... з-за гори..." ; Ой поїду я : "... аж до Люблина...". 

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

13. Від Різдва до Різдва. Любов'ю чистою палай : церков. пісні / [упоряд., 

аранжув. С. Целюха] ; Упр. Стрийс. єпархії УГКЦ. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 

2013. — 83 с. : іл. ; 30 см. — ISВN 978-617-642-111-5 (у паліт.). — [2014-023 Н] 

Зміст: Благослови, Боже : "... , нам на Новий рік..." ; Глянь, душе грішна ; Небо, 

земля, сотворіння ; Пливе народ ; Пречисте Тіло ; Вси Тя хори ; О, Ісусе, Ти з 
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любові ; Любов'ю чистою палай ; Творче могучий ; По всій землі ; Вселенної 

Учителі ; Веселися Захаріє ; О, свята Ольго ; Святий, Великий Володимире ; 

Мучениче Димитріє ; Сил небесних воєводо ; О Йосафате ; О хто, хто Миколая 

любить / аранж. С. Целюха ; Маріє, Діво благословенна ; К Тебі прибігаєм / оброб. 

Г. Верети ; аранж. С. Целюха. — Дуцько І. Бог ся нам об'явив ; На Вавилонських 

ріках ; В Назареті зацвіла лелія. — Кишакевич Й. Сонце світить ; Все можеш, 

Боже ; Христос воскрес! ; Не сумуйте ; Гора Таворська ; Цілого світа ; 

В Єрусалимськім храмі ; Заграйте, дзвони. — Стех В. Прийде година ; Хоронителю 

душі. — Дацко М. Спас воскрес! — Нижанківський О. Царю небесний ; Витай 

нам, хресте. — Рогатин Й. Радуйся, світе! — Верета Г. Ангел Божий. — Матюк В. 

О, Мати Божа. — Лончин М. Чиста Діва / аранж. С. Целюха. 
14. Довганич М. М. Хорові твори на слова Лесі Українки : [репертуар. зб. для 

проф. та учб. хор. колективів : навч. посіб.] / Михайло Довганич. — Рівне : 
Дятлик М. С., 2014. — 112, [1] с. : портр. ; 30 см. — Пам'яті великої поетеси в 
сторіччя з дня смерті присвяч. — 500 пр. — ISBN 978-617-515-130-3 (у паліт.). — 
[2014-135 Н] 

Зміст: Хори для змішаного складу: Хотіла б я піснею стати : "Лети, лети моя 
пісне!.." ; Еолова арфа : "Пролетів буйний вітер край вежі..." ; Грай, моя пісне!.. : 
"Досить невільная думка мовчала..." ; Ой, не зникли золотії терни ; Спогад : "Ще 
старість не прийшла..." ; В холодну ніч ; Без надії сподіваюсь : "Геть-те, думи!.." ; 
Горить моє серце ; Тиха ніч : "То була тиха ніч..." ; Дивлюсь я на яснії зорі ; Сосна : 
"З вітром весняним сосна розмовляла..." ; Колискова : "Місяць яснесенький..." ; 
Баркарола : "Тиша в морі, колихає море хвилі..." ; Зоряне небо : "Зорі, очі весняної 
ночі!..". Дитячі та жіночі хори: Давня весна : "Була весна весела, щедра, мила..." ; 
Знов весна і знов надії ; На зеленому горбочку ; Веснянка : "Як яснеє сонце закине 
свій промінь..." ; Літа молодії : "Чи є кращі між квітками та над веснянії?.." ; Ой, піду 
я в бір темненький ; Сумна пісня : "Нічка тиха і темна була..." ; Стояла я і слухала 
весну ; Хотіла б я піснею стати : "Лети, лети моя пісне!.." ; Калина : "Чия то могила в 
полі при дорозі..." ; Сонечко встало, прокинулось ясне... ; Пливе білий човник ; Мріє, 
не зрадь ; Горить моє серце ; Красо України, Поділля! Чоловічі хори: Зоряне небо : 
"Зорі, очі весняної ночі!.." ; Гей, піду я в ті зелені гори. 

15. З репертуару Народної академічної хорової капели ім. Павла Чубинського / 
[ред.-упоряд. Н. Ю. Посісеєва]. — Київ : Фенікс, 2014. — 255 с. : іл., портр. ; 30 см. 
— Вид. присвяч. 25-й річниці створення Нар. акад. хор. капели ім. П. Чубинського. 
— 500 пр. — ISMN 979-0-9007111-0-6 (у паліт.). — [2014-119 Н] 

Зміст: Лисенко М. Боже, великий, єдиний / сл. О. Кониського. — Невід. авт. 

XVIII ст. Молитву пролию ко Господу. — Березовський М. Хваліте Господа с 

небес. — Бортнянський Д. Скажи ми, Господи, кончину мою : (Концерт № 32) — 

Мокраняц С. Херувимська пісня : "Иже херувимы..." : з Літургії Св. Іоанна 

Златоустого. — Чайковський П. Отче наш! : з Літургії Св. Іоанна Златоустого ; 

Блажени яже избрал. — Архангельський О. Помышляю день страшный. — 

Чесноков П. Мати Божия — Рахманінов С. Тебе поем : з Літургії Св. Іоанна 

Златоустого ; В молитвах неусыпающую Богородицу. — Стравінський І. Pater 

Noster. — Яциневич Я. Святий Боже : з Літургії Св. Іоанна Златоустого. — 

Леонтович М. У Царстві Твоїм : Антифон III з Літургії Св. Іоанна Златоустого. — 

Стеценко К. Благослови, душе моя, Господа : Антифон I з Літургії Св. Іоанна 

Златоустого. — Свірідов Г. Странное Рождество видевше... — Пярт А. Богородице 

Дево, радуйся. — Фалік Ю. Святый Боже : з циклу "Літургічні піснеспіви". — 

Панченко В. Христос воскрес! : "Отвален камень от скалы..." : з циклу 
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"Воскресіння" — Дичко Л. Хваліте Господа з небес : з Літургії № 2. — Скорик М. 

Боже, спаси мене : Псалом 53 / віршов. пер. Т. Г. Шевченка. — Гаврилець Г. Боже 

мій, нащо мене Ти покинув : Псалом 22 (2, 3). — Бардос Г. Eli, Eli! : "Et circa horam 

nonam clamavit Jesus..." : Від Матфея 27, 46. — Бусто Х. Ave Maria. — Мануель Р. 

Alleluia. Обробки народних пісень та оригінальні хорові твори: Вербицький М. Ще 

не вмерла України і слава, і воля... : Державний гімн України / сл. П. Чубинського. — 

Леонтович М. Зорі : "Мамо люба, глянь, як сяють ясні зорі золоті!.." / транскрипція 

для сопрано соло та хору a capella Лесі Дичко ; сл. Б. Грінченка. Українські народні 

пісні: Піють півні / оброб. М. Леонтовича ; Уже сонечко котилося / оброб. 

В. Барвінського ; Коло млина, коло броду / оброб. Б. Лятошинського ; Говорили 

люди, сусіди ; Сидит пташок на черешні / оброб. М. Колесси ; Сусідка : "Заспіваймо 

пісню веселеньку..." / оброб. Я. Яциневича ; (російські): Сронила колечко / оброб. 

Б. Ляшка ; В темном лесе / оброб. О. Свєшнікова. — Кос-Анатольський А. Гей, 

браття опришки. — Іконник В. Сонце заходить / сл. Т. Шевченка. — Стеценко К. 

Веснянка : "Ой, весна, весна, да весняночка..." / сл. нар. — Танєв А. Не мой пея, 

птичко ранобудна : "Ке те молам, птичко ранобудна..." / сл. К. Хрістова. — 

Чайковський П. Не кукушечка во сыром бору... / сл. М. Циганова. — Танєєв С. 

Посмотри, какая мгла... / сл. Я. Полонського. — Щедрін Р. Первый лед : "Мерзнет 

девочка в автомате..." / сл. А. Вознесенського. — Фалік Ю. Незнакомка : "По 

вечерам над ресторанами..." / сл. О. Блока. — Гаврилін В. Вечірня музика : "Дин, 

дон, дон..." : з Хорової симфонії-дійства "Передзвони". — Свірідов Г. Стрекотунья 

белобока... : "Бам, бам, бам, бам..." : з Хорового концерту "Пушкінський вінок" / 

сл. О. Пушкіна. — Корольов А. Мы не пьем вина... / сл. І. Бродського. — Єкимов С. 

Серенада : "При луне у речной долины..." : з Хорового концерту № 2 на вірші 

Федеріко Гарсіа Лорки / пер. рос. Ю. Моріца. — Драніцин Н. Odi et Amo : Canzone / 

сл. Г.-В. Катулл. — Скорик М. Мелодія / транскр. для хору М. Гобдича. — Бах Й. С. 

Жарт : "Тат, та-па, тат..." : з оркестрової сюїти сі мінор / транскр. для хору 

Б. Толочкова. 

16. Заверуха С. І. Хорова обробка : [оброб. укр. пісень та ориг. твори : навч. 

посіб.] / С. І. Заверуха. — Хмельницький : Заколодний М. І., 2014. — 177, [2] с. ; 

30 см. — Бібліогр.: с. 177 (4 назви). — 120 пр. — ISBN 978-966-2597-20-2 (у паліт.). 

— [2014-070 Н] 

Зміст: Співає академічний хор: Українські народні пісні: Котилася бочечка 

дубовая ; Калина червона ; Ой зацвіла черемшина ; Ой налетіла сніжинонька ; Ой на 

горі купайлочка ; Ой новина, новина ; Ой у лісі при горісі ; Ой у полі тополенька ; 

Ставок заснув ; Ой поїхав за снопами ; Та туман по долині ; Ти Україно, ти мій раю! ; 

Щиглик оженився ; Як би я мала крила орлині. — Андрієвська Н. Як би я вміла 

вишивать / сл. Л. Реви. Співає народний хор: Українські народні пісні: А нікому 

так не добре як мені ; Гей, рости хмелю ; Ой же гей воли ; Ой за гайком, за гайком ; 

Ой на горі шарварок ; Ой на горі, на високогорі ; Ой у полі три тополі ; Ой там у полі 

тополя ; Ой у лісі при долині ; Ой що ж мене заставило ; Подільський гопак : "Гей, га 

гопачок..." ; Половина садів цвіте ; Скажіть мені люди правду ; Прийшла кума до 

кумоньки ; Червона калина білим цвітом цвіла ; Червона калина ; Червоне сонце 

сходить. — Морозов О. Земля, немов із ситцю скатертина : "Немов із ситцю 

скатертина..." / рос. пер. Д. Лани. — Литвин М. Козак гуляє / сл. С. Пушика. — 

Оригінальні твори: В контрасте черно-белых клавиш ; Лебединий сум : "Пара білих 

лебедів..." / сл. Ю. Морозовського ; Білий романс : "Не одпливай від мене у світи..." / 

сл. В. Гужви ; Здраствуй мамо! : "Наче птахи оті перелітні..." : із циклу "Дорога до 



  

 28 

матері" / сл. В. Семеновського ; Коли в душі тривога ; Людська мудрість : "Росте 

берізка в чистім полі..." : (притча) ; Прийшла весна / сл. Є. Красюка ; Перемога : 

"Довго я не хотіла коритись весні..." ; Пісня : "Чи є кращі між квітками та над 

веснянії?.." / сл. Л. Українки : з циклу "Хвилі моєї туги" ; Скажи-но гай, чи близько 

звідси рай? / сл. П. Гай-Нижника. Пісні з супроводом: Українські народні пісні: 

Ой чия-то крайня хатка? — Білас А. Ой виорю нивку / сл. нар. — Басова А. 

Смерічка : "Дзвонить, грає срібна річка..." / сл. М. Підгірянки. 

17. Казачинська-Савчук Г. М. Хоровий клас: теорія, методика, практика : 

навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Галина Казачинська-Савчук ; Ін-т 

мистецтв НПУ ім. Михайла Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 

2012. — 439 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN М-9007036-9-9 (у паліт.). — [2013-184 Н] 
Зміст: Твори українських композиторів: Українські народні пісні: Ой горе 

тій чайці ; Ой лугами-берегами / оброб. М. Леонтовича ; Ой у полі жито / оброб. 

С. Орфєєва ; Колискова : "Чути у хатині як скрипить перо..." : фр. нар. пісня / оброб. 

Є. Станковича ; укр. текст А. Навроцького. — Кошиць О. Літургія № 3 : 8. Три-

святоє : "Святий Боже..." ; 13. Іже Херувими ; 23. Отче наш. — Леонтович М. Тебе, 
Бога, хвалим : із "Молебню подячного". — Стеценко К. Сон : "Зелений гай, пахуче 

поле..." / сл. П. Грабовського. — Ревуцький Л. Ой чого ти почорніло / 

сл. Т. Шевченка. — Лятошинський Б. Осенняя ночь : "Устало все кругом..." / 

сл. А. Фета ; Туча : "Последняя туча рассеянной бури!.." / сл. О. Пушкіна. — Кос-

Анатольський А. Буковинські вечорниці : "Як зійшлись на вечорниці..." / 

сл. І. Кутеня. — Загрецький Д. Я коротаю жизнь мою / сл. О. Блока ; О, если бы... / 

сл. Гафіза ; пер. А. Фета. — Шамо І. Києве мій : "Грає море зелене..." / 

сл. Д. Луценка ; аранж. для мішан. хору Г. Савчука. — Фільц Б. Червона калино, 
чого в лузі гнешся? / сл. І. Франка. — Скорик М. Дивувалася зима : з кантати 

"Весна" / сл. І. Франка. — Стеценко В. Веснянка : "Ой весна, весна, да 

весняночка..." / сл. нар. — Станкович Є. Заключне Купало : "Заплету віночок..." : 

із фольк-опери "Цвіт папороті" / сл. нар. — Мужчиль В. Adoratio Sanctae Mariae : 

"Ave Maria..." : (текст католицької молитви) : для 3-х сопрано, скрипки, хору, фп і 
трикутника. — Яковчук О. Веснянка : "Прийди, прийди, весно..." / сл. нар. — 

Кириліна І. Молитва : "Вислухай, Господи, молитву мою..." : канонічний текст з 

Псалму № 143 (пс. Давидів) ; Молитва до Святої Богородиці : "Маріє! Мати моя 

милосердніша...". — Щербаков І. Ave, Maria : текст католицької молитви. Твори 

зарубіжних композиторів: Народні пісні: In stillen Nacht : "У час нічний і в день 

ясний..." : (нім.) / оброб. Й. Брамса ; укр. текст А. Навроцького. — Бах Й. С. Кантата 

№ 4 : Christ lag inTodes Вaden: BWV 4 : ч. 2. — Моцарт В. А. Dir, Seele dеs Weltalls : 

KV 429 (468a) : кантата для сопрано-соло, хору і оркестру / клавір У. Хамеркампфа ; 

Missa brevis in B : (1-6) : KV 275 (272b) / ред. З. Штрабаха ; Litania de venerabili altaris 
sacramento : KV 243 : Tremendum ; Agnus Dei II Miserere nobis : для солістів, хору, 

оркестру та органа / клавір У. Хамеркампфа ; Laudate Dominum : KV 339. — Гуно Ш. 

Messe Solennelle : № 3. Credo. — Франк С. Die Sieben Worte Lesu am Kreuz : № 5. 

Wort. — Брамс Й. Es bebet das Gestrauche : "На сонці квітка сяє..." : із циклу "Пісні 
кохання" : ор. 52 / сл. Г. Доумера ; укр. текст А. Навроцького. — Сен-Санс К. Messe 

de Requiem : № 2. Dies irae ; № 8. Agnus Dei. — Дворжак А. Te Deum: Ор. 103 : ч. 3. 

— Форе Г. Cantique de Jean Racine : ор. 11 ; Requiem : ор. 48 : VI. Libera me. — 

Масканьї П. Сцена та Молитва : "Aleluja!.." : з опери "Сільська честь". — Гершвін Дж. 
Хорова сюїта : "Oh, I got plenty of nothing..." : з опери "Поргії і Бесс" / 

сл. А. Гершвіна ; аранж. Г. Симеона. — Пуленк Ф. Litanies a la Vierge Noire : Notre-

Dame de Roc-Amador : "Saigneur, ayez pitie de nous..." ; A peine defiguree : "Сум, ти 
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десь ходиш і знов приходиш..." : з циклу "Сім хорів на вірші Гійома Аполінера та 

Поля Елюара" / сл. П. Елюара ; укр. текст А. Навроцького. — Орф К. Carmina 

Burana : кантата на сл. старовин. бавар. пісень (№№ 10, 20, 21, 22, 24, 25). — 

Рахманінов С. Три русские песни (2, 3) ; Весенние воды : "Еще в полях белеет 

снег..." / сл. Ф. Тютчева ; аранж. для мішан. хору А. Андрусенка. — Чесноков П. 
Яблуня : "Полная сил, ароматная, нежная яблоня..." / сл. С. Потрєсова. 

18. Коваленко І. І. (1929—2010). Кобзарева криниця : зб. пісень для хор. 
колективу та вок. анс. [написаних засн. і керівником нар. хору "Кобзарева криниця" 
м. Канів / муз. та оброб. Коваленко І. І. ; упоряд.: Коваленко А. У., Шакун Т. У.]. — 
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. — 87 с. : портр. ; 29 см. — Авт. зазначено в 
передм. — 30-річчю аматор. нар. хору ім. І. Коваленка "Кобзарева криниця" присвяч. 
— 300 пр. — ISBN 978-966-493-735-8. — [2013-212 Н] 

Зміст: Коваленко І. Балада про Канів : "Славний древній Канів в кручах 
затаївся..." ; Пісня миронівських козаків : "В самім серці України..." / 
сл. Г. Фастовця ; Благословіння : "В горньому граєві райдуга..." / сл. Б. Олійника ; 
Блукає місяць : "... полем колосистим..." ; Гімн патріотичних сил України ; 
Зустрілися в полі : "... в пору ромашкову..." ; Капусту садила : "Біле море за лісочком 
клюква луки вкрила..." ; Кароока чайка : "В полі ромашковім у вінку з волошок..." ; 
Мамині очі печальні : "Вікна сумні і тужливі..." ; Новорічна : "З Новим роком Вас 
вітаєм..." ; Ти ромашка моя : "Я ромашки зберу білоцвіті..." ; Тобі : "Троянди червоні 
і білі..." ; Удівець : "Відійшла в небуття його люба дружина..." ; Чар зілля : "До схід 
сонця в діброві я шукала чар зілля..." / сл. І. Бурдака ; Гімн Каневу : "Зродився ти, 
Каневе, з волі Господньої..." ; Канівчанська лірична : "Ми тут росли у Каневі..." / 
сл. М. Павленка ; Доля України : "Літнього ранку на росянім полі, як заяснів 
небокрай..." ; Канівчаночка : "На роботу йду щораночку..." / сл. К. Піки ; Дума про 
князя Кия : "Я на човні з братами, Кий..." / сл. М. Литвин ; Лілея : "За що мене, як 
росла я..." / сл. Т. Г. Шевченка ; Любіть Україну : "Я вчилась любити Україну..." ; 
Проведи мене мамо : "Пригости мене яблуком, мамо..." ; Фонтан кохання : "Рік за 
роками пливе за водою..." / сл. В. Носенко ; Мати стоїть при дорозі ; Непочата вода : 
"До схід сонця води наберу у криниці..." / сл. М. Генсіровського ; Моє надвечір'я : 
"За плечима роки і події..." ; Розлука : "Приніс давно тебе лелека..." ; Солдатська 
могила : "Калина плаче край могили..." / сл. З. Грушко-Колінько ; Ой літа : "Знову 
осінь, життя промина..." / сл. В. Сухарльова ; Пам'ять : "Сорок п'ятий весна, марш 
іграють урочисто..." ; Пісня пам'яті : "Зійшли сніги у листі молодому..." ; Похідна : 
канів. козац. полку "На кручах Родня задиміли вишні..." / сл. Ф. Руденко ; Пісня про 
Канівську ГЕС : "Хвиля вже торкнулася турбіни..." / сл. Т. Яковенко ; Пісня про 
Крути : "Біль і туга поле криє..." ; Україночка : "Я мов ягідка в саду..." / 
сл. О. Головко-Микитюк ; Україно моя, Україно / сл. М. І. Акулініна ; Я помолюся за 
тебе : "Я молюсь за тебе..." / сл. Л. Коваленко. — Українські народні пісні: Зацвіла 
в долині червона калина / сл. Т. Г. Шевченка ; Коло млина коло броду ; Коло мої 
хати зацвіли блавати ; На високій дуже кручі ; Ой на гору козак воду носить ; Ой 
піду я на долину : Ой ти дубе, дубе : "... ти зелений дубе..." ; Там де ми ходили : 
"Друже, зелен луже, чи тобі байдуже..." ; Чогось мені трудно ; Ясен і Тополя / оброб. 
І. Коваленка. — Невід. авт. Прощання Мазепи : "З Полтавського бою розбитий 
гетьман..." / сл. невід. авт. ; оброб. І. Коваленка. 

19. Поезія Тараса Шевченка в сучасній хоровій музиці : до 200-річчя від дня 
народж. Т. Шевченка / [упоряд.: Д. Василик, Славич А. В.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка, Самбір. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Дрогобич 
(Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 151 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 147—148 
(36 назв). — 200 пр. — ISMN 979-0-707513-50-7. — [2014-064 Н] 
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Зміст: Албул О. Така її доля. — Білецька Я. Прощай, світе. — Городиський О. 

Над Дніпровою сагою. — Грицишин В. Ой, чого ти почорніло, зеленеє поле. — 

Гущак В. Триптих : для сопрано та мішан. хору: Як би мені черевики ; Ой одна я, 

одна ; Така її доля. — Дума Л. Псалом 81 : "Між царями й судіями...". — 

Ластовецький М. Тече вода в синє море ; Вітер з гаєм розмовляє. — Майчик І. 

Думи мої! Ви мої єдині : "Думи мої! думи мої!.." ; Барвінок цвів і зеленів. — 

Романова М. Думка : "Тече вода в синє море...". — Фільц Б. Вітре буйний ; Наша 

дума, наша пісня ; Тече вода з-під явора ; Учітеся, брати мої. — Фроляк Б. Думи 

мої : Ч. 1 Диптиху. — Шиптур Б. І мертвим, і живим... : "І смеркає, і світає, день 

Божий минає..." ; Молитва до Богородиці. : "Все упованіє моє на Тебе..." — 

Шкільник Б. Од села до села ; Село на нашій Україні : "Село! І серце одпочине..." ; 

У гаю, гаю ; Якби зустрілися ми знову ; Якби мені, мамо, намисто. — Школьнікова А. 

Зацвіла в долині ; Утоптала стежечку. 

20. Хорове диригування : навч. посіб. (другий рік навчання) / [упоряд.: 

В. Л. Джурко та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — Київ : Київ. 

ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 211 с. ; 29 см. — Текст укр., рос. — Частина тексту 

парал. укр., рос. — 60 пр. — [2014-134 Н] 
Зміст: Хорові твори дводольного розміру: Українські народні пісні: Одна 

гора високая ; Ой сивая зозуленька ; Гей, ви, стрільці січовії ; Мала мати одну дочку ; 

Пряля : "Ой, спатоньки хочу..." ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича ; 
Вже весна воскресла / оброб. М. Колесси ; Якби мені черевики / оброб. Є. Козака ; 

Іванчику-білоданчику / оброб. А. Коломійця ; Уж я золото хороню : (русская) / 

оброб. А. Колосова. — Корзін В. Хитра мишка : "Якось заховала..." / сл. В. По-

спалеєвої. — Кюи Ц. Задремали волны. — Шуберт Ф. Встречайте день мая : 

"В полях собирая весенний букет..." / рус. текст М. Павловой. — Бойко Р. Зимнее 
утро : "Мороз и солнце; день чудесный..." / сл. А. Пушкина. — Лятошинський Б. 

Дощ : "... летить з хмар густих..." / сл. М. Рильського ; переклад. для жін. хору 

І. Полюхом. — Щедрин Р. Тиха украинская ночь / сл. А. Пушкина. — Стеценко К. 

Прометей : "Стоїть Кавказ високий..." / сл. А. Коваленка. — Чесноков П. Солнце, 
солнце встает / сл. А. Федорова. — Гайдн Й. Песня матросов : "О, как высоко 

закрепил моряк отважный паруса!.." / сл. Н. Мясоедова ; перелож. для хора 

А. Сапожникова. — Даргомижський О. Любо нам. — Хромушин О. За грибами : 

"За горами, лесами..." / сл. В. Семернина. Хорові твори тридольного розміру: 

Українські народні пісні: Ой, знати, знати ; Пливе човен / оброб. М. Лисенка ; 
Вишні-черешні розвиваються ; Гра в зайчика : "Зайчику, зайчику, мій братчику!.." ; 

Щедрик : "... щедрик, щедрівочка..." ; Зашуміла ліщинонька / оброб. М. Леонтовича. 

— Шуберт Ф. Липа : "Вот липа близ колодца...". — Шуман Р. Ночная тишина : 

"Ночью звезды на бархатном небе...". — Танєєв С. Серенада : "Тихо вечер 
догорает..." / сл. А. Фета. — Ярославенко Я. Місяцю-князю / сл. І. Франка ; пер. для 

хору Б. Фільц. — Степовий Я. Садок вишневий коло хати / сл. Т. Шевченка. — 

Егоров А. Песня : "Не весна тогда жизнью веяла..." / сл. Н. Кольцова. — Свиридов Г. 

Ты запой мне ту песню, что прежде / сл. С. Есенина. — Тамберг Э. Родная земля : 
"Утро синее, синее..." / сл. Х. Руннеля ; пер. П. Пичугина. — Некрасов О. На 

зеленому горбочку / сл. Л. Українки. — Чайковський П. Уж вечер... — Варламов А. 

Белеет парус одинокий / сл. М. Лермонтова ; обраб. для хора А. Луканина. — Форе Г. 

Messe Basse. — Чесноков П. Лотос : "Опустясь головкой сонной под огнем дневных 

лучей..." / сл. Г. Гейне. — Гречанинов А. Пчелка : "Уж ты пчелка ярая..." / сл. нар. 
— Брамс Я. Колискова : "В теплу сутінь нічну..." / укр. текст М. Бахтинського ; 

переклад. для хору О. Сапожнікова. — Лисенко М. А вже весна : фінал. хор з опери 
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"Зима й весна". Хорові твори чотиридольного розміру: Українські народні пісні: 

В гаю зелененькім / оброб. М. Колесси ; Дударик : "Діду мій, дударику..." ; Котилася 

зірка ; Коза : "Го, го, го, коза, сірая..." / оброб. М. Леонтовича ; Ой на горі калина / 

оброб. І. Захаржевського ; Шумлять верби / оброб. А. Керничанського. — Людкевич С. 

Алилуя / переклад. для хору Н. Нехотяєвої. — Гайворонський П. Хваліте Господа з 
небес / переклад. для хору Н. Нехотяєвої. — Щербаков І. Місяць уповні : "Вибіг 

місяць з-за діброви..." / сл. Л. Костенко. — Галкин И. Куда б ни шел, ни ехал ты / 

сл. М. Исаковского. — Адлер Е. Бушует полая вода / сл. И. Бунина. — Шамо Ю. 

Гей, піду я в ті зелені гори... / сл. Л. Українки. — Верменич В. Світанок : "На землю 
тиха ніч лягла..." / сл. А. Каспрука. — Фільц Б. Йде весна / сл. П. Тичини — 

Чесноков П. Катит весна / сл. Г. Гейне. — Гуно Ш. Хор придворных : "Все тихо! 

Все тихо!.." : из оперы "Ромео и Джульетта". — Мясков К. Вітчизна неозора : 

"У тихому тремтінні хмаринка проліта..." / сл. В. Морданя. — Чичков Ю. 

Солдатские звезды : "На проселках России, у деревни любой..." / сл. К. Ибряева. — 
Верди Дж. Тише, тише... : из оперы "Риголетто" ; Кто там с победой к славе... : хор 

из оперы "Аида". — Шаповаленко В. Веснянка : "А вже красне сонечко 

припекло..." / сл. О. Олеся. Хорові твори шестидольного розміру: Фільц Б. Жива 

криниця : "У полі при долині..." / сл. М. Сингаївського. — Свешников А. На лодке : 
"Берег земли далекой..." : неаполит. нар. песня / обраб. А. Свешникова ; рус. текст 

А. Машистова. — Шехтер Б. О чем тоскует Волга / сл. М. Герасимова. — 

Парцхаладзе М. Море спит : "Оно металось до утра..." / сл. Л. Кондрашенко. — 

Анцев М. Май : "Поведай, песня наша..." / сл. А. Толстого. — Шамо Ю. 
Напровесні : "Не дивуйтесь, що квітом прекрасним..." / сл. Л. Українки. — 

Ипполитов-Иванов М. Новгородская былина : (О лебеди белой) : "Как по быстрой 

реченьке..." ; Утро : "Румяной зарею покрылся восток...". — Стасюк Т. День спить : 

"В теплу постіль із туману..." / сл. В. Ладиженця. — Шуман Р. Лотос : "Опустясь 

головкой сонной под огнем дневных лучей..." / сл. Г. Гейне ; пер. М. Михайлова ; 
перелож. для хора Е. Красотиной. — Рубинштейн А. Ноченька : "... темная..." : из 

оперы "Демон". — Гречанинов А. Пришла весна / сл. И. Белоусова ; Узник / 

перелож. для хора А. Егорова. — Глієр Р. Вечір : "Небо наче в позолоті..." / 

сл. О. Плещеєва ; пер. Є. Доломана. — Григ Э. С добрым утром : "Солнце 
проснулось, солнце взошло..." / сл. Б. Бьернсона ; пер. А. Ефременкова. — Анцев М. 

Колокольчики : "... мои, цветики степные..." / сл. А. Толстого. 

21. Церковні пісні : [збірка / упоряд. М. Катеринчук] ; Співкатедр. собор 

Успення Пресв. Богородиці, Буковин. вікаріат, Коломийс.-Чернівец. єпархія. — 

Вид. 3-тє, допов. — Чернівці : Букрек, 2013. — 135 с. : іл., портр. ; 21 см. — 

ISBN 978-966-399-536-6 (у паліт.). — [2014-028 Н] 

Зміст: Бог предвічний ; Все сьогодні сповнилося радості ; З нами Бог! ; В темну 

могилу / оброб. М. Катеринчука ; Христос воскрес № 7 / переклад. М. Катеринчука ; 

Вічная пам'ять / гарм. М. Катеринчука ; На Різдво Христове ; Бог ся рождає ; На небі 

зірка ; Небо і земля / оброб. Р. Хімея ; Не плач, Рахиле / оброб. Р. Хімея ; літ. 

переклад. Я. Нижника ; В Вифлеємі новина ; Нова радість стала ; Спи, Ісусе, спи ; 

Свята ніч ; Єлице : "Усі ми, усі ми, що в Христа хрестилися..." : (Трисвяте) / оброб. 

М. Коника ; Ангел сповіщав / гарм. М. Коника ; Землю Юдейську ; Чудесна зірка ; 

Хрест на плечі накладають ; Христос воскресе! ; Просимо Тя, Діво ; Щасна днесь 

хвиля / оброб. В. Стех ; Возвеселімся / оброб. Я. Ярославенка ; Добрий вечір тобі, 

пане-господарю ; Новорічна засівна : "Сіємо, сіємо жито..." / гарм. О. Чмута ; Ой 

учора із вечора / оброб. А. Штац ; Ти, Йордане, приготовися ; Під хрест Твій стаю ; 

Страждальна мати ; Чоловіче добрий ; Христос воскрес, ликуйте нині!!! ; Христос 
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воскрес! Радість з неба ; На гору днесь Єлеонську ; Душе Святий ; Витай між нами ; 

Серце Христове ; В Назареті ; Цілого світа ; Заснула Мати Божа ; Ісусова молитва : 

"Ісусе, Ісусе, Сину Божий..." / оброб. О. Мухи ; Stille Nacht / Tihomir Petrovic ; Мук 

зближаєсь вже година / оброб. Т. Стінкового ; Христос розіп'ятий ; Пречисте тіло ; 

Христос воскрес! ; Пливе світами ; Твоє Успення / оброб. Й. Кришакевича ; Цей 

день ; Преобразився на горі Таворі / оброб. І. Дуцько ; Пренебесна, пречудесна / 

оброб. І. Дуцько ; Богородице Діво / оброб. невідом. авт. ; Ой, хто, хто Миколая 

любить ; До храму святого / оброб. Р. Никифоріва ; Припадаю до Тебе, мій Христе! : 

"О світла правда вічного життя..." / аранж. Б. Ватащука ; Блаженні всі / записав 

мелодію А. Зубчук ; Многая літа : "Занесім молитву Творцю всього світа..." : 

(Отцям) ; Многая літа : (козацьке) ; Многая літа : (на мелодію "Ми гайдамаки") : 

"Даруй вам, Боже, миру й любові..." ; Многая літа : (народне) ; Де згода в родині / 

оброб. В. Семчишина ; Со святими упокой / аранж. В. Орловського ; Прощаюсь з 

вами, друзі / оброб. В. Чернігівського ; Дивна новина ; Витай, Ісусе ; В Вифлеємі 

днесь Марія ; Вістку голосить ; Вже зближається година ; Прокімен пасхи : "Це день, 

що Його створив Господь..." ; Тобою радується ; Согласно заспіваймо ; Радуйся 

Серце ; Успення Пресвятої Богородиці : "Ангели бачили Успення Пресвятої..." ; 

Прославимо Маму ; Прокімен : (весільний) : "Ти положив на головах їх вінці..." ; 

В леваді, в долині. — Бортнянський Д. Христос воскрес ; Богородице спаси ; Під 

твою милість. — Турчанінов П. Христос воскрес. — Макаров В. Світися. — 

Федорів М. Причасний пасхи : "Тіло Христове прийміть..." ; Царице неба : гімн до 

Богородиці / сл. О. Грицая. — Довірак М. Христос воскрес! : "Радіє весь світ і всі 

дзвони лунають..." / сл. авт. — Нижанковский О. Царю небесный / обраб. О. Мухи. 

— Народні мелодії: О, спомагай нас. — Дуцько І. Богородице Діво / оброб. 

М. Федорова ; Вірую, Господи ; Тіло Христове. — М. Л. До трьох святителів : 

"Вселенної Учителі, днесь вас величаєм..." / гарм. Р. Стратійчука ; Святий, Великий 

Володимире ; О, свята Ольго ; Мучениче Димитріє ; Сил небесних Воєводо ; 

Святителю Миколаю ; В страсі і покорі. — Кишакевич Й. Заграйте, дзвони / оброб. 

О. Мухи. — І. К. Місто Солунське. — М. К. О хто, хто Миколая любить. — 

Вербицький М. Алилуя. — Стех В. Вихваляйте доли, гори ; Вже відходим з дому 

Твого / аранж. А. Штац. — Гуньовський О. О, Маріє, о, Маріє. — Коник М. Душе 

моя : "О, Господи, не дай мені зазнайства..." / сл. Л. Носова-Рідківського. 
22. Шкільник Б. С. Пісні Лемковини : оброб. нар. пісень для мішан. хору 

(квартету) : [навч.-метод. посіб.] / Богдан Шкільник. — Дрогобич (Львів. обл.) : 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2013. — 64 с. ; 29 см. — 
(Університетська бібліотека). — На обкл. у надзаг.: Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. — Бібліогр. в передм. — 300 пр. — ISMN 979-0-707525-11-1. — 
[2014-104 Н] 

Зміст: А там долом : "... під калиною..." ; Верба над водою ; В зеленім гаю 
древка рубают ; Гора, гора і долина ; Душко моя : "А ты, мила, а ты, мила..." ; 
Іванкова мати : "... на мене ся дує..." ; Кед єм ишов през тот ліс ; Коло мойой 
заградочкы ; Мила моя на кичері стала ; Михале, Михале, не пий воду стале ; Не піду 
я до леса ; Ой верше мій, верше ; Ой у саду ружа посаджена ; Під облачком : "... явір 
похылений..." ; Покотився горошок по полы ; Сідит пташок на черешни ; Та піду я, 
піду... : "... кади-м не ходила..." ; Там в горах Карпатах : "... там Лемко иде..." ; Там на 
горі зимний вітер віє ; Там, на Лемковині ; Яньчык, Яньчык : "... што бы-с зробив, 
гея-гоя...". 

23. Шкільник Б. С. Якби зустрілися ми знову... : мініатюри на вірші 

Т. Шевченка для мішан. хору (квартету) : [навч.-метод. посіб. / муз.] Богдан 



  

 33 

Шкільник ; [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Дрогобич (Львів. обл.) : 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2013. — 74, [1] с. ; 29 см. — 

(Університетська бібліотека). — На обкл. у надзаг.: Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка. — Бібліогр.: с. 74 (14 назв) та в метод. рек. — 300 пр. — ISMN 979-

0-707525-12-8. — [2014-105 Н] 

Зміст: За горами гори ; Закувала зозуленька ; Зоре моя вечірняя ; Козацький 

плач : "Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі..." ; Коло гаю в чистім полі ; Летим. Дивлюся, 
аж світає... ; Люлі, люлі... ; Маленькій Мар'яні : "Рости, рости, моя пташко..." ; 

Н. Я. Макарову : "Барвінок цвів і зеленів..." ; На вічну пам'ять Котляревському : 

"Сонце гріє, вітер віє..." ; На вулиці невесело ; Над дніпровою сагою ; Од села до 

села ; Ой крикнули сірі гуси ; Ой, люлі, люлі... ; Ой маю я оченята ; Ой сяду я під 
хатою ; Ой три шляхи широкії ; Русалка : "Породила мене мати..." ; Садок 

вишневий ; Село на нашій Україні : "Село! І серце одпочине..." ; Сонце заходить ; 

У гаю, гаю ; У перетику ходила ; Утоптала стежечку ; Чи то на те Божа воля? ; 

Човен : "Вітер з гаєм розмовляє..." ; Якби зустрілися ми знову ; Якби мені, мамо, 
намисто. 

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

24. Архиєрейська літургія для мішаного хору : з нагоди Святкування 
1025 річниці Хрещення Руси-України, Всеукр. прощі до Патріаршого Собору 
Воскресіння Христового в м. Києві, Освячення Патріаршого Собору УГКЦ, 17—18 серп. 
2013 р. / [упоряд. і ред.: Т. Стефанишина, В. Гриньків]. — Львів : Сорока Т. Б., 2013. 
— 58, [2] с. ; 21 см. — ISMN 979-0-707529-04-1. — [2013-186 Н] 

25. Гімни хвали для Господньої Вечері : нот. зб. : [пер. з рос.]. — Рівне : 
Християн. місія "Живе слово", 2013. — 207 с. ; 21 см. — Назва ориг. англ. мовою: 
Hymns and Spiritual Song. — 500 пр. — ISMN 978-617-677-040-4. — [2013-187 Н] 

26. Літургійні співи для мішаного хору : [нот. тексти укр. композиторів 
ХVІІІ—ХХ ст.]. Ч. 1 / упоряд. Кір'янчук І. О. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 
2014. — 250, [1] с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707579-66-4 (у паліт.). — [2014-113 Н] 

Зміст: Велика єктенія ; Антифон I ; Антифон II ; Антифон III ; Святий Боже ; 
Всі ті, що в Христа хрестилися ; Хресту Твоєму ; Прокимени недільні ; Алілуя ; 
Перед Євангелієм ; Потрійна єктенія ; Кіріє Елейсон ; Заупокійна єктенія ; Єктенія 
оголошених. 

27. Літургійні співи для мішаного хору : [нот. тексти укр. композиторів 
ХVІІІ—ХХ ст.]. Ч. 2 / упоряд. Кір'янчук І. О. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 
2014. — 263 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707599-89-1 (у паліт.). — [2014-114 Н] 

Зміст: Херувимська пісня ; Благальна єктенія ; Отця і Сина ; Вірую ; Милість 
спокою ; Тобі співаємо. 

28. Літургійні співи для мішаного хору : [нот. тексти укр. композиторів 
ХVІІІ—ХХ ст.]. Ч. 3 / упоряд. Кір'янчук І. О. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 
2014. — 275 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707599-90-7 (у паліт.). — [2014-115 Н] 

Зміст: Достойно є ; І всії, і все. І за всіх, і за все ; Прохальна єктенія ; Отче 
наш ; Один святий ; Хваліть Господа з небес ; Духовний концерт ; Благословен, хто 
йде ; Тіло Христове ; Ми бачили світ істинний ; Нехай повні будуть уста наші ; 
Нехай буде ім'я Господнє ; Відпуст ; Боже великий, єдиний ; Многая літа. 

29. Музыка сердца = Музика серця = Music from the heart : [cб. христиан. 
песен / под ред. Рыбински Б., Хейнс С.]. — Донецк : ОБФ "Восточноевроп. миссия", 
2013. — 256 с. ; 21 см. — Загл. обл. парал. рус., англ. — 3000 экз. — ISMN 979-0-
9007073-0-7. — [2013-164 Н] 
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Содерж: Любовь от сердца ; Всюду с Иисусом ; Как олень ; Отче, мы любим ; 

Мы собрались ; Боже, да будет воля Твоя ; Приди, небесный Царь ; Придите, все 

серца ; Свят, свят, свят Господь ; Великий Бог! ; В минуты, как эта ; Славься, 

Господь : "В моей жизни..." ; Отче небесный, Боже всесильный ; Люблю Тебя ; 

Иисус — имя всех выше ; Господь, будь со мной ; Грех победить, о, желаешь ли 

ты? ; Чудесный Спаситель ; Бог с тобой ; Духовная песня : "Позвольте Господу 

войти в вас..." ; Прославляем мы Царя царей ; Твердо верю ; Входим в Божии врата 

со славословием ; Я умер за тебя ; Ты — помощь мне, Господь ; Течет ли жизнь 

мирно ; Чудный Спаситель зовет нас домой ; Что вину мне может смыть? ; Слово 

светит на мою тропу ; У твои руки, Отче ; О, дивный день ; В Господе счастье 

найдешь : "Если день тоской омрачен..." ; Да будет Отцу Всеблагому хвала ; Отче ; 

Смиритесь перед Господом ; Благодарен я, Господь ; Трисвятое : "Святый Боже, 

Святый крепкий..." ; Душу мою к Тебе возношу ; Дайте мне Библию ; Ты — моя цель 

и жизнь : "Ты дал мне сил, ведь я был слаб..." ; Встретимся ли мы с тобою ; Сияй, 

Иисус, сияй : "Господь, любви Твоей свет сияет..." ; Вот этот день ; Пой Аллилуйя 

Господу ; Господь мне радость подарил ; О, мира спасенье, святая любовь ; Когда я 

поднимаю взор ; Прихожу к Тебе я ; Возрадуйся, небо : "Радуйтесь, небеса..." ; 

Превозносим : "Ты, Господь..." ; Ты — слова и мелодия : "Музыкой для меня, 

Боже..." ; Кротко и нежно Иисус призывает ; Преклоняюсь ; Да благословит тебя 

Господь! ; Король любви, Ты — Пастырь мой ; Мой Иисус, прекрасен Ты ; На древо 

вознесенный ; Прежде ищите ; Что за Друга мы имеем! ; Брат! Напомни мне опять ; 

Мой в небе край родной ; Осанна ; Любит мой Иисус меня ; В тиши ночной ; 

С ликованьем прославляем ; О, как радостно! ; Во гробе Он лежал ; Ближе, Господь, 

к Тебе ; Ведет эту битву Господь : "В небесных доспехах войдем в этот мир..." ; 

К Тебе, мой Бог ; Величие : "Преклонюсь перед величием..." ; Благодарен я : "За все, 

что Ты сделал, спасибо..." ; Мы едины в Иисусе ; Слушай, Израиль! ; Любите друг 

друга : "Возлюби всем сердцем Господа..." ; В час, когда труба Господня ; Мы 

соберемся ; Больше любви к Тебе ; Бог так хорош ; Наш Бог — Всемогущий Бог ; 

О, благодать ; Молитва за Україну : "Моя молитва нехай лине..." ; Призову Тебя, 

Господь. — Жигулин К. (песнопения): Во славу Всевышнего ; Воздайте Господу 

хвалу ; Благо есть славить Господа ; В тени Твоих крыл : "От ранней зари ищу я 

Тебя..." ; Гимн праведника ; Воспоминание : "Касаясь губами крови твоей..." ; 

Восстань, светись, Иерусалим! ; Господи, услышь мольбу ; Прошение : "О спасении 

души молитва моя..." ; Пойте Господу ; Господь — Пастырь мой ; Свет воссияет ; 

Благословенно Имя Его! ; Господь воскресший ; Рождается чистое Дитя ; Не плачь, 

душа ; За облаком славы Твоей ; О Тебе хвала моя : "На тебя надеюсь я..." ; 

Благославите Господа ; Хвалите Господа : "Все, что на свете может дышать..." ; 

Молитва : "Отчего Святой, настал тот час..." ; Песнь восхваления : "Держава и страх 

у Него..." ; О, дом Иакова : "Придите и взойдем на гору Господню..." ; Царь мой и 

Бог ; Отче наш ; Ибо вовек милость Его : "Славьте Бога богов..." ; Поклонитесь 

Богу : "В Нем воссиял свет Божий..." ; Помилуй нас, Господи ; К Тебе призывает 

душа моя : "Прежде создания мира..." ; Радуйся, Благодатная ; Свет во тьме светит : 

"Не зная страха и тоски..." ; Будь превознесен выше небес, Боже ; Славословие : 

"Господи Светлый, слава Тебе!.." ; Светлое воскресение ; Тебе поем ; Хвалите 

Господа, все народы : "Хвалите Господа, прославляйте Его..." ; Хвали, душа моя ; 

Спаси, о Бог, душу мою : "Хвалите Господа, и, к Тебе взываю..." ; Христос воскрес 

из мертвых : "Аллилуя, аллилуйя! Сыну Божьему аллилуйя!.." ; Аллилуйя ; 

Покаяние : "Боже, помилуй нас...". 
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30. Самофалов В. М. Пори року : Чотири слов'янські концерти для мішаного 

хору : [хори без супроводу / муз.] В. Самофалова ; [сл. Л. Прутика]. — Київ : Альфа 

Реклама, 2014. — 206, [1] с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-288-034-2. — 

[2014-065 Н] 

Зміст: Масляна: на 7 ч. : Зустріч Масляної : "Масляна, прийди до нас, завітай 

до нас!.." ; Вівторок-Загравання : "Ой заграю я!.." ; Зноби-Баби : "Масляная, ти у нас 

одна..." ; Широкий Четвер : "Снігом Зима засипала, ще й морозом морозила..." ; 

Тещині вечорниці : "Пригощайся, теща, млинцями, вареники у сметані..." ; Зовичині 

вечорниці : "Масляная, білий сир..." ; Прощай, Масляна : "Масляна, прийшла до нас, 

завеселила нас!..". Купальська: на 5 ч. : Нічка-Купалочка : "Ой на Івана, ой на 

Купала..." ; Колесо-Сонце : "Котилося Сонце з гори, Колесо Івана, Колесо 

Купала!.." ; Марена та Купало : "Ой, хлопці, залиште Марену дівчатам, віддайте, 

віддайте ви нашу Марену..." ; Живий вогонь : "Гей, гей-о, гей-о!.." ; Ой на Івана : "Ой 

на Івана, ой на Купала...". Осенини: на 5 ч. : Земле Мати ; Спожинки-госпожинки ; 

Овсень та Осінь ; Гукання Купальниці ; Поховання комарика. Коляда: на 5 ч. : 

Щедрий вечір : "Радуся! Ой радуся, Земле..." ; Колядочки : "Ой дозвольте в хату 

зайти!.." ; Коза у хаті : "Добрий вечір вам, чесним господарям!.." : (нар. гра) ; 

Ворожіння : "Тихо, тихо, тихо, дівчата, дівчата, тихо..." ; Спалення Дідуха : "Коляда, 

Коляда, Коляда, Коляда...": (Розколяда). 

31. Служба Божа для аматорського мішаного хору (самолівка) / упоряд. та 

гармонізація В. Семчишина. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 87 с. ; 

29 см. — ISBN 979-0-707579-77-0. — [2014-007 Н] 

32. Стеценко В. І. Почуй мене, Господи : зб. духов. творів для мішан. хору / 

В. І. Стеценко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 31, [1] с. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707579-78-7. — [2014-006 Н] 

Зміст: Господи, Боже мій ; Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? ; 

Почуй, Господи, мову мою ; Не карай мене, Господи ; Захисти мене, Господи ; 

Ангеле Христів ; Божая Мати : "В місяці травні, на квіти багатім...". 

33. Стеценко В. І. Явір : твори для мішан. хору [без супроводу] / Володимир 

Стеценко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2013. — 66, [1] с. : портр. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707579-71-8. — [2013-154 Н] 

Зміст: Стеценко В. Осень : "Падают, падают листья..." / сл. М. Івенсен ; На 

долині дуб, дуб ; Стоїть явір над водою ; Ой на горі вогонь горить ; Ой рясна, красна 

в лузі калина : (колядка) ; Чого, селезень, скучний, невесел ; Ой як мені чудно ; Ой 

пущу я кониченька в саду ; Калино-малино ; Ой милий мій, молю тебе ; Ой як мені 

нелегко ; Сади мої, сади зелененькі ; Веснянка : "Ой весна, весна да весняночка..." / 

сл. нар. 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

34. Джунь В. І. У музиці, слові та пісні я знайшов себе : твори для нар. хору та 

вок. анс. у супроводі баяна / Василь Джунь, Микола Никончук. — Житомир : 

Полісся, 2012. — 120 с. : іл., портр. ; 27 см. — Текст укр., рос. — 1000 пр. — 

ISBN 978-966-655-651-9 (у паліт.). — [2014-131 Н] 

Зміст: Джунь В. Хустка тернова : "Слово до слова — хустка тернова..." / 

сл. Г. Чубач ; В терновім вінку мелодій / сл. Ю. Рибчинського ; Пісня про Ружин : 

"Тут колиска моя..." / сл. Г. Шкляра ; Урожайно-величальна : "Виростили в полі жито 

і пшеницю..." ; Хмільний бузок : "Таня, Танічка, Танюша..." ; Пісня медичних 

працівників : "Професій в світі є багато..." / сл. авт. ; Посій зерно : "... добірне в 
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полі..." / сл. А. Прохоренка та В. Джуня ; Мамині мальви : "Кому всміхнулись мальви 

коло хати..." / сл. Н. Кобилінської та В. Джуня ; Старовинний вальс : "Падає, листя 

падає..." / сл. М. Луківа та В. Джуня ; Обеліск : "Розкажи, обеліск..." / сл. О. Головка 

та В. Джуня ; Заспівай ти мені : "Ти в мені не шукай..." / сл. І. Сльоти ; Пісня про 

рушник : "Дивлюся мовчки на рушник..." / сл. І. Михайлівської ; Квітка льону : "Там 

за лісом — королісом..." / сл. В. Грабовського ; Раз поїхав в ліс по дрова / 

сл. М. Дудинського ; Братські могили : "Вже весни не вперше травою покрили..." / 

сл. В. Крищенка ; Клятва на шаблі : "То не сніг у брові — весняні ручаї..." / 

сл. М. Сича ; Затужила пісня : "Полетіло літо вслід за журавлями..." / сл. І. Редчиця. 

[Інструментальна музика]: Осінній мотив. — Никончук М. О. Непевності ждемо 

тепер : "Легені краю (що це має значити?)..." ; Тетерів : "В дзеркало синіх 

просторів..." / сл. М. В. Никончука ; Поліський мій краю : "Полісся! Вінком України 

плелися соснові бори..." / сл. П. Москальчука ; Пісня про Житомир : "Місто між 

житами і лісами..." / сл. Н. З. Зиновчука ; Учительські весни : "Мов зелена у полі 

тополя..." / сл. М. Миценка ; Ах, зачем меня взгляд твой позвал : "Возвращаюсь 

домой я вечерней порой..." / сл. Л. Асарис ; Стоять обеліски : "... суворі..." / 

сл. В. Мегелика ; Зозуля : "На цимбалах срібний місяць вигравав..." / сл. М. Зі-

новчук ; Черемха : "Як весна приходила в намисті..." / сл. З. Чумак ; Вінчаюся з 

тобою, Україно! : "Я п'ю живі вітри твоїх ланів..." / авт. сл. не указ. ; Рідне село : 

"Знову згадалося рідне село..." ; Гей, піду я гаєм / сл. І. Редчиця ; Шумить колосся за 

селом / сл. В. Ковальчук. 

35. Кресак Ю. П. Ой літа орел : для вок.-інстр. хору (зб. творів) : для студентів 

і викладачів муз. ВНЗ та хор. колективів / [оброб.] Юрій Кресак ; сл. Тараса 

Шевченка. — Луцьк : Твердиня, 2013. — 110 с. ; 29 см. — Присвяч. 200-й річниці від 

дня народж. великого сина України, нац. пророка — Т. Г. Шевченка. — 500 пр. — 

ISMN 979-0-707528-06-8. — [2014-054 Н] 

Зміст: Реве та стогне Дніпр широкий ; Думи мої ; Ой літа орел : "... літа 

сизий..." ; Бандуристе, орле сизий ; Було колись на Вкраїні ; Зоре моя вечірняя ; По 

діброві вітер віє ; Така її доля : "... О Боже мій милий..." ; Породила мати сина ; Якби 

мені черевики ; Утоптала стежечку ; Сонце гріє, вітер віє / оброб. Ю. Кресака. 

2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

36. Барвінський В. О. (1888—1963). Пісня про Вітчизну : для мішан. хору і 

фп. / [муз.] Василя Барвінського ; сл. Максима Рильського ; в ред. В. Грабовського. 

— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 27 с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в 

передм. — 100 пр. — ISMN 979-0-707513-55-2. — [2014-100 Н] 

Зміст: Пісня про Вітчизну : "Рідна мати, щедра мати...". 

37. Облещук М. Й. Вишивала мати вишиванку : зб. пісень для мішан. хору та 

вок. анс. [без супроводу] / Михайло Облещук. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2013. — 49, [1] с. ; 20 см. — ISMN 979-0-707579-63-3. — [2013-161 Н] 

Зміст: Облещук М. Слався, побратана наша родино ; Вишивала мати 

вишиванку / сл. авт. ; Вставай, Україно, вставай / сл. Д. Павличка ; Осанна Україні : 

"Україно, соборна державо..." / сл. Б. Демківа ; Пісня про Бандеру : "Не вставай, 

тумане..." / сл. О. Мінського ; Не пий, козаче : "Козак гуляє, шинкарка носить..." / 

сл. С. Пушика ; Ой зацвіла черемха / сл. Р. Купчинського ; Стрілецька могила : "Там 

у полі вітер віє..." / сл. В. Івасика, М. Паньківа ; Уклін тобі, солдате : "Ой як же 

красно, зелено..." / сл. Л. Татаренка ; Бойківська краса : "Збирає сонце ранішню 

росу..." / сл. Л. Любарської ; Тото ся дівча сподобало : "Тото ся мі, тото, дівча 
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сподобало..." ; Чия то могила в полі ; Ой Андрію, Андрієчку / сл. нар. — Народні 

українські пісні: Тече річка : "... невеличка, коло річки став..." ; Ой заграли 

музиченьки : "Ой заграли музики, музиченьки заграли, заграли..." ; Ой ти, горо 

кремінная ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Чом ти не прийшов : "... як місяць зійшов..." ; Їхав, 

їхав козак містом ; Фурман, я си фурман ; Ой на церкві хрест, хрест ; Заплету 

віночок / оброб. М. Облещука. 

2.3 Вокальні ансамблі 

38. Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів : (з репертуару нар. вок.-

хореогр. ансамблю "Пролісок") : навч. посіб. [для студентів та викладачів вищ. навч. 

закл. І—ІV рівнів акредитації] / ред.-упоряд.: В. Шафета [та ін.] ; Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 51 с. ; 30 см. 

— 300 пр. — ISMN 979-0707513-43-9. — [2014-019 Н] 

Зміст: Кос З. Пісня про Дрогобич : "Як любо по місту ходити..." / сл. авт. ; 

переклад. для хору Я. Кулешка. — Голик Г. Проліски : "Гей понад плаєм, плаєм 

розмаєм..." / сл. М. Кочергана. — Кутень І. Бойківчанка : "Як почула гру музик..." / 

сл. В. Зінченка. — Українські народні пісні: Файна я си зроду / оброб. Ю. Кор-

чинського ; Говорили, балакали : "... про дівочу любов..." / оброб. Л. Тимків ; 

Ворожка : "Мені ворожка ворожила..." / оброб. О. Тимків ; Світи, місяченьку : 

"... світи на діброву..." / гарм. С. Стельмащука ; За світ встали козаченьки / оброб. 

С. Стельмащука ; Ой у полі три криниченьки / оброб. М. Гринишина ; Як за дальнім 

небосхилом / оброб. П. Майбороди ; Зажурились галичанки / оброб. М. Леонтовича ; 

Коло млина яворина / оброб. не указ. — Радовець А. Де ж, ви, очі : "Бавились очі 

зоряним намистом..." / сл. А. Пашка. — Золотуха М. Смереченька : "Коло 

хати смереки..." / сл. В. Романюка. — Білаш О. Явір і яворина : "Я стужився, мила, 

за тобою..." / сл. Д. Павличка. — Шевчук І. Ти прийди, кохана : "Пролягла на небі 

зоряна дорога..." / сл. В. Григоренко. — Гайворонський М. Перебендя : "Вітер віє, 

повіває..." / сл. Т. Шевченка ; гарм., худож. опрац. М. Михаця. — Купчинський Р. 

Мав я раз дівчиноньку / сл. авт. — Штихалюк В. Козаченьки : "Гомін, гомін по 

байракам, горах і долинах..." / сл. авт. — Балема М. Козацькому роду — нема 

переводу : "Сяяли на сонці шаблі Запорожців..." / сл. М. Воньо. — Лісовол В. 

Козацька пісня : "Наливайте, браття, кришталеві чаші..." / сл. В. Крищенка ; оброб. 

Р. Сов'яка. — Антонішак З. У Іванка карі очі / сл. І. Нижника ; муз. супровід 

В. Баб'яка ; Смерекове розлуння : "Ой піду я в полонину..." ; Лелеки : "Тривожно 

зітхнули бентежні смереки..." ; Краю-розмаю : "Вийду я схилами, гляну до обрію..." / 

сл. І. Нижника. — Яким Л. Смерека : "На краю села хатина..." / муз. оброб. 

В. Баб'яка. — Буєвський Б. Рідні Карпати : "За високі, за Карпати..." / літ. опрац. 

О. Яковини ; переклад. для хору Я. Кулешка. 

39. Сичевська В. В. Вокальний ансамбль : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 

Валентина Сичевська ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : 

В. Б. Котвицький, 2013. — 195 с., [2] арк. іл. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-

966-1663-22-9. — [2014-035 Н]  

Зміст: Твори для жіночого вокального ансамблю [в супроводі і без 

супроводу]: Шуберт Ф. Ave Maria. — Давыдовский Г. / перелож. И. Полюха ; 

Михайлюк В. Верба : "Стоїть верба — сама журба..." / сл. В. Курявенка. — Поклад І. 

Дикі гуси : "Ой летіли дикі гуси..." ; Чарівна скрипка : "Сіла птаха білокрила на 

тополю..." / сл. Ю. Рибчинського. — Стефанишин М. Зозуленька : "Закувала 

зозуленька в лузі..." / сл. Д. Луценка. — Лобко В. Зозуленька : "Чом ти накувала, 
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зозуле, мені..." / сл. О. Новицького. — Стеценко В. Ой на гору козак воду носить ; 

О милий мій, молю тебе / сл. нар. — Дунаєвський І. Под луной золотой / 

сл. С. Алимова. — Шаповаленко В. Покохались три тополі / сл. О. Вратарьова. — 

Білаш О. Білі лебеді : "Посідали лебеді на воду..." ; Люби мене — не покинь : "Де 

ти, любов моя, де сподівання?.." / сл. М. Ткача ; Озвуться птицями гаї / 

сл. С. Йовенко ; Як надійшла любов : "Дзвенить у зорях небо чисте..." / 

сл. Д. Павличка. — Алексєєнко Б. В зоряну ніч : "В цю зоряну ніч я дарую тобі..." / 

сл. М. Чайковського. — Вимер І. Вишивала дівчина сорочку : "Дівчина сорочку 

вишивала..." / сл. В. Вихруща. — Костенко В. Де ти, легінь? : "В горах стежки-

блискавиці..." / сл. В. Юхимовича ; Мої квіти : "Кожне серце тривожать квіти..." / 

сл. М. Бахтинського. — Кос-Анатольський А. Зоряна ніч / сл. авт. ; Ой ти, дівчино, 

з горіха зерня / сл. І. Франка. — Букстехуде Д. Канон : "Cantate Domino...". — 

Сльота І. Не кажи нікому / сл. О. Богачука. — Скорик М. Три трембіти : "... на три 

боки..." / сл. О. Вратарьова ; Намалюй мені ніч... : "Я до тебе прийду..." / 

сл. М. Петриненка. — Андрієвська Н. Якби я вміла вишивать / сл. Л. Реви. — 

Мельничук Б. Зоряний град : "Над річкою тиша врочиста..." / сл. М. Никончука ; 

Ювілейне вітання : "Стрімко вгору, не по колу, вверх, до висі мчать роки..." ; Вітре, 

чом завиваєш? : "Вітре, чому завиваєш..." / сл. А. Малиновського ; Димки : "Сніги 

неміряні..." / сл. В. Головецького. — Суров'як Р. П'ять лебідок : "На вигоні під 

горою маки зацвітали..." / сл. П. Філіпчука. — Кушнірчук В. Подаруй намисто : 

"Дівчатонька білолиці..." / сл. А. Левко. — Ільїн В. Колодязьний журавель : 

"Журавлі летять у вирій..." / сл. Ю. Рибчинського. — Майборода П. Ми підем, де 

трави похилі / сл. А. Малишка. — Уманець В. Де ж ти, веснонько? : "... де барилася, 

і на кого так задивилася..." / сл. О. Журливої. — Костенко Д. Кирпата : "Кажуть 

хлопці, кажуть: "Ой яка кирпата!.."" / сл. В. Гринько. — Народні пісні: 

(Українські): Не питай, чого в мене заплакані очі / оброб. А. Маціяки ; Ой 

співаночки мої / оброб. О. Семенова ; Розкопаю я гору : купальська пісня / оброб. 

М. Некрасова ; Купала на Йвана / оброб. І. Захаржевського ; Не спала я сеї ночі / 

оброб. В. Пацака ; О милий мій / оброб. Ю. Гамової ; Ой чий то кінь стоїть / оброб. 

В. Кікти ; Перелаз / оброб. В. Лобка ; Якби я мала крила орлині / оброб. 

Л. Дуб'єцької ; сл. І. Огієнка ; Очі синії, сині : "... дала мати дівчині..." / оброб. 

М. Лозовського ; Чом ти не прийшов / оброб. В. Смірнова ; Купалінка : 

(білоруська) / оброб. В. Смірнова. 

2.4 Спів соло 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії 

40. Білик І. М. Білий птах : зб. пісень [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. 

супроводу] / Ігор Білик. — Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. — 119 с. : портр. ; 

29 см. — 1000 пр. — ISMN 979-0-707514-13-9. — [2014-033 Н] 
Зміст: Білик І. Моя Україна: Кущ калини : "Яснію, я як бачу кущ калини..." ; 

Закарпаття : "Від подиху слів не згасають..." ; Україні : "Я ластівкою в небесах 

літала..." / сл. Т. Зелінської ; Моя Україна : "Моя Україно, богатство моє..." / 
сл. О. Свірчевської та Б. Сливчука ; Рідна Україна : "Де зійшлись в таночку..." / 

сл. Н. Вернигори ; Ти — дитина України : "Подивись: по небу голубому..." / 

сл. Н. Лебідь ; Чарівна Україна : "Серед різних великих держав..." ; Мукачево : 

"Славетну історію кожного дня..." / сл. Л. Бегун ; Лебеді : "Ой, летіли лебеді понад 

полем..." / сл. Г. Ліщенюка ; Україна : "Курличуть в небі журавлі..." / 
сл. Б. Сливчука ; Сину на Миколая : "На Миколая під білу подушку..." ; Роксолана : 
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"Тихий вечір зорі засвітив..." / сл. невід. авт. ; Рідне Мукачево : "Скільки міст на 

землі..." / сл. В. Дворніченка. Люба Ненька: Люба Ненька : "Ненько, люба 

ненько..." / сл. авт. ; Мамина зоря : "Моя мама є найкраща в світі..." ; Квіти для 

матусі : "Мамо, мамочко, матусю..." ; Дві зозулі / сл. Б. Сливчука ; Сива зозуленька : 

"Закувала на калині зозуленька сива..." / сл. Г. Ліщенюка ; Моя мама : "Взяла я в 
руки календар..." / сл. К. Кріль. Місяць і звізди: Місяць і звізди : "Тихий вечір, 

тихий, красний..." / сл. М. Підгірянки ; Зіронька різдвяна : "На пухнастій красуні 

ялинці..." ; Зорепад : "Уночі, коли зоряна стежка..." / сл. Б. Голод ; Зірка : "Янголятко 

срібнокриле..." / сл. Л. Глібова ; Зіронька : "Знову землю ніч накрила..." / 
сл. Л. Бегун ; Різдвяна ніч : "Вже перший сніг кружляє над Мукачевом..." / 

сл. Б. Сливчука. Їде віз: Їде віз : "... під гору..." ; Сипле сніг : "Сипле, сипле, сипле 

сніг..." / сл. М. Підгірянки ; Патисон : "Папа, патисон..." / сл. В. Кленца ; Дощик : 

"День почався сонячно..." ; Новий день : "Засвітило сонечко..." ; Садочок : "Люба 

мамо, прокидайся..." / сл. Л. Бегун ; Звуки природи : "Закінчився дощик раптовий..." / 
сл. Б. Голод ; Мокра пісенька : "Дощик, дощик, дощику..." / сл. Н. Куртяк ; Сонячний 

зайчик : "Зайчик сонячний мені..." / сл. Б. Сливчука ; Святий Миколай : "Хлоп'ятка і 

дівчатка..." / сл. О. Дерваль. Гусеня: Гусеня : "Ой, летіла дика гуска з вирію..." / 

сл. М. Підгірянки ; Мишка : "На селі стояла хата..." ; Білочка : "У гаю зеленому..." ; 
Жук : "Жив собі на світі добрий чорний жук..." ; Топік : "Песик в мене є 

маленький..." / сл. Л. Бегун ; Кицюня : "У маленькій у хатині..." / сл. авт. ; Слоненя : 

"Їз далеких країв, де немає зими..." / сл. Б. Голод. Дзвіночки: Дзвіночки : "Ішов я 

вранці лугом..." / сл. С. Жупанина ; В математиці-родині ; Красень Джим : "Звідкись 
по спеченій пустелі..." ; Велосипед : "Вже давно, давно я мрію..." ; День народження : 

"Завтра у мене свято..." / сл. Л. Бегун ; Дивоалфавіт : "Український Алфавіт..." / 

сл. Н. Сабадах ; Козаки : "Я в трамваї не сідаю..." / сл. Л. Ямкового ; Корабель : 

"Я намалюю корабель..." / сл. авт. ; Афродіта : "Погляда юне личко у світле 

люстерко..." / сл. Б. Голод ; Канікули : "Поїду завтра в гості до бабусі..." / 
сл. Б. Сливчука ; Екоцентр : "Зелений росток мов природи дитя..." / сл. В. Двор-

ніченка ; Школярики : "Вже на нас чекає школа..." / сл. В. Гвоздій. Калина: Калина : 

"Не сумуй калино рано вранці..." / сл. М. Шушкевича ; Дядько-вечір : "... сивий 

вийшов десь із поля..." / сл. Д. Ластовецького ; Білий птах : "Заплющить ніч поволі 
мої очі..." / сл. З. Ялч ; Гітара : "Коли гітару я беру до рук..." / сл. авт. ; Явір : "Про 

що, яворе, ти мрієш..." / сл. М. Вовка ; Вишня : "Довго, довго..." / сл. В. Юхимовича ; 

Стежка : "Біжить від дому стежка моріжком..." / сл. Н. Вернигори ; Весна : "До мого 

вікна підійшла весна..." / сл. Д. Павличка ; Папороть : "Птиці, зелені птиці..." / 

сл. Л. Костенко ; Останній дзвоник : "... задзвонив у школі..." / сл. О. Пристаї ; 
Мукачівський вальс : "Окрилено, натхнено, урочисто..." / сл. В. Попелюшки. 

Колискова для матусі: Колискова для матусі : "В небі зіронька ясно світиться..." / 

сл. Н. Вернигори ; Колискова : "Тиша. Вечір надворі..." ; Колискова : "Спи, засни, 

маленьке сонце... ; Колискова : "Рученята склавши під голівку..." / сл. Б. Сливчука ; 
Дрімко : "Сходить місяць золотенький..." / сл. В. Романець ; Колискова для цифр : 

"Одиничка уже спить..." / сл. А. Корнича ; Колискова : "За горою ховається день..." / 

сл. авт. ; Колискова : "Чому, чому не спить моє дитятко?.." ; Колискова : (для 

котика) : "Темна нічка землю вкрила..." / сл. Л. Бегун ; Материнська колискова : "Спи 
синочку тихо-тихо..." / сл. І. Чопея. Асфальт засипаний каштанами: Асфальт 

засипаний каштанами / сл. Н. Вернигори ; Зорі падають з небес... : "А щастя було 

поряд..." ; Осінній дощ : "Шумів, шумів осінній дощ..." ; Цвіт любові : "В твоїх очах 

весь світ..." ; Весняна віхоло : "Прийшла зима..." ; Снігопад ; Повертаюся з війни : 

"П'ятнадцять весен повертаюся з війни..." / сл. Б. Сливчука ; Осене, спаси, осене 
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помилуй : "Несказанне у нас почуття..." / сл. С. Галябарди ; Тобі : "... до мене тільки 

доторкнутись..." / сл. Т. Коломієць ; Малюю твої руки / сл. невід. авт. ; Скрипаль : 

"Візьму струну натягну, підкручу, підстрою..." ; Відлітають в вирій роки... ; Солоний 

сніг : "Не залишай мене в цю ніч..." / сл. авт ; Сни : "Раптом небо зайшлося 

плачем..." / сл. О. Коваленко ; Маргарита : "Скільки вас, весни, минуло..." ; Відпусти 
думки : "Зачепилося сонце за чиєсь вікно..." ; Посміхнись : "Коли приходять дні..." / 

сл. Л. Бегун ; Гіркне вечір горобиною / сл. Г. Ліщенюка ; Святкова ніч : "Сніг білий, 

іскристий здається світає..." / сл. В. Пагирі ; Едельвейс : "Там високо в горах де 

гніздять орли..." / сл. М. Шушкевича. 

41. Близнюк В. І. Я краю кращого не знаю : пісні [для голосу з букв.-цифр. 

познач. парт. супроводу] / Володимир Близнюк. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 

2012. — 95 с. : портр. ; 21 см. — ISBN 978-617-567-052-1. — [2013-147 Н] 

Зміст: Гімн Гадяцького краю : "Мій Гадяцький краю — куточок Вкраїни..." ; 

Моя доле свята : "Я стою на землі, що одвічно хлібами багата..." ; Лесині джерела : 

"Згубилась тиша у вечірній сині..." ; Мамина хатина : "Знов мені наснилась в мальвах 

вечорових..." ; Батькова криниця : "Ранком солов'їним, в сонній тишині..." ; Не 

забудьте приїхать в село ; Мамине намисто : "Дарувала мама рано навесні..." ; 

Кобзарі : "З давнини посивілих віків..." ; Дивлюсь я у вікно : "Полинули літа мої у 

світ..." ; Донечко : "Над тихими садами — білий дим..." ; Ти любов моя — не моя : 

"Коли ляже ніч на твоє вікно зливами..." / сл. О. Недовіса ; Моя Гадяччина : "Як тебе 

не любити, моє щастя і радість..." ; Для тебе, мамо : "Мамо моя люба, рідна моя 

ненько..." ; Я краю кращого не знаю : "Співає мальовнича Гадяччина..." ; Не грусти, 

девчонка : "Каруселью снег кружится..." / сл. С. Павлюченко ; Рідний Гадяч : "Гадяч 

— місто чудове у зелених гаях..." ; Мамині руки : "Рідна мамо, ластівко весняна..." ; 

Кладочка любові : "Місяць на небі — чарівник..." ; Моя весна : "Ой прийшла весна 

тихим вечором..." ; Зима : "Зимонька весела в гості завітала..." ; Біля річки на леваді : 

"Біля річки дівчинонька полотно білила..." ; / сл. В. Єфімової ; Прости : "... нам, 

Боже, дії та слова..." ; Слово — сердце у поэта : "Кому поэт смешон с его 

стихами..." ; Мімози : "Зима сувора і морози..." ; Веселися : "Квітни, як конвалії в 

гаях..." ; Облака : "Срывает ветер листья с тополей..." / сл. В. Савченка ; Пісня про 

Гадяч : "Оновлений Гадяч встає перед нами..." ; Тобі, Україно : "Згасають світанком 

зорі мінливі..." ; Де ви, роки-птахи? / сл. С. Ілляшенко ; Чтоб дорогу жизни всю 

пройти... : "Мутная река воспоминаний..." ; Ты — моя девочка ; Песня юности : 

"Призрачные дали..." ; В душе мы все немножечко поэты ; Журавли ; Переливы 

струн гитары / сл. Л. Удоевой ; Середняківський вальс : "Змахне крилом журавка над 

хатами..." ; Не повернути ту весну : "Коли весняна тиха ніч..." ; Любов одна : 

"Зустрівшись, розійтись не поспішай..." ; Листопад : "Осіннього неба зажурена 

просінь..." / сл. М. Рощі ; Мамина сльозинка : "Як пахне хліб у маминій оселі!.." ; 

Доченька : "... славная дочурка..." / сл. В. Бондаренко ; Пісня про Гадяч : 

"Прокидається Гадяч в ранковій росі..." / сл. В. Петрова ; Пісня про Україну : 

"Розлилась, попливла весняна голубінь..." / сл. Г. Бойка ; Матері : "За все на світі 

дякую тобі..." / сл. М. Луківа ; Синові : "... в дорогу..." / сл. М. Сингаївського ; Оберіг 

прадавньої землі : "Лежить намисто в скрині у бабусі..." / сл. В. Корж ; Я так люблю 

тебя : "Взглянув в глаза, однажды ты поймешь..." / сл. Ю. Безуглої ; Село моє : 

"... найкраще в цілім світі..." / сл. А. Васильєвої. 

42. Василіка В. М. Пісенна душа карпатських бистрінь : [зб. пісень : для співу 

без супроводу] / Володимир Василіка. — Вижниця (Чернівец. обл.) : Черемош, 2013. 

— 87, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-181-122-4. — 

[2013-192 Н] 
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Зміст: Василіка О. Величаєм Бога : "... нині й повсякчас..." ; Христос 

народився ; Пасхальна пісня : "Шати великодні..." ; Великдень : "Сотні тисяч 

свічок..." ; Різдво, різдво велико свято : "Ця ніч неповторна така урочиста..." ; Коли 

квітнуть верховини ; Вчительська стежина : "Вчителю своєму..." ; Вчителям : 

"Вклоняюсь тобі доземно..." ; Новорічна пісня : "Зайчику, зайчику, зайчику..." ; 
Намалюю файну чічку : "Зорянистий, зорянистий плай між синіх гір..." ; 

У новорічному танку : "Крутиться, крутиться, крутиться..." ; Україно моя : 

"Українські поля..." ; У срібній музиці снігів ; Гей, там, у верховині ; Буковинко-

буковиночко : "Десь у синіх горах чарівної ночі..." / сл. С. Яреми ; Вчителько моя 
перша : "Ти сонця світлого промінчик..." ; Прощавай, букварику : "Букварику наш 

любий..." / А. Барбір ; Учительська душа : "Це все мені без вороття..." ; Мамина 

пісня : "Сюди час від часу з доріг повертаю..." / сл. Я. Кузика ; Подарунок мамі : 

"Біла хусточка моя..." / сл. О. Василіки ; Зима : "Знов прийшла до нас зима..." / 

сл. В. Островського ; Спомин про матір : "Мамо, мамо... Сльози ллються тужно..." / 
сл. В. Максимчука ; Наснилась мені Україна / сл. М. Попадюка ; Зі святом тебе, 

Україно / сл. К. Гаврилюк ; Підгоряночка : "Ніби зіронька, що світить..." / 

сл. Я. Курика ; Ромашки : "Випускнице у сяєві білім..." / сл. С. Кириляк ; А лист 

паде : "Птахи останні відлітають..." / В. Дихтяра ; О Черемоше... : "Де дух свободи 
лине з колос-гір..." / сл. Л. Малярчука ; Мої роки, як білі коні / сл. І. Угрина ; Вальс 

"Віола" : "Про нас не складали пісень..." / сл. О. Гребенюк ; Моє село : "... моя 

колиско..." / сл. Р. Котова ; Журавка : "З далекого теплого краю журавка додому 

летіла..." / сл. Т. Гулей ; Вижниця : "Маленький рай у лоні передгір'я..." / 
сл. О. Сивирин ; Вижничаночка : "По долині дівчина..." ; Рушники : "У зелені 

шати..." / сл. В. Овадюка ; Скрипка : "Скрипко, скрипко, рідна сестро..." / 

сл. В. Михайлюка ; Калинове гроно : "... Український цвіте!.." / сл. В. Шпанюка. — 

Кириляк С. Солов'їне сопрано : "На вершині цвітуть ромени..." / сл. авт. ; оранж. 

В. Василіки. 
43. Вишинський В. В. Пісні вечірньої Зорі : камер.-вок. твори : до 150-річчя 

від дня народж. Б. Грінченка та 200-ліття від дня народж. Т. Шевченка : навч.-

репертуар. посіб. для студентів ВНЗ : [для голосу з фп.] / Віталій Вишинський ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 
— 39 с. ; 29 см. — 50 пр. — [2014-127 Н] 

Зміст: Вишинський В. Три українські колискові : "За сонцем хмаронька 

пливе..." / сл. Т. Шевченка ; "Ой спи, дитя, колишу тя..." / сл. нар. ; "А туман, неначе 

ворог..." / сл. Т. Шевченка. — Обробки українських народних пісень: Кривий 

танець : "Йа, кривого танцю..." ; Женчичок-бренчичок : "... вибігає..." ; А ми просо 
сіяли ; Од Києва до Лубен. — Пісні вечірньої Зорі : вок. цикл на вірші Бориса 

Грінченка та укр. нар. тексти: "На землю вже вечір лягає..." / сл. Б. Грінченка ; "Уже 

сонечко закотилося..." / сл. нар. ; "Серед степу на просторі..." / сл. Б. Грінченка. 

44. Вовк М. О. Почуття рідного : зб. пісень / Микола Вовк. — Черкаси : 
Чабаненко Ю. А., 2013. — 139 с. : портр. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-493-

662-7. — [2013-150 Н] 

Зміст: Дума про Черкащину : "Звідки я, питаєте..." / сл. В. Задорожнього ; Моє 

Тальне : "... — це не лише Тальянка..." ; Ой село моє понад річкою ; Тальяночка-

тальнівчаночка : "Зелен травами закосичена..." ; Українки мої, україночки : "По світу 

я поїздив, ой, багато..." ; Соломія : "Я дівчина Соломія..." ; Передзвони : "Рідна 

земле, щедра на таланти..." ; На все Вам добре : "Ми вам співали щиро, з душею..." ; 

Дорога до мого села : "В світі стільки доріг..." ; Давай повернем у весни ; З чим тебе 

порівняти : "Як би хотів я знати..." / сл. І. Нерубайського ; Моє Тальне : "На далекій 
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півночі, на рейді..." / сл. А. Макогона ; Рідне місто : "... Моя доле!.." / сл. Л. Іванова ; 

Почуття рідного : "Як тобі, хатино, там над річкою..." / сл. П. Сердюка ; Чаклувала 

зима ; "Серед тихих снігів..." ; Полюбила хлопця : "Ой мамо, мамо, що робити 

маю?.." / сл. Л. Костенко ; Полюби : "Срібний спів із зелен-саду..." / 

сл. В. Крищенка ; Хай би все, що бува й не бува ; Знову стоять полини / 

сл. П. Гірника ; Козацьке сонце : "Гей, у тумані козацьке сонце..." ; Отаман : "Куля 

свисне у полі..." ; На Семена : "... на Семена — осінь починається..." ; Ні : "Я не 

приймаю твого пробачення..." / сл. Г. Булаха ; Ой цвітуть (Ой як цвітуть) / 

сл. І. Сльоти ; Пекельний рай : "Я твоя медова квітка..." / сл. Л. Федорука ; Я прибіжу 

з росою : "Губи твої медові..." ; Береги любові : "Ріка любові нашої нас обняла 

крилом..." ; Я невісточка така : "Як ішла я в невістки..." / сл. А. Поліщука ; Скажи, 

Тарасе, в мить важку ; Кумо-кумонько : "Навіть сумніватися дарма..." / 

сл. В. Даника ; Зустрінемось, друзі : "... у ріднім Тальному..." ; Юність моя : 

"Прийшла моєї юності пора..." ; Плаче верба : "Стоїть верба над ставом, 

похилилась..." / сл. І. Добріяна ; Зоря Трипілля : "Встану вранці, рано-рано..." / 

сл. Ф. Пилипенка ; Урожайна : "Видніється пшениця, ген, на полі..." ; Там зустрів 

дівчину : "У гаю калина ніжно зацвіла..." ; Відлинула вже юність у минуле ; 

Прощався коханий : "... зі мною..." ; Бабині спогади : "Нагадала баба діду..." ; 

Парубоцтво яке є : "Симпатична дівка всюди..." ; Чиї в тебе діти? : "У сусідки бабки 

Нати..." / сл. В. Приза ; Чарівник у білому халаті : "Як зайдеш, світлішає в палаті..." / 

сл. В. Вовк ; Гімн школи : "На квітучому березі Тікича..." / сл. групи вчителів ; 

Господня ласка : "В співучої горлички тонесеньке горлечко..." / сл. Л. Солончук ; Білі 

лебеді : "Прилетіли, зарясніли..." / сл. Ю. Тупицького ; Мамо рідна Ви моя / 

сл. М. Калинчука ; Осанна моїм Тальянкам : "Які б світи не вабили далекі..." / 

сл. С. Тихолоза ; Ой летіла горлиця : "... сіла на вербі..." ; Ой тумане-туманочку : 

"Покотивсь туман над полем..." ; Жіночий день : "Голубіє небо, сонечко сія..." / 

сл. В. Смолявської ; Земляки : "Нашуміли нам дуби в Шевченковім краї..." / 

сл. С. Кас'яненко ; Будьте щасливі : "Є у кожного зірка небесна..." / сл. Г. Ткаченко. 
45. Волощук В. М. Вклоняюся тобі : пісні : [для співу з букв.-цифр. познач. 

парт. супроводу] / Володимир Волощук. — Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2013. — 172, 

[2] с. ; 21 см. — На паліт.: Таланти Красноградщини. — Вид. коштом видавця 
Лисенка В. Ф. — ISMN 979-0-9007092-0-2. — [2014-071 Н] 

Зміст: Вклоняюся тобі: Вклоняюся тобі : "Омріяній, коханій і святій..." / 

сл. О. Надутенко ; Гімн Красноградщини : "Одна єдина ти в цілому світі..." ; С Днем 

рождения, Красноград : "С Днем рождения, город!.." ; Мое село : "... мой милый 

отчий край..." / сл. Т. Дмитренко ; Пливе любов над Україною : "Сіда за степом 
променисте сонце..." ; Наталья из Натальино : "Та встреча не случайною была..." ; 

Река детства : "Есть в жизни у меня один секрет..." / сл. Г. Соляника ; Україні : 

"Україно, квітуй, молодій..." / сл. М. Родинченка ; Живу тобою : "Говорити зайвого 

не треба..." / сл. Л. Голуб ; Дорога в майбуття : "Ось і в коледжі свято настало..." / 
сл. авт. ; Кобзівко, любов моя : "Люблю село, що Кобзівкою зветься..." / 

сл. К. Щербини. Слово до визволителів: Слово до визволителів : "Через літа і 

днями, і ночами..." / сл. О. Марченка ; Полевые цветы : "... возложил я к 

подножью..." / сл. Ю. Касилова ; Судьба : "Не дай судьбе перекроить себя..." / 
сл. В. Лысенко. Друзі мої: Друзі мої : "Я не жив би без вас..." / сл. М. Родинченка ; 

Я вернусь : "Красноград я покинул давно..." ; Доля : "Упала на долині доля..." / 

сл. В. Закревського ; Школьный вальс : "Пролетели одннадцать лет..." ; Неспетая 

песня : "Это наша последняя встреча..." / сл. Г. Соляника ; Знать кончилось милое 

детство / сл. Ю. Касилова ; Мамині очі : "Знов зацвіла біля хати калина..." / 
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сл. Л. Суркової ; Рання осінь / сл. В. Кондратенко-Процун ; Будем навчатись : "Часу 

плин завжди на марші..." / сл. М. Єфремова ; пер. з рос. А. Корінь ; Месяц — друг 

влюбленных : "Ночка месяц утопила..." / сл. Б. Шаховского ; Рябина : "Что 

ты смотришь мне в окна, милая..." / сл. В. Шурапова ; Скажи мені : "Чому сумна, моя 

кохана..." / сл. О. Надутенко ; Моя осінь : "Пролетіло літо — осені діждала..." / 
сл. Т. Дмитренко ; Не забудь : "Я сьогодні збираюсь в путь..." / сл. К. Дрок ; Ой був, 

та й нема / сл. авт. Попід терном стежечка: Попід терном стежечка ; Ой по горі, ой 

по горі ; Пора мати, жито жати ; Зеленоя ліщинонька ; Чи не та це криниченька ; 

Зелений дубочку ; За Неман іду ; Ой на гору козак воду носить ; Все затихло 
опівночі / сл. нар. ; Зоре моя, вечірняя / сл. Т. Шевченка. Обробка народних та 

авторських пісень: Мигуля В. Песня о солдате : "Пролетели года, отгремели 

бои..." / сл. В. Гина. — Мистюков А. Сыпь, тальянка : "... звонко, сыпь, 

тальянка смело!.." / сл. С. Есенина. — Шамо І. Де ти тепер : "Місто спить, згасли 

вогні..." / сл. Д. Луценка. Народні пісні: За світ встали козаченьки / сл. М. Чурай ; 
Ой чий то кінь стоїть : "... що сива гривонька..." ; Ой кряче, кряче та чорненький 

ворон ; Ой під калиною ; В саду гуляла : "... квіти збирала..." ; А я хлопців не 

любила : "Іван мене, моя мати..." ; Якби в лісі гриби не родили ; Ой на горі калина : 

"... під горою малина..." ; Ой у полі криниченька ; Ти до мене не ходи ; Гуляє козак 
весілля : "Ой, там, за широкою брамою..." ; Побреду, побреду ; Дівчино-рибчино, 

здорова була ; Вечір надворі : "... ніч наступає..." ; Перелаз ; Ти ж казала — прийди, 

прийди ; Ой ти, гарний Семене ; Народная застольная : "Что-то давненько мы с вами 

встречались..." ; У місяці жовтні випала пороша ; За туманом : "... не видно 
нічого..." ; Жито, мати ; По дорозі жук, жук / оброб. В. Волощука. 

46. Горчинський А. А. Пісню не забути, що цвіте від рути : пісні : [для голосу 

з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / муз.] Анатолій Горчинський ; [сл.] Йосип 

Фиштик та ін. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 127 с., [4] арк. іл. : портр. ; 

21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2763-65-2. — [2014-077 Н] 
Зміст: Горчинський А. Батьківська стежина : "Є стежина в полі..." ; Все 

повториться, синку : "Не сповідь це, синку, а згадка..." ; Чужа сторона — не рідна 

мати : "Поїхали діти в далекі світи..." ; Пісню не забути, що цвіте від рути : "А на 

могилі квітка плаче..." ; В любові старості немає : "Ми не старієм, бо бажаєм..." ; 
Кохання треба берегти : "Ми горя всі не хочемо в житті..." ; У парі буде любо нам : 

"Прийди, кохана, відгукнись..." ; Ну, чим я завинив? : "... так перед світом..." ; 

Загадкова жінка : "Гарну жінку, ніжну, загадкову..." ; Ольго! Ольго! Оленько! : "Є на 

світі Роксолани..." ; Оксана : "Згадалось, як зустрілися з вами..." ; Між плаями 

чекань / сл. Й Фиштика ; Зачекайте, літа! : "... на кленовій дорозі..." / 
сл. Н. Зубицької ; Вальс : "Цвіт на каштанах помірно, покірно погас..." / сл. Б. 

Олійника ; Білі конвалії : "Все так сонячно і замріяно..." / сл. Г. Костів-Гуски ; Перше 

кохання : "Летять, летять роки..." / сл. М. Войнаренка ; Свята ніч : "Кохана, ми з 

тобою віч-на-віч..." / сл. В. Ковтуна ; Яблуко спокуси : "Хто казав, що Єви нині не 
буває..." / сл. Й Фиштика. 

47. Зачарування звуків ніжних : укр. романси [для співу з супроводом фп.] / 

упоряд.: В. Макарова, Л. Макарова. — Вінниця : Консоль : Нова Кн., 2013. — 96 с. : 

портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707505-84-7. — [2013-122 Н] 

Зміст: Чайковський П. І. Средь шумного бала / сл. А. К. Толстого. — 

Климовський С. Їхав козак за Дунай / сл. авт. ; оброб. для голосу в супроводі скр. , 

віолонч. та фп. Л. Бетховена. — Бортнянський Д. Гімн місяцю : "Чутливе сонце 

зігріє..." / сл. Ф.-Г. Лаферм'єра ; укр. текст Б. Тена. — Маркевич М. Сирота : "Нащо 

мені чорні брови..." / сл. Т. Шевченка. — Александрова Л. Дивлюсь я на небо / 
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сл. М. Петренка ; оброб. для голосу в супроводі фп. В. Заремби. — Рубець О. Думи 

мої, думи / сл. Т. Шевченка. — Сокальський П. Не так мене правда / сл. Л. Глібова. 

— Алчевський Г. Чого мені тяжко ; Душа се конвалія ніжна / сл. Т. Шевченка. — 

Лисенко М. Нічого, нічого / сл. М. Вороного. — Глинка М. Гуде вітер вельми в 

полі / сл. В. Забіли. — Рубінштейн А. Я бачив, як вітер берізку зламав : "Я бачив, як 

вітер берізку зломив..." / сл. В. Александрова. — Стеценко К. О, не дивуйсь ; Хіба 

не сонце ти прекрасне / сл. О. Олеся ; Хотіла б я піснею стати ; Стояла я і слухала 

весну ; Дивлюсь я на яснії зорі / сл. Л. Українки. — Нижанківський О. О, не 

забудь : "... молю тебе..." / сл. В. Масляка. — Січинський Д. Не співайте мені сеї 

пісні зорі / сл. Л. Українки. — Підгорецький Б. Я прийшов з привітом раннім / 

сл. А. Фета ; укр. текст П. Біби. — Степовий Я. Не беріть із зеленого лугу верби / 

сл. О. Олеся ; Не грай! Не грай! ; Без хвилювань, без мук ; Ноктюрн : "Зорі сяють, 

навівають мрії..." / сл. М. Рильського. — Людкевич С. Тайна : "Хтось мене ще 

пам'ятає..." / сл. О. Олеся. — Лятошинський Б. Твої очі, як те море / сл. І. Франка. 

— Косенко В. Коли б то ти могла / сл. О. Толстого ; укр. текст О. Байкаря. 
48. Кац С. (1935—2008). Избранные песни : [сборник : для голоса с букв.-

цифр. обознач. парт. сопровожд.] / Семен Кац ; [сост. Рубанский О.]. — Львов : 

Ахилл, 2006. — 73, [1] с. ; 21 см. — ISBN 966-7617-66-1 (в пер.). — [2013-162 Н] 

Содерж.: Имейте мужество : "... начать..." ; Довоенное кино : "Я слушаю, и мне 
не все равно..." ; Возвращение : "Самолет и я над тобою кружим..." ; Самая, самая : 

"Утром в вагоне метро переполненном..." ; Огрызаясь и пятясь : "... оставили мы 

поле брани..." ; Пинг-понг : "Покрыты лица злобою и капельками пота..." ; Весенний 

лес : "Я один на один..." ; Сравнения : "Я не хотел возражать и спорить..." ; 
Односложное : "Снег..." ; С тучки на тучку : "... — шире шаг..." ; Гусарская : "Люблю 

я посидеть в кругу друзей..." ; Поезд : "Стою я один в толчее на ступеньках 

вокзала..." ; Самое плохое время года : "Лето скрылось без оглядки..." ; Золотая 

осень : "Листья, как колоды карт, разбросив..." ; Дождь : "Желтые капли, желтые 

листья..." ; Песня о Киеве : "Пыль столетий нипочем..." ; Старый холостяк : 
"Похожим стал на стершийся пятак..." ; Чучеленок ; Утренняя просыпальная : 

"Солнце рано взошло, будет день чудесный..." ; Так приятно в лесу ; Над лугом 

аисты парят : "Дремлет луг ромашкового цвета..." ; Посвящение бардам : "Песни 

петь и слушать не устану..." ; Тихой песней ты меня успокой ; Присядем : "Никому 
объяснить не берусь...". 

49. Князький О. М. Де небо тримають верхи : пісні, гімни і марші : [для 

голосу без супроводу — факсимиле] / Орест Князький. — Київ : Укр. вид. спілка, 

2013. — 65, [2] с. : портр. ; 21 см. — ISBN 978-966-410-024-0. — [2014-092 Н] 
Зміст: Князький О. Вставай, Україно, вставай / сл. Д. Павличка ; Гімн 

прощання з рабством : "У царство свободи відчинено брами..." ; Роксолана : "Як 

везли мене в неволю..." ; Орлеанська Діва : "Шпурляю куделю як стій на полицю..." ; 

Пісня про Верховину : "Де Черемош Чорний в'ється..." ; Гімн "Євро-2012" : "Хай же 

злетить і закрутиться м'яч..." ; Кохання від Нікола Жандора : "У жорстокому столітті 
жив Жандор — палкий француз..." ; Гуцульський марш : "Внуки опришків, хай 

кріпне наш дух..." ; Пісня про українських булавістів : "Не нові для нас це вісті..." ; 

Стань для мене піснею : "Йшли путі незвідані..." ; Марш українських школярів : 

"В ритмах епохи стрясається світ..." ; Гімн Білоберізки : "Зелена колиско, що звіку 
ростиш..." ; Невеселий був би світ ; Теорема Архімеда : "Прорік Архімед, що любов 

— теорема..." ; Хто не вміє посміхатись ; Рано-рано, мила панно : "Сум хизується..." ; 

Гімн "Моя столиця" : "Моя столиця — краща з-між усіх..." ; Пісня про пана 

Коцького : "А лисичка знов умисне..." ; Марш українських малюків : "Ми маленькі 
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козаки..." ; Екологічна і не тільки пісенька для дітей : "Вже у скривдженій ріці..." ; 

Коли ми разом : "Мені сміються і в негоду айстри..." ; Пісня срібного кохання : "Я в 

тебе закохався знову..." ; Занедбані діти : "Нас кличе оманлива фата-моргана..." ; 

У кохань нема адрес : "Ой, які бо ви хороші..." ; Марш ерудитів : "Ми ерудити, ми 

гордість твоя..." ; Ще далеко нам до перемог ; Марш юних січовиків : "Хто козак у 
крові..." ; Там, де, мамо, ти ходила / сл. авт. ; Ой по горі роман цвіте / 

сл. Т. Шевченка ; Гімн української школи : "Велична країно науки й добра..." / 

сл. авт. і М. Василенка ; Любіть Україну : "... як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри. 

50. Кобільник Л. І. Три романси на вірші поетів "Молодої музи" : для тенора у 
супроводі фп. / [муз.] Ліля Кобільник ; фортепіан. супровід Г. Коваль. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 15, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-48-4. 

— [2014-053 Н] 

Зміст: Ой нависли чорні хмари / сл. П. Карманського ; Цвіт троянди : "Як цвіт 

троянди повен аромату..." / сл. В. Пачовського ; Не люблю осінньої ночі / 
сл. Б. Лепкого. 

51. Копко М. П. (1859—1919). Невідомі та забуті пісні Максима Копка для 

голосу у супроводі бандури : присвяч. 150-річчю від дня народж. композитора, 

диригента, співака, політика / [упоряд. Мацієвська Т. М.]. — Львів : Тетюк Т. В., 
2014. — 73, [2] с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007103-0-7. — [2014-

041 Н] 

Зміст: В аранж. І. Леськів: Молитва школяра : "Боже-Отче, глянь на діти..." ; 

Бог : "Хто там над тими..." ; Дитина в матері : "Мамо моя люба..." ; Добрий день! : 
"Час вже, діти, з ліжка встати..." ; Гей до школи! : "... школярі..." ; Гоп! Гоп! ; Діти в 

гай! : "Раз, два, раз, два, діти в гай!.." ; Веснянка : "Прийшла весна, рай принесла..." ; 

Млин : "Ой у лісі дубина..." ; Наша хатка ; Степова рожа : "У степу пустому..." / 

сл. авт. В аранж. О. Герасименко: Діти і ластівка : "Ластівочка-щебетушко..." ; 

Величайте Бога : "Кожна пташка, хоч маленька..." ; Веснянка ; Дівчина і квіти : 
"Дівчинонька мила..." ; Нині день святий ; Вечір : "Сонце вже заходить..." ; Осінь : 

"Не щебече соловейко в гаю зелененькім..." ; Річка : "Чом річенько, долиною..." ; 

Рідне село : "Наймиліше мені в світі..." ; Туга : "Чи знаєш край, де смеречина 

буяє?.." / сл. авт. ; Гей на горі там женці жнуть / сл. нар. ; Там, де Чорногора : 
"... сумно Угрів край витає..." / сл. О. Заклинського. В аранж. Т. Мацієвської: Кого 

я люблю? : "Люблю Бога, тата й маму..." ; Ой учіться! : "... діяти любі..." ; Дівчина і 

квіти : "Дівчинонька мила..." ; Рідна хата : (Думка) : "Під горою, над рікою..." / 

сл. авт. ; Повій вітре : "... повій буйний..." / сл. М. Шашкевича. В аранж. Т. Кікелі: 

Стоїть явір над водою / сл. нар. ; Там на горі крута вежа ; Пішли женці жито жати ; 
Боже, з неба високого / сл. авт. 

52. Кривута А. М. Корабель моїх мрій : співаник-розмальовка : [для голосу без 

супроводу] / Анна Кривута. — Львів : Сполом, 2012. — 57, [2] с. : іл. ; 20 см. — На 

обкл.: Пісенник + CD — Пр. без CD. — ISBN 978-966-665-739-1. — [2013-097 Н] 

Зміст: Балада про принцесу : "Дальня путь лежить..." ; Корабель моїх мрій : 

"Наче бородатий гном..." ; Білосніжка : "Тільки зійшов на небо місяць ясний..." ; Це 

моя земля! : "Кольоровий ранок, я виходжу на ганок одна..." ; Мурчик, м'яв! : "Є у 

мене кошеня..." ; Дитячі мрії : "Ми живем на казковій планеті..." ; Близнюки : 

"В квартирі, що навпроти, веселі близнюки..." ; Вишита сорочка : "Сама нитки пряла, 

сама вишивала..." ; Рідна мово моя : "Лани буяють і цвітуть сади..." ; Ластівка : 

"... маленька під вікном літала..." ; Піду на Січ! : "Я гортаю книжку про походи 

козаків..." ; Ми дружно їдемо до школи : "Канікули швидко минають..." ; Кожен із 

нас! : "Ти мрієш про славетні перемоги..." ; Весела пісенька : "Дивлюся я навколо і 
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пісеньку складаю!.." ; Дівчинка-суничка : "Ой, у дворі хата..." ; Черевички : "В мене 

нові черевички..." ; Святе Різдво : "Не сумуй у цю ніч, бо Вертеп вже стоїть на  

порозі...". 

53. Лисенко М. В. У гаю, гаю... : музика Миколи Лисенка до "Кобзаря" 

Т. Г. Шевченка : вок. твори для голосу з фп. — Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 

2014. — 69, [2] с. : портр. ; 29 см. — На авантитулі: До 200-річчя з дня народж. 

Т. Г. Шевченка, з нагоди 145-річчя поч. роботи М. Лисенка над музикою до 

"Кобзаря" Т. Шевченка. — 200 пр. — ISМN 979-0-9007100-0-0. — [2014-045 Н] 

Зміст: Реве та стогне Дніпр широкий ; Ой одна я, одна, як билиночка в полі ; 

Садок вишневий коло хати ; Ой чого ти почорніло, зеленеє поле ; Ой люлі, люлі ; 

Нащо мені чорні брови ; Якби мені, мамо, намисто ; Доля : "Ти не лукавила зо 

мною..." ; У гаю, гаю вітру немає ; Мені однаково ; Не вернувся із походу ; Минають 

дні ; Якби мені черевики ; Утоптала стежечку ; Зацвіла в долині червона калина ; Чи 

ми ще зійдемося знову ; Чого мені тяжко ; Учітеся, брати мої. 

54. Лісова Р. В. Щоб себе у світах не згубить : п'єси для бандури / Руслана 

Лісова. — Вінниця : Нова Кн., 2014. — 59, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISMN 978-0-707505-91-5. — [2014-060 Н] 

Зміст: Полишаю в душі що любила: Полишаю в душі що любила... : 

"Я зіркам відсилаю замрію..." ; З човника літ : "В твоїх очах мої далекі зорі..." ; На 

срібних струнах : "Русалка з хвилі — синім дивом..." : фантазія ; Ріка ляга на вії : 

"Від слів твоїх — у глибочинь ріки..." ; Зламалась верхівка верби : "Князь ночі 

загубив вінок вербовий..." ; Крізь весло : "Я крізь весло дивлюсь на хвилю..." / 

сл. К. Квітчастої. Пломеніє посіяна доля: Осіння мелодія : "Так солодко зливались у 

вірші..." / сл. А. Катрича ; Про тебе : "Гойдає вітер трави запашні..." ; Відпусти : 

"... мене, будь ласка, відпусти..." ; Монолог кохання : "Осінній день, як тінь, зникає. 

Йому немає вороття..." ; Роки молоді : "Як весна заквітчана, і як літо молода..." / 

сл. С. Корнієнко ; Там, де ходиш ти : "Може ти не той, про кого мріялось..." ; Гуси 

крила білі : "... в травах заросили..." ; Розшити радістю життя : "Зійшов над ставом 

молодик..." / сл. К. Квітчастої ; Душа : "Ключами відлітали журавлі..." / 

сл. І. Краснокутського ; Лелеки : "Яскрять в небі зорі далекі..." / сл. Дудченко А. ; 

Пломеніє посіяна доля : "Мати з сонцем встає, сіє долю..." ; Лиш раз доводиться нам 

жить : "Чому на світі два життя..." / сл. Г. Комісарова ; Хай вона грає, танцює, 

співає... / сл. О. Олеся. 

55. Лукашевская Л. Тень бабочки : стихи, песни : [для голоса с букв.-цифр. 

обознач. парт. сопровожд.] / Лариса Лукашевская. — Одесса : Астропринт, 2012. — 

79, [1] с. ; 21 см. — Текст укр., рос. — 100 экз. — ISBN 978-966-190-611-4 (в пер.). — 

[2013-099 Н] 

Содерж.: Спросонья : "Преображается березка..." ; Тень бабочки : "Вчера 

софора отцвела..." ; Улыбка ангела : "Свищет ветер..." ; Зима, февраль : "... часы 

томленья..." ; Из детства : "Пусть бы мне привиделось во сне..." ; Я возникаю из 

небытия... ; Ангел над городом : "Вслушиваюсь мир пульсирует..." ; Озаренность : 

"От любви до отчаянья..." ; Прости : "... меня — за непрощение..." ; Моя песня : "Эта 

песня о любви..." ; Все из всего : "Из неба возникает дождь..." ; Солнечный кот : 

"Скоро апрель. Он такой долгожданный..." ; Одна : "Ты бываешь в саду..." ; Песенка 

про дракончика : "Я маленький дракончик..." ; У порога, или три сестры : "В темном 

небе кучка звезд ютится..." ; Просьба-исповедь. Или где ты, маленький принц? : "Как 

поведал Сент-Экзюпери..." ; Нарисуйте мне барашка ; Памяти розы и родников в 

пустыне : "Мне родник в пустыне снится..." ; Отболело : "... ли, онемело..." ; Блики 
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на снегу : "На снег упали солнечные блики..." ; Слезы : "Если свет наш померк во 

мраке..." ; Раскрасьте будни : "Как известно, будни серы..." ; После дождя : "... пахнет 

дождем..." ; Вот мой дом : "... мой теплый дом..." ; Надежда : "В теплом плеске дождя 

поутру я предчувствую осень..." ; Рождение музыки : "Кто мне назначил этот срок...". 

56. Луценко Д. О. Криниця мого кохання : пісні : [для співу в супроводі фп. / 

сл.] Дмитро Луценко. — Вид. 2-ге, з допов. та змін. — Полтава : АСМІ, 2013. — 

255 с. : портр. ; 30 см. — 1000 пр. — ISMN 979-0-9007076-2-8 (у паліт.). — [2014-

069 Н] 

Зміст: Шамо І. Києве мій : "Грає море зелене..." ; Осіннє золото : "Багряний 

лист, як цвіт, кружля..." ; Пісня про щастя : "В сад вишневий стежка пролягла..." ; 

Пісня про рідну землю : "Над широким Дніпром..." ; Калиновий гай : "Біжать шляхи 

долинами..." ; Щедрий вечір : "Щиро вас вітаєм і добра бажаєм..." ; Не шуми, 

калинонько : "День згаса за обрієм..." ; Голубий льонок : "Над лугами і над 

нивами..." ; Розляглись тумани ; Юність : "Коли сяють закохані очі..." ; Одинока 

тополя : "Край села над крутою дорогою...". — Білаш О. Осіння пісня : "Осінь в саду 

розлилася..." ; Над прозорою криницею. — Чухрай О. Любисток : "Край вікна 

любисток..." ; Повість про любов : "Коло саду..." ; Незабутнє кохання : "Тихо музика 

лине..." ; Усе любовью 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...". — Пашкевич А. Яблунева доля : "В саду зрубали 

яблуню стару..." / оброб. Л. Трофименка ; Мамина вишня : "Знову наснилось 

дитинство..." ; Ой ти, ніченько ; Гуси летіли : "Гуси в далекий вирій летіли..." ; Хата 

моя, біла хата. — Зуєв О. Київ — моє ти кохання : "Дні і ночі шумлять...". — 

Поляруш І. Ода хліборобам : "Як пахнуть влітку квітами простори!.." ; 

Володимирська гірка ; Для мене багато не треба. — Андрійчук П. Листи : "Бува, 

одна, тамуючи досаду...". — Кулик В. Ластівка : "Уже на осінь поверта...". — 

Стаматі-Оленєва 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...". — Алєксєєнко Б. Ти мені наснилася : "Долею прийдешньою ти мені 

наснилася...". — Кушнарьов О. Чорний чуб : "Сніг-сніжок...". — Левицький О. 

Гарбузи : "Щоб даремно до дівчат...". 

57. Матій П. П. Палай, любове, без кінця : пісні : [для голосу з букв.-цифр. 

познач. парт. супроводу / муз.] Петро Матій ; [сл.] Василь Білич. — Ужгород : 

Карпати, 2013. — 70, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 215 пр. — ІSMN М-707511-05-3. — 

[2013-100 Н] 

Зміст: "Ця печаль — невиплакана осінь": Метамарфози почуттів : "Коли 

кохання — вихор і вогонь..." ; Не питай мене : "... — чому сумую..." ; Якщо в душі 

цвіте кохання : "Кохання — радість і печаль..." ; Я тебе відшукав : "Цілу вічність 

чекав я на тебе..." ; Наче сонце : "Ти для мене сяєш, наче сонце..." ; Дівчино-
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пташино : "... чом ти зажурилась?.." ; Простий рецепт : "Що нам в жінці до 

вподоби?.." ; Вершина : "Розмова двох закоханих сердець..." ; Палай, любове, без 

кінця : "Вина налийте повні чари..." ; Молитва : "Вірю в душу твою чисту..." ; Не 

вірю : "Не згоден з тим, що скоро світ загине..." ; Не забувай : "Не так все сталося, як 

нам гадалося..." ; Місяць ясний : "Твоє обличчя, наче місяць ясний..." ; Не ховайся : 

"... Від любові не втекти..." ; Любов — як Сонце : "Тебе лякають: він уже старий..." ; 

Кохання — більше ніж наука ; Даруй любов : "Ти справедливий, Отче, вірю в це..." ; 

Твої вуста : "... цілують мої очі..." ; Хоча ще вчора : "Від болю стогне кожний нерв і 

плаче..." ; Чудо : "Так радісно бентежно стугонить..." ; Чом із смутком побратався? ; 

За тобою : "... — у вогонь і воду..." ; Я тебе люблю : "Сон мій заблудився в почуттях 

шалених..." ; Біла сіль : "Кохання сумнівів не знає..." ; Душа моя : "Осінній дощ 

співає пісню зрана...". "Тобою жить, тобой дышать...": Идеал : "Сомнений нет. Вы 

просто совершенство!.." ; Бушует пламенем любовь : "Назло иль вопреки 

ненастью..." ; Венчание : "Венчала нас с тобой луна..." ; Я создан весь ; Житейский 

океан : "Любая жизнь — любви сладчайший плод..." ; Трудная любовь : "Нам вместе 

очень трудно... Очень!.." ; Легла дорожка лунная ; Любовь и свет : "Души людской 

прекрасны устремленья..." ; Любовь и судьба : "К телесной боли привыкаешь..." ; Не 

доверяй : "Мы созданы с тобою друг для друга..." ; Поверь мне : "Не отнимай моей 

надежды..." ; Неземная : "Ты — Женщина, каких на свете мало..." ; Одержимость : 

"Твоею песнею любимой..." ; Потери : "В твоем присутствии хмелея, как от 

старинного вина..." ; Прости : "... меня, что не сумел..." ; Прощай, мечта : "Сказать 

последнее "прости" я не хочу и не желаю..." ; Разбитое сердце : "Разбили сердце мне 

твои глаза..." ; Счастье : "Я счастья большего не знаю..." ; Исповедь : "Не участник 

шумных я пирушек..." ; Подкралась старость : "... к юности моей..." ; Я грешен : 

"... Господи, прости!..". "Земне долаючи тяжіння": Діамант моїх Карпат : "Наче 

стрічка, в'ється Тиса..."; Земне долаючи тяжіння ; Еще вчера : "... мы были юны..." ; 

Другу : "Когда на сердце грусть, печаль..." ; В доску свой : "Я не был другом 

подлецу..." ; Королева квітів : "На берегах Ріки і Тиси..." ; Бесценный клад : "Куда вы 

мчитесь, резвые лошадки...". 

58. Міллер Л. О. Свічка пам'яті : пісні на сл. поетів Тернопілля / Леонід 

Міллер. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 78, [1] с. ; 20 см. — 200 пр. — ISBN 978-

966-457-194-1. — [2013-193 Н] 

Зміст: Міллер Л. Гімн : "Слався, слався, життя людини..." ; Гімн Тернополю : 

"Тернопіль, наш рідний Тернопіль..." ; Пісня про Тернопільський замок : "Оточив 

Тернопіль замок над Серетом..." / сл. П. Тимочка ; Сльоза : "... води, яка вона 

жагуча..." / сл. Б. Демкова ; Квіти не для розлуки : "Найкращі квіти..." ; Іменини : 

"Дуже файні іменини..." ; Зачекай : "Цвіт калини цілувала..." ; Вже не так / сл. І. Дем-

чишина ; В полоні музики Орфея : "Заграла музика Орфея..." ; Пісня, матусю твоя : 

"Айстри духмяні і пишні..." ; Нескорене серце : "Світила зірка з висоти..." ; Зустріч : 

"Душа томилась, розривалась..." ; Руки хірурга : "... прекрасні і вмілі..." ; Свічка 

пам'яті : "Зірка яскраво горіла..." / сл. М. Левицької ; Чарівна мить : "Ти подаруй 

чарівну мить..." : (романс) / сл. В. Квасновського ; Стара хатина на відшибі : "Край 

лісу хатка, на відшибі..." : (роздуми по картині тернопіл. худож. О. Федоріва) ; 

Сльоза : "Вона — як капелька роси..." ; Вічний спомин лишив ти про себе : "Ти у 

засвіт пішов, не сказавши "прощай"..." / сл. В. Хом'яка ; Горіння : "Вітер буйний, 

кучерявий..." / сл. В. Паронової ; Входить жінка в серпень... : "... — як царівна..." / 

сл. Н. Волотовської ; Квіти кохання : "Згадай, кохана, як було..." ; Віра в нас єдина : 

"Змиріться, люди, віри ми одної..." : (пісня-дипломант конкурсу "Голос серця") / 
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сл. І. Шокала ; Земле рідна : "Вийду в поле, стану серед жита..." / сл. М. Луківа ; 

Дорога до села : "Де медуниця й запах поля..." / сл. В. Вихруща ; Маестро : "Злітає 

пісня над вишневим цвітом..." / сл. В. Залізного. 

59. Мошук В. І. Розправ крила, Україно : зб. вок. творів у супроводі баяна / 

Василь Мошук. — Чернівці : Букрек, 2014. — 318 с. : портр. ; 24 см. — 200 пр. — 

ISBN 978-966-399-549-6. — [2014-001 Н] 

Зміст: Розправ крила, Україно / сл. П. Шаєнко ; Український рушник : "Нам 

треба вишити рушник..." / сл. В. Крищенка ; Свобода і честь : "Одвіку жили у 

народі..." / сл. В. Мороза ; Вітальна : "Хай в серцях вам завжди..." ; А волошками літо 

цвіло / сл. О. Черватюк ; Україна в серці козака : "Моя Україно, ти в скруті 

сьогодні..." ; Краю мій, моя ти Буковино ; В похід, козаки : "Господнії дзвони 

кличуть в похід..." ; Пісня про Лужани : "Село, що над Прутом, у шатах зелених..." ; 

Відлітають літа : "... у відчинену браму..." ; Радіє світ : "... радіють небо й зорі..." / 

сл. С. Ковалюк-Орлецької ; Лицарі Вкраїни : "Засурмили труби на Дніпрових 

кручах..." / сл. М. Ярового ; Україні : "Купаюсь у травах пахучих..." / сл. С. Будного ; 

Моїй Україні : "Співа мого серця сопілка..." ; Люблю вас, Карпати : "Я люблю 

стрічати весни у Карпатах..." ; Вітер вольниці : "Як прийду на курган, то серцем 

відпочину..." ; Пісня звитяги : "Ой курився степ у ранковій млі..." ; Морські рубежі : 

"Там далеко, за сивим туманом..." ; День святий Перемоги : "Горить на граніті 

багряний вогонь..." ; А мати сина жде : "Давно заорана війна..." ; Хай пісня розкаже : 

"Наша пісня, як дівчина..." ; Матінко-журавко : "Журавлі на крилах нам принесли 

весну..." ; Сині очі : "На далекій полонині спів трембіти знов лунає..." ; Ти, тільки ти : 

"В мене лиш ти одна..." ; Мамині очі : "Ой, мамині очі, на небі дві зіроньки ясні..." ; 

Рідна земле моя : "... сторона моя..." / сл. В. Мошука ; Земле моя : "... закосичена в 

райдужні весни..." / сл. Л. Паниченко ; Признаюся тобі, Буковино, в любові... : "Ти 

відкрилась мені..." / сл. В. Кушніра ; Ностальгія : "Оживає душа і сміється..." ; 

Повертайтесь, лелеки : "Відлетіли лелеки — відлетіли далеко..." ; Прийшла й до мене 

осінь рання ; Прийде кохання : "Вузенька кладка через річку..." ; Манять кучері 

дубові : "Називають кучерявим у народі дуба..." ; Гей, цигани : "Над циганським 

табором зіронька не спить..." ; До Черемоша : "Крутий Черемош в'ється..." ; Так, як 

судилося : "А я брови в сажу вмажу..." ; Не журися : "Приходить старість, не 

питає..." / сл. Г. Саблук ; Краю мій, карпатський : "... світку мій чудесний..." / 

сл. П. Скунця ; Летять журавлі : "Поглянь, чорноброва, — летять журавлі..." / 

сл. І. Бурди ; Журавлі : "... , журавлі, знову бачу у млі..." / сл. Є. Сав'юка ; Козацька 

слава : "Обрій степу раннього кривавіє..." / сл. Є. Солоніна ; Б'є планета на сполох : 

"Кожен день вірні даному слову..." : пісня бійців МНС / сл. В. Місевича ; Доля : "Іхав 

козак степом..." ; Мій край : "Я тебе в снах прикрашаю..." ; Царівна : "Грає музика 

весела..." / сл. В. Васкана ; Батьку, мій болю стокрилий : "Як трояндово дихає 

згадка..." ; Я розведу руками тишу / сл. О. Гасяк ; Кобзарик : "Ой у місті, та й на 

ринку, даль туманну..." : балада ; Барвіночку кучерявий : "... і вічнозелений..." ; 

Колискова для сина : "Нічка йде ласкава..." ; Косарики жито косять : "Коса..., 

косарики жито косять..." ; Новорічний вальс : "Я серцем лину у безвість синю, у 

далечінь..." / сл. Є. Угринчук ; Рідній хаті : "Здрастуй, хато, дитинства колиско..." / 

сл. В. Кобзаренко ; Гуси-гусоньки : "... летіли над селом..." / сл. Гнатенко К. ; Та як 

мене моя мамка проводжала / сл. М. Куєка ; Осіння пісня : "А роки вже летять..." / 

сл. І. Семенюка ; Танго на Черемошем : "Відгукнися, чи любиш мене?.." / 

сл. Н. Кащук ; Пісня про рідну школу : "Понад Прутом гори, за рікою поле..." ; Де ти, 

коню білий : "Є гора висока, є вода глибока..." / сл. В. Місевича ; Святковий вальс : 
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"Ще недавно, доню, я тобі співала..." / сл. О. Мельничука ; Ой ти, вербиченько : 

"... — зелена хмаронько..." / сл. І. Фостія ; При Суботі, при Неділі : "... перейду по 

плаю..." / сл. П. Палія. 

60. Намус М. Г. Песни Марка Намуса на слова Лилии Ленской : [для голоса 

без сопровожд.]. — Днепропетровск : А. Ленский, 2013. — 23, [1] с. : портр. ; 21 см. 

— Текст рус., укр. — 40 экз. — ISBN 978-966-2540-80-2. — [2013-190 Н] 

Содерж.: Мій гімн Дніпропетровщині : "Край дніпропетровський, і юний, і 

сивий!.." ; Мой Днепропетровск : "Ты с рожденья, мой город, свободен..." ; Твой 

дом ; Наши мамы : "Уходят наши мамы, не отложив работы..." ; Санитарка : 

"Хороша, с девчоночьей осанкой..." ; Еще не осень : "... — просто лето 

загрустило..." ; Давайте не будем : "Встречаю рассветы..." ; Гроздь рябины : "Ты 

цвела весной, ненаглядная..." ; Романс о романсе : "Заалеет закат, и затихнут деревья 

и птицы..." ; Белый танец : "Вальс в объятья нас снова поманит...". 

61. Намус М. Г. Песни Марка Намуса на стихи Николая Милаша : [для голоса 

без сопровожд.] / Николай Милаш, Марк Намус. — Днепропетровск : А. Ленский, 

2013. — 55 с. : портр. ; 21 см. — 50 экз. — ISBN 978-966-2540-77-2. — [2013-191 Н] 

Содерж.: А мне пятнадцать миновало : "Лишь бомба первая упала — впервые 

встретился со злом..." ; А девчонка подождет : "На плацдарме в сорок пятом..." ; Нас 

война снаряжала непросто ; Воинам танковой армии : "Путь был труден и сложен, 

как жизнь..." ; Друзьям-однополчанам гвардейской танковой бригады : "Как громом 

весенним, над ближней опушкой..." ; Родина : "О Родина могучая!.." ; Лейтенанты : 

"... взводные и ротные..." ; Танковая гвардейская : "Друзья, расскажу вам о славе..." ; 

Поцелуй меня, сестренка : "Вперед, в атаку шли однополчане..." ; Песня про 

"Катюшу" : "Я песенный лад не нарушу..." ; Судьба не провидица : "В жизни так 

бывает, видно..." ; Ванька взводный : "Лейтенант — нет званья благородней..." ; На 

музыку переложил : "Он чудак, чудак от роду — что, друзья, тут скажешь?.." ; 

Танцуют ветераны вальс : "Пол блещет, как радужный глянец..." ; Мой дедушка — 

полковник : "Я милиции полковник, не шути со мной, постой!.." ; Вечными будут 

герои : "Война отгремела давно..." ; Подорожник : "Встречает он зари разлив, в росу 

и солнышко влюбленный..." ; Страда в разгаре : "... — споро, ходко!.." ; Бабье лето : 

"Листья клена, ка жарины, по Днепру плывут..." ; Доброта : "... дана тебе от роду..." ; 

Ставни : "Как много ставней голубых! — встречаются зеленые..." ; Тихий вечер : 

"Все накрыл своим крылом..." ; Наташа : "Кто-то мне цветной косынкой машет..." ; 

Прости мне : "... милый..." ; Матери : "Нет, не уходят, умирая, навечно матери от 

нас..." ; Жизнь коротка : "... как мини-стих...". 

62. Непорада Г. А. На струнах серця : вибране : [пісні : для голосу в супроводі 

фп. і без супроводу] / Геннадій Непорада. — Полтава : Дивосвіт, 2014. — 73, [1] с. : 

іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-633-098-1. — [2014-052 Н] 

Зміст: Пісня про рідну мову : "Від Чорного моря до синіх Карпат..." / сл. авт. ; 

Пісня про рідне місто : "Тут каштани і липи..." / сл. Т. Голобородько ; Балада 

вірності : "Застогнало, заплакало..." / сл. Б. Олійника ; Прощання з Майданом : 

"Прощай, Майдане! Ти — на перехресті..." / сл. О. Мороза ; Материнська сивина : 

"Вінчала хата матусю й тата..." ; Тополі : "У нас біля двору тополі високі..." ; 

Зимова : "На притомлену межу..." / сл. М. Казидуба ; Осені вальс : "Кружляє в місті 

жовте листя..." ; Життєва дорога : "Гукала, гукаю, гукатиму..." / сл. Г. Вовченко ; 

Криниця : "Є криниця у глибокому яру..." ; Зимова фантазія : "В санях різблених, 

запряжений вітрами..." / сл. Т. Гейко ; Роздум : "Відлітають літа, відлітають далеко, 

далеко..." ; Роки : "Ти дивилась, калино, в тій далекій весні..." / сл. В. Котляра ; Не 
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люби його так / сл. М. Гриценко ; Згадай мене : "Коли сльоза застелить очі..." / 

сл. В. Тарасенка ; Не шукайте причин : "... не шукайте причин для розлуки... " : 

романс / сл. А. Музиченка ; Осінні квіти : "Іще весна буяє барвінково..." / 

сл. Т. Нікітіна. 
63. Олійників О. С. Народжений під колискову хвиль : пісні та вірші різних 

років : [для співу без супроводу — факсимиле] / Олег Олійників. — Одеса : 

Астропринт, 2013. — 275 с. : портр. ; 20 см. — У кн. також: пер. різними мовами 

пісень та віршів О. Олійникова. — Частина тексту рос., нім., англ. — 200 пр. — 
ISBN 978-966-190-816-0. — [2014-093 Н] 

Зміст: Олійників О. Троянда вітрів : "Розквітає Троянда вітрів..." ; До 

України : "Не може Мати приховать..." ; Повернулась Вітчизна до мене : "Самотинь 

облягла мою долю даремно..." ; Сльоза : "Багато спогадів про усмішку Тараса...". — 
Колодочка М. З нами Бог : "Коли в росі купається зірниця..." ; Чорноморські 

козаки : "То не хвилі в морі грають...". — Олександров В. З нами Бог і Україна : 

"І колискові, й колоскові..." ; Була б лиш Україна : "Чужі краї — загадки дивні..." ; 

Ой там над лиманом ; Як сльози замерзають на очах ; Морська мелодія : "Море 

хвилями падає з неба...". — Олейников М. Ближние мельницы : "Как всегда, 
перламутром светятся..." ; Одеситка : "Ти дитинства мого слідами...". — Асєєв І. Ой, 

вітри злетіли : "... з моря на долину...". — Маркович Л. Біля моря : "Хвиля з хвилею 

грає, наче діти малі...". — Дзюба Л. Останній трамвай : "Акацій гірлянди...". — 

Макаревич Ю. На віки хвала : "В очах України розхвилля морські...". — Фісун М. 
Лірична студентська : "Сутінки кружляють, як зів'яле листя...". — Маргуліс М. 

Осіння мелодія : "Падають листя..." ; Ти одна : "Спогади думки, журавлів ключі...". 

— Дузяк В. Зійшлися руки і думки : (Цвітіння). — Олійник О. Одесо, ти щастя 

моє : "Над берегом цвіте рясний бузок...". — Мухін О. Повертайтеся, хлопці, з 

безсмертя : "Задля волі, що стала за честь їм..." ; Мої надії : "Хай штормують 
жорстокі роки..." ; Рідна мова : "... як дотик до рани..." ; Українська нація : "Немов 

оновлення провісник..." ; Мати : "Біля образу плаче свіча..." ; Українці, мої українці : 

"Сивиною вкривались дороги..." ; Українське танго : "В скелі звабливо б'ється..." ; 

Вже мріями стали роки ; Не виходь у море : "... під чужим вітрилом..." ; Лист : 
"Я читаю від тебе листа..." ; Нас вітали квіти. — Буше Л. Я розгортаю оксамитні 

хвилі ; Щось в імлі сія так гірко / сл. О. Олійникова. 

64. Павлюк Я. С. Пісенний сад = Sad piosenny : [пісні] / Ярослава Павлюк. — 

Житомир : Полісся, 2013. — 78 с. : портр. ; 29 см. — Текст парал. укр., пол. — 
300 пр. — ISMN 979-0-707526-00-2. — [2013-180 Н] 

Зміст: Павлюк Я. Останній танець : "Я вранці покину казарму..." ; Розмова з 

сином : "Вітер здалека доносить..." ; Конвалії : "Де нині конвалії квітнуть..." ; Білий 

цвіт : "Вітер посеред трав..." ; Русяві коси : "... біла хустина..." ; Тополя : "Не піду 

додому..." ; Скажи, чому : "Скажи, у чому річ..." ; Ластівка : "Прибилась до хати 
маленька пташина..." ; Уцілілий листок : "Опале листя дощ полоще..." ; Спом'янім : 

"Згадаймо тих, що умирали..." : реквієм / сл. авт. ; аранж. А. Коломійця ; Лісова 

казка : "Стоять у задумі поліські ліси..." / муз. опрац. В. Ольшевського. — 

Ольшевський В. Спокута : "Сльозою вмилось серце зранку..." ; Зорі золоті : 
"У далекім небі місяць — чародій..." / сл. Я. Павлюк ; Вечірня молитва : "О, як тихо, 

як чарівно..." ; Кубок : "Був кубок в нас на двох один..." / сл. М. Конопницької ; пер. 

Я. Павлюк ; Хотіла б я піснею стати / сл. Л. Українки ; пер. Я. Павлюк. — Коломієць А. 

Вечірній вальс : "Заіскрилося вогнями..." ; Лебедине крило : "За вікном листопад..." ; 
Я з тобою, мій краю : "Моє рідне село..." / сл. Павлюк Я. — Довка З. Твого кохання 

золоте весло / сл. Я. Павлюк. — Сінчук В. Ой летіли гуси / сл. Павлюк Я. 
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65. Панич Ф. В. Земле моя рідна : зб. пісень [на вірші відомих поетів : для 

співу без супроводу] / Франческа Панич. — Київ : Талком, 2014. — 210 с. : портр. ; 

29 см. — Частина тексту рос. — Вид. коштом авт. — 100 пр. — ISBN 978-617-

7133-27-7. — [2014-106 Н] 
Зміст: Панич Ф. Любіть Україну : "... як сонце, любіть..." ; Моя Україно : 

"Весняний день, квітки барвисті..." ; Вражий дот : "Він біг під вигуки "Вперед!"..." / 

сл. В. Сосюри ; Люблю Україну : "... в вечірній заграві..." ; Люблю тебе, рідна моя 

Україно! : "Моя Україна, довічна перлина..." ; Присмак полину : "Пахне цвітом 
медовим, травою..." ; Не минаймо вдовиної хати : "Притулімо вдівоньку до серця..." ; 

Пісня без слів : "Одна-однісенька синичка..." ; Пташина пісня : "Люблю коли пташка 

співає на дворі..." / сл. Л. Довженко ; Україна : "Ти звеш мене на голос любий 

твій..." / сл. В. Самійленка ; Все Україною зветься : "Чи зерна лягають у свіжу 
ріллю..." ; Лягає утома на душу : "... мов сива імла на долину..." ; Уже півжиття 

прожила ; Дочекалась мати сина ; Молодість минає : "Дощі минулись — і нема..." ; 

Вік промайне : "Далеч осінню дощами розмито..." ; У лісі : "Заходжу в ліс, немов у 

храм... ; Мені з тобою добре : "... як ніколи..." ; Спогад : "Виблискує у сонці ріка..." ; 

Відчинімо двері : "... хай погріється..." : романс ; Цвіте барвінок : "... ряст цвіте..." ; 
Серед саду біла хата ; Черемхова гілка : "... вечірня пора..." ; У спогади вертаю : 

"Листом тебе не потривожу..." ; Кущ осінньої калини : "... паленіє у вікні..." / 

сл. М. Луківа ; Пісня України : "З мріями і снами в ночі, ранки, днини..." / 

сл. Я. Яроша ; Україно моя! : "... Припадаю до твого знамена..." ; Хіба ти українець? : 
"... як у тебе..." / сл. О. Яворської ; Мова — життя : "Мова пісня із душі народу..." / 

сл. В. Кобзаренко ; Мова, основа Батьківщини : "Мово, мово, мов зелене віття..." / 

сл. Я. Кремінського ; День Незалежності : "На величнім Майдані столиці..." ; 

Вклоняюсь своєму народу : "Долаю кручі старовинні..." ; Хрещатик : "Нестримно і 

розкуто, крізь віки..." ; Война сквозь сердце : "Война прошла сквозь сердце, как 
игла..." ; Минута молчания : "Из глубей прорытых осколками пашен..." ; 1943 год : 

"Товарные вагоны, угарные года..." ; В полоні бабиного літа : "Промайнуло, мов 

ластівка, літо..." ; Травневі співи : "Біла гілочка мовчки хитається..." ; Прилітають 

лелеки : "На весну прилітають лелеки..." / сл. Г. Киреєва ; Земле моя рідна : 
"... незрадлива..." ; Яка пречиста благодать : "Боже! Яка пречиста благодать!.." / 

сл. В. Бердника ; Хрещатик : "... — одвічний початок..." / сл. А. Листопад ; 

Заповідаємо тобі ; Земля тобі дарована : "Чи знаєш ти, що ця земля..." ; Не падай 

духом : "... не журися..." ; Які пісні співали ми ; Озвались перші солов'ї ; Коли в душі 
весна : "Коли в душі твоїй весна..." / сл. О. Лупія ; Люби свій край : "... люби 

людину..." ; Вже прилетіла весна : "... скрізь забіліла вишня..." ; Любов : "... — це 

ранішня роса..." : романс ; Іде весна : "Як скресне крига ранньою весною..." / 

сл. М. Русинського ; Я — українка : "... В тім моя молитва!.." / сл. Л. Степаненко ; 

Батьку — отамане : "... де ти забарився?.." ; І нам Бог допоможе : "Помахали літа 
журавлиним пером..." ; А нас благословить вона : "Хвала тобі, жіноцтво наше..." / 

сл. В. Крищенка ; Земля моя : "Пройшла уранці свіжа злива..." / сл. В. Капустіна ; 

Козацька пісня : "Весніє знов дубовий гай..." / сл. М. Стеценка ; Пісні лелечі : "Коло 

нашого двору о весняній порі..." ; Проліски-хлоп'ята : "Ярим сонечком пригріта..." ; 
Випускниця : "Вона — така тендітна й чиста..." / сл. В. Латанського ; Верби — 

матері : "Гей, у лузі та й не перше літо..." ; Вона прийшла : "... непрохана й 

нежданна..." / сл. В. Симоненка ; Зустріч зі столицею : "Ну, добрий вечір, Києве мій 

милий..." ; Чекання : "Стара зажурена оселя..." ; Домівка кличе : "Домівка рідна в 
гості кличе знову..." / сл. Г. Литовченко ; Святкує паску Україна : "Христос 

воскрес!.." / сл. А. Рябченка ; Ранкова молитва : "В плавнях світанкової пори..." / 
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сл. М. Руденка ; Соняхи цвітуть : "На Україні соняхи цвітуть..." / сл. В. Негоди ; 

Возрадуйся земле : "Зорю Новорічну запалюєм знов..." / сл. невід. авт. ; Гей, 

збираймось, ветерани / сл. А. Баркана ; Ветерани : "Давним-давно одкорчилась 

війна..." ; Народе мій : "... твій біль і гнів водив мене в огонь і воду..." / 

сл. Д. Луценка ; Погибло двадцать миллионов : "Сегодня день рождения отца..." ; 
Сны ветерана : "Мне снятся сны, цветные и простые..." / сл. Н. Полтавської ; Горить 

зоря над обеліском ; Осені тиха година : "Сріберна гілка маслини..." ; О, ця осінь 

золота / сл. Д. Кононенка ; Фронтовики, седые ветераны / сл. Л. Романюк ; Солдатка : 

"Десь тут ішли солдати..." / сл. В. Підпалія ; Священная память : "Мы Родину 
помним в солдатской шинели..." ; Перемога : "Про що не думаю, куди я зір не 

кину..." ; Всем смертям на зло : "Идет солдат, вцелевший на войне..." ; Никто не 

забыт : "... и ничто не забыто..." ; Не спится ветеранам : "Порой седым не спится 

ветеранам..." / сл. В. Скрипника ; Танкіст : "Сніги! Не сніги, а ріллі..." / 

сл. О. Гончара ; Вінки на могилах солдат : "Похований тут не один солдат..." / 
сл. А. Тарана ; Дети войны : "... нет здесь вашей вины..." / сл. А. Щербакова ; Судьбы 

детей войны : "Дети войны прошли через ад..." ; Я сама : "Дивлюсь на зоряне 

небо..." ; Песня юбиляра : "Все собрались вы дружно..." / сл. А. Лихобабина ; Весна 

без війни : "Знов по світу йде весна без війни..." / сл. О. Кононенка ; Дети войны : 
"Мы сказки дослушать свои не успели..." / сл. С. Антонова ; Моє дитинство, вбите на 

війні : "Мій перший вірш написаний в окопі..." / сл. Л. Костенко ; Лелека : "Пройшло 

війни чотири роки..." / сл. В. Ткаченко ; Партизанська пісня : "Там де Ятрань круто 

в'ється..." ; Яблука : "Я люблю, як, буває, осінню..." / сл. А. Малишка ; Співа піхота : 
"За відвагу шануєм пілота..." ; Пісня, бійців в поході зігріва : "Так чітко у строю 

солдати..." ; Співала мама : "У ріднім місті вечорами..." ; Запізнілі листи : "Як ввечері 

явір гілками..." / сл. В. Капустина ; Матусине вікно : "Як все це дорого віднині..." / 

сл. М. Томенка ; Ти надо мною мамо... : "Ти надо мною в темні ночі..." ; Під 

вербами : "Верби старі похилилися там..." / сл. Б. Грінченка ; Ой, не будіть, мамо / 
сл. Л. Зоренко ; Матері : "Приснилося, що я вернувсь до дому..." ; Затремтіли 

струни : "... у душі моїй..." ; О, не дивуйсь : "... що ніч така блакитна..." ; Степ : 

"Сонце кидає весною..." ; Чому з тобою ми не хвилі? ; Ти не прийшла : "... в вечірній 

час..." ; Твої очі : "... — тихий вечір..." / сл. О. Олеся ; Стоїть переді мною мати / 
сл. Д. Павличка ; Пречиста Мати : "... Діва Марія..." / сл. Т. Майданович ; Молитва : 

"Святая праведная мати..." ; Муза : "А ти, пречистая..." : балада / сл. Т. Шевченка ; 

Додому повертаюся : "Моя Вкраїна щедрістю багата..." / сл. М. Стасюка ; Вийду в 

садочок : "Усе заснуло..." ; Нічка тиха і темна була ; Хотіла б я піснею стати ; Мої 

пісні крилаті : "Як я умру на світі запалає..." / сл. Л. Українки ; Спливає річка моїх 
літ / сл. Ю. Хропаченка ; Я люблю свою хату / сл. І. Гнатюка ; Життя мойого 

надвечір'я / сл. Н. Виноградської ; Молитва : "Маріє, Мати Христа Бога..." / 

сл. Р. Купчинського ; Ой, Зеленая Діброва : "Іду боса в роси..." / сл. В. Мангова ; 

Теньківка ; Ой, Яблуне рідна : "... Зелена Діброво..." / сл. авт. ; Я чую пісню : "Цю 
пісню чула вже колись..." / сл. Т. Хархаліса ; Тебе нема : "Нема тебе — і світло дня 

зникає..." / сл. Х. Алчевської ; З Новим роком, людоньки! / сл. Г. Могильницької ; 

Вас так ніхто не любить : "... Я один..." ; Ну, не мовчи : "... ж..." ; Елегія : "Відпахла 

липа, білим цвітом злита..." ; Я дві пори в тобі люблю / сл. М. Вінграновського ; Не 
буди мого серця : "... знову..." ; Не вір, коханий : "... плач уже не мій..." ; Усе для тебе 

я віддам : "Я побачила в твоїх очах себе..." / сл. О. Дейнеги ; Літня злива : "Розлила 

щедро тепло літня злива..." / сл. Г. Литовченко ; Привітним будь : "... Ти завжди будь 

привітним..." ; Спогад піснею зліта : "Серед літа, серед жита стежка пролягла..." / 

сл. М. Русинського ; Чорний ворон кряче : "Ой, чого ж цей ворон..." ; Бузковий рай / 
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сл. Н. Виноградської ; Гарна волошка : "Волошечко чорноока..." ; Там на розі : 

"... при дорозі..." ; Над потоком гай, гай / сл. С. Воробкевича ; Покохай мене : "Мені 

так хочеться, щоб ти мене кохала..." / сл. В. Іващенка ; Бабине літо : "Вранці на 

травах ніжна роса..." / сл. С. Макаревської ; Розминулись, розійшлись : "Ой чого 

воно у нас..." ; Здрастуй, ясен : "...! Не впізнав?.." / сл. В. Качули ; Рябина : 
"В золотом наряде лес густой в долине..." / сл. П. Ломикіна ; Тобі одній : "... намріяна 

царівно..." / сл. М. Рильського ; Осінній день : "... березами почавсь..." ; Як тебе 

забути : "І як тепер тебе забути?.." ; Я Вами відболіла : "Я дуже тяжко Вами 

відболіла..." ; Послухаю цей дощ : "... Підкрався і шумить..." ; Спини мене : 
"... отямся і отям..." ; Чому ліси чекають мене : "Мене із малку люблять всі 

дерева..." ; Звичайна собі мить : "... Звичайна хата з комином..." ; Вечірнє сонце : 

"... дякую за день..." ; А я тебе люблю : "Недумано, негадано забігла в глухомань..." / 

сл. Л. Костенко ; Дзвінкі роси : "... довгі коси..." ; На Івана, на Купала : "Дівчинонька 

златокоса..." ; Ведуть тополі у село : "Стрункі тополі у село..." ; Ласкаво просимо : 
"... всіх друзів просимо..." ; Любов моя сердечная : "... дай мені ти крила..." / 

сл. В. Мангова ; Зимова дорога : "Мчаться коні по сніжному полі..." / 

сл. М. Богдановича ; пер. Д. Кононенка ; Очі : "У дівчини бачив..." / сл. С. Маргоса ; 

Ода музиці : "І квіт зорі, і спалахи півонії..." / сл. Б. Олійника ; Моя пісня : "Я пісню 
співаю..." / сл. К. Біліловського ; На горбочку коло лісу / сл. М. Кононенка ; Та хата-

сирота : "Хто з нас ще пам'ята, як бути чемними..." ; Мій сон : "Прийшов до мене 

сон, та так здалеку..." / сл. С. Дворнік ; Сон різдвяний : "Мов серпанок 

срібнотканий..." / сл. М. Вороного ; Українські журавлі : "До предковічної землі..." / 
сл. О. Мірошніченка ; Ти не моя : "... дівчино молодая!.." / сл. С. Руданського ; Твої 

слова : "... мов ті чари..." ; О, весно-краса! : "Згадала я нічку і літній той рай..." / 

сл. М. Божук ; Ступаю тихо по траві : "Ступаю тихо-тихо по траві..." ; Пісні мої : 

"... я їх збираю в полі..." ; В людини теж коріння є : "Чи може пташка дихать без 

польоту?.." ; Сонце всім даруй : "Заграли знов коралики роси..." ; Ромашок бережок : 
"... й волошки синь в пшениці..." ; Люблю весь світ : "... й тебе у нім..." / 

сл. М. Баран ; Прялочка : "Пряла прялочка моя..." / сл. П. Куліша ; Два віночки : 

"По-під гаєм зелененькім..." / сл. Я. Головацького ; В мене серце до любові / 

сл. В. Кулика ; Коляда : "Йде по місту коляда..." / сл. К. Перелісної ; Ой, упали роси / 
сл. невід. авт. ; В літеплі літа : "Липневої ночі липи запахли..." / сл. Г. Чубач ; Ніжна 

горобина : "Під моїм віконцем ніжна горобина..." / сл. Л. Іванченко ; Ялинка : "Раз я 

взувся в чобітки..." / сл. О. Олеся ; Квітчастий луг : "... і дощик золотий..." / 

сл. П. Тичини ; Щедрий вечір : "... Добрий вечір!.." / сл. Б. Стельмаха. — Народна 

музика: Йде весна : "Земля теплом диха..." / сл. В. Мангова. 

66. Пастушенко А. С. Земляки : лірич. пісні : [навч. посіб. для студентів 

гуманіт. спец. вищ. та серед. навч. закл., вчителів музики : для співу з букв.-цифр. 

познач. парт. супроводу] / Андрій Пастушенко, Любомир Пастушенко. — Рівне : 

ДМ, 2013. — 129, [2] с. : іл., портр. ; 21 см. — 500 пр. — ISBN 978-617-515-110-5. — 

[2013-144 Н] 

Зміст: Пастушенко А. Земляки : "Зібралася нині галицька родина..." ; За 

Україну : "Засіємо поле пшеницею й житом..." ; Червона рута : "Ніжна й лагідна 

квітка..." ; Гімн коледжу : "Ми прийшли, щоб навчатися тут..." ; Зібрались нині 

разом ; Кременчанко моя : "Як згадаю ті сонячні ранки..." ; Новий рік : "Свято нам 

принесе..." ; В небі зірка Вифлиємська : "... ласкою нам сяє..." ; Веселкова квіточка : 

"Ти з'явилась, мов та зірка рання..." ; Моя дружино : "На Горині туман, з'єднали ми 

два серця..." ; День народження : "Сьогодні у тебе свято..." ; Українська ми родина / 

сл. А. Пастушенка ; Хліб і сіль : "Пшениці та жита із зернини..." / сл. Є. Цимбалюка ; 
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Гірчать Чорнобиль і полинь / сл. Н. Бугай ; Гімн інституту вищої освіти : "Ліворуч 

сяють Лаврські куполи..." / сл. Г. Козлакової ; Батьківська хата : "Не продавайте 

батьківської хати..." / сл. М. Шершуна ; Вірую : "У чисту душу вірую дитячу..." ; Не 

піду кудись світами ; Слова збираю : "... мов скарби..." ; Вишивала мама : "... синові 

дзвіночки..." ; Прилинь : "Замерехтів промінчик на світанні..." ; Стежина до раю : 

"Зазолотилася зоря..." ; Квітка юності : "Ти не чекай одвіту, не чекай..." / 

сл. Є Гущина ; По білому снігу / сл. В. Валько ; Завірюха, завірюха : "Білим сріблом 

вишила сорочку..." / сл. Н. Чепак ; І запахне кутя : "Українськії села й міста..." / 

сл. О. Савки ; В небі місяць сходив / сл. Я. Сирник ; Колискова : "Ніжні листочки..." / 

сл. М. Птахова ; То моє Полісся : "Сонце — лагідне свічадо..." ; Два береги : "А час, 

як віск в літа стіка..." ; Сад любові : "Знов райські птиці, наче солов'ї..." ; Не журися, 

горобино ; Незабудки : "Їх так багато ноток-незабудок..." ; Папороть : "Сяє зорями 

ніч. І місяць-калач..." ; Я циганочка молода : "Глянула чорнявка із кибитки..." ; 

Шумлять тополі : "Шумлять, шумлять тополі в надвечір'ї..." ; Ой калино, 

калинонько : "Я чекаю на зустрічі..." / сл. П. Велесика ; Розцвіла черешенька ; Біла 

акація : "Як хата двері відчиняла..." ; Не співає соловейко / сл. А. Гриба ; Сум 

калини : "Зелене листя холод точить..." / сл. М. Островського ; Зустріч : "Де лелека 

картаво клекоче..." / сл. Ю. Афанасьєва ; На Горині туман : "... запліта верболози..." ; 

Слово про Україну : "Очі твої, наче квіти..." / сл. М. Шакури ; Слово : "Для мене ти 

найперше і останнє..." / сл. І. Горбатого ; Кобза : "Співала кобза..." / сл. О. Ко-

вальчука. — Пастушенко Л. Дві обручки : "Дві зорі цвіте у небі..." / сл. П. Пе-

ребийноса ; Колискова : "Ти прислухайся, дитино..." / сл. Н. Гуркіної ; Про хіти, 

шансон і патефон : "Ляльки на сцені, в телевізії ляльки..." / сл. Є. Гущина ; Рідне 

село : "В рідний край повертаються знов журавлі..." / сл. М. Чабанюка. 

67. Передзвони : [пісен. зб. : для співу з супроводом і без супроводу / упоряд. 

М. О. Вовк] ; Літ.-муз. об-ня м. Тальне. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. — 

423 с. : портр. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-493-688-7. — [2013-149 Н] 

Зміст: Вовк М. О. Рідне місто : "... Моя доле!.." / сл. Л. Іванової ; Моє Тальне : 
"На далекій півночі — на рейді..." / сл. А. Макогона ; Зоря Трипілля : "Встану вранці, 

рано-рано..." / сл. Ф. Пилипенка ; Ой село моє понад річкою ; Передзвони : "Рідна 

земле, щедра на таланти..." ; Соломія : "Я дівчина Соломія..." ; Рідне місто моє : 

"З незапам'ятних днів..." ; Господи, помилуй : "Косила нас чума усіх під корінь..." ; 

Моє Тальне : "... — це не лише Тальянка..." ; Тальяночка-тальнівчаночка : "Зелен 
травами закосичена..." ; Моє чарівне лагідне село : "В долині понад річкою 

в'юнкою..." ; Життя мого юна весна : "Спливають літа за водою..." / 

сл. І. Нерубайського ; Гімн школи : "На квітучому березі Тікича..." / сл. групи 

вчителів ; Осанна моїм Тальянкам : "Які б світи не вабили далекі..." / 
сл. С. Тихолоза ; Чарівник у білому халаті : "Як зайдеш, світлішає в палаті..." / 

сл. В. Вовк ; Поле війни : "Відгриміла війна..." ; Затанцюють лелеки в лугах ; Воля-

воленька : "Хто ж то на конику, та й на тачаночці..." / сл. А. Поліщука ; Відпочинь, 

кобзо : "Ой гук, мати, гук..." ; Шабельна криниця : "Їхали з Поділля козаки на Січ..." / 
сл. В. О. Гордєєва ; Зустрінемось, друзі : "... у ріднім Тальному..." ; Юність моя : 

"Прийшла моєї юності пора..." ; Плаче верба : "Стоїть верба над ставом, 

похилилась..." / сл. І. Добріяна ; Мати моя Україна : "Народила мене мати..." ; 

Україна моя : "... — це не тільки верба і калина..." ; Тарасова земля : "Дніпре 

привольний, земле Тарасова..." ; Батькова пісня : "Лине пісня стара..." ; Ген біля 
Дніпра ; Ой Тальне моє : "Потонуло небо у ставкових плесах..." ; Чарівна врода : 

"Задивилася на вроду..." / сл. К. П. Ковальової (К. Кособлик) ; Ветерани Тального : 

"Серед спалених нив..." ; Чуєш, брате-солдате : "Скрізь могили, могили..." ; 
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Чорнобиль : "... сумна, невесела..." ; Ми ще хлопці ого-го : "У важку лиху годину..." ; 

Коли був я молодим / сл. А. Коваленка ; Дорога до мого села : "В світі стільки 

доріг..." ; З чим тебе порівняти? : "Як би хотів я знати..." ; Давай повернем у весни / 

сл. В. Нерубайського ; Золотий вальс : "Пролетіли літа, промайнули..." / 

сл. В. Седеня ; Ой летіла горлиця : "... сіла на вербі..." ; Ой тумане-туманочку : 
"Покотився туман по полю..." ; Жіночий день : "Голубіє небо, сонечко сія..." / 

сл. В. Ф. Смолявської. — Гаркуша Н. Л. Україні : "У прозору річку зазирнуло 

небо..." ; Моє Тальне : "Містечко є чудове в Черкаській стороні..." ; Дитинство — 

золота пора : "Яскравий м'ячик скаче у дітей в руках..." ; Маринка : "Квіточка 
тендітна тягнеться до сонця..." ; Весняний хоровод : "Хай весняночка лунає..." ; 

Літо : "Як же всім нам не радіти..." ; Ромашки : "Розцвіли ромашки білі влітку на 

лужку..." ; Чому? : "... осінній вітер мене розвеселя?.." ; Я — веселочка : "Я барвистая 

веселочка..." / сл. авт. — Шуляк Л. Мамина молитва : "Вечірня зірка за віконцем 

привіт послала з висоти..." / сл. Н. Гаркуші ; На березі життєвої ріки : "Ми від землі, 
від золотого поля..." ; Пісня про Тікач : "Купався я у Волзі і Дунаї..." / 

сл. І. Нерубайського ; Столиця наших мрій : "У мого міста хліборобська доля..." ; 

Мамина калина : "Посадила калину..." ; Чорнобиль — чорний біль : "Чорнобиль б'є 

нас прямо в серце..." / сл. А. Поліщука. — Горбенко Л. Осіння дорога : "Дорога, 
дорога, осіння дорога..." ; Зимовий сон : "Стоять в дрімоті верби й осокори..." ; 

Поклич мене : "... ти серцем..." ; Грають струни : "... опівночі..." ; Просто любов : 

"З тобою я прощаюсь назавжди..." ; Зозуля : "Сизокрилая зозуля..." ; Сонечко сідає ; 

Ой, вербо, ой, вербо! : (оброб. для нар. хору М. Вовка) / сл. авт. — Столярська Л. 

Доля-тополя : "У зеленому гаю — квіти..." ; Осіння зустріч : "Знов дощами заплакана 

осінь..." ; Каглянка : "Коли питає хтось мене: "Чому одна?"..." ; Морока : "Стогне 

стара баба: "От мені морока!"..." ; Святий Миколаю : "Уже даленіють святковії 

дзвони..." ; Новий рік : "Знов приходить на поріг..." ; Просто весна : "Знову нам весна 

принесла тепло, о-о!.." ; Мамина осінь : "Знову осінній вітер прилетів..." ; Дядько 
Вищеніс! : "Не плач, Матвійку..." / сл. авт. ; Закохався місяць : "... ясний..." ; 

Зрадливий соловейко : "Сідає сонце над рікою..." / сл. Л. Горбенко ; Маленька 

Батьківщина : "Коли повертаюсь з далекого краю..." / сл. І. Добріяна ; Тальнівщино, 

свята моя колиско / сл. І. Нерубайського ; Уклонімося хлібові : "Вийду в поле 
ранесенько..." ; Катерина : "Народила в муках сина..." / сл. А. Поліщука ; Немає 

іншого Тального : "Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю..." / сл. Ф. Пилипенка. — 

Горбаченко Т. І. Мій рідний край : "... ти мальовничий і близький..." ; Засумували 

верби : "... довгокосі..." ; Стану світом : "На зорі встаю ранковій..." ; Він не твій : 

"Звав мене ти..." ; Я щаслива : "Я навчилася жити без тебе..." / сл. авт. — Довгань А. В. 

Все те, що кохаю : "Стороно моя світанкова!.." ; Дума : "Так було вічно, — нам 

мріялось, снилось..." ; Ой не вийся, хмелю : "... та до верболозу..." ; Покаяння : 

"Прости, Господь, що в круговерть гріха..." ; Мамо моя, сиза горлице ; Татова пісня : 

"Світяться лагідні очі..." / сл. авт. ; Гімн Тального : "На зелених кручах Тікача-
ріки..." / сл. Ф. Пилипенка ; Мамині сни : "Сходить в травах за селом сонце..." / 

сл. М. Луківа ; Тальнівський вальс : "Над берегами Тікача — річки неспокійної..." / 

сл. А. Поліщука ; Самотній романс : "Нема тебе і я цілую небо..." / сл. Л. Зоряної ; 

Красна врода : "Над рікою верби гнуться..." ; Роменове поле : "В полях некошених 
стежки не ходжені..." ; Сповідь : "Заспівай, моя бандуро, рідну пісню..." / 

сл. К. П. Ковальвої ; Спогад про перемогу : "Перемога, перемога..." / 

сл. А. Коваленка ; Незабутній вальс : "Незабутній, прекрасний, прощальний..." / 

сл. В. Седеня. — Добріян І. Я до тебе лечу : "Моє рідне село вже з-за пагорбів ген 

виглядає..." ; Дивовижні дощі : "Як часто сняться мені дивовижні дощі..." ; Літо : 
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"Ще вабить щедротами літо..." ; Срібне кохання : "Зазіхає вже осінь на 

сподівання..." / сл. авт. — Качур А. І. До серця рідну маму пригорніть : "Мені 

наснилась наша рідна хата..." / сл. І. Нерубайського ; Зоря-зорянице : "Стоїть 

криниця край села..." / сл. А. Поліщука. — Коваленко А. Т. Вітя Проценко : 

"Тумани ранкові вкрили Гусакове..." / сл. авт. — Мицик В. Ф. Вперед, ветерани! : 
"Де воля — там сила, де сила — там звага..." / сл. авт. — Капелюшний Г. Сяйво 

пісні : "Жити — гей! — було розкішно..." ; У чарах ночі : "Сплять стиха верби в 

соннім зіллі..." ; Живи моя любове : "... рання..." ; Спів від Матері Слави : "А Мати-

Слава співала про..." ; Доля на три поля : "На три доли..." ; Молитва до хліба : "Хлібе 
святий, хвала тобі..." ; Слово Велеса до оріїв : "Ви єсть орії — люди Божії..." / 

сл. В. Ф. Мицюка. — Салевич В. Батьківська хата : "З вирію стомлена птаха..." / 

сл. І. Нерубайського. — Таран В. Тальнівський вальс : "Я приїду в Тальне..." ; Пісня 

Тальнівського НВК : "Наш храм науки світлий і просторий..." / сл. В. Нерубайського. 

— Смолявський Л. Червона калина : "Під вікном у мами зацвіла калина..." ; 
Чорнобиль : "З Києва у Прип'ять дорога веде..." ; Кенгуру ; Моє "Надвечір'я" : 

"Колосяться ниви, пломеніє цвіт..." ; Моє село Легедзине : "Легедзине — казкове і 

красиве..." / сл. В. Ф. Смолявської ; Тальнівщина моя : "... — це села і поля..." : 

(оброб. для нар. хору М. Вовка) / сл. Н. Паніної ; Спогад із юності : "В бузковім цвіті, 
біля школи..." / сл. Л. Костенко (Перепелиці) ; Тальнівщині : "Тальнівщино рідна..." ; 

Тальнівські пагорби ; Пісня першокласників : "Рахуеєм ми, і пишем ми..." ; Пісня про 

школу : "Коли вже відцвітають матіоли..." / сл. В. Нерубайського. — Падуфалов Л. 

Дорога до мого села / сл. В. Нерубайського ; Спогад із юності / сл. Л. Костенко 
(Перепелиці). — Ноздровський А. Гордашівська вітальна : "З козацького краю 

пісень Вам співаєм..." ; Вдовина криниця : "За нашим селом, де в полях колоситься 

пшениця..." ; Моє рідне село ; Гордашівський коровай : "Ой, пане-господарю, крайте 

коровай..." / сл. авт. ; Приснилось матері : "... що ожили солдати..." / сл. О. Богачука ; 

Загиблому батькові : "Я руки батька й досі пам'ятаю..." ; Мамині руки : "Та хатина 
край лісу часто сниться ночами..." ; Дорога додому : "Я повернувсь на батьківський 

поріг..." / сл. І. Добріяна ; Тараса завітні слова : "Піднімаються ранні тумани..." / 

сл. В. Седеня ; Матері : "За все, що маю, дякую тобі..." / сл. М. Луківа ; Козацька 

жартівлива : "Не боявсь козак зими, ні своєї жінки..." / сл. К. Кособлика. — Когут Т. 

Степе мій милий : "... моя ти колиско..." / сл. А. Поліщука. — Судакова І. Україно, 

ти матінко сива / сл. А. Поліщука. — Бічев С. Закохана тальнівчанка : "Там, де 

Тікача бистрії води..." ; Сизокрилі пісні : "Коли наші козаченьки..." / сл. В. Седеня. 

— Сошинський О. І. А кобзар все грав : "Ой поля, поля обширні..." ; 

Журавлиний смуток : "Чути здалеку "кру" журавлине..." ; Тальнівський вальс : 
"Звичайне містечко. Таких є багато..." ; Юність наша : "... по Тальному йшла 

голодна..." ; Вечори кохання : "Над ставом у парку туман простелився..." ; 

Козарлюги : "Степ безмежний, коні сивогриві..." ; Ордані : "На сцені квітнуть 

хороводи..." ; Галушки-галушечки : "Про вареники пісень..." / сл. авт. ; Любіть 
Україну / сл. В. Сосюри ; оброб. А. Ноздровського ; Роки летять : "День по вінця 

спекою налито..." / сл. М. Гончарука. — Ніколенко В. Тальнівчанки : "Ні в Європі, 

ні в Китаї..." / сл. А. Поліщука. — Росол І. Тарасова земля : "Нас народила Україна, 

свята Тарасова земля..." / сл. А. Поліщука.  

68. Песни днепропетровских композиторов на стихи Ирины Найдовской : 

[сборник : для голоса с сопровожд.]. — Днепропетровск : А. Ленский, 2014. — 75 с. : 

портр. ; 29 см. — 50 экз. — ISBN 978-966-2540-99-4. — [2014-124 Н] 

Содерж.: Тищенко И. Откровение взгляда : "Я помню как сейчас..." ; 

Подснежник : "Нежностью юной вздохнет ветерок..." ; Много лет спустя : 
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"Мы сегодня в этом зале..." ; Цветы роняют лепестки. — Резанова О. Степь : "О тебе 

пою, ширь безбрежная..." ; Вальс при свече : "Тихий вальс заблудился в ночи..." ; 

Днепр величавый : "Под ветром певучим..." ; Песня о дружбе : "Что такое счастье? 

Это радость..." ; Здравствуй, вальс! ; Бывают ночки разные : "Ночь бывает темная...". 

— Фалькова В. Дарящей вдохновение : "Осень — грусть и любовь...". — Стефанов В. 

Крылатая осень : "... над нами кружится..." ; Осеннее утро : "За туманом прячет утро 

солнечный восход..." ; Встреча : "Помню вальс — милые сердцу звуки..." ; Вальс при 

свече : "Тихий вальс заблудился в ночи..." ; Откровенность под вуалью. — 

Емельянов А. Бабье лето : "Шептала осень теплые слова..." ; Золотокрылая : 

"Березонька осенняя..." ; Симфония любви : "Слились твои желанья и мои..." ; 

Юбилей : "Слышишь, милый вальс-проказник?.." ; Приходи : "... приласкай, 

обогрей..." ; Улыбка весны : "Поклонись цветку весеннему..." ; Забудь меня : "На мир 

гляжу я с грустью и улыбкой..." ; Не брани холода ; Не сгорает нежность : "Вздыхала 

ночь, в слезах ждала рассвета..." ; Повторю я ту ночь : "Ночь сожгла за собою 

мосты..." ; Последняя свеча : "Еще звоню тебе..." / сл. И. С. Найдовской. 

69. Пикус Е. С. Боль моей души... : [песни : для голоса з фп. / муз. Е. С. Пи-

кус]. — Донецк : Каштан, 2014. — 8 с. : ил., портр. ; 29 см. — Авт. указан на обороте 

тит. л. — Посвящ. памяти погибшего в Афганистане лейтенанта Александра 

Пластовца. — Текст рус., укр. — 100 экз. — ISBN 978-966-427-353-1. — [2014-

085 Н] 

Зміст: Пікус О. Пісня матері : "Роки йдуть, а тебе все немає..." / сл. Т. Чалої. 

70. Пикус Е. С. Зажгу свечу в душе я вновь... : романсы : [для голоса с фп. / 

муз.] Елена Пикус. — Донецк : Каштан, 2014. — 55, [1] с. ; 29 см. — 100 экз. — 

ISBN 978-966-427-352-4. — [2014-087 Н] 

Содерж.: На холмах Грузии : "... лежит ночная мгла..." / сл. А. С. Пушкина ; Ах, 

как пели они!.. : "... под рояль..." ; Возвращение зимы : "Думали: что там ее 

провожать..." / сл. Н. В. Хаткиной ; Внученька : "Голубые ангельские глазки..." / 

сл. А. П. Намаконова ; Очи Ориона : "В ночной тиши дрожат лучи Луны..." / 

сл. Л. М. Мочаловой ; Ах! Как же хочется любить! / сл. Л. Н. Малюгиной ; Блудный 

сын : "О чем грустишь, душа моя?.." / сл. Е. П. Гонкина ; О, как на склоне наших 

лет... : (дуэт) / сл. Ф. И. Тютчева ; Пока еще : "... в душе живет..." ; Извечная печаль : 

"Мне надо научиться тебе вслед..." ; Осенний костер : "Снова кружится, снова 

кружится, наземь ложится..." / сл. Г. В. Чумак ; Вальс-воспоминание : "Вот и осень 

ворвалась с дождями..." / сл. Л. И. Кутовой ; Так просто, так сложно : "Так просто — 

уйти — не вернуться..." ; Я ждал зимы : "... хотел увидеть снег..." / 

сл. А. А. Кривцун ; Зимний вальс : "Белое небо, белые крыши..." / 

сл. Н. Б. Прохоровой ; С Новым Годом : "С Новым Годом, друг мой с Новым 

Годом!.." / сл. Ю. А. Селезневой ; Письмо мужу : "Здравствуй, милый, родной, 

любимый!.." / сл. Ю. Л. Пластовец ; Я — забытый дорогою странник ; Улетают, 

улетают птицы : "Улетают, улетают к югу птицы..." / сл. В. А. Базилевской ; Не 

говори любви: "Прощай" : "... Не говори..." / сл. Л. А. Логоша-Дубограй ; Зажгу 

свечу в душе я вновь : "Под звуки трепетного вальса..." / сл. Л. В. Пастушок.  

71. Полыковский А. Недопетая песня : [сб. песен : для голоса с букв.-цифр. 

обознач. парт. сопровожд.] / Андрей Полыковский. — Черкассы : Чабаненко Ю. А., 

2013. — 53 с. : портр. ; 19 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-493-646-7. — [2013-148 Н] 

Содерж.: Полыковский А. Чем я стану в час, когда жизнь уйдет ; Жизнь, какая 

она есть : "Детство. Мама. Сказка. Кошка..." ; Во сне : "Город мне привиделся во 

сне..." ; Мечта б сбылась моя : "... попасть туда..." ; Как стать богатым : "Я неловкой 
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детской рукой..." ; Чтоб быть других не хуже : "Я попал в историю однажды..." ; 

Песня про перемены, которых не будет : (ответ Виктору Цою) : "Многое меняется на 

свете..." ; Картинки с юга : "Гостиница "Жемчужная". Сочи. Вечереет..." ; Зачем? : 

"Мы живем печалимся, рождаемся и старимся..." ; Меланхолия : "Все никчемно и 

ненужно..." ; Я спросил у свободного ветра ; Не знаю конца я дороги своей / сл. авт. ; 

Вопросительный знак : "Я по улице иду удручен..." / сл. Р. Рождественского ; 

Любовь моя : "Ах, там в долине под горой..." ; Куда вы делись, девы? : "Ах, куда вы 

делись, где вы, добродетельные девы?.." ; Я скромной девочкой была : "Я скромной 

девушкой была, вирго дум флоребам..." ; Слава Бахусу : "Хорошо сидеть в 

трактире..." / сл. вагантов ; Голубая кофта : "... Синие глаза..." / сл. С. Есенина ; 

Предрассветная тоска : "Каждый вечер, лишь только погаснет заря..." / сл. А. Блока ; 

Сон, в вечность длиной : "В желтых сумерках липа цветет..." / сл. А. Дмитриева. — 

Михайлова З. Последняя Песня : "Песню грустную, как прощальный бал..." / 

сл. А. Полыковского. 

72. Словоспіви галицьких композиторів : навч. посіб. [для студентів мистец. 

навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації / упоряд.:] К. Маслій, Н. Овсіюк ; Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т, Кременец. обл. гуманітар.-пед. ін-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во 

ім. Шевченка. — Рівне : Дятлик М. С., 2014. — 165, [2] с. ; 30 см. — (Українознавча 

наукова бібліотека НТШ ; число 42) (Антологія камерно-вокальної музики 

Галичини ; вип. 2). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-617-515-136-

5. — [2014-130 Н] 

Зміст: Матюк В. Веснівка : "Квітка дрібная молила неньку..." / сл. М. Шаш-

кевича ; Родимий краю : "... село родиме..." / сл. С. Мадловського. — Нижан-

ківський О. О, не забудь : "... про день утіх..." / сл. В. Масляка ; І молилася я / 

сл. О. Кониського. — Лопатинський Я. Ах, скільки струн в душі дзвенить... / 

сл. О. Олеся ; Горить моє серце / сл. Л. Українки. — Січинський Д. Із слів моїх ; 

У мене був коханий рідний край / сл. Г. Гейне ; пер. А. Кримського. — Ярославенко Я. 

Чудовий край / сл. Б. Лепкого ; Дика рожа / сл. П. Карманського ; Розцвівся пишний 

боз в моїм саду / сл. С. Черкасенка. — Людкевич С. Черемоше, брате мій / 

сл. Б. Лепкого ; Спи, дитинко моя / сл. П. Карманського ; Тайна : "Хтось мене ще 

пам'ятає..." / сл. О. Олеся. — Барвінський В. В лісі : "Як прийде вечірна година..." ; 

Вечером в хаті : "Глибоким тихим вснуло сном..." / сл. Б. Лепкого. — Колесса М. 

Я марила всю ніченьку / сл. Л. Українки ; Тебе я вимріяв одну / сл. В. Вихруща. — 

Кос-Анатольський А. Ой ти дівчино, з горіха зерня ; Ой жалю мій, жалю / 

сл. І. Франка. — Флис В. Берізка : "Далеке, хмуре поле..." / сл. В. Сосюри ; Тільки 

тебе : "Карпати, жадога моя..." / сл. А. Турчинської. — Фільц Б. Я не тебе люблю / 

сл. І. Франка ; Сирітка : "На Великдень, на соломі проти сонця..." / сл. Т. Шевченка. 

— Скорик М. Зацвіла в долині ; Якби мені черевики / сл. Т. Шевченка. Обробки 

українських народних пісень: Нижанківський О. Ой шумить ліщина ; Ой, в полі 

садок. — Січинський Д. Ой летіла зозуленька ; Ой під гаєм зелененьким. — 

Ярославенко Я. Ой там на горі ; Ой у полі керниченька. — Людкевич С. Ой ти, мій 

миленький ; Залітай, залітай. — Барвінський В. Ой, ходить сон коло вікон ; По 

садочку ходжу. — Солтис А. Ой гиля, білі гуси. — Колесса М. Чи то мі ся видит ; 

Зозуленька кукат : "... моє серце стукат...". — Сімович Р. Вівці мої, вівці. — Задор Д. 

Гаданочка : "Летів пташок понад воду..." ; Не сама, не сама : "... калину ламала...". — 

Кос-Анатольський А. На бережку ніжки мила ; Ой прийшов я до двора ; Ой п'ю ж 

бо я горілоньку ; Чотири воли пасу я. — Флис В. За крутими берегами. — Фільц Б. 

Ой на горі дуб розвився. — Скорик М. Через сад-виноград. 
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73. Солоспіви Василя Симоненка : [вірші із зб. "Лебеді материнства", 

покладені на мелодії укр. нар. пісень] / упоряд. О. Волошко. — Львів : Растр-7, 2013. 

— 43 с. : портр. ; 29 см. — ISBN 978-617-7045-24-2. — [2013-181 Н] 

Зміст: Лебеді материнства : "Мріють крилами з туману лебеді рожеві..." : (По 

садочку ходжу) ; Світ який — мереживо казкове! : (По той бік гора) ; Гей, нові 

Колумби й Магеллани : "Ой на горі та женці жнуть..." ; Ти знаєш що ти людина : 

(Їхав козак за Дунай) ; Я чую у ночі осінні : (Дивлюсь я на небо) ; Є тисячі доріг, 

мільон вузьких стежинок : (Ой чий то кінь стоїть?) ; Стільки в тебе очей : (Пісня про 

рушник) ; Люди прекрасні : (Реве та стогне Дніпр широкий) ; Матері : "В хаті 

сонячній промінь косо..." : (Пісня про рушник) ; Скільки б не судилось страждати : 

(Цвіте терен) ; Засівна : "Гей, прослала нива..." : (Марина) ; Верба : "Розлогі верби. 

Затишок і тіні..." : (Скажи, нащо тебе я полюбила) ; Задивляюсь у твої зіниці : (Ой у 

лузі червона калина) ; Ровесникам : "Ми в світ прийшли успадкувати славу..." : (Ще 

не вмерла Україна) ; Юність в інших завше загадкова : (Гей, наливайте повнії чари) ; 

Благословенна щедрість! Все від неї : (Реве та стогне Дніпр широкий) ; Ми усі по 

характеру різні : (Засвіт встали козаченьки) ; Переспів з народної : "Гей, у лузі та й 

не перше літо..." : (Розпрягайте, хлопці, коні) ; Понеси мене на крилах, радосте моя : 

(Чия то долина?) ; Квіти : "Слів на описи не трачу, словом не передаси..." : (Червоні 

маки) ; Вже день здається сивим і безсилим : (Два кольори) ; Не жартуй наді мною, 

будь ласка : (Взяв би я бандуру) ; Ображайся на мене, як хочеш : (Місяць на небі) ; 

Уманським дівчатам : "Умань! Добра ласкава Умань..." : (Гуцулка Ксеня) ; Спади 

мені дощем на груди : (Чорнії брови, карії очі) ; І чудно, і дивно якось : (Плаче 

захмарене небо) ; Буду тебе ждати там, де вишня біла : (Ой не ходи Грицю та й на 

вечорниці) ; Море радості : "Я із надій будую човен..." : (Човен хитається серед 

води) ; Виє вітер, довго виє, навіть слухать обрида : (Віють вітри, віють буйні) ; 

Я тобі галантно не вклонюся : (Там, де Ятрань круто в'ється) ; Ти не можеш мене 

покарати : (Ой ти дівчино, з горіха зерня) ; Ну скажу — хіба не фантастично : (Ой у 

полі три криниченьки) ; Ніби краплі жовті, в темну воду : (Ой ти, дівчино 

зарученая) ; Я не помру від розпачу і муки : (Ніч яка місячна) ; Маленькі серця : 

"Минула ніч і сонце білогриве..." : (Ой чорна я си чорна) ; Ой майнули білі коні : 

(Наливайте, браття) ; Всі образи й кривди до одної : (Ой дівчино шумить гай) ; 

Заграє смерть іржавою трубою : (Місяць на небі). 

74. Соляников В. Ю. Камерно-вокальні твори на вірші Т. Г. Шевченка : [для 

співу в супроводі фп.] / Володимир Соляников. — Харків : Друк. Мадрид, 2014. — 

28, [1] с.: включ. обкл. : портр. ; 30 см. — На обкл.: До 200-річчя з дня народж. 

Великого Кобзаря. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007096-3-9. — [2014-039 Н] 

Зміст: Садок вишневий : "... коло хати..." ; Тече вода з-під явора ; Огні горять, 

музика грає ; Сонце гріє, вітер віє ; Ой маю, маю я оченята ; Зоре моя вечірняя ; Як 

би мені черевики ; Зацвіла в долині червона калина. 

75. Стефанишин М. С. Над Світязем ранок : пісен. зб. / Мирослав 

Стефанишин, Микола Мартинюк. — Луцьк : Твердиня, 2013. — 42 с. : іл. ; 29 см. — 

1200 пр. — ISMN 979-0-707598-04-4. — [2013-131 Н] 

Зміст: Луцький замок : "Зачепилася вічність крильми боривітра за вежі..." : 

(балада) ; Ода Луцьку : "На славу нащадкам Романа й Данила..." ; Осанна Волині : 

"Де озерна з небесною синню..." : (для мішан. хору та солістів) ; Над Світязем ранок : 

"Погойдують хвилі вітри легкокрилі..." ; Журавлина дума : "Сонячним клином 

пливуть журавлі..." ; Пісня мандрівного співця : "Сто доріг-оберіг... А талан..." : (для 

баритона) ; Не гадай : "Кожен крок до тебе — як на перехрестя..." ; Вечірня казка : 
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"На небесному прузі..." : (для тріо) ; Грибний дощ : "Ворожила нічка темна..." ; 

Зайчик Сіре Вушко ; Колискова : "У саду дідуньо-вечір..." ; Сонячні зерна : "Півник 

молоденький..." ; Полювала Киця ; Полька-веснянка : "Ще учора дві сороки...". 

76. Сторонський В. М. Сивий туман : [зб. пісень : для голосу з букв.-цифр. 

познач. парт. супроводу / муз.] Василь Сторонський ; [вірші] Анатолій Власюк. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 14 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-707513-49-1. — ISMN 978-0-707513-49-1 (помилк.). — [2014-057 Н] 

Зміст: Встанем з колін : "Немає без Соборності Вкраїни..." ; Застигла осінь : 

"Здавалось, буде все інакше..." ; І знову дощ : "... Ти дивишся в вікно..." ; Молочний 

туман : "Пливуть роки в молочному тумані..." ; Не гріши : "Не прихилю до ніг твоїх 

неба блакить..." ; Оксана : "Лиш розплющу очі зранку..." ; Сивий туман : "Роки 

минули. Ми з тобою..." ; Суботня ніч : "Не помічаємо нікого навкруги..." ; Татові 

іменини : "Я згадаю про тебе в молитвах..." ; Цілунок : "Нема повітря... Все в 

тумані...". 

77. Федорук Л. Є. Повернися, соловейку! : [поет.-пісен. зб. для голосу в 

супроводі фп.] / Леонід Федорук. — Київ : Дніпро, 2013. — 367 с. : іл., портр. ; 30 см. 

— Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення та радіомовлення України за 

прогр. "Українська книга" 2013 р. — 1000 пр. — ISВN 978-966-578-233-9 (у паліт.). 

— [2013-207 Н] 

Зміст: Федорук Л. Вперед, Україно! : увертюра ; Повернися, соловейку ; 

Україна, як мамині очі : "Серед степів стоять кургани..." ; Пастушка : "Йшли 

корови..." ; Мелодія з Храму любові : "Тих звуків ще, можливо..." ; Соло для 

скрипки : "Бажання радісного скрику..." ; Загубилася стежка між трав ; Руки коханої : 

"Мріється бути у вічнім полоні..." ; Музика твоїх очей : "Дивлюсь на тебе в радості й 

відчаї..." ; Святвечір : "Від свічечки до свічечки..." ; Ловлю обірвану струну : 

"У далину ідуть літа..." ; Іде весна : "Хтось, може, гляне ревно, скоса..." ; Повінь : 

"Покотилася зима..." ; Цвіте акація : "Негаданий дарунок дивини..." ; В Україні — 

сінокос : "Золота свята пора..." ; Люблю його : "З любові родиться любов..." ; Загоєну 

роками рану... ; Іду до Вас з любов'ю : "Манливо сяє обрій зорянистий..." ; 

В Україну ; Я прийшов : "Довкола сонцеграй..." ; Припадаю до коня : "Поле, як і 

тисячу літ, простяглося радістю від..." ; Давай у парі полетим : "Гніздечко ластів'яне 

під вікном..." ; Село моє щемне ; Туга : "Хлопчику мій милий..." ; Свята моя 

неправдонько, свята : "Щоб думали, що радісно мені..." ; Життя незрима течія : "Не 

ми в тім винні, що роки..." ; Сіє квіти баба Ганя ; Не тоді йде дощик ; Я так очікую 

тепла : "У серця біда..." ; Ой, красуня-воркотуня : "Шляхи любові незбагненні..." ; 

Мамине серце : "Під серцем нас плекають матері..." ; Не плачте, мамо, по ночах : 

"Ще так далеко до зорі..." ; Українські степові Мадонни : "Віковічні степові 

мадонни..." ; Така любов : "Любов не знає виміру однакого..." ; Ой-ой, земля гуде ; 

Голубина любов : "О, Горличко, ти чом одна..." ; А весна, а весна... : "Я і ти — два 

світи..." ; Осіння музика багряного листа : "Літо бабине — бабине літо..." ; Причали 

мрій : "У морській стихії..." ; Вітер : "Хто націлував тобі губи?.." ; Солов'їне соло : 

"В далеку далину пішла зима..." ; Сонцеволоса : "Ступаю на поріг..." ; Твоє ім'я : 

"Пливе над білим садом птах..." ; Океани любові : "Береги життєві знають..." ; 

О, липень, годі, годі, липень : "Мою печаль гойдає липень..." ; Тобі десь холодно 

одній : "Стою, неначе млин..." ; Твоє сіяюче мовчання : "Люблю усякої пори..." ; Не 

розлюби мене : "Сія усім зоря любові..." ; Я з тобою — хоч куди! : "Світ не тільки у 

вікні..." ; О Лора, Лариса, Лариска : "У світі із давніх давен..." ; А я тобі мовчу: не 

йди! : "Ти кажеш: "Вперше слухаю поета"..." ; Алло! Це я дзвоню! : "Не знаходжу 
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місця вдома, місця вдома..." ; Цвітуть акації над Бугом : "Сині ночі над Бугом..." ; 

Дарунок любові : "Любов не відає сторожі..." ; Будьмо, земляки! : "Будьмо, друзі, 

будьмо!.." ; Нам без Києва світу нема : "Місто Хорива, Щека і Кия..." ; Гей, до 

єдності, брати! : "Три шляхи — дороги...Твоя величносте, Печерськ! : "Немов 

хлібину, Сонце золоте..." ; Марш ровесників Незалежності : "Заступники 

прийдешності..." ; Україна іде : "Промерзає земля..." ; Вишневе — освячене Богом 

ім'я : "Коли весновії розбудять дерева..." ; Ми — України первоцвіт : "Земля наша 

мила..." : гімн молодого покоління ; До волі, до щастя землі! : "Із давніх, із сивих 

степів..." : гімн українського козацтва ; Ми твої діти навік : "Храм юних мрій і 

наук..." : (гімн Вознесенського технікуму) ; Шкільний вальс : "Поступається літу 

весна..." ; День матері : "Ви, Мамо, знову вся в домашніх клопотах..." ; Вчителі ви 

наші, дорогі : "Ми були в ваших школах малі...". — Білаш О. Заповідаю вам любов. 

— Безугленко А. Гне калину вітер : "Розцвіла калина та й понад водою..." / 

сл. Л. Федорука. 

78. Фільц Б. М. Калина міряє коралі : Вокальний цикл на слова Ліни 

Костенко : [навч. посіб. / муз.] Богдана Фільц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 43, [1] с. : портр. ; 30 см. — 

Бібліогр. в підрядк. прим. — Присвяч. Л. Ревуцькому з нагоди 125-річчя від дня 

народж. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-54-5. — [2014-096 Н] 
Зміст: Фільц Б. Калина міряє коралі : Вокал. цикл на сл. Ліни Костенко: Не час 

минає : "Нехай підождуть невідкладні справи..." ; Самі на себе дивляться ліси ; 

Калина міряє коралі ; Спинюся я і довго буду слухать ; Дощі програють по городах 
гаму ; Не час минає : "Нехай підождуть невідкладні справи..." : (для мецосопрано чи 

баритона). 

79. Хаврусь С. Л. Любовь и грезы Сергея Есенина : сб. песен [на стихи поэта : 

для пения без сопровожд.] / Сергей Хаврусь. — Черкассы : Курьер, 2011. — 24 с. : 
ил., портр. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-7989-30-9. — [2013-188 Н] 

Содерж.: Ой ты, Русь моя : "Я люблю тебя, родина кроткая!.." ; Я последний 

поэт деревни ; Никакая родина другая : "Спит ковыль. Равнина дорогая..." ; 

О пашни : "Как птицы свищут версты..." ; Береза : "Белая береза..." ; Пусть я буду 

любить другую : "Вечер черные брови насопил..." ; Только о ней лишь пою : "Сыплет 
черемуха снегом..." ; Пускай ты выпита другим ; Лиходейная разлука : "Под венком 

лесной ромашки..." ; Не гляди на меня с упреком ; Любить лишь можно только раз : 

"Какая ночь! Я не могу..." ; Темна ноченька : "... не спится..." ; Что прошло — не 

вернуть : "Не вернуть мне ту ночку прохладную..." ; Поет зима — аукает. 
80. Хаврусь С. Л. Слава Кобзаря : зб. пісень [без супроводу] / Сергій Хаврусь. 

— Черкаси : Кур'єр, 2011. — 28 с. : іл., портр. ; 21 см. — На тит. арк.: До 200-річчя з 

дня народж. та 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка. — 100 пр. — ISBN 978-966-

7989-29-3. — [2013-185 Н] 

Зміст: Хаврусь С. Марія : "Все упованіє моє..." : (Тарасова молитва) ; 
Пишається калинонька : "Тече вода з-під явора..." ; На розпутті кобзар сидить ; Над 

Дніпровою сагою ; Рости, рости, моя пташко ; Оце і вся моя дума / сл. Т. Шевченка ; 

Слава Кобзаря : "Канів над Дніпром. Ген крута гора..." ; Серце України : "Пливли 

роки лавиною стрімкою..." ; Наша Вкраїна — то рідная мати : "Синєє небо, зелені 
Карпати..." ; Моя Україна, як мати : "Під сонцем Дніпро золотиться..." ; Славна 

черкаська земля : "Буйно цвітуть вишняки..." ; Древній Корсунь молодіє : "Довкола 

верби розпустили коси..." ; Милий Стеблів : "Сниться щоночі шлях заповітний..." / 

сл. авт. ; Ми не забудем рідну Комарівку : "Прийшла весна. Веселощі довкола..." / 
сл. М. Щербака. 
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81. Халітова М. Вокальний триптих на слова Івана Франка : навч. посіб. із 

курсу "Акомпанемент та імпровізація" / [муз.] Мерзіє Халітова ; Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 27 с. : портр. ; 

30 см. — Бібліогр. в вступ. ст. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-47-7. 

— [2014-047 Н] 

Зміст: Лице небесне прояснилось ; Як почуєш вночі ; Чорте, демоне розлуки. 

82. Чиж В. Сказки жизни : [сб. песен : для голоса с букв.-цифр. обознач. парт. 

сопровожд.] / Владимир Чиж. — Харьков : Точка, 2013. — 170 с. : портр. ; 20 см. — 

100 экз. — ISBN 978-617-669-131-0. — [2013-210 Н] 

Содерж.: Нет без веры жизни : "... как не верить людям?.." ; Жизнь расцветает : 
"Ранним сказочным утром Солнце ярко светило..." ; Хочу любить : "... и быть 

любимым..." ; Тесен мой коридор : "... — никого здесь уж нет..." ; Яр-огонь : "Иду ли 

я, стою ли здесь..." ; Поговори со мной : "Спустились тучи — скрыли месяц..." ; Не 

надо слез : "... не надо горя..." ; Я окружен : "... собаками, о Боже..." ; Вера в мечту : 
"Как был я весел, и верил в мечту..." ; Нешуточное дело : "В нешуточное дело с 

тобой мы завязались..." ; Ми пройшли широкими степами ; Стремление : "В этой 

жизни есть стремленье к красоте и Свету..." ; Родная Россия — большая земля ; 

Письмо : "Я хочу к тебе прижаться, прикоснуться бы хоть раз..." ; Земля русская 

вечностью одета ; Русь великая : "... Русь привольная..." ; За Веру : "... за Силу, за 
Родину..." ; Россия, милая Россия : "... красою, удалью полна..." ; Солнышко красное 

— вечно прекрасное ; Золотой Путь : "... — Путь небесный..." ; Стою я один : "... в 

этом мире земном..." ; Слава стоголосая : "Родина великая, священная Земля..." ; 

Крамола : "Солнышко красное встает..." ; Встань, славянин : "Перун идет, Перун 
пришел встань гордо, славянин!.." ; Меч Перуна : "Тучи пришли, горизонт 

затнули..." ; Яр-солнышко прекрасно : "Какое ты красивое, лучистое, прекрасное..." ; 

Земля моя родная : "... мне больно за тебя..." ; Пламя Любви : "... необьятная 

Сила..." ; Хвала Яриле : "Рассвет начинается — петухи пропели..." ; За Дружбу и за 
Правду : "... за Веру встать готовы..." ; Полынь-трава : "По полю иду, как Рассвет, 

пою..." ; Любви сгоревший пепел : "Зачем пылишь, Любви сгоревшей пепел?.." ; 

Буря затихла : "Буря затихла, волна уляглась..." ; Вечерний закат ; Краса неземная : 

"Краса неземная, тебя я увидел..." ; Лебедь моя белая : "... утром прилетела..." ; 

Коляда : "Свет великий к нам проишел..." ; Ты моя Любовь : "... жду тебя одну..." ; 
Жизнь без чести : "... нам не нужна..." ; Одиночество мое : "Одиноко я иду, Счастья 

мир свой обрету..." ; Воины Прави : "... на пути к Свету..." ; Одинец : "Я один иду по 

жизни, иду твердо, не спеша..." ; Полутона : "Я не люблю полутона..." ; Дева 

природа : "Смотрю на судьбу и дымком она вьется..." ; Весна моя : "Раскрой мне 
объятья, Весна моя..." ; Чудеса : "Верить будешь в Чудеса..." ; Дождик : "Льется 

дождь, стучит по крыше, заливает все вокруг..." ; Природа моя : "Чудная Радость — 

Природа моя..." ; Земля родная : "Мир засветился, озарились небеса..." ; Чужой 

вошел : "... в наш Родной дом..." ; Летаю и пою : "И я летаю и пою..." ; Я в тебе Души 
не чаял : "... я раскрылся для тебя..." ; Грусть : "Что со мной, откуда грусть, ты откуда 

прилетела?.." ; Прости : "... меня ты за Любовь..." ; Счастье приходит в дом : 

"И Счастье пусть приходит в дом..." ; Свет ярый : "... к нам идет — он нас всех 

озарит..." ; Жизнь летит : "Я лечу в тишине — слезы душат меня..." ; Ветер : 

"... вьюжит, Ветер северный, кружит голову, поет..." ; Новый день : "... царит за 
тучей, знаю — будет мир нам лучше..." ; На Душе : "... так больно — здесь царит 

печаль..." ; Во имя Жизни : "Идем на Смерть во имя Жизни..." ; Люди! Вставайте! : 

"... Очнитесь от сна!!! И светлый миг к нам придет!!!.." ; Пришла весна : "Мир 

волшебства в сердцах у нас — ясной Зарей расцвел..." ; Песня речкой журчит : 
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"... ярким Светом горит..." ; Жизни дом : "Мы приходим в Жизни дом..." ; Поиск 

познания : "Жар сжигает меня изнутри..." ; Сила в слове : "Где же Сила? В звонком 

слове..." ; Эти заборы и дома : "... — они ведь сами не построят..." ; Познание жизни : 

"Зачем пенять мне на людей..." ; Звездный шелк : "... укроет небо..." ; Великий 

Расвет : "... и Ярила встает..." ; Время мудрое : "Вот Время наше мудрое и..." ; 
В сраженье обрящем мы силу : "Мир предателей, убийц Ветер грозный разметал..." ; 

Лесные сказки : "Вода волной играет, резвится, как дитя..." ; Весенняя пора : 

"... приходишь в этот час..." ; Братик мой : "Помню, брат мой пришел, засветился 

тогда..." ; Ясная жизнь : "Вы представляете — живем мы в этом мире не однажды..." ; 
На родной Земле : "... пепел серый лежит..." ; Доченька : "Дочь! Я все время один..." ; 

Летней рассветной Зарей ; Светлый миг : "В растущей тишине взлетает светлый 

миг..." ; Лучик Солнышка поет : "Утренней росою Лучик Солнышка поет..." ; 

Любовь безответная : "... сейчас ты со мною..." ; Беседа (березка с дубом) : 

"Шелестит береза сказочной листвой..." ; Рассвет и полет : "Я пою тебе, как рассвет 
звенит..." ; Свежесть осени : "Только Радость, только Счастье..." ; Круги природы : 

"Жизнь моя прекрасная, светлая красавица..." ; Поиск Правды и любви : "Как понять 

— в чем Правда Жизни? В чем свой Путь мы обретем?.." ; Конь вороной : "Мой конь 

вороной, унеси меня вдаль..." ; Я тебя потерял : "... ты уже не моя..." ; Спи, Зима, 
проснись, Весна : "Светит нам Луна сквозь облака..." ; Лучик рассветный : "Мой луч 

неземной расцветает в ночи..." ; Напевы Земли родной : "... поют в мой рассветный 

час..." ; Сжигаю мосты : "Я сжигаю мосты — больше нет в них тебя!.." ; Взлет души : 

"Мой ангел земной, где я все потерял?.." ; Расцветает буйная Весна ; Вставай, народ 
славянский : "... вставай на светлый бой!.." ; Дорога и песня : "Дорога мчится, снег 

кружится..." ; Свеча Души : "Свеча одинокая в окне догорала..." ; Пробуждение : "Не 

знаю, зачем я пришел на рассвете..." ; Струны : "Как рвутся струны — знаем мы..." ; 

Дружба : "Идем мы навстречу рассвету, поем дружно, радостно песню..." ; В поиске : 

"Какая боль, какая боль! И что же в этой Жизни делать?.." ; Несбывшейся любви : 
"Вас я любил давно и беззаветно..." ; Девчушка милая моя ; Звезды любви : 

"Прекрасен взор твой и улыбка..." ; Ночь на Купала : "... — чудесный наш 

праздник..." ; Ищу тебя : "Боги мои, предки мои, Русь моя великая!.." ; Новые пути : 

"Вижу — не рассвете Солнце появляется..." ; Цветущий майский мир Любви ; Зов : 
"Ты слышишь Зов? — иди за ним..." ; Выбор : "Вижу, что обман во всем..." ; 

Березонька моя : "... моей Души признанье..." ; Как знать? : "... — где буду 

завтра я?.." ; По тропинке идем : "... и с тобою поем..." ; Растворю тоску : "Любви 

последняя пора пришла и тихо уплывает..." ; Правдой откроем глаза : "Вставай, 

поднимайся, ты — люд весь чесной!.." ; Поклоненье ни к чему : "Поклоняются 
святым, поклоняются Богам..." ; Ярость Жизни : "Перун, как сказочный Огонь, он 

Силой яркой воспылал..." ; Голубь : "... — птица чистая в полете, он приносит мир и 

Свет рассвета..." ; Волчье племя : "... свободы припало к Земле..." ; Крик в 

одиночестве : "Как болно ждать тебя сейчас, ну почему Душа в разрыве?.." ; 
Сомнения и Путь : "Где моя Вера, что со мной? Разве оставила меня?.." ; Осень-

красавица : "Красавица Осень поет светлой дымкой, мягкой печалью заходит 

Луна..." ; Разошлись пути : "Наверно, ты права — мы, наконец, расстались..." ; 

Помню и живу : "Как мало, мало времени — а впереди вся Жизнь..." ; Осень в 
березках : "... — земная краса..." ; Осень... дождь... : "... стучит капель в 

стекло... Мысли... думы... приходят, как назло..." ; Становитесь чище : "Люди, не 

пойму — обман стал нормой Жизни?.." ; Освободим свой дом : "Захват нашей 

страны планируют извне..." ; Друг ночной — Луна : "Друг ночной — моя Луна к нам 

сегодня входит..." ; Славный Харьков : "Славный город, славный город, славный 
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Харьков, милый мой..." ; Ночи белые : "... перекресток Любви..." ; Возьмемся за руки, 

друзья : "Нам улыбается Земля..." ; Рідна сторононька : "Матінко чарівна, рідна 

сторононька..." ; И все равно люблю : "... тебя, хоть это нелегко..." ; Я вновь пойду : 

"Я очень рад, взволнован тем..." ; Весна Жизни : "Мечется где-то Душа. Что она 

хочет, глупышка?.." ; Письма мои ты читала : "... но не ответила мне..." ; Будь 
счастлив мир : "Моя любимая, со мной..." ; Мы с тобой навсегда : "Я стою в тишине 

и пою для тебя..." ; Мы встретились : "... случайно и негаданно..." ; Вернулись в 

сказку : "Ведь без тебя нет Жизни мне, и я не сплю все эти ночи..." ; Серце в 

долонях : "... Життя в долонях..." ; Кайдани зривайте : "Я дивлюсь ворона в небі 
пролітає..." ; Прекрасна и коварна : "Как я могу ей петь! Ей — песни о Любви!.." ; 

Рассвет весны : "Иду по лесу, по лугам..." ; Встреча зари : "Как прекрасен Расвет над 

Землей..." ; Что мне делать? : "... Как жить в темноте подземельной?.." ; Гармония : 

"Тянутся к Свету руки и люди..." ; Растет в Душе Любовь : "И растет в Душе моей 

Любовь..." ; Ранок сяйвом затремтів ; Весна прийшла до нас : "Красою 
необ'ятною..." ; Мій Вітре, мій Вогню! ; Русь великая моя : "...! Матушка моя 

Земля!..". 

83. Шиліякі співанки : зб. вибр. муз. творів / [сл.] Юрій Шип. — Ужгород : 

Патент, 2013. — 479 с. : іл., портр. ; 21 см. — 1000 пр. — ISBN 978-617-589-061-5 

(у паліт.). — [2013-152 Н] 
Зміст: Івашкович Й. Усміхнений світ : "Усміхнені очі дитини..." ; 

Урочистість : "Ліси і гори, заждіте їх..." ; Веди їх, доле : "Врочисті посмішки та 

квіти..." ; Вічноцвіт : "У підсніжників є доля.." ; Не занапасти : "Вся краса 

чудесна..." ; Пісня колоскова : "Ви чули шерех колосковий..." ; Зерна радості посій : 
"Якщо маєш квіти-ружі..." ; Діти благодаті : "Світ гріховний потопає..." ; Мирославка 

йде до школи : "В Мирославки личко сяє..." ; Мокре колядує : "На Різдво 

Христове...". — Попенко М. Вже сонечко прийшло : "Веснонька воскресла..." ; 

Андрійкова колискова : "Спи, синочку, спи, Андрійку..." ; Воячок-дивачок : "Хотів 
котик воювати..." ; Співаночка грибарика : "Хлопчик у лісочку..." ; Працьовиті 

молодці : "Дітки старших потішали..." ; Крилатий помагач : "На стерні коло ріки..." ; 

Гарний і негарний хлопчик : "Викинув Михайлик..." ; Зайчикові друзі : "Забіг зайчик 

у село..." ; Косарі : "Клеплють коси косарі..." ; Тужу за тобою : "Радію, кохана..." ; 
Коло ліса криниця ; Люди молоді : "Люди, люди молоді..." ; Перлина серця : 

"Листячко зелене..." ; Напийся вроди : "На світі нас лиш двоє..." ; Побилися за ня 

хлопці : "Два хлопці ся так побили..." ; Грай, ромо-брате : "Ромо-брате, ми з 

тобою..." ; Анжеліка : "... довгопола..." ; Ішов ледар косити : "Ішов ледар на 

роботу..." ; Дідова співанка : "Половіє жовта нива..." ; Збережи для внуків : "Диво з 
див — Карпати..." ; Висока людина : "В Карпатському краю..." ; Гімн захисників 

природи : "Нас болить за квітку..." ; Дорожи природою завжди : "На спомин 

синочку..." ; Нянькова стріха : "У серці маю..." ; Моя столиця : "У моїй Сріберній..." ; 

Ходить Довбуш : "Там, де край наш піднебесний... ; Хлантова скарбниця : "Для Івана 
Хланти..." ; Всесуща триєдність : "Отець — Бог, людино..." ; Йорданське 

одкровення : "Бабин Святий Вечір..." ; Муки Господні : "Впав кривавий піт на хітон 

Господній..." ; Я — християнин : "Вчили мене батько й мати..." ; Божественна краса : 

"Божественна мить..." ; Радій, Віфлеєме ; Найсвятіша квітка : "Навіки чудесна..." ; 

Подобрій : "Доброта — краси княгиня..." ; Краса росте з любові : "У людей краси 
багато..." ; Дзвін : "З правіків єднає, будить..." ; Соло під небом : "Над небокраєм..." ; 

Впокорися : "В світі цім ніщо не вічне..." ; Бог любить мене : "Радію, бо маю..." ; 

Милосердний Боже : "Боже, Ти Любов'ю..." ; Господній дарунок : "Мій краю-

розмаю..." ; Господи, яви... : "Сповідаю серце й душу..." ; Ввійди в святу епоху : "Бог 
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світ створив любов'ю..." ; Де моя колиска : "Країв красивих пребагато..." : Не вмирає 

пам'ять : "Ідуть на цвинтар скорбні люди..." ; Живи для неба : "На землі ти, 

чоловіче..." ; Пірнай у річку знань : "Якщо жити хочеш файно..." ; У краси дитяча 

вдача : "У добра краси багато...". — Гайдук В. Там, де діти : "Лине поклик 

світом..." ; Веселики : "Гості бажані летять..." ; Новорічна втіха : "На дворі ніч давно 
темненька..." ; Хто це? : "Довгі вуха, довгі ноги..." ; Урок для синка : "Каже батькові 

синок..." ; Ми ходили в ліс : "Ми ходили взимку в ліс..." ; Де високі гори ; Милі 

внуки : "Є в Тарасика й Олесі..." ; Світлочола чарівниця : "Ранок вересневий..." ; 

Радуванка : "Радісно Панас..." ; Найдорожча книжечка : "Діткам біля липи..." ; Втіха 
дідуся : "Мчать онуки до дідуся..." ; Ми вчимося у Шевченка : "Ми такі у школі..." ; 

Не барися : "Зацвіла моя черешня..." ; Квіти щастя : "Я — проста людина..." ; 

Вернися : "Та пійду я, пійду..." ; Молоді літа згадайме : "Давні мої цімборове..." ; 

Вийди, мила, до воріт : "Ходить осінь по стерні..." ; Мамчин любчик : "Чуйна мати 

мала..." ; Мій край : "Доля моя — доли й гори..." ; Лісоруб : "Народився у 
Карпатах..." ; Співаночка зеленої голочки : "Під наметом-небесами..." ; Мрія 

потічкова : "Я, малий струмочок..." ; Журба над криницею : "Верба коси 

нахилила..." ; Райський листопад : "Літає в лісі позолота..." ; Мій ідеал : "Бджола не 

знає днів спочину..." ; Дайте сонцю дорогу : "До України пригорніться..." ; Чарівна 
блакить : "Небеса й вода тут сині..." ; У Карпатах : "... все чудове..." ; Серце мого 

краю : "Ужгород віками..." ; Село за рікою : "Побожна Ужанська долина..." ; 

У Великих Лазах : "Ще коли світанок..." ; Мій прадавній родовід : "Родовід моїх 

краян..." ; Син : "Його ростила для звитяг..." ; Славний хлоп : "Його Штати знали й 
знають..." ; Як Марія заспіває : "Файні люди-березняни і така Марія..." ; Летять роки 

на крилах пісні ; Віват, маестро! : "Пливуть літа життя все далі й далі..." ; Божа 

Вікторія : "Уся земля святкує..." ; Славлю Бога : "Божа велич квітне всюди..." ; 

Поможи нам, Божа Мати : "О Божая Мати..." ; З нами Небесна Цариця : "У Карпатах 

Божа Мати..." ; Щасливий плай : "Ходимо шляхами..." ; Жертвуй Богу : "Як 
збираєшся в дорогу..." ; Христовий апостол : "Там Юда Тадей..." ; Серце Духновича : 

"Наша доля — його рани..." ; Квітка Голгофи : "Цвітуть квітки Голгофи..." ; Святий 

талісман : "Не знаю... Не знав я ніколи..." ; Радій, Україно : "... вітай урочисто..." ; 

Миром Божим освятіться : "Грішне людство кари, біди гнули..." ; Лети, моя пісне : 
"Позич мені крила..." ; Наша берегиня : "Наша пісня, наша мова..." ; Віддай серце 

Богу : "Як збираєшся в дорогу..." ; Певна дорога : "Ходимо шляхами..." ; Щасливі 

батьки : "У Юрасика є мамка..." ; Відкрий, синку, вічка : "Ангелик уранці коло ліжка: 

"Синку"..." ; Ганнуся до Ісуса йде : "Вже скінчила клас четвертий..." ; Під образом : 

"На Ісуса позирає..." ; Диво-ружі : "Чари ніжності й кохання..." ; Ластівка : "Вона — 
у золоті царівни..." ; Цвіте краса над Ужем : "Над річкою Ужем чисті небеса..." ; Усім 

і собі : "Будьмо чисті в слові..." ; Чиніть добро : "Живіть, творіть, горіть, садіть: по-

доброму!..". — Керецман М. Петрикова радість : "Сіло сонце на горі..." ; Оксанка-

веснянка : "Любить дівчинка Оксанка..." ; Горобчикова пісенька : "Цвірінь, 
цвірінь..." ; Не тягни кота за хвіст : "Не тягни за хвіст кота..." ; Має дідо піпу : "На 

горі пасе отара..." ; Пацятко : "Я маленьке поросятко..." ; Як виросту : "Я, русиночка 

маленька..." ; Чари життя : "Квітка рум'яна..." ; Синя знада : "Я люблю Марічку..." ; 

Вже ся зеленіє : "Когут піє в тиші..." ; Мала баба курку : "Жила красна курка..." ; 
Бодай би ти, фрайирику : "Чи ти тямиш тоті ночі..." ; Піштова натура : "Пішта вдинь 

ночує..." ; Як тя найду : "Коли я тебе зустріла..." ; У веселому селі : "Гудак давно 

гув..." ; Три фешаки : "Велет співу, сивий з лисим..." ; Моя мила шатя прала... ; Гриць 

без ногавиць : "До коханки Гриць ходив..." ; Бабина сметана : "Розум баба мала..." ; 

Був бичок у баби ; Дроздова зозуля : (сумна байка) : "Ку-ку, ку-ку..." ; Нигда не 
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забуду : "Глипаву на дичку..." ; Деца коло пеца : "Легко в селі гайновати..." ; Хоч я 

сивий : "... — та красивий..." ; Березневі коти : "Сонечко пригріло..." ; Яке у Правди 

серце ; Скарга старого коня : "Заіржав з діброви..." ; Плач дівчини : "Мала мати єдну 

дочку..." ; Що ви начинили? : "Жили предки перед нами..." ; Скорбота : "Хлопця 

молодого..." ; Заспівайме, пригадайме : (давні мотиви) : "У неволі Отчий Край..." ; Ой 
Боже мій, Боже : "Дома дід старенький сльози проливає..." ; Моя осінь 

пахне смутком : "У небі ватра догорає..." ; Співанка не для всіх : "О сини мої, 

сини..." ; Єсьме діти свого краю : "Бог на світ нас дав..." ; Зірниця срібної землі : 

"Там, де вітри клекочуть та орли...." ; Тут є ми : "Верховина — отчий край..." ; Доки 
буде Верховина : "Треба матір для дитини..." ; Свого роду я син... : "Верховина — 

мій край..." ; Яворе мій кучеряаий : "Ой цімборику-яворе..." ; Якщо ти з села : "Коли 

цвітуть сади..." ; Я твій, о радосте моя : "В душі моїй душа Карпат..." ; Щедрота : 

"Руна-полонина..." / гарм. М. Попенка ; Тур'янський дивосвіт : "Тур'янська 

долина..." ; Де ти? : "Де адреса мого друга?.." ; Единий Бог : "Усе на світі цім 
старіє..." ; Найблаженніша мати : "Божа ласка дорога..." ; Останній звіт : "Звітують 

людям люди..." ; Іду на коляди ; Приужанські зарічани : "Гори, доли та ліси..." ; 

Голос душі : "Задивляюся до неба..." ; Сердита вода : "Карпати Вседержитель 

бачить..." ; Поділилася : "Біля стін собору..." ; О свічко, скоро не гори : "Моя свічка 
догорає..." ; Де я буду спочивати... : (заповіт нащадкам)  : "Добрі люди, коло хати..." ; 

Ключі щастя : "Під святе крило Собору..." ; Незабутнє : "Спливли літа мої 

найкращі...". — Кобаль В. Кізочка і Лізочка : "Коло плотика ягничка..." ; Моя 

Земля : "... Соборна Україна..." ; Скрики : "Веселяться й плачуть скрипки..." ; Клич на 
поміч : "І земля єдина..." ; Учімося в дітей : "Люби, як люблять діти...". — Рак П. Ой, 

зацвіли гори ; Коли ще сонце спить : "Величає зелен-край..." ; Горнемось до 

Господа : "Сонце правди вічно світить..." ; Чесні діти : "Раді сонцю діти й квіти...". — 

Матій П. Признатися мушу : "Очі волошкові — зваби чарівні..." ; А я таку жону 

маю... : "Моя жона, як та квітка, хоть ся не пудрує..." ; Не дай ся чекати : "Коли ся 
стемніє, засвітиться небо..." ; Грішні чари : "Маю я слив'янку, як гарячі губи..." ; Тече 

Тиса до Дунаю : "Зеленіють наші гори..." ; Летів голуб : "На заручини до любки..." ; 

Легковажна Магдалина : "Магдалина, мов калина серед літа вбрана..." ; Невдячний 

бидляк : "З Бичка хотів Пегаса Віл..." ; Де чайки над Ужем : "Де парки, алеї, п'янкий 
аромат..." ; Мокрянське літо : "Сходить сонце з-між беріз у високі небеса..." ; 

Волонтери світла і чеснот : "Славний шлях пройшла "Просвіта"..." ; Од Мокрого до 

Сасова : "Там, де Сасово та Мокре — зеленіють доли й гори..." ; Яса Господнього 

лиця : "Обличчя Господа святе..." ; Голгофа : "За людський кожен гріх..." ; 

Благовіщення : "Вість приніс до Назарету Гавриїл Архангел з неба..." ; Почуй, 
помилуй, поможи : "Небути чи бути — залежить від нас..." ; Світ спасе здоровий 

розум : "Щастя, як і річка, має..." ; Що треба лелекам : "На лугах лелеки, де густі 

шувари..." ; Дорога до Бога : "Створінням чудесним, людино, єси..." ; Від кари 

винним не втекти : "У болях корчиться Планета..." ; Небо людям сповіщає : 
"Наймиліше в світі свято..." ; Знаю : "Нигде неє краю (на усьому світі!)..." ; Я благаю 

тебе. сину. — Герц М. Скажу їй сьогодні... : "Очі волошкові — зваби чарівні..." ; 

Щасливий сад : "Де ти, дівчино, була..." ; Щоб срібна земля зеленіла : "Як власні очі 

й серце в грудях...". — Червеняк А. Живу тобою : "О, серця мого скарбе, і муко, і 
відрадо..." ; Материнські чекання : "Суєти у нас багато..." ; Ходить зворами весна : 

"Від села до села..." ; Журавлині заручини : "Вітер ніжно гладить трави..." ; Моє 

село : "Воно — то мій Хорал, тривога і печаль..." ; Наші краяни : "Під Карпатами 

наш край..." ; Задивлюсь на Березний : "Ой піду я в синьогори..." ; На Тарасовій горі : 

"Одержимо завше мрію у святих місцях бувати..." ; Чари Задора над Ужем : "У старій 
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частині міста..." ; Неповторний співець : "Плакав сорок другий рік..." ; Пам'ятай! : 

"Хто не любить своїх ближніх і про них не дбає...". — Хазитарханов А. Їчте 

пироги : "В пирогах кипить потуга...". — Андріюк С. Оселя чеснот : "Розум, серце, 

дух зелен-верховин...". — Попович В. Красне поле : "Помирав хлопчина-квітка...". 

— Панцо В. Святий вечір : "Над Вертепом засвітила..." ; Спаси і помилуй : "О Боже, 
спаси і помилуй...". — Волонтир В. Світочі слов'ян : "Із Мора вийшли...". 

84. Шипков Н. В. Земля-планета — Отчий дом : песни : [для голоса с фп.] / 

Николай Шипков ; [стихи Э. Ивановой]. — Харьков : Эксклюзив, 2012. — 87 с. : 

портр. ; 20 см. — ISBN 978-966-2166-63-7. — [2013-163 Н] 

Содерж.: А на войне, как на войне : "Когда на Родину святую..." ; За хребтом 

Саянским : "В далеке далеком, за хребтом Саянским..." ; Земля-планета — Отчий 

дом : "Земля любимая, нам Богом данная..." ; Сибирь морозная : "На ножках — 

валенки, Сибирь морозная..."; Леса Сибирские : "А в Сибири — леса, где бушует 

черемуха!.." ; Молитва : "Помоги мне, Боже, помоги..." ; О! Эта женщина : "Ее душа 

рыдала, плакала..." ; Про Иванов-Иоаннов : "Там, где Ваня жил когда-то..." ; Слава 

книге и ее друзьям : "В этот день распахнутых дверей Харьковской библиотеки для 

детей..." ; Цветет черемуха : "А под окном у нас цветет черемуха..." ; Я приду : "... в 

твой край березовый...". 

85. Ave, Maria! : перлини світ. вок. класики в пер. для голосу в супроводі 

бандури : [збірка] / ред.-упоряд.: Н. Якимець, Р. Кундис. — Дрогобич (Львів. обл.) : 

Посвіт, 2014. — 59 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-51-4. — [2014-101 Н] 

Зміст: Моцарт В. А. Ave verum corpus natum. — Бах Й. С. — Гуно Ш. Ф. Ave 

Maria. — Каччіні Дж. Ave Maria. — Луцци Л. Ave Maria. — Шуберт Ф. Ave Maria : 

"... Світлая!..". — Франк Ц. Panis Angelicus. — Верді Дж. Ave Maria. — Сен-Санс К. 

Ave Maria. — Баттістіні М. Ave Maria. — Масканьї П. Ave Maria. — Гайдн Й. — 

Віардо П. Канцонетта : "Giala notte s'avvicina..." / сл. П. Метастазіо. — Россіні Дж. 

La regata Veneziana : "Voda, o Tonio, benedetto..." / сл. К. Пеполі. 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого  

та сольного співу із супроводом і без нього 

86. Бражнікова Л. Д. Солоспіви, ансамблі та хори на слова Тараса Шевченка : 

до 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / Людмила Бражнікова. — Тернопіль : 

Навч. кн. — Богдан, 2014. — 43 с. : портр. ; 29 см. — Частина тексту рос. — 

ISBN 978-966-10-3360-2. — [2014-112 Н] 

Зміст: Барвінок цвів і зеленів ; Мені однаково, чи буду ; Навгороді коло броду ; 

Од села до села ; Якби мені, мамо, намисто ; Посвящение : (Тризна) : "Душе с 

прекрасным назначеньем..." ; Тополя : "По діброві вітер виє..." ; Над Дніпровою 

сагою ; Зоре моя вечірняя ; Зацвіла в долині ; За сонцем хмаронька пливе ; Думка : 

"Тече вода в синє море..." ; Бандуристе, орле сизий. 

87. Джунь В. І. Заспівай, моє серце : зб. вок. творів / Василь Джунь. — 

Житомир : Полісся, 2012. — 218, [1] с. : іл., портр. ; 27 см. — Текст укр., рос. — 

250 пр. — ISBN 978-966-655-621-2 (у паліт.). — [2013-114 Н] 

Зміст: Хустка тернова: На човні : "... нас було тільки двоє..." : романс / 

сл. Л. Українки ; Пливуть сади : "Куди ж? Куди пливуть сади..." : романс / 

сл. І. Сльоти ; Хустка тернова : "Слово до слова — хустка тернова..." / сл. Г. Чубач ; 

Що мені сказати : "Над моїми днями пролетіли гуси..." / сл. В. Крищенка ; 

Старовинний вальс : "Падає листя, падає..." / сл. авт. і М. Луківа ; З днем 

народження! : "... мій друже!.." / сл. авт. ; Пісня про долю : "Доле ж моя тиха, птице 
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перелітна..." / сл. І. Сльоти ; Я друзьям посвящаю стихи / сл. А. Дементьева ; Не 

прощальній свічі присягаю : "Ми наллємо у келихи світле вино..." / сл. Г. Шкляра ; 

Дідова хата : "Пам'ятає ще дідова хата..." / сл. А. Лісовського. В терновім вінку 

мелодій: В терновім вінку мелодій / сл. Ю. Рибчинського ; Пісня пам'яті : "Вже 

пролунав акорд останній..." / сл. Л. Гараган ; Падає сивий туман / сл. авт. ; Осінній 

мотив. Про любий край: Пісня про Ружин : "Тут колиска моя..." / сл. Г. Шкляра ; 

Урожайно-величальна : "Виростили в полі жито і пшеницю..." / сл. авт. ; Роси-

вереси : "Наче срібні розсипи..." / сл. авт. і М. Сича ; Янголи милосердя : "От і 

скінчилась зима..." /сл. авт. ; Пісня про медичних працівників : "Професій в світі є 

багато..." / сл. Ю. Рибчинського ; Михайлова криниця : "Біля криниці-студениці..." / 

сл. В. Грабовського ; Вальс для ластівок : "Де ж бо ті ластівки, що перед вікнами 

вились..." / сл. М. Сича ; Не сумуй, берізонько : "... край вікна..." / сл. І. Сабашної ; 

Заспівай ти мені : "Ти в мені не шукай..." / сл. І. Сльоти ; Стала б вишнею я / 

сл. невід. авт. ; Осінь золота : "Темно-сірий, темно-сірий екран вікна..." / сл. авт. і 

В. Шинкарука ; Не забывайте нас, учителей! : "И вот пришла пора нам 

расставания..." / сл. авт. ; Посій зерно : "... добірне в полі..." / сл. авт. і 

А. Прохоренка ; Букет мого серця : "Зів'ялий букет мого серця..." / сл. М. Єлькіна ; 

На осінні меди приїзди : "Коли згрібають у садах опалий лист..." / сл. Г. Шкляра ; 

Мы прославим наш Азов! : "Сейнера уходят в море..." / сл. авт. ; Інструментальна 

п'єса: Ча-ча-ча. Ми — на посту: Клятва на шаблі : "То не сніг у брові — весняні 

ручаї..." / сл. М. Сича ; Ой на горі : "... на просторі..." / сл. І. Сльоти ; Завещание 

вальса : "Вспомни, мой милый друг..." / сл. авт. ; Братські могили : "Вже весни не 

вперше травою покрили..." / сл. В. Крищенка ; Обеліск : "Розкажи, обеліск..." / 

сл. авт. і О. Головка ; Ты помнишь нас, Афганистан? / сл. авт. ; На страже закона : 

"Профессий в мире есть немало..." / сл. авт. ; Песня о милиции : "Я живу закон не 

нарушая..." / сл. Л. Рубальской ; Ми — на посту : "Вже нічка зорями укрила..."/ 

сл. авт. ; Міліцейський вальс : "Непомітно пройшли міліцейські роки..." / сл. авт. ; 

Путівцем біжить дорога : "Рано-вранці ми щоранку..." / сл. авт. і М. Сича ; Песня о 

пожарных : "Мои друзья прощаются со мной..." / сл. В. Гончарова ; Марш 

Черновецького : "Ну, здрастуй, Київ-град..." / сл. авт. Музика кохання: Ходило моє 

кохання / сл. А. Солонського ; Ясне кохання : "Чебреці гіркі в руці твоїй..." / сл. авт. і 

М. Прощарука ; Весняний вальс : "Ми знову зустрілись весною..." / сл. І. Редчиця ; 

Спомин про Купальську ніч : "На Купала земля прибралася..." / сл. В. Грабовського ; 

Голос : "Загубилось літнє сонце за борами..." / сл. В. Грабовського ; Усміхнися 

сонечко : "... мила, усміхнися..." / сл. авт. ; Скучай по мне : "... скучай до слез!.." : 

элегия / сл. М. Полюги ; Ворожи, ворожи : "Бей, цыганка в звонкий бубен..." / 

сл. Л. Рубальсккой ; Чорний терен : "... я рвав..." / сл. невід. авт. ; Літній дощ : "Моє 

ти зболене кохання..." / сл. авт. ; Затужила пісня : "Полетіло літо вслід за 

журавлями..." / сл. І. Редчиця ; А ты играй, играй, моя гармонь! : "Моя любовь ко мне 

придет..." / сл. авт.; В білому-білому / сл. М. Сича ; Звуки-чари : "Ой, грає скрипка 

уночі..." / сл. О. Косенка ; Твой город : "... — мир твой тоски..." / сл. авт. и 

И. Позевской ; Ні-ні-ні : "Обнімав я тебе до незмоги..." / сл. Г. Ткаченка ; Нічка-

босоніжка : "Тихо кличу темну нічку..." / сл. В. Грабовського ; Раз поїхали в ліс по 

дрова / сл. М. Дудинського ; Хмільний бузок : "Таня, Танічка, Танюша..." ; Мила моя, 

кохана! / сл. авт. Мамині мальви: Моя сім'я : "Коли запитують, бува..." / 

сл. С. Герасимчука ; Мамині мальви : "Кому всміхались мальви коло хати..." / сл. авт. 

і Н. Кобилінської ; Квітка льону : "Там, за лісом-королісом..." / сл. В. Грабовського ; 

Пісня про маму : "Материнську пісню колискову..." / сл. Л. та Н. Хлібінських та авт. ; 
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Пісня про рушник : "Дивлюся мовчки на рушник..." / сл. І. Михайлівської ; Маме : 

"Звездный тихий вечер, месяц над окном..." / сл. Ф. Семченко ; Розлука з мамою : 

"Ой цвітуть, ой як цвітуть..." / сл. І. Сльоти ; Білі, білі хризантеми : "Квітують в сиву 

осінь..." / сл. авт. Спи, мій хлопчику, засни: Спи, мій хлопчику : "... засни..." / 

сл. авт. та С. Майданської ; Голубка біла : "... довго летіла..." : колискова / 

сл. В. Шинкарука ; Вишенька : "Посадив п'ять вишень тато..." / сл. С. Пушика ; Доня, 

донечка : "... моя..." ; Разговаривали пони / сл. авт. 

88. Дудар П. П. Нова радість стала : хрестоматія Різдв. піснеспівів / П. Дудар, 

Н. Богачьова. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. — 127 с. ; 20 см. — (Серія 

"Колядки, щедрівки, вертепи"). — Бібліогр.: с. 120—121. — 500 пр. — ISBN 978-966-

07-2637-6. — [2014-026 Н] 

Зміст: Христос рождається, славіте ; Рождество Твоє : "... Христє Боже наш..." ; 

Студена зима небо обяла ; Діва днесь : "... Пресущественного рождаєт..." ; Дєва 

днесь : "Дєва, Дєва днесь Пресущественного рождаєт..." ; Нова радість стала : "... яка 

не бувала..." ; Новая радість стала : "Новая радість, новая радість світу ся з'явила..." ; 

Новая радість стала / оброб. П. Дударя ; Нова радість к нам явилась ; Новая радость ; 

Новая радість світу ся з'явила ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." / зап. 

А. Захарченка ; Новая радість світу ся з'явила ; Новая радість світу ся з'явила / запис і 

розшифрування М. Пилипчак ; Новая радість з неба загостила ; Зійшла зоря 

вставайте, люди ; Що ясна зоря всьому світу : "... засвітила..." ; Ясна зоря по всьому 

світу звістила : "Ясна зоря по всьому світу світила..." / гарм. Л. Шумовської ; Ясная 

засвітила зоря ; Десь високо в темнім небі : "... зірка засіяла..." ; Ой, високо в синім 

небі : "... зірка засіяла..." ; Ген далеко в темному небі : "... зірочка сіяла..." ; Стало 

ясно : "... по всім світу..." ; Страдно, страдно по всім світі ; Ой у світі на повіті ; Діва 

Сина породила ; На небі зірка : "... ясно сіяла..." ; Зійшла вже зоря на небозводі ; Гей, 

зійшла зоря : "... з синього моря..." ; У нашій землі : "... новая зоря..." ; Там високо 

над землею : "... зоря засіяла..." ; Панна Сина породила ; Зірка з'явилась ; Зійшла вже 

зірка. — В обробці: Нова радість стала : "... яка не бувала..." / оброб. Швидченко ; 

Нова радість стала : "... яка не бувала..." / за Є. Вітошинським ; аранж. П. Дударя ; 

Новая радість стала ; Новая радість світу ся з'явила ; На небі зірка ясна засіяла / 

оброб. Є. Вітошинського ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Зірка з'явилась / 

оброб. К. Стеценко ; Новая радість з неба загостила / оброб. В.Барвінського ; Нова 

радість днесь прийшла ; Нова радість стала / оброб. О. Кошиця ; Зірка з'явилась : 

"... і нам голосить..." / оброб. П. Дударя за К. Стеценком ; Зірка з'явилась : "... і нам 

голосить..." / оброб. А. Авдієвського ; Чудесна зірка : "... в небі сяє..." / Стех ; оброб. 

П. Дударя за М. Матерським ; Зоря зійшла : "... вставайте, люди..." / із зб. 

О. Тартаковской ; Там високо звізда ясна / із зб. О. Рибачок. — Копко О. М. На небі 

зірка / оброб. С. Вітошинського. 

89. Дудар П. П. Різдвяна ніч : хрестоматія різдв. піснеспівів. Кн. 5 / П. Дудар, 

Н. Богачьова, І. Побідаш. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. — 103 с. : іл. ; 20 см. 

— (Серія "Моє маленьке Велике Різдво", ISBN 978-966-10-1932-3). — На обкл. авт. 

не зазначено. — Бібліогр.: с. 95—96 (28 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-07-2636-9. 

— [2014-027 Н] 

Зміст: Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Нова радість стала ; Нова 

радість : "Нова радість, нова радість світу ся з'явила..." ; Нова радість к нам явилась ; 

Новая радость ; Новая радість світу ся з'явила ; Що ясна зоря всьому світу звістила ; 

Десь високо в темнім небі ; Ясна зоря звістила ; Зійшла зоря — вставайте, люди! ; 

Десь далеко в темнім небі ; Ой прийшло до нас святе Рождество! ; Ой, хазяїне, до 
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тебе ; Єсть радость велика на землі ; Вашого двора не минаємо ; Добрий вечір, люди, 

ми йдемо до хати ; В славнім граді Віфлеємі : "... настала новина..." ; На Різдвяні 

свята всі ся зрадуймо ; Чи ти дома, дома : "... пан-господарю..." ; Днесь поюще : 

"... купно ми іграймо..." ; А чи дома наш хазяїн? ; Пане господарю, на твоєму дворі ; 

А у цеї господині : "... в північ на Різдво..." ; Всі ми люди подорожні : "... з дороги 

зблудили..." ; Ой дзен добрий, пане господару : "... до тебе..." ; Пане господарю, на 

твоєму дворі ; Ангельським гласом : "... со небесний посол пастирі, пастирі..." ; Діва 

Марія гору копала ; Ой вставайте, браття : "... бо вже Божа днина..." ; Ой там на горі 

церкву будують : "... Дай йому..." ; Чи дома, дома господар дому ; Небо і земля ; 

Земля і небо нині святкують ; Студена зима небо об'яла ; С нами Бог ; Рождество 

Твоє, Христе Боже наш ; Діва днесь Пресущественного рождаєт. — Каліщук А. 

В небі зіронька сіяє / сл. авт. 

90. Зюлковський Ц. Ю. Мелодії душі : зб. вок.-хор. творів Заслуж. працівника 

культури України Цезарія Зюлковського / Волочис. від. культури РДА, Район. 

будинок культури "Гармонія", Метод. каб. — Хмельницький : Цюпак А. А., 2013. — 

75 с. : портр. ; 29 см. — Вид. коштом нар. деп. України С. Лабазюка. — 150 пр. — 

ІSMN 979-0-9007097-0-7. — [2013-104 Н] 

Зміст: Ой чия то хата скраю / оброб. для нар. хору Ц. Зюлковського. — 

Зюлковський Ц. З'єднаймось, брати-християни : "Своїми незлими ділами..." ; Храм 

Богородиці : "Як гарно у храмі Твоїм..." / сл. нар. ; Боже, Україну збережи : "Розцвіла 

калина в рідній Україні..." / сл. Н. Нагорянської ; Помолюсь до тебе піснею : "Не 

молитвою стослізною, як звертаються усі..." / сл. А. Матвійчука ; Рідна Україна : 

"Гори, ріки і долини, звук трембіти з полонини..." / сл. Я. Гладин ; То — наша, сину, 

Україна : "Ти чуєш, як шумить Дніпро..." / сл. Й. Струпюка ; Сини України : 

"У шеренги ми стаємо сини України..." ; Донечка України : "Розцвіла до сонця 

червона калина..." ; Зачекайте, літа... : "П'ятьдесят п'ять вже так швидко злетіло..." ; 

Подільський мій краю ; Подаруй мені : "... зоряну ніч..." ; Не сумуй, коханий... : 

"... що прийшла вже осінь..." ; Загадкова жінка : "... стрілась загадково..." ; 

Повернись, козаче : "Ой, там, за горою, ясне сонце сходить..." / сл. Н. Чухась ; Гімн 

держслужбовців : "Ми покликані служити для народу, для держави..." / 

сл. А. Волошиної ; Остання хлібина : "Це остання хлібина, остання..." / 

сл. Б. Олександріва ; Безсмертя подвигу : "В червні сорок першого почалась 

війна..." ; Солдати Вітчизняної : "... кругом пожежі й дим..." ; Імена, імена... : 

"... імена... Обеліски і плити гранітні..." / сл. В. Сойка ; Обеліск : "В тіні біля 

розлогого каштана..." / сл. Л. Поворознюк ; Прийшли наречені ; О, мати Божа : 

"Маріє діво преблага..." ; Ісусова жертва : "В ночі пізньої години успокоїлось все 

спить..." / авт. сл. не указ. ; Мій Боже : "... єдина надія моя..." / сл. В. Коцюбинської-

Мельник ; Сповідь : "На сповідь йду до Тебе, Боже..." / сл. Г. Ісаєнко ; Молитва за 

Україну : "Боже милосердний, Боже наш єдиний!.." / сл. Л. Панченко ; Спаси мене, 

Боже : "В тяжку і підступну годину нас доля чатує лиха..." /сл. Л. Петрової ; Доля 

Чорнобиля : "Над Чорнобилем — тиша, над Чорнобилем рай..." ; Музика землі : 

"Пречиста музика землі..." / сл. Г. Ісаєнко ; Дзвони Чорнобиля : "В Чорнобилі 

кульбаби не цвітуть..." / сл. Б. Олійника ; Веселковий зорепад : "Весняне сонце 

стукає у шибку..." / сл. С. Шиманської ; Земле — мати : "Раз прийшла я в темний гай, 

в зелену діброву..." / сл. Л. Паламарчук ; Пробачте, мамо / сл. М. Коломійця ; 

Молитва про маму : "Мамо, матусю, мила, хороша..." / сл. С. Рачинця ; Дівчина-

ластівка : "Ранок тихим променем грає у вікні..." / сл. В. Швеця ; Якщо поруч ти : 

"Від моєї мрії до твоєї мрії високим небом йду..." / сл. Р. Біберіної-Тимчук ; Серпневі 
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ночі : "У пам'яті моїй серпневі ночі..." / сл. П. Старости ; Танго : "Настав розлуки 

час..." ; Росинка : "Вранці встало сонечко..." / сл. Н. Нагорянської ; Єдина : "Це ти, це 

ти, пізнав тебе здаля..." / сл. О. Лупія ; Бабине літо : "Знову знялись у небо 

лелеки..." / сл. Ю. Хаята ; Відлітають літа : "Я за щастям біжу..." / сл. Ф. Тишка ; Ні, 

не забуду, ні! : "Кохання світ — це дивний острів..." / сл. В. Крищенка ; Літа мої : 

"Пролітають літа..." ; Золоте весілля ; Проліски матусі : "З березневим вітром 

проліски збирали..." ; Жоржини : "Постукала осінь в серце..." / сл. О. Діденко ; 

Крайня хата : "Мов веселка, розцвіла..." / сл. Я. Камінецького ; Слався, мово свята 

України : "Відлетіла моя колискова..." / сл. П. Карася ; Рідне місто моє : "Вітер пісню 

співає садам..." : Волочинський вальс / сл. С. І. Волинця ; Моїм батькам : "Веде мене 

знову дорога додому..." / сл. С. Мацеплюка ; Напій мене духм'яним соком : "Весна 

пташиною співає, а я п'янію від роси..." / сл. В. Остап'юка ; Рідний край — один! : 

"Із хати, що у рідному краю..." / сл. М. Гуменицького ; Новий день України : "До 

проміння в небесах..." / сл. І. Кубинського ; Рідній матусі : "Скільки в мамі сонця..." / 

сл. С. Касіянчука. — Івасюк В. та Зюлковський Ц. Моліться люди всі до Бога / авт. 

сл. не указ. — Люшня М. Молитва : "Хмари по небу пливуть дощові..." / 

сл. С. Рачинця ; оброб. для хору Ц. Зюлковського ; Моя Україна : "Я люблю коли 

сонячні ранки..." / сл. авт. ; аранж. Ц. Зюлковського. — Конющенко В. Напувай 

коня, козаче : "... адже завтра знову в путь..." / сл. В. Кулика. — Захарченко В. Вітре 

буйний / сл. Т. Шевченка ; аранж. для нар. хору Ц. Зюлковського. — Крикун 

С. Чорнії вуса : "Господи, помилуй, маю дикий гріх..." / сл. авт. ; переклад. для хору 

Ц. Зюлковського. — Татарченко Г. Зона : "Живемо в зоні вічної тривоги..." / 

сл. В. Крищенка ; аранж. для вок. групи Ц. Зюлковського. — Лобок В. Зацвіли 

волошки сині : "... край доріженьки..." / сл. О. Новицького ; оброб. для жін. хору 

Ц. Зюлковського. 

91. Куришев Є. В. Поезія Бориса Грінченка у творчості українських 

композиторів та виконавців : навч.-репертуар. посіб. для студентів ВНЗ / Євген 

Куришев ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — Київ : Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2013. — 207 с. : іл., портр. ; 29 см. — На обкл. та тит. арк.: 150 років 

від дня народж. Б. Д. Грінченка (1863—1910). — Рез. рос. — Бібліогр.: с. 196—197 

(50 назв). — 63 пр. — [2014-128 Н] 

Зміст: Твори українських композиторів на вірші Бориса Грінченка, що 

збереглися в особистому архіві письменника: Січинський Д. Дніпро реве : 

"... тремтить..." / сл. В. Чайченка : кантата. — Стеценко К. І тихая хатиночка ; Вночі 

на могилі : "... високій..." ; Бурлака : "Ой бурлака молоденький..." ; Могила : "Серед 

степу на просторі..." / сл. Б. Грінченка. — Левицький М. Смутні картини : "Убогії 

ниви, убогії села..." : романс / сл. Б. Грінченка. Твори українських композиторів 

епохи Бориса Грінченка: Леонтович М. Д. На русалчин Великдень : опера : [два 

хори русалок] / сл. Б. Д. Грінченка. — Степовий Я. На ринку в містечку ; Бурхливая 

річка : (хорові твори на вірші Б. Грінченка). Поетичні образи Бориса Грінченка у 

творчості сучасних українських композиторів та виконавців: Верховинець В. М. 

Бурхливая річка ; Сонечко ясне встає / вок.-інстр. аранж. К. Є. Кузьменка ; 

сл. Б. Грінченка. — Малий М. Г. Цикл романсів на вірші Б. Д. Грінченка "Весняні 

сонети": Сонет 1: Весна іде! : "... В повітрі молодому..." ; Сонет 2: Весна прийшла : 

"... Гаї зазеленіли..." ; Сонет 3: Іди у гай : "І кожен лист до листу прихилився..." ; 

Сонет 4: Сонце вже засяло : "Вона співа, що згинули морози..." ; Сонет 5: Місяць як 

сія! : "Вже в далині високій сяють зорі..." ; Сонет 6: Рясний садок : "... і затишний я 

знаю..." ; Сонет 7: Вона! Вона! : "... я бачу — між кущами..." ; Сонет 8: То сонце йде : 
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"Я ніч не спав, — заснуть не мав я сили..." ; Сонет 9: Скоріш! Скоріш! : "... од сірого 

туману..." ; Сонет 10: Воскресни і живи! : "Лежали скрізь замети сніговії..." ; 

Сонет 11: І світ воскрес! : "... І, працівник великий..." ; Сонет 12: На волі вітер віє : 

"В степу рвачкий на волі вітер віє..." ; Сонет 13: Та де вона? : "... Невже її не мати?.." 

— Вишинський В. Пісні вечірньої Зорі : вок. цикл на вірші Бориса Грінченка та 

українські народні тексти: "На землю вже вечір лягає..." / сл. Б. Грінченка ; "Уже 

сонечко закотилося..." / сл. нар. ; "Серед степу на просторі..." / сл. Б. Грінченка. — 

Касьянов В. Дума про отамана : "На ринку в містечку..." : гайдамацька легенда / 

сл. Б. Д. Грінченка. — Степаненко М. Ластівка : "Ти знов защебетала..." ; Весна 

прийшла : "... Гаї зазеленіли..." / сл. Б. Д. Грінченка. 

92. Мельничук Б. Д. Дарую вам Всесвіт : [зб. вок. творів] / Борис Мельничук. 

— Житомир : Полісся, 2013. — 135 с. : іл., портр. ; 30 см. — Частина тексту рос. — 

150 пр. — ІSMN 979-0-707521-04-8 (у паліт.). — [2013-115 Н] 

Зміст: Мельничук Б. Зоряний геній: Академік Сергій Корольов : "Лине пісня 

у зоряне небо..." : кантата-апофеоз : для чол. голосу, мішан. хору та фп. з орк. : 

клавір / сл. авт. і М. Марголіна ; Космічне : "Як тихо... За тисячі миль..." : 

мініроманс : для чол. голосу і фп. / сл. В. Головецького ; СМС коханій : "Яка солодка 

пісня твоїх чар!.." : для чол. голосу і фп. / сл. Г. Ткаченка ; Зорить у небо Корольов : 

"У сяйві сонячних будов..." : для чол. голосу, жін. анс. і фп. / сл. М. Марголіна ; 

Зоряний град України : "Над річкою тиша врочиста..." : для жін. вок. анс., або хору і 

фп. / сл. М. Никончука. Про земне — не фіолетово: Пісня солідарності : "Молодь, 

молодь всієї землі..." : для мас. хору і фп. / сл. Б. Тена ; Es ist so = (Буде так) : "Гостре 

каміння і шлак..." : для чол. голосу і фп. / сл. Б. Тена ; Мій тато : "Спливли літа, і... я 

не молода..." : для жін. голосу і фп. / сл. Л. Павловської ; Явір : "Ген стоїть 

покалічений явір..." : для чол. голосу і фп. / сл. А. Певка ; Життя буяє : "Дзюркотять 

ярами струмені весняні..." : для нар. хору без супроводу / сл. Б. Тена ; Горда пісня : 

"Давайте, друзі, зробим свято..." : для чол. голосу, мішан. хору і симфон. орк. : 

клавір / сл. Г. Ткаченка ; Пісня про Житомир : "Тут жито й мир навік збратались..." : 

для нар. хору і дух. орк. : клавір / сл. М. Миценка ; Гимн пожарников Москвы : "Над 

нашею столицею..." : для массового двухголос. хора и духового орк. : клавир / 

сл. Е. Мазко и Г. Ткаченко. Пастелі: Димки : "Сніги неміряні..." : для жін. хору або 

тріо / сл. В. Головецького ; Підсніженята : "Як вона чекала цього дня!.." : для жін. 

тріо або анс. / сл. І. Ліберди ; Весняні журавлі : "У блакитному небі..." : для дит. хору 

і фп. / за мотивами віршу Н. Лип'янець. Наспіви Леля: Повінь кохання : "Затопила 

любов. Захопила..." : для чол. голосу і фп. / сл. В. Головецького ; Крила в позолоті : 

"Розплелись, розсипались, розпались..." : для мішан. дуету і фп. / сл. Д. Павличка. 

Чари Мавки: Красуня україночка : для жін. голосу і фп. / сл. Л. Павловської ; Танго-

акварель : "Мінор дарує піаніно..." : для жін. голосу і фп. / сл. О. Демінцевої ; 

Недопите кохання : "На лід уночі нападали..." : для високого жін. голосу і фп. / 

сл. А. Журавського. Теми-проблеми: Два ножі : "Ми з тобою не чужі..." : для чол. 

або жін. голосу і фп. / сл. М. Пасічника ; Стій! Не колись! : "Долати гріх — вести 

двобій..." : для чол. або жін. голосу і фп. / сл. М. Волошиної ; Тужать верби : 

"... Тужать верби-вербиченьки..." : для жін. хору або анс. з басом / сл. В. Скволюка ; 

Затихає біль : "... відступа печаль..." : для жін. голосу і фп. / сл. Н. Остапенко. 

Святкові експромти: Перо і булава : "Коли світ занедужає раптом..." : для мас. хору 

у супроводі фп. / сл. І. Шевченко ; Вишивай, мамо, стежку : "Від'їджати з дому так не 

хочеться..." : для чол. голосу у супроводі фп. / імпровізація віршу І. Ліберди ; 

Серенада лікарю : "Вже стемніло, як прийшов додому..." : для чол. голосу з фп. / 
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сл. В. Оверчука. Веселі трелі: Підростають баяністи : для високого чол. голосу з 

фп. / сл. В. Грабовського ; Синя криниця : для чол. голосу і фп. / сл. П. Федотюка. — 

Демчук В. Пісня хулігана : "Ми зустрілися з тобою..." : до вистави О. Арбузова 

"Місто на світанку" : для чол. голосу і баяну / сл. авт. ; оброб. Б. Мельничука. 

93. Милаш Н. И. Песни днепропетровских композиторов на слова Николая 

Милаша : [факсимиле] / Николай Милаш. — Днепропетровск : А. Ленский, 2013. — 

78 с. : портр. ; 29 см. — Текст рус., укр. — 80 пр. — ISBN 978-966-2540-78-9. — 

[2013-198 Н] 

Содерж.: Тищенко И. На разных берегах : "Рядом дверь, и окошко твое..." ; 

Возвращайтесь скорее, солдаты : "Скоро вновь заиграют оркестры..." ; Школьный 

вальс : "Мы ей "Здравствуй!" сказали когда-то..." : (Прощание со школой) ; Реквием : 

"В Чернобыле звоны рыдают...". — Руденко Ф. Ванька-взводный : "Лейтенант — 

нет званья благородней...". — Резанова О. Вітри України ; Украинки мои, 

королевы : "Словно солнце глаза их лучатся..." ; Знамя милиции, взвейся выше! : 

"Почетно быть слугой народа..." ; Отметелила весна ; Полынь-трава ; Что ж обычаи 

мы позабыли? : "Степь ковыльная, воздух бодрящий..." ; Поцелуй меня, 

медсестренка : "Вперед, в атаку шли однополчане..." ; Прощальный звонок : "Мы ей 

"Здравствуй!" сказали когда-то...". — Логвинова Г. Было горьким бабье лето : "На 

плацдарме в сорок третьем..." ; Отвори мне, мамаша, калитку ; Плывут по реке 

веночки ; Полынь-трава ; Осенняя песня : "Листья желтые падают..." ; Луна из-за 

черешен льет ; Бродит нега над рекой ; Танго любви : "В этот школьный прощальный 

вечер..." ; Черный ворон ночи : "... крылья распростер..." ; Цветочки лютики : 

"Я тебя назвал цветочком этим..." ; Роняет зерна рожь : "Во что б ни стало 

высотой..." : (Марш танкистов). — Стефанов В. У рассвета окна розовы : "На 

рассвете дым березовый..." ; Сегодня бой и завтра бой : "Сегодня бой и завтра будет 

бой..." ; О юность, юность : "Под лепет волн и птичье пенье...". — Мелещук О. 

Зацветут сады в апреле ; Балаклея, ты — моя Держава : "Ты и свет мой, и 

надежда..." ; Луна из-за черешен льет ; Было горьким бабье лето : "На плацдарме в 

сорок третьем..." ; Песня о Днепропетровске : "Он на крыльях мечты и ветров...". — 

Лукьяненко В. Я стреножу в ночное коня. 

94. Пісенна Шевченкіана : [до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка : для 

учнів муз. шк., студентів / упоряд. О. Івасюк]. — Чернівці : Букрек, 2013. — 318 с. : 

портр. ; 30 см. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення та радіомовлення 

України за прогр. "Українська книга". — 1000 пр. — ISBN 978-966-399-545-8 

(у паліт.). — [2014-025 Н] 

Зміст: Лисенко М. Якби мені, мамо, намисто ; Ой по горі ромен цвіте ; 

Минають дні ; У тієї Катерини хата на помості ; Доля : "Ти не лукавила зо мною..." ; 

Понад полем іде ; Чого мені тяжко : думка ; У перетику ходила ; Ой нема, нема ні 

вітру, ні хвилі ; Іван Гус : "Кругом неправда і неволя..." : з поеми "Єретик" ; Сон : 

"Прощай, світе, прощай, земле..." ; Широкая, високая, калино моя : (із поезії "Чого ти 

ходиш на могилу") ; Ой діброво, темний гаю ; Орися ж ти, моя ниво ; Вітер в гаї 

нагинає лозу і тополю : із поеми "Мар'яна-черниця" ; У туркені по тім боці. — 

Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / оброб. К. Стеценка ; Зоре моя 

вечірняя. — Чайковський П. Навгороді коло броду. — Крижанівський Д. Реве та 

стогне Дніпр широкий / оброб. В. Косенка. — Підгорецький Б. Минають дні. — 

Степовий Я. Три шляхи : "Ой три шляхи широкиї..." ; Вітер в гаї не гуляє ; 

Я дивлюся аж світає ; Три шляхи ; Утоптала стежечку ; Ой діброво — темний гаю! ; 

Садок вишневий коло хати ; Тече вода з-під явора. — Стеценко К. Плавай, плавай, 
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лебедонько ; Сонце заходить ; Тополя : "По діброві вітер виє..." ; Ой у полі могила : 

із поеми "Наймичка" ; Рано-вранці новобранці ; Шевченкові : "Сонцем нам твоя 

пісня палала..." : Кантата для мішан. хору в супроводі фп. / сл. К. Малицької ; літ. 

ред. М. Рильського. — Січинський Д. У гаю-гаю. — Людкевич С. За байраком 

байрак ; Заповіт : "Як умру, то поховайте..." ; Чи ми ще зійдемося знову ; Закувала 

зозуленька ; Косар : "Понад полем іде..." ; Сонце заходить. — Барвінський В. Ой 

люлі, люлі, моя дитино. — Роздольський Д. Сонце заходить. — Воробкевич С. 

Думи мої ; Гомоніла Україна : уривок з поеми "Гайдамаки" ; Огні горять. — 

Топольницький Г. Ой три шляхи широкиї ; Перебендя. — Колесса Ф. Було колись. 

— Кос-Анатольський А. Учітеся, брати мої. — Лятошинський Б. Чернеча гора / 

сл. Є. Фоміна.  

95. Січинський Д. (1865—1909). Солоспіви Дениса Січинського та Ярослава 

Лопатинського з репертуару Катерини Маслій. Вип. 1 : антол. камер.-вок. музики 

Галичини : [навч. репертуар. зб. / упоряд. Овсіюк Н. М. ; вступ. ст. Н. Супрун-

Яремко] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка в Україні. — Рівне : 

ДМ (Дятлик М. С.), 2013. — 87 с. : іл., портр. ; 29 см. — (Українознавча наукова 

бібліотека НТШ ; число 36). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-

617-515-114-3. — [2013-200 Н] 

Зміст: Лопатинський Я. В неділеньку вранці : "... ідуть новобранці..." / 

сл. О. Федькович-Рожа ; Як я був молодий / сл. С. Любомира ; Най цвіти-рожі 

зацвітуть / сл. О. Луцького ; Як почуєш часом / сл. І. Франка ; Надії : "Ні не дарма 

оті, друже, надії..." / сл. С. Черкасенка ; Зелений гай, пахуче поле / 

сл. П. Грабовського ; Сирітка на зірку дивилась / сл. С. Яричевського ; Ах, скільки 

струн в душі дзвенить ; Її душа — то чайка над водою / сл. О. Олеся ; Журба : 

"Схилилась дуплява, гнила, порохнява..." ; Цвіти ще трохи / сл. П. Марієнка ; Горить 

моє серце / сл. Л. Українки. — Січинський Д. Дума про Нечая : "Ой не час тобі та й 

Нечаєнку..." / сл. нар. ; Як почуєш вночі / сл. І. Франка ; Не співайте мені цеї пісні / 

сл. Л. Українки ; Finale : "Розжалобилася душа..." / сл. Б. Лепкого ; У мене був 

коханий рідний край ; Із сліз моїх / сл. Г. Гейне ; пер. А. Кримського ; У гаю, гаю / 

сл. Т. Шевченка ; Бабине літо : "Гей, лети павутиння..." / сл. М. Гавалевича ; пер. 

С. Чернецького. 

96. Стефанишин М. С. Горить моє серце : пісен. зб. / Мирослав Стефанишин. 

— Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 280 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

9007105-0-5. — [2014-109 Н] 

Зміст: Стефанишин М. Солоспіви: Реве-гуде негодонька / сл. Л. Українки ; 

Я — Мавка : "... я донька волинського краю..." ; Заспівай мені, мамо : "... моя..." ; 

Лихо-борода : "Вийшла мила-чорнобрива..." / сл. О. Богачука ; Волинський вальс : 

"Наче свіжість нового світанку..." ; Співає Дніпро : "Вислухав мову Дніпра я..." ; На 

Світязі ніч : "Ти до мене горнись, ти спочинь хоч хвилину..." / сл. П. Маха ; Ой сини-

ясени : "Гудуть край поля ясени..." ; Той парк : "... і ті верби над Стиром..." / 

сл. Й. Струцюка ; Осанна : "Співали осанну в країні одній..." / сл. І. Корсака ; 

Луцький замок : "Зачепилася вічність крильми боривітра за вежі..." : (балада) ; 

Журавлина дума : "Сонячним клином пливуть журавлі..." ; Не гадай : "Кожен крок до 

тебе — як на перехрестя..." / сл. М. Мартинюка ; Світязяночка : "Рано-рано, 

спозараночку..." / сл. Т. Музичука ; Мовчання — золото : "... навіщо ті слова..." ; 

Виший, мила, сорочку мені / сл. В. Ткаченка ; Подаруй мені ласку : (романс) / 

сл. М. Андрушко ; Тополя : "Ой чого ти, тополенько, не цвітеш..." / сл. М. Ле-

вицького ; В моєму серці тільки ти : "Шепчуть пісню кохання тополі..." / 
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сл. В. Шовкун ; Подих Майдану : "Відкрилось небо з подиху Майдану..." ; Знову у гори 

іду / сл. М. Гнатюка ; Волошки сині : "Котяться полями хвилі..." / сл. П. Гоця. Дуети, 

тріо, квартети, ансамблі: Горить моє серце : "... його запалила..." ; Коханий мій 

краю : "Сторононько рідна! Коханий мій краю!.." ; Ноктюрн : "Лагідні весняні ночі 

зористі!.." / сл. Л. Українки ; Пісня про Луцьк : "Де калиною пахнуть світанки..." ; 

Пісня про рідне місто : "Вітерець із лугів повіває..." ; Солов'ї над Вижвою / 

сл. О. Богачука ; Місто моє : "Чи співає весна, чи дороги встеля..." ; Мавки : 

"В надвечірнім лісі..." ; У задумі над рікою ; Проліски : "Ген сніги тікають у яри 

глибокі..." / сл. П. Маха ; Над вечірнім Дніпром : "Тихий вечір, щедрий вечір..." / 

сл. П. Маха та П. Марущака ; Пісня про Світязь : "Стрепенулася тиша чаїним 

крилом..." ; Мовчить зоря : "Чому вуста твої мовчать?.." / сл. Й. Струцюка ; Козацька 

похідна : "Гримотять литаври, стяги пломеніють..." / сл. М. Олійника ; Край дороги в 

полі / сл. В. Гея ; Знов весна-красуня... : "Над Стиром небо зоряне..." / сл. О. Лупія ; 

Як цимбали обізвуться : "... з-за гори..." / сл. М. Петренка ; Над Світязем світить зоря 

світанкова / сл. Н. Гуменюк ; Осінні дощі : "... відшуміли..." / сл. В. Вербича ; Отчий 

край : "Щасливий той, хто матір має..." ; Чекає калина : "Над Бугом сумує калина..." / 

сл. М. Онуфрійчука ; Не забудь : "Ти говорила: "Не забудь"..." / сл. С. Пушика ; 

Бажання : "Заблудилися вітри..." / сл. А. Фартушняка ; Прийди до мене : "Зове весна 

очима добрими..." / сл. В. Герасимова ; А під нашими вербами / сл. М. Бахтинського ; 

Над Світязем ранок : "Погойдують хвилі вітри легкокрилі..." ; Вечірня казка : "На 

небесному прузі..." / сл. М. Мартинюка ; Мова барвінкова : "Велична, щедра і 

прекрасна мова..." / сл. Д. Лукича ; Де Черемошу плин : "На гладь Черемошу наніс 

день порошу..." / сл. Р. Савицького ; Мамині рушники : "За обрій котяться 

тумани..." / сл. Т. Музичука ; Шовкова косиця : "У горах Карпатах..." / сл. Т. Байди ; 

Луцький вальс : "Горять променисто вогні мого міста..." ; Волинянко моя, 

волинянко : "Наші мрії збулись..." / сл. М. Кузьо ; Моя лучанко : "Цвіт-красою лісів і 

лугів..." / сл. Я. Андрусяка ; Ой ти, калинонько : "Коли спадають ранні роси..." / 

сл. О. Лісової ; Село на Вкраїні : "Найкраще село на Вкраїні..." ; Захотілося 

грибочків / сл. М. Гнатюка ; Лучаночка-волиняночка : "Сяють зорі мерехтливо, 

мріють над Поліссям..." ; Світязький вальс : "Чарівності більшої в світі не має..." / 

сл. С. Олексеюк ; Молитва за Україну : "О Боже великий, святий, всемогутній..." / 

сл. Л. Засадко ; Волинські веснянки : "Весна наша з квітками..." ; Ягілочка : "Ягіл-

ягілочка..." : оброб. укр. нар. пісень. Хорові твори: Ой чого ти почорніло... / 

сл. Т. Шевченка ; Червона калино, чого в лузі гнешся / сл. І. Франка ; Благословенна 

та година : "Навік благословенна та година..." / сл. І. Франка і народні ; Давня весна : 

"Була весна весела, щедра, мила..." ; Вечірня година : "Уже скотилось із неба 

сонце..." ; Місяць яснесенький / сл. Л. Українки ; Привітальна : "Ви серцями 

покохались..." / сл. Д. Луценка ; Зацвіли черешні : "... на високій кручі..." ; 

Сопілчина : "Гей, моя сопілчино..." ; Журавель курличе : "... журавлиху кличе..." / 

сл. О. Богачука ; Тополина дума : "Ой повіяло з поля..." / сл. П. Маха ; Журавлиний 

клич : "Згадаймо, панове, дніпровські пороги..." ; Дума про Берестечко : "Під 

містечком Берестечком..." ; Сурми за горою ; Україна моя : "Між борами— село..." ; 

Народила Діва Сина ; Гомін, мати, гомін : "... спалена роса..." / сл. Й. Струцюка ; 

Яблунева задума : "Достигає в росянім літі..." / сл. В. Гея ; Гімн Університету : 

"Преславен храм Освіти і Науки!.." / сл. В. Слапчука ; Краю мій : "Засіваймо, люди, 

та й добірні зерна..." / сл. П. Коробчука ; Ода Луцьку : "На славу нащадкам Романа й 

Данила..." ; Осанна Волині : "Де озерна з небесною синню..." / сл. М. Мартинюка ; 

Грайте дзвінко струни! : "Я заграю на бандурі..." / сл. В. Якушевої ; Гімн кобзарів : 
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"Здавна і понині в нас на Україні..." / сл. А. Мігай ; Наш Луцьк : "Луцьк — сучасне і 

древнєє місто..." ; Славні козаки : "Гей, згадаймо, браття, ту годину..." / 

сл. К. Іванущика ; Ой ти, річенько : "... невеличенька!.." ; Лине пісня із небес / 

сл. Л. Засадко ; Поема про Луцьк : "Колись тут шуміли ліси кучеряві..." / 

сл. М. Кузьо ; Лірична дівоча : "В небі зорі засіяли..." / сл. А. Слюсаря ; Тарасові 

думи : "Думи, Батьку, твої думи..." / сл. М. Гнатюка ; Світязь : "Чарівності більшої в 

світі немає..." / сл. С. Олексеюк ; На многії літа : "Стелися, стелися, барвінку 

хрещатий..." / сл. А. Голентюк ; Поліська полька : "Там цимбали, скрипка й 

бубон..." ; Гей, музики, грайте ; До шлюбу йдемо : "... молодих ведемо..." ; Лети 

зозуленько ; Лебедонька : "Клади, клади, лебедонько..." ; Ой у полі три тополі / 

сл. нар. Обробки українських народних пісень: Я носила жито до шинку / оброб. 

О. Стадника ; Ой ішов Джурило з міста ; Червона калина : "... в три ряда саджена..." ; 

Ярема : "Я в полі родився..." ; Била жінка чоловіка ; Посію я конопельки. Твори для 

школи: Букварик : "Я беру букварик в руки..." ; На зеленому лужку / 

сл. Й. Струцюка ; Рідній школі : "Сіє зерня учитель — зросте диво-сніп..." / 

сл. І. Корсака ; На галяві : "... під сосною..." ; Чорногуз : "Жук-жученко — 

сажотрус..." / сл. В. Лучука ; Сонячні зерна : "Півник молоденький..." / сл. М. Марти-

нюка ; Дударик : "Ой, хотілося мені..." / сл. М. Гнатюка. 

97. Стефанишин М. С. Де калиною пахнуть світанки : пісен. зб. / [текст] 

Олександр Богачук, [муз.] Мирослав Степанишин. — Луцьк : Твердиня, 2013. — 

39 с. : портр. ; 29 см. — На тит. арк.: Кн. приурочена до 80-річчя від дня народж. 

поета. — 150 пр. — ISMN 979-0-707528-02-0. — [2013-195 Н] 

Зміст: Стефанишин М. Я — Мавка : "... я донька волинського краю..." ; 

Заспівай мені, мамо : "... моя..." ; Зацвіли черешні : "... на високій кручі..." ; Чарівна 

калина : "Зацвіла моя калина край села..." ; Пісня про рідне місто : "Вітерець із лугів 

повіває..." ; Пісня про Луцьк : "Де калиною пахнуть світанки..." ; Скрипка : "Чиє то 

серце в скрипці б'ється?.." ; Де шумлять гаї ; Солов'ї над Вижвою ; Журавель 

курличе : "... журавлиху кличе..." ; Сопілчина : "Гей, моя сопілчино..." ; Лихо-

борода : "Вийшла мила-чорнобрива..." / сл. О. Богачука. 

98. Стефанишин М. С. Не забудь : пісен. зб. / Олександр Богачук. — Луцьк : 

Захарчук В. М., 2013. — 60, [2] с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

9007081-2-0. — [2013-197 Н] 

Зміст: Грайте дзвінко, струни! : "Як заграю на бандурі..." / сл. В. Якушевої ; 

Гімн кобзарів : "Здавна і понині в нас на Україні..." / сл. А. Мігай ; Мамині рушники : 

"За обрій котяться тумани..." ; Світязаночка : "Рано, рано, спозараночку..." / 

сл. Т. Музичука ; Я — Мавка : "... я донька волинського краю..." ; Де шумлять гаї / 

сл. О. Богачука ; Мавки : "В надвечірнім лісі..." / сл. П. Маха ; Над Світязем ранок : 

"Погойдують хвилі вітри легкокрилі..." ; Луцький замок : "Зачепилася вічність 

крильми боривітра за вежі..." ; Журавлина дума : "Сонячним клином пливуть 

журавлі..." ; Не гадай : "Кожен крок до тебе — як на перехрестя... " / 

сл. С. Мартинюка ; Шовкова косиця : "У горах Карпатах..." / сл. Т. Байди ; Ой ти, 

річенько : "... невеличенька!.." / сл. Л. Засадко ; Прийду до тебе : "Коли весна 

прилине в рідний край..." / сл. Л. Василевської ; Мовчання — золото : "... навіщо ті 

слова..." / сл. В. Ткаченка ; Бажання : "Заблудилися вітри..." / сл. А. Фартушняка ; 

Над Світязем світить зоря світанкова / сл. Н. Гуменюк ; Пречиста Маріє : "О, Діво, 

Пречиста Маріє..." ; Отчий край : "Щасливий той, хто матір має..." ; Чекає калина : 

"Над Бугом сумує калина..." / сл. М. Онуфрійчука ; Наламаю маю : "... сум-журбу 

розмаю..." / сл. М. Ткача ; Колискова : "Ой спи, наша пташечко мила..." / 
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сл. О. Добка ; Прийди : "Зове весна очима добрими..." / сл. В. Герасимова ; Як 

цимбали обізвуться : "... з-за гори..." / сл. М. Петренка ; Де Черемошу плин : "На 

гладь Черемошу наніс день порошу..." / сл. Р. Савицького ; Не забудь : "Ти говорила: 

"Не забудь"..." / сл. С. Пушика ; Подаруй мені ласку / сл. М. Андрушко ; Згадай 

мене : "... під срібний дзвін дощу..." / сл. І. Калиниченка ; А під нашими вербами / 

сл. М. Бахтинського. — Українські народні пісні: Напилася на меду / оброб. 

М. Стефанишина. 

99. Стефанишин М. С. Тополина дума : пісен. зб. / [текст] Петро Мах, [муз.] 

Мирослав Стефанишин. — Луцьк : Твердиня, 2013. — 46 с. : портр. ; 29 см. — На 

авантитулі: Кн. приурочена до 80-річчя від дня народж. поета. — 150 пр. — 

ISMN 979-0-707528-05-1. — [2013-201 Н] 

Зміст: Місто моє : "Чи співає весна, чи дороги встеля..." ; Тополина дума : "Ой 

повіяло з поля ; Хвилі Світязя : "Низько чайка зліта, де озерна блакить..." ; У задумі 

над рікою ; Волинський вальс : "Наче свіжість нового світанку..." ; На Світязі ніч : 

"Ти до мене горнись, ти спочинь хоч хвилину..." ; Проліски : "Ген сніги тікають у яри 

глибокі..." ; Мавки : "В надвечірнім лісі..." ; Дівочі сни : "Ріки струмки вбирають..." ; 

Учительський вальс : "Там, де тополі виром зеленим..." ; Співає Дніпро : "Вислухав 

мову Дніпра я...". 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 

100. Вокально-педагогічний репертуар для дітей та юнацтва : навч.-метод. 

посіб. з вокалу для учнів початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. 

виховання), серед. загальноосвіт. навч. закл. / [уклад. Бугай О. І.] ; Упр. культури 

Полтав. облдержадмін., Обл. метод. каб. навч. закл. мистецтва та культури, Полтав. 

муз. училище ім. М. В. Лисенка. — Полтава : АСМІ, 2013. — 215 с. ; 29 см. — 

100 пр. — ISMN 979-0-9007076-1-1. — [2014-062 Н] 
Зміст: Обробки українських народних пісень: Подоляночка : "Десь тут була 

подоляночка..." ; На кладочці умивалася / оброб. Л. Ревуцького ; Вербовая дощечка / 

оброб. М. Дремлюги ; Веснянка : "На Дунаєчку, край бережечка..." / оброб. 

О. Рубця ; Ой ходила дівчина бережком ; Без тебе, Олесю : "... пшеницю возити..." ; 
Ой, піду я понад море ; Ой не шуми, луже / оброб. М. Лисенка ; Колискова : "Ой ти 

коте, не гуди..." ; Був собі журавель ; Добривечір, дівчино : "... куди йдеш?.." / оброб. 

О. Рубця ; Ой є в лузі калина / оброб. М. Колесси ; Ой летіла зозуленька / оброб. 

Д. Січинського ; А я люблю Петруся / оброб. М. Слонова ; Ходить гарбуз по городу / 

оброб. Н. Скоробагатько ; Ой піду я лугом : "... лугом долиною..." / оброб. 
М. Вілінського ; Чи я в лузі не калина була / оброб. А. Єдлички ; Ой знати, знати ; 

Пішов би я в ліс по дрова : "... в мене жінка чорноброва..." / оброб. Я. Бігдая ; Їхав 

козак за Дунай ; Чи се ж тая криниченька / оброб. А. Коціпінського ; Вечір 

близенько / оброб. С. Карпенка; Ой чого ти, дубе / оброб. К. Стеценка ; Про 
дівчиноньку : "Мав я раз дівчиноньку чепурненьку..." / оброб. Ю. Мейтуса. Пісні 

народів світу: Кукушка : "В полдень на опушке..." / оброб. Т. Сигетинського ; 

рос. текст В. Локтєва і Я. Смелянської ; Свадьба : "К дому подлетели..." / оброб. 

В. Іваннікова ; рос. пер. О. Фадєєвої : польські ; Дудочка : "Единственную песню, от 
счастья замирая..." / оброб. В. Фролова ; пер. Л. Некрасової : литовська ; Пой, 

сестрица милая / оброб. Я. Мединя ; пер. Е. Александрової: латиська ; Снова яблони 

в цвету / оброб. І. Ільїна ; рос. текст В. Крахта : сербська ; Уморилася : "Я на горку 

шла, тяжело несла..." ; Разиня блоха : "Жила была одна блоха..." : російські ; 

Цецилия / оброб. Х. Реймана ; рос. текст Н. Рождєственської : голандська ; Весенний 
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ветер : "Шепчутся ветви, ласковый ветер..." / оброб. Г. Хегга ; сл. Ю. Нюберга ; пер. 

В. Струєва, Ю. Верніковського : шведська ; Пер-музыкант : "Наш пер-музыкант был 

не очень богат..." / пер. О. Фадеєвої : норвезька ; Макароны : "Я живу среди 

развалин..." / оброб. Дж. Поропата ; пер. М. Улицького : італійська ; Весна : "Апрель 

в окно стучится..." / із зб. В. Мельо ; пер. А. Берднікова : неаполітанська ; В мире 
есть красавица одна / муз. Е. Шентирмай ; пер. А. Єфременкова : угорська ; Сулико : 

"Я могилу милой искал..." / оброб. А. Мегрелідзе ; рос. текст В. Подьєльського : 

грузинська. Класичні твори: Моцарт В. А. Тоска по весне : "Прийди, о май, и снова 

пусть рощи оживут..." / сл. А. Овербека ; Маленькая пряха : "Брось прялку, молвил 
Фриц сосед..." / сл. неизв. авт. — Бетховен Л. Походная песня : "Реют стяги наши 

грозно..." / пер. А. Глоби. — Шуберт Ф. Швейцарская песня : "На горке я сидела..." / 

текст В. Гете ; пер. С. Адріанова ; Шарманщик : "Вот стоит шарманщик грустно за 

селом..." / сл. В. Мюллера ; пер. С. Заяїцького. — Шуман Р. Приход весны : "Ушли 

снега и холод..." / сл. Г. Фаллерслебена ; рус. текст Я. Родіонова ; Заледве пролунає : 
з вок. циклу "Любов поета" / сл. Г. Гейне ; укр. пер. В. Стуса ; рос. текст Г. Лішина. 

— Гріг Е. Детская песенка : "Иди, козлик, смело скорее за мной!.." / сл. Б. Б'єрсона ; 

пер. В. Аргамакова ; Лесная песнь : "Ютясь в тени густых ветвей" / сл. Вінтера ; пер. 

А. Єфременкова. — Даргомижський О. Я вас любил / сл. О. Пушкіна. — Монюшко С. 

Золотая рыбка / сл. И. Захаревича. — Яковлєв О. Зимний вечер : "Буря мглою небо 

кроет..." / сл. О. Пушкіна. — Варламов А. Белеет парус одинокий / сл. М. Лер-

монтова. — Глінка М. Жаворонок : "Между небом и землей..." / сл. Н. Кукольника ; 

укр. пер. Б. Тена ; Гуде вітер : "... вельми в полі..." / сл. В. Забіли ; Не щебечи, 
соловейку / сл. В. Забіли ; Признание : "Я вас люблю, хоть я бешусь..." / 

сл. А. Пушкина. — Кюї Ц. Майский день : "Сияет сонце, воды блещут..." / 

сл. Ф. Тютчева ; Осень : "Осінь вже настала..." / сл. О. Плещеєва ; укр. пер. 

І. Стешенко. — Мусоргський М. Вечерняя песенка : "Вечер отрадный лег на 

холмах..." / сл. О. Плещеєва. — Чайковський П. Осень : "Скучная картина..." / 
сл. О. Плещеєва ; Мой садик : "Как мой садик свеж и зелен..." / сл. О. Плещеєва ; 

Весна : "Травка зеленеет..." / сл. О. Плещеєва ; Неаполитанская песенка : "Словно 

трепетное пламя..." / сл. Я. Серпіна. — Аренський А. Кукушка : "Там вдали за рекой 

раздается порой..." / сл. О. Плещеєва ; пер. І. Стешенко. — Степовий Я. Місяць 
яснесенький : колискова / сл. Л. Українки ; Утоптала стежечку / сл. Т. Шевченка ; 

рос. пер. М. Рильського. — Стеценко К. Стояла я і слухала весну / сл. Л. Українки ; 

пер. В. Звягінцевої. Дитячі пісні: Білаш О. Пшениченька : "Вітер віє, сонце гріє..." ; 

Калачі : "Несе киця на хвості..." ; Нічний гість : "Хтось постукав уночі..." / 

сл. Д. Павличка ; Горіховий дощ : "Ой зачах, ой заслаб подорожник..." ; Окунці-
стрибунці : "... чом такі стурбовані?.." / сл. В. Скомаровського. — Кос-

Анатольський А. Голочка : "В мене голочка слухняна..." / сл. І. Кульської ; рос. пер. 

Т. Волгіної. Філіпенко А. Веселі черевички : "А у мене черевички..." / 

сл. І. Кульської, Г. Беззубова ; Зацвіла в долині / сл. Т. Шевченка. — Мейтус Ю. 
Жартівлива пісенька : "Я ходив учора в ліс..." / сл. В. Бичка ; рос. пер. П. Син-

гаївського. — Дичко Л. Весела пісенька : "Пісенька оця моя..." / сл. І. Ла-

заревського ; пер. з рос. М. Томенка. — Кісельов А. Барабашка : "Потеряли мы 

покой..." : пісня із вистави "Канікули Барабашки" / сл. С. Ганшиної. — Агабабов С. 

Лесной бал : "В лесу на опушке, стрекозы подружки..." / сл. Н. Саконської. — 

Рожавська Ю. Котик і миші : "Ходить котик по кімнаті..." / сл. І. Кульської ; пер. з 

укр. Г. Беззубова ; Синичка : "Пташко синичко..." / сл. І. Кульської ; пер. з укр. 

Л. Титової. — Лазоренко А. Ми гуляли в полі / сл. І. Кульської ; пер. з укр. 

А. Сарапіна. 
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101. Методичний посібник для вокальних відділень ПСМНЗ : (шк. естет. 

виховання) / [уклад.: Г.-К. П. Бутовська, В. В. Шрага] ; Упр. культури і туризму 

Донец. облдержадмін., Донец. муз. училище. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. — 

115 с. : портр. ; 30 см. — Частина тексту рос., італ. — 100 пр. — ISBN 978-617-7049-

45-5. — [2014-063 Н] 

Зміст: Метод. рек. ; Воронін О., Вороніна Р. 30 Вокалізів на основі народних 

пісень ; Вправа на дихання ; Вправи на артикуляцію ; Ифферт А. Поезд мчится 

вдаль. — Гаврилов С. Учите меня музыке : "У пианино клавиши..." / 

сл. Р. Алдониной. — Українські народні пісні: Ой ти, кіт, ти воркіт ; Гриби : "Не 

тепер, не тепер на гриби ходити!.." ; А той любий Григорій ; Є в селі одна дівчина ; 

Пішла мати жито жати ; Зеленая ліщинонько. — Поляченко В. Літо : "Прийшла 

пора для нас тепліша..." ; Пісня про матусю : "Знову весна на порозі..." / сл. авт. — 

Гембера Г. Перший сніг : "На поля засіяні, на луги..." / сл. В. Морданя. — Габрон Є. 

Мама і сонечко : "Мамо, люба мамочко..." / сл. С. Жупанина. — Раухвергер М. 

Жартівлива : "По гриби ходила Зіна...". — Шайкіс І. Рідний дубочок : "На дубових 

вітах..." / сл. Г. Грайка. — Мясков К. Маленькі дударі : "Встали рано, до зорі..." / 

сл. В. Морданя. — Невід. авт. Дощик : "Дощ не злиться, не кусається..." ; Сніжок-

пушок : "По селу тепер щоднини..." ; День рождения : "Смотри, какой..." ; С утра до 

вечера : "Хлоп-хлоп, сто ребят..." ; Удивительный кораблик : "Жил-был кораблик..." ; 

У дедушки Макдональда ; Девочка из Лондона : "Имя твое можно узнать..." ; 

Утренняя роса : "Рассветный свежий ветер..." : (из книги старинных песен) / 

рус. текст Т. Сикорской. — Грановська Н. Кленові листочки : "Золотая осінь..." / 

сл. авт. — Філіпенко А. Нумо, друзі, у танок : "Балалайка є в Бориса..." / 

сл. Т. Волгіної. — Димань Т. Квіти для матусі : "У ліску проліску..." / сл. Н. Кир'ян. 

— Давидова Л. День матері : "День травневий, день весняний..." / сл. Кузьменко С. 

— Брусиловський Є. Дві ластівки : "Двом ластівкам із чужини..." / сл. Н. Забіли. — 

Майборода Г. Гаї шумлять / сл. П. Тичини : переклад. для дит. хору 

С. Крижанівського. — Рудківська Л. Стояла я і слухала весну / сл. Л. Українки. — 

Чембержі М. Веснянка : "Утікай, мороз-дідисько!.." / сл. Я. Коласа. — Кос-

Анатольський А. Думала смерека : "Думала сумна смерека..." / сл. Д. Павличка. — 

Pesenti M. O Biondetta Lascivetta. — Caldara A. Come Raggio di Sol. — Stradella A. 

Cosi, Amor, mi fai languir. — Monteverdi C. Lamento d'Arianna. — Гаврилов С. 

Новый год : "Снег на улице идет..." / сл. С. Никольского ; Красная шапочка ; 

Золушка : "Я Золушка, я замарашка..." : из цикла "Герои сказок" / сл. Р. Алдониной. 

— Равель М. Итальянская песня : "В груди гранитной бьется..." / пер. А. Глобы. — 

Гречанинов А. Подснежник : "В лесу, где березки..." / сл. П. Соловьевой. — 

Мендельсон Ф. Воскресное утро : "Тихим воскресным днем..." / сл. Л. Уланда ; 

рос. текст М. Павлової. — Миллер Г. Лунная серенада : "Стою и пою..." / 

сл. М. Пэриша. — Брамс И. В зеленых ивах. — Аренский А. Детская песня : "Там 

вдали, за рекой..." / сл. А. Плещеева. 

102. Педагогічний репертуар вокаліста-початківця для середніх голосів у 

супроводі фортепіано : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд.: К. Сятецький [та ін.] ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т. — Вид. 2-ге, випр. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 182 с. ; 30 см. — Бібліогр. в кінці біогр. 

довідок. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-56-9. — [2014-098 Н=22554] 

Зміст: Пісні з теситурою меншою за октаву: Українські народні пісні: 

В місяці іюлі випала пороша / опрац. С. Бугославського ; Їхав козак за дунай ; 

Україно моя мила : "... краю пам'ятливий..." / опрац. А. Коціпінського ; Казав мені 
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батько ; Ой гай. Мати ; Ой чия то хата скраю ; У суботу рано-пораненьку / опрац. 

М. Лисенка ; Ой єсть в лісі калина / оправ. Л. Ревуцького ; Ой знати, знати ; Чому 

соловейко : "... рано не щебечеш?.." / опрац. Я. Бігдая ; Ой орав мужик край дороги / 

опрац. А. Штогаренка ; Ти сказала: "Прийди, прийди" ; Чом, чом не прийшов / опрац. 

К. Сорокіна. Пісні з теситурою в межах октави: Українські народні пісні: 

Добривечір, дівчино : "... куди йдеш?.." / опрац. О. Рубця ; Журавель : "Занадився 

журавель, журавель..." / опрац. К. Стеценка ; Зоре моя вечірняя / опрац. Я. Степо-

вого ; сл. Т. Шевченка ; Копав же я криниченьку / опрац. А. Єдлічки ; Котику 

сіренький / опрац. Л. Ревуцького ; Ой відсіль гора : "... а відтіль друга..." ; Ой 

джигуне, джигуне ; Ой журавлю, журавлю ; Ой ходила дівчина бережком ; Солом'яні 

бички мав / опрац. М. Лисенка ; Ой за гаєм, гаєм / опрац. М. Миронов ; Ой не ходи, 

Грицю : "... та й на вечорниці..." / опрац. А. Коціпінського ; ред. І. Назаренка ; Ой у 

полі могила / опрац. А. Єдлічки ; Ой, що ж то за шум : "... учинився..." / опрац. 

К. Сорокіна. — Глінка М. Не щебечи, соловейко / сл. В. Забіли. Пісні з теситурою 

більшою за октаву: Українські народні пісні: Вечір близенько / опрац. 

С. Карпенка ; Вийшли в поле косарі ; Ой ти, дівчино, горда та пишна / опрац. 

А. Єдлічки ; Думи мої / опрац. М. Вериківського ; сл. Т. Шевченка ; Жалі мої, жалі ; 

Ой важу, важу ; Там де Ятрань круто в'ється / опрац. М. Лисенка ; Ніч яка місячна / 

опрац. Т. Безшляха ; ред. І. Назаренка ; Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя / 

опрац. Є. Турули ; Пішов би я в ліс по дрова : "... в мене жінка чорноброва..." / опрац. 

Я. Бігдая ; Реве та стогне Дніпр широкий / опрац. В. Косенка ; сл. Т. Шевченка ; 

Чорнії брови, карії очі / опрац. П. Нікітіна ; Як засядем, браття : "... коло чари..." / 

опрац. Л. Ревуцького. — Глінка М. Гуде вітер вельми в полі / сл. В. Забіли. — 

Рубінштейн А. Я бачив, як вітер березу зломив / опрац. І. Назаренка ; укр. текст 

В. Александрова. 

103. Пісні нашого народу : оброб. укр. нар. пісень для баритона у супроводі 

фп. : навч.-метод. посіб. / [упоряд.] Андрій Ковбасюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів : Трек ЛТД, 2013. — 64 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 64 

(16 назв). — ISBN 978-966-97215-6-3. — [2013-156 Н] 

Зміст: Віє вітер / опрац. М. Слонова ; Вечір надворі : "... ніч наступає..." / 

опрац. К. Скорохода ; Гаю, гаю, зелен розмаю / опрац. Г. Верьовки ; Гомін, гомін по 

діброві ; Де ти, доле моя, бродиш ; Ой у полі могила : "... з вітром говорила..." / 

опрац. А. Єдлічки ; Дивлюсь я на небо / опрац. В. Заремби ; Дунаю, Дунаю / опрац. 

І. Кушплера ; Ей, біда мене з хижі жене ; Полетів би-м на край світа / опрац. 

Б. Дрималика ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; Ой не шуми, луже, зелений байраче ; 

Ох, і не стелися, хрещатий барвінку / опрац. М. Лисенка ; Ой кряче, кряче та 

чорненький ворон ; Чи се ж тая криниченька? / опрац. А. Коціпінського ; Чия ж то 

хатина / опрац. Г. Майбороди ; Ой попід гай зелененький : (Балада про Довбуша) / 

опрац. Д. Задора. — Старицький М. Ніч яка місячна : "... зоряна, ясная..." / сл. авт. ; 

опрац. К. Скорохода. 

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори.  

Пісні для дітей 

104. Барвінок : зб. пісень для дит. хору : репертуар для учнів ст. класів ДМШ 

та ДШМ [для співу з супроводом і без супроводу / авт.-упоряд. Шамро Л. Л.] ; М-во 

культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв 

України. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 220, [3] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707505-86-1. — [2013-121 Н] 
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Зміст: Хорові твори українських композиторів: Хори без супроводу: 

Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України ні слава, ні воля..." / 

сл. П. Чубинського. — Лисенко М. Боже великий єдиний : "... нам Україну храни...". 

— Бортнянський Д. Тебе поем ; Утро : "... раннее настало незаметно. Еще темно 

вокруг..." / сл. К. Алемасової ; Концерт для хору № 3 : "Господи, Господи силою 
твоею..." / пер. для хору Л. Шамро. — Ведель А. Концерт № 28 Ч. 4 і 5 : "Тогда 

возликует от счастья..." / переклад. для дит. хору В. Попова ; текст для концерт 

викон. К. Алемасової. — Українські народні пісні: Ой сивая зозуленька / оброб. 

М. Леонтовича ; На вулиці скрипка грає / оброб. Е. Валя ; Вийди, вийди, Іванку / 
оброб. В. Уманця ; Ой ходить сон / оброб. В. Калениченко ; Сипле, сипле сніг / 

оброб. Ю. Корчинського ; сл. М. Підгірянки. — Козицький Ф. Веснянка : "А вже 

ясне сонечко припекло..." / сл. О. Олеся. — Мясков К. Веснянка : "Весно, весно, 

весно моя..." / сл. Д. Павличка. — Биков С. Сонце і місяць : "Що робить сонце 

уночі..." / сл. М. Вінграновського. — Шахневич Г. Сіє сонце літо : "Крізь гаряче 
сито..." / сл. А. Музичука. — Поклад І. Щедрий вечір : "Їде вечір на коні..." / 

сл. Ю. Рибчинського. — Штогаренко А. На вгороді : "... коло броду барвінок не 

сходить..." / сл. Т. Шевченка. — Уманець В. Ластівки : "... під хатою..." / 

сл. В. Морданя. — Дичко Л. Кружеляла ластівка : "В надвечір'ї весняному..." / 
сл. А. Демиденка. — Хори з супроводом: Лисенко М. Хор : А вже весна : з опери 

"Зима і Весна". — Фільц Б. Любимо землю свою : "Квітне й радіє земля..." / 

сл. М. Сингаївського. — Семенов О. Пісня любові : "Шелестючі сади вечорові..." / 

сл. М. Сингаївського. — Бец О. Сопілочка : "На плотику семибарвнім оче-
ретянім..." / сл. С. Майданської. — Народні пісні: Марина : "Кругом Мариноньки 

ходили дівоньки..." / оброб. К. Домінчена ; Тихо над річкою / оброб. Е. Валя ; 

сл. С. Черкасенка. — Майборода П. Тополина баркарола : "Дивляться тополів небо 

голубе..." / сл. В. Сосюри. — Фільц Б. Надійшла весна прекрасна / сл. І. Франка. — 

Карабиць І. Де вітер землю голубить / сл. В. Губарця. — Хорові твори зарубіжних 
композиторів: Хори без супроводу: Глюк К. Праздник хора : "Все мы в сборе в 

радостном хоре!.." / сл. І. Каруса ; пер. Е. Котляр. — Мартіні Дж. Ласточка : 

"Смотрите, как в небе ласточка с ветром задорным..." : канон / рос. текст 

Б. Карандасова. — Бах Й. С. Весенняя песня : "Солнышко в мае весь день сияет..." / 
рос. текст С. Гінзберг ; пер. для дит. хору В. Попова. — Шуман Р. Вечерняя звезда : 

"Далекий мой друг, твой радостный свет...". — Кюї Ц. Весеннее утро : "Загорелась в 

небе зорька золотая..." / сл. И. Бєлоусова. — Семенов К. Дожди : "Ударил гром и туч 

огромность..." / сл. Л. Татьяничевої. — Анцев М. Ива : "Что ты клонишь над водами, 

ива..." / сл. Ф. Тютчева ; пер. для жін. хору О. Красотиної. — Єлісеєва-Шмидт Е. 
Огоньки рябины / сл. авт. — Завалішина М. Осыпаются астры в садах / сл. І. Буніна. 

— Попатенко Т. О чем шумели деревья : "С утра и до вечера громко шумели ольха 

и черемуха..." / сл. Е. Авдієнко. — Бойко Р. Минуты : "... быстро тают..." / 

сл. М. Садовського. — Гаврилін В. Перезвоны : "Палочка считалка прилетела 
галка...". — Kukuleczka : пол. нар. пісня / оброб. А. Гайденка. — Хори з супроводом: 

Вівальді А. Gloria / пер. для дит. хору С. Крижановського. — Перголезі Д. Staba 

mater № 8 : "Fac ut ardeat cor meum..." ; Staba mater № 12 : "Quando corpus 

morietum..." ; Staba mater № 13 : "Amen, amen, amen...". — Форе Г. Agnus dei Recviem 
V. — Моцарт В. А. Qui tollis / пер. для дит. хору М. Макоді ; Мы поем веселья 

песни : з оперы "Похищение из серраля" / сл. К. Алемасової ; пер. для дит. хору 

С. Благообразова ; Цветы : "Росой студеной налиты..." / рос. текст Я. Серпіна ; оброб. 

для хору В. Попова. — Шуберт Ф. Баркарола : "Плавно, как лебедь, по влаге 

прозрачной..." / сл. Л. Штольберга ; пер. А. Плєщеева ; пер. для хору А. Степанова. 
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— Глінка М. Венецианская ночь : "Ночь весенняя дышала..." / сл. І. Козлова ; 

Попутная песня : "Дым столбом, кипит, дымится пароход!.." / пер. для дит. хору 

В. Соколова. — Бородін О. Улетай на крыльях ветра : хор из оперы "Князь Игорь". 

— Римський-Корсаков М. Звонче жаворонка пенье / сл. О. Толстого ; пер. для дит. 

хору Ю. Славнитського. — Кюї Ц. Царскосельская статуя : "Урну с водой уронив, об 
утес ее дева разбила..." / сл. О. Пушкіна ; пер. для хору Ю. Славнитського. — 

Рубінштейн А. Мелодия : "Ночь наступила, померкнул закат..." / сл. К. Алемасової ; 

оброб. для хору С. Сосніна. — Рахманінов С. Сирень : "Поутру, на заре, по 

росистой траве..." / сл. Є. Бекетової ; пер. для дит. хору В. Попова ; У моего окна : 
"... черемуха цветет..." / сл. Г. Галіної. — Гершвін Дж. Clap a yo'hands! = (Плескай в 

долоні) / сл. А. Гершвіна. — Дробязгіна В. И часы, и минуты / сл. С. Бережкова. — 

Броневицький О. Сердце Шопена : "Я прошу вас, маэстро..." / сл. В. Беккера ; пер. 

для хору Л. Шамро. — Хромушин О. Подснежник : "Я покажу тебе подснежник..." : 

з кантати "Счастливая песня" / сл. М. Садовського. — Кушнарьов А. Джо Билл : 
"Джонатан Билл, который убил..." / сл. С. Левіна ; аранж. П. Добровольського. — 

Бабаджанян А. Детства последний звонок : "Еще мы помним школьные 

экзамены..." / сл. М. Пляцковського. — Дунаєвський М. Цветные сны : "Все что 

было много лет назад..." / сл. Н. Олева. — Чичков Ю. Учителя, вы в нашем детстве 
остаетесь : "Ручьи звенят — и годы катятся, как талая вода..." ; Некогда стареть 

учителям : "Плавно листья рыжие летают..." / сл. М. Пляцковського. — 

Флярковський О. Прощальный вальс : "Когда уйдем со школьного двора..." : 

з к/ф "Розыгрыш" / сл. О. Дідурова. — Стегайло А. Музыка : "Весь мир напоен от 
края до края множеством звуков..." / сл. авт. ; пер. для хору Л. Шамро. 

105. В України — іменини : пісні для дітей на вірші Надії Гуменюк : [збірка : 

для співу з супроводом і без супроводу]. — Луцьк : Надстир'я, 2014. — 31 с. ; 28 см. 

— ISMN 979-0-9007102-4-6. — [2014-108 Н] 

Зміст: Ведмедеря М. Україна : "Є у кожної стеблини..." ; На калині солов'ятко ; 

Козак : "Шабелька при боці..." ; Святвечір : "На столі — свята вечеря..." ; Великдень : 

"Хати — мов писанки барвисті..." ; Писанка : "На долонці в Лесі..." ; Молитва до 

Миколая : "Святий Миколаю...". — Найда Я. Україно моя, Українонько! : "Моя 

вербо, моя калинонько...". — Максименко Ю. В України — іменини. — Циганкова І. 

Гімн : "Зупинись. У цю хвилину..." ; Прапор : "Небо синє — ні хмарини..." ; 

Вишиванка : "Дощик хлюпає осінній..." ; Я — Українка : "Я для рідних своїх ще 

дитинка..." ; України донечка : "Я у мамусі сонечко..." ; Вербна неділя : "Ранок, мов 

котик на гілці вербовій...". — Савраюк Ю. Чапики-чалапики : "Два гумових 

чапики...". — Ткачук С. Чапля й черепаха ; Ходить лісом жук : (жмурилка). — 

Романчук С. Кіт і семеро мишенят : "Чорний котик на снігу...". 

106. Васіна Г. В. Дитинство нам ніколи не забуть : пісен. зб. / Галина Васіна. 

— Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. — 64 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707516-43-0. — [2014-012 Н] 

Зміст: Дорога сторона : "Полонила ти душу..." / сл. А. Гаврилюк ; Ми — діти 

Вкраїни : "... зростаємо нині..." ; Школа шле привіт : "Дзвіночком вересень летить до 

нас..." ; Відчиняй, господар, двері : (щедрівка) ; Нас учила мати писанки писати : 

"Встали ми раненько писанки писати..." ; Нас зібрала рідна пісня : "... в коло..." / 

сл. Л. Засадко ; А мама з татом — зіронька і місяць : "Весна розвіє пелюстки 

крилаті..." ; Слова : "Є слова пестливі, є слова пригожі..." ; Нині свято вчителів : 

"Зникає на хмаринці літо променисте..." ; Учительська доля : "Дитинство і школа — 

стежки незабутні..." ; Пісенька Баби Яги : "Людиська звуть мене — Карга..." : (для 

новорічної вистави) ; Це березень : "Мереживо березове просіяло блакить..." ; 
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Христос воскрес для всіх : "Весна блакиттю світиться з небес..." ; Три соколи : 

"Виступала веснонька, виступала..." : (веснянка) ; Пряла веснонька зрання : "Золоту 

куделю сонечка..." / сл. М. Пишук ; Україно моя неозора : "Позбирали зірниці 

ранкові..." ; Ой, роде ти мій, роде : "Віночком на хатині гніздо лелека в'є..." ; 

Плекаймо нашу рідну мову ; Ми йдемо в бібліотеку ; Заграй-но нам, козаче : "Заграй-

но на сопілці нам, козаче..." ; Вітальна : "Шумлять тополі, вас вітають..." : (на свято 

Першого дзвоника) ; Дзвенить останній дзвоник : "В букети заховались краплиночки 

роси..." ; Останній травень в школі : "Замріялись тюльпани багаттям в квітнику..." ; 

Знайдіть у серці іскорку добра : "На білому світі багато чудес..." ; Стала зимонька в 

порозі ; Кіньми їхала зима ; Пісня Діда Мороза : "В небі вогники доріг..." ; Хай 

радіють люди : "Ткала білі килими..." : (колядка) ; Свято мами і весни : "Заплела 

берізка кіски..." ; Проснулися берізки : "... білокорі..." ; Великдень до весни у гості 

завітав ; Ти котися, писанко : "Як вербове гіллячко помережить цвіт..." ; Вітер роси 

косить : "Туман заплакав сивими сльозами..." ; Прокидайся, літній день : "На 

дзвіночок джмелик сяде — дзень-дзелень!.." ; Мрії дитячі — неба блакить : "На 

стежку станеш, вирушиш від хати..." ; Мрії, наче барви літа : "Завітав у гості 

ранок..." ; Осінь-подолянка : "В колісниці мандрував..." ; Де шукати кольори? : 

"Плакав спозаранку найдрібніший дощик..." / сл. Н. Бугай ; Разом з нами заспівай : 

"Хай пісня скликає друзів..." / сл. Я. Кушніра. 

107. Васіна Г. В. Ой котилось колесо : пісен. зб. [для дітей мол. та серед. шк. 

віку] / Галина Васіна. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. — 56 с. : портр. ; 30 см. — 

300 пр. — ISMN 979-0-707516-44-7. — [2014-013 Н] 

Зміст: Красуня : "Гарне личко рум'яненьке..." ; До бабусі й дідуся : "На 

горбочку, де вербичка..." ; Молить дівчинка маленька ; Будемо прощатися : 

"Розбудив будильник нас..." ; Щедра осінь : "У намисті із калини..." ; Хоровод ведуть 

сніжинки : "В колісниці об'їжджала..." ; Хлопчик-маленький : "... в сінці просився..." : 

(щедрівка) ; Небесна доріжка : "Простяглася знов доріжка..." : (колядка) ; Ой 

котилось колесо угорі : (веснянка) ; Босоноге літечко : "Наче блакитною 

стрічкою..." ; Поспішає в гості Спас ; Гноми пензлики взяли : "Під ялинкою у лісі..." ; 

Пісенька кульбабки : "В мене шапка — срібний пух..." ; Квартет : "На болоті біля 

гатки..." ; Мартин : "В господарстві є один..." ; Матінка-бджола : "На ромашку 

бджілка сіла..." ; Неслухняні комарики : "Засвітилися ліхтарики..." ; Втікачі : "Качка 

ряску на обід, на обід..." ; Ось така Сорока, Сорока-білобока : "Зачепивсь туман за 

крокви..." ; Перикотим'ята : "Простирадло літа, перикотим'ята..." ; Даринка та Сіра 

Спинка : "Мама виглянула з хати..." ; На сонячній галявині : "... в країні чарівній..." ; 

Зозулені черевички : "Прилетіла зозуленька, сіла на калину..." ; Чапленята : "Срібний 

дощик взяв кларнет..." / сл. Н. Бугай ; Матінко, матусю : "Засвітило сонце..." ; Пісня і 

казка : "... ходять у парі..." / сл. Л. Засадко ; Мамині помічниці : "Любить дівчинка 

Мілена..." ; Перший дзвоник вже лунає ; Це зима до нас прийшла : "Подивись, яка 

краса..." ; Шльопики-топики : "В літній дощик люблять дуже — ля, ля, ля..." ; 

Зайченя та їжачок : "В лісі під ялинкою..." / сл. Н. Недосєкової ; Попрощатися з 

садочком час настав : "Піднялося сонце мостом золотим..." ; Свято дошкільнят-

випускників : "Засвітили свічечки каштани..." ; Рідна моя школа ; Дід Мороз, заходь 

до нас : "М'яко стелиться сніжок..." ; Зажурився Джмелик ; Натомився пан 

Деньочок ; Сидели два воробушка : "Чирик, чирик, чирик, чирик..." ; День 

скінчився : "... клопіткий..." / сл. М. Пишук ; Вже летять журавлики : "... кру, кру, 

кру..." / сл. Н. Шугніло ; Радіймо ялинці-красі / сл. Г. Васіної ; Радіймо ялинці-красі : 

"Ми сміємося весело й дзвінко..." / сл. В. Лисюк, Г. Васіної. 
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108. Васіна Г. В. Я Господа молю : пісні для дітей та юнацтва : [для голосу з 

букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Галина Васіна. — Луцьк : Надстир'я, 2013. — 

43 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007102-1-5. — [2014-111 Н] 

Зміст: Я Господа молю : "Цвіте калина біля хати, курличуть в небі журавлі..." / 

сл. Г. Рудик ; Бог продовжить український рід : "Задзвонять янголята в срібні 

дзвони..." ; Хай Благовіст обійме цілий світ : "Колиско роду, наша Україно..." ; 

Молить дівчинка маленька ; Хто вишиє мені сорочку, мамо? : "В саду матуся вишню 

посадила..." ; Хрещений тато : "Вишивав ікону майстер у світлиці..." ; Великдень до 

весни у гості завітав ; Ти котися, писанко : "Як вербове гіллячко помережить цвіт..." ; 

Поспішає в гості Спас ; Знайдіть у серці іскорку добра : "На білому світі багато 

чудес..." ; Хай радіють люди : "Ткала білі килими..." : колядка ; Небесна доріжка : 

"Простяглася знов доріжка..." : колядка ; Хлопчик маленький : "... в сінці 

просився..." : щедрівка ; Лунайте, дзвони : "В пошані дзвони є донині..." / 

сл. Н. Бугай ; За бабусю молюся : "Богородице Мати, о Пречистая Діво!.." ; Нас 

учила мати писанки писати : "Встали ми раненько писанки писати..." ; Йде велике 

свято : "Як у хаті на столі..." ; Де ти, святий Миколаю? ; Все живе радіє : "Зіронька 

ясненька..." ; Відчиняй, господар, двері! : щедрівка ; Спи, моє малятко : "Нічка темна 

пізня..." / сл. Л. Засадко ; Синова молитва : "Я стою перед образом Божим..." ; Пісня 

про земну красу : "Подивись на поля — зеленіє земля..." / сл. Т. Музичука ; Христос 

воскрес для всіх : "Весна блакиттю світиться з небес..." ; До святої великомучениці 

Катерини : "Свята великомученице Катерино..." / сл. М. Пищук ; Йде святий 

Миколай : "Забілів від снігу гай..." / сл. О. Тарнавської ; В нас Свята вечеря / 

сл. Є. Лещук ; Три матусі : "Є у кожної дитини..." / сл. Л. Полтави ; Преподобний 

Миколай : "Снігом, снігом та льодами..." ; Миколайчику, завітай : "Є на світі свят 

багато...." ; Дзень, дзень, Миколай : "Дзень, дзень, дзень-дзелень..." ; Спалахнула на 

небі зоря / сл. невід. авт. 

109. Вчимося співати : зб. пісень : [до підруч. "Муз. мистецтво. 5 клас" 

Л. М. Масол, Л. С. Аристової та до підруч. "Муз. мистецтво. 5 клас" Л. Г. Кондра-

тової] : 5-й кл. [для голосу без супроводу / упоряд.:] Л. О. Хлєбникова [та ін.]. — 

Харків : Ранок, 2014. — 94, [1] с. : іл. ; 22 см. — (Співають діти). — ISBN 978-617-

09-1652-5. — [2014-073 Н] 

Зміст: Май Н. А я бажаю вам добра : "Одна земля, одна надія..." ; Золота 

зіронька : "Золота, золота зіронька у небі..." ; Новорічна пісня : "Тишком-нишком 

зникне осінь..." ; Червона калина : "Матуся навчила нас пісню співати..." / сл. авт. 

Каччіні Дж. Ave Maria. — Злотник О. Барви рідної землі : "Ми веселі малярі..." ; 

Школярі-школярики : "На підвіконні в класі квіти..." / сл. О. Вратарьова. — Януш-

кевич О. Біла казка : "Нам з дитячих мрій..." ; Веселкова пісня : "За веселковим за 

небокраєм..." ; Літо золоте : "Прилетіло літо, як на крилах..." / сл. М. Ясакової. — 

Чічков Ю. Веселі нотки : "Живуть собі нотки на світі малі..." / сл. Я. Халецького ; 

Дружать музика і діти : "Музику, музику чутно звіддаля..." / сл. М. Пляцковського ; 

Наша шкільна країна : "Не крутіть строкатий глобус..." / сл. К. Ібряєва ; У світі барв і 

мелодій : "І в сонце, і в негоду..." / сл. К. Убряєва. — Свидюк М. Моя Україна : 

"Золотавий вечір впав на тихі вери..." / сл. М. Бойко. — Соснін С. Веселі нотки — 

веселі дні : "Пісенька сніжна, з дитинства знайома..." / сл. М. Садовського. — 

Моцарт В. А. Весняна : "Прийди, весна, щоб знову..." / сл. К. Овербек ; укр. текст 

М. Познанської. — Житкевич А. Все це потрібно мені : "Милі, чарівні слова..." / 

сл. авт. — Роджерс Р. До-ре-мі : "До — горобчика гніздо..." : (із фільму "Звуки 

музики") / рос. текст М. Цейтліної ; укр. текст О. Лобової. — Лисенко М. Заклик 
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зими : "Нумо, нумо, збираймося..." : (з опери "Зима і Весна") / сл. Дніпрової Чайки. 

— Кириліна І. Зелене слоненя : "На острові Лабемба..." / сл. О. Вратарьова ; 

Співають діти : "Високу ноту взяв тендітний голосок..." / сл. Л. Гратюка. — Паулс Р. 

Запрошення : "Де на обрії надії..." / сл. Аспазії ; укр. текст О. Кожушко. — 

Островський В. Зимова пісенька : "Білим пухом вкрилось поле..." / сл. авт. — Фільц Б. 

На зеленому горбочку / сл. Л. Українки. — Кос-Анатольський А. Карпатське 

озерце : "У карпатському озерці..." / сл. С. Жупанина. — Дога Є. Хора дружби : "На 

світанні запашні..." / сл. І. Подоляну. — Крилатов Є. Крилата гойдалка : "Як чудово 

погуляти..." : (із фільму "Пригоди Електроніка") / сл. Ю. Ентіна. — Балема М. 

Козацькому роду нема переводу : "Сяяли на сонці шаблі запорожців..." / 

сл. М. Воньо, П. Карася. — Назарець М. Ми — козаки : "... ми гордість України..." / 

сл. авт. — Струве Г. Музика : "Хочу я побачить музику..." / сл. І. Ісакової. — 

Антоняк О. Ода пісні : "На перехресті сильних почуттів..." / сл. А. Орел. — 

Ведмедеря М. Христос Воскрес! : "... Усе радіє..." / сл. К. Перелісної. — Майстрова З. 

Я малюю море : "... і безмежні далі..." / сл. Г. Білак. — Таловиря В. Писанки : 

"Ввечері матуся нас чарує..." / сл. С. Жупанина. — Жилінський О. Пісенька джури : 

"Мій вусатий дід..." / сл. О. Кононенка. — Гладков Г. Пісенька друзів : "Кращого 

нема нічого в світі..." : (з м/ф "Бременські музиканти") / сл. Ю. Ентіна ; Пісня про 

чарівників : "Щоб змогли ми всі колись..." / сл. В. Лугового. — Карабиць І. Пісня 

про добро : "Гей, на видноколі..." / сл. Ю. Рибчинського. — Філіпенко В. Прийди, 

прийди, весно красна... / сл. А. Навроцького. — Чембержі М. Рідна Вітчизна : "Про 

неї, про рідну, луна наша пісня..." / сл. В. Лагоди. — Гірський Б. Рідна мова : "Як 

сонця безсмертного коло..." / сл. П. Осадчука. — Тарнавська І. Світ шкільний : "Із 

дитинства кожен знає — і дорослий, і малий..." / сл. Т. Демчук. — Зацепін О. Ти 

чуєш, море? : "Вірять кораблі всі у порту..." : (із фільму "Свистати всіх нагору") / 

сл. М. Пляцковського. — Стельмащук Л. Український віночок : "Для свого віночка 

назбираю квітів..." / сл. І. Голяш. — Птічкін Є. Якщо посміхаються веснянки : 

"Проліски синіють на осонні..." / сл. М. Пляцковського. — Левицька Л. Теплі 

джерела : "Багато пісень є, багато..." / сл. А. Канич. — Народні пісні: [українські]: 

Добрий вечір тобі, пане господарю! ; Зеленеє жито, зелене ; Запорізька похідна : 

"Сяяли на сонці шаблі запорожців..." ; Їхав козак за Дунай ; Од Києва до Лубен ; Ой 

на горі та женці жнуть ; Христос Воскрес! : "... Христос Воскрес!.." : обрядова пісня ; 

Тихо над річкою ; Чи не той то Омелько ; Бубонці (Jingle bells) : "Сяє срібний 

сніг..." : американська ; Танок каченят : "На веселих коченят..." : французька ; 

Чарівний смичок : "Прийшов у село музикант-старичок..." : норвезька. 

110. Вчимося співати : зб. пісень : 3—4-ті [кл. : для голосу без супроводу / 

упоряд.] М. К. Яскулко. — Харків : Ранок, 2014. — 143, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — 

На обкл.: Музичне мистецтво. — Текст укр., рос. — ISBN 978-617-09-1612-9. — 

[2014-072 Н] 

Зміст: Львов-Компанієць Д. Дружать діти на землі : "В коло всі..." / 

сл. В. Вікторова ; пер. з рос. М. Яскулка. — Кириліна І. Засмутилось кошеня / 

сл. П. Воронька. — Кабалевський Д. Ми третьокласники ; Ми хлопчики : "... ми 

хлопчики, серйозний весь наш рід..." ; Дівчатка ми : "... дівчатка ми, веселий весь 

наш рід..." : (епізоди з "Класного рондо") ; 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..." / сл. авт. — 

Асеєв І. Гра в слова : "Скажи гучніше слово "грім"..." / сл. А. Барто ; пер. з 

рос. М. Яскулка. — Гладков Г. Песенка друзей : "Ничего на свете лучше нету..." / 
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сл. Ю. Ентіна. — Попатенко Т. Шпачок прощається : "Осінь. Дощик сіється..." / 

сл. М. Івенсен ; Щеня і кошеня : "Жили в одній квартирі..." / сл. В. Вікторова ; Ось 

яка бабуся! : "Картку ми бабусину..." / сл. І. Черницької. — Мігай А. Господарі діти : 

"Може завтра, може, нині на дорогу дням новим..." / сл. М. Петренко ; Сім нот : 

"... чути звідусіль..." / сл. Н. Кулик. — Кніппер Л. Чому ведмідь взимку спить : "По 

галявці лісовій..." / сл. О. Коваленкова ; пер. з рос. В. Бичка. — П'єрпонт Дж. Bells : 

"Dashing through the snow... = Блещет яркий снег..." / пер. з англ. Ю. Хазанова. — 

Крилатов Є. Якби не було зими... : з м/ф "Зима в Простоквашино" / сл. Ю. Ентіна ; 

пер. з рос. О. Лобової. — Чичков Ю. Що новий приносить рік? / сл. М. Пляц-

ковського ; пер. з рос. О. Лобової. — Шутенко Т. Вальс сніжинок : "Ми в небі 

народилися..." / сл. М. Познанської. — Катричко М. Подарунок мамі : "Хлопчина я 

завзятий..." / сл. Д. Чередниченка ; Одуд дудочку зробив / сл. В. Кленця, Н. Андру-

січ ; Рідна мова : "Як сонця безсмертного коло..." / сл. В. Сосюри. — Дунаєвський І. 

Пісенька про капітана : "Жив відважний капітан..." : (з к/ф "Дети капитана Гранта") / 

сл. В. Лебедева-Кумача ; пер. з рос. М. Яскулка ; Лев і перукар : "Жив та був 

перукар..." : (песня из т/ф "Мэри Поппинс, до свиданья!") / сл. Н. Олева ; пер. з 

рос. М. Яскулка. — Минков М. Где водяться волшебники? : (из т/ф "Незнайка с 

нашого двора...") / сл. Ю. Энтина. — Ведмедеря М. Природа просить порятунку / 

сл. О. Іванової ; Немає України без калини / сл. Г. Клок ; Здрастуй, школо! : "Наші 

літні дороги й стежини..." / сл. Ф. Пантова ; пер. з рос. О. Лобової ; Це моя Україна : 

"Зацвітає калина..." / сл. А. Камінчука. — Димань Т. Писанка : "Ясного дня з неба 

сонечко гріє..." / сл. Н. Завальської. — Фільц Б. Жук-жученко : "... сажотрус..." / 

сл. В. Лучука. — Лобова О. Лине музика літа : "Шепотіли дзвіночки край 

безмежного поля..." / сл. авт. — Пахмутова А. Улица Мира : "На улице Мира — 

веселый народ..." / сл. Н. Добронравова. — Попернацький Л. Україно-світ : "Озори 

мене цвіт-калиною..." / сл. В. Герасимова. — Мельник М. Україно-дівчино : 

"Озовись сопілкою..." / сл. М. Бути. — Майборода П. Пісня допитливих : "А чому б 

іжать струмки?.." : (із к/ф "Абітурієнтка" ) / сл. М. Сома. — Степовий Я. Зоре моя 

вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Ханок Е. Ой, не те ще буде : "Задавати в школі 

нам..." : (песня первоклассника) / сл. И. Шаферана. — Савельєв Б. Справжній друг : 

"Дружба віддана не зламається..." / сл. М. Пляцковського ; пер. з рос. О. Пархо-

менка ; Великий хоровод : "Ми на світі народились..." / сл. Є. Жигалкіної, А. Хайта. 

— Глінка М. Гуде вітер вельми в полі / сл. В. Забіли. — Май Н. Дощик : "Знову на 

дворі дощик накрапає..." / пер. з укр. М. Яскулка. — Соснін С. Сонячні краплі : "На 

даху бурульки плакали..." / сл. І. Вахрушевої ; пер. О. Торгалова. — Гріг Е. Захід 

сонця : "Находить тінь, і день пройшов..." / сл. А. Мукка ; рос. текст С. 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. — 

Гусейнлі Г. Курчатка : "Ціп, ціп, мої курчатка..." / сл. Т. Муталібова ; пер. з 

рос. М. Яскулка. — Українські народні пісні: Котику сіренький / оброб. 

М. Вериківського ; Дівка Явдошка : "... сіяла пшеницю..." ; Ой на горі жита много ; 

Кукушка : "Кукушкой одинокой..." : швейцар. нар. песня / пер. О. Манучарової ; 

Щедрик, щедрик, щедрівочка ; Добрий вечір тобі, пане господарю! ; Грицю, Грицю, 

до роботи ; Соловеєчку, сватку, сватку ; Пастуша пісня : "Грає, грає пастушок..." : 

фр. нар. пісня / укр. текст Н. Забіли ; рос. текст Т. Сікорської ; Ой на горі жито ; 

Жучок : "Ходить Жучок по долині..." ; Вийшли в поле косарі ; Ой ходить сон : 
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"... коло вікон..." ; Повішу я колисочку ; Сіяв мужик просо ; Летіла зозуля : "... та й 

стала кувати..." ; Ой на горі та женці жнуть ; Слава нашим господарям ; Коза : "Го-

го-го, коза, го-го, сірая..." ; Ой рано, рано кури запіли ; Прийшли щедрувати : "... до 

вашої хати..." ; Забілів від снігу гай ; Вийди, вийди, Іванку ; Півник : "Тільки ранок 

синій встане на зорі..." : (лат. нар. пісня) / рос. текст А Машистова ; пер. з 

рос. М. Яскулка ; Полька : "Сяє в небі сонечко, сонечко..." : (чес. нар. пісня) / 

рос. текст В. Вікторова ; пер. з рос. М. Яскулка ; Ой прийшла весна : "Розійшлись 

хмарки, сонце глянуло..." ; Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." ; Прогулянка з 

батьком : "Біжить дорога дальняя..." : індонез. нар. пісня ; Санта Лючия : "Вітер на 

морі..." : італ. нар. пісня / рос. текст А. Горчакової ; пер. з рос. О. Торгалова ; Вниз по 

матушке по Волге : рус. нар. песня ; Жайворонок : "У блакитне лети небо..." : пол. 

нар. пісня ; Вишня : "Всюди вишня в цвіту!.." : яп. нар. пісня / пер. з 

рос. М. Яскулка ; Со вьюном я хожу : рус. нар. песня. 

111. Гірський Б. Перший раз у перший клас : зб. дит. віршів та пісень [для 

співу без супроводу / муз. і сл.] Богдан Гірський. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2013. — 78, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1979-8. — [2013-139 Н] 

Зміст: Перший раз у перший клас : "Запам'ятайте, мамо рідна..." ; До школи ; 

Минув Спас — до школи час : "Злетіло літо-літечко..." ; Перша "Читанка" : "... — 

гарно писана..." ; Свято перших читачів : "То щастя вийти з пелюшок..." ; Буквоїд : 

"Зустрів я буквоїда в книгарні на полиці..." ; Вчительська доля : "... щаслива, як 

нива..." ; Україна молода : "Не такі ми вже маленькі..." ; Жила в лісі баба Ляга ; 

Бібліотека — не аптека : "Бібліотека — то не аптека..." ; Там, над Вифлеємом : 

"... промінь зірки сяє..." ; В Божих яслах : "Зорі веселяться цим Різдвом 

Христовим..." ; Будеш повік, Маркіяне : "Явір на зрубі лежить..." ; Славний наш 

Тарасе : "Ой там, на калині, зозуля кувала..." ; Христос Воскрес! : "Співає серце 

радість дня..." ; Гаївка : "Ой дівчатка-весняночки..." ; Прощавай, Букварику! : "Слова 

у ній, немовби квіти..." ; Останній дзвоник : "Школо, прощай!..". 

112. Дудар П. П. Миколай — угодник Божий : зб. віршів, віншувань, театраліз. 

вистав, нар. та авт. пісень, молитов, богослужб. піснеспівів з нотами, присвяч. 

св. Миколаю Угоднику, Мирлікійському Чудотворцю : метод.-репертуар. посіб. для 

дошк. закл., серед. загальноосвіт. та неділ. шк. : [для співу в супроводі і без 

супроводу] / Павло Дудар. — Вінниця : ВМГО "Розвиток" ; К. : Родина, 2013. — 

108 с. : іл. ; 21 см. — Текст укр., рос. — Бібліогр.: с. 108 (17 назв). — 1000 пр. — 

ISBN 978-966-8877-11-7. — [2013-189 Н] 

Зміст: Народні пісні: Ой хто, хто Миколая любить / аранж. О. Рогач ; Ой хто, 

хто Миколая любе : колядка / аранж. Н. Богачьової ; Забілів снігами гай / аранж. 

О. Лісінчука ; Забілів снігами гай : "Він за нас все пам'ятає..." ; Святий Микола : "... в 

санях сидить..." ; Гей, світла зоря : "... над світом зійшла..." / сл. нар. ; аранж. 

П. Дударя ; Сидить Миколай й у конці стола ; Й у конец стола сидить Миколай ; 

Возбраний Чудотворче, наследниче Божий ; О, Пресвятий ; Світилен святителю 

Миколаю : "Великаго архипастыря..." ; Кондак святителю Николаю : "В мире святе 

священнодействитель...". Псальми: Миколаю (Малому) : "Воскликніте о днєсь всі 

язици..." ; Миколаю (Великому) : "Більш його нікто на землі трона..." ; Святітєлю 

Ніколаю достойно восхвалім ; О, любезная обитель ; Прошу Тебя, Угодник Божий ; 

Николаю : "Найсвітліший отче...". — Равлюк Л. Ішов Миколай лужком-бережком / 

сл. нар. ; аранж. О. Рогач. — Шевчук І. Вже надходить ніч чарівна / сл. Н. Багмут ; 

аранж. О. Рогач. — Паулс Р. Чудесна ніч : "День пролине, нічка прийде в синьому 

плащі..." / аранж. О. Рогач. — Дудар П. Лист до раю : "Ну ж бо, писати листа всі до 
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раю..." / аранж. Н. Богачьової. — Цимбал І. Лист до раю : "Святий Миколаю. Ми 

тебе чекаєм..." ; Святий Миколаю, я тебе гукаю / аранж. П. Дударя. — Росновська О. 

Свято веселе : "... чекають усі..." / аранж. П. Дударя. — Маєва О. Понад луки, понад 

доли ; На Миколая / сл. В. Бегуна. — Горова Л. Пісня про Миколая : "Тиха ніч на 

дворі білим снігом засипана..." / сл. авт. — Лісінчук О. Різдвяна ніч : "... святкова ніч 

— зоря виблискує..." / сл. О. Соколюка. — Богачьова Н. Свято Миколая вже 

прийшло до нас / сл. авт. ; Колискова : "Люлі, люлі, баю, бай, прийде завтра 

Миколай..." / сл. нар. ; Колискова : "Спи, маленький козачок..." / сл. нар. ; аранж. 

С. Матвійчук. — Савицький Ю. Святителю, прийди : "Цілий вечір нині я в вікно 

гляжу..." / сл. авт. ; аранж. Н. Богачьової. — Кияниця В. Святий Миколай : "Ми його 

давно чекаєм..." / сл. А. Остролуцької ; аранж. С. Матвійчук. 

113. Качан В. Д. Заграй, калинова сопілко! : пісенник для учнів ст. кл. [для 

співу без супроводу / муз.] Василь Качан, [сл.] Ольга Качан. — Тернопіль : Підруч. і 

посіб., 2010. — 63, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. — (Співуча Україна). — 1000 пр. — 

ISBN 978-966-07-1485-4. — [2013-140 Н] 

Зміст: Я — українка : "... і цим горджуся!.." ; Візьми під свій покров, Маріє! : 

"Я образ Матінки Святої..." ; Вишиванка-сорочка : "Одягну вишиванку-сорочку..." ; 

Подоляночка-борщів'яночка : "Стрілась дівчина мені..." ; Освідчення в любові : 

"У вінку я із барвінку..." ; Україно моя : "Зазнала досить мук ти, Україно..." ; Заграй, 

сопілочко : "... заграй..." ; Герою вклонімось : "По траві шовковій..." ; Люблю 

Вкраїну : "... я свою..." ; День народження : "Свято сьогодні в тебе..." ; Отчий край : 

"В ріднім краї і сонце ясніше..." ; Рідна мова : "... моя..." ; Подвиг гімназистів : "На 

полях наших безкраїх..." ; Заспіваю пісню дзвінко : "... я..." ; Трійцю славимо Святу : 

"З вірою в Бога Отця..." ; Матусине літо : "Серденько в тривозі, матусенько мила..." ; 

Осінь : "Горить, палає вишня у саду..." ; Оранжева стрічка : "Оранжеву стрічку 

зав'язував тато..." ; Зимонька-зима : "Заіскрилася ялинка..." ; Новий рік : "... у білій 

кожушині..." ; Новорічна привітальна : "У Новім році вас засіваєм..." ; Старий Новий 

рік : "Зимову тишу дзвони розбудили..." ; Чари весни : "Ліс в зелені шати 

одягнувся..." ; Зустрічі чекаю, мамо : "Скажіть мені, чи зможу..." ; Весну стрічаймо : 

"Вже будить сонечко ласкаве..." ; Обніміться, брати мої ; Прощавай, школо рідна : 

"Святковий день в рідній школі..." ; Сто літ : "Сто прекрасних весен...". 

114. Качан В. Д. Співає серденько моє : пісні для дітей дошк. та мол. шк. віку 

[для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / сл.] Ольга Качан, [муз.] Василь 

Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. — 47, [1] с. : іл. ; 20 см. — 1500 пр. — 

ISBN 978-966-07-1164-8. — [2013-141 Н] 

Зміст: Золота осінь : "Де ж ти взяла два горішки..." ; Із днем народження : 

"Може казка це чи диво?.." ; День народження у тата : "Сьогодні встану я 

раненько..." ; Ювілейний рочок : "Матусенько мила..." ; Котенятко : "Котик, котик, 

котенятко..." ; Мій дідусь : "У подруги Тані дідусь журналіст..." ; Працьовитою 

зростай : "У твоє віконечко..." ; Моїм вихователькам : "Ще сплять поля і сплять 

гаї..." ; Стиглі вишні : "Вже достигли вишні..." ; Люба дитинка : "Летіли лелеки..." ; 

Пригода : "Сипав, сипав білий сніг..." ; Даринка і сніжинка : "Скільки у тебе 

сестричок?.." ; Матусин помічник : "Виростає в мами маленьке дитятко..." ; П'ятий 

рочок : "Уже серпневі посланці..." ; Бабусині казки : "Їду до бабусі в гості..." ; Пісня 

про Кобзаря : "Я україночка мала..." ; Не журись, матусю ; Татусеве свято : "Так 

спокійно спить мій братик..." ; Ой послала мене мати ; Вірні друзі : "Гуляв собі по 

вулицях..." ; Гопачок : "Вигравали козаченьки..." ; Шикуймось, козачата : 

"Шикуймося, козачата...". 
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115. Качан В. Д. Співають весело малята : пісні для дітей дошк. та мол. шк. 

віку [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / муз.] Василь Качан, [сл.] 

Ольга Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 63, [1] с. : іл. ; 20 см. — 

1000 пр. — ISBN 978-966-07-1109-9. — [2013-142 Н] 

Зміст: Українка я маленька : "Ой я дівчинка Настуся..." ; Біжить весна : "Співа 
зозулька у садку..." ; З днем народження, сестричко! : "За вікном, за вікном, 

зимонька-зима..." ; Весняний ювілей : "До дівчинки Галинки..." ; Зимонька 

білесенька ; Стежинка : "В'ється, наче стрічечка..." ; Кленочок : "Стояв на узліссі 

зелений кленочок..." ; Різдвяна ніч : "Глянь, матусенько, у небі..." ; Падає дощик : 
"Падає, падає дощик дрібненький..." ; Щось на кухні пахне смачно ; Танцює осінь : 

"Нумо, дітки, до лісочка..." ; Вже настало літечко : "... — золота пора..." ; Стрічаймо 

літечко, малята : "У літечка, літечка..." ; Спішить білка на базар : "Із гілки на 

гілочку..." : лічилка ; Зі святом тебе, бабусенько : "До моєї бабусеньки..." ; У школу 

малятам пора : "Ми дуже любим літечко, літечко..." ; По сунички : "У гайок, у гайок 
побіжу..." ; Поспішає зайчик : "Поспішає заїнько..." ; Зустріч з їжачком : "Люблю 

свого я песика..." ; Працьовитий їжачок : "Що за дивненький клубочок..." : (пісня-

загадка) ; Котику, коточоку : "Підстрибує і не тужить..." ; А літечко грає : "Бігла, 

стрибала кізка..." ; Полічіть малята : "Діткам білка для потішки..." ; Зайчик в білім 
кожушку : "Скажи, скажи, заїньку..." ; Навчи мене, матусенько ; Зелені свята : "На 

полянці світовій..." ; Допомога їжачка : "В руденької білочки..." ; Біжу засівати : 

"Старий-Новий рік вже завітав до хати..." ; Баба снігова : "Клубочки біленькі..." ; 

Зима уже мандрує ; Колискова : "Сховалось сонечко за обрій..." ; Літечко : 
"... матусенько, завітало...". 

116. Котився віночок : пісенник для дітей мол. шк. віку : [укр. нар. пісні : для 

голосу без супроводу / упоряд., аранжув., запис муз. В. Г. Карманний]. — Харків : 

Ранок, 2012. — 63, [1] с., включ. обкл. ; 21 см. + 1 компакт-диск. — (Співають діти). 

— ISBN 978-617-540-737-0. — [2014-075 Н] 
Зміст: Веснянки: Берізко звисиста : "... берізко біленька..." ; Благослови, мати ; 

Веснянка : "Весела веснянка..." ; Весняночка-паняночка ; Весняночко-паняночко ; 

Збирались дівки гукати весну ; Катерина і Василь ; Ой вийтесь, огірочки ; Ой 

зимонько, зимонько ; Ой ти, красна весно ; Ой у полі садочок ; Ой чия то гуска ; 
Прийшла весна з квітами ; Розлилися води : "... на три броди..." ; Сухого плота : "Ми 

сухого..." ; Травка-муравка. Гаївки: А вже весна вскресла : "... воскресла..." ; Галя по 

садочку ходила ; Гей, посіяв я ; Жучок : "Ходить жучок по долині..." ; Мак : 

"Горобеєчку, пташку, пташку..." ; Мости : "Пустіте нас, пустіте нас..." ; Ой вийду я за 

ворітечка ; Ой зацвіли фіялочки : "... зацвіли..." ; Посаджу я грушечку ; Скакали дикі 
кози. Купальські: А ми рутоньку посієм ; Вулицею йдем, Купайло несем ; Да 

купався Іван ; Заплету віночок, заплету шовковий ; Заплету віночок ; Іванова мати 

насіяла м'яти ; Купалочка з купал іде ; Ой летіло помело ; Ой на Йвана та й на 

Купала ; Ой на Купала, Купалочка ; Ой ніхто там не бував ; Пасеться коник ; 
Сьогодні Івана, а завтра Купайла. Петрівчані: Ой Іване, Іване ; Ой Петрівочка 

минається. Жниварські: А вже сонце котиться ; Женці : "Край дороги широкої..." ; 

Жниво : "Весело на ниву женчики ідуть..." ; За горою, за крутою ; Перепілонька 

біла ; Сидить голуб на коні. Обжинкові: Ви женчики славні ; Живо, женчики, живо ; 
Пішли дівоньки в долину. Додаток: Два півники ; Ой снопе, снопе ; Ой єсть в лісі 

калина ; Грицю, Грицю, до роботи. 

117. Котюк Б. Дитячі пісні : для солістів і дит. вок. анс. у супроводі фп. / 

Богдан Котюк. — Львів : Афіша ; Вид-во Львів. т-ва Ріхарда Вагнера "Collegium 

musicum", 2013. — 42, [1] с. ; 30 см. — ISBN 978-966-325-203-2. — [2013-211 Н] 
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Зміст: Христос-Спаситель : колядка ; Нотний стан / сл. А. Смага ; Та що ж 

сталось? : "Не розпитуйте дарма..." / авт. сл. не указ. ; Літаючий рогалик : "Ви чули, 

ви чули, щоб рогалик та й літав..." ; Наш Тарас Шевченко : "Прочитай "Кобзар"..." / 

сл. О. Сенатович ; Дитяча кантата : "Дивина": 1. Скік та скок, 2. Лісовичок : "Хто це 

ходить по росі...", 3. Луна і весна : "Я з луною розмовляю...", 4. Джміль : "Неруш! 

Я — джміль...", 5. Килимок : "Простелився килимок..." / сл. В. Кордун ; Чарівне 

вишиття : "Як мама пісню заведе..." / сл. В. Кордун ; Пісенька про гнома : "Жив собі 

на світі гном..." / сл. Т. Коломієць. 

118. Мафтуляк М. В. Пори року : вок.-хор. твори для дітей шк. віку 

[в супроводі фп.] / М. В. Мафтуляк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2013. — 36, 

[3] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707579-67-1. — [2013-199 Н] 

Зміст: Зимові канікули : "Грудень місяць доходить до краю..." : (Січень) ; Хай 

же панує : "Нічка минула, скрізь посвітліло..." : (Травень) ; Червнева ніч : "... мов рай 

казковий..." : (Червень) ; Липневий вечір : "Триває літечко прекрасне..." : (Липень) ; 

Спасибі хліборобам : "В серпневе тепле літо..." : (Серпень) ; Ходить осінь по 

дібровах : "Гарно стало в нашім краї..." : (Жовтень) ; В край прийшов листопад : 

(Листопад) ; Розкажи, калино : (Грудень) / сл. Є. Плаксія ; Сніжний лютий : 

"Хмурить брови сніжний лютий..." : (Лютий) ; Поцілунок березня : "Поцілує 

березень у щічки поля..." : (Березень) ; До землиці на гостини : (Квітень) / 

сл. Л. Тулюлюк-Кушнір ; Перший вересневий крок : "Прийшов наш перший, 

вересневий крок..." : (Вересень) / сл. В. Обдуленко. 

119. Наш хор : твори для шк. хору на вірші Т. Шевченка : [навч.-метод. посіб.]. 

Вип. 2 / [ред.-упоряд.] Д. Василик. — Дрогобич (Львів. обл.) : Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка, 2013. — 55, [1] с. ; 29 см. — Бібліогр. в кінці творів. — 300 пр. 

— ISMN 979-0-707525-10-4. — [2014-102 Н] 

Зміст: Українські народні пісні: Вітер з гаєм розмовляє ; Єсть на світі доля ; 

Защебетав жайворонок ; Летить галка : "... через балку..." ; Ой три шляхи широкії ; 

Плавай, плавай, лебедонько ; По діброві вітер виє ; Сонце гріє, вітер віє ; Тече вода в 

синє море ; Тече вода із-за гаю ; Тяжко-важко в світі жити ; Учітеся, брати мої. — 

Сидоренко В. Вітре буйний ; Не співає чорнобрива : "Не щебече соловейко..." ; 

У перетику ходила ; Утоптала стежечку : "... через яр...". — Верховинець В. Встала 

весна. — Ковтун І. Встала весна : "... чорну землю сонну розбудила...". — Орфєєв С. 

Думи мої. — Степовий Я. Думи мої ; Подивлюся — аж світає ; Садок вишневий 

коло хати ; Тече вода з-під явора. — Шутенко Т. Тече вода із-за гаю. — Гладкий Г. 

Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / оброб. К. Стеценка. — Крижанівський Д. Реве 

та стогне Дніпр широкий / оброб. В. Косенка. — Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / 

оброб. Л. Ревуцького. 

120. Олєйнікова А. О. Вечірня тиша : пісні для дітей сред. та старш. шк. віку 

на вірші миколаїв. поетів [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Анна 

Олєйнікова. — Миколаїв : Шамрай, 2013. — 31, [1] с. : портр. ; 30 см. — (Південна 

бібліотека). — 1000 пр. — ISMN 979-0-9007061-1-9. — [2013-127 Н] 

Зміст: Журавлина ніч : "У ромашковому лузі..." ; По дорозі до млину / 

сл. С. Іщенко ; Осеннее лето : "Есть медовая грусть у природы..." / сл. В. Іщенка ; 

Осенняя элегия : "Парк давно опустел, улетели и птицы, и листья..." ; Дыханье моря : 

"Вздыхает море в сонной тишине..." / сл. Л. Матвєєвої ; Поздний листопад : "Тихо-

тихо шепчут листья..." : Осенний джаз ; Уклін ветеранам : "Ранком травневим 

завжди розквітають..." ; Бабусин рушник : "Дивлюся на рушник — бабусі 

вишиванку..." ; Сяйво калинове : "Нанизую слова, немов намисто..." ; Шали-вуали : 
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"Пробудилась весна ранним утром..." ; Таємна згода : "Рано-вранці біля броду..." ; 

Надо жить веселей : "Наше сердце на ладони..." / сл. Н. Іванової ; Вечірня тиша : 

"Полинула свіжість з небес..." ; Поклич мене / сл. О. Дідусенко ; Мой город : "Вот 

мой город. И нет его краше..." ; Звездопад : "Звезды падают в ладошки..." ; 

Південний край : "Де щире сонце землю зігріває..." / сл. Л. Ратич ; Вірний син : 

"Де пісня лине, як на крилах..." / сл. Л. Ржепецького ; Добридень, родино : "Пливе 

хмаринонька по небу синьому..." ; Стежки : "... в житті бувають різні..." / 

сл. Є. Левченко ; Місячний човен : "... над моїм селом..." : баркарола / 

сл. І. Баклицького ; Старый бульвар : "Тихим эхом по бульвару..." / сл. Ю. Гросмана ; 

До моря : "Коли спекотне літо, промені печуть..." / сл. А. Олєйнікової ; Живу я на 

півдні : "... моєї країни..." / сл. В. Шпорта. 
121. Пастушенко А. С. Вчителю : [навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. 

вищ. та серед. навч. закл., вчителів музики] / Андрій Пастушенко, Любомир 

Пастушенко. — Рівне : Дятлик М. С., 2014. — 108, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — 

ISBN 978-617-515-142-6. — [2014-117 Н] 

Зміст: Вчителю : "Немає знань — життя смеркає..." ; За нас, Тарасе, помолись : 
"Помолись, Тарасе, за нас з того світу..." / сл. Є. Гущина ; Вчительці : "Світ навкруг в 

позолоту вбирає..." ; Моя земля : "... як вишиванка мами..." ; Ми щасливі : "Сьогодні 

ми такі щасливі..." ; Вклонися вчителю : "Сьогодні свято..." ; Співаночки : "А я свої 

співаночки..." ; Соловейкова пісня : "По садочку ходила..." ; Лелеченьки : "Блакитна 
небес хустина..." / сл. Н. Шугніло ; За поклоном долі : "Тополя, калина..." / 

сл. Я. Шумляківської ; Україна, мов калина : "Не скупися, доле, на любов і мрії..." / 

сл. М. Владичука ; Над веселим водограєм / сл. М. Яковчука ; Любіть Україну : 

"Земля безкінечна і небо безкрає..." / сл. З. Гринчишина ; Осінь щедра : "... на усе..." / 
сл. П. Велесика ; Запорізький козак : "Що би хто не звелів, що би хто не казав..." ; 

З Різдвом Христовим : "Хай за вікном хуртеча злиться..." / сл. Й. Струцюка ; До 

побачення, школо : "Щемний смуток наповнює нас..." / сл. М. Шакури ; Кличе пісня : 

"Нас мелодія..." ; Ми одна сім'я : "Об'єднаймо наші серця гарячі..." ; То рідна 

сторона : "Неблизька дорога до рідного дому..." ; Щедрий вечір : "Стелить килим 
білий сніг..." ; Зима, зима : "Як візьмем санчата..." ; Новий рік : "Свято нам 

принесе..." ; В небі зірка Вифлиємська : "... ласкою нам сяє..." ; Кличе Вкраїна : "Під 

прапором нашим..." / сл. А. Пастушенка ; Україно, зоряний розмаю : "Наша воля — 

чаша недопита..." / сл. П. Перебийноса ; Рушники : "Клала мати на рушник 
хрещато..." / сл. І Агрес ; Небесна сотня : "О, як Вкраїні вгамувати біль... " / 

сл. П. Велесика ; Веселко, грай : "Пробігла хмарка дощова..." ; Волинь велика : 

"Розтанула зими холодна крига..." / сл. В. Міроненка ; По білому снігу / 

сл. В. Валько ; Старий мотив : "Завірюха-віхола..." / сл. С. Бабія ; Великодні дзвони : 

"Під зорями село ще буде спати..." / сл. Н. Земної ; Полюбила чорнобрива / 
сл. Т. Шевченка. — Пастушенко Л. Я є народ : "Я — зерно, що сьогодні лягло в 

борозну..." ; Школярики : "В портфеликах букварики..." / сл. М. Шакури. 

122. Пісні добра й краси : навч.-метод. посіб. [для студентів ВНЗ : для голосу з 

супроводом / упоряд.: Бондаренко Н. Є. та ін.]. — Тернопіль : Астон, 2014. — 111 с. : 
портр. ; 30 см. — На обкл.: За програмою 8 класу. — Текст укр., рос. — Бібліогр.: 

с. 109—111 (88 назв). — ISBN 978-966-308-537-1. — [2014-126 Н] 

Зміст: Квинт Л. Здравствуй, мир! : "Мир проснулся, как ребенок..." / 

сл. В. Кострова. — Майборода П. Моя стежина : "Чому, сказати, сам не знаю..." ; 
Київський вальс : "Ночі солов'їнії, ночі весняні..." / сл. А. Малишка. — Шамо І. 

Києве мій : "Грає море зелене..." / сл. Д. Луценка ; Три поради : "Край дороги не 

рубай тополю..." / сл. Ю. Рибчинського. — Івасюк В. Червона рута : "Ти признайся 
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мені..." / сл. авт. ; Пісня про тебе : "Бачу тебе я в хвилі морській..." / сл. Р. Братуня. — 

Высоцкий В. С. Песня о друге : "Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а — 

так..." / сл. авт. — Розенбаум О. Вальс-бостон : "На ковре из желтых листьев в 

платьице простом..." / сл. авт. — Леннон Дж., Маккартні П. Yesterday : "Если 

тень..." / сл. авт. — Окуджава Б. Надежды маленький оркестрик : "Когда внезапно 
возникает еще неясный голос труб..." / сл. авт. — Катричко М. Хуртовина : "Небо з 

вітром закружляло..." / сл. М. Сингаївського. — Білозір І. Ласкаво просимо : "Співа 

Дніпро, відлунюють Карпати..." / сл. В. Крищенка. — Вавилов В. Город золотой : 

"Под небом золотым есть город золотой..." / сл. А. Волхонского. — Молчанов К. 
Журавлина пісня : "Може, час би, справді, вгомониться..." / сл. Г. Полонського. — 

Карабиць І. Пісня про добро : "Гей, на видноколі клени і тополі..." / 

сл. Ю. Рибчинського. — Білаш О. Ясени / сл. М. Ткача ; Два кольори : "Як я малим 

збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. — Пашкевич А. Мамина вишня : "Знову 

наснилось дитинство..." / сл. Д. Луценка. — Поклад І. Пісня про матір : "Мамо, вечір 
догора, вигляда тебе роса..." / сл. Б. Олійника. — Петриненко Т. Господи, помилуй 

нас! : "Навіть на останнім рубежі..." / сл. авт. — Злотник О. Родина : "Може в житті 

хтось принаду підкине..." / сл. В. Крищенка. — Зацепин А. Куда уходит детство / 

сл. Л. Дербенева. Українські народні пісні: Чом ти не прийшов. 
123. Пісні добра й краси : навч.-метод. посіб. [для студентів ВНЗ : для співу з 

супроводом / упоряд.: Бондаренко Н. Є. та ін.]. — Тернопіль : Астон, 2014. — 103 с. : 

портр. ; 30 см. — На обкл.: За програмою 7 класу. — Бібліогр.: с. 101—103 (88 назв). 

— ISBN 978-966-308-536-4. — [2014-125 Н] 
Зміст: Вербицький М. Державний Гімн України : "Ще не вмерла України і 

слава, і воля..." / сл. П. Чубинського. — Сандлер О. Вишиванка : "З вечора 

пригожого аж до ранку..." / сл. М. Сома. — Татарченко Г. Гей, ви, козаченьки : "Є і 

нам про що згадати..." / сл. В. Крищенка. — Івасюк В. Водограй : "Тече вода, тече 

бистра..." / сл. авт. ; Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати..." / сл. Б. Гури. 
— Осадчий О. Посміхайтеся : "Рано на зорі прокидайтеся..." / сл. А. Дмитрука ; 

Стоїть тополя : "... наче доля..." / сл. В. Крищенка. — Майборода П. Пісня про 

рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка. — Білик І. Хай 

живе надія : "Мріє росточок явором стати..." / сл. авт., К. Гнатенка. — Струве Г. 
Шкільний корабель : "І тоді, як сніг навколо..." / сл. К. Ібряєва. — Островський В. 

Музика : "Хай єднає музика серця..." / сл. авт. — Фільц Б. На полонині, на верхівці / 

сл. В. Ладижця ; Любіть Україну : "... як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри. — 

Пашкевич А. Степом, степом : "... йшли у бій солдати..." / сл. М. Негоди ; Синові : 

"Виростеш, ти сину, вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка. — Батюк П. Тихо над 
річкою / сл. С. Черкасенка. — Буєвський Б. На долині туман / сл. В. Діденка. — 

Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського. — 

Дунаєвський М. Кольорові сни : "Спогади дитинства — дивний сад..." / сл. Н. Олєва. 

— Паулс Р. Листя жовте : "Не прожити в цьому світі..." / сл. Я. Петерса. — Баснер В. 
На безіменній висоті : "Гаї диміли під горою..." / сл. М. Матусовського. — 

Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не треба..." / сл. авт. — Леннон Дж., 

Маккартні П. Хай буде так : "Як біда приходить знову..." / сл. авт. — Народна 

музика: Думи мої / сл. Т. Шевченка ; Розпустили кучері дівчата : укр. нар. пісня. — 
Антоняк О. Музика для двох : "Ніжно дивляться очі..." / сл. авт. 

124. Практична робота с хором : навч.-метод. посіб. / упоряд.: Мельник В. Н., 

Стасюк Ю. А. ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — 

Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. — 106 с. : табл. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-

707516-41-6. — [2014-015 Н] 
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Зміст: Дядько-вечір : "... сивий вийшов десь із поля..." / сл. А. Ластовецького ; 

гарм. О. Кабаці ; По діброві вітер віє / сл. Т. Шевченка ; оброб. В. Уманця ; Ой на 

горі мак / оброб. Р. Скалецького ; Ой чи то черешенька : укр. нар. пісня / оброб. 

П. Демуцького ; Ой, за гаєм, гаєм / оброб. В. Іванникова ; Павочка ходить : 

"... пір'ячко губить..." ; Небо і земля нині торжествують : (колядка) / оброб. 
К. Стеценка. — Ведмедеря М. Немає України без калини / сл. Г. Клока ; гарм. 

Ю. Бабаєвої. — Кос-Анатольський А. Озерце в Карпатах : "У карпатському 

озерці..." ; Журавлик : "Осіннього ранку..." ; Іде весна : "Тріщить на річці сивий 

лід..." ; Кукурічки : "... вгору носа..." / сл. С. Жупанина. — Верменич В. Повертайся, 
ластівко / сл. М. Сингаївського. — Дем'янишин В. Гілочка : "Потихеньку, 

гілочко..." / сл. В. Зайця. — Житкевич А. Музика землі : "Послухай музику 

землі..." / сл. авт. — Фільц Б. Колискова : "У зірчастій сорочині..." / сл. С. Жу-

панина. — Кириліна І. Засмутилось кошеня / сл. П. Воронька. — Горова Л. Дві 

пісеньки : "Зустріла я дві пісеньки та й стала їх питать..." / сл. авт. — Тилик В. Буває 
все : "На світі все буває..." / сл. А. Костецького. — Романюк О. Млин : "Ой в долині, 

вдалині..." / сл. М. Підгірянки ; аранж. Г. Гаврилець. — Білик І. Колискова : "Тиша. 

Вечір надворі..." / сл. Б. Сливчука ; гарм. О. Кабаці. — Дубравін Я. Пісня про земну 

красу : "Черемха мріє у квіту..." / сл. В. Суслова ; пер. з рос. С. Давиденко ; 
Лелеченьки : "З далекого краю..." / сл. Д. Павличка. — Гайворонський М. За 

Україну : "... з вогнем завзяття..." / сл. М. Вороного. — Гребенюк В. Слався, 

Україно : "Запалав свічею ясноокий ранок..." / сл. О. Чорної. — Лисенко М. Де згода 

в сімействі : "... де мир і тишина..." / сл. І. Котляревського. — Ешпай А. Пісня про 
криниці : "Ллється і ллється, мов часу плин..." : з к/ф "Криниці" / сл. Л. Дербеньова, 

В. Карпенко ; пер. з рос. В. Лагоди. — Горова Л. Добрий вечір, люди : "... вашій 

теплій хаті..." / сл. авт. — Стефанишин М. Ой, у полі, полі виросла ялина / сл. не 

указ. — Gruber F. Silent Night = (Свята ніч) : "Свята ніч, тиха ніч..." / сл. J. Mohr. 

125. Тиравська Д. Жабеня співа по нотах : зб. дит. пісень [для дітей мол. шк. 
віку] / Діна Тиравська. — Львів : Добра кн., 2012. — 39 с. : портр. ; 29 см. — 125 пр. 

— ISBN 978-617-618-050-0. — [2013-178 Н] 

Зміст: Тиравська Д. Пісенька жабеняти : "В очереті край болота..." ; Мишка-

норушка ; Перший сніг : "Уранці біля хати..." / сл. Куліша-Зіньківа Л. ; Киця : "Уві 
сні всміхнулась киця..." / сл. М. Близнюка ; Сом : "Ой на річці дивина..." / 

сл. М. Кленца ; Гусята : "Водить діточок завжди..." ; Бичок-забіяка : "Наш 

малесенький бичок..." / сл. Л. Савчук ; Кенгуру : "Зшив торбинку кенгуру..." / 

сл. В. Кравчука ; Мишка : "Тишком-нишком бігла мишка..." / сл. М. Розбіцької ; 

Пісня про черепаху : "В черепахи гарний дім..." ; Муха-цокотуха : "Прилетіла 
муха..." / сл. М. Морозенко ; Пісня про жаб : "Жаба мама, жаба татко..." ; Баранчики 

круторогі ; Вужик-винахідник : "Вужик повзає в траві..." ; Мандрівники : "Цуценя і 

цапеня..." / сл. Г. Чубач ; Бегемотик : "Пообідав бегемотик..." / сл. Ю. Капранової ; 

Обід у кролят : "Я двійко кроляток пустив на поріг..." / сл. П. Киричанського ; 
Суниці : "Ходила синиця у жовтій спідниці..." / сл. А. Калінчука ; Весна : "Промінь 

сонячний в дворі..." ; Миколай : "Тихо сніг лапатий землю засіва..." / сл. авт. ; Хліб 

од зайчика : "Їздив зайчик до млина..." / сл. В. Калинчук ; Веселий чоботар : "Стукав-

грюкав молоток..." ; Пісня про біб : "Жив у торбі на стіні..." / сл. Т. Коломієць. 
126. Яковенко Л. П. Відчинилося віконце : пісен. зб. для голосу в супроводі 

бандури / [муз. і сл.] Ліля Яковенко ; аранж. В. М. Яковенка. — Тернопіль : Навч. кн. 

— Богдан, 2013. — 71, [1] с. ; 29 см. — ISBN 978-966-10-2671-0. — [2013-153 Н] 

Зміст: Молитва : "Молимося Богу, молимося щиро..." ; Пречудова пісенька : 

"За віконцем пташечка малюсенька..." ; Дощик : "З небесної хмаринки..." ; Пісенька 
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кобзарика : "Я малий кобзарик..." ; Бережімо мову : "Найбільша цінність у народу..." ; 

Ранкова пісня : "Стелиться туман..." ; Колискова : "Догорає день, хоровод з пісень..." ; 

Коломийка : "Ой устану я раненько, встану ранесенько..." ; Лихо ж мені, лихо ; Матусі : 

"Образ твій побачила ввісні..." ; Сонечко : "Вранці сонечко з'явилось..." ; Найкращий 

друг : "Засвітилось в небі сонечко..." ; Новий рік : "Білий сніг летить, іскриться..."; 

Гостина : "Сонечко на возі їде до нас в гості..." ; Квіткова пісня : "Туман приліг спочити 

на долині..." ; Земля і сонечко : "Загорілось зарево червоне..." ; Відчинилося віконце ; 

Фіалки : "Розцвіли фіалки у нашому саду..." ; Новий день : "Передзвін гучних пісень 

розбудив ще сонний день..." ; Іде весна : "Ти чуєш спів пташок у гаї?.." ; Осінь : "Білим 

павутинням, жовтим листопадом..." ; Заграй мені, бандуро ; Віє вітер : "... буйний 

вітер..." ; Україні : "У духмяному розмаї..." ; У небес блакитнім сяйві : "... наче зіронька 

ясна..." ; Обман : "За вікном блукає осінь..." ; На перехресті двох доріг ; Тобі : "Моє 

життя, моя надія..." ; Одна любов : "Немов в студеній глибині ночей..." ; По той бік 

гора : варіації на тему укр. нар. пісні. 

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1 Твори для оркестру 

3.1.1 Симфонічний оркестр 

127. Карабиць І. Ф. Три концерти для оркестру / Іван Карабиць. — 

[Партитури]. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 208 с. : портр. ; 30 см. — Випущено на 

замовлення Держ. ком. телебачення та радіомовлення України за прогр. "Українська 

книга" 2013 р. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1000 пр. — ISMN 979-0-707527-31-3 

(у паліт.). — [2013-205 Н] 

Зміст: Концерт № 1 : "Музичний дарунок Києву" ; Концерт № 2 ; Концерт 

№ 3 : "Голосіння". 

3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр 

128. Кушнір І. Аранжування для дитячого камерного оркестру : О. Рибак 

"Казка", Дж. Гершвін "Коханий мій" / І. Кушнір, І. Шваб ; М-во культури України, 

Департамент з питань культури, охорони культур. спадщини та культур. цінностей 

Львів. облдержадмін., Стрійс. дит. муз. шк. ім. О. Нижанківського. — [Партитури та 

партії]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 35 с. ; 29 см. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-707513-53-8. — [2014-095 Н] 

3.1.3 Духовий оркестр 

129. Матвійчук В. П. Марші для духового оркестру / Володимир Матвійчук. 

— [Партитури]. — Вінниця : Нова Кн., 2012. — 27 с. : іл., портр. ; 30 см. — 100 пр. 

— ISMN 979-0-707505-73-1. — [2014-121 Н] 

Зміст: Матвійчук В. П. Ветеран ; Марш-парафраз на тему марша Н. Трофімова 

"Туга за Батьківщиною" / оброб. В. П. Матвійчука. 

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр 

130. Травкін В. М. Концертна п'єса : партитура для мішан. оркестру : навч. 

наоч. посіб. / Валерій Травкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 

78 с. : іл., портр. ; 29 см. — Пам'яті А. В. Білошицького присвяч. — Текст укр., 

рос. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-159-3. — [2014-120 Н] 
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131. Филипчук М. С. Обробки джазових творів для естрадних ансамблів й 

оркестрів : навч.-метод. посіб. / М. С. Филипчук. — [Партитури]. — Вінниця : Нова 

Кн., 2013. — 159 с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 154—156 (40 назв). — 200 пр. — 

ISMN 979-0-707505-87-8. — [2013-123 Н] 

Зміст: Репертуарний збірник: Zawinul J. Birdland. — Herman J. Meym. — 

Marks G. All of me. — Berlin J. Allexander's Regtime. — Shearing G. Lullaby of 

Birdland. — Shakatak (з реп. групи) Snvitations. — Layton G. After You've Gone. — 

Gunnarsson E. Funk-Blues. 

3.2 Твори для інструментального ансамблю 

132. Котюк Б. [Авлос і кіфара] : твори для духових і струнних / Богдан Котюк. 

— Львів : Афіша, 2013. — 58, [1] с. ; 30 см. — Назва тит. арк. та обкл. — Парал. тит. 

арк. англ. — На тит. арк.: Edition "Collegium musicum". — Текст парал. укр., англ. — 

ISBN 978-966-325-193-6. — [2013-174 Н] 

Зміст: Настрої : дует для сопілки та цимбалів : Ехо : 6 варіацій на власну тему : 

для сопілки-соло ; Рефлексія : тріо або дует : для 2-х чи однієї сопілки та 

флейти Пана ; Ноктюрн : "Леся" : для гітари-соло ; Гайдук : ритуальний 

танець : для 4-х сопілок і ударних ; Діалог ; Розмарія : річеркар : для сопілки та 

гітари ; Еолова арфа : річеркар : для флейти Пана, арфи і органа. 

133. Станкович Є. Ф. Камерно-інструментальні твори / Євген Станкович. — 

Київ : Муз. Україна, 2013. — 218, [1] с. : портр. ; 30 см. + партитура для скрипки 

(44 с.) + партитура для віолончелі (40 с.) — Випущено на замовлення Держ. ком. 

телебачення та радіомовлення України за прогр. "Українська книга" 2013 р. — 

1500 пр. — ISMN 979-0-707527-35-1 (у паліт.). — [2013-204 Н] 

Зміст: Сонати № 2 ; № 3 : для віолонч. і фп. ; Дві п'єси : дует для скр. та 

віолонч. ; Музика Рудого лісу : тріо для скр., віолонч. і фп. ; Сумної дримби звуки : 

п'єса для віолонч. та фп. ; Дует : для віолонч. та фп. ; Епілоги : тріо для скр., 

віолонч. і фп. 

134. Шиманський П. Й. Грає інструментальний ансамбль "Експромт". Ч. 1 : 

навч. посіб. для студентів мистец. навч. закл. III—IV рівнів акредитації : [у 2 ч.] / 

П. Й. Шиманський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — [Партитури]. — 

Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. — 140, [1] с. ; 30 см. — (Серія "Підручники та 

посібники СНУ імені Лесі Українки", ISBN 978-966-600-493-5). — 300 пр. — 

ISMN M-707501-16-0. — ISMN M-707501-17-7. — [2014-036 Н] 

Зміст: Власов В. Старий мерседес ; Бассо Остінато / аранж. П. Шиманського ; 

Босса нова / аранж. А. Кухтюка. — Крамер Д. Фантазія на тему "В лесу родилась 

елочка" / аранж. П. Шиманського. 

135. Шиманський П. Й. Грає інструментальний ансамбль "Експромт". Ч. 2 : 

навч. посіб. для студентів мистец. навч. закл. III—IV рівнів акредитації : [у 2 ч.] / 

П. Й. Шиманський, В. А. Тиможинський, А. Г. Єфіменко ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. — [Партитури]. — Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. — 132, 

[1] с. ; 30 см. — (Серія "Підручники та посібники СНУ імені Лесі Українки", 

ISBN 978-966-600-493-5). — Бібліогр.: с. 132 (20 назв). — 300 пр. — 

ISMN M-707501-16-0. — ISMN M-707501-18-4. — [2014-037 Н] 

Зміст: П'яццолла А. Fievre ; La gran via ; Milonga / аранж. П. Шиманського. — 

Скорик М. Намалюй мені ніч / сл. М. Петренко ; аранж. П. Шиманського. — 

Кирейко В. Знов весна / сл. Л. Українки ; аранж. В. Тиможинського. — Кириліна І. 

Як би мені... / сл. Л. Українки ; аранж. В. Тиможинського. 
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3.2.1 Фортепіанний ансамбль  

(два та більш фортепіано, фортепіано в 4 руки і т.д.) 

136. Добрыднева Н. В. Мои импровизации — детям : фортеп. ансамбли : [для 

фп. в 4 руки] / Наталья Добрыднева. — Кривой Рог (Днепропетров. обл.) : Дионат, 

2014. — 66, [2] с. : портр. ; 30 см. — 300 экз. — ISMN 979-0-9007110-0-7. — [2014-122 Н] 

Зміст: Дунаевский М. Брадобрей : из к/ф "Мэри Поппинс, до свиданья!". — 

Паулс Р. Мелодия. — Мордасов Н. Давным-давно ; Легкой походкой. — Мендель Д. 

Твоей улыбки тень. — Shakatak. Invitations. — Руссос Д. Сувенир. — Лейтон Дж. 

После прощания / в обраб. Н. Добрыдневой. 

137. Удвох веселіше : анс. для фп. в 4 руки : [для учнів мол. кл. муз. шк.] / 

аранж. Л. Жульєвої. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 55 с. : іл., портр. ; 29 см. — 

Часть текста рос. — 300 пр. — ISMN 979-0-707505-89-2. — [2013-159 Н] 

Зміст: Петерсен Р. Старе авто / аранж. Л. Жульєвої. — Хойман Г. — Жульєва Л. 

Поні-бугі. — Пуленк Ф. Стакато / пер. Л. Жульєвої. — Савельєв Б. Пісенька кота 

Леопольда / оброб. Л. Жульєвої. — П'єрпонт Дж. Lingle Bells / оброб. Л. Жульєвої. 

— Гладков Г. Пісня охорони : з м/ф "Бременські музики" / переклад. Л. Жульєвої. 

— Бекман Л. — Жульєва Л. "Елочка". — Трофімов В. — Жульєва Л. "Кузнечик" : 

муз. картинка на тему В. Шаїнського. — Штраус Й. — Жульєва Л. Полька-

піцикато. — Жульєва Л. Вечір надворі : ноктюрн на тему укр. нар. пісні ; Варіації на 

тему Ф. Шопена : ("Собачий вальс") : (для 2-х фп.). 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

138. Струнно-смичкова камерна мініатюра / [упоряд. і ред. А. Микитка]. — 

[Партитури]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт ; Львів : [б. в.], 2013. — 156 с. ; 29 см. 

— 100 пр. — ISMN 979-0707513-44-6. — [2014-020 Н] 

Зміст: Скорик М. Листок до альбому. — Камінський В. Te Deum ; Adagio. — 

Ластовецький М. Гаївки. — Людкевич С. Квочка / транскр. Я. Якуб'яка. — Ланюк Ю. 

Щедрик : (за М. Леонтовичем). — Теличко В. Dandy's Reg. — Птушкін В. Вічний 

рух / транскр. А. Микитки. — Микитка А. Дивертисмент для двох скрипок. — 

Школьнікова А. Токата. — Кобулей Е. Тріо. Ч. 1. — Петров А. Новий скрипаль в 

оркестрі : для соло скрипки з орк. / транскр. А. Микитки. — Шостакович Д. Вальс : 

з "Джазової сюїти № 2" / транскр. В. Камінського. 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

139. Богданова Н. Л. Ансамбль баяністів : партитура і партії : репертуар для 

старш. кл. муз. шк., муз. від-ня поч. спец. муз. закл. (шк. естет. виховання) / 

Н. Богданова. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 128 с. ; 29 см. + партії (63 с.) — 200 пр. 

— ISMN 979-0-707505-83-0. — [2013-120 Н] 

Зміст: Краков'як : пол. нар. танець. — Майборода П. Дніпрові хвилі. — 

Власов В. Диско. — Дербенко Є. Ліричний настрій. — Медведовський Є. Парафраз 

на тему пісні В. Шаїнського. — Шахов Г. Романс. — Гайденко А. "Вербунк". — 

Петерсбурський Є. "Синий платочек" / аранж. Н. Богданової. 

140. Людкевич С. П. (1879—1979). Одна пісня голосненька : (для капели 

бандуристів) : навч. посіб. / С. Людкевич ; ред.-упоряд.: Н. Якимець, Р. Кундис. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 51 с. : портр. ; 30 см. — Присвяч. 135-річчю 

від дня народж. С. Людкевича. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-52-1. — 

[2014-103 Н] 
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Зміст: Українські народні пісні: Ой зацвіли фіялочки : "... зацвіли..." ; 

Гагілка : "Янчику, подолянчику" ; Залітай, залітай ; Там, на горі крута межа : "... там 

бистра тече вода..." ; Ой продала дівчинонька серце : "Ой продала дівчинонька 

гребінь..." / оброб. С. Людкевича. — Людкевич С. Ой вербо, вербо / сл. В. Па-

човського ; аранж. для терцету В. Гнідь ; Одна пісня голосненька / сл. У. Кравченко ; 

Закувала зозуленька ; Старовинна пісня : "А..." ; Сумна пісня : (для співу без слів). — 

Фільц Б. Затремтіли струни в душі моїй / сл. О. Олеся. 

141. Травкін В. М. Ансамблі для баяна та акордеона. Вип. 1 : [для учнів муз. 

шк.] / Валерій Травкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 109 с. : іл., 

портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007113-0-4. — [2014-116 Н] 

Зміст: Травкін В. Поліська кадриль ; Зачарований ритм ; На риболовлі ; 

Граймо спочатку ; Веселі синкопи ; Попурі на теми солдатських пісень ; Прогулянка. 

В обробці В. Травкіна: Народні пісні: (українські): Нині, нині вдома я сама ; 

Ойти, гарний Семене ; Очерет тріщить ; Ой, під горою ; (російська): На горі то 

калина. — Равлюк Л. Мами оченята : "... усмішка від татка..." / сл. В. Боровської. — 

Гладков Г. Пісенька Леопольда ; Пісенька Левеняти і Черепахи : з м/ф "Пригода 

кота Леопольда". — Дербенко Є. Міні-вальс. — Некрич М. Вальс. — Аляб'єв О. 

Вечірній дзвін. — Кулпович В. Фантастичний твіст. — Карлтон Б. Джада. 

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 

142. П'єси для камерного ансамблю / аранж., [упоряд.] В. Годзяцького. — 

Партитури і партії. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 104 с. ; 29 см. — У кн. також 

інтерв'ю з В. Годзяцьким. — 300 пр. — ІSMN 979-0-707505-78-6. — [2013-110 Н] 

Зміст: Годзяцький В. Фантазія на теми укр. пісень : для 2-х скрипок, віолонч. і 

фп. ; Фантазія на теми пісень В. Івасюка : для 2-х скрипок та фп. — Майборода П. 

Пісня про рушник : для 2-х скрипок та віолонч. — Поклад І. Чарівна скрипка : для 

3-х скрипок та фп. — Чимароза Д. Соната : для 2-х скрипок та фп. — Мендельсон Ф. 

Пісня венеціанського гондольєра : для 2-х віолонч. і фп. — Дакен Л. Зозуля : 

для 2-х скрипок та фп. — Веласкес К. Бесаме мучо : для 4-х скрипок, віолонч. і фп. / 

аранж. В. Годзяцького. 

3.2.9 Навчальні та інструктивні видання  

для інструментального ансамблю 

143. Гусак Р. Д. Традиції клезмерів Поділля : (на матеріалі весіл. інстр. 

анс. східноподол. Наддністрянщини) : монографія / Раїса Гусак ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Вінниця : Нова Кн., 2014. — 278, [1] с. : табл. ; 25 см. — Рез. 

рос., англ., євр. — Бібліогр.: с. 102—126 (311 назв). — Алф. покажч.: с. 271—273. — 

300 пр. — ISBN 978-966-382-463-5 (у паліт.). — [2014-030 Н] 

3.3 Твори для інструментів соло 

3.3.1 Клавішні інструменти 

3.3.1.1 Фортепіано 

144. Барвінський В. О. (1888—1963). Варіації-мініатюри на тему української 

народної пісні для фортепіано : навч. посіб. із курсу "Основний музичний інструмент 

(фортепіано)" / Василь Барвінський ; [ред.-упоряд. О. Німілович] ; Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 27, [1] с. ; 
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30 см. — Присвяч. 125-річчю від дня народж. і 50-річчю від дня смерті 

В. Барвинського. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-45-3. 

— [2014-017 Н] 

145. Бах И. С. (1685—1750). Хорошо темперированный клавир : Urtext : в 2 ч. : 

Ч. 1 : [для фп.] / Иоганн Себастиан Бах ; [ред. А. Кройца ; аппликатур. ред. 

В. Н. Федосова]. — Одесса : Астропринт, 2013. — 122 с. ; 30 см. — 100 экз. — 

ISMN 979-0-9007056-5-5. — ISMN 979-0-9007056-6-2 (ч. 1) (в пер.). — [2014-091 Н] 

146. Брилін Е. Б. Юному віртуозу : твори для фп. : [для учнів 1—7-х кл. муз. 

шк.] / Едуард Брилін ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т муз. 

мистецтва. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 64 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707505-90-8. — [2013-160 Н] 

Зміст: Легкі п'єси: На ялинці ; Горобчик ; Дубочки ; Повітряна кулька ; Пісня ; 

Крапельки ; Веселі їжачата ; Сходить місяць ; Коники трав'яні ; Маленька швачка ; 

Кораблик ; Музична скринька ; Ручаї ; Вербиченька ; Сонячні зайчики ; Коліща ; 

Зима ; В степу ; М'ячики ; Весняний ранок ; Ляльковий театр ; Лісовий оркестр ; 

У нічній діброві ; Колискова для ведмежат. — Ансамблі: Українські народні пісні: 

Ой, джигуне, джигуне ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой у вишневому садочку ; 

Зеленеє жито, зелене ; Ой лопнув обруч ; Ой, дівчино, шумить гай ; Вечір надворі ; 

Глибока кирниця, глибоко копана ; Посилала мене мати ; Несе Галя воду ; І шумить, 

і гуде. — Лисенко М. Пісня Лисички : з опери "Коза-Дереза". Твори середнього 

ступеню складності: Пісня (Зимовий вечір) ; Прелюдія (Basso ostinato) ; Марш ; 

Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой, дівчино, шумить гай" ; Інтермеццо ; Ноктюрн ; 

Токката. — Етюди-п'єси: Хроматизм ; Пунктир ; Терції ; Форшлаг ; Гамоподібний 

рух ; Арпеджіо ; Репетиції ; Полімерія ; Октави ; Акорди ; Трелеподібний рух ; 

Стрибки. 

147. Брилін Е. Б. Юному віртуозу : твори для фп. : [навч. посіб. для муз. шк., 

муз. від-нь початк. спеціаліз. мистец. навч. закл.] / Едуард Брилін ; Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т муз. мистецтва. — Вид. 2-ге, допов. — 

Вінниця : Нова Кн., 2014. — 103 с. : портр. ; 29 см. + партитура (19, [1] с., включ. 

обкл.) — 300 пр. — ISMN 979-0-707505-92-2. — [2014-094 Н] 

Зміст: Легкі п'єси: На ялинці ; Горобчик ; Замріяний Грицько ; Завзятий 

помічник ; Котик ; Нагодую тварин ; Мандрівник ; Ми будівельники ; Оленка 

маленька ; Дубочки ; Повітряна кулька ; Пісня ; Крапельки ; Веселі їжачата ; Сходить 

місяць ; Коники трав'яні ; Маленька швачка ; Кораблик ; Музична скринька ; Ручаї ; 

Вербиченька ; Сонячні зайчики ; Коліща ; Зима ; В степу ; М'ячики ; Щасливий дім ; 

Біга Тузик ; Косарі ; Косички ; Я — капітан ; Спомин ; Танець ; Марічкина сопілка ; 

Скоромовка ; Весняний ранок ; Ляльковий театр ; Лісовий оркестр ; У нічній 

діброві ; Колискова для ведмежат ; Липневий вечір. Ансамблі: Пісня Лисички : з 

опери М. Лисенка "Коза-Дереза". Українські народні пісні: Ой, джигуне, джигуне ; 

Ой ходила дівчина бережком ; Ой у вишневому садочку ; Зеленеє жито, зелене ; Ой 

лопнув обруч ; Ой, дівчино, шумить гай ; Вечір надворі ; Глибока криниця, глибоко 

копана ; Посилала мене мати ; Несе Галя воду ; І шумить і гуде. Твори серед. 

ступеню складності: Романс Перепілки , Пісня Солов'я , Військовий марш : з муз. 

казки "Пригоди Барвінка та Ромашки" ; Пісня : (Зимовий вечір) ; Прелюдія : (Basso 

ostinato) ; Пастораль ; Марш ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой, дівчино, шумить 

гай" ; Інтермеццо ; Ноктюрн ; Токката. Етюди-п'єси: Хроматизм ; Пунктир ; Терції ; 

Форшлаг ; Гамоподібний рух ; Арпеджіо ; Репетиції ; Поліметрія ; Октави ; Акорди ; 

Трелеподібний рух ; Стрибки. Ансамблі: Чарівник ; Серце кохає ; Подільська сюїта. 
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148. Глотов О. А. Фортепіанні п'єси і ансамблі : зб. фортепіан. творів / 

Олександр Глотов. — Київ : Стилос, 2013. — 70, [1] с. ; 30 см. — 1000 пр. — 

ISMN 979-0-9007099-0-5. — [2013-135 Н] 

Зміст: П'єси: Бурлеска ; Прелюдія ; Токата ; Сонатина ; Ансамблі для фп. в 

6 рук: Грайлива полька. — Гайдн Й. Менует / пер. О. Глотов ; Ансамблі для фп. в 
4 рук: Звичайний шлягер ; Дві п'єси: Весело удвох ; Таємний слід ; Малюнок на теми 

П. І. Чайковського. — Сокальський В. У гаю / пер. О. Глотов ; Ансамблі для 

2-х фп.: Гумореска ; Дві п'єси: Весело удвох ; Таємний слід ; Концертний вальс. 

149. Зайко М. А. Образи природи у фортепіанній музиці : альб. фортепіан. 
п'єс / Мирослава Зайко. — Тернопіль : Терно-граф, 2013. — 78 с. : портр. ; 29 см. — 

Бібліогр.: с. 78 (14 назв). — 1000 пр. — ISBN 978-966-457-180-4. — [2013-155 Н] 

Зміст: Гріг Е. Колискова : тв. 41 № 1 / оброб. М. Зайко ; Ранок : тв. 43 № 4 ; 

Метелик : тв. 43 № 1 ; Весною : тв. 43 № 6. — Майкапар С. Росинки ; Маленький 

метелик ; Хмари пливуть ; Вершник у лісі ; Луна в горах. — Чайковський П. Пісня 
жайворонка. — Раков М. Метелики ; Ластівка ; Біла лілія. — Мак-Доуелл Е. 

Блукаючий вогник : тв. 51 № 2 ; Бадьора осінь : тв. 51 № 4 : із циклу "Американські 

лісові ідилії" ; Колібрі. — Аміров Ф. На полюванні. — Сігмейстер Е. Поїзд їде : 

(бугі-вугі) ; Курка кудахче. — Бах І. С. Луна в горах. — Дакен К. Зозуля : рондо. — 
Рамо Ж. Ф. Переклики птахів. — Скорик М. У лісі. 

150. Ковтюх Л. М. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів = 

Selected piano works of Ukrainian composers : навч.-метод. посіб. [для студентів 

мистец. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації] : у 4 ч. : Ч. 1 / Лідія Ковтюх ; Київ. ін-т 
музики ім. З. М. Глієра. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — 110 с. : портр. ; 29 см. — Текст 

парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 107—109 (33 назви) та в підрядк. прим. — 200 пр. 

— ISBN 978-966-439-637-7. — ІSBN 978-966-439-638-4. — [2013-176 Н] 

Зміст: Лисенко М. Рапсодія на укр. нар. теми "Думка-шумка" : тв. 18, № 2 ; 

Баркарола : "Пливе човен, води повен" ; Елегія : тв. 41, № 3 ; Мрія : тв. 12 ; Гавот : 
тв. 29. — Барвінський В. Прелюдії : №№ 1—3. — Ревуцький Л. Прелюдії : тв. 4, 

№ 1—3 ; Пісня : тв. 17 ; Прелюдія : тв. 7, № 1. — Лятошинський Б. Прелюдії : 

тв. 38, №№ 1—3. 

151. Ковтюх Л. М. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів = 
Selected piano works of Ukrainian composers : навч.-метод. посіб. [для студентів 

мистец. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації] : у 4 ч. : Ч. 2 / Лідія Ковтюх ; Київ. ін-т 

музики ім. З. М. Глієра. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — 110 с. : портр. ; 29 см. — Текст 

парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 108—109 (17 назв) та в підрядк. прим. — 200 пр. — 

ISBN 978-966-439-637-7. — ІSBN 978-966-439-639-1. — [2013-177 Н] 
Зміст: Вериківський М. Волинські акварелі. — Косенко В. Куранта : з циклу 

"Одинадцять етюдів у формі старовинних танців" ; Дві поеми-легенди : тв. 12. — 

Штогаренко А. Етюд-малюнки : № 1 ; № 2 ; № 4. — Колесса М. Три коломийки. — 

Сільванський М. Ноктюрн ; Концертний етюд. — Шамо І. Прелюдія № 8 ; Тройка ; 
Літній вечір : з циклу "Картини російських живописців" ; Весняний дощ : з циклу 

"Гуцульські акварелі". 

152. Коломієць В. В. П'єси для фортепіано / Валерій Коломієць. — Київ : Муз. 

Україна, 2014. — 16 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707527-40-5. — [2014-055 Н] 
Зміст: Прелюдія ; Пам'яті Мішеля Петруччіані ; Спогад ; Рондо ; Шарж ; 

Хвилина життя ; Прелюдія. 

153. Никитин С. И звуки разные как жизнь... [сб. пьес для фп.] / Сергей 

Никитин. — Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2013. — 48 с. ; 30 см. — 300 экз. — 

ISBN 978-966-493-698-6. — [2013-209 Н] 
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Содерж.: Баллада ; Тема с вариациями ; Играем регтайм ; Сентиментальный 

вальс ; Напев ; Играем свинг ; Осень ; Прелюдия в стиле блюз ; Играем регтайм. 

154. Перлини української фортепіанної музики : 5—7-й кл. / упоряд.: Є. Ше-

лестова, М. Чикаренко. — Київ : Муз. Україна, 2014. — 78, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. 

— ISMN 979-0-707527-41-2. — [2014-088 Н] 

Зміст: Калачевський М. Романс : ор. 6, № 1. — Нижанківський Н. Ко-

ломийка. — Степовий Я. Прелюд : ор. 12, № 1. — Ревуцький Л. Пісня : ор. 17, № 1. 

— Людкевич С. Квочка : (скерцо). — Глієр Р. Аріета : ор. 43, № 7 ; Ескіз : ор. 34, 

№ 12. — Білаш О. Гуцульська писанка : з циклу "Тетянчин альбом". — Караманов 

А. Ave Maria. — Шамо І. Веснянка : з "Української сюїти" / ред. Р. Чернова ; 

Весняний дощ : з сюїти "Гуцульські акварелі" ; Румунська. — Шамо Ю. Токата. — 

Годзяцький В. Ноктюрн : з циклу "Три п'єси в романтичному стилі" ; Лаврські 

передзвони. — Скорик М. Мелодія : з музики до к/ф "Високий перевал". — 

Щербаков І. Елегія. — Юріна Л. Імпровізація ; Регтайм : "Сінема" ; Коралові рифи. 

— Майборода П. Пісня про рушник / аранж. К. Віленського. — Віленський К. Не 

питай, чого в мене заплакані очі : укр. нар. пісня [для фп.]. 

155. П'єси українських композиторів для фортепіано. Вип. 1 : репертуар. зб. 

для студентів муз. від-нь пед. коледжів / [упоряд.: Столярчук Л. І. та ін.] ; Упр. освіти 

і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. 

— 175 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707516-39-3. — [2014-014 Н] 

Зміст: Лисенко М. В. Дощик ; Ой на горі, горі : укр. нар. пісні / пер. І. Бер-

ковича ; Сумний спів ; Ескіз в дорійському ладі ; Елегія. — Калачевський М. М. 

Романс : тв. 6, № 1 ; Ноктюрн. — Сокальський В. І. Пташка ; З минулого. — 

Людкевич С. П. Сирітка ; Старовинна пісня ; Гавот ; Полька-фраєрка ; Valse-lente. 

— Степовий Я. С. Маленька поема ; Прелюд сі-бемоль мінор ; Прелюд ля мінор ; 

Елегія : ор. 5, № 2 ; Прелюд пам'яті Т. Г. Шевченка : ор. 13. — Скорульський М. А. 

Прелюдія. — Барвінський В. О. Зозуленька ; Телятко ; Прелюдія № 2 , фа-дієз 

мажор ; Гумореска. — Ревуцький Л. М. Колискова ; Пісня ; Вальс. — Нижан-

ківський Н. О. Староукраїнська ; Івасьо грає на чельо ; Марш горобчиків ; 

Коломийка ; Інтермецо ; Гавот ляльки ; Вальс. — Косенко В. С. Мелодія ; 

Скерцино ; Українська народна пісня ; Гумореска ; Мазурка : ор. 3, № 3 ; Поема-

легенда : ор. 12, № 1. — Вериківський М. І. Ягілочка. — Беркович І. Я. Весняна 

пісенька ; Вальс ; Російська пісня ; Полька ; Українська пісня ; Ескіз ; Токата ; 

Прелюдії : №№ 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 24. — Штогаренко А. Я. Метелик. ; Поема : 

(М. Т. Коляді). — Колесса М. Ф. Спи, Ксеню : колискова ; Серед пастушків ; 

Скерцино ; Дрібнички (1—3) ; Коломийки (1—3). — Жданов С. С. Прелюд. — 

Лазаренко А. К. Здрастуй, весно ; Думка ; Казочка : "Пригоди козлика" ; 

Коломийки. — Кос-Анатольський А. Й. Сюїта : 1. Сині гори ; 2. Полонина ; 

3. Місячне плесо. 

156. Пикус Е. С. Богородичный цикл : (фортеп. пьесы) / Елена Пикус. — 

Донецк : Каштан, 2013. — 72, [1] с. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-427-316-6 

(в пер.). — [2013-203 Н] 

Содерж.: Рождество Пресвятой Богородицы ; Талисман ; Введение в храм ; 

Небесные тюльпаны ; Благовещение ; Переливы ; Рождество ; Бегство в Египет ; 

Благословен Господь ; Праздник и потеря ; Брак в кане Галилейской ; Пресвятая 

Богородице ; Трепет души ; Не рыдай мене, мати ; Пасха ; Светлая молитва ; 

Успение ; Молитва к Богородице ; Небесные колокольчики. 
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157. Популярні, улюблені, незабутні : естрада, романс, джаз : для серед. і ст. 

кл. ДМШ / пер. для фп. Жульєвої Л. В. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 38 с. : портр. ; 

29 см. — Текст укр., рос. — Частина тексту парал. рос., англ. — 300 пр. — 

ІSMN 979-0-707505-82-3. — [2013-111 Н] 

Содерж.: Леннон Дж., Маккартни П. Yesterday. — Легран М. Буду ждать 

тебя : из к/ф "Шербургские зонтики". — Корнелюк И. Город, которого нет : 

из к/ф "Бандитский Петербург". — Гарваренц Г. Вечная любовь : из к/ф "Тегеран-43". 

— Лей Ф. История любви = (Love story). — Крылатов Е. Колыбельная медведицы : 

из к/ф "Умка". — Попп А. (Andre Popp) Манчестер и Ливерпуль. — Рыбников А. 

Ты меня на рассвете разбудишь : из оперы "Юнона и Авось". — Джоплин С. Артист 

эстрады. — Строк О. Мое последнее танго. — Ласт Д. Одинокий пастух. — 

Манчини Г. Розовая пантера. — Годфри А. Танго. 

158. Ревуцький Л. М. Концерт для фортепіано з оркестром / Левко Ревуцький. 

—[Партитури]. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 207 с. : портр. ; 30 см. — Випущено 

на замовлення Держ. ком. телебачення та радіомовлення України за прогр. 

"Українська книга" 2013 р. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1000 пр. — ISMN 979-0-

707527-36-8 (у паліт.). — [2013-206 Н] 

159. Соляников В. Ю. Печора : симфон. поэма для фп. ; Посвящение : пьеса 

для скрипки и фп. / Владимир Соляников. — Харьков : Тип. Мадрид, 2013. — 24 с. : 

портр. ; 30 см. — 300 экз. — ІSMN 979-0-9007096-1-5. — [2013-107 Н] 

160. Соляников В. Ю. 30 небольших пьес для маленького пианиста / 

Владимир Соляников. — Харьков : Тип. Мадрид, 2013. — 50, [2] с. : портр. ; 31 см. 

— 300 экз. — ISMN 979-0-9007096-2-2. — [2013-132 Н] 

Содерж.: Веселые часики ; Поздняя осень ; Вокализ ; Шутка ; Легкая грусть ; 

Мелодия мечты ; На уроке ; Бабочка и Жук ; Игра горных баранов ; Осеннее 

настроение ; Танец капелек ; Интересная история ; Хорошее настороение ; 

Маленький королевский поход ; Простая песенка ; Мальчик с девочкой дружил ; На 

качелях к солнцу ; Мечты черепахи ; Веселая прогулка ; В стиле старинного танца ; 

Босиком по лужкам ; Карнавал ; Мороз и солнце ; Галантная беседа ; Февраль ; 

Пьесы для исполнения в 4 руки: Нам не страшен серый волк ; Златовласка ; Клоуны ; 

Весеннее настроение ; Добры молодцы — красны девицы.  

161. Співаночки : укр. нар. пісні для фп. / оброб. та упоряд. В. Стеценка. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2013. — 95 с. ; 29 см. — ISBN 978-966-10-3106-6. — 

[2013-109 Н] 

Зміст: А ми просо сіяли, сіяли ; Бодай ся когут знудив ; Вербовая дощечка ; 

Вечір надворі, ніч наступає ; Взяв би я бандуру ; Вийди, вийди, Іванчику ; Віють 

вітри, віють буйні ; Гандзя ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Грицю, Грицю, до роботи ; Да 

куди їдеш, Явтуше ; Дивлюсь я на небо ; Дівка в сінях стояла ; Дівка Явдошка ; 

Дівчино моя, переяславко ; Добривечір, дівчино, куди йдеш ; Дощик ; Женчичок-

бренчичок ; Засвіт встали козаченьки ; Заспіваймо пісню веселеньку ; Їхав козак за 

Дунай ; Їхав козак на війноньку ; Колискова ; Коло моїй хати ; Кругом Мариноньки 

ходили дівоньки ; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку ; Місяць на небі ; На вулиці 

скрипка грає ; На поточку-м прала ; Над річкою бережком ; Не сходило вранці 

сонечко ; Несе Галя воду ; Не щебечи, соловейку ; Ніч яка місячна, зоряна, ясная ; Ой 

била мене мати ; Ой гиля-гиля ; Ой дівчино, шумить гай ; Ой з-за гори кам'яної ; Ой 

лопнув обруч ; Ой Марічко, чичері ; Ой на горі жито ; Ой на горі сніг біленький ; Ой 

на горі та женці жнуть ; Ой на Івана та й на Купала ; Ой не світи, місяченьку ; Ой не 

ходи, Грицю, та й на вечорниці ; Ой під вишнею ; Ой пряду, пряду ; Ой співаночки 



  

 103 

мої ; Ой ти, дівчино зарученая ; Ой ти, дівчино, з горіха зерня ; Ой у вишневому 

садочку ; Ой у гаю, при Дунаю ; Ой у полі вітер віє ; Ой у полі три криниченьки ; Ой 

хмелю ж мій, хмелю ; Ой чий то кінь стоїть ; Ой чорна я си, чорна ; Пливе човен ; По 

садочку ходжу ; По дорозі жук, жук ; Повій, вітре, на Вкраїну ; Поза лісом 

зелененьким ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Розпрягайте, хлопці. коні ; Садок 

вишневий коло хати ; Сіяв мужик просо ; Сонце низенько ; Стоїть гора високая ; Та й 

орав мужик край дороги ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Ти ж мене підманула ; Три 

конарі ; Туман яром, туман долиною ; Цвіте терен ; Чом ти не прийшов ; Чорнії 

брови, карії очі ; Якби мені не тиночки. 

162. Туков В. А. Произведения для фортепиано/синтезатора. Этюды, 
пьесы... В репертуар клавишнику : нот. сб. / Владимир Туков, Ева Яблокова. — 

Донецк : Донбасс, 2013. — 199 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISМN 979-0707598-07-8. — 

[2013-208 Н] 

Содерж.: Этюды ; Пьесы ; Сонатина ; Рондо ; Сонатинка ; Вариации на тему 
песни "В светлом небе донецком" ; Вариации на тему "Жил был у бабушки..." ; 

Сюита : "Бароккомания" ; Попурри. 

163. Фалькова В. Н. Фортепианные страницы : [сб. фортеп. пьес] / Валентина 

Фалькова. — Днепропетровск : Свидлер А. Л., 2013. — 82, [1] с. : портр. ; 29 см. — 

100 пр. — ISMN 979-0-9007095-1-6. — [2013-136 Н] 
Содерж.: Триптих : "Я учусь музыке" : 1. Я иду в "музыкалку" ; 2. На уроке 

фортепиано ; 3. На сольфеджио ; Караван ; Сюита : "Забавные животные" : 

1. Собачка и воробьи ; 2. Пони катает малышей ; 3. Котик греется на солнышке ; 

4. Белочку угостили орешком ; 5. Храбрый мышонок ; 6. Лисенок и петушок ; 7. Утка 
и утята ; Регтайм удачи ; Сюїта : "Як черепаха Наталка до школи збиралася" : за 

казкою Е. Заржицької : 1. Будьмо знайомі ; 2. Танок з сороканіжкою ; 3. Рибалка ; 

4. Морозиво на обід ; 5. Забіяки-жуки ; 6. Оце так мутант! ; 7. Гарний наплічник ; 

8. Дощ ; 9. На прогулянці ; 10. Пуголовок Грицько ; 11. Смачні літери ; 12. До нових 
зустрічей! ; Раздумье ; Лесные голоса ; Фантазия в бордово-золотом ; Три блюз-

прелюда ; Образ ; Українська рапсодія ; Легенда ; Диптих : "Впечатления" : 

1. Блуждающие огни ; 2. Три радуги над морем ; Стремительный XXI ; Мираж ; 

Варіації на тему укр. нар. пісні "Подоляночка" : для 2-х фп. ; Концертино для 2-х фп. 

164. Фортепіанна мініатюра українських композиторів (друга половина ХХ — 
початок ХХІ століть) : навч.-метод. посіб. [для студентів вищ. навч. закл. / упоряд.: 

Гринчук І., Горбач О.]. — Тернопіль : Астон, 2013. — 95 с. : іл., табл. ; 29 см. — 

Бібліогр.: с. 94—95 (37 назв) та в тексті. — ISBN 978-966-308-504-3. — [2013-183 Н] 

Зміст: Фортепіанні мініатюри: Білаш О. Гуцульська писанка ; Баркарола. — 
Надененко Ф. Бурлеска. — Філіпенко В. До тебе. — Кваснєвський В. Скерцо ; 

Думка. — Севастьянов Б. Вальс. — Жульєва Л. Косарі : концертна п'єса. 

Фортепіанні цикли: Вериківський М. Волинські акварелі : Поганське місто 

Велинь ; Вечір в Авратинських горах ; Комедіанти на контрактовому ярмарку в 
Дубні. 1774 рік ; На Свитязькому озері ; Весняні ігрища біля Дівочого озера перед 

облогою Батиєм Кременецької фортеці. 1240 рік. — Фільц Б. Ostinato ; Toccata ; 

Maestoso. 

165. Фортепіанна мініатюра українських композиторів (друга половина ХХ — 

початок ХХІ століть) : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл. / упоряд.: Гринчук І., 
Горбач О.]. — Тернопіль : Астон, 2014. — 95 с. : табл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 94—95 

(37 назв) та в тексті. — ISBN 978-966-308-547-0. — [2014-132 Н] 

Зміст: Фортепіанні мініатюри: Гржибовський М. Новела. — Коломієць А. 

Етюд-скерцо ; Етюд-марш. — Щуровський Ю. Токата ; Музичний момент. — 
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Скорик М. Мелодія ; Вальс і Арія : з Партити № 5. — Шукайло Л. Багателі: №№ 5, 

7, 14. — Бордюгова О. Український романс. — Кимлик О. Настрій ; Пісня без слів. 

Фортепіанні цикли: Колесса М. Три коломийки. — Кос-Анатольський А. 

Буковинська сюїта: Коломийка ; Елегія : "над Прутом" ; Аркан. 

166. Фортепіанні твори для початківців : зб. творів для студентів від-нь 

"Початк. навчання" та "Дошк. виховання" пед. коледжів / [упоряд.]: Т. Іваненко 

[та ін.] ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2013. — 115 с. : іл., табл. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-

707516-42-3. — [2014-016 Н] 

167. Христос родився! Коляди на Різдво Христове : [фп. з надпис. текстом] / 

уклав для фп. Д. Січинський ; упоряд. В. Дутчак, І. Новосядлої. — Івано-

Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. — 40 с. ; 30 см. — 500 пр. 

— ISBN 978-966-640-364-6. — [2013-138 Н] 

Зміст: Вселенная веселися! ; Радість нам ся явила ; Дивная новина ; Нова 

радість стала ; Бог ся рождає! ; Дар нині пребагатий ; Нині, Адаме ; Розвеселімся всі ; 

Предвічний родився ; Бог предвічний ; Всі разом співайте! ; Христос Родився ; Небо і 

земля ; Новая радість ; В яслях лежить ; Возсіявий над сонце ; На небі зірка ; Стань, 

Давиде! ; Увидів Бог-Сотворитель ; Не плач. Рахиле! ; Херувими свят! ; 

О, предвічний Боже! / оброб. Д. Січинського. 

168. Шваб І. Д. Незабутні мелодії : зб. аранж. та пер. / Ірина Шваб. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 85 с., [2] арк. іл. : портр. ; 29 см. — 300 пр. 

— ISMN 979-0-707513-57-6. — [2014-097 Н] 

Зміст: Шваб І. Loving you : (з реп. Kenny) : сольна імпровізація. Аранж. 

для 2-х фп.: Романтичне попурі ; Імпровізація на тему "Елізи" ; Романтичне 

інтермецо ; Ностальгія ; Ноктюрн. Аранж. для хору і фп.: Сину, качки летять. 

Переклади: Полька : для фп. в 4 руки ; Чи знаєш ти? ; Полька : "На здоров'я" : 

для 2-х скр. і фп. 

169. Школа концертмейстера : тетр. 2 : [метод. пособие по развитию навыков 

чтения нот. текстов с листа и умения их транспонировать / сост.: Конева С. А. и др.] ; 

Упр. культуры и туризма Донец. облгосадминистрации, Донец. музык. училище. — 

Донецк : Малыхина И. Б., 2012. — 71, [1] с. ; 30 см. — 30 экз. — ISMN 979-0-707598-

03-0. — [2014-046 Н] 

Содерж.: Даргомыжский А. Чаруй меня, чаруй : "С какою тайною отрадой..." / 

сл. Ю. Жадовской ; Песня Ольги : "Как у нас на улице..." : из оперы "Русалка" / 

сл. авт. ; Расстались гордо / сл. В. Курочкина. — Джордани Т. Caro mio ben = 

(О милый мой!..). — Листов Н. Я помню вальса звук прекрасный. — Моцарт В. 

Сновидение : "Где ты, подруга прежних снов?.." / сл. Л. Хельти ; Маленькая пряха. 

— Донаурова О. Я думал, сердце позабыло. — Алябьев А. И я выйду ль на 

крылечко / сл. А. Дельвига ; Я вижу образ твой : "... когда слеза катится..." / 

сл. А. Бистрома ; Иртыш : "Певец младой, судьбой гонимый..." / сл. И. Веттера ; 

Я вас любил / сл. А. Пушкина ; Шинкарочка : "Як я устану уранці..." : укр. нар. 

песня. — Балакирев М. Слышу ли голос твой / сл. М. Лермонтова ; Обойми, 

поцелуй / сл. А. Кольцова. — Гуно Ш. Романс Зибеля : "Когда беспечно жизнью ты 

наслаждалась..." : из оперы "Фауст". — Дюбюк А. Поцелуй же меня, моя душечка! : 

"Тебя встретил я, мою милую..." / сл. С. Писарева ; Не брани меня, родная / 

сл. А. Баташова. — Варламов А. Мне жаль тебя : "... Ты искренно так любишь..." / 

сл. неизв. авт. — Чайковский П. Мой гений, мой ангел, мой друг... : "Не здесь ли ты 

легкою тенью..." / сл. А. Фета. — Малашкин Л. О, если бы выразить в звуке : 
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"О, если б мог выразить в звуке..." / сл. Г. Лишина. — Кюи Ц. Я вас любил ; Ты и 

вы : "Пустое вы сердечным ты..." / сл. А. Пушкина. — Рубинштейн А. Азра : 

"Вечерком гулять ходила..." / пер. П. Чайковского. — Глинка М. Не пой, красавица, 

при мне / сл. А. Пушкина. — Бетховен Л. Люблю тебя / сл. А. Ромма. — Шуман Р. 

Мотылек / сл. Г. Фллерслебена. — Неизв. авт. Темно-вишневая шаль : "Я о прошлом 

теперь не мечтаю..." / сл. неизв. авт. 

170. Шолом Алейхем! Єврейські пісні та клезмерські танцювальні мелодії в 

обробці для фортепіано = Шолом Алейхем! Еврейские песни и клезмерские 

танцевальные мелодии в обработке для фортепиано. Ч. 2 / оброб. та упоряд. 

Р. Михайловської, Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 71 с. ; 

29 см. — Текст парал. укр., рос. — ISMN 979-0-707579-85-5. — [2014-010 Н] 

171. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Вальси : [пер. з пол.] / Фридерик Шопен ; ред. 

Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 78, [1] с. ; 29 см. — (Бібліотека Польського 

інституту у Києві). — 1000 пр. — ISMN 979-0-707527-33-7. — [2013-158 Н] 

Зміст: Ор. 18 ; Ор. 34 ; Ор. 42 ; Ор. 64 ; Посмертні видання. 

172. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Етюди / Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. — 

Київ : Муз. Україна, 2013. — 129, [1] с. ; 30 см. — (Бібліотека Польського інституту 

у Києві). — 1000 пр. — ІSMN 979-0-707527-34-4. — [2013-101 Н] 

173. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Ноктюрни. Ор. 9, 15, 27, 32, 37, 48, 55, 62 : 

[пер. з пол.] / Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2014. — 107, 

[2] с. ; 29 см. — (Бібліотека Польського інституту у Києві). — Бібліогр. у комент.: 

с. 106—107. — 1000 пр. — ISMN 979-0-707527-43-6. — [2014-133 Н] 

174. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Полонези : ор. 26—61 / Фридерик Шопен ; 

ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2014. — 83, [1] с. ; 29 см. — (Бібліотека 

Польського інституту у Києві). — 1000 пр. — ISMN 979-0-707527-39-9. — 

[2014-059 Н] 

175. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Прелюдії. Ор. 28, 45 / Фридерик Шопен ; ред. 

Екєр Я. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 58, [1] с. ; 29 см. — 1000 пр. — ISMN 979-0-

707527-38-2. — [2013-215 Н] 

176. Шух М. А. Фортепіанна музика Михаїла Шуха: стилістика, образний 

зміст, проблеми виконання : навч.-метод. комплекс для вищ. закл. муз. освіти / 

М. А. Шух ; [післямова і метод. рек.] І. Л. Жуковська, М. В. Народицька ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — 63 с. : 

портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 61—62 (25 назв). — ISMN М-9007036-2-0. — 

[2014-107 Н] 

Зміст: Нотна хрестоматія творів М. Шуха: Старовинні галантні танці : 

Сюїта ; Дві молитви-медитації : 1. Утешь встревоженный мой дух, обитель вечного 

покоя ; 2. De profundis ; Сім миттєвих ескізів : Ескіз у ранкових тонах ; Ескіз у 

бузкових тонах ; Місячна доріжка ; Танцюючі тіні ; Різдвяний ескіз ; Старовинна 

музична шкатулка : ("Містечко в табакерці") ; Відгук чарівних спогадів. 

177. Явор О. О. Музыкальная живопись : сб. фортеп. пьес / Ольга Явор ; [ил. 

Голиков И. В. ; Шк. искусств г. Снежное Донец. обл.]. — Донецк : [б. и.], 2013. — 

44, [2] с. : ил., портр. ; 30 см. — 100 экз. — ISMN 979-0-707598-06-1. — [2013-130 Н] 

Содерж.: Детская страничка: Кукушки на опушке  ; Менуэт ; Маленькая 

3-х голосная инвенция ; Вариации на тему рус. нар. прибаутки "Кот и Мыши" ; 

Вариации на тему рус. нар. песни "Медведи" ; Вариации на тему песни 

М. Кочурбиной "Мишка с куклой" ; Этюды в разных стилях: № 1 : Лирико-

драматический этюд : "Подражание П. И. Чайковскому" ; Полиритмический этюд : 
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"Виолончель и Скрипка" ; Кластерный этюд : "Не так серьезно" ; Джаз-этюд : 

"Озорные хроматизмы" ; Музыкальная живопись: Цветной фонтан ; Прогулка на 

мотоцикле ; Поляна одуванчиков ; В лесу над рекой жила Фея ; Овраг и Ручей ; 

Песня девушки в ночь на Ивана Купала : (ноктюрн). 

178. Temnov A. Koљickб Kytica : zbierka skladieb pre klavir / Aleksej Temnov. — 

Uћhorod : Poligrafcentr "Lэra", 2014. — 100, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707514-11-5. — [2014-138 Н] 

3.3.1.2 Орган, фісгармонія 

179. Kotyuk B. Benedictus. Song of Zechariah for ordan / Bohdan Kotyuk. — 

Lviv : Afisha, 2013. — 7 р. : 30. — На тит. арк.: Edition "Collegium musicum". — 

ISBN 978-966-325-197-4. — [2013-175 Н] 

180. Kotyuk B. Organ transcriptions from Richard Wagner's operas / Bohdan 

Kotyuk. — Lviv : Afisha, 2013. — 33 с. ; 30 см. — Предисл. парал. укр., англ. — 

ISBN 978-966-325-189-9. — [2013-134 Н] 

Зміст: Фрагменти з опер Р. Вагнера: Пісня Стернового (Lied des Steuermanns) з 

опери "Летючий Голландець" ; Вступ (Einleitung) до опери "Трістан та Ізольда" ; 

Вихід Єлизавети (Elisabeths Auftritt) : з опери "Тангейзер" ; Урочиста хода рицарів 

Граалю (Einzug der Ritter des Grales) : з опери "Парсіфаль" ; Гімн Венері (Hymne an 

Frau Venus) : з опери "Тангейзер". 

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 

181. Бєляєв Г. О. Цикл сюїт "Пори року" : (баян—акордеон) : [для учнів 3—5-х кл.] / 

Геннадій Бєляєв ; викон. ред. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. 

— 19, [1] с. : портр. ; 20х29 см. — Парал. тит. арк. рос. — Назва обкл. та текст парал. 

укр., рос. — ISMN 979-0-707599-92-1. — [2014-008 Н] 

Зміст: Літо : Море ; Дельфіни ; Озеро Рица ; Замки на піску ; День Нептуна ; 

Осінь : Запізніла ; Антонівські яблука ; Зоряний ноктюрн ; Вальс листопаду ; 

Ведмедику час спати ; Зима : Сніжинки на долонях ; На трійці з бубонцями ; Вальс 

біля новорічної ялинки ; На санчатах ; Сонце пригріває ; Весна : Струмок ; 

Метелики ; Пролісок ; Шпаки прилетіли ; Квітучий травень. 

182. Бєляєв Г. О. Чарівний світ мініатюр : (баян—акордеон) / Геннадій 

Бєляєв ; упоряд. та викон. ред. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 

2014. — 34, [2] с. : портр. ; 20х29 см. — Парал. тит. арк. рос. — Назва обкл. та текст 

парал. укр., рос. — ISMN 979-0-707599-91-4. — [2014-009 Н] 

Зміст: 0—1 кл.: Плюшевий ведмедик ; Курочка ряба ; Маленька черепашка ; 

Я не винна ; Сніговик ; Слон ; Сопілка та калюка ; Пухнаста кульбаба ; Будуємо дім ; 

Балерина ; Я заграю на сопілці ; Скоро мама прийде? ; Мій перший вальс. 1—2 кл.: 

Розмова з мамою ; Набридлива муха ; Поштова карета ; Жираф ; Волошки ; 

Гармошка ; Випити б джерельної води ; Білоруський вальс. 2—3 кл.: Російська 

хороводна ; Лейб-гусар ; Маленька ящірка ; Домовичок ; Жук та мураха ; Бджілки ; 

Новий рік ; Волхв ; Казка ; Білоруський перепляс ; Маленький канон ; Через 

вогнище ; Лінивець Сід ; Непосидько ; Моя сопілочка ; Панночка. 3—5 кл.: 

Запрошення то танцю ; Сільське свято ; Храм із золотими куполами ; Танцювальна ; 

Мазурка ; Лісовою стежкою ; Маленький принц ; Старий мірошник ; Осінній 

ноктюрн ; Каченята вчаться літать ; Кіт Баюн ; Іжачок-топотун ; Золота рибка ; 

Продавець повітряних кульок ; Годинник ; Шовкова трава у полі стелеться ; На 

світанку ; Самба. 
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183. В ритмі танго : переклад. для баяна або акордеона : [репертуар. зб. / 
упоряд.: Суворов В. О. та ін. ; муз. ред. Суворов В. О.] ; Упр. освіти і науки Волин. 
облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. — 55 с. ; 29 см. 
— ISMN 979-0-707516-40-9. — [2014-011 Н] 

Зміст: Табачник Я. Концертное танго. — Строк О. Бризки шампанського ; 
Чорні очі. — Дунаєвський І. Как много девушек хороших : пісня із к/ф "Веселі 
хлопці". — Гаде Я. Ревнощі. — Фогельман Д. Німе побачення. — Ірадьєр С. 
Голубка. — Клур Б. Танго. — Віллольдо А. Аргентинське танго. — Брюн К. 
Паризьке танго. — Родрігес Х. М. Кумпарсіта. — Абрахам П. Танголіта : з оперети 
"Бал в Савої". — Югославія. Навіщо нам розлучатись. — Трабукко Р. — Денуа М. 
Моя альзаська троянда. — Денонсі Р. Танго "Сувенір". — Таутс Л. Танго аргентіно. 
— П'яццолла А. Будь ласка / ред. В. Суворова. 

184. Вірясова В. Я. Концертні твори для баяна. Вип. 2 / Валентина Вірясова. 
— Дніпропетровськ : Гамалія, 2012. — 31 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — 
ISBN 978-966-467-147-4. — [2013-103 Н] 

Зміст: Ой там на товчку, на базарі : укр. жартівлива ; Дві укр. нар. пісні : "Цвіте 
терен" та "Ой чий то кінь стоїть" / оброб. В. Вірясової. — Вірясова В. Дума : пам'яті 
Т. Г. Шевченка ; Фантазія на тему української народної пісні "Був собі гарний 
хлопець" ; Фантазія на пісню В. Висоцького "Лирическая". 

185. Граємо і співаємо : [зб. творів для учнів мол. та серед. кл. муз. шк. : для 
баяна та анс. баяністів з надпис. текстом] / упоряд. та виконав. ред. П. Серотюка. — 
Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 39 с. ; 20х30 см. — ISMN 979-966-10-3846-1. 
— [2014-038 Н] 

Зміст: Народні дитячі пісні та забавлянки: Сів шпак ; Раз, два, три, чотири ; 
Тук, тук, чобіток ; Котилася торба ; У кота-воркота ; Ходит зайка ; Ой, дзвони 
дзвонять ; Бім-бом ; Диби-диби ; Гойда-да, гойда-да ; Не летай, соловей ; Ай, дуду, 
дуду ; Кицька. Народні пісні і танці: Гарний танець гопачок ; Савка та Гришка ; Как 
пошли наши подружки ; Огірочки ; Соловеєчку, сватку ; Ой на горі два дубки ; 
Грицю, Грицю, до роботи! ; Ой гиля-гиля, гусоньки, на став ; Чеська полька ; Ой на 
горі та женці жнуть ; Ой на горі жито. — Красєв М. Веселі гуси. — Фільц Б. 
Морозець. — Крилатов Є. Пісенька Діда Мороза. — Кніппер Л. Чому ведмідь 
взимку спить. — Попатенко Т. Новорічна полька. — Степовий Я. Вишеньки-
черешеньки / сл. Л. Українки ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка ; Зима й весна. 
Народні пісні в обробці: Вийди, вийди, сонечко / оброб. Л. Ревуцького ; Дівка 
Явдошка / за оброб. В. Косенка ; Ой на горі жито / за оброб. К. Стеценка. — 
Філіпенко А. Ой заграйте, дударики / сл. В. Панченко ; Зацвіла в долині / 
сл. Т. Шевченка ; Веселий музикант. — Рожавська Ю. Весняночка. — Вахнянин А. 
Веснянка. — Глінка М. Не щебечи, соловейко / сл. В. Забіли. — Кабалевський Д. 
Полька : "Олечка". — Сандлер О. Колискова / сл. Н. Сома. — Савєльєв Б. 
Справжній друг / сл. М. Пляцковського. 

186. Денон Т. (1924—2011). Вибрані джазові композиції для акордеона 
(баяна). Вип. 1 / Тоні Денон ; упоряд. та викон. ред. А. Семешка, В. Пірога. — 
Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 25, [2] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-
707599-93-8. — [2014-002 Н] 

Зміст: Коли ти мрієш ; Мій кумедний Валентин ; Спогад про кохання ; 
Почуття ; Італійські попурі ; Дивись, що відбувається. 

187. Денон Т. (1924—2011). Вибрані джазові композиції для акордеона (баяна). 
Вип. 2 / Тоні Денон ; упоряд. та викон. ред. А. Семешка, В. Пірога. — Тернопіль : 
Навч. кн. — Богдан, 2014. — 29, [2] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707599-94-5. — 
[2014-003 Н] 
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Зміст: Неаполітанська серенада ; Попурі із стандартів ; Наш день прийде ; 

Я бажаю тобі любові ; В той дощовий день ; Світлий день. 

188. Манько В. Г. Веселий гном : п'єси та етюди для баяна, акордеона в муз. 

шк. / В. Г. Манько. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 54, [1] с. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707599-88-4. — [2014-034 Н] 

Зміст: Дитяча сюїта для баяна : Чудовий настрій, Вальс звіряток, Зайчик 

заблудився, Зайчик-музикант ; Етюд № 1—3 ; Їхали козаки ; Маленький віртуоз ; 

Веселий гном ; Літня прогулянка ; Романтична прогулянка ; Млинок ; Перше 

побачення ; Вальс-спогад ; Відзвуки концерту ; Сонячний зайчик ; Відпочинок в 

Ялті ; Веселий марш. 

189. Манько В. Г. Лебедина вірність : п'єси для баяна, акордеона / 

В. Г. Манько. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 85, [1] с. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707599-87-7. — [2014-040 Н] 

Зміст: Соната : для баяна. Ч. 1—2 ; Роздум ; Очі твої ; Етюд-рикошет ; Лірична 

мініатюра ; Цікава іграшка ; Новорічний вальс ; Струмочок ; Вальс : "Повертайся" ; 

Жартівлива полька : "Пікнік в Коровинцях, або Полька з вихилясами" ; Вальс : "Хочу 

в Париж" ; Перелаз : оброб. укр. нар. пісні ; Лебедина вірність ; Етюди : № 1—6. 

190. Педагогічний репертуар баяніста-акордеоніста : навч. посіб. [для 

студентів та викладачів вищ. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації] / ред.-упоряд.: 

А. Душний [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2013. — 75, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0707513-42-2. — 

[2014-018 Н] 

Зміст: Олексів Я. Ніч на полонині : в 4 ч. — Годлевський В. Імпровізація у 

стилі джаз-фольк-рок. — Віцьков В. Партита : "Наслідування геніям". — Стахнів Р. 

"Smile". 

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання  

для клавішних інструментів 

191. Губар М. Г. Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Ч. 1 : навч. 

посіб. / Микола Губар. — Київ : Основа, 2014. — 63, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISBN 978-966-699-777-0. — [2014-136 Н] 

Зміст: Губар М. Авторські акомпанементи до популярних пісень: Народна 

музика: Було колись на Вкраїні / сл. Т. Шевченка ; Гей, розвивайся, дуб зе-

лененький : укр. нар. пісня. — Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не треба..." / 

сл. авт. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим збирався навесні..." / 

сл. Д. Павличка ; Мати сіяла сон : "... під моїм під вікном..." / сл. Б. Олійника ; 

Ясени / сл. М. Танича. — Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти 

ночей недоспала..." ; Пісня про вчительку : "Сонечко встає і шумить трава..." / 

сл. А. Малишка. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / 

сл. М. Сингаївського. — Пашкевич А. Хата моя, біла хата : "... рідна моя 

сторона..." / сл. Д. Луценка. — Ясинський В. Пісня про матір : "Десь за обрієм синім 

далеко, далеко..." / сл. авт. Оригінальні вокально-інструментальні твори: Над 

річкою : "... у затінку верби..." / сл. М. Луківа ; Коли наболиться серце / 

сл. Н. Павлик ; Рідна земля : "Лине пісня здаля..." / сл. В. Вихруща ; Дума про 

кобзаря : "Сидить кобзар під дубочком, сидить не співає..." : (пісня) / сл. авт. 

192. Загальне фортепіано для студентів 1 курсу : метод. рек. для вищ. навч. 

закл. культури і мистецтв І—ІІ рівнів акредитації спец. "Муз. мистецтво", 

спеціалізація "Естрад. спів" / [уклад. О. С. Крупко] ; М-во культури і туризму 
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України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — Луганськ : 

Рєзніков В. С., 2013. — 75 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 72 (11 назв). — 100 пр. 

— ISBN 978-617-509-267-5. — [2013-143 Н] 

193. Самостійна робота студента в класі основного музичного інструмента : 

(баян, акордеон) : метод. рек. для студентів напряму підгот. 6.020204, спец. 

7.02020401 "Муз. мистецтво" ден. та заоч. форм навчання / [уклад. Нестерович Б. І.] ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т педагогіки, психології і 

мистецтв, Каф. музикознавства та інстр. підгот. — Вінниця : Планер : ВДПУ 

ім. М. Коцюбинського, 2013. — 165 с. : табл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 116 (24 назви) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007084-1-0 (у паліт.). — [2013-157 Н] 

194. Стрельченко К. М. Практичний курс естрадно-джазового акомпанементу 

для баяна та акордеона : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. мистец. навч. закл. / 

К. Стрельченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — Київ : Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2014. — 172 с. : портр. ; 29 см. — Частина тексту англ. — Бібліогр.: 

с. 98—99 (24 назви) та в підрядк. прим. — 50 пр. — [2014-129 Н] 

3.3.2 Смичкові інструменти 

3.3.2.1 Скрипка 

195. Плахцінська Н. В. Музична абетка для маленьких скрипалів : навч. посіб. 

[для муз. шк. та муз. від-нь поч. спеціаліз. мистец. навч. закл.] : клавір : 1—2-гі кл. / 

Н. В. Плахцінська ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури 

і мистецтв України. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 55 с. : іл., ноти ; 

29 см. — ISBN 978-966-10-3289-6. — [2014-005 Н] 

196. Плахцінська Н. В. Музична абетка для маленьких скрипалів : навч. посіб. 

[для муз. шк. та муз. від-нь поч. спеціаліз. мистец. навч. закл.] : партія скрипки : 

1—2-гі кл. / Н. В. Плахцінська ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. 

закл. культури і мистецтв України. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 63 с. : 

іл., ноти ; 24 см. — ISBN 978-966-10-2785-4. — [2014-004 Н] 

197. Саратський О. Н. Граємо джаз = Playing jazz : п'єси для скрипки та фп. : 

пед. репертуар для муз. шк., муз. від-нь початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. 

естет. виховання) / Олександр Саратський ; М-во культури України, Держ. метод. 

центр навч. закл. культури і мистецтв України. — Київ : Муз. Україна, 2014. — 

32 с. ; 29 см. + 1 бр. (15 с.) — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-42-9. — [2014-086 Н] 

Зміст: Граємо джаз ; Блюз їжака ; Спірічуелс ; Нью-Орлеанська мазурка ; 

Регтайм ; Свінгуємо разом ; Бугі ; Джаз в Карпатах ; Джазовий дует : [для 2-х скр. та фп.]. 

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання  

для смичкових інструментів 

198. Козін В. В. Гами і арпеджіо як універсальні вправи в навчальному процесі 

скрипаля : [навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Козін В. В. — Київ : 

КІМ, 2013. — 170 с. : іл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 165—167 (40 назв). — 300 пр. — 

ІSMN М-9007040-7-8. — [2013-105 Н] 

199. Окань Г. О. Школа навчання грі на контрабасі = Школа обучения игре на 

контрабасе : [навч. посіб.] / Григорій Окань ; Дніпропетров. консерваторія 

ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ : Ліра, 2013. — 142 с. : іл., табл. ; 30 см. — Текст 

парал. укр., рос. — 50 пр. — ISBN 978-966-383-505-1. — [2014-066 Н] 
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3.3.3 Щипкові інструменти 

3.3.3.1 Арфа 

200. Тихонова В. Цикл пьес для арфы "Лесные зарисовки" : пособие-путе-

водитель по соврем. приемам игры на арфе для детей / Валерия Тихонова ; 

Департамент культуры КГГА, Киев. гор. метод. центр учреждений культуры и учеб. 

заведений. — [Б. м. : б. и.], 2013? — 34, [1] с. ; 29 см. — Загл. обл.: Цикл п'єс для 

арфи "Лісові замальовки". — Текст парал. рус., укр. — Надзаг. укр. — 100 экз. — 

ISMN 979-0707594-04-9. — [2013-213 Н] 

3.3.3.2 Гітара 

201. Гудзій В. П'єси та ансамблі для гітари : навч.-метод. посіб. / Віталій 

Гудзій ; ред.-упоряд. В. Салій ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 35 с. ; 29 см. — Частина тексту парал. укр., 

англ. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-58-3. — [2014-099 Н] 

Зміст: П'єси: Гудзій В. Прелюдії (№ 1—2) ; Andantino ; Менует ; Гавот ; 

Думка ; Сльоза. — Ансамблі: Гудзій В. Рондо : (для двох гітар) ; Менует : (для 

флейти, гітари та віолончелі) ; Романс : (для контробаса та гітари) ; Moderato : (для 

скрипки та гітари) ; Струмок : (для контробаса та гітари); Ноктюрн : (для скрипки та 

гітари). 

202. Гудзій В. 15 художніх етюдів для гітари : навч.-репертуар. зб. / Віталій 

Гудзій ; ред.-упоряд.: В. Салій [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. 

— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. ; 29 см. — 

Бібліогр.: с. 5 (2 назви). — 300 пр. — ISMN 979-0707513-41-5. — [2014-021 Н] 

3.3.3.4 Бандура 

203. Джусь Я. А. 12 інструментальних творів для бандури / Ярослав Джусь. — 

Київ : АДЕФ-Україна ; ІТЕМ ЛТД, 2014. — 77, [2] с. : іл., портр. ; 30 см. — На обкл.: 

Bandura style. — 1000 пр. — ISMN 979-0-9007104-0-6. — [2014-061 Н] 

Зміст: Авторські інструментальні твори: Фантазія весни ; Наперекір ; Друге 

дихання ; Невигадана подорож ; Повернення ; Щедрик mix. Популярні твори у 

переклад. для бандури: Мелодія ; Yesterday ; Take Five ; Nothing else matters ; Levels ; 

River flows in you. 

204. Курило Н. Б. Бандурні алегорії : зб. муз. творів для бандури для учнів та 

студентів мистец. навч. закладів I—IV рівня акредитації / Наталія Курило. — Львів : 

Тетюк Т. В., 2014. — 27 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007103-1-4. — 

[2014-032 Н] 

Зміст: Сумна мелодія ; Як я сіно грабала зелене ; Гей, по конях! : Варіації на 

тему укр. нар. пісні ; Ой, дівчино, шумить гай : Фантазія на тему укр. нар. пісні ; 

Лемківська колискова ; Ой, джигуне, джигуне ; Танго ; Рондо ; Човен хитається 

серед води : Варіації на тему укр. нар. пісні ; Вийди, вийди, Іванку : Веснянка : для 

бандурного дуету. 

205. Юзефович М. П. Зачарована піснею : зб. вок. творів для учнів і 

викладачів спец. класів бандури поч. муз. закл. / Маргарита Юзефович. — 

Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2013. — 35 с. : портр. ; 30 см. — На тит. арк.: До 

200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка. — 112 пр. — ISMN 979-0-9007095-2-3. — 

[2013-196 Н] 
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Зміст: Юзефович М. Моя земля : "... мій рідний краю!.." / сл. авт. ; Моя 
бандура : "... — пісня України..." / сл. З. Ружин ; Свята Земля : "Над Поліссям небо 
синє..." ; Лебеді білі : "... стали на крила..." ; Віє вітер в полі : "У широкім полі жито 
половіє..." ; Чи то доля?.. : "Де над світом — білий лебідь..." ; Квіти посаджу : "Ой 
посію квіти..." ; Стежка до серця : "Б'є в Карпатах білокриле джерело "Марія"..." ; 
Казка літньої ночі : "За далеким темним гаєм..." ; Сніг : "Вийшли діти за поріг..." / 
сл. А. Греса ; Ідилія : "Упали роси на покоси..." / сл. С. Бондаренко ; Колискова : 
"Донечко маленька моє янголя..." / сл. К. Смишнякової. 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання  

для щипкових інструментів 

206. Косенко П. Б. Основи класичної техніки гітариста : метод. рек. / Павло 
Косенко. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 44 с. : іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 43—44 
(47 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-8259-67-8. — [2013-214 Н] 

3.3.4 Духові інструменти 

207. Жульєв А. П. ART-JAZZ. Джазові п'єси для саксофона-альта та форте-
піано : клавір / Анатолій Жульєв, Артем Жульєв. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 
2014. — 30, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISMN 978-0-707579-55-8. — [2014-031 Н] 

Зміст: Жульєв Артем. Сонячний настрій ; Рибальське селище. — Жульєв 

Анатолій. Експрес-бугі ; Віражі. 

3.3.4.1 Дерев'яні 

208. Назарук Ю. Р. Перша нотка. Кларнет : клавір і партії : для поч. кл. дит. 
муз. шк., муз. від-нь поч. спец. мистец. навч. закл. / Юрій Назарук. — Вінниця : 
Нова Кн., 2013. — 75 с. : портр. ; 29 см. + партії (24 с.) — 200 пр. — ІSMN 979-0-
707505-77-9. — [2013-112 Н] 

Зміст: Музика народна: Ой, джигуне, джигуне / оброб. І. Берковича ; Гуде 
вітер / оброб. М. Глінки ; Човен хитається / оброб. О. Захарківа ; акомп. 
М. Волинського ; Песик каже: "Гав, гав, гав!" ; Лисичка ; Вийди, вийди, сонечко ; 
Женчичок-бренчичок ; Жили у бабусі ; Котилася зірка ; Марширують козаченьки ; За 
городом качки пливуть ; Перелаз ; Я коза ярая ; Подоляночка ; Бабусенька і курчата ; 
По дорозі жук, жук ; Два півники ; Їхав козак на війноньку ; Котику сіренький ; Печу, 
печу хлібчик ; Бодай ся когут знудив ; Зацвіла в долині ; Чорнії брови, карії очі ; Мав 
я раз дівчиноньку ; Голубка ; Стоїть гора високая ; І шумить, і гуде ; Вечір надворі, 
ніч наступає ; Ой, дівчино, шумить гай ; Реве та стогне Дніпр широкий. — 
Інтродукція, тема і варіації на укр. нар. пісню "Несе Галя воду" ; Перелаз : 
(ансамбль) ; В'язанка укр. пісень : (ансамбль). — Кабалевський Д. Синичка ; 
Маленька полька ; Наш край. — Скалецький Р. Білочка. — Швець О. Пісня про 
маму : (ансамбль) / оброб. Ю. Назарука. 

3.3.4.2 Мідні 

209. Произведения для трубы и фортепиано / прелож. И. В. Кондратюка ; 
[сост. А. И. Кондратюк, Ж. В. Кондратюк]. — Одесса : Астропринт, 2013. — 38 с. ; 
29 см. — 100 экз. — ISMN 979-0-9007056-4-8. — [2013-133 Н] 

Содерж.: Гендель Г. Largetto : (из сонаты № 4 для скр. и фп.). — Каччини Дж. 
Ave Maria. — Скулте А. Ариэтта. — Агафонов О. Scerzo. — Николаев В. Романс / 
перелож. И. В. Кондратюка. 
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210. Тромбон. Вип. 1 : пед. репертуар для муз. училища : клавір / упоряд. 

А. П. Жульєв. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 64, [3] с. : портр. ; 29 см. 

— ISBN 978-966-10-3835-5. — [2014-044 Н] 

Зміст: Кореллі А. Сарабанда. — Перголезі Д. Арія. — Гедіке О. Мініатюра. — 

Каччіні Дж. Аве Марія. — Глінка М. Арія Сусаніна. — Чайковський П. Аріозо 

короля Рене. — Форе Г. Пробудження. — Гершвін Дж. Пісня Поргі ; Прелюдія 

№ 2 / переклад. та аранж. А. П. Жульєва. 

211. Щербанюк В. Ф. Збірник п'єс для учнів музичних шкіл = Collected pieces 

for the pupils of music schools : клавір з дод. партій труби in B та саксофона in Es = 

piano with a suspplement of the trumpet in B part and saxophone in Es. Кн. 3 / 

В. Щербанюк. — Чернівці : Букрек, 2013. — 127 с. ; 31 см. + брошура "Саксофон in 

Es" (36 с.). + брошура "Труба in B" (36 с.) — 200 пр. — ISBN 978-966-399-519-9 

(у паліт.). — [2013-179 Н] 

Зміст: Ялиночка ; Зозулечка ; Веселка ; Бджілка ; Їжачок ; Жвавий дятел : 

Колядка ; Метелик ; Надвечір'я ; Дощик ; Гра в пісочку ; Тиха ніч ; Дзвіночок ; 

Горить свічка догорає ; Джміль ; Іній ; Білочка ; Ластівка ; Гойдалка ; На лавочці ; 

Журчить струмок ; Полонез ; На байдарці ; Козачок ; Біля Прута ; Під лісочком ; 

Весняний ранок ; Мазурка ; По зелененькій траві ; Лірична ; Вітерець ; Сніжок ; 

Козаки стоять на варті ; Дві берези ; Веселий мандрівник ; Стара хата ; Смішинка ; 

Біле вітрило ; Кільце ; Срібний Місяць ; На горизонті диліжанс ; На березі ; На 

толоці скрипка грає ; Сонечко ; Маленький вершник ; Летять лелеки ; Гопак ; 

Менует ; Морські камінці ; По рідному краю ; На коні ; Похвала Богородиці ; Вдале 

полювання ; Роздум ; Зірковий вальс ; Елегія ; Еквілібристи ; Сирба ; Забуте танго ; 

Веселі музики. 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання  

для духових інструментів 

212. Гладких А. В. Методика формування виконавської майстерності на 

духових інструментах : навч. посіб. із курсу "Спеціальний інструмент" для студентів 

ВНЗ І—IV рівнів акредитації / Гладких А. В. Харків. держ. акад. культури. — 

Вінниця : Нова Кн., 2014. — 199 с. : портр. ; 24 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-382-

515-1. — [2014-029 Н] 

213. Посвалюк В. Т. Методика овладения верхним регистром на трубе. Ч. 1 : 

учеб. пособие для студентов творч. вузов III—IV уровней аккредитации / Валерий 

Посвалюк. — Киев : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2013. — 59 с. : ил., портр. ; 29 см. 

— Библиогр.: с. 59 (13 назв). — 300 экз. — ISMN M-707519-02-8. — [2013-129 Н] 

3.3.5 Ударні інструменти 

214. Макиевский С. А. Школа постановки рук барабанщика : [учеб.-метод. 

пособие] / Станислав Макиевский. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Киев : Четверта 

хвиля, 2014. — 102, [1] с. : ил. ; 30 см. — ISBN 978-966-529-297-5. — [2014-137 Н] 

215. Махнач П. Просто барабанщик ІІ : метод. пособие по изучению игры на 

барабан. установке / Павел Махнач. — Мытница (Киев. обл.) : Простобук, 2012. — 

79 с. : ил., портр. ; 21 см. + 1 компакт-диск — Библиогр.: с. 75 (7 назв.). — ISBN 978-

617-7095-07-0. — [2013-146 Н] 
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3.4 Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних  

ансамблів та інструментів соло 

216. Соляников В. Ю. Пять пьес для солирующего инструмента и фортепиа-

но : [для инструмента, который не указан и фп.] / Владимир Соляников. — Харьков : 

Тип. Мадрид, 2014. — 36, [1] с., включая обл. : портр. ; 30 см. — 300 экз. — 
ISMN 979-0-9007096-5-3. — [2014-089 Н] 

Содерж.: Златовласка ; Тарантелла ; Романтический вальс ; Вокализ ; Танго : 

"Воспоминание". 

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ 

ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

217. Бояренцева Л. Ю. Мелодии души : сб. песен и пьес для фп. / Людмила 

Бояренцева ; Сергей Бояренцев. — Полтава : АСМИ, 2014. — 50 с. : ил., портр. ; 

29 см. — Часть текста укр. — 100 экз. — ISMN 979-0-9007076-3-5. — [2014-051 Н] 

Содерж.: [Для голоса с букв.-цифр. обознач. парт. сопровожд.]: Бояренцева Л. 

Паучок : "Идет паучок..." / сл. авт. ; Новогодняя : "Замела Зима пути-тропинки..." ; 

Колискова : "Вже сонце зайшло..." ; Романс : "Раскрасив землю красками заката..." ; 

Романс для невесты : "Пусть ветер фату развивает..." ; Мой родной Кременчуг : 

"Пять веков ты цветешь, ты всегда полон сил..." / сл. С. Бояренцева ; Прощай, 
детство : "Летят шары под облака..." ; Свадебный вальс : "Мой любимый..." / 

сл. Л. и С. Бояренцевых ; Приснись мне, милый / сл. И. Снарской (Дидык). — 

Бояренцев С. Рушничок : "Ой наткала полотна..." / сл. Л. і С. Бояренцевих ; 

Пражский вальс : "Где б ни был я, в каких краях..." / сл. авт. [Инстр. музыка]: 
Бояренцева Л. Отрываясь от земли ; Настроение ; Осенний вальс ; Весна ; Вальс 

летнего дождя ; Тарантас ; В ожидании ; Этюд ; Чайная роза ; Нежность. 

218. Войт В. І. Торба міхоноші : твори для бандури : [оброб. пісень, інстр. 

композиції] / В. І. Войт, В. В. Войт. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 93, [2] с. ; 29 см. 

— 1000 пр. — ISMN 979-0-707527-37-5. — [2013-216 Н] 
Зміст: Бандуристе, орле сизий ; За байраком байрак / сл. Т. Г. Шевченка ; 

Сміються-плачуть солов'ї / сл. О. Олеся ; Ти не моя / сл. С. Руданського ; Час рікою 

пливе : "... як зустрів я тебе..." / нар. варіації за поезіями І. Франка та Б. Лепкого ; 

Взяв би я бандуру ; Козацька молитва : "Ой Боже, Боже, зглянься на нас..." ; Ой 
крикнула лебідонька ; Ой на горі вогонь горить ; Козак од'їжджає, дівчинонька 

плаче ; Ой Січ-мати ; Діброво зелена ; Нема мого милого ; Якби мені не тиночки ; 

Зеленеє жито, зелене ; Летів пташок понад воду ; Ой плили гусоньки ; Ой не цвіти 

буйним цвітом ; Ой у полі три криниченьки ; Сухая верба ; Ой ти живеш на 

гороньці ; Тиха вода ; Ішло дівча лучками ; Одна гора високая ; Як поїхав мій 
миленький до млина ; Не виросте вище тину лобода ; Ой по горі, по горі ; Ой на горі, 

на горі : "... пасла дівка лебеді..." ; Ой бре море, бре! : "... Сип, шинкарко, ще..." ; 

Через дорогу — там кума моя ; Як ішов я з Дебречина додому ; Ой чия ж то крайня 

хатка ; Козачок (№ 1—5) ; Повзунець ; Решето ; Танець лісорубів ; Веснянка ; 
Метелики / оброб. В. І. Войта. — Воробкевич І. Заграй ми, цигане старий / сл. авт. ; 

оброб. В. І. Войта. — Войт В. І. Етюд ; Етюд-жарт ; Спогад. — Войт В. В. Варіації 

на тему укр. нар. пісні "Гаю, гаю, зелен розмаю" ; Колискова ; Сон Роксолани. 

219. Морской ветер. Юные композиторы — юным музыкантам : [сб. инстр. и 
вок. произведений юных композиторов от 8 до 18 лет / сост. Томленова А. С.]. — 

Одесса : Астропринт, 2012. — 199 с. ; 30 см. — 100 экз. — ІSMN 979-0-9007056-0-0 

(в пер.). — [2013-117 Н] 
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Содерж.: Довгаль С. Барашек : "Взял барашек карандашик..." / сл. К. Чуков-

ского ; Облако / авт. сл. не указ. — Долгих В. Прелюдия : для скр. и фп. ; У моря : 

"Он стоїть на якорі..." / авт. сл. не указ. ; Колокольчики : для фп. — Чайка С. До 

свиданья, лето ; Обнимушки : "Летели обнимушки..." / сл. авт. ; Обвал : "Мама 

приходит с работы..." / сл. Э. Успенского ; Дождь : "... идет и не проходит..." / 
сл. А. Барто. — Кобец С. Сказочный лес : для виолонч. и фп. ; Баба Яга : для 2-х фп. 

в 4 руки ; Светлая мечта : для 2-х фп. в 4 руки ; Котик и козлик : "Там котик усатый 

по садику бродит..." / сл. В. Жуковского. — Марченко Е. Прелюдия : для скр. и фп. 

— Фаренюк Г. Колыбельная : "Звезды светятся в ночи..." / сл. И. Потоцкого ; 
Гололедица : "Под столбом лежит ледышка..." / сл. В. Берестова ; Шалтай-Болтай : 

"... сидел на стене..." / сл. С. Маршака ; Колокола : для фп. ; Рыбки : муз. сюита "Мое 

зверье" : для кларнета и фп. ; Попугай Гоша : муз. сюита "Мое зверье" : для флейты и 

фп. ; Эклерный кавалер : "На балу случилась драма..." / сл. П. Синявского ; Трио : 

для кларнета, виолонч. и фп. — Воронко И. Моя семейка : для флейты, гобоя, скр. и 
виолонч. ; Сумрачные рыцари : для 2-х фп. в 4 руки ; Воспоминание : для виолонч. и 

фп. ; Глупая лошадь : "Лошадь купила четыре калоши..." / сл. П. Камерон П. ; пер. 

Р. Мухи и В. Левина ; Вариации : для фп. ; Трио : для флейты, виолонч. и фп. — 

Воронюк Е. Романс : "Как тот актер, который оробев..." : сонет № 23 / 
сл. В. Шекспира ; Дуэт : для скр. и виолонч. ; Трио : для 2-х скр. и виолонч. — 

Даций А. Трио : для скр., виолонч. и фп. ; Романс : "Я вас любил..." : в сопровожд. 

инстр. трио / сл. А. С. Пушкина. — Высоцкая А. Фантазия 1 : для фп. — 

Гринивецкая М. Цикл песенок для детей / сл. С. Маршака : Тигренок : "Эй, не 
стойте слишком близко..." ; Лебеденок : "Отчего течет вода с этого младенца..." ; 

Верблюд : "Бедный маленький верблюд..." ; Страусенок : "Эй! Я страусенок 

молодой, заносчивый и гордый..." ; Осенняя ярмарка : для фп. ; Изменчивое 

настроение : для скр. и фп. ; Дыхание веков : для виолонч. и фп. ; Квинтет № 1 : для 

струнных. — Алексеева Е. Песня всадника / за поэзией Г. Лорки : "Под луною 
черной..." в сопровожд. трио ; Квинтет : для 2-х кларнетов, валторны, виолонч. и фп. 

— Малинич А. Танец летучих мышей : для фп. ; Из летописи : для 2-х скр. и фп. ; 

Мистический вальс : для скр., виолонч. и фп. ; Воспоминания : для скр. и фп. 

220. Налбантов Э. У. Лучики счастья = Бахт нурлары : сб. песен и фортеп. 
пьес для детей / Эдем Налбантов. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2014. — 79, 

[1] с. : ил., портр. ; 29 см. — Часть текста парал. рус., крымскотатар. — 400 пр. — 

ISBN 978-966-354-612-4. — [2014-084 Н] 

Содерж.: Песни ; Четыре пьесы на крымскотатарские мелодии ; Цикл 

фортепианных пьес для детей ; Крымскотатарская народная песня. 
221. Старушик П. П. Обіймись, Україно! : вок.-хор. та інстр. твори / Петро 

Старушик. — Луцьк : Надстир'я, 2013. — 79 с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — 

ISMN 979-0-9007102-2-2. — [2014-110 Н] 

Зміст: Вокально-хорові твори: Старушик П. Подяка Господу : "Научив Ти 

нас, Боже, молитись..." / сл. Г. Макарєвої ; Господь єдиний є для всіх : "Чарівний 

всесвіт Бог створив..." / сл. Д. Радчук ; Обіймись, Україно! / сл. О. Карпенко ; 

Перший раз у перший клас : "Сонечко прокинулося вранці..." / сл. В. Ковальчук ; 

Помилуй мене, Боже : (50 псалом. Концерт) ; Святий Боже ; Достойно є ; Молитись 

— мовою серця : "В селі на горбочку...". Українські народні пісні: Сонце заходить, 

гори чорніють ; Ой три шляхи широкії / сл. Т. Шевченка ; оброб. П. Старушика. — 

Ведмедеря М. Щедрий вечір, Україно моя! : "Там над ріками на сході..." / 

сл. М. Косович ; оброб. П. Старушика ; Свято Василя : "Сієм, сієм, посіваєм..." / 

оброб. П. Старушика. — Гапонюк М. Ой щедрівко : "Ходить вечір, ходить 
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ясний..." / сл. В. Кленка. Твори для чоловічого квартету: Старушик П. Айстри : 

"... пахнуть дитинством..." / сл. А. Михалевича ; Присвята : "Дитинство було, наче 

пісня казкова..." / сл. Д. Радчук ; Дика рожа : "Горнулась синя ніч, пташки ліпили 

зорі..." / сл. Є. Рекрута. Українські народні пісні: Ой у полі три криниченьки ; 

(повстанські): Летіла зозуля ; Тужно грала чудовая скрипка ; Станем, браття, всі до 

бою ; Ой чути, чути, стріли гармати ; Серед степу широкого / оброб. П. Старушика. 

— Дмитрук М. Тільки б повертали : "Ой летіли гуси..." / сл. П. Фесая ; оброб. 

П. Старушика. — Буковський М. Волинська серенада : "Нічка маєвая..." / оброб. 

П. Старушика. — Кривенький С. Зіронька : "Розмовляє місяць з тихою водою..." / 

сл. авт. ; оброб. П. Старушика. Інструментальна музика: Журавниківські польки ; 

Сенкевичівські польки / запис та інструм. П. Старушика. 

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.4. Балети та хореографічні постановки 

222. Акимов Д. И. Роксолана = Roksolana : балет в 2 актах, 10 сценах : IV сцена 

"Гарем Султана" : [клавир, орк. партитуры, партии в одном изд.] / D. D. Аkimov. — 

Киев : Укр. приоритет, 2013. — 383 с. : ил. ; 30 см. + 1 компакт-диск. — Текст парал. 

укр., рус., англ., фр., пол., венгер., швед., чеш., словац., литов., латв., эстон., итал. — 

Либретто парал. рус., англ., итал., пол., чеш., фр., венгер., нем., исп. — ISBN 978-

966-2669-36-7 (в пер.). — [2014-090 Н] 

5.5. Музика до вистав, кінофільмів, літературних  

і радіокомпозицій 

223. Олексів Я. В. Ніч на полонині : муз. іл. до драм. поеми Олександра 

Олеся / Ярослав Олексів. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2013. — 31 с. ; 29 см. — 

ІSMN 979-0-707579-86-2. — [2013-108 Н] 

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.  

Музика до шкільних вистав і радіопостановок 

224. Бредихіна Н. М. Хочу свята : (дит. опера-казка) / Ніна Бредихіна. — 

Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2013. — 39 с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-

966-2570-69-4. — [2013-165 Н] 

225. Брилін Е. Б. Пригоди Барвінка та Ромашки : муз. казка на вірші Богдана 

Чалого / Едуард Брилін ; лібрето Е. Бриліна. — Вінниця : Нова Кн., 2013. — 124 с. : 

іл. ; 29 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-707505-85-4. — [2013-124 Н] 

226. Книш В. Ф. Пригоди Купальської ночі : муз. казка для дітей [мол. та 

серед. шк. віку : для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Валентина Книш. 

— Київ : Веселицька Н. В., 2013. — 31 с. : іл. ; 21 см. — (Серія "Світ дитинства" в 

проекті "Сімфонія здоров'я", ISBN 978-966-97068-5-0). — 100 пр. — ISBN 978-966-

2600-13-1. — [2013-145 Н] 

227. Соляников В. Ю. Вот так Буратино! : приключенч. опера : по мотивам 

сказки А. Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино" : клавир / муз. и 

либретто Владимир Соляников. — Харьков : Тип. Мадрид, 2014. — 86, [2] с. : 

портр. ; 30 см. — 300 экз. — ISMN 979-0-9007096-4-6. — [2014-042 Н] 
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228. Сторонський В. М. Золота бартка : муз. казка у двох діях [для дітей мол. 

шк. віку / муз.] Василь Сторонський ; [лібрето] Сергій Гейшев. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2013. — 46 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2763-78-2. — 

[2014-048 Н] 

229. Сторонський В. М. Подарунок мамі : мюзикл для дітей на одну дію : 

[дошк. та мол. шк. віку / муз.] Василь Сторонський ; [лібрето] Сергій Гейшев. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2013. — 30 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — 

ISBN 978-966-2763-67-6. — [2014-056 Н] 

6 ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

230. Стеценко К. Г. (1882—1922). Духовні твори / Кирило Стеценко ; ред.-

упоряд. М. Гобдич ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 

Київ : Фенікс, 2013. — 403 с. : портр. ; 30 см. — (Бібліотека хору "Київ"). — 

На паліт.: Тисяча років української духовної музики. — 400 пр. — ISMN 979-0-

707594-03-2 (у паліт.). — [2013-217 Н] 

Зміст: Перша літургія св. Іоана Золотоустого ; Друга літургія св. Іоана 

Золотоустого ; Третя літургія св. Іоана Золотоустого : для хору та нар. співу ; 

Весняночка ; Панахида ; Вінчання ; Пасхальна рання ; Із Заупокійної служби ; Із 

Архієрейської служби ; З чину Вінчання ; Окремі духовні твори: Херувимська пісня 

(дев'ять) ; Милість миру (шість) ; Хваліте ім'я Господнє (три) ; Прокимни воскресні 

восьми гласів ; Непорочні Великої Суботи ; Благословлю Господа ; Разбойника 

благоразумного ; Тропар Різдва Христового ; Тропар св. Параскеві ; Задостойники 

(вісім) ; Канти і псальми (одинадцять) ; Колядки і щедрівки (п'ятьдесят три). 

231. Тимофіїв М. М. Композитор Василь Якуб'як : до 100-річчя від дня 

народж. / Михайло Тимофіїв ; Наук. т-во ім. Шевченка, Коломийс. осередок. — 

Чернівці : Друк Арт, 2014. — 295 с. : іл., портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 47—48 

(49 назв). — 150 пр. — ISBN 978-966-2021-97-4 (у паліт.). — [2014-068 Н] 

Зміст: Якуб'як В. Музично-інструментальні твори: Фуга ; Скерцо ; Козачок ; 

Фантазія на теми опери С. Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" ; Marcia 

funebre : (траурний марш) ; Вперед : (похідний марш) ; Етюд ; Коломийка ; 

З Гуцульщини. Вокально-хорові твори: Шумить Дніпро / сл. І. Юзюка ; Підлисся : 

"Шуми вітре, шуми буйний..." / сл. М. Шашкевича ; Дзвонять дзвони ; Болотниста 

доріженька / сл. Д. Николишина ; Клеплють коси / сл. А. Шекерика ; Гроза в 

Карпатах : "Гроза страшна..." ; Рік тридцять дев'ятий : "Хмара віковічна небо 

затягнула..." / сл. М. Довірака ; Грицю, Грицю, до роботи : укр. нар. пісня ; 

Гуцульські весільні наспіви : "Де лежать барви барвінкові..." ; Бог предвічний : 

(коляда) / сл. нар. ; оброб. В. Якуб'яка. Вокальні ансамблі: Колискова / аранж. 

В. Якуб'яка ; Вечір весняний / сл. І. Юзюка ; Гей, гулялося : "... гей любилося..." / 

сл. С. Пушика ; А радіола грає, грає / сл. авт. ; Млада вдова : "За стіною, в тім 

покою..." : чес. нар. пісня / арнж. В. Якуб'яка ; Гостина : "Глибоким тихим вснуло 

сном..." / сл. Б. Лепкого. — Барнич Я. Ще раз!.. : "Ти мене все дратувала..." / 

сл. авт. ; переклад. для чол. квартету В. Якуб'яка. Солоспіви: Материнська пісня : 

"Ой Іванку, Іваночку..." / сл. П. Скунця ; Пісня Марічки : "Пусти ж мене, мати, на 

став поринати, на став поринати..." / сл. нар. ; Карпатська ніч : "На твоїх руках тиха 

ніч тремтить..." / сл. С. Пушика ; Вийди, Дівчино ; З тих пір : пісня-танго / 

сл. М. Хромея ; Всміхались маки / сл. І. Юзюка. Пісні для дітей: Весна на 

Прикарпатті : "Вранці пташечка вівсянка..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Б'ють барабани / 

сл. М. Шалати ; Наша квочка : "... невеличка..." ; Та це ж Майдан : "Гей, хто був 



  

 117 

там?.." / сл. авт. ; Маленькі трактористи : "З самісенького ранку до пізьньої пори..." ; 

Улянка агроном : "Справ багато є в Улянки..." ; Два горобочки : "... маленькі 

посварилися..." ; Завтра перше вересня ; Марш юних соколят : "Нумо в похід, 

соколята!.." ; П'ятірки : "Я уже умію..." ; Пісенька про кролів : "Є ферма в нас у 

школі..." ; Весна-весняночка : "Прийшла весна-весняночка, як пісенька-

співаночка..." ; Літо : "Ясне, тихе літечко грає спілим житечком, сонечко встає..." ; 

Осінь : "Не щебече пташечка..." ; Зима : "Сніжинки-пушинки..." / сл. І. Юзюка. 

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ  

З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ  

ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ. 

232. Афоніна О. С. Сольфеджіо : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / 

Афоніна О. С., Баранова В. О. ; М-во освіти і науки України. — Вінниця : Нова Кн., 

2013. — 223 с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 222—223 (59 назв). — 300 пр. — ISMN 979-0-

707505-79-3. — [2013-125 Н] 

233. Афоніна О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної 

музики : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Афоніна О. С., Бара-

нова В. О. ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Вінниця : Нова Кн., 2013. 

— 147 с. : табл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 145—147 (59 назв). — 300 пр. — ISMN 979-0-

707505-80-9. — [2013-126 Н] 

234. Воскресні ірмоси вісьмох гласів з Львівського ірмологіону кінця 

ХVІ століття = Sonntag-Hirmoi in acht Tönen enthalten in einem Lemberger Hirmologion 

aus dem späten 16. Jahrhundert / упоряд. Ю. Ясіновський. — Львів : Вид-во Укр. 

католиц. ун-ту, 2013. — 44 с. ; 30 см. — (Антологія візантійсько-слов'янської та 

української сакральної монодії = Anthologie zur byzantinisch-slavischen und 

ukrainischen sakralen Monodie ; вип. 9). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-

2778-00-7. — [2013-113 Н] 

235. Гукова В. В. Зошит-посібник з української та зарубіжної музичної 

літератури : Основний курс. Розд. І—ІІІ : Музична культура від стародавнього світу 

до епохи бароко. Творчість Генделя і Баха. Українська музика епохи бароко / 

В. В. Гукова ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і 

мистецтв України. — Суми : Вінниченко М. Д., 2014. — 59, [1] с. : іл., табл., портр. ; 

27 см. — Бібліогр.: с. 59—60 (24 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-1569-24-8. — 

[2014-118 Н] 

236. Гукова В. В. Зошит-посібник з української та зарубіжної музичної 

літератури : Основний курс. Розд. VI : Романтизм — провідний напрямок у 

мистецтві ХІХ століття / В. В. Гукова. — Суми : Вінниченко М. Д., 2014. — 60 с. : 

іл., табл., портр. ; 27 см. — Бібліогр.: с. 60 (18 назв). — 200 пр. — ISBN 978-966-

1569-27-9. — [2014-049 Н] 

237. Зайко М. А. Тарас Шевченко і музика : альб. вибр. матеріалів / Мирослава 

Зайко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2014. — 59, [1] с., [4] арк. іл. : портр. ; 

29 см. + 2 аудиодиска — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 60 (21 назва). — 

Пр. без DVD. — ISBN 978-966-10-3712-9. — [2014-058 Н] 

238. Ковтун В. О. Українські народні пісні : навч. посіб. з сольфеджіо для 

1—8-х кл. муз. шк. та муз. від-нь поч. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естетич. 

виховання) / Валентина Ковтун ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. 

закл. культури і мистецтв України. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. — 84, [2] с. ; 

30 см. — Бібліогр.: с. 84 (13 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-493-715-0. — [2013-182 Н] 
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239. Кугель М. Б. Музыкальные эссе : в 3 кн. / Михаил Кугель. — Киев : 

Юферов Д. В., 2014. — 252 с. : табл., портр. ; 26 см. — 520 экз. — ISMN 979-0-

9007107-0-3 (в пер.). — [2014-083 Н] 

240. Лиознов Г. С. Дмитрий Загрецкий : произведения для хора / Г. С. Лиоз-

нов ; М-во культуры Украины, Одес. нац. музык. акад. им. А. В. Неждановой. — 
Одесса : Астропринт, 2012. — 96, [2] с. : портр. ; 30 см. — На авантит.: К 100-летию 

ОНМА им. А. В. Неждановой. — 100 экз. — ІSMN 979-0-9007056-3-1 (в пер.). — 

[2013-118 Н] 

Содерж.: Дмитрий Станиславович Загрецкий. Исполнительский анализ 
хоровых произведений Д. Загрецкого. Нотное приложение: Загрецкий Д. 

Памятник : "В безмолвии суровом края..." / сл. В. Черномордика ; О, если бы ; 

Веселись, о сердце... ; Лишь ты сияй : "О как подобен я смотри, свече..." / 

сл. Гафиза ; Песня : "Ветер принес издалека песни весенний намек..." ; Я коротаю 

жизнь мою / сл. А. Блока ; Над окошком месяц ; Край мой : "Топи да болота, синий 
плат небес..." / сл. С. Есенина ; Свидание-полечка : "Ох, я проснулась чуть 

светало..." / сл. А. Прокофьева ; Ой, що ж то за шум. — Лекок Ш. Гавот : 

"Слышишь, ненаглядный, шопот мне понятный..." / аранж. Д. Загрецкого. — Фрейр. 

Ай, ай, ай : "Раздайся гитары звон..." : (креольская серенада) / свободное перелож. 
Д. Загрецкого. — Народные песни: Ой, шо ж то за шум : укр. нар. песня / обраб. 

Д. Загрецкого. — Штраус Й. Голубой Дунай : "В тихих волнах Дунай голубой..." / 

перелож. для хора Д. Загрецкого. 

241. Мазур І. І. Інтонаційні вправи для розвитку творчих здібностей : (від ін-
тервалу до жанру) : навч.-метод. посіб. [для студентів мистец. навч. закл. ІІІ—ІV рів-

нів акредитації] / І. І. Мазур ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса : 

Астропринт, 2012. — 100 с. ; 30 см. — 300 пр. — ІSMN 979-0-9007056-2-4 (у паліт.). 

— [2013-116 Н] 

242. Мартьянова Г. М. Готуємось до практики в школі : метод. матеріали до 
практ. занять з лекц. курсу "Хорознавство та хорове аранжування" / ДВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т, Ф-т мистецтв, Каф. методики муз. виховання, співу та 

хор. диригування. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.) : Р. Козлов, 2014. — 103 с. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 103 (7 назв). — 100 пр. — ISВN 978-617-7104-21-5. — 
[2014-022 Н] 

243. Общанський В. Л. Пам'ятаймо про святе : вок.-інстр. твори : навч.-метод. 

посіб. [для студентів ВНЗ] / Володимир Общанський ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад. — Хмельницький : Поділля-Принт, 2013. — 153 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: 

с. 151 (3 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-8261-78-7. — [2014-067 Н] 
Зміст: Общанський В. Пам'ятаймо про святе : "Де калини цвіт білий..." ; 

Ті щасливі дні : "Як скажи, забути ті щасливі дні..." : для мішан. дуету / 

сл. С. Семчакевич ; Прийди до мене у ві сні : "Прийди, кохана, в сни мої..." / 

сл. Г. Ісаєнко, С. Семчакевич. — [В аранж. В. Общанського для анс. нар. 

інструментів]: Українські народні пісні: Ой доки ж я безталанна / оброб. 

В. Шпакова ; Спать мені не хочеться ; Карий коню. Музика інструментальна: 

Шамо І. Донецька кадриль. — Бізе Ж. Антракт до 4 дії : з опери "Кармен". — 

Кузніцов В. Саратовські наспіви. — Хласни Б. Испанский танец. — Морозов В. 
В душі криниця / сл. Ю. Рогози. — Стрельников Н. Песня Никиты / сл. Є. Геркена. 

— Бонковський Д. Гандзя / сл. авт. ; оброб. П. Бойченка. — Козак С. Згадай мене / 

сл. В. Бровченка. — Общанський В. Пам'ятаймо про святе/ сл. С. Семчакевич ; 

Прийди до мене у ві сні / сл. Г. Ісаєнко, С. Семчакевич. — Івасюк В. Водограй / 

сл. авт. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. 
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244. Основи музичного мистецтва. Сприймання та інтерпретація музичних 

творів. Ч. 1 : [навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / уклад.]: О. О. Цуранова, 

О. В. Погода ; Департамент науки і освіти Харків. обладержадмін., Комун. закл. 

"Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. — Харків : Щедра садиба плюс, 

2014. — 123 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7188-60-4. — [2014-123 Н] 
245. Помогай нам, музыка, дружить : метод. пособие по реализации регион. 

программы по межкультур. образованию детей дошк. возраста в Крыму "Крымский 

веночек" раздел "Музыка народов Крыма" / [авт.-сост.: Еременко Л. П., Дави-

денко Г. Б.] ; Крым. респ. ин-т последиплом. пед. образования. — Симферополь : 
Антиква, 2011. — 284 с. : ил. ; 29 см. — (Библиотечка программы "Крымский 

веночек"). — Часть текста укр. — Часть текста парал. рус., укр. ; нем., укр. ; 

крымскотатар., укр. ; болг., укр. ; армян., укр. ; греч., укр. — Библиогр.: с. 284 

(19 назв) и в тексте. — Изд. на гос. средства Авт. Респ. Крым. — 500 экз. — 

ISBN 978-617-562-012-0. — [2013-102 Н] 
246. Свірідовська Л. М. Історія розвитку музичної культури країн Європи 

(стародавні часи — перша половина ХХ століття) : навч.-метод. посіб. [для студентів 

вищ. навч. закл.] / Л. М. Свірідовська, С. В. Бедакова, Н. В. Ревенко ; Миколаїв. нац. 

ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв : НУК, 2013. — 500 с. ; 25 см. — 
Бібліогр.: с. 490—496 (158 назв.). — 300 пр. — ISBN 978-966-321-262-3 (у паліт.). — 

[2013-194 Н] 

247. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник : у 6 ч.]. Ч. 1 / Г. А. Смаглій. — 

4-те вид., перероб. і допов. — Харків : Ранок, 2013. — 79 с. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-
617-09-1258-9. — [2013-167 Н] 

248. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник : у 6 ч.]. Ч. 2 / Г. А. Смаглій. — 

2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Ранок, 2013. — 79 с. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-

617-09-1259-6. — [2013-168 Н] 

249. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник : у 6 ч.]. Ч. 3 / Г. А. Смаглій. — 
Харків : Ранок, 2013. — 95 с. : іл. ; 24 см. — ISBN 978-617-09-1260-2. — [2013-169 Н] 

250. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник : у 6 ч.]. Ч. 4 / Г. А. Смаглій. — 

Харків : Ранок, 2013. — 95 с. : табл. ; 24 см. — ISBN 978-617-09-1261-9. — 

[2013-170 Н] 
251. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник : у 6 ч.]. Ч. 5 / Г. А. Смаглій. 

— 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Ранок, 2013. — 111 с. : іл. ; 24 см. — 

ISBN 978-617-09-1262-6. — [2013-171 Н] 

252. Смаглій Г. А. Сольфеджіо : [підручник : у 6 ч.]. Ч. 6 / Г. А. Смаглій. 

— 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Ранок, 2013. — 119 с. : іл. ; 24 см. — 
ISBN 978-617-09-1263-3. — [2013-172 Н] 

253. Смаглій Г. А. Теорія музики : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / 

Г. А. Смаглій. — [2-ге вид.]. — Харків : Ранок, 2013. — 391 с. ; 24 см. — На обкл. 

зазначено також авт. 1-го вид.: Л. В. Маловик. — Бібліогр.: с. 377—378 та в передм. 
в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 379—380. — Предм. покажч.: с. 381—386. — 

ISBN 978-617-09-1294-7. — [2013-173 Н] 

254. Сольфеджио для 1—8 классов ДМШ и ДШИ. Ч. 2 : (для 5—8 классов) / [авт.-

сост.] Н. Якубовская. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2013. — 53 с. ; 30 см. — Алф. 
указ. произведений: с. 51—52. — 500 экз. — ISBN 978-966-354-531-8. — [2013-106 Н] 

255. Софроній З. В. Практична робота студентів з теорії музики : навч.-метод. 

посіб. / Зоя Софроній ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т, 2013. — 119 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 118—119 (21 назва). 

— 50 пр. — [2014-078 Н] 
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256. Співи в дитячому садку : нот. хрестоматія / [уклад. Сухина Л. Ю.]. — 

Харків : Основа, 2012. — 88 с. ; 29 см. — (ДНЗ. Музика). — ISВN 978-617-00-1224-1. 

— [2014-043 Н] 

257. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства. Т. 1 : 

Навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. спец. "Муз. мистецтво" та вчителів 

музики / [уклад.: Береза А. В., Нестерович Б. І.] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, Ін-т педагогіки, психології і мистецтв, Каф. музикознавства та 

інстр. підгот. — Вінниця : Фірма Планер, 2013. — 365 с. : іл., табл., портр. ; 30 см. — 

На тит. арк.: До 100-річчя Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. — 

Бібліогр.: с. 360—361 (35 назв). — 100 пр. — ISMN 979-0-9007084-2-7 (у паліт.). — 

[2013-202 Н] 

Зміст: Ілюстративний матеріал: Сонатні форми та форма рондо: Адан А. 

Увертюра : до опери "Якщо б я був королем" / переклад. А. Альохіна. — Бах И. К.-Ф. 

Соната ре мажор / переклад. А. Семешко. — Бенда І. Соната / переклад. Б. Несте-

ровича. — Бетховен Л. Егмонт : увертюра / переклад. В. Лушнікова ; Сонатина до 

мінор : (юнацька) / переклад. П. Говорушко ; Рондо-капріччіо ; Рондо : із Сонатини 

фа мажор ; Соната № 2 : з циклу "Три сонати". — Бізе Ж. Увертюра : із опери 

"Кармен" / переклад. В. Горохова. — Бортнянський Д. Соната до мажор. Ч. 1 ; 

Соната / переклад. В. Панькова. — Вівальді А. Концерт соль мажор. Ч. 1 / транскр. 

Й.-С. Баха ; переклад. А. Беляєва. — Вівальді А., Бах Й.-С. Органний концерт. Ч. 2. 

— Гайдн Й. Рондо : з Сонати № 37 / переклад. М. Різоля. — Гивель Б. Рондо на 

тему укр. танцю "Аркан". — Дунаєвський І. Увертюра : з к/ф "Діти капітана 

Гранта" / переклад. Г. Тишкевича. — Золотарьов В. Соната № 2. Ч. 1. — 

Кабалевський Д. Рондо : із сюїти "Комедіанти". — Корнєв В. Увертюра : з балету 

"Захоплення сніжного містечка". — Лисенко М. Увертюра : з опери "Тарас Бульба" / 

ред. Л. Ревуцького ; переклад. для 2-х баянів М. Різоля. — Марчелло Б. Концерт ре-

мінор. Ч. 1—3 / переклад. А. Беляєва. — Моцарт В. Фрагмент : із Симфонії соль 

мінор / переклад. М. Двілянського ; Увертюра : з опери "Весілля Фігаро" / переклад. 

Г. Тишкевича ; Маленька нічна серенада. Ч. 1 : (фрагмент) ; Рондо : з сонати до 

мажор. — М'ясков К. Сонатина. — Овсянико-Куликовський М. Симфонія № 21. 

Ч. 2 : Романс ; Ч. 3 : Менует ; Ч. 4 : Козачок / переклад. М. Різоля. — Репніков А. 

Концертино. — Россіні Дж. Увертюра : з опери "Севільський цирульник". — 

Скарлатті Д. Дві сонати. — Хачатурян А. Сонатина. — Чайкін М. Маленьке рондо. 

— Щуровський Ю. Українська сонатина / переклад. В. Іванова. — Яшкевич І. 

Соната. Ч. 1. 

258. Хрестоматія з хорового диригування. Вип. 1 : навч. метод. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / [уклад.: Н. В. Стефіна] ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2013. — 268 с. ; 29 см. — Алф. покажч. творів: 

с. 262—265. — 300 пр. — ISBN 978-966-473-114-1. — [2013-137 Н] 

259. Яскулко М. К. Мій зошит з музики : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 4-й кл. / 

М. К. Яскулко. — Харків : Ранок, 2013. — 64 с. : іл., табл. ; 24 см. — ISBN 978-617-

09-1448-4. — [2013-166 Н] 
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Гржибовський М. 165 

Гриб А. 66 

Григ Э. 20 

Григоренко В. 38 

Гринивецкая М. 219 

Гринишин М. 38 

Гринчишин З. 121 

Гринчук І. 164-65 

Гриньків В. 24 

Гринько В. 39 

Гриньовський Б. 1 

Гриньовський Я. 1 

Грицай О. 21 

Гриценко М. 62 

Грицишин В. 19 

Гріг Е. 100, 110, 149 

Грінченко Б. 15, 43, 65 

Гросман Ю. 120 

Грушко-Колінько З. 18 

Губар М. Г. 191 
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Губарець В. 104 

Гудзій В. 201-02 

Гужва В. 16 

Гукова В. В. 235-36 

Гулей Т.    42 

Гуменицький М. 90 

Гуменюк Н. 96, 98 

Гуно Ш. 17, 20, 169 

Гуно Ш. Ф. 85 

Гуньовський О. 21 

Гур Б. 123 

Гуркіна Н. 66 

Гусак Р. Д. 143 

Гусейнлі Г. 110 

Гущак В. 19 

Гущин Є. 66, 121 

Ґач С.    8 

Давиденко Г. Б. 245 

Давиденко С.    124 

Давидова Л. 101 

Давыдовский Г. 39 

Дакен К. 149 

Дакен Л. 142 

Даник В. 44 

Даргомижський О. 20,  

 100 

Даргомыжский А. 169 

Даций А. 219 

Дацко М. 13 

Двілянський М. 257 

Дворжак А. 17 

Дворнік С.    65 

Дворніченко В. 40 

Дейнега О. 65 

Дельвиг А. 169 

Дементьев А. 87 

Демиденко А. 104 

Демінцева О. 92 

Демків Б. 37 

Демков Б. 58 

Демуцький П. 124 

Демчишин І. 58 

Демчук В. 92 

Демчук Т.    109 

Дем'янишин В. 124 

Денон Т.    186-87 

Денонсі Р. 183 

Денуа М. 183 

Дербенев Л. 122 

Дербенко Є. 139, 141 

Дербеньов Л. 124 

Дерваль О. 40 

Джоплин С.    157 

Джордани Т.    169 

Джунь В. І. 34, 87 

Джурко В. Л. 20 

Джусь Я. А. 203 

Дзюба Л. 63 

Димань Т.    101, 110 

Дихтяр В. 42 

Дичко Л. 15, 100, 104 

Діденко В. 123 

Діденко О. 90 

Дідуров О. 104 

Дідусенко О. 120 

Дітко В. 8 

Дмитренко Т.    45 

Дмитриев А. 71 

Дмитрук А. 123 

Дмитрук М. 221 

Добко О. 98 

Добріян І. 44 67 

Добровольський П. 104 

Добронравов Н. 110 

Добрыднева Н. В. 136 

Довгаль С.    219 

Довганич М. М. 14 

Довгань А. В. 67 

Довженко Л. 65 

Довірак М. 21, 231 

Довка З. 64 

Дога Є. 109 

Долгих В. 219 

Доломан Є. 20 

Домінчен К. 56, 104 

Донаурова О. 169 

Дороказ М. 8 

Доумер Г. 17 

Драніцин Н. 15 

Дремлюга М. 100 

Дрималик Б. 103 

Дробязгіна В. 104 

Дрок К. 45 

Дуб'єцька Л. 39 

Дубравін Я. 124 

Дудар П. П. 88-89, 112 

Дудаш В. 8 

Дудинський М. 34 

Дузяк В. 63 

Дума Л. 19 

Дунаевский М. 136 

Дунаєвський И. 110 

Дунаєвський І. 39,  

 183, 257 

Дунаєвський М. 104,  

 123 

Дутчак В. 167 

Дуцько І. 13, 21 

Душний А. 190 

Дюбюк А. 169 

Егоров А. 20 

Еделински М. 8 

Еделінскі М. 8 

Екєр Я. 171-75 

Екімян О. 56 

Елюар П. 17 

Емельянов А. 68 

Ентін Ю. 109-10 

Еременко Л. П. 245 

Есенин С.    20, 45,  

 71, 240 

Ефременков А. 20 

Ешпай А. 124 

Єдличка А. 100 

Єдлічка А. 102-03 

Єкимов С.    15 

Єлісеєва-Шмидт Е. 104 

Єлькін М. 87 

Єрченко Т.    5 

Єфіменко А. Г. 135 

Єфімова В. 41 

Єфременков А. 100 

Єфремов М. 45 

Єфремова Л. О. 11 

Жадовская Ю. 169 

Жданов С. С.    155 

Жигалкіна Є. 110 

Жигулин К. 29 

Жилінський О. 109 

Житкевич А. 109, 124 

Жуковский В. 219 

Жуковська І. Л. 176 

Жульєв А. 207 

Жульєв А. П. 207, 210 
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Жульєва Л. 137, 157,  

 164, 170 

Жупанин С.    40, 101,  

 109, 124 

Журавський А. 92 

Журлива О. 39 

Забашта Л. 110 

Забіла В. 47, 100, 102,  

 110, 185 

Забіла Н. 101, 110 

Завалішина М. 104 

Завальська Н. 110 

Заверуха С. І. 16 

Загорянски Л. 8 

Загрецький Д. 17 

Загрудний А. 110 

Задор Д. 72, 103 

Задорожній В. 44 

Заєць В. 124 

Зайко М. 149 

Зайко М. А. 149, 237 

Заклинський О. 51 

Закревський В. 45 

Залізний В. 58 

Заремба В. 47, 103 

Заржицька Е. 163 

Засадко Л. 96, 98, 

  106-08 

Заставний В. 9 

Захаревич И. 100 

Захаржевський І. 20, 39 

Захарків О. 208 

Захарченко А. 88 

Захарченко В. 90 

Зацепин А. 122 

Зацепін О. 109 

Заяїцький С.    100 

Звягінцева В. 100 

Зелінська Т.    40 

Земна Н. 121 

Зиновчук Н. З. 34 

Зіновчук М. 34 

Зінченко В. 38 

Зінчук С. В. 2 

Злотник О. 109, 122 

Золотарьов В. 257 

Золотуха М. 38 

Зоренко Л. 65 

Зоряна Л. 67 

Зубицька Н. 46 

Зубчук А. 21 

Зуєв О. 56 

Зюлковський Ц. Ю. 90 

Ибряев К. 20 

Иванова Э. 84 

Ипполитов- 

Иванов М. 20 

Исаковский М. 20 

Ифферт А. 101 

Йовенко С.    39 

І. К. 21 

Ібряєв К. 109, 123 

Іваненко Т.    166 

Іваницький А. І. 7 

Іванников В. 124 

Іванніков В. 100 

Іванов В. 257 

Іванова Л. 44, 67 

Іванова Н. 120 

Іванова О. 110 

Іванущик К. 96 

Іванченко Л. 65 

Івасик В. 37 

Івасюк В. 56, 90,  

 122-23, 142, 243 

Івасюк О. 94 

Івашкович Й. 83 

Іващенко В. 65 

Івенсен М. 33, 110 

Іконник В. 15 

Ілляшенко С.    41 

Ільїн І. 100 

Ірадьєр С.    183 

Ісаєнко Г. 90, 243 

Ісакова І. 109 

Іщенко В. 120 

Іщенко С.    120 

Кабалевський Д. 110,  

 185, 208, 257 

Кабаця О. 124 

Казачинська- 

Савчук Г. М. 17 

Казидуб М. 62 

Калачевський М. 154 

Калачевський М. М. 155 

Калениченко В. 104 

Калиниченко І. 98 

Калинчук В. 125 

Калинчук М. 44 

Калінчук А. 125 

Каліщук А. 89 

Камерон П. 219 

Камінецький Я. 90 

Камінський В. 138 

Камінчук А. 110 

Кандрач Я. 8 

Канич А. 109 

Капелюшний Г. 67 

Капранова Ю. 125 

Капустин В. 65 

Капустін В. 65 

Карабиць І. 104,  

 109, 122 

Карабиць І. Ф. 127 

Караманов А. 154 

Карандасов Б. 104 

Карась П. 90, 109 

Карлтон Б. 141 

Карманний В. Г. 4, 116 

Карманський П. 50, 72 

Карпенко В. 124 

Карпенко О. 221 

Карпенко С.    100, 102 

Карус І. 104 

Касилов Ю. 45 

Касіянчук С.    90 

Каспрук А. 20 

Касьянов В. 91 

Кас'яненко С.    44 

Катеринчук М. 21 

Катрич А. 54 

Катричко М. 110, 122 

Катулл В. 15 

Кац С.    48 

Качан В. Д. 113-15 

Качан О. 113-15 

Качула В. 65 

Каччини Дж. 209 

Каччіні Дж. 85, 109, 210 

Кащук Н. 59 

Кваснєвський В. 164 

Квасновський В. 58 

Квинт Л. 122 

Квітка К. 5 
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Квітчаста К. 54 

Керецман М. 83 

Керничанський А. 20 

Кимлик О. 165 

Киреєв Г. 65 

Кирейко В. 135 

Кириліна І. 17,  

 109-10, 124, 135 

Кириляк С.    42 

Киричанський П. 125 

Кир'ян Н. 101 

Кишакевич Й. 13 

Кияниця В. 112 

Кікеля Т.    51 

Кікта В. 39 

Кір'янчук І. О. 26-28 

Кісельов А. 100 

Кленок В. 221 

Кленц В. 40 

Кленц М. 125 

Кленц Н. 110 

Климовський С.    47 

Клок Г. 110, 124 

Клур Б. 183 

Книш В. Ф. 226 

Кніппер Л. 110, 185 

Князький О. М. 49 

Кобаль В. 9, 83 

Кобец С.    219 

Кобзаренко В. 59, 65 

Кобилінська Н. 34, 87 

Кобільник Л. І. 50 

Кобулей Е. 138 

Коваленко А. 20 

Коваленко А. Т.    67 

Коваленко А. У. 18 

Коваленко І. І. 18 

Коваленко Л. 18 

Коваленко О. 40 

Коваленков О. 110 

Коваль Г. 50 

Ковальова К. П. 

(Кособлик К.) 67 

Ковальчук В. 34, 221 

Ковальчук О. 66 

Ковалюк- 

Орлецька С.    59 

Ковач И. 8 

Ковач М. 8 

Ковачевич И. Г. 8 

Ковбасюк А. 103 

Ковтун В. 46 

Ковтун В. О. 238 

Ковтун І. 119 

Ковтюх Л. М. 150-51 

Когут Т.    67 

Кожушко О. 109 

Козак Є. 20 

Козак С.   243 

Козицький Ф. 104 

Козін В. В. 198 

Козлакова Г. 66 

Козлов І. 104 

Козлов С.    110 

Колас Я. 101 

Колесса М. 15, 20, 72, 

 100, 151, 165 

Колесса М. Ф. 155 

Колесса О. 9 

Колесса Ф. 94 

Колодочка М. 63 

Коломієць А. 20,  

 64, 165 

Коломієць В. В. 152 

Коломієць М. 90 

Коломієць Т.    40,  

 117, 125 

Колосов А. 20 

Кольцов А. 169 

Кольцов Н. 20 

Коляда М. Т.    155 

Комісаров Г. 54 

Кондратенко- 

Процун В. 45 

Кондратюк А. И. 209 

Кондратюк Ж. В. 209 

Кондратюк И. В. 209 

Кондрашенко Л. 20 

Конева С. А. 169 

Коник М. 21 

Кониський О. 15, 72 

Кононенко Д. 65 

Кононенко М. 65 

Кононенко О. 65, 109 

Конопницька М. 64 

Конющенко В. 90 

Копко М. П. 51 

Копко О. М. 88 

Кордун В. 117 

Кореллі А. 210 

Корж В. 41 

Корзін В. 20 

Корінь А. 45 

Корнелюк И. 157 

Корнєв В. 257 

Корнич А. 40 

Корнієнко С.    54 

Коробчук П. 96 

Корольов А. 15 

Корсак І. 96 

Корчинський Ю. 38, 104 

Кос З. 38 

Кос-Анатольський А. 9,  

 15, 17, 39, 72, 94,  

 100-01, 109, 124, 165 

Кос- 

Анатольський А. Й. 155 

Косенко В. 47, 94,  

 102, 119, 151, 185 

Косенко В. С.    155 

Косенко О. 87 

Косенко П. Б. 206 

Косович М. 221 

Костельник Г. 8 

Костенко В. 39 

Костенко Д. 39 

Костенко Л. 20, 40,  

 44, 65 

Костенко Л.  

(Перепелиця) 67 

Костецький А. 124 

Костів-Гуска Г. 46 

Костров В. 122 

Котляр В. 62 

Котляр Е. 104 

Котляревський І. 124 

Котов Р. 42 

Котюк Б. 117, 132 

Коціпінський А. 100,  

 102-03 

Коцюбинська- 

Мельник В. 90 

Кочерган М. 38 

Кочиш М. 8 
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Кочурбина М. 177 

Кошиць О. 17, 88 

Кравченко У. 140 

Кравчук В. 125 

Крамер Д. 134 

Красєв М. 185 

Краснокутський І. 54 

Красотина Е. 20 

Красотина О. 104 

Красюк Є. 16 

Крахт В. 100 

Кремінський Я. 65 

Кресак Ю. П. 35 

Кривенький С.    221 

Кривута А. М. 52 

Кривцун А. А. 70 

Крижанівський Д. 94,  

 119 

Крижанівський С.    101 

Крижановський С.    104 

Крикун С.    90 

Крилатов Є. 109-10, 185 

Кримський А. 72, 95 

Кришакевич Й. 21 

Крищенко В. 34, 38, 44, 

 59, 65, 87,  

 90, 122-23 

Кріль К. 40 

Кройца А. 145 

Крупко О. С.    192 

Крылатов Е. 157 

Кубинський І. 90 

Кугель М. Б. 239 

Куєк М. 59 

Кузик Я. 42 

Кузніцов В. 243 

Кузьменко К. Є. 91 

Кузьо М. 96 

Кукольник Н. 100 

Кукса С.    10 

Кулешко Я. 38 

Кулик В. 56, 65, 90 

Кулик Н. 110 

Куліш П. 65 

Куліш-Зіньків Л. 125 

Кулпович В. 141 

Кульська І. 100 

Кундис Р. 85, 140 

Купчинський Р. 4, 9,  

 37-38, 65 

Курик Я. 42 

Курило Н. Б. 204 

Куришев Є. В. 91 

Курочкин В. 169 

Куртяк Н. 40 

Курявенко В. 39 

Кутень І. 17, 38 

Кутовая Л. И. 70 

Кухтюк А. 134 

Куцеба М. 9 

Кушнарьов А. 104 

Кушнарьов О. 56 

Кушнір В. 59 

Кушнір І. 128 

Кушнір Я. 106 

Кушнірчук В. 39 

Кушплер І. 103 

Кюи Ц. 20, 169 

Кюї Ц. 100, 104 

Лагода В. 109, 124 

Ладиженець В. 20 

Ладижець В. 123 

Лазаревський І. 100 

Лазаренко А. К. 155 

Лазоренко А. 100 

Лани Д. 16 

Ланюк Ю. 138 

Ласт Д. 157 

Ластовецький А. 124 

Ластовецький Д. 40 

Ластовецький М. 19, 138 

Латанський В. 65 

Латяк Д. 8 

Лаферм'єр Ф.-Г. 47 

Лебедев-Кумач В. 110 

Лебедева В. 9 

Лебідь Н. 40 

Левин В. 219 

Левицька Л. 109 

Левицька М. 58 

Левицький М. 91, 96 

Левицький О. 56 

Левін С.    104 

Левко А. 39 

Левченко Є. 120 

Легран М. 157 

Лей Ф. 157 

Лейтон Дж. 136 

Лекок Ш. 240 

Леннон Дж. 122-23, 157 

Леонтович М. 15, 17,  

 20, 38, 104, 138 

Леонтович М. Д. 91 

Лепкий Б. 9, 50, 72,  

 95, 218, 231 

Лермонтов М. 20, 169 

Леськів І. 51 

Леськов О. 9 

Лещук Є. 108 

Лиознов Г. С.    240 

Лип'янець Н. 92 

Лисенко М. 9, 15, 20,  

 47, 94, 100,  

 102-04, 109, 124,  

 146-47, 150, 257 

Лисенко М. В. 53, 155 

Листов Н. 169 

Листопад А. 65 

Лисюк В. 107 

Литвин М. 16, 18 

Литовченко Г. 65 

Лихобабин А. 65 

Лишин Г. 169 

Ліберда І. 92 

Лісінчук О. 112 

Лісова О. 96 

Лісова Р. В. 54 

Лісовол В. 38 

Лісовський А. 87 

Лішин Г. 100 

Ліщенюк Г. 40 

Лїкар М. 8 

Лобко В. 39 

Лобова О. 109-10 

Лобок В. 90 

Логвинова Г. 93 

Логош- 

Дубограй Л. А. 70 

Лозовський М. 39 

Локтєв В. 100 

Ломикін П. 65 

Лончин М. 13 

Лопатинський Я. 72 

Лорка Ф. Г. 15 
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Лотоцький І. 9 

Луговий В. 109 

Луканин А. 20 

Лукашевская Л. 55 

Лукич Д. 96 

Луків М. 34, 41, 58,  

 65, 67, 87, 191 

Лукьяненко В. 93 

Лупій О. 65, 90, 96 

Луценко Д. 17, 39, 45, 

 65, 96, 122, 191 

Луценко Д. О. 56 

Луцци Л. 85 

Луцький О. 95 

Лучук В. 96, 110 

Лушніков В. 257 

Лысенко В. 45 

Львов- 

Компанієць Д. 110 

Любарська Л. 37 

Любомир С.    95 

Людкевич С.    20, 47,  

 72, 94, 138, 140, 154 

Людкевич С. П. 140, 155 

Люшня М. 90 

Лятошинський Б. 15,  

 17, 20, 47, 94, 150 

Ляшко Б. 15 

М. К. 21 

М. Л. 21 

Мадловський С.    72 

Маєва О. 112 

Мазко Е. 92 

Мазур І. І. 241 

Май Н. 109-10 

Майборода Г. 101, 103 

Майборода П. 38-39,  

 104, 110, 122-23, 

  139, 142, 154, 191 

Майданович Т.    65 

Майданська С.    87, 104 

Майкапар С.    149 

Майстрова З. 109 

Майчик І. 19 

Макаї С.    8 

Макаревич Ю. 63 

Макаревська С.    65 

Макарєва Г. 221 

Макаров В. 21 

Макарова В. 47 

Макарова Л. 47 

Мак-Доуелл Е. 149 

Макиевский С. А. 214 

Маккартни П. 122, 157 

Маккартні П. 123 

Маковей О. 9 

Макогон А. 44, 67 

Макоді М. 104 

Максименко Ю. 105 

Максимчук В. 42 

Малашкин Л. 169 

Малий М. Г. 91 

Малинич А. 219 

Малиновський А. 39 

Малицька К. 94 

Малишко А. 8, 39, 65,  

 122-23, 191 

Малюгина Л. Н. 70 

Малярчук Л. 42 

Мангов В. 65 

Мануель Р. 15 

Манучарова О. 110 

Манчини Г. 157 

Манько В. Г. 188-89 

Марголін М. 92 

Маргос С.    65 

Маргуліс М. 63 

Марієнко П. 95 

Маркевич М. 47 

Маркович Л. 63 

Мартинюк М. 75, 96, 98 

Мартіні Дж. 104 

Мартьянова Г. М. 242 

Марущак П. 96 

Марчелло Б. 257 

Марченко Е. 219 

Марченко О. 45 

Маршак С.    219 

Масканьї П. 17, 85 

Маслій К. 72 

Масляк В. 47, 72 

Матвєєва Л. 120 

Матвійчук А. 90 

Матвійчук В. П. 129 

Матвійчук С.    112 

Матерський М. 88 

Матій П. 83 

Матій П. П. 57 

Матусовський М. 123 

Матюк В. 8, 13, 72 

Мафтуляк М. В. 118 

Мах П. 96, 98-99 

Махнач П. 215 

Мацеплюк С.    90 

Мацієвська Т. М. 51 

Маціяка А. 39 

Машистов А. 20, 110 

Мегелик В. 34 

Мегрелідзе А. 100 

Медведовський Є. 139 

Мединь Я. 100 

Мейтус Ю. 100 

Мелещук О. 93 

Мельник В. Н. 124 

Мельник М. 110 

Мельничук Б. 39 

Мельничук Б. Д. 92 

Мельничук О. 59 
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А брат сестру за стіл веде 1 

А в нашого свата 6 

А в неділю рано 1 

А в неділю рано, а в неділю  

рано, вже день біленький 7 

А в полі, полі 11 

А в своєї мами ями 9 

А в Сущанах 11 

А весна, а весна... 77 

А вже весна 20, 104 

А вже весна вскресла 116 

А вже весна скресла 12 

А вже вечір вечоріє 1 

А вже сонце котиться 116 

А відси гора 1 

А волошками літо цвіло 59 

А вчора з вечора 9 

А вчора звечора 11 

А девчонка подождет 61 

А дзе идзеш, Геленко? 8 

А калїна било квитнє 8 

А кед наша панї млода 8 

А кед панї млода до коча шедала 8 

А кобзар все грав 67 

А кральова сова 8 

А кум кумі рад, рад, завів куму  

в сад, в сад 7 

А лист паде 42 

А літечко грає 115 

А, люлі, люлі, коток 7 

А люляй мі, люляй, дитино од Бога 7 

А мама з татом — зіронька і місяць 106 

А мати сина жде 59 

А мац надумала 8 

А ми, кумонько, не гнівімося 7 

А ми просо сіяли 43 

А ми просо сіяли, сіяли 161 

А ми рутоньку посієм 116 

А мне пятнадцать миновало 61 

А на войне, как на войне 84 

А на нашим шоре 8 

А на полю три тополї 8 

А на церкві хрест 12 

А нас благословить вона 65 

А наш батько Волошин 9 

А наш молодий 6 

А наш приймаш — добри гудак 8 

А наша кумонька у полозі лежит 7 

А нікому так не добре як мені 16 

А од Пряшова 8 

А около Лєвочи 8 

А першої та й неділеньки 7 

А під нашими вербами 96, 98 

А пришло нам, пришло  

од старисти писмо 7 

А радіола грає, грає 231 

А та вдова молода 9 

А там в ночи 12 

А там в саду 12 

А там далєй при поточку 8 

А там долом 22 

А там долу при долїни 8 

А там долу при мармору, но-но-но! 7 

А там долу хижка вибилєна 8 

А ти, мила, цо думала 8 

А ти старий діду 12 

А той любий Григорій 101 

А ты играй, играй, моя гармонь! 87 

А ты, старий телебаю 7 

А у нашей куми хижа вибілєна 7 

А у тої Катерини 9 

А у цеї господині 89 

А хто бачив, а хто чув... 1 

А хто видзел, а хто чул 8 

А хто же ме облапи 8 

А хто же це билєл 8 

А хто у нас тепер п'є 1 

А ци то ту сварьба, гей,  

а ци то ту кстини 7 

А чи дома наш хазяїн? 89 
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А чий же то леґинь, як ружа? 8 

А я бажаю вам добра 109 

А я вчера на весіллю 1 

А я з руточки 1 

А я люблю Петруся 100 

А я себе порадзим 8 

А я собі старенька 1 

А я така чарна 8 

А я таку жону маю... 83 

А я тебе люблю 65 

А я тобі мовчу: не йди! 77 

А я хлапец з Капушань 8 

А я, хлопець молоденький 9 

А я хлопців не любила 45 

Аж до нєба най ше дзвигнє 8 

Аж од стола та до прага 8 

Азра 169 

Ай, ай, ай 240 

Ай просили дружбочки йа в Бога 1 

Айстри 221 

Академік Сергій Корольов 92 

Алилеєм, Христе Боже 9 

Алилуя 20-21 

Алілуя 26 

Аллилуйя 29 

Алло! Це я дзвоню! 77 

Америцки мен 8 

Ангел Божий 13 

Ангел над городом 55 

Ангел пастирям мовив 9 

Ангел сповіщав 21 

Ангеле Христів 32 

Ангельським гласом 89 

Андрійкова колискова 83 

Анжеліка 83 

Ани бы не быва, ой в кумонькы  

гостина 7 

Ани тото хресня, ани тото  

хресня веселе не буде 7 

Ани тото хресня веселе не буде 7 

Анї я нє югас 8 

Антифон I 26 

Антифон II 26 

Антифон III 26 

Аріета 154 

Артист эстрады 157 

Архістратиже небесних хорів 9 

Асфальт засипаний каштанами 40 

Афродіта 40 

Ах! Как же хочется любить! 70 

Ах, как пели они!.. 70 

Ах, скільки струн в душі  

дзвенить 72, 95 

Баба снігова 115 

Бабина сметана 83 

Бабине літо 65, 90, 95 

Бабині спогади 44 

Бабуненько наша, куда ве худели 7 

Бабусин рушник 120 

Бабусині казки 114 

Бабусю, бабусю! 9 

Бабье лето 61, 68 

Бажання 96, 98 

Балада вірності 62 

Балада про Канів 18 

Балада про мальви 123 

Балада про принцесу 52 

Балаклея, ты — моя Держава 93 

Бандуристе, орле сизий 35, 86, 218 

Барабашка 100 

Баранчики круторогі 125 

Барашек 219 

Барвеночки, барвеночки 8 

Барви рідної землі 109 

Барвінок цвів і зеленів 19, 23, 86 

Барвіночку кучерявий 59 

Баркарола 14, 104 

Баршонь єй на глави 8 

Батьківська стежина 46 

Батьківська хата 66-67 

Батькова криниця 41 

Батькова пісня 67 

Батьку, мій болю стокрилий 59 

Батьку — отамане 65 

Бачко, моя Бачко! 8 

Баю, баю 5 

Бегемотик 125 

Беґель окопани 8 

Без надії сподіваюсь 14 

Без тебе, Олесю 100 

Без тебе я 56 

Без хвилювань, без мук 47 

Безсмертя подвигу 90 

Белеет парус одинокий 20, 100 

Белый танец 60 

Бервінку, бервінку 1 
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Береги любові 44 

Бережімо мову 126 

Береза 79 

Березневі коти 83 

Березонька моя 82 

Берем лєн 8 

Берізка 72 

Берізко звисиста 116 

Беседа (березка с дубом) 82 

Бесценный клад 57 

Б'є планета на сполох 59 

Бив мене муж три рази юж 7 

Била жінка чоловіка 96 

Била ме моя мамочка 8 

Били шнїщок вжиме 8 

Билоград, Билоград 8 

Бимбора 8 

Бити кота, бити 7 

Бичкі рогати 11 

Бичок-забіяка 125 

Бібліотека — не аптека 111 

Бігла свиня по льоду 11 

Бігла теличка 11 

Біжи, біжи ти, мій миленький 7 

Біжить, біжить та бабусенька 7 

Біжить весна 115 

Біжу засівати 115 

Біла акація 66 

Біла казка 109 

Біла сіль 57 

Біла хустина на штири кінці 9 

Білий птах 40 

Білий романс 16 

Білий цвіт 64 

Білі, білі хризантеми 87 

Білі конвалії 46 

Білі лебеді 39, 44 

Білосніжка 52 

Білочка 40 

Біля моря 63 

Біля річки на леваді 41 

Благальна єктенія 27 

Благо есть славить Господа 29 

Благовіщення 83 

Благодарен я 29 

Благодарен я, Господь 29 

Благодарім Христу Богу 9 

Благославите Господа 29 

Благослов, матко, церу 8 

Благословен, хто йде 28 

Благословенна та година 96 

Благословенна щедрість!  

Все від неї 73 

Благословенно Имя Его! 29 

Благослови, Боже 1, 13 

Благослови, Боже, нам  

на Новий рік 9, 13 

Благослови, душе моя, Господа 15 

Благослови, мати 116 

Благослови нас, Боже 1 

Благословіння 18 

Блажени яже избрал 15 

Блаженні всі 21 

Ближе, Господь, к Тебе 29 

Ближние мельницы 63 

Близнюки 52 

Блики на снегу 55 

Блудный сын 70 

Блукає місяць 18 

Бо війна війною 9 

Бог 51 

Бог любить мене 83 

Бог предвічний 21, 231 

Бог предвічний народився 9, 11 

Бог продовжить український рід 108 

Бог с тобой 29 

Бог ся нам об'явив 13 

Бог ся рождає 9, 11, 21 

Бог так хорош 29 

Богачу, богачу 8 

Богородице Діво 9, 21 

Богородице Дево, радуйся 15 

Богородице Діво, радуйся 8 

Богородице спаси 21 

Бодай би ти, фрайирику 83 

Бодай кум здоров був,  

що хрестини роздобув 7 

Бодай ся когут знудив 9, 161 

Бодай ся той гай розвиви 1 

Божа Вікторія 83 

Божая Мати 32 

Боже, Боже, нє мож так жиц 8 

Боже, Боже, скарал ши ме 8 

Боже, Боже, Ти, що з неба 9 

Боже, Боже, цо мам робиц? 8 

Боже, Боже, чи то нє жаль 8 
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Боже великий єдиний 15, 28, 104 

Боже, врятуй Україну 9 

Боже, да будет воля Твоя 29 

Боже, з неба високого 51 

Боже мили, Боже 8 

Боже мили, цо мам робиц? 8 

Боже мій, нащо мене Ти покинув 15 

Боже мой, Боже мой 8 

Боже мой, Боже мой, яка  

велька пиха 8 

Боже мой, допущ ми 8 

Боже мой єдини 8 

Боже мой премили 8 

Боже мой, цо я наробила 8 

Боже Отче Авраама 9 

Боже Отче, дощ і злива 9 

Боже, спаси мене 15 

Боже, Україну збережи 90 

Боже, що сю ніч прожити 9 

Божественна краса 83 

Божий Син днесь народився 9 

Божий Син родився 6 

Бойківська краса 37 

Бойківчанка 38 

Болить мене головонька 9 

Болотниста доріженька 231 

Больше любви к Тебе 29 

Босоноге літечко 107 

Брала льон 1 

Брат! Напомни мне опять 29 

Братик мой 82 

Братські могили 34, 87 

Брига ме мори 8 

Бринї коса, житко пада 8 

Бродит нега над рекой 93 

Бубни уж бубную 8 

Бубонці (Jingle bells) 109 

Був бичок у баби 83 

Був собі журавель 100 

Буває все 124 

Будем козаками 110 

Будем навчатись 45 

Будемо прощатися 107 

Будеш повік, Маркіяне 111 

Будзеш ти, мамочко 8 

Буду ждать тебя 157 

Буду тебе ждати там,  

де вишня біла 73 

Будь превознесен выше небес,  

Боже 29 

Будь счастлив мир 82 

Будьмо, земляки! 77 

Будьте щасливі 44 

Бузковий рай 65 

Букварик 96 

Буквоїд 111 

Букет мого серця 87 

Буковинко-буковиночко 42 

Буковино, ти зелена, ляна 2 

Буковинські вечорниці 17 

Була б лиш Україна 63 

Була в мене парова машина 1 

Була в Чеколата курочка чубата 7 

Була єдна герлїчка 8 

Була єдна паньска лучка 8 

Була ў мени парова машина 7 

Були ми собі в Божому дому 7 

Було в нас коморі жито 7 

Було колись 94 

Було колись на Вкраїні 35, 191 

Було лєто, було лєто 8 

Було то раз в зимову пору 9 

Бурлака 91 

Бурхливая річка 91 

Буря затихла 82 

Бушует пламенем любовь 57 

Бушует полая вода 20 

Бывают ночки разные 68 

Было горьким бабье лето 93 

Б'ють барабани 231 

Б'ють літаври гучно 9 

В білому-білому 87 

В Божих яслах 111 

В Вифлеємі днесь Марія 21 

В Вифлеємі новина 21 

В Вифлеємі радість стала 6 

В Віфлеємі днесь Марія Пречиста 9 

В Віфлеємі новина 9, 11 

В Віфлиємі Діва чиста пресвята 11 

В Віфлиємі тайна 11 

В Віфліємі новина 11 

В гаю зелененькім 20 

В Господе счастье найдешь 29 

В далекім краї, на чужині 6 

В доску свой 57 

В душе мы все немножечко поэты 41 
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В душі криниця 243 

В Єрусалимськім храмі 13 

В зеленім гаю древка рубают 22 

В зеленых ивах 101 

В зоряну ніч 39 

В калїновим лєше 8 

В керти ружа преквітла 3 

В кінці греблі шумлять верби 2, 9 

В контрасте черно-белых клавиш 16 

В край прийшов листопад 118 

В леваді, в долині 21 

В лісі 72 

В літеплі літа 65 

В любові старості немає 46 

В людини теж коріння є 65 

В математиці-родині 40 

В мене серце до любові 65 

В минуты, как эта 29 

В мире есть красавица одна 100 

В місті Вифлеємі сталася новина 6 

В місті Віфліємі 11 

В місяці іюлі випала пороша 102 

В мого кумойка, в мого  

любойка на подвіру береза 7 

В моєму серці тільки ти 96 

В моїм городі айстри білі 9 

В молитвах неусыпающую  

Богородицу 15 

В Назареті 21 

В Назареті зацвіла лелія 9, 13 

В нас Свята вечеря 108 

В нашого кума, в нашого кума  

на городі кропива 7 

В нашого кума, в нашого кума  

світлойка на помості 7 

В нашого кума, в нашого кума  

хата на помості 7 

В нашого кума світлойка  

на помості 7 

В небі зірка Вифлиємська 66, 121 

В небі зіронька сіяє 89 

В небі місяць сходив 66 

В неділеньку вранці 95 

В неділю рад паленку пию 7 

В неділю рано, в неділю рано  

вже день біленький 7 

В неділю рано, в неділю рано  

сонечко сходить 7 

В неділю рано, в неділю рано,  

як день біленький 7 

В неділю рано, до сходу сонця 6 

В нєдзелю рано 8 

В ниділю зрана, в ниділю зрана  

сонечко сходи 7 

В новом градє, в Віфліємі 11 

В Петровским полю 8 

В поиске 82 

В полоні бабиного літа 65 

В полоні музики Орфея 58 

В похід, козаки 59 

В Рождество Христове 11 

В саду гуляла 45 

В саду гуляла, квіти збирала 9, 45 

В славнім граді Віфлеємі 89 

В сраженье обрящем мы силу 82 

В стране иудейской 11 

В страсі і покорі 21 

В темном лесе 15 

В темному лісі 9 

В темному лісі, де вітер грав 9 

В темну могилу 9, 21 

В тени Твоих крыл 29 

В терновім вінку мелодій 34, 87 

В тиши ночной 29 

В України — іменини 105 

В Україні — сінокос 77 

В Україну 77 

В холодну ніч 14 

В час, когда труба Господня 29 

В Чорне море наш Дніпро тече 4 

В ширим полю грушка-древко 8 

В яслах лежить 9, 11 

В яслах лежить, хто поспішить 6 

Вальс 46 

Вальс "Віола" 42 

Вальс для ластівок 87 

Вальс при свече 68 

Вальс сніжинок 110 

Вальс-бостон 122 

Вальс-воспоминание 70 

Ванька взводный 61, 93 

Варешочка за грош 8 

Варила баба 12 

Вас так ніхто не любить 65 

Васильова мати 11 

Вашого двора 11 
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Вашого двора не минаємо 89 

Ввійди в святу епоху 83 

Вдайся нам, короваю 1 

Вдерела стрела 8 

Вдовина криниця 67 

Ведет эту битву Господь 29 

Веди їх, доле 83 

Ведуть нас до церкви 9 

Ведуть тополі у село 65 

Вежнєм пушку 8 

Вежнї зайду, и я зайду 8 

Везол Яни гноїк 8 

Велика єктенія 26 

Великдень 42, 105 

Великдень до весни у гості  

завітав 106, 108 

Великий Бог! 29 

Великий Расвет 82 

Великий хоровод 110 

Великодні дзвони 121 

Величаєм Бога 42 

Величайте Бога 51 

Величие 29 

Велосипед 40 

Велька глава капустова 8 

Венецианская ночь 104 

Венчание 57 

Вера в мечту 82 

Верба 39, 73 

Верба над водою 22 

Верба рошнє 8 

Верби — матері 65 

Верблюд 219 

Вербна неділя 105 

Вербов лєшик желєнєє 8 

Вербовая дощечка 12, 100, 161 

Верна жена, верна 8 

Вернися 83 

Вернулись в сказку 82 

Вершина 57 

Весела пісенька 52, 100 

Веселий чоботар 125 

Веселики 83 

Веселись, о сердце... 240 

Веселися 41 

Веселися Захаріє 13 

Веселі нотки 109 

Веселі нотки — веселі дні 109 

Веселі черевички 100 

Веселко, грай 121 

Веселкова квіточка 66 

Веселкова пісня 109 

Веселковий зорепад 90 

Весеннее утро 104 

Весенние воды 17 

Весенний ветер 100 

Весенний лес 48 

Весенняя песня 104 

Весенняя пора 82 

Весілє сі зачинає 1 

Весна 40, 100, 125 

Весна без війни 65 

Весна Жизни 82 

Весна іде! 91 

Весна моя 82 

Весна на Прикарпатті 231 

Весна прийшла 91 

Весна прийшла до нас 82 

Весна-весняночка 231 

Веснівка 72 

Весну стрічаймо 113 

Весняна 109 

Весняна віхоло 40 

Весняний вальс 87 

Весняний дощ 154 

Весняний хоровод 67 

Весняний ювілей 115 

Весняні журавлі 92 

Веснянка 14, 15, 17, 20, 33, 51,  

 100-01, 104, 116, 154 

Весняночка 230 

Весняночка-паняночка 116 

Весняночко-паняночко 116 

Ветер 82 

Ветерани 65 

Ветерани Тального 67 

Вечар майови 8 

Вечар ми є, вечар 8 

Вечерний закат 82 

Вечерняя звезда 104 

Вечерняя песенка 100 

Вечером в хаті 72 

Вечір 20, 51 

Вечір близенько 100, 102 

Вечір весняний 231 

Вечір надворі 45, 103 
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Вечір надворі, ніч наступає 9, 45, 161 

Вечірнє сонце 65 

Вечірній вальс 64 

Вечірній дзвін 9 

Вечірня година 96 

Вечірня казка 75, 96 

Вечірня молитва 64 

Вечірня музика 15 

Вечірня тиша 120 

Вечная любовь 157 

Вечными будут герои 61 

Вечори кохання 67 

Вжал бим це, дзивчатко 8 

Вжал ши себе милу 8 

Вже би-м була їхала 1 

Вже весна воскресла 9, 20 

Вже вечір вечоріє 9 

Вже відходим з дому Твого 21 

Вже день здається сивим і безсилим 73 

Вже зближається година 21 

Вже летять журавлики 107 

Вже ми твоє тіло 8 

Вже мріями стали роки 63 

Вже надходить ніч чарівна 112 

Вже настало літечко 115 

Вже не так 58 

Вже пізно, не раненько 1 

Вже прилетіла весна 65 

Вже сонечко прийшло 83 

Вже ся зеленіє 83 

Взлет души 82 

Взяв би я бандуру 9, 161, 218 

Взяв я собі за жіночку 9 

Ви женчики славні 116 

Ви шицки ту приступни 8 

Виберай ше, млодо 8 

Виберай ше, сину 8 

Видз-лє дакус, мой Иванку 8 

Виє вітер, довго виє, навіть  

слухать обрида 73 

Вижниця 42 

Вижничаночка 42 

Вийди, вийди, Іванку 104, 110 

Вийди, вийди, Іванчику 161 

Вийди, вийди, молоденька 1 

Вийди, Дівчино 231 

Вийди, мила, до воріт 83 

Вийди, молода, з комори 1 

Вийду в садочок 65 

Вийду я в вечір погідний 9 

Вийсі, віночку 1 

Вийся, вінче, гладко 1 

Вийшли в поле косарі 102, 110 

Вилєцела куковичка 8 

Вилєцела препилечка з проса 8 

Виломилися воли 1 

Випускниця 65 

Виростеш ти, сину 9 

Виряджала мати сина 6 

Виряджала мати сина у солдати 9 

Висока людина 83 

Витай, Ісусе 21 

Витай, Ісусе, з Пречистой Діви 9 

Витай між нами 21 

Витай між нами, Христе 9 

Витай нам, хресте 9, 13 

Витайце, витайце 8 

Вихваляйте гори, доли 9 

Вихваляйте доли, гори 21 

Виходзи зорнїчка 8 

Вишенька 87 

Вишивай, мамо, стежку 92 

Вишивала дівчина сорочку 39 

Вишивала мама 66 

Вишивала мати вишиванку 37 

Вишиванка 105, 123 

Вишиванка-сорочка 113 

Виший, мила, сорочку мені 96 

Вишита сорочка 52 

Вишла гвизда на край швета 8 

Вишневе — освячене Богом ім'я 77 

Вишні хори 9 

Вишні-черешні розвиваються 7, 20 

Вишнї я насадзел 8 

Вишня 40, 110 

Віват, маестро! 83 

Вівторок-Загравання 30 

Вівці мої, вівці 9, 72 

Від кари винним не втекти 83 

Від річки Сяну до гір Карпат 9 

Від синього Дону 4 

Віддай мене, мамко 2 

Віддай серце Богу 83 

Віддала-с мя, моя мамо 9 

Відкіля йдеш, чоловіченьку 7 

Відколи м'я моя мати на світ народила 1 



  

 142 

Відкрий, синку, вічка 83 

Відлинула вже юність у минуле 44 

Відлітають в вирій роки... 40 

Відлітають літа 59, 90 

Відпочинь, кобзо 67 

Відпуст 28 

Відпусти 54 

Відпусти думки 40 

Відчинилося віконце 126 

Відчинімо двері 65 

Відчиняй, господар, двері 106, 108 

Віє вітер 103, 126 

Віє вітер в полі 205 

Візьми під свій покров, Маріє! 113 

Вік промайне 65 

Вільна Україна 4 

Він не твій 67 

Вінки на могилах солдат 65 

Вінок 1 

Вінчання 230 

Віра в нас єдина 58 

Вірний син 120 

Вірні друзі 114 

Вірую 27, 66 

Вірую, Господи 9, 21 

Вістку голосить 21 

Вітальна 59, 106 

Вітер 77 

Вітер в гаї нагинає лозу і тополю 94 

Вітер в гаї не гуляє 94 

Вітер віє, трава шумить 6 

Вітер вольниці 59 

Вітер дує, а вода пращит 7 

Вітер з гаєм розмовляє 19, 23, 119 

Вітер роси косить 106 

Вітре буйний 19, 90, 119 

Вітре, чом завиваєш? 39 

Вітрець буйнесенький повіває 9 

Вітри України 93 

Вітчизна неозора 20 

Вітя Проценко 67 

Вічная пам'ять 21 

Вічний спомин лишив ти про себе 58 

Вічноцвіт 83 

Віють вітри, віють буйні 161 

Вклонися вчителю 121 

Вклоняюсь своєму народу 65 

Вклоняюся тобі 45 

Влітку я родився 9 

Вниз по матушке по Волге 110 

Вночі на могилі 91 

Внученька 70 

Во гробе Он лежал 29 

Во имя Жизни 82 

Во славу Всевышнего 29 

Во сне 71 

Водограй 123, 243 

Возбраний Чудотворче,  

наследниче Божий 112 

Возвеселімся 21 

Возвеселімся всі разом нині 9 

Возвращайтесь скорее, солдаты 93 

Возвращение 48 

Возвращение зимы 70 

Воздайте Господу хвалу 29 

Возрадуйся земле 65 

Возрадуйся, небо 29 

Возьмемся за руки, друзья 82 

Воинам танковой армии 61 

Воины Прави 82 

Война сквозь сердце 65 

Воли плуг цагали 8 

Волинська серенада 221 

Волинський вальс 96, 99 

Волинські веснянки 96 

Волинь велика 121 

Волинянко моя, волинянко 96 

Володимирська гірка 56 

Волонтери світла і чеснот 83 

Волочинський вальс 90 

Волошки сині 96 

Волчье племя 82 

Воля-воленька 67 

Вона! Вона! 91 

Вона прийшла 65 

Вопросительный знак 71 

Ворітниця 12 

Ворожи, ворожи 87 

Ворожіння 30 

Ворожка 38 

Воскресни і живи! 91 

Воскресное утро 101 

Воспоминание 29 

Восстань, светись, Иерусалим! 29 

Вот мой дом 55 

Вот этот день 29 
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Воячок-дивачок 83 

Вперед, ветерани! 67 

Впокорися 83 

Вправа на дихання 101 

Вправи на артикуляцію 101 

Вражий дот 65 

Вре каша, вре 8 

Время мудрое 82 

Все живе радіє 108 

Все затихло опівночі 45 

Все из всего 55 

Все можеш, Боже 13 

Все повториться, синку 46 

Все сьогодні сповнилося радості 21 

Все те, що кохаю 67 

Все Україною зветься 65 

Все це потрібно мені 109 

Вселенная, веселися! 9 

Вселенної Учителі 13 

Всем смертям на зло 65 

Всесуща триєдність 83 

Вси Тя хори 13 

Всі ми люди подорожні 89 

Всі образи й кривди до одної 73 

Всі ті, що в Христа хрестилися 26 

Всміхались маки 231 

Вставай, вставай, господарю 6 

Вставай, господарю 9 

Вставай діду 12 

Вставай, народ славянский 82 

Вставай, Україно, вставай 9, 37, 49 

Вставайте козаки 4 

Встала весна 119 

Встанем з колін 76 

Встань, славянин 82 

Встретимся ли мы с тобою 29 

Встреча 68 

Встреча зари 82 

Встречайте день мая 20 

Всюду с Иисусом 29 

Втікачі 107 

Втіха дідуся 83 

Вужик-винахідник 125 

Вулицею йдем, Купайло несем 116 

Входим в Божии врата  

со славословием 29 

Входить жінка в серпень... 58 

Вчера мамка в торзі була 6 

Вчера ми ше похорела 8 

Вчителі ви наші, дорогі 77 

Вчителько моя перша 42 

Вчительська доля 111 

Вчительська стежина 42 

Вчительці 121 

Вчителю 121 

Вчителям 42 

Вчора звечора сталась новина 6 

Вчора мамка в торзі була 1 

Вше кед ми на розум придзе 8 

Выбор 82 

Вяжитеся огірочки 12 

Гавот 240 

Гагілка 140 

Гаданочка 72 

Гаєм зелененьким вода тече 1 

Гайде шицки до роботи 8 

Гаї шумлять 101 

Гаї-буї, колїшем це 8 

Гаївка 111 

Галушки-галушечки 67 

Галя 12 

Галя по садочку ходила 116 

Гандзя 161, 243 

Ганїчко мила 8 

Ганїчко, шестричко, дзе ши була? 8 

Ганїчко, шестричко, нє скашлї 8 

Ганнуся до Ісуса йде 83 

Ганьо моя, Ганьо 8 

Ганю моя, Ганю 9 

Гарбузи 56 

Гармония 82 

Гарна волошка 65 

Гарний і негарний хлопчик 83 

Гаю, гаю, зелен розмаю 103, 161 

Гаю, гаю мой желєни 8 

Гаю мой желєни 8 

Гварели за нас 8 

Где водяться волшебники? 110 

Гей, браття опришки 15 

Гей, ви, козаченьки 123 

Гей ви, стрільці січовії 4, 20 

Гей ви, хлопці січовії, раз, два, три! 9 

Гей, видно село 9 

Гей, всі до бою 9 

Гей, гей, хто ж там іде 7 

Гей, гулялося 231 
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Гей, до єдності, брати! 77 

Гей до школи! 51 

Гей, за морем 9 

Гей, збираймось, ветерани 65 

Гей, зі Львова до Мукачева 4, 9 

Гей, зійшла зоря 88 

Гей, Карпати, гори нашо 8 

Гей, музики, грайте 96 

Гей, на горі дубина 7 

Гей, на горі на Маківці 9 

Гей на горі там женці жнуть 51 

Гей, наступаєм ми, стрільці! 9 

Гей, нові Колумби й Магеллани 73 

Гей, ну, брати, не цурайтесь 9 

Гей, нумо, браття, до зброї 9 

Гей, піду я в ті зелені гори... 14, 20 

Гей, по конєц валала 8 

Гей, посіяв я 116 

Гей, розвивайся, дуб зелененький 191 

Гей, рости хмелю 16 

Гей, світла зоря 112 

Гей, Січ іде 4, 9 

Гей, соколята 9 

Гей, степами 4 

Гей, там за горами 8 

Гей, там на горі Січ іде 4, 9, 110 

Гей, там при долині 9 

Гей, там, у верховині 42 

Гей, у лєше на ореху 8 

Гей, хлопці! 4 

Гей, хто в полі, озовися 4 

Гей, цигани 59 

Гей, шуми, великий луже 9 

Гей-гу, гей-га! 9 

Ген біля Дніпра 67 

Ген далеко в темному небі 88 

Ген до неба 9 

Герою вклонімось 113 

Гила, гила, білі гуси 1 

Гиля, гиля на Василя 11 

Гиля, гиля, сірі гуси 2, 37 

Гимн пожарников Москвы 92 

Гимн праведника 29 

Гілочка 124 

Гімн 58, 105 

Гімн Білоберізки 49 

Гімн Гадяцького краю 41 

Гімн держслужбовців 90 

Гімн "Євро-2012" 49 

Гімн захисників природи 83 

Гімн інституту вищої освіти 66 

Гімн Каневу 18 

Гімн кобзарів 96, 98 

Гімн коледжу 66 

Гімн Красноградщини 45 

Гімн місяцю 47 

Гімн "Моя столиця" 49 

Гімн патріотичних сил України 18 

Гімн прощання з рабством 49 

Гімн Тального 67 

Гімн Тернополю 58 

Гімн української школи 49 

Гімн Університету 96 

Гімн школи 44, 67 

Гіркне вечір горобиною 40 

Гірчать Чорнобиль і полинь 66 

Гітара 40 

Главу дзвига, горе 8 

Гладка, як ґомбуля, лабда 8 

Глас твой, мила мамо 8 

Глєдал я любов 8 

Глибока керниця, глибоко копана 9 

Глупая лошадь 219 

Глянь, душе грішна 13 

Гм... Гей, подякуйме тому, шо  

ми в його дому 7 

Гне калину вітер 77 

Гноми пензлики взяли 107 

Говорили, балакали 38 

Говорили люди-сусіди 1, 15 

Годувала-с мене ненько 1 

Гой, якби-м я була знала 1 

Голгофа 83 

Гололедица 219 

Голос 87 

Голос душі 83 

Голочка 100 

Голубая кофта 71 

Голубий льонок 56 

Голубина любов 77 

Голубка біла 87 

Голубой Дунай 240 

Голубь 82 

Гомін, гомін по діброві 103 

Гомін, мати, гомін 96 

Гомоніла Україна 94 
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Гоп! Гоп! 51 

Гопачок 114 

Гора, гора і долина 22 

Гора є висока 8 

Гора Таворська 13 

Горда пісня 92 

Гордашівська вітальна 67 

Гордашівський коровай 67 

Горе волки, горе 8 

Горе скали 8 

Горєла лїпа, горєла 8 

Горить зоря над обеліском 65 

Горить моє серце 14, 72, 95-96 

Горі сонечко, горі 1 

Горівки, Васильку, горівки 1 

Горівочка гиркенька, я ж тибе  

випити годненька 7 

Горівочко з кукулю 2 

Горіла сосна 1 

Горіння 58 

Горіховий дощ 100 

Горнемось до Господа 83 

Горобчикова пісенька 83 

Город золотой 122 

Город, которого нет 157 

Господарі  діти 110 

Господаронько, красна дівонько! 9 

Господи, Боже мій 32 

Господи, помилуй 67 

Господи, помилуй нас! 122 

Господи, услышь мольбу 29 

Господи, хто може перебувати  

в наметі Твоїм? 32 

Господи, яви... 83 

Господній дарунок 83 

Господня ласка 44 

Господь Бог предвічний 11 

Господь, будь со мной 29 

Господь воскресший 29 

Господь єдиний є для всіх 221 

Господь мне радость подарил 29 

Господь — Пастырь мой 29 

Гостина 231 

Готуй мені зброю 4 

Гоц, киц, Федоруню 7 

Гоч широки ярок 8 

Гра в зайчика 20 

Гра в слова 110 

Грай, моя пісне!.. 14 

Грай, ромо-брате 83 

Грайте дзвінко, струни! 96, 98 

Грайте, музики, різко 1 

Грайте, музики, так, як ви грали 1 

Грали, грали музиканти 8 

Граю гушельки танєц 8 

Грають струни 67 

Грають труби над Дністром 9 

Грех победить, о, желаешь ли ты? 29 

Гречаники 1 

Гриби 101 

Грибний дощ 75 

Гриць без ногавиць 83 

Грицю, Грицю, до роботи 110,  

 116, 161, 231 

Грішні чари 83 

Гроза в Карпатах 231 

Гроздь рябины 60 

Грусть 82 

Гуде вітер 100 

Гуде вітер вельми в полі 47, 100,  

 102, 110 

Гукання Купальниці 30 

Гуляє козак весілля 45 

Гусарская 48 

Гусеня 40 

Гуси крила білі 54 

Гуси летіли 56 

Гуси-гусоньки 59 

Гусята 125 

Гуцулка Ксеня 9 

Гуцульська писанка 154 

Гуцульський марш 49 

Гуцульські весільні наспіви 231 

Гучала ричка, гучала 8 

Ґаздиня ше на приданцох 8 

Ґовля лєци 8 

Да благословит тебя Господь! 29 

Да будет Отцу Всеблагому хвала 29 

Да куди їдеш, Явтуше 161 

Да купався Іван 116 

Да ми тото придзе 8 

Да ше то так стало 8 

Давай повернем у весни 44, 67 

Давай у парі полетим 77 

Давайте не будем 60 

Давно єшенї забути вечар 8 
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Давно то уж, давно було 8 

Давня весна 14, 96 

Дай же, Боже, в добрий час 1 

Дай їм, Боже, здоров'ячко,  

моїм хреснятам прожити 7 

Дай ме, мамо, дай ме 8 

Дай ми, Анничко, голку 1 

Дай нам, Боже, дай нам 8 

Дай нам, качмар, лїтру вина 8 

Дай ня, мамко 2 

Дайте, куме, дайте вина 7 

Дайте, мамко, голочку 1 

Дайте мне Библию 29 

Дайте сонцю дорогу 83 

Дайце ви нам, дайце 8 

Дакого Бог цеши 8 

Дала мене моя мати 2 

Дала ши ме, мамо 8 

Дали сце ме, мамо, за лєс 8 

Даринка і сніжинка 114 

Даринка та Сіра Спинка 107 

Дармо, дармо 8 

Дармо ме лаєце 8 

Дармо, Яничку, дармо 8 

Даруй любов 57 

Дарунок любові 77 

Дарящей вдохновение 68 

Два береги 66 

Два віночки 65 

Два горобочки 231 

Два дубочки похилилися 6 

Два кольори 122, 191, 243 

Два ножі 92 

Два півники 116 

Дванац роков мала 8 

Дві зозулі 40 

Дві ластівки 101 

Дві обручки 66 

Дві пісеньки 124 

Де взялася нам новина 11 

Де ви, роки-птахи? 41 

Де високі гори 83 

Де вітер землю голубить 104 

Де Дніпро наш 9 

Де ж, ви, очі 38 

Де ж ти, веснонько? 39 

Де ж ти, Насте, бувала 9 

Де згода в родині 21 

Де згода в сімействі 124 

Де моя колиска 83 

Де ти, де ти? 56 

Де ти, доле моя, бродиш 103 

Де ти їдеш, мій миленький 2 

Де ти їдеш Романочку? 12 

Де ти, коню білий 59 

Де ти, легінь? 39 

Де ти ріс, барвіночку 1 

Де ти, святий Миколаю? 108 

Де ти? 83 

Де ти тепер 45 

Де Христос родився 11 

Де чайки над Ужем 83 

Де Черемошу плин 96, 98 

Де шукати кольори? 106 

Де шумлять гаї 97-98 

Де я буду спочивати... 83 

Дева природа 82 

Девочка из Лондона 101 

Девчушка милая моя 82 

День матері 77, 101 

День народження 40, 66, 113 

День народження у тата 114 

День Незалежності 65 

День рождения 101 

День святий Перемоги 59 

День скінчився 107 

День спить 20 

Державний гімн України 15, 123 

Десь високо в темнім небі 88-89 

Десь далеко в темнім небі 89 

Десь тут була подоляночка 9, 100 

Дети войны 65 

Детская песенка 100 

Детская песня 101 

Детства последний звонок 104 

Деца коло пеца 83 

Дєва днесь 88 

Дєдику-серце, скупи деревце 1 

Джміль 117 

Джо Билл 104 

Дзбай, мамо, дзбай 8 

Дзвенить останній дзвоник 106 

Дзвін 83 

Дзвінкі роси 65 

Дзвіночки 40 

Дзвони Чорнобиля 90 
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Дзвонкова криниця 56 

Дзвонять дзвони 231 

Дзе же тота проста дражка 8 

Дзе сце росли, барвеночки 8 

Дзе тот стари воденїцар? 8 

Дзе тоти гудачки 8 

Дзень, дзень, Миколай 108 

Дзивче, дзивче, била ружа 8 

Дивлюсь я на небо 47, 103, 161 

Дивлюсь я на яснії зорі 14, 47 

Дивлюсь я у вікно 41 

Дивна новина 21 

Дивная новина 9, 11 

Дивоалфавіт 40 

Дивовижні дощі 67 

Диво-ружі 83 

Дивувалася зима 17 

Дика рожа 72, 221 

Дикі гуси 39 

Димки 39, 92 

Дитина в матері 51 

Дитинство — золота пора 67 

Дитячі мрії 52 

Діамант моїх Карпат 57 

Діброво зелена 218 

Діва днесь 88 

Діва днесь Пресущественного  

рождаєт 88-89 

Діва Марія 11 

Діва Марія гору копала 89 

Діва Сина породила 9, 11, 88 

Дівка в сінях стояла 9, 161 

Дівка Явдошка 110, 161 

Дівочий сон 56 

Дівочі сни 99 

Дівчатка ми 110 

Дівчина з Полтави 56 

Дівчина і квіти 51 

Дівчина-ластівка 90 

Дівчинка-суничка 52 

Дівчино моя, переяславко 9, 161 

Дівчино-пташино 57 

Дівчино-рибчино, здорова була 45 

Дід Мороз, заходь до нас 107 

Дідова співанка 83 

Дідова хата 87 

Діти благодаті 83 

Діти в гай! 51 

Діти і ластівка 51 

Дїдо Мраз 8 

Для мене багато не треба 56 

Для тебе, мамо 41 

Днепр величавый 68 

Днесь поюще 89 

Днесь поюще вкупно іграймо 9 

Днєсь поющє 11 

Дніпро реве 91 

До бабусі й дідуся 107 

До видзеня, мили гаю 8 

До волі, до щастя землі! 77 

До дому, до дому 8 

До дому, до дому, способни 8 

До землиці на гостини 118 

До моря 120 

До нас, свашеньки, до нас 1 

До нас, хлапци, до нас 8 

До пана Йвана 11 

До побачення, школо 121 

До пришаги єдно 8 

До Самбора доріженька 9 

До свиданья, лето 219 

До святої великомучениці  

Катерини 108 

До серця рідну маму пригорніть 67 

До трьох святителів 21 

До України 63 

До храму святого 21 

До Черемоша 59 

До швета широго 8 

До школи 111 

До шлюбу йдемо 96 

Добра вода, добра 8 

Добре тебе, Янку 8 

Добре тому, хто нїч нє ма 8 

Добри вечар, моя мила 8 

Добри вечар, пайташко 8 

Добривечір, дівчино 100, 102 

Добривечір, дівчино,  

куди йдеш 100, 102, 161 

Добридень, родино 120 

Добрий вечір, Іваночку 6 

Добрий вечір, люди 124 

Добрий вечір, люди, ми йдемо  

до хати 89 

Добрий вечір, мати 1 

Добрий вечір тобі 11 
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Добрий вечір тобі, зелена діброво 3 

Добрий вечір тобі, пане  

господарю 6, 21, 109-10 

Добрий день! 51 

Доброта 61 

Довоенное кино 48 

Доволі нам руїни і незгоди 4 

Додому повертаюся 65 

Дожди 104 

Дождик 82 

Дождь 48, 219 

Док я була ище мала 8 

Доки буде Верховина 83 

Долинов, дівочки 1 

Доля 45, 53, 59, 94 

Доля на три поля 67 

Доля України 18 

Доля Чорнобиля 90 

Доля-тополя 67 

Домівка кличе 65 

Дому, шугай, дому 8 

Донечка України 90 

Донечко 41 

Доня, донечка 87 

Допомога їжачка 115 

До-ре-мі 109 

Дорога в майбуття 45 

Дорога до Бога 83 

Дорога до мого села 44, 67 

Дорога до села 58 

Дорога додому 67 

Дорога и песня 82 

Дорога сторона 106 

Дороги 56 

Дорожи природою завжди 83 

Достойно є 28, 221 

Дочекалась мати сина 65 

Доченька 41, 82 

Дощ 20 

Дощик 40, 101, 110, 126, 161 

Дощі програють по городах гаму 78 

Древній Корсунь молодіє 80 

Дрімко 40 

Дроздова зозуля 83 

Дротар ходзи по валалє 8 

Друг ночной — Луна 82 

Друга літургія св. Іоана  

Золотоустого 230 

Другим граю 8 

Другу 57 

Дружать діти на землі 110 

Дружать музика і діти 109 

Дружба 82 

Друзі мої 45 

Друзьям-однополчанам  

гвардейской танковой бригады 61 

Дубовая бочичка, дубовая 7 

Дударик 20, 96 

Дудочка 100 

Дує витор, дує з гори 8 

Дума 67 

Дума про Берестечко 96 

Дума про князя Кия 18 

Дума про кобзаря 191 

Дума про Нечая 95 

Дума про отамана 91 

Дума про Черкащину 44 

Думала смерека 101 

Думи мої 19, 35, 94,  

 102, 119, 123 

Думи мої! Ви мої єдині 19 

Думи мої, думи 47 

Думка 19, 86 

Думки мойо, думки 8 

Думки мойо премилєни 8 

Дунай, Дунай глїбоки 8 

Дунаю, Дунаю 103 

Дунаю, Дунаю, жимна вода з тебе 8 

Духовная песня 29 

Духовний концерт 28 

Душа 54 

Душа моя 57 

Душа моя Тебе глєда 8 

Душа се конвалія ніжна 47 

Душе моя 21 

Душе Святий 21 

Душко моя 22 

Душу мою к Тебе возношу 29 

Дыханье моря 120 

Дядько Вищеніс! 67 

Дядько-вечір 40, 124 

Е, люлечки, золотії вервечки 7 

Едельвейс 40 

Единий Бог 83 

Ей, ани тото хресня та не буде  

мац щестя 7 
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Ей, береза, береза, ей, зелена береза 7 

Ей, біда мене з хижі жене 103 

Ей, бул то кедиш красни час 8 

Ей, верше мой, верше 8 

Ей, гори, гори мойо желєни 8 

Ей, гусаре, гусаре 8 

Ей, дзивчата фиялочки садзели 8 

Ей, дзивчатка, чуєце? 8 

Ей, дзивчатко пишне 8 

Ей, Дюрдьове мой 8 

Ей, желєне, желєне 8 

Ей, за лугом, за лугом 8 

Ей, зродзели верби, грушки 8 

Ей, камень ше одвалєл 8 

Ей, кед би я биду знала 8 

Ей, кед би я мацер мала 8 

Ей кед я бул сеґинь-леґинь катона 8 

Ей, лєжа, лєжа барви 8 

Ей, ліс-дубина, то сіножать кумина 7 

Ей, люлю мі, люлю 7 

Ей, люляй мі, люляй, милая дитино 7 

Ей, люляй мі, люляй, сину  

мій молодий 7 

Ей, млади шугаю 8 

Ей млїнару, млїнару 8 

Ей, на роваш, мамо 8 

Ей, нагнути конарики 8 

Ей, нє видно тот мой валал 8 

Ей, нє плєцце, нє мотайце 8 

Ей, нє пойдзем за такого 8 

Ей, нєщасна годзина 8 

Ей, обисце празне було 8 

Ей, одала ме уж матка 8 

Ей, одала ши ме, мамо 8 

Ей, одбегнєм я до дому 8 

Ей, пиме, хлапци 8 

Ей, плач ти, Ганьчо 8 

Ей, поточе, поточе 8 

Ей пре тоти карчми 8 

Ей, столїку яворови 8 

Ей, сущела лїщина 8 

Ей, там на горе дубина 7 

Ей, там на гори дубина 8 

Ей, у Ганїчки на дворе 8 

Ей, червена ружа трояка 8 

Ей, яка то нам, яка хижа побілена 7 

Екологічна і не тільки пісенька  

для дітей 49 

Екоцентр 40 

Елегія 56, 65, 154 

Еолова арфа 14 

Ескіз 154 

Еще вчера 57 

Еще не осень 60 

Є в селі одна дівчина 101 

Є тисячі доріг, мільон вузьких  

стежинок 73 

Єден коваль конї кує 8 

Єдина 90 

Єдиним серцем і устами 9 

Єднайтесь, брати-галичани 9 

Єктенія оголошених 26 

Єлице 21 

Єст ту єдна длуга драга 8 

Єсть на світі доля 119 

Єсть радость велика на землі 89 

Єсьме діти свого краю 83 

Єшень, єшень 8 

Жаворонок 100 

Жайворонок 110 

Жала би я, жала 8 

Жалі мої, жалі 102 

Жалї мойо, жалї 8 

Жало дзивче, жало траву 8 

Жарт 15 

Жартівлива 101 

Жартівлива пісенька 100 

Жеби не та кума і не та дітина 7 

Желєне, желєне, коло желєного 8 

Желєнєє жито 8 

Женихи 56 

Женці 116 

Женчичок-бренчичок 43, 110, 161 

Жертвуй Богу 83 

Жива криниця 20 

Живи для неба 83 

Живи моя любове 67 

Живий вогонь 30 

Живо, женчики, живо 116 

Живу тобою 45, 83 

Живу я на півдні 120 

Жизни дом 82 

Жизнь без чести 82 

Жизнь, какая она есть 71 

Жизнь коротка 61 

Жизнь летит 82 
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Жизнь расцветает 82 

Жила в лісі баба Ляга 111 

Жима приходзи 8 

Жимни витор подуває 8 

Жимно, жимно барз 8 

Житейский океан 57 

Жито, мамцю 9 

Жито, мати 45 

Життєва дорога 62 

Життя буяє 92 

Життя мого юна весна 67 

Життя мойого надвечір'я 65 

Життя незрима течія 77 

Жінко моя, жінко люба 6 

Жіночий день 44, 67 

Жниво 116 

Жовто-блакитний прапор сіяє 9 

Жоржини 90 

Жук 40 

Жук-жученко 110 

Журавель 102 

Журавель курличе 96-97 

Журавка 42 

Журавли 41 

Журавлик 124 

Журавлина дума 75, 96, 98 

Журавлина ніч 120 

Журавлина пісня 122 

Журавлиний клич 96 

Журавлиний смуток 67 

Журавлині заручини 83 

Журавлі 59 

Журба 95 

Журба над криницею 83 

Журилисі сусідоньки,  

журилисі люди 1 

Журилися вороженьки,  

журилися люди 1 

Жучок 12, 110, 116 

З вершочка, кумцю, з вершочка,  

любцю 7 

З давен давна у Карпатох 8 

З днем народження! 87 

З днем народження, сестричко! 115 

З Карловського поля 8 

З ким я виорю, сам я виорю 7 

З нами Бог! 21, 63 

З нами Бог і Україна 63 

З нами, молода, з нами 6 

З нами Небесна Цариця 83 

З Новим роком, людоньки! 65 

З Різдвом Христовим 121 

З тамтей страни гайка 8 

З тамтей страни гори 8 

З тих пір 231 

З чим тебе порівняти 44, 67 

З чину Вінчання 230 

З човника літ 54 

За бабусю молюся 108 

За байраком байрак 94, 218 

За Березовою Рудкою 56 

За Веру 82 

За вікном чорна хмара в'ється 11 

За воротами глибока яма 6 

За горами гори 23 

За городом качки пливуть 20 

За горою, за крутою 116 

За горою сонечко сходить 2 

За грибами 20 

За далєким нєбосклоном 8 

За Дружбу и за Правду 82 

За крутими берегами 72 

За лісом, лісом 11 

За Львовом чорна хмара 9 

За нас, Тарасе, помолись 121 

За нашов студолов 9 

За нашу заградку 8 

За нашу заграду 8 

За нашу хижочку 8 

За нашу хижочку виросла дикїца 8 

За Неман іду 45 

За облаком славы Твоей 29 

За поклоном долі 121 

За рідний край 4, 9 

За світ встали козаченьки 9, 38, 45 

За сонцем хмаронька пливе 86 

За тобою 57 

За ту нашу заградочку 8 

За туманом 45 

За Україну 4, 9, 66, 124 

За хижочку нашу 8 

За хребтом Саянским 84 

За що мене, милий, б'єш? 2 

Забілів від снігу гай 108, 110 

Забілів снігами гай 112 

Забудь меня 68 
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Завещание вальса 87 

Завжди поспішаєм в житті 9 

Завірюха, завірюха 66 

Завтра в дорогу 4 

Завтра перше вересня 231 

Загадкова жінка 46, 90 

Загиблому батькові 67 

Загоєну роками рану... 77 

Заграє смерть іржавою трубою 73 

Заграй мені, бандуро 126 

Заграй мені, музиченьку 1 

Заграй ми, цигане старий 2, 6, 8-9 

Заграй, сопілочко 113 

Заграй-но нам, козаче 106 

Заграйте, дзвони 13, 21 

Заграйце, гудаци 8 

Заграл Дюри на пищалки 8 

Заграли тамбори 9 

Загубилася стежка між трав 77 

Загуркали два герлїчки 8 

Загучали гори 8 

Задармо я на це думам 8 

Задивлюсь на Березний 83 

Задивляюсь у твої зіниці 73 

Задремали волны 20 

Задул витор та лєм дує 8 

Задумала вража баба 9 

Зажгу свечу в душе я вновь 70 

Зажурився Джмелик 107 

Зажурились галичанки 4, 9, 38 

Зажурились хлопці 4 

Зажурилися гори, долини 6 

Зайченя та їжачок 107 

Зайчик в білім кожушку 115 

Зайчик Сіре Вушко 75 

Зайчикові друзі 83 

Зайшло сонце за гору 9 

Закарпаття 40 

Заквітчали дівчатонька 9 

Заклик зими 109 

Заключне Купало 17 

Закохався місяць 67 

Закохана тальнівчанка 67 

Закрадався котик на чужеє саво 7 

Закувала зозуленька 23, 94, 140 

Закукала куковичка 8 

Закукала куковичка правду 8 

Заледве пролунає 100 

Залітай, залітай 72, 140 

Занадився журавель, журавель 7, 102 

Занедбані діти 49 

Занесло тебе снігом, Вкраїно 4 

Запізнілі листи 65 

Заплац ми, мили мой 8 

Заплетіть мя, ненько моя 1 

Заплету віночок, заплету  

шовковий 116 

Заповідаємо тобі 65 

Заповідаю вам любов 77 

Заповіт 94, 119 

Запорізька похідна 109 

Запорізький козак 121 

Запрошення 109 

Запрягайте коні в шори 9 

Зармуцена моя мила 8 

Засвіт встали козаченьки 4, 161 

Засівна 73 

Засмутилось кошеня 110, 124 

Заснула Мати Божа 21 

Заспала ми мила моя 8 

Заспівай мені, мамо 96-97 

Заспівай ти мені 34, 87 

Заспівайме, пригадайме 83 

Заспіваймо пісню веселеньку 15, 161 

Заспіваймо, християни 6 

Заспіваймо, христіани 11 

Заспіваймо, христіяни 11 

Заспіваю пісню дзвінко 113 

Застигла осінь 76 

Засумували верби 67 

Засумуй, Трембіто 9 

Затанцюють лелеки в лугах 67 

Затихає біль 92 

Затремтіли струни 65 

Затремтіли струни в душі моїй 140 

Затужила пісня 34, 87 

Затьмилось сонце у Карпатах 9 

Заупокійна єктенія 26 

Захисти мене, Господи 32 

Захід сонця 110 

Заходз, слунко, заходз 8 

Захотілося грибочків 96 

Зацветут сады в апреле 93 

Зацвіла в долині 19, 72, 86, 100 

Зацвіла в долині червона  

калина 18, 53, 74 
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Зацвіли волошки сині 90 

Зацвіли черешні 96-97 

Зачаруй мої очі 56 

Зачекай 58 

Зачекайте, літа... 46, 90 

Зачем? 71 

Зачьилосі вісілічко 1 

Зашал я желєне 8 

Зашвиц, мила, швичку 8 

Зашвицело слунко з рана 8 

Зашвицело слунко рано понад лєси 8 

Зашвицело слунко ясне 8 

Зашуміла ліщинонька 20 

Защебетав жайворонок 119 

Заяньку 12 

Збережи для внуків 83 

Збирались дівки гукати весну 116 

Збиралася рада 11 

Збудись, могутня Україно 9 

Збуло ше то в єдним доме 8 

Звездный шелк 82 

Звездопад 120 

Звезды любви 82 

Звичайна слика каждей єшенї 8 

Звичайна собі мить 65 

Звідки сонечко сходи 1 

Зволюйме, пайташе 8 

Зволя ми є, зволя 8 

Зволя моя, зволя 8 

Звонче жаворонка пенье 104 

Звуки природи 40 

Звуки-чари 87 

Згадаєш минуле то літо 2 

Згадай мене 62, 98, 243 

Згорела лїпа до кореня 8 

Згортай, тату, кожушину 1 

Здрави оставайце, мацерино праги 8 

Здравствуй, вальс! 68 

Здравствуй, мир! 122 

Здраствуй мамо! 16 

Здраствуй, школо! 110 

Здрастуй, ясен 65 

Зелена галафия 8 

Зеленая ліщинонько 101 

Зелене листя, білі каштани 9 

Зелене слоненя 109 

Зеленеє жито, зелене 109, 218 

Зелений гай, пахучі рожі 9 

Зелений дубочку 4, 45 

Зелені свята 115 

Зеленоя ліщинонька 45 

Земле Мати 30 

Земле — мати 90 

Земле моя 59 

Земле моя рідна 65 

Земле рідна 58 

Землю Юдейську 21 

Земля і небо нині святкують 89 

Земля і сонечко 126 

Земля моя 65 

Земля моя родная 82 

Земля, немов із ситцю скатертина 16 

Земля родная 82 

Земля русская вечностью одета 82 

Земля тобі дарована 65 

Земляки 44, 66 

Земля-планета — Отчий дом 84 

Зерна радості посій 83 

З'єднаймось, брати-християни 90 

Зима 41-42, 231 

Зима, зима 121 

Зима уже мандрує 115 

Зима, февраль 55 

Зимнее утро 20 

Зимний вальс 70 

Зимний вечер 100 

Зимова 62 

Зимова дорога 65 

Зимова пісенька 109 

Зимова фантазія 62 

Зимовий сон 67 

Зимові канікули 118 

Зимонька білесенька 115 

Зимонька-зима 113 

Зишли зме ше в новим родзе 8 

Зі святом тебе, бабусенько 115 

Зі святом тебе, Україно 42 

Зібрались нині разом 66 

Зібралися раз дівчата 9 

Зійшла вже зірка 88 

Зійшла вже зоря на небозводі 88 

Зійшла звізда ясна 11 

Зійшла зоря вставайте, люди 88 

Зійшла зоря — вставайте, люди! 89 

Зійшлися руки і думки 63 

Зірвалася хуртовина 4 
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Зірка 40 

Зірка з'явилась 88 

Зірниця срібної землі 83 

Зіронька 40, 221 

Зіронька різдвяна 40 

Зіронька ясна 11 

Зла баба, зла 8 

Зламала ше кормань-деска 8 

Зламалась верхівка верби 54 

Зложни хлапци шугайкове 8 

Змарнєл я, зчарнєл я 8 

Знайдіть у серці іскорку  

добра 106, 108 

Знамя милиции, взвейся выше! 93 

Знати ластівку по літаннячку 1 

Знать кончилось милое детство 45 

Знаю 83 

Зноби-Баби 30 

Знов весна і знов надії 14 

Знов весна-красуня... 96 

Знову стоять полини 44 

Знову у гори іду 96 

Зов 82 

Зовичині вечорниці 30 

Зоз Карпатох до мочару 8 

Зозулені черевички 107 

Зозуленька 39 

Зозуленька кукат 72 

Зозуля 67 

Золота зіронька 109 

Золота осінь 114 

Золотая осень 48 

Золотая рыбка 100 

Золоте весілля 90 

Золотий вальс 67 

Золотой Путь 82 

Золотокрылая 68 

Золушка 101 

Зона 90 

Зоре вечірняя, скоріше погасай 9 

Зоре моя вечірняя 23, 35, 45, 74,  

 86, 94, 102, 110 

Зорепад 40 

Зориночка 56 

Зорить у небо Корольов 92 

Зорі 15 

Зорі золоті 64 

Зорі падають з небес... 40 

Зоріла золота заграва 9 

Зоря зійшла 88 

Зоря Трипілля 44, 67 

Зоря-зорянице 67 

Зоряна ніч 39 

Зоряне небо 14 

Зоряний град 39 

Зоряний град України 92 

Зохабям свой валал 8 

Зрадливий соловейко 67 

Зрели, зрели червени ягоди 8 

Зродзели ше тарки 8 

Зродились ми з великої години 9 

Зустрілися в полі 18 

Зустрінемось, друзі 44, 67 

Зустріч 58, 66 

Зустріч з їжачком 115 

Зустріч зі столицею 65 

Зустріч Масляної 30 

Зустрічі чекаю, мамо 113 

З'явилась, браття, добра новина 9 

И все равно люблю 82 

И часы, и минуты 104 

И я выйду ль на крылечко 169 

Ибо вовек милость Его 29 

Ива 104 

Идеал 57 

Идзе дижджик, идзе 8 

Идзе дражка шляпава 8 

Идзе дротар по улице 8 

Идзе єшень 8 

Идзе жима 8 

Идзе ладя 8 

Идзе ми нєдзеля 8 

Идзе мили до двора 8 

Идзе мили, идзе з лєса 8 

Идзе свадзба з гори 8 

Идзе Яни, идзе з лєса 8 

Идзе яр 8 

Идзем, идзем, нє знам кадзи 8 

Иду волки од хотара 8 

Иду швинї з поля 8 

Из детства 55 

Извечная печаль 70 

Иисус — имя всех выше 29 

Имейте мужество 48 

Иртыш 169 

Исповедь 57 
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История любви = (Love story) 157 

Исус стал на побрежю 8 

Исусе мой 8 

Итальянская песня 101 

Ишла, ишла, кадзи сцела 8 

Ишло дзивче по воду 8 

Ишло дзивче по полю 8 

Ишол баран по мосце 8 

Ишол чипкар 8 

Ишол чловек з Филїпова 8 

Ище єден погар вина попиєм 8 

Ище єдну писню себе зашпивам 8 

Ище кус вирошнем 8 

Ище мешац нє вишол 8 

Ище раз, ище раз 8 

Ище сом ше лєм оженєл 8 

Ищу тебя 82 

Й у конец стола сидить Миколай 112 

Йа в неділечку бай поранечку 6 

Йа в неділю рано 6 

Йа встань, ненечко 1 

Йа звечора нам Син Божий  

народився 11 

Йа звечора та Син Божий  

народивсь 11 

Йа із суботи на неділю 1 

Йа із-за гори, з-за високої 1 

Йде велике свято 108 

Йде весна 20, 65 

Йде святий Миколай 108 

Йде січове військо 4, 9 

Йдіт, дружби, на долину 1 

Йорданське одкровення 83 

Йу конець стола 11 

Йу кумушки хата біла 7 

Йшли стрільці до бою 9 

І всії, і все. І за всіх, і за все 28 

І горівки, Іванку 1 

І запахне кутя 66 

І знову дощ 76 

І комиш тріщить, і вода плющить 7 

І лід трищит, і вода пищит 7 

І лід тріщить, і вода плющить 7 

І мертвим, і живим... 19 

І молилася я 72 

І нам Бог допоможе 65 

І світ воскрес! 91 

І сніг іде, і дощ хлющить 7 

І тихая хатиночка 91 

І учора в куми, і сьогодні в куми 7 

І чудно, і дивно якось 73 

І шумить, і гуде 9 

Іван Гус 94 

Іванкова мати 22 

Іванку, Іванку 9 

Іванова мати насіяла м'яти 116 

Іванчику-білоданчику 12, 20 

Іде весна 65, 77, 124, 126 

Іди у гай 91 

Ідилія 205 

Ідіт, куме, до кумори 7 

Іду до Вас з любов'ю 77 

Іду на коляди 83 

Іже Херувими 17 

Із Архієрейської служби 230 

Із гір Карпат несеться волі пісня 9 

Із днем народження 114 

Із Заупокійної служби 230 

Із слів моїх 72 

Із сліз моїх 95 

Із-за гір Карпатів 1 

Із-за гори високої 2, 12 

Із-за гори чорна хмара 9 

Ізнов настав чарівний час 1 

Імена, імена... 90 

Іменини 58 

Ісусе маленький 11 

Ісусе мій прелюбезний 9 

Ісусова жертва 90 

Ісусова молитва 21 

Ішла вдова долиною 7 

Ішла звізда чудна 9 

Ішла полем Галиночка 1 

Ішло дівча лучками 218 

Ішов відважний гайовий 9 

Ішов жовняр, ішов 6 

Ішов Журило 12 

Ішов козак потайком 9 

Ішов ледар косити 83 

Ішов Миколай лужком-бережком 112 

Ішов я раз вулицею 9 

Їде віз 40 

Їде, їде Зельман 12 

Її душа — то чайка над водою 95 

Їли, світилки, їли 1 

Їхав, їхав козак містом 37 
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Їхав козак за Дунай 4, 47, 100,  

 102, 109, 161 

Їхав козак містом 4 

Їхав козак на війноньку 9, 161 

Їхали козаки 9 

Їчте пироги 83 

К Тебе, мой Бог 29 

К Тебе призывает душа моя 29 

К Тебі прибігаєм 13 

Каглянка 67 

Кадзи єшень путовала 8 

Кадзи я ходзела 8 

Кажда дзивка у валалє 8 

Кажда ружа ма и цернє 8 

Кажуть люди, що я лиха,  

а я Василиха 7 

Казав мені батько 102 

Казка літньої ночі 205 

Кайдани зривайте 82 

Как знать? 82 

Как олень 29 

Как стать богатым 71 

Калачі 100 

Калина 14, 40 

Калина міряє коралі 78 

Калина червона 16 

Калинове гроно 42 

Калиновий гай 56 

Калиновий цвіте 1 

Калино-малино 33 

Калїна, калїна 8 

Канівчаночка 18 

Канівчанська лірична 18 

Канікули 40 

Канон 39 

Канцонетта 85 

Капусту садила 18 

Карагід 1 

Карий коню 243 

Кароока чайка 18 

Карпатська ніч 231 

Карпатське озерце 109 

Картинки с юга 71 

Катерина 67 

Катерина жито жала 9 

Катерина і Василь 116 

Катит весна 20 

Качалася бочичка дубовая 7 

Качали ше доли, гори 8 

Качата-гусята 12 

Качаточка, гушаточка 8 

Качур на долїнє 8 

Квартет 107 

Квиток квитнє 8 

Квіти 73 

Квіти для матусі 40, 101 

Квіти кохання 58 

Квіти не для розлуки 58 

Квіти посаджу 205 

Квіти щастя 83 

Квітка Голгофи 83 

Квітка льону 34, 87 

Квітка планети 56 

Квітка юності 66 

Квіткова пісня 126 

Квітчастий луг 65 

Квочка 12, 154 

Кед би моя кажда писня 8 

Кед би нєбо папер було 8 

Кед би чарни очка 8 

Кед би я ту бригу знала 8 

Кед голубица лєцела 8 

Кед єм ишов през тот ліс 22 

Кед зме були у чику 8 

Кед зме ишли попод хотар 8 

Кед идзеш коло нас 8 

Кед ме любиш, мой премили 8 

Кед ме мойо одавали 8 

Кед ме на крестинах,  

на крестинах будьме 7 

Кед ме уста моєй милей 8 

Кед ми порахуєш 8 

Кед мили руковал 8 

Кед овоци квитли 8 

Кед парадни леґиньочок 8 

Кед по свадзби рано 8 

Кед сом бул на варце 8 

Кед сом вчера вечар 8 

Кед сом вщера вечар 8 

Кед сом ишла од ґаздини 8 

Кед сом ишол 8 

Кед сом ишол вчера вечар 8 

Кед сом ишол од милей 8 

Кед сом ишол попод облак 8 

Кед сом ишол през калїнов лєс 8 

Кед сом лєжал у хороти 8 
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Кед сом постал кавалєром 8 

Кед сом ше ховала 8 

Кед ше Исус Христос 8 

Кед ше писар вирихтує 8 

Кед ше страка одавала 8 

Кед ши сцела фраєра мац 8 

Кед я вчера вечар на капурки 8 

Кед я ишла вщера вечар 8 

Кед я ишол горе шором 8 

Кед я ишол до вас 8 

Кед я ишол з Америки додому 8 

Кед я ишол з Америки дому 8 

Кед я ишол през тот лєс 8 

Кед я пойдзем маршировац 8 

Кед я умрем 8 

Кедя на торожень ножки умивала 8 

Кей ня любиш, та люби 3 

Келішок файний 1 

Кельо шпиваночки 8 

Кенгуру 67, 125 

Керестур, Керестур 8 

Керестурски штири дзвони 8 

Кет сом ше споведал 8 

Києве мій 17, 56, 122 

Київ — моє ти кохання 56 

Київський вальс 122 

Килимок 117 

Кирпата 39 

Кицюня 40 

Киця 125 

Кізочка і Лізочка 83 

Кіньми їхала зима 106 

Кіріє Елейсон 26 

Кіт і семеро мишенят 105 

Кладочка любові 41 

Кленові листочки 101 

Кленочок 115 

Клеплють коси 231 

Клич, Марійко, свою  

мамку до хати 1 

Клич на поміч 83 

Кличе Вкраїна 121 

Кличе пісня 121 

Ключі щастя 83 

Клятва на шаблі 34, 87 

Кобза 66 

Кобзарик 59 

Кобзарі 41 

Кобзівко, любов моя 45 

Ковысава бы-м тя и во дне и вночы 7 

Когда я поднимаю взор 29 

Кого я люблю? 51 

Когуцик-ярабик 8 

Кожен із нас! 52 

Коза 20, 110 

Коза у хаті 30 

Козак 105 

Козак від'їджає 9 

Козак гуляє 16 

Козак од'їжджає, дівчинонька  

плаче 218 

Козаки 40 

Козарлюги 67 

Козацька жартівлива 67 

Козацька молитва 218 

Козацька пісня 38, 65 

Козацька похідна 96 

Козацька слава 59 

Козацьке сонце 44 

Козацький плач 23 

Козацькому роду нема переводу 109 

Козацькому роду — нема  

переводу 38 

Козаченьки 38 

Козо, козо брадата 8 

Колесо-Сонце 30 

Коли б то ти могла 47 

Коли Божа мати 11 

Коли був я молодим 67 

Коли в душі весна 65 

Коли в душі тривога 16 

Коли квітнуть верховини 42 

Коли ми разом 49 

Коли наболиться серце 191 

Коли потяг у даль загуркоче 9 

Коли ще сонце спить 83 

Колисала мати дитя 9 

Колискова 14, 17, 20, 40, 66,  

 75, 98, 100, 112, 115, 124,  

 126, 161, 205, 217, 231 

Колискова для матусі 40 

Колискова для сина 59 

Колискова для цифр 40 

Колисочка нова з жовтого явора 7 

Колиш ми ся, колиш, колисочко нова 7 

Колїш ше, колїско 8 
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Коло водички сами  ружички 8 

Коло гаю в чистім полі 23 

Коло кирниці, коло теплиці 6 

Коло ліса криниця 83 

Коло млина, коло броду 1, 12, 15, 18 

Коло млина яворина 9, 38 

Коло млїна яворина 8 

Коло мої хати зацвіли блавати 1, 18 

Коло моїй хати 161 

Коло мойой заградочкы 22 

Коло нашей хижи 8 

Коло обали дражка стої 8 

Коло річки, коло броду 2 

Коло стола стою, гостиницю пою 7 

Коло тої криниці 9 

Колодязьний журавель 39 

Колокольчики 20 

Коломийка 126, 154 

Коломийка, коломийка  

та й коломийочка 1 

Колыбельная 219 

Колыбельная медведицы 157 

Кольорові сни 123 

Коляд, коляд, колядниця 11 

Коляда 65, 82 

Колядочки 30 

Коминяр 8 

Конвалії 64 

Кондак святителю Николаю 112 

Конї мойо, конї врани! 8 

Концерт для хору 104 

Концерт № 28 104 

Конь вороной 82 

Копав же я криниченьку 102 

Копав, копав криниченьку 9 

Корабель 40 

Корабель моїх мрій 52 

Коралові рифи 154 

Кориточко за грош 8 

Королева квітів 57 

Король любви, Ты — Пастырь мой 29 

Косар 94 

Косарики жито косять 59 

Косарі 83 

Космічне 92 

Коструб 9, 12 

Котенятко 114 

Котик и козлик 219 

Котик і миші 100 

Котику, коточоку 115 

Котику сіренький 5, 102, 110 

Котилася бочечка дубовая 16 

Котилася зірка 20 

Котилися бечівки 12 

Коханий мій краю 96 

Кохання — більше ніж наука 57 

Кохання від Нікола Жандора 49 

Кохання треба берегти 46 

Коцурски леґинє 8 

Край дороги в полі 96 

Край мой 240 

Край наш не загине 6 

Крайня хата 90 

Крамола 82 

Краса неземная 82 

Краса росте з любові 83 

Красень Джим 40 

Красна врода 67 

Красна молоденька, красна 1 

Красная шапочка 101 

Красне поле 83 

Красо України, Поділля! 14 

Красуня 107 

Красуня україночка 92 

Краю мій 96 

Краю мій, карпатський 59 

Краю мій, моя ти Буковино 59 

Краю-розмаю 38 

Кременчанко моя 66 

Кривий танець 12, 43 

Крик в одиночестве 82 

Крила в позолоті 92 

Крилата гойдалка 109 

Крилатий помагач 83 

Криниця 62 

Криниця мого кохання 56 

Крізь весло 54 

Кроковеє колесо 12 

Кротко и нежно Иисус призывает 29 

Круги природы 82 

Кругом Мариноньки ходили  

дівоньки 104, 161 

Кружеляла ластівка 104 

Крылатая осень 68 

Кто там с победой к славе... 20 

Кубок 64 
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Кувала зозуля 1, 9 

Куда б ни шел, ни ехал ты 20 

Куда вы делись, девы? 71 

Куда маточка ішла 6 

Куда уходит детство 122 

Кукала куковка, шедла на ядловец 8 

Кукурічки 124 

Кукушка 100, 110 

Кум до куми борозденькою йде 7 

Кум до куми залиціў сі 7 

Кум з кумов в церкві стояли 7 

Кум с кумою в місті напиваўсі 7 

Кума кума, кума кума, кума  

кума частує 7 

Кума яром, кума яром, а я за кумою 7 

Куме, куме, дайте вина 7 

Куми мам, куми мам, што їм дам,  

што їм дам 7 

Кумко наша, кумко, курта, невеличка 7 

Кумо наша, кумо в дреліховім плічку 7 

Кумойко, кумойко, покумали ми ся 7 

Кумо-кумонько 44 

Кумо-любо, не гай мене 7 

Кумцю моя, любцю моя, солоденькі 

писки 7 

Кумы мам, кумы мам, што їм дам, што 

їм дам? 7 

Купала на Йвана 39 

Купалінка 39 

Купалочка з купал іде 116 

Курочка-рябушечка 6 

Курчатка 110 

Куцур-валал — то є красна заградка 8 

Кучерява Катерина 1 

Кущ калини 40 

Кущ осінньої калини 65 

Лаврські передзвони 154 

Лапала я соколїчка 8 

Ласкаво просимо 65, 122 

Ластівка 52, 56, 64, 83, 91 

Ластівки 104 

Ластівонька прилітає 11 

Ластовки, ластовки 8 

Ластовки ноша ярню вист 8 

Ласточка 104 

Лебеденок 219 

Лебедине крило 64 

Лебединий сум 16 

Лебеді 40 

Лебеді білі 205 

Лебеді материнства 73 

Лебедонька 96 

Лебедь моя белая 82 

Лев і перукар 110 

Левадов, долинов 9 

Легковажна Магдалина 83 

Легла дорожка лунная 57 

Лейтенанты 61 

Лелека 65 

Лелеки 38, 54 

Лелеченьки 121, 124 

Лесині джерела 41 

Лесная песнь 100 

Лесной бал 100 

Лесные сказки 82 

Летаю и пою 82 

Лети зозуленько 96 

Лети, моя думо 9 

Лети, моя пісне 83 

Летим. Дивлюся, аж світає... 23 

Летить галка 119 

Летить голуб, летить 6 

Летить зозулька 6 

Летів голуб 83 

Летів пташок понад воду 9, 72, 218 

Летіла зозуля 1, 9, 110, 221 

Летіла куля понад гору 9 

Летней рассветной Зарей 82 

Летять журавлі 59 

Летять роки на крилах пісні 83 

Лєм цо знєсла курка вайцо 8 

Лєпше тей дзивочки 8 

Лєтай, жайворонку 8 

Лєтай, лєтай, лєтай, голубочку шиви 8 

Лєцела качичка 8 

Лєцела качочка 8 

Лєци, лєци, стари сокол 8 

Лилась кровця річенькою 6 

Лине музика літа 110 

Лине пісня із небес 96 

Липа 20 

Липневий вечір 118 

Лист 63 

Лист до раю 112 

Листи 56 

Листопад 41 
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Листя жовте 123 

Лихо ж мені, лихо 126 

Лихо-борода 96-97 

Лиходейная разлука 79 

Лицарі Вкраїни 59 

Лице небесне прояснилось 81 

Лиш раз доводиться нам жить 54 

Лишь ты сияй 240 

Лілея 18 

Лірична дівоча 96 

Лірична студентська 63 

Ліс — нам батько 9 

Лісова казка 64 

Лісовичок 117 

Лісом, лісом, темним бором 9 

Лісоруб 83 

Лістом, лістом дороженька вислана 7 

Літа мої 90 

Літа молодії 14 

Літаючий рогалик 117 

Літечко 115 

Літній дощ 87 

Літня злива 65 

Літо 67, 101, 231 

Літо золоте 109 

Лобода 1 

Ловлю обірвану струну 77 

Лотос 20 

Луна из-за черешен льет 93 

Луна і весна 117 

Лунає клич, луна грімкий 9 

Лунайте, дзвони 108 

Лунная серенада 101 

Луцький вальс 96 

Луцький замок 75, 96, 98 

Лучаночка-волиняночка 96 

Лучик рассветный 82 

Лучик Солнышка поет 82 

Лучка, лучка, лучка желєна 8 

Льипа з(и) льипою похильилася 7 

Льон збирала, тонкі нитки пряла 7 

Люба дитинка 114 

Люба матусе 9 

Люба Ненька 40 

Любви сгоревший пепел 82 

Люби мене — не покинь 39 

Люби свій край 65 

Любив я дівчину 1, 12 

Любим щиро шестру, брата 8 

Любимо землю свою 104 

Любисток 56 

Любит мой Иисус меня 29 

Любите друг друга 29 

Любить лишь можно только раз 79 

Любить мене матуся 8 

Любичица дробна 8 

Любіть Україну 18, 49, 65,  

 67, 121, 123 

Люблю вас, Карпати 59 

Люблю весь світ 65 

Люблю Вкраїну 113 

Люблю його 77 

Люблю тебе, рідна моя Україно! 65 

Люблю тебя 29, 169 

Люблю Україну 65 

Любо нам 20 

Любов 65 

Любов — кохання, мов той цвіт 9 

Любов моя сердечная 65 

Любов одна 41 

Любов тебе засліпила 8 

Любов — як Сонце 57 

Любовь безответная 82 

Любовь и свет 57 

Любовь и судьба 57 

Любовь моя 71 

Любовь от сердца 29 

Любов'ю чистою палай 13 

Люди! Вставайте! 82 

Люди молоді 83 

Люди прекрасні 73 

Людська мудрість 16 

Люлі, люлі... 23 

Люлю же мі, люлю, вшыю  

ти кошулю 7 

Люляй, люляй, ковышу тя 7 

Люляй, люляй, котку наш 7 

Люляй, люляй, муй синочьку 7 

Лягає утома на душу 65 

Мав я раз дівчиноньку 38 

Мав я раз дівчиноньку  

чепурненьку 100, 161 

Мавки 96, 98-99 

Маестро 58 

Має дідо піпу 83 

Май 20 
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Майский день 100 

Мак 116 

Макаї, Макаї 8 

Макароны 100 

Маківка 4 

Мала баба курку 83 

Мала баба півня 9 

Мала баба три сини 8 

Мала мати одну дочку 20 

Мала матка сина 8 

Мала матка три цери 8 

Мала нічка-петрівочка 6 

Мала сом, мала сом 8 

Мала я фраєра 8 

Мала я шугая 8 

Малам се милого 3 

Малам я фраїра 3 

Маленька Батьківщина 67 

Маленькая пряха 100, 169 

Маленькі дударі 101 

Маленькі серця 73 

Маленькі трактористи 231 

Маленькій Мар'яні 23 

Малюю твої руки 40 

Мам конїка з медовнїка 8 

Мам я грушку дзешка 8 

Мам я очка барз патраци 8 

Мама і сонечко 101 

Маме 87 

Мами оченята 141 

Мамина вишня 56, 122 

Мамина зоря 40 

Мамина калина 67 

Мамина молитва 67 

Мамина осінь 67 

Мамина пісня 42 

Мамина сльозинка 41 

Мамина хатина 41 

Мамине намисто 41 

Мамине серце 77 

Мамині мальви 34, 87 

Мамині очі 45, 59 

Мамині очі печальні 18 

Мамині помічниці 107 

Мамині руки 41, 67 

Мамині рушники 96, 98 

Мамині сни 67 

Мамка сина споріджьиє 1 

Мамо моя, красну дзивку маце 8 

Мамо моя, мамо 8 

Мамо моя, мамо моя 8 

Мамо моя, мамо, цо я наробела 8 

Мамо моя мила, цо я наробела? 8 

Мамо моя, оженїм ше! 8 

Мамо моя, сиза горлице 67 

Мамо рідна Ви моя 44 

Мамочко моя, лелийко била 8 

Мамчин любчик 83 

Манастире на пяцу 8 

Мандрівники 125 

Манчестер и Ливерпуль 157 

Манять кучері дубові 59 

Маргарита 40 

Марена та Купало 30 

Марина 104 

Маринка 67 

Маріє Діво благословенна 8, 9, 13 

Маріє любове 9 

Марічка 9 

Марія 80 

Мартин 107 

Марш ерудитів 49 

Марш ровесників Незалежності 77 

Марш Сіроманців 4 

Марш українських малюків 49 

Марш українських школярів 49 

Марш Черновецького 87 

Марш юних січовиків 49 

Марш юних соколят 231 

Марширують вже повстанці 4 

Матери 61 

Материнська колискова 40 

Материнська пісня 231 

Материнська сивина 62 

Материнські чекання 83 

Матері 41, 65, 67, 73 

Мати 63 

Мати Божия 15 

Мати доню колисала 5 

Мати казала 11 

Мати моя Україна 67 

Мати сіяла сон 191 

Мати стоїть при дорозі 18 

Матінка-бджола 107 

Матінко, матусю 107 

Матінко-журавко 59 
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Матка дзивче вола 8 

Матусин помічник 114 

Матусине вікно 65 

Матусине літо 113 

Матусі 126 

Мац Амалку нагваряла 8 

Мац ме моя нагваряла 8 

Мац моя, мац моя 8 

Мац отходзи 8 

Меланхолия 71 

Мелодия 104 

Мелодії коломийок 1 

Мелодія 15, 154 

Мелодія з Храму любові 77 

Мелодія молодого 1 

Мелодія розплетин 1 

Мелодія "рути" 1 

Мене мати так любила 2 

Мені з тобою добре 65 

Мені однаково 53 

Мені однаково, чи буду 86 

Мені сімнадцятий минало 9 

Мені циганка ворожила 2 

Месяц — друг влюбленных 45 

Метамарфози почуттів 57 

Меч Перуна 82 

Мечта б сбылась моя 71 

Ми бачили світ істинний 28 

Ми вас нє пущаме 8 

Ми всі хочем виплати 9 

Ми вчимося у Шевченка 83 

Ми гайдамаки 4 

Ми — гайдамаки 9 

Ми голубку ізловили 9 

Ми гуляли в полі 100 

Ми, дзивчата-Русначки 8 

Ми — діти Вкраїни 106 

Ми до церкви ходили 1 

Ми дружно їдемо до школи 52 

Ми зустрілися з тобою у Яремчі 9 

Ми йдемо в бібліотеку 106 

Ми — козаки 109 

Ми — на посту 87 

Ми не забудем рідну Комарівку 80 

Ми одна сім'я 121 

Ми підем, де трави похилі 39 

Ми прийшли до вас 6 

Ми пройшли широкими степами 82 

Ми твого двора 11 

Ми твої діти навік 77 

Ми Тебе любим, о наша Мати 9 

Ми третьокласники 110 

Ми — України первоцвіт 77 

Ми усі по характеру різні 73 

Ми хлопчики 110 

Ми ходили в ліс 83 

Ми щасливі 121 

Ми ще хлопці ого-го 67 

Микитаня краву дої 8 

Миколай 125 

Миколайчику, завітай 108 

Миколаю (Великому) 112 

Миколаю (Малому) 112 

Миколаю-пане, чи тобі не стане 7 

Мила моя, дзе ши була вчера? 8 

Мила моя, кохана! 87 

Мила моя на кичері стала 22 

Мила моя премилєна 8 

Мила моя, ти дримала 8 

Мила моя, у цудзини 8 

Милей бистри, шветли очка 8 

Милей на облачку 8 

Милей под облаком 8 

Милєнко моя, напой ми коня! 8 

Мили мой 8 

Мили мой, дзе же ши? 8 

Мили мой за воду 8 

Мили мой мужочку 8 

Мили мой шугаю 8 

Мили наш, мили наш 8 

Мили, мили, цо биш робел 8 

Милий Стеблів 80 

Милі внуки 83 

Милії браття, підведімосі 1 

Милість спокою 27 

Милосердний Боже 83 

Минають дні 53, 94 

Минув Спас — до школи час 111 

Минута молчания 65 

Минуты 104 

Мир прави, мир дава 8 

Миром Божим освятіться 83 

Мирославка йде до школи 83 

Михайлова криниця 87 

Михале, Михале, не пий  

воду стале 22 
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Мишка 40, 125 

Мишка-норушка 125 

Мишко, мишко 12 

Між плаями чекань 46 

Мій Боже 90 

Мій Вітре, мій Вогню! 82 

Мій гімн Дніпропетровщині 60 

Мій дідусь 114 

Мій ідеал 83 

Мій край 59, 83 

Мій прадавній родовід 83 

Мій рідний край 67 

Мій сон 65 

Мій тато 92 

Міліцейський вальс 87 

Мімози 41 

Місто моє 96, 99 

Місто Солунське 21 

Місяць і звізди 40 

Місяць на небі 161 

Місяць на небі, зіроньки сяють 9 

Місяць уповні 20 

Місяць як сія! 91 

Місяць яснесенький 14, 96, 100 

Місяць ясний 57 

Місяцю, короваю 1 

Місяцю-князю 20 

Місячний човен 120 

Млада вдова 231 

Млин 51, 124 

Мне жаль тебя 169 

Мнє наймилши на тим швеце 8 

Многая літа 1, 21, 28 

Многая літа ми в Бога просим 9 

Много лет спустя 68 

Мов олень той 9 

Мова барвінкова 96 

Мова — життя 65 

Мова, основа Батьківщини 65 

Мовчання — золото 96, 98 

Мовчить зоря 96 

Могила 91 

Могили розсіялись 9 

Мое последнее танго 157 

Мое село 45 

Моє дитинство, вбите на війні 65 

Моє "Надвечір'я" 18, 67 

Моє рідне село 64, 67 

Моє село 42, 83 

Моє село Легедзине 67 

Моє Тальне 44, 67 

Моє чарівне лагідне село 67 

Можеш, мили, можеш 8 

Мої квіти 39 

Мої надії 63 

Мої пісні крилаті 65 

Мої роки, як білі коні 42 

Моїй Україні 59 

Моїм батькам 90 

Моїм вихователькам 114 

Мой в небе край родной 29 

Мой гений, мой ангел, мой друг... 169 

Мой город 120 

Мой дедушка — полковник 61 

Мой Днепропетровск 60 

Мой дом там долу 8 

Мой Иисус, прекрасен Ты 29 

Мой оцец, моя мац 8 

Мой оцец худобни 8 

Мой родной Кременчуг 217 

Мой садик 100 

Мой ше живот скончел 8 

Мокра пісенька 40 

Мокре колядує 83 

Мокрянське літо 83 

Молитва 17, 29, 57,  

 65, 84, 90, 126 

Молитва до Богородиці 19 

Молитва до Миколая 105 

Молитва до Святої Богородиці 17 

Молитва до хліба 67 

Молитва за Україну 29, 90, 96 

Молитва про маму 90 

Молитва школяра 51 

Молитву пролию ко Господу 15 

Молитись — мовою серця 221 

Молить дівчинка маленька 107-08 

Моліться люди всі до Бога 90 

Молода дівчина в садок виходила 9 

Молодая дівчинонька 9 

Молодий жовнір 1 

Молодички молодії 1 

Молоді літа згадайме 83 

Молодість минає 65 

Молочний туман 76 

Монолог кохання 54 
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Море радості 73 

Море спит 20 

Морока 67 

Морська мелодія 63 

Морські рубежі 59 

Мости 116 

Мотилї, мотилї 8 

Мотылек 169 

Моя бандура 205 

Моя весна 41 

Моя Гадяччина 41 

Моя доле свята 41 

Моя дружино 66 

Моя Земля 83, 121, 205 

Моя лучанко 96 

Моя любов 56 

Моя любове сокровенна 56 

Моя мама 40 

Моя мама дома, я у Америки 8 

Моя мила шатя прала... 83 

Моя осінь 45 

Моя осінь пахне смутком 83 

Моя песня 55 

Моя пісня 65 

Моя сім'я 87 

Моя стежина 122 

Моя столиця 83 

Моя Україна 40, 90, 109 

Моя Україна, як мати 80 

Моя Україно 65 

Моя хатина стріхою шита 2 

Мріє, не зрадь 14 

Мрії дитячі — неба блакить 106 

Мрії, наче барви літа 106 

Мрія потічкова 83 

Муж мене не б'є та й ня не сварить 7 

Муза 65 

Музика 109, 123 

Музика для двох 123 

Музика землі 90, 124 

Музика твоїх очей 77 

Музыка 104 

Мук зближаєсь вже година 21 

Мукачево 40 

Мукачівський вальс 40 

Муки Господні 83 

Мурчик, м'яв! 52 

Муха-цокотуха 125 

Мучениче Димитріє 13, 21 

Мы встретились 82 

Мы едины в Иисусе 29 

Мы не пьем вина... 15 

Мы поем веселья песни 104 

Мы прославим наш Азов! 87 

Мы с тобой навсегда 82 

Мы соберемся 29 

Мы собрались 29 

Н. Я. Макарову 23 

На безіменній висоті 123 

На бережку ніжки мила 72 

На березі життєвої ріки 67 

На Вавилонських ріках 13 

На вгороді 104 

На вигай, на вигай, на вигаю ружа 8 

На високей гори 8 

На високій дуже кручі 9, 18 

На віки хвала 63 

На вічну пам'ять Котляревському 23 

На Вкраїні сурми грають 9 

На волі вітер віє 91 

На все Вам добре 44 

На вулиці невесело 23 

На вулиці скрипка грає 104, 161 

На галяві 96 

На горбочку коло лісу 65 

На гори є шалата 8 

На гори, на гори шнїшчок ше белєє 8 

На Горині туман 66 

На горі кінь вороненький 6 

На городі буркун 9 

На городі буркун ягідок не родить 7, 9 

На городі буряча 1 

На городі верба рясна 9 

На городі качки пливуть 9 

На городі квіти 1 

На городі ромен-зілля розцвітає 6 

На гору днесь Єлеонську 9, 21 

На грудях кулеметна стрічка 9 

На дворі, на дворі годиночька ясна 7 

На дворі чорна хмара в'ється 11 

На долині дуб, дуб 33 

На долині туман 123 

На древо вознесенный 29 

На Дунаю шмати прали 8 

На Душе 82 

На желєней травки 8 
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На заручини-вечір 1 

На здоровлє, кумцю,  

на здоровлє, любцю 7 

На здоровля, мій сватоньку 1 

На зеленому горбочку 14, 20, 109 

На зеленому лужку 96 

На Івана, на Купала 65 

На Йордані тиха вода стояла 6 

На калині солов'ятко 105 

На калиночці дві ягодочці 1 

На камені ноги мию 9 

На кладочці умивалася 100 

На конєц валала 8 

На конїчку злати кантар 8 

На концу биваме 8 

На концу валала студня мурована 8 

На краю валала 8 

На лодке 20 

На мижі, на мижі трава зелиненька 7 

На Миколая 112 

На многі літа 1 

На многії літа 96 

На музыку переложил 61 

На нашей загради 8 

На небі зірка 21, 88 

На небі зірка ясна засіяла 88 

На небі зірка ясна засяла 11 

На небі зірка ясно засяла 9 

На осінні меди приїзди 87 

На останнє молодіжне танго 9 

На пажички при долїни 8 

На пацери кед дзвонєли 8 

На перехресті двох доріг 126 

На полиці у куточку 11 

На полонині, на верхівці 123 

На полю верба 8 

На полю конї ору 8 

На пондзелок борщок 8 

На поповім оболоню 12 

На порозі темна нічка 5 

На постелі мамусенька, на постелі 7 

На поточку-м прала 161 

На припечку рожа 11 

На разных берегах 93 

На ринку в містечку 91 

На різдвяні свята 6, 11 

На Різдвяні свята всі ся зрадуймо 89 

На родной Земле 82 

На розпутті кобзар сидить 80 

На русалчин Великдень 91 

На Світязі ніч 96, 99 

На Семена 44 

На сонячній галявині 107 

На срібних струнах 54 

На страже закона 87 

На стред Америки 8 

На танірі цоркоче 7 

На Тарасовій горі 83 

На тим нашим шоре 8 

На тім боці, на толоці 9 

На холмах Грузии 70 

На цо ви мнє, мамо 8 

На човні 87 

На чужині загибаю 8 

На широкей ровнї 8 

На широкім Дунаю 9, 12 

На штред заградочки 8 

На щедрий вечір воду святили 9 

На ярашу трава рошнє 8 

На ярашу травичка 8 

На ярочку густи шаш 8 

Навгороді коло броду 86, 94 

Навчи мене, матусенько 115 

Над веселим водограєм 121 

Над вечірнім Дніпром 96 

Над гору високу 8 

Над Дніпровою сагою 19, 23, 80, 86 

Над лугом аисты парят 48 

Над окошком месяц 240 

Над потоком гай, гай 65 

Над прозорою криницею 56 

Над річкою 191 

Над річкою бережком 161 

Над Світязем ранок 75, 96, 98 

Над Світязем світить зоря  

світанкова 96, 98 

Надежда 55 

Надежды маленький оркестрик 122 

Надії 95 

Надійшла весна прекрасна 104 

Надо жить веселей 120 

Най звучать на Буковині 6 

Най кажда мамочка, шея-гой 8 

Най цвіти-рожі зацвітуть 95 

Найблаженніша мати 83 

Найдорожча книжечка 83 
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Найду я хустину 1 

Найкращий друг 126 

Найсвятіша квітка 83 

Наисце зме гунцути 8 

Накошени марадики 8 

Наламаю маю 98 

Наливайте, хлопці 9 

Нам без Києва світу нема 77 

Намалюй мені ніч... 39 

Намалюю файну чічку 42 

Напевы Земли родной 82 

Напиймосі, кумцю, напиймосі,  

любцю 7 

Напиймося, кумцю, тут 7 

Напийся вроди 83 

Напилася на меду 98 

Напиліся гориліці, напиліся меду 7 

Напій мене духм'яним соком 90 

Напровесні 20 

Напувай коня, козаче 90 

Напущ мрежи Ти 8 

Нарисуйте мне барашка 55 

Народе мій 65 

Народився нам Спаситель 11 

Народила Діва Сина 96 

Народная застольная 45 

Нас бабуня, нас бабуня,  

нас бабуня люблять 7 

Нас вітали квіти 63 

Нас война снаряжала непросто 61 

Нас зібрала рідна пісня 106 

Нас учила мати писанки  

писати 106, 108 

Наснилась мені Україна 42 

Настало Боже літечко 9 

Настред Инґросбора 8 

Наталья из Натальино 45 

Наташа 61 

Натомився пан Деньочок 107 

Нацо ми є, нацо живот 8 

Наче повний голос дзвону 9 

Наче сонце 57 

Наш Бог — Всемогущий Бог 29 

Наш коровай хороший 1 

Наш Луцьк 96 

Наш музика файно грає 1 

Наш Тарас Шевченко 117 

Наш Яничок 8 

Наша берегиня 83 

Наша Вкраїна — то рідная мати 80 

Наша голубка загуркотала 7 

Наша дума, наша пісня 19 

Наша квочка 231 

Наша кумуненька, наша зазуленька 7 

Наша курка 8 

Наша матка гонорненька 6 

Наша млада нєвеста 8 

Наша молодиця в ліжку лежить 7 

Наша молодо в барвінку росла 6 

Наша піч 1 

Наша славна Україна 9 

Наша хатка 51 

Наша хижа обилєна 8 

Наша шкільна країна 109 

Наши мамы 60 

Нашим шором будзе у нас 8 

Наші краяни 83 

Наші хлопці помарніли 9 

Наштред Керестура 8 

Нащо мені щастя ліпшого 1 

Не барися 83 

Не беріть із зеленого лугу верби 47 

Не брани меня, родная 169 

Не брани холода 68 

Не буди мого серця 65 

Не быва я в свойой кумы  

юж півтора рочку 7 

Не вернувся із походу 53 

Не виросте вище тину лобода 218 

Не високо та й не низько 6 

Не виходь у море 63 

Не вій, вітре, полем 1 

Не вір, коханий 65 

Не вірю 57 

Не вмирає пам'ять 83 

Не гадай 75, 96, 98 

Не гляди на меня с упреком 79 

Не говори любви: "Прощай" 70 

Не грай! Не грай! 47 

Не гріши 76 

Не грусти, девчонка 41 

Не дай ся чекати 83 

Не доверяй 57 

Не жартуй наді мною, будь ласка 73 

Не жур мене, моя мати 6 

Не журись, коханий 56 
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Не журись, матусю 114 

Не журися 59 

Не журися, горобино 66 

Не за мого Гриця 1 

Не забувай 57 

Не забудь 45, 96, 98 

Не забудьте приїхать в село 41 

Не забывайте нас, учителей! 87 

Не занапасти 83 

Не зітхай, а працюй 9 

Не знаю конца я дороги своей 71 

Не йдіть, дівчата, рано заміж 9 

Не кажи нікому 39 

Не карай мене, Господи 32 

Не кукушечка во сыром бору... 15 

Не люби його так 62 

Не люблю осінньої ночі 50 

Не минаймо вдовиної хати 65 

Не мой пея, птичко ранобудна 15 

Не надо слез 82 

Не падай духом 65 

Не палила, не варила 3 

Не пий, козаче 37 

Не питай мене 57 

Не питай, чого в мене  

заплакані очі 39, 154 

Не піду кудись світами 66 

Не піду я до леса 22 

Не піду я до леса без сокыры 7 

Не плакати нам і сльози не лить 9 

Не плач, не плач, мій братечку,  

за мною 1 

Не плач, Рахиле 21 

Не плачте, мамо, по ночах 77 

Не плачь, душа 29 

Не повернути ту весну 41 

Не пой, красавица, при мне 169 

Не пора! 9 

Не прощальній свічі присягаю 87 

Не розлюби мене 77 

Не сама, не сама 72 

Не сгорает нежность 68 

Не сміє бути в нас страху 4, 9 

Не спала я сеї ночі 39 

Не спится ветеранам 65 

Не співає соловейко 66 

Не співає чорнобрива 119 

Не співайте мені сеї пісні зорі 47 

Не співайте мені цеї пісні 95 

Не сумуй, берізонько 87 

Не сумуй, коханий... 90 

Не сумуйте 13 

Не сходило вранці сонечко 161 

Не та ружа, що за садом 2 

Не так мене правда 47 

Не тепер, не тепер 9 

Не тоді йде дощик 77 

Не тягни кота за хвіст 83 

Не ховайся 57 

Не час минає 78 

Не шукайте причин 62 

Не шуми, калинонько 56 

Не щебечи, соловейко 102 

Не щебечи, соловейку 100, 161 

Неаполитанская песенка 100 

Небесна доріжка 107-08 

Небесна сотня 121 

Небо, земля, сотворіння 13 

Небо і земля 11, 21, 89 

Небо і Земля нині  

торжествують 9, 124 

Небо людям сповіщає 83 

Небо ясні зірки вкрили 11 

Невгамовні солов'ї 56 

Невдячний бидляк 83 

Невеселий був би світ 49 

Невольо, невольо 8 

Недопите кохання 92 

Незабудки 66 

Незабутнє 83 

Незабутнє кохання 56 

Незабутній вальс 67 

Неземная 57 

Незнакомка 15 

Некогда стареть учителям 104 

Нема в світі кращих хлопців 9 

Нема її дома 1 

Нема мого милого 218 

Нема попа дома 1 

Нема свята, ні неділі 9 

Нема та й не буде 9 

Немає іншого Тального 67 

Немає України без калини 110, 124 

Ненька Марусю родила 1 

Неповторний співець 83 

Непочата вода 18 
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Несбывшейся любви 82 

Несе Галя воду 9, 161 

Нескорене серце 58 

Неслухняні комарики 107 

Неспетая песня 45 

Нет без веры жизни 82 

Нехай буде ім'я Господнє 28 

Нехай повні будуть уста наші 28 

Нешуточное дело 82 

Нє будзем кашу єсц 8 

Нє верим сам себе 8 

Нє до терня 8 

Нє думай, нє думай 8 

Нє женєл сом ше сам 8 

Нє зрубуй , нє сцинай 8 

Нє мам анї гласу 8 

Нє мам злата, мила мамо 8 

Нє орем, нє шеєм 8 

Нє плач, млодо, нє плач 8 

Нє стой, жецу, там при пецу 8 

Нє так то ше стало 8 

Нє тот чловек ґазда 8 

Нє швиц, нє швиц, мешачочку 8 

Нє швиц ти, мешачку 8 

Нєдалєко од валала 8 

Нєт векшого жалю 8 

Нєт за мнє швета, як Бачка! 8 

Нєт то красше дзивчаточко 8 

Нєшка рано 8 

Нигда не забуду 83 

Никакая родина другая 79 

Николаю 112 

Никто не забыт 65 

Нині, Адаме, розвеселися 9 

Нині день святий 51 

Нині Рождество Божого Дитяти 9 

Нині свято вчителів 106 

Нині ся з'явила 9 

Ні 44 

Ні, не забуду, ні! 90 

Ніби краплі жовті, в темну воду 73 

Ніжна горобина 65 

Нікому ся не дивую 1 

Ні-ні-ні 87 

Ніч яка місячна 102-03 

Ніч яка місячна, зоряна, ясная 9,  

 103, 161 

Нічка була темна 9 

Нічка тиха і темна була 14, 65 

Нічка ясна, зорі сяють 9 

Нічка-босоніжка 87 

Нічка-Купалочка 30 

Нічко мила, нічко ясна 6 

Нічний гість 100 

Нічого, нічого 47 

Нїгда я нє видзел 8 

Нїґда я то нє верела 8 

Нїжей од валала 8 

Нїч ше то нє вредзи 8 

Нова рада стала 11 

Нова радість 89 

Нова радість днесь прийшла 88 

Нова радість к нам явилась 88-89 

Нова радість стала 6, 11, 21, 88-89 

Новая радість з неба загостила 88 

Новая радість світу ся з'явила 9, 88-89 

Новая радість стала 88 

Новая радость 6, 88-89 

Новгородская былина 20 

Нови рок приходзи 8 

Новий день 40, 126 

Новий день України 90 

Новий рік 66-67, 113, 121, 126 

Новогодняя 217 

Новорічна 18 

Новорічна втіха 83 

Новорічна засівна 21 

Новорічна пісня 42, 109 

Новорічна привітальна 113 

Новорічний вальс 59 

Новти мойо, новти 8 

Новые пути 82 

Новый год 101 

Новый день 82 

Ноктюрн 47, 96, 154 

Ностальгія 59 

Нотний стан 117 

Ноц над Вифлеєм 8 

Ноцами нє спала 8 

Ноченька 20 

Ночи белые 82 

Ночная тишина 20 

Ночь на Купала 82 

Ночь тиха над Палестиной 11 

Ну, не мовчи 65 

Ну скажу — хіба не фантастично 73 
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Ну, чим я завинив? 46 

Нумо, друзі, у танок 101 

Нянькова стріха 83 

О, благодать 29 

О Богородице Діво Маріє 9 

О, Божеє народження 11 

О, весно-краса! 65 

О дивноє народження 9 

О, дивный день 29 

О, дом Иакова 29 

О, если бы 17, 240 

О, если бы выразить в звуке 169 

О Исусе, Ти з любови 8 

О Ісусе, Ти з любові 9, 13 

О Йосафате 13 

О, как на склоне наших лет... 70 

О, как радостно! 29 

О, липень, годі, годі, липень 77 

О Лора, Лариса, Лариска 77 

О, любезная обитель 112 

О Марийо, Матко Божа Пречиста 8 

О Маріє, Мати Божа Пречиста! 9 

О, Маріє, о, Маріє 21 

О, мати Божа 13, 90 

О милий мій 39 

О милий мій, молю тебе 39 

О, мира спасенье, святая любовь 29 

О, не дивуйсь 47, 65 

О, не забудь 47, 72 

О пашни 79 

О, Пресвятий 112 

О, свічко, скоро не гори 83 

О, свята Ольго 13, 21 

О спомагай нас 9, 21 

О Тебе хвала моя 29 

О хто, хто Миколая любить 13, 21 

О, ця осінь золота 65 

О чем тоскует Волга 20 

О чем шумели деревья 104 

О Черемоше... 42 

О! Эта женщина 84 

О юность, юность 93 

Обвал 219 

Обеліск 34, 87, 90 

Оберіг прадавньої землі 41 

Обід у кролят 125 

Обіймись, Україно! 221 

Облака 41, 110 

Облако 219 

Облєчем кепень 8 

Обман 126 

Обнимушки 219 

Обніміться, брати мої 113 

Обойми, поцелуй 169 

Ображайся на мене, як хочеш 73 

Овсень та Осінь 30 

Огірочки 12 

Огні горять 94 

Огні горять, музика грає 74 

Огоньки рябины 104 

Огрызаясь и пятясь 48 

Огурочки навязани 8 

Од востока й возсіяла 11 

Од Дуная широко 8 

Од квеца до квеца 8 

Од Києва до Лубен 1, 43, 109 

Од конца до конца 8 

Од Кракова дражка насипана 8 

Од Мокрого до Сасова 83 

Од села до села 19, 23, 86 

Ода Луцьку 75, 96 

Ода музиці 65 

Ода пісні 109 

Ода хліборобам 56 

Одай ше, дзивочко 8 

Одержимость 57 

Одеситка 63 

Одесо, ти щастя моє 63 

Один святий 28 

Одинец 82 

Одинока тополя 56 

Одинокий пастух 157 

Одиночество мое 82 

Одкаль вщера вечар 8 

Одкаль слунечко виходзи 8 

Одламани млади конар 8 

Одна 55 

Одна була тополенька йа в полі 1 

Одна гора високая 20, 218 

Одна любов 126 

Одна пісня голосненька 140 

Односложное 48 

Одуд дудочку зробив 110 

Одхиль-лє, мила, облачок 8 

Оженєл сом ше, а нє добре 8 

Оженєл ше стари, шиви 8 
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Оженїл би я ше 8 

Озаренность 55 

Озвались перші солов'ї 65 

Озвуться птицями гаї 39 

Оздаль же моя мац 8 

Озерце в Карпатах 124 

Ой Андрію, Андрієчку 37 

Ой била мене мати 161 

Ой Боже мій, Боже 83 

Ой бре море, бре! 218 

Ой бриніли 12 

Ой був, та й нема 45 

Ой були ми на пропою 1 

Ой в бору сосна вививається 7 

Ой, в долину, свашеньки, в долину 1 

Ой в ліску, ліску 11 

Ой в лузі, лузі 11 

Ой в неділеньку 11 

Ой, в полі садок 72 

Ой в садочку 11 

Ой важу, важу 102 

Ой венчику, мой венчику 8 

Ой вербо, вербо 140 

Ой, вербо, ой, вербо! 67 

Ой, верше мій, верше 3, 22 

Ой ви, берези 8 

Ой ви, браття мої, сестри 9 

Ой ви, хлопці, юнаки молодці 9 

Ой видить Бог, видить Творець 9 

Ой вийди, таточку 1 

Ой вийду я за ворітечка 116 

Ой вийду я за воротонька 12 

Ой вийду я на гору 6 

Ой вийду я на той ганок 6 

Ой вийду я у садочок 9 

Ой вийтесь, огірочки 116 

Ой вийшов місяць із-за хмари 9 

Ой виорю нивку 16 

Ой випила, вихилила 1 

Ой, високо в синім небі 88 

Ой високо в темнім небі 6 

Ой вишенька, черешенька 9 

Ой вишенько, черешенько  

не шуми на луги 7 

Ой вишенько-черешенько 2 

Ой відіт Бог, відіт Творец 11 

Ой відіт Бог, відіт Творець 11 

Ой відсіль гора 102 

Ой війна, війна 9 

Ой вінку ж мій, вінку 1 

Ой віросла печеричка 6 

Ой, вітри злетіли 63 

Ой вставайте, браття 89 

Ой гаєм, гаєм 11 

Ой гай, мати 9, 102 

Ой гай, мати, гай 1 

Ой Ганнусю-серце 1 

Ой гаю, мій гаю 2 

Ой гиля, білі гуси 72 

Ой гиля-гиля 1, 161 

Ой горе тій чайці 17 

Ой горела полонина 8 

Ой горы єм перешов, долины  

не можу 7 

Ой господарю-господаречку 6 

Ой гук, мати, гук 9, 67 

Ой дай, Боже, в добрий час 6 

Ой дайте, мамко, йголку 1 

Ой дала-с мя, моя мамо 9 

Ой дали нам злота Пречистая Мати 7 

Ой де ж бо ти, Мати Божа,  

ой де ж ти бувала 7 

Ой де ж ся діли братчики та сестриці 1 

Ой де ж ти си, моя доню, бувала? 9 

Ой де си діли... 1 

Ой де сі діла 1 

Ой де ти, Васильку, траву косив 9 

Ой де ти ся, молоденька, збираєш? 1 

Ой дєдику-серце 1 

Ой джигуне, джигуне 102 

Ой дзен добрий, пане господару 89 

Ой див, див 12 

Ой дивнеє народзенє 11 

Ой дивноє народження 11 

Ой дивноє нарожденья 11 

Ой діброво, темний гаю 94 

Ой діброво — темний гаю! 94 

Ой дівчино, шумить гай 1, 9, 161 

Ой до нас, Боже, до нас 1 

Ой до Прута доріженька 6 

Ой доки ж я безталанна 243 

Ой думала-гадала 1 

Ой є в лузі калина 100 

Ой єсть в лісі калина 102, 116 

Ой жалю мій, жалю 72 

Ой же гей воли 16 
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Ой журавлю, журавлю 102 

Ой за гаєм, гаєм 1, 9, 102, 124 

Ой за гайком, за гайком 16 

Ой за горами, за долинами 6 

Ой заблїсло стрибло-злато 8 

Ой забриніли ковані вози надворі 1 

Ой заграли музиченьки 37 

Ой зажену я 12 

Ой зацвили фіялоньки в неділю 12 

Ой зацвили фіялоньки, зацвили 12 

Ой, зацвіла калинонька в лузі 2 

Ой зацвіла черемшина 16 

Ой зацвіла черемха 37 

Ой, зацвіли гори 83 

Ой зацвіли фіялочки 116, 140 

Ой з-за гори високої 6 

Ой з-за гори, з-за гори 9 

Ой з-за гори кам'яної 9, 161 

Ой зимонько, зимонько 116 

Ой зійди, зійди ти, зіронько  

та вечірняя 102 

Ой зійди, зійди, ясен місяцю 103 

Ой зірвалась хуртовина 6 

Ой, Зеленая Діброва 65 

Ой злетіли два-три янголи із неба 1 

Ой знати, знати 20, 100, 102 

Ой Іване, Іване 116 

Ой Іване-Іваночку 6 

Ой із-за гори з-за високої 1 

Ой ішов Джурило з міста 96 

Ой ішов я вулицею раз 9 

Ой їду я, їду 6 

Ой їхав Іван з Турки додому 9 

Ой, їхали хлопці 2 

Ой казала мені мати 9 

Ой калино, калинонько 66 

Ой колядую 11 

Ой косив Іван яру пшеницю 9 

Ой котилось колесо угорі 107 

Ой, красуня-воркотуня 77 

Ой крикнула лебідонька 218 

Ой крикнули сірі гуси 23 

Ой кряче, кряче та чорненький  

ворон 4, 45, 103 

Ой кувала зозуленька 2-3, 6 

Ой кум до куми борозенкою йшов 7 

Ой кум до куми борозенькой ішов 7 

Ой кум до куми залицявся 7 

Ой кум до куми залицяється 7 

Ой кум кумі рад, завів куму  

в виноград 7 

Ой кум такий люб, та все нарікає 7 

Ой куме, куме, добра горєлка 7 

Ой куме, куме, добра горівка 7 

Ой куме, куме, добра горілка 7 

Ой кумонько-сусідонько,  

гризота, гризота 7 

Ой кумочко наша, ци ся на  

нас гніваш 7 

Ой кумочку-голубочку, міняйме  

рибочку 7 

Ой кумцю, кумцю, добра горілка 7 

Ой кумцю моя, принесу ти гречки 7 

Ой кухарко-кухарочко 6 

Ой лелія, лелія 9 

Ой летіла горлиця 44, 67 

Ой летіла зозуленька 9, 72, 100 

Ой летіла сива зозуленька 9 

Ой летіли гуси 64, 221 

Ой, летіли журавлі 2 

Ой летіло два ангели 1 

Ой летіло помело 116 

Ой лісом, лісом 11 

Ой лісом, лісом, темним бором 9 

Ой літа 18 

Ой літа орел 35 

Ой лопнув обруч 161 

Ой лугами-берегами 17 

Ой любив та й кохав я собі дівчину 9 

Ой любив я дівчину 9 

Ой люлі, люлі 23, 53 

Ой люлі, люлі, моя дитино 94 

Ой люлю, люлю 5 

Ой майнули білі коні 73 

Ой мала мати дві дочки 9 

Ой, мамо, люблю Гриця 1 

Ой мамо, мамо, я вже не ваша 1 

Ой, мамуню, горох хочу 12 

Ой мамуню, що то буде 9 

Ой мамуню-мамусенько, ти м'я  

годувала 1 

Ой Марічко, чичері 161 

Ой, мати, закута в кайдани! 9 

Ой маю, маю я оченята 74 

Ой маю я оченята 23 

Ой маю я чорні брови 9 
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Ой меде мій, меде 7 

Ой мешачку, мешачочку 8 

Ой Микита, Микіто, да й нема  

роду на жито 7 

Ой Микито, Микито, чи є рілля  

на жито 7 

Ой милий мій, молю тебе 33 

Ой мій милий, милесечкий 7 

Ой на вашім дворі 11 

Ой на гори шено 8 

Ой на горі 87 

Ой на горі білий камінь 9 

Ой на горі верба 9 

Ой на горі вогонь горить 33, 218 

Ой на горі дуб розвився 72 

Ой на горі жита много 9, 110 

Ой на горі жито 6, 110, 161 

Ой на горі калина 20, 45 

Ой на горі купайлочка 16 

Ой на горі мак 124 

Ой на горі, на високій 9 

Ой на горі, на високогорі 16 

Ой на горі, на горі 1, 9, 218 

Ой на горі на Чернечій 6 

Ой на горі сніг біленький 9, 161 

Ой на горі сосна горіла 1 

Ой на горі сухий дубик 9 

Ой на горі та женці жнуть 4, 73,  

 109-10, 161 

Ой на горі терня цвило 7 

Ой на горі цигани стояли 9 

Ой на горі шарварок 16 

Ой на гору козак воду носить 18, 39, 45 

Ой на Івана 30 

Ой на Івана та й на Купала 161 

Ой на Йвана та й на Купала 116 

Ой на кота воркота 7 

Ой на Купала, Купалочка 116 

Ой на небі три зірниці 6 

Ой на небі три зірнички 6 

Ой на річці на Йордані 6 

Ой на ставі, на ставочку 9 

Ой на церкві хрест, хрест 37 

Ой нависли чорні хмари 50 

Ой над рєкою 11 

Ой налетіла сніжинонька 16 

Ой напиймеся, кумо,  

ой напиймеся обі 7 

Ой наситила й наша кума люба  

да штирі ведра меду 7 

Ой, не будіть, мамо 65 

Ой не вийся, хмелю 67 

Ой не журіться ви, хлопці-юнаки 9 

Ой, не зникли золотії терни 14 

Ой не літай, журавелю 6 

Ой не сама, не сама 9 

Ой не світи, місяченьку 9, 161 

Ой, не те ще буде 110 

Ой не ходи, Грицю 9, 102 

Ой не ходи, Грицю, та й на  

вечорниці 9, 102, 161 

Ой не цвіти буйним цвітом 218 

Ой не шуми, луже 100 

Ой не шуми, луже, зелений  

байраче 103 

Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі 23, 94 

Ой ни-ни-ни, гроші в скрини 9 

Ой ніхто там не бував 12, 116 

Ой новина, новина 16 

Ой ну, коту, коточок 7 

Ой ну, люлі, котино 5 

Ой ну, люлі, люлі 7 

Ой ну, лю-лі, лю-лі 5 

Ой нумо, нумо 9 

Ой одна я, одна 19 

Ой одна я, одна, як билиночка  

в полі 53 

Ой орав мужик край дороги 102 

Ой пада, пада росичка 8 

Ой пані кумо, добра горілька 7 

Ой першої та неділечки 7 

Ой Петрівочка минається 116 

Ой пива, пива, чепец стратива 7 

Ой пило сі, пило сі 7 

Ой під вербою 11 

Ой під вишнею 9, 161 

Ой під гаєм зелененьким 9, 72 

Ой під калиною 45 

Ой підемо, пане-брате 6, 11 

Ой підемо, товариші, на ту Україну 9 

Ой, піду я в бір темненький 14 

Ой піду я до млина 9 

Ой піду я лугом 100 

Ой піду я лугом, лугом 9 

Ой піду я на долину 18 

Ой, піду я понад лугом 3 
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Ой, піду я понад море 100 

Ой плаче голубка 8 

Ой плетіть, дівки, вінки 1 

Ой плили гусоньки 218 

Ой по горі, ой по горі 45 

Ой по горі, по високій 6 

Ой по горі, по горі 218 

Ой по горі роман цвіте 49 

Ой по горі ромен цвіте 94 

Ой повій же, вітре 6 

Ой повій, повій, вітре хороший 7 

Ой пожену коні пасти 9 

Ой поїду я 12 

Ой поїхав за снопами 16 

Ой поїхав молдован 9 

Ой поки я воли мав, то поти  

я кумував 7 

Ой поле, поле 9 

Ой полем, полем 11 

Ой попід гай зелененький 2, 103 

Ой попуд лєсочком 11 

Ой послала  мене мати 9, 114 

Ой прийдіть, мамуню, най  

сі вам поклоню 1 

Ой прийшла весна 110 

Ой прийшла та година 7 

Ой прийшли до нас три колядники 6 

Ой прийшло до нас святе  

Рождество! 89 

Ой прийшов я до двора 72 

Ой продала дівчинонька серце 140 

Ой просив кум кумоньку  

на вечорниці 7 

Ой просив кум на хрестини 7 

Ой просив кум на хрестини  

та й зайшов до хати 7 

Ой просить кум кумасю 7 

Ой пряду, пряду 161 

Ой пряду я пряду 1 

Ой пустіть та пустіть, нехай гляну 9 

Ой пущу я кониченька в саду 33 

Ой п'ю ж бо я горілоньку 72 

Ой п'яна я, п'яна, на порозі впава 7 

Ой радуйся, світе, нині 6 

Ой рано, рано 11 

Ой рано, рано кури запіли 110 

Ой рівняй, Боже 1 

Ой, роде ти мій, роде 106 

Ой розпука, мой брацику 8 

Ой руснаци-браца 8 

Ой рясна, красна в лузі калина 33 

Ой садила огірочки 9 

Ой садом, садом зозулька кує 1 

Ой свати, свати 6 

Ой село моє понад річкою 44, 67 

Ой сивая 11 

Ой сивая зозуленька 20, 104 

Ой сини-ясени 96 

Ой сідай, сідай, кохання моє 1 

Ой, сіли, сіли пропійці, сіли 1 

Ой Січ-мати 218 

Ой скакали горобці, скакали  

на досці 7 

Ой, скачи, скачи 1 

Ой скочила молоденька 1, 6 

Ой служив я в пана 9 

Ой снопе, снопе 116 

Ой співаночки мої 39, 161 

Ой старосто-серце 1 

Ой стиха, браття, гей, доступайте 9 

Ой суда-суда, до цего двора 6 

Ой сусідко, сусідонько, гризота 9 

Ой сяду край віконечка 9 

Ой сяду я під хатою 23 

Ой Тальне моє 67 

Ой там в полю сосна штири  

роки росла 1 

Ой там за горами та й за долинами 1 

Ой там за горою господарі орють 9 

Ой, там за яром 3 

Ой там, коло млина 2 

Ой там, на горі 11, 72 

Ой там на горі церкву будують 89 

Ой там, на Ордані 11 

Ой там на річці на Йорданиці 6 

Ой там на річці та й на Йордані 6 

Ой там, на точку, на базарі 9 

Ой там на царинці сам  

Господь лежит 7 

Ой там над лиманом 63 

Ой там під дубом 9 

Ой там при долині 1 

Ой там у лісі над гаями 9 

Ой, там у лісі під кедриною 2 

Ой там у полі стоїть береза 9 

Ой там у полі тополя 16 
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Ой там у саду, садочку 9 

Ой ти, вербиченько 59 

Ой ти, гарний Семене 45 

Ой ти, горо кам'яная 9 

Ой ти, горо кремінная 37 

Ой ти, дзивочко, уж заручена 8 

Ой ти, дівчино 3 

Ой ти, дівчино, горда та пишна 102 

Ой ти, дівчино, з горіха зерня 9, 39,  

 72, 161 

Ой ти, дівчино зарученая 1, 3, 161 

Ой ти, дівчино, чого сумна? 9 

Ой ти дубе, дубе 18 

Ой ти, дубе зелененький 2, 9 

Ой ти живеш на гороньці 218 

Ой ти, зоре вечірняя 6, 9 

Ой ти, калинонько 96 

Ой ти, кицю, кицю 7 

Ой ти, кіт, ти, воркіт 5, 101 

Ой ти, коте, не гуди 7, 100 

Ой ти, красна весно 116 

Ой ти, мати моя 3 

Ой ти, мій миленький 3, 72 

Ой ти, місяцю 9 

Ой ти, ніченько 56 

Ой ти, річенько 96, 98 

Ой ти, старий діду 9 

Ой то там на гори дубина 8 

Ой токарю, токаричку 7 

Ой три літа, три неділі 6 

Ой три шляхи широкії 23, 119, 221 

Ой тумане-туманочку 44, 67 

Ой ты, Русь моя 79 

Ой у батенька за воротами 1 

Ой у вишневому садочку 9, 161 

Ой у Вільвові 11 

Ой у гаю, при Дунаю 161 

Ой у лісі при горісі 16 

Ой у лісі при долині 16 

Ой у лісі хатка, ой у лісі хатка 7 

Ой у лісочку, ой у лісочку 7 

Ой у лузі калина стояла 9 

Ой у лузі ромен-зілля 6 

Ой у лузі червона калина 4 

Ой у місті Вифлеємі 6 

Ой у нашім городочку 9 

Ой у неділю дуже раненько 7 

Ой у перший раз та й у Божий час 1 

Ой у поли, в поли 6 

Ой у поли, вполи 6 

Ой у поли, у поли 6 

Ой у полі 11 

Ой у полі, в полі 11 

Ой у полі верба 9 

Ой у полі вітер віє 9, 161 

Ой у полі жито 3, 9, 17 

Ой у полі керниченька 72 

Ой, у полі край дороги 3 

Ой у полі криниченька 9, 45 

Ой у полі могила 9, 94, 102-03 

Ой у полі нивка 9 

Ой, у полі під вербою 2 

Ой, у полі, полі виросла ялина 124 

Ой у полі садочок 116 

Ой у полі сосна 1 

Ой у полі тополенька 16 

Ой у полі три криниченьки 38, 161,  

 218, 221 

Ой у полі три тополі 16, 96 

Ой у саду ружа посаджена 22 

Ой у саду, саду 11 

Ой у світі на повіті 88 

Ой упала звізда 6 

Ой упала звізда з неба 6 

Ой, упали роси 65 

Ой учіться! 51 

Ой учора в куми і сьогодні в куми 7 

Ой учора із вечора 21 

Ой учора та й звечора 6 

Ой, хазяїне, до тебе 89 

Ой хмариться, дощ буде 2 

Ой хмелю ж мій, хмелю 9, 161 

Ой ходив сон коло вікон 9 

Ой ходива дівчынонька по саду 7 

Ой ходила дівчина бережком 100, 102 

Ой ходила Маруся 1 

Ой ходила молоденька 6 

Ой ходила молоденька по ганку 1 

Ой ходить сон 5, 104, 110 

Ой ходить сон по долині 5 

Ой, хора я, хора 2 

Ой хотіла стара баба 9 

Ой хто, хто Миколая любе 112 

Ой хто, хто Миколая любить 11,  

 21, 112 

Ой ци кум ти мині, ой ци рад ти мині 7 



  

 174 

Ой через поле 11 

Ой чи є, чи нема 11 

Ой чи мені Бог дав, чи  

Пречиста Діва 1 

Ой чи правда, чи нє правда 8 

Ой чи то Бог дав нинішної днини 7 

Ой чи то так Бог дав, чи  

Пречиста Діва 7 

Ой чи то черешенька 124 

Ой чи це нам Господь дав,  

чи Пречиста Мати 1 

Ой чий то город негороджани 7 

Ой чий то город нигороджаний 7 

Ой чий то город  

нигороджаний, нитинований 7 

Ой чий то кінь стоїть 2, 39, 45, 161 

Ой чия ж то крайня хатка 218 

Ой чия то гуска 116 

Ой чия то хата скраю 90, 102 

Ой чия то хата стоїть при долині 9 

Ой, чия то черешенька 2 

Ой чия-то крайня хатка? 16 

Ой Чінчику-Васильчику 6 

Ой чого ж ти, молоденька 6 

Ой чого ж ти, молоденька,  

не тужиш? 1 

Ой чого ти, дубе 100 

Ой чого ти почорніло 17, 96 

Ой чого ти почорніло, зеленеє  

поле 19, 53 

Ой чому ж ти не гуляєш 9 

Ой чорна я си, чорна 161 

Ой чорна я, чорна 9 

Ой чути, чути, стріли гармати 221 

Ой, шо ж то за шум 240 

Ой шумить ліщина 72 

Ой шуміла ліщинонька 1 

Ой щаслива молоденька у Бога 1 

Ой щедрівко 221 

Ой що ж мене заставило 16 

Ой, що ж то за шум 102, 240 

Ой щоби наш куманенько  

та здоров був 7 

Ой щодрий вечор 11 

Ой щодруха 11 

Ой я вчора в куми, і сьогодні в куми 7 

Ой, Яблуне рідна 65 

Ой як виорем, ой як виорем 7 

Ой як мені нелегко 33 

Ой як мені чудно 33 

Ой як, як 12 

Ой який то наш кумонько  

справедливий 7 

Ой-ой, земля гуде 77 

Океани любові 77 

Около водички 8 

Оксана 46, 76 

Оксанка-веснянка 83 

Окунці-стрибунці 100 

Ольго! Ольго! Оленько! 46 

Он, хлопці, он 12 

Орал мили, орал 8 

Орали би штири волки 8 

Оранжева стрічка 113 

Ораче, ораче 8 

Органи играйте 8 

Ордані 67 

Орися ж ти, моя ниво 94 

Орлеанська Діва 49 

Осанна 29, 96 

Осанна Волині 75, 96 

Осанна моїм Тальянкам 44, 67 

Осанна Україні 37 

Освідчення в любові 113 

Освободим свой дом 82 

Оселя чеснот 83 

Осене, спаси, осене помилуй 40 

Осені вальс 62 

Осені тиха година 65 

Осеннее лето 120 

Осеннее утро 68 

Осенний джаз 120 

Осенний костер 70 

Осенняя ночь 17 

Осенняя песня 93 

Осенняя элегия 120 

Осень 33, 100 

Осень в березках 82 

Осень... дождь... 82 

Осень-красавица 82 

Осипалось жовте листя 2 

Осідлаю кониченька 2 

Осіннє золото 56 

Осінні дощі 96 

Осінні квіти 62 

Осінній день 65 
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Осінній дощ 40 

Осіння дорога 67 

Осіння зустріч 67 

Осіння мелодія 54, 63 

Осіння музика багряного листа 77 

Осіння пісня 56, 59 

Осінь 51, 113, 126, 231 

Осінь золота 87 

Осінь щедра 121 

Осінь-подолянка 106 

Основна мелодія "ладкання" 1 

Останній дзвоник 40, 111 

Останній звіт 83 

Останній танець 64 

Останній травень в школі 106 

Останній трамвай 63 

Остання хлібина 90 

Остань Ти з нами 8 

Острожечки мойо 8 

Осыпаются астры в садах 104 

Ось день війни народної 9 

Ось така Сорока, Сорока-білобока 107 

Ось яка бабуся! 110 

Отаман 44 

Отболело 55 

Отвори мне, мамаша, калитку 93 

Отворіться, царські ворота 9 

Откровение взгляда 68 

Откровенность под вуалью 68 

Отметелила весна 93 

Ото я си полюбила 9 

Ото-м ходив 1 

Отця і Сина 27 

Отче 29 

Отче наш 15, 17, 28-29 

Отче небесный, Боже всесильный 29 

Отче, мы любим 29 

Отчий край 96, 98, 113 

Ох, і не стелися, хрещатий  

барвінку 103 

Оце і вся моя дума 80 

Оцец и мац дзивку мали 8 

Очерет мені був за колиску 9 

Очи мойо, очи 8 

Очи Ориона 70 

Очи, очи, чарни очи 8 

Очі 65 

Очі синії, сині 39 

Павочка ходить 124 

Пада, пада шнїщок били 8 

Падає дощик 115 

Падає сивий туман 87 

Пайташ, пайташ, чи то нє жаль 8 

Пайташочки мойо 8 

Пайташочки мойо, дайце ми 8 

Палай, любове, без кінця 57 

Палєнко, палєнко 8 

Пам'ятаєш, моя мила 1 

Пам'ятай! 83 

Пам'ятаймо про святе 243 

Памяти розы и родников в пустыне 55 

Памятник 240 

Пам'ять 18 

Пан господарю 11 

Панахида 230 

Пане господару 11 

Пане господарю, великий владарю 9 

Пане господарю, на твоєму дворі 89 

Пане господарю, ой чи є ти дома 6 

Пані молода 1 

Панна Сина породила 88 

Папороть 40, 66 

Партизанська пісня 65 

Парубоцтво яке є 44 

Пас я кози, пас я воли 8 

Пасеться коник 116 

Пасла би я воли 8 

Пасла дівчина (ім'я) чотири воли 9 

Пасли овци пастире 8 

Пасли пастире стадо 8 

Пасло дівча три корови 9 

Пастирі ходили в місто Віфлеєм 9 

Пастуша пісня 110 

Пастушка 77 

Пасхальна пісня 42 

Пасхальна рання 230 

Патисон 40 

Паучок 217 

Пацятко 83 

Пача ми ше, пача 8 

Паше дзивче пави 8 

Певна дорога 83 

Пекельний рай 44 

Первый лед 15 

Перебендя 38, 94 

Перед Євангелієм 26 
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Перед нашима дзверми 8 

Передзвони 44, 67 

Перезвоны 104 

Перелаз 39, 45 

Переливы струн гитары 41 

Переманочка 1 

Перемога 16, 65 

Перепеличин чоловік 12 

Перепілонька біла 116 

Переспів з народної 73 

Перикотим'ята 107 

Перлина серця 83 

Пер-музыкант 100 

Перо і булава 92 

Перша літургія св. Іоана  

Золотоустого 230 

Перша "Читанка" 111 

Перше кохання 46 

Перший вересневий крок 118 

Перший дзвоник вже лунає 107 

Перший раз у перший клас 111, 221 

Перший сніг 101, 125 

Песенка друзей 110 

Песенка про дракончика 55 

Песнь восхваления 29 

Песня 20, 240 

Песня всадника 219 

Песня матросов 20 

Песня Никиты 243 

Песня о Днепропетровске 93 

Песня о друге 122 

Песня о дружбе 68 

Песня о Киеве 48 

Песня о милиции 87 

Песня о пожарных 87 

Песня о солдате 45 

Песня Ольги 169 

Песня про "Катюшу" 61 

Песня про перемены, которых  

не будет 71 

Песня речкой журчит 82 

Песня юбиляра 65 

Песня юности 41 

Петрикова радість 83 

Пий же, пий же, не упивайся 1 

Пийте, люди, горівочку 6 

Пийте, тату, пийте 1 

Пила би ше палєночка 8 

Пила бим 8 

Пинг-понг 48 

Писанка 105, 110 

Писанки 109 

Писньо моя мила 8 

Письма мои ты читала 82 

Письмо 82 

Письмо мужу 70 

Питається вітер смерти 9 

Питалася мати дочки 12 

Пишається калинонька 80 

Пищалочка вербова 8 

Південний край 120 

Півник 110 

Під вербами 65 

Під дубиною, під зеленою 9 

Під облачком 22 

Під образом 83 

Під твою милість 21 

Під хрест Твій стаю 9, 21 

Підгоряночка 42 

Підлисся 231 

Підростають баяністи 92 

Підсніженята 92 

Піду на Січ! 52 

Пірнай у річку знань 83 

Пісенька Баби Яги 106 

Пісенька джури 109 

Пісенька друзів 109 

Пісенька жабеняти 125 

Пісенька кобзарика 126 

Пісенька кульбабки 107 

Пісенька про гнома 117 

Пісенька про капітана 110 

Пісенька про кролів 231 

Післав мене мій миленький  

фасольку садити 7 

Пісні вечірньої Зорі 91 

Пісні лелечі 65 

Пісні мої 65 

Пісню не забути, що цвіте від рути 46 

Пісня 16, 154 

Пісня без слів 65 

Пісня, бійців в поході зігріва 65 

Пісня Діда Мороза 106 

Пісня допитливих 110 

Пісня звитяги 59 

Пісня і казка 107 
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Пісня колоскова 83 

Пісня любові 104 

Пісня мандрівного співця 75 

Пісня Марічки 231 

Пісня матері 69 

Пісня, матусю твоя 58 

Пісня медичних працівників 34 

Пісня миронівських козаків 18 

Пісня пам'яті 18, 87 

Пісня першокласників 67 

Пісня про Бандеру 37 

Пісня про біб 125 

Пісня про Верховину 49 

Пісня про Вітчизну 36 

Пісня про вчительку 191 

Пісня про Гадяч 41 

Пісня про добро 109, 122 

Пісня про Довбуша 2 

Пісня про долю 87 

Пісня про Дрогобич 38 

Пісня про жаб 125 

Пісня про Житомир 92 

Пісня про земну красу 108, 124 

Пісня про Канівську ГЕС 18 

Пісня про Кобзаря 114 

Пісня про криниці 124 

Пісня про Крути 18 

Пісня про Лужани 59 

Пісня про Луцьк 96-97 

Пісня про маму 87 

Пісня про матір 122, 191 

Пісня про матусю 101 

Пісня про медичних працівників 87 

Пісня про Миколая 112 

Пісня про отчу землю 56 

Пісня про пана Коцького 49 

Пісня про рідне місто 62, 96-97 

Пісня про рідну землю 56 

Пісня про рідну мову 62 

Пісня про рідну школу 59 

Пісня про Ружин 34, 87 

Пісня про рушник 34, 87, 123,  

 154, 191 

Пісня про Світязь 96 

Пісня про тебе 122 

Пісня про Тернопільський замок 58 

Пісня про Тікач 67 

Пісня про українських булавістів 49 

Пісня про Україну 41 

Пісня про чарівників 109 

Пісня про черепаху 125 

Пісня про школу 67 

Пісня про щастя 56 

Пісня солідарності 92 

Пісня срібного кохання 49 

Пісня Тальнівського НВК 67 

Пісня України 65 

Пісня хулігана 92 

Пішла кума до кумоньки  

в субботу, в субботу 7 

Пішла мати жито жати 101 

Пішла молода до городчика 6 

Пішли дівоньки в долину 116 

Пішли женці жито жати 51 

Пішов би я в ліс по дрова 100, 102 

Пішов котик по водицю 7 

Піштова натура 83 

Піють півні 15 

Плавай, плавай, лебедонько 94, 119 

Плакал заяц 8 

Пламя Любви 82 

Плач дівчини 83 

Плач ти, Марчо, плач ти 8 

Плаче верба 44, 67 

Плаче захмарене небо 2 

Плекаймо нашу рідну мову 106 

Плели дівоньки барвінковий  

віночок 1 

Плєла дзивка, плєла лєн 8 

Пливе білий човник 14 

Пливе качур 12 

Пливе любов над Україною 45 

Пливе народ 13 

Пливе світами 21 

Пливе човен 20, 161 

Пливи світами 9 

Пливуть, пливуть каченята 1 

Пливуть сади 87 

Пломеніє посіяна доля 54 

Плывут по реке веночки 93 

По білому снігу 66, 121 

По варошу драшичка 8 

По всій землі 13 

По всьому світу 11 

По городі ходжу 1 

По діброві вітер віє 35, 124 
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По долинах і по горах 9 

По дорозі до млину 120 

По дорозі жук, жук 1, 45, 161 

По коліна в воді стою 9, 12 

По конєц валала 8 

По лісі ходити 9 

По садочку походжаю 8 

По садочку ходжу 72, 161 

По сунички 115 

По той бік гора 126 

По тропинке идем 82 

По цілім світі 9 

По цім світі 6 

По широкій річці 6 

Побил би це, побил 8 

Побилися за ня хлопці 83 

Побреду, побреду 45 

Поведаю людзе 8 

Поведзце нам, пастушкове 8 

Повернись, козаче 90 

Повернися, соловейку 77 

Повернулась Вітчизна до мене 63 

Повертайся, ластівко 124 

Повертайтесь, лелеки 59 

Повертайтеся, хлопці, з безсмертя 63 

Повертаюся з війни 40 

Поверь мне 57 

Повій вітре  51 

Повій, вітре, на Вкраїну 161 

Повій, вітре, повій, буйний 6, 51 

Повінь 77 

Повінь кохання 92 

Повість про любов 56 

Повішу я колисочку 110 

Повіяв вітер степовий 9 

Повторю я ту ночь 68 

Погибло двадцать миллионов 65 

Поговори со мной 82 

Под лєшиком бистра вода 8 

Под луной золотой 39 

Под облачком черешенька 8 

Под стреху ше гнїздзи ластовка 8 

Под явором, под желєним 8 

Подай, дівчино, ручку на прощання 9 

Подай, матінко, голку 1 

Подай, матінко, йголку 1 

Подаруй мені 90 

Подаруй мені ласку 96, 98 

Подаруй намисто 39 

Подарунок мамі 42, 110 

Подвиг гімназистів 113 

Подзме дому, гвари свашка 8 

Подивіть си, люди добрі 1 

Подивіться, мої ненько 1 

Подивлюся — аж світає 119 

Подих Майдану 96 

Поділилася 83 

Подільський гопак 16 

Подільський мій краю 90 

Подкралась старость 57 

Подобрій 83 

Подоляночка 100 

Подоляночка-борщів'яночка 113 

Подорожник 61 

Подснежник 68, 101, 104 

Подяка Господу 221 

Поезд 48 

Поезд мчится вдаль 101 

Поема про Луцьк 96 

Поет зима — аукает 79 

Пожену я сиві воли 2 

Поза гумни, поза плот 8 

Поза лісом зелененьким 161 

Поздний листопад 120 

Поздоли валала зелена тростина 7 

Познание жизни 82 

Познац бо ме, познац 8 

Познац, Боже, познац 8 

Поиск познания 82 

Поиск Правды и любви 82 

Пой Аллилуйя Господу 29 

Пой, сестрица милая 100 

Пойте Господу 29 

Пока еще 70 

Покаяние 29 

Покаяння 67 

Поклич мене 67, 120 

Поклоненье ни к чему 82 

Поклонитесь Богу 29 

Покотився горошок по полы 22 

Покохай мене 65 

Покохались три тополі 39 

Покропи нас, матінко 1 

Пол ферталя жеми мам 8 

Поле війни 67 

Полевые цветы 45 
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Полетів би-м на край світа 103 

Полишаю в душі що любила... 54 

Поліська полька 96 

Полічіть малята 115 

Половина садів цвіте 9, 16 

Половину вінка ввили 1 

Полутона 82 

Полынь-трава 82, 93 

Полька 110 

Полька-веснянка 75 

Польо мойо, польо миле 8 

Полюбел я єдну жену младу 8 

Полюбел я шварне дзивче 8 

Полюби 44 

Полюбила Петруся 9 

Полюбила хлопця 44 

Полюбила чорнобрива 121 

Полюбили шме ше 8 

Полювала Киця 75 

Поляна, поляна 8 

Помагай Біг, кумко-любко,  

помагай Біг 7 

Помаленько йду, полегенько  

ступаю 7 

Помали, овечки 8 

Поме дому рачи 8 

Поме, пайташ, поме 8 

Поме, хлапци, поме 8 

Помилуй мене, Боже 221 

Помилуй нас, Господи 29 

Помню и живу 82 

Помож, Боже 8 

Помож, Боже, помож 8 

Поможи нам, Божа Мати 83 

Помолюсь до тебе піснею 90 

Помышляю день страшный 15 

Понад бреги конїк бежи 8 

Понад валал, понад хмари 8 

Понад воду мили стої 8 

Понад Дунай стежечка 1 

Понад лєси, понад гори 8 

Понад луки, понад доли 112 

Понад полем іде 94 

Понад рекою 11 

Понеси мене на крилах,  

радосте моя 73 

Попід ліс темненький 7 

Попід мою хату річенька бринить 9 

Попід сад-виноград студеная роса 9 

Попід терном стежечка 45 

Поплели вам вінки 1 

Попод наш облачок 8 

Попрощатися з садочком  

час настав 107 

Попутная песня 104 

Пора мати, жито жати 45 

Породила мати сина 35 

Породила мене мати 2, 23 

Посаджу я грушечку 12, 116 

Посадзена черешенька 8 

Посварилася кума з кумочком 7 

Посвящение 86 

Посвящение бардам 48 

Посилам ци ружу 8 

Посій зерно 34, 87 

Посію я конопельки 96 

Посіяла жито 6 

Послав мене мій миленький  

квасольку садити 7 

После дождя 55 

Последняя Песня 71 

Последняя свеча 68 

Послухай, дівчино 9 

Послухаю цей дощ 65 

Посміхайтеся 123 

Посміхнись 40 

Посмотри, какая мгла... 15 

Поспішає в гості Спас 107-08 

Поспішає зайчик 115 

Поставали козаченьки 9 

Потери 57 

Потрійна єктенія 26 

Похідна 18 

Поховання комарика 30 

Походная песня 100 

Поцелуй же меня, моя душечка! 169 

Поцелуй меня, медсестренка 93 

Поцелуй меня, сестренка 61 

Поцілунок березня 118 

Почуй, Господи, мову мою 32 

Почуй, помилуй, поможи 83 

Почуття рідного 44 

Пошла би я до тей карчми 8 

Пошла ше споведац 8 

Пошло дзивче до загради 8 

Пошов котко на місто 7 
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Пошол би я до вас 8 

Пошол бим брац квеца 8 

Пошол мой милєнки 8 

Пошол сом брац квеца 8 

Пошол циґан до вароша 8 

Пошол шугай, пошол 8 

Пою коні при Дунаю 6 

Правдой откроем глаза 82 

Пражский вальс 217 

Праздник хора 104 

Прапор 105 

Працьовитий їжачок 115 

Працьовиті молодці 83 

Працьовитою зростай 114 

Превелия радосц 8 

Превозносим 29 

Пред нашим облачком 8 

Пред нашима дзверми явор 8 

Предрассветная тоска 71 

Прежде ищите 29 

Преквитай, червена ружечко 8 

Преклоняюсь 29 

Прекрасна и коварна 82 

Прелюд 154 

Пренебесна, пречудесна 9, 21 

Преобразився на горі Таворі 21 

Преподобний Миколай 108 

Пресвята Діво, світла Зірнице 9 

Прецо да ту єме 8 

Прецо ши ми, вербо била 8 

Прецо я ше нє одала 8 

Пречиста Діва Сина зродила 9 

Пречиста Діва Сина родила 9 

Пречиста Маріє 98 

Пречиста Мати 65 

Пречистая Діво Мати 9 

Пречисте Тіло 13, 21 

Пречудова пісенька 126 

При долині кущ калини 9 

При зелени'доброві 11 

При мурику явор 8 

При Суботі, при Неділі 59 

Прибігли пастирі до Русалима 11 

Привикайце чарни очка 8 

Привітальна 96 

Привітним будь 65 

Пригода 114 

Придз ме, мила, випровадз 8 

Придз ми, мила, придз на вечар 8 

Придз пред сушеда 8 

Приди, небесный Царь 29 

Придите, все серца 29 

Признание 100 

Признатися мушу 83 

Признаюся тобі, Буковино,  

в любові... 59 

Призову Тебя, Господь 29 

Прийде година 13 

Прийде кохання 59 

Прийди 98 

Прийди, братеньку, нині 1 

Прийди до мене 96 

Прийди до мене у ві сні 243 

Прийди, ненечко 1 

Прийди, прийди, 9 

Прийди, прийди, весно красна... 109 

Прийди си, прийди си 9 

Прийди, сонку, прийди, дрімку 9 

Прийду до тебе 98 

Прийшла весна 16 

Прийшла весна з квітами 116 

Прийшла й до мене осінь рання 59 

Прийшла кума до кумоньки 16 

Прийшли куми з Божого дому 7 

Прийшли наречені 90 

Прийшли щедрувати 110 

Прийшов жовняр ввечір до дівчини 6 

Прийшов кум до куми 2 

Прийшов кум до куми, кума  

гречку поле 7 

Прийшов кум до куми  

позичати борони 7 

Прилетіли горобці та сіли на земку 7 

Прилєцели ластовички 8 

Прилинь 66 

Прилітають лелеки 65 

Припадаю до коня 77 

Припадаю до Тебе, мій Христе! 21 

Природа моя 82 

Природа просить порятунку 110 

Присвята 221 

Присмак полину 65 

Приснилось матері 67 

Приснись мне, милый 217 

Присядем 48 

Приужанські зарічани 83 
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Приход весны 100 

Приходи 68 

Прихожу к Тебе я 29 

Причали мрій 77 

Причасний пасхи 21 

Причекай ме, мила 8 

Пришла весна 20, 82 

Пришла нам жима 8 

Пришли куми із Божого дому 7 

Пришли ми до нашей Водици 8 

Пришли ми ту 8 

Пришол кум до куми, не знал  

їй што речі 7 

[Прісно]суща Дєва 11 

Про дівчиноньку 100 

Про Иванов-Иоаннов 84 

Про тебе 54 

Про хіти, шансон і патефон 66 

Пробачте, мамо 90 

Пробуждение 82 

Проведи мене мамо 18 

Прогулянка з батьком 110 

Продав жито в штири кінці 1 

Прокидайся, літній день 106 

Прокимени недільні 26 

Прокімен 21 

Прокімен пасхи 21 

Проліски 38, 96, 99 

Проліски матусі 90 

Проліски-хлоп'ята 65 

Прометей 20 

Просила Марійка нанашок 1 

Просила Марійка сестричок 1 

Просим, свати, їсти, пити 1 

Просимо Тя, Діво 9, 21 

Прославимо Маму 21 

Прославляем мы Царя царей 29 

Проснулися берізки 106 

Прости 41, 55, 57, 82 

Прости мне 61 

Простий рецепт 57 

Просто весна 67 

Просто любов 67 

Просьба-исповедь. Или  

где ты, маленький принц? 55 

Прохальна єктенія 28 

Прошение 29 

Прошу Тебя, Угодник Божий 112 

Прощавай, Букварику! 42, 111 

Прощавай, дівчино мила 9 

Прощавай, серденько 9 

Прощавай, школо рідна 113 

Прощався коханий 44 

Прощай, детство 217 

Прощай, душе 9 

Прощай, Масляна 30 

Прощай, мечта 57 

Прощай, світе 19 

Прощай, слава 4 

Прощальный вальс 104 

Прощальный звонок 93 

Прощання з Майданом 62 

Прощання Мазепи 18 

Прощаюсь з вами, друзі 21 

Пряла веснонька зрання 106 

Прялочка 65 

Пряля 20 

Псалом 81 19 

Пташина пісня 65 

Птичка невеличка 1 

Пускай ты выпита другим 79 

Пустіте нас 12 

Пусть я буду любить другую 79 

Путівцем біжить дорога 87 

Пушов кум до куми, а кума  

миє ложки 7 

Пчелка 20 

Пшениченька 100 

П'ятий рочок 114 

П'ятірки 231 

П'ять лебідок 39 

Рада би я жену мац 8 

Рада бим ше женїц 8 

Радіє світ 59 

Радій, Віфлеєме 83 

Радій, Україно 83 

Радіймо ялинці-красі 107 

Радосна вистка ту медзи нами 8 

Радуванка 83 

Радуйся, Благодатная 29 

Радуйся, Діво 11 

Радуйся, світе! 13 

Радуйся Серце 21 

Радуйтеся, всі люди враз 11 

Раз курочка когуцика 8 

Раз поїхав в ліс по дрова 34 
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Раз поїхали в ліс по дрова 87 

Раз я сиділа біля віконця 9 

Разбитое сердце 57 

Разговаривали пони 87 

Разиня блоха 100 

Разом, браття, ціль одна 9 

Разом з нами заспівай 106 

Разошлись пути 82 

Райскоє деревце 1 

Райський листопад 83 

Ранкова молитва 65 

Ранкова пісня 126 

Рання осінь 45 

Рано Ганча 8 

Рано-вранці новобранці 94 

Ранок сяйвом затремтів 82 

Рано-рано, мила панно 49 

Раскрасьте будни 55 

Рассвет весны 82 

Рассвет и полет 82 

Расстались гордо 169 

Растворю тоску 82 

Растет в Душе Любовь 82 

Расцветает буйная Весна 82 

Реве та стогне Дніпр широкий 35,  

 53, 94, 102, 119, 161 

Реве-гуде негодонька 96 

Регтайм 154 

Река детства 45 

Реквием 93 

Рибалка молодесенький 9 

Рип-шкрип, дзвери 8 

Рідна Вітчизна 109 

Рідна земле моя 59 

Рідна земля 191 

Рідна мова 63, 109-10, 113 

Рідна мово моя 52 

Рідна моя школа 107 

Рідна сторононька 82 

Рідна Україна 40, 90 

Рідна хата 51 

Рідне місто 44, 67 

Рідне місто моє 67, 90 

Рідне Мукачево 40 

Рідне село 51, 66 

Рідний Гадяч 41 

Рідний дубочок 101 

Рідний край — один! 90 

Рідні Карпати 38 

Рідній вчительці 110 

Рідній матусі 90 

Рідній хаті 59 

Рідній школі 96 

Різдво, різдво  велико свято 42 

Різдвяна ніч 40, 112, 115 

Рік тридцять дев'ятий 231 

Ріка ляга на вії 54 

Річка 51 

Ровесникам 73 

Родимий краю 8, 72 

Родимий краю, село родиме 6, 8, 72 

Родина 61, 122 

Родная земля 20 

Родная Россия — большая земля 82 

Рождается чистое Дитя 29 

Рождение музыки 55 

Рождество Твоє 88 

Рождество Твоє, Христе Боже наш 89 

Рождество Христово 11 

Рожі під вікнами 1 

Розвивайся, зелений луже 9 

Розвилося жито 8 

Розв'яжіте мені крила 9 

Роздум 62 

Розкажи, калино 118 

Розквитаю у загради 8 

Розкопаю я гору 39 

Розлилися води 116 

Розлука 18 

Розлука з мамою 87 

Розляглись тумани 56 

Розминулись, розійшлись 65 

Розмова з сином 64 

Розовая пантера 157 

Розправ крила, Україно 59 

Розпрощався козак зі своєю ріднею 9 

Розпрягайте, хлопці. коні 9, 161 

Розпук душевний надо мною 2 

Розпустили кучері дівчата 123 

Розцвівся пишний боз в моїм саду 72 

Розцвіла черешенька 66 

Розшити радістю життя 54 

Роки 62 

Роки летять 67 

Роки молоді 54 

Роксолана 40, 49 
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Романс 154, 217, 219 

Романс для невесты 217 

Романс Зибеля 169 

Романс о романсе 60 

Ромашки 42, 67 

Ромашок бережок 65 

Роменове поле 67 

Роняет зерна рожь 93 

Роси-вереси 87 

Росинка 90 

Росла у загради мархва 8 

Россия, милая Россия 82 

Росте калина над порубами 9 

Рости, луко буйнолиста 1 

Рости, рости, моя пташко 23, 80 

Рости, рости, черемшино 9 

Рубай, дружно, барвіночок 1 

Ружи, ружи розквитаю 8 

Руки коханої 77 

Руки хірурга 58 

Румунська 154 

Русалка 23 

Русь великая 82 

Русь великая моя 82 

Русяві коси 64 

Рушники 42, 121 

Рушничок 217 

Рябина 45, 65 

Рясний садок 91 

С Днем рождения, Красноград 45 

С добрым утром 20 

С ликованьем прославляем 29 

С нами Бог 89 

С Новым Годом 70 

С тучки на тучку 48 

С утра до вечера 101 

Сад любові 66 

Сади мої, сади зелененькі 33 

Садок вишневий 23, 74 

Садок вишневий коло хати 20, 53,  

 74, 94, 119, 161 

Садочок 40 

Сам ходжу 12 

Сама сом ше нє наздала 8 

Самая, самая 48 

Самі на себе дивляться ліси 78 

Самое плохое время года 48 

Самотній романс 67 

Санитарка 60 

Санта Лючия 110 

Свадебный вальс 217 

Свадьба 100 

Свахо, сваню! 12 

Свежесть осени 82 

Свет во тьме светит 29 

Свет воссияет 29 

Свет ярый 82 

Светлое воскресение 29 

Светлый миг 82 

Свеча Души 82 

Свидание-полечка 240 

Світ спасе здоровий розум 83 

Світ шкільний 109 

Світ який — мереживо казкове! 73 

Світанок 20 

Світи, місяцю, світи 1 

Світи, місяченьку 38 

Світи, світивко 6 

Світилен святителю Миколаю 112 

Світися 21 

Світить місяць над зорями 9 

Світлочола чарівниця 83 

Світочі слов'ян 83 

Світязаночка 98 

Світязь 96 

Світязький вальс 96 

Світязяночка 96 

Свічка пам'яті 58 

Свобода і честь 59 

Свого роду я син... 83 

Свят, свят, свят Господь 29 

Свята Земля 205 

Свята моя неправдонько, свята 77 

Свята ніч 21, 46 

Святая Варвара 11 

Святвечір 77, 105 

Святе Різдво 52 

Святий Боже, Святий Кріпкий 9 

Святий Великий Володимире 9, 13, 21 

Святий вечір 83 

Святий Микола 112 

Святий Миколай 40, 112 

Святий Миколаю 67, 105 

Святий Миколаю, я тебе гукаю 112 

Святий талісман 83 

Святителю Миколаю 21 
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Святителю, прийди 112 

Святітєлю Ніколаю достойно  

восхвалім 112 

Святкова ніч 40 

Святковий вальс 59 

Святкує паску Україна 65 

Свято Василя 221 

Свято веселе 112 

Свято дошкільнят-випускників 107 

Свято мами і весни 106 

Свято Миколая вже  

прийшло до нас 112 

Свято перших читачів 111 

Святый Боже 15 

Священная память 65 

Сегодня бой и завтра бой 93 

Седем рочки я вам служел 8 

Село за рікою 83 

Село моє 41 

Село моє щемне 77 

Село на Вкраїні 96 

Село на нашій Україні 19, 23 

Сердита вода 83 

Сердце Шопена 104 

Серед саду біла хата 65 

Серед степу на просторі 4, 43, 91 

Серед степу широкого 221 

Середняківський вальс 41 

Серенада 15, 20 

Серенада лікарю 92 

Серпневі ночі 90 

Серце в долонях 82 

Серце Духновича 83 

Серце мого краю 83 

Серце України 80 

Серце Христове 21 

Сжигаю мосты 82 

Сибирь морозная 84 

Сива зозуленька 40 

Сивий туман  76 

Сидели два воробушка 107 

Сидит пташок на черешні 15 

Сидить голуб на коні 116 

Сидить Миколай 11 

Сидить Миколай й у конці стола 112 

Сидить Юра коло мура 9 

Сидів я раз з двома друзями 9 

Сидять дружки в два рядочки 1 

Сизокрилі пісні 67 

Сил небесних воєводо 13, 21 

Сила в слове 82 

Сильний вітер 9 

Симфония любви 68 

Син 83 

Сини України 90 

Синичка 100 

Сині очі 59 

Синова молитва 108 

Синові 41, 123 

Сину на Миколая 40 

Синя знада 83 

Синя криниця 92 

Сипле, сипле сніг 104 

Сипле сніг 40 

Сирень 104 

Сирітка 72 

Сирітка на зірку дивилась 95 

Сирота 47 

Сияй, Иисус, сияй 29 

Сідай, Марусю, на столець 1 

Сідит пташок на черешни 22 

Сіє квіти баба Ганя 77 

Сіє сонце літо 104 

Сім нот 110 

Сіяв мужик просо 9, 110, 161 

Скажемо вам веселу новину 9 

Скажи мені 45 

Скажи ми, Господи, кончину мою 15 

Скажи, Тарасе, в мить важку 44 

Скажи, чому 64 

Скажи-но гай, чи близько  

звідси рай? 16 

Скажіть мені люди правду 16 

Скажу їй сьогодні... 83 

Скакал я, бегал я 8 

Скакали дикі кози 116 

Скала, скала, била скала 8 

Скарана годзина 8 

Скарга старого коня 83 

Скік та скок 117 

Скільки б не судилось страждати 73 

Скінія златая 11 

Скорбота 83 

Скоріш! Скоріш! 91 

Скочел я з конїка 8 

Скрики 83 
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Скрипаль 40 

Скрипка 42, 97 

Скучай по мне 87 

Слава Бахусу 71 

Слава Вітчизні 4 

Слава книге и ее друзьям 84 

Слава Кобзаря 80 

Слава нашим господарям 110 

Слава, слава, отамане,  

отамане наш! 9 

Слава стоголосая 82 

Славлю Бога 83 

Славна черкаська земля 80 

Славний наш Тарасе 111 

Славний хлоп 83 

Славні козаки 96 

Славный Харьков 82 

Славословие 29 

Слався, мово свята України 90 

Слався, побратана наша родино 37 

Слався, Україно 124 

Славься, Господь 29 

Слала зіронька до місяченька 1 

Слезы 55 

Слова 106 

Слова збираю 66 

Слово 66 

Слово Велеса до оріїв 67 

Слово до визволителів 45 

Слово про Україну 66 

Слово светит на мою тропу 29 

Слово — сердце у поэта 41 

Слоненя 40 

Служив козак у війську 9 

Слунко пече у юнию 8 

Слушай, Израиль! 29 

Слышу ли голос твой 169 

Сльоза 58, 63 

Смерека 38 

Смерекове розлуння 38 

Смереченька 38 

Смерічка 16 

Смиритесь перед Господом 29 

Сміються, плачуть солов'ї 9, 218 

СМС коханій 92 

Смутна я, смутна я 8 

Смутней верби конар 8 

Смутні картини 91 

Сни 40 

Снилось мені ясне сонце 9 

Сніг 205 

Снігопад 40 

Сніжний лютий 118 

Сніжок-пушок 101 

Снова яблони в цвету 100 

Сновидение 169 

Сны ветерана 65 

Со вьюном я хожу 110 

Со святими упокой 21 

Собота, нєдзеля 8 

Согласно заспіваймо 9, 21 

Соколи 4 

Соколи, соколи, ставайте в ряди 9 

Солдати Вітчизняної 90 

Солдатка 65 

Солдатские звезды 20 

Солдатська могила 18 

Солнечный кот 55 

Солнце, солнце встает 20 

Солнышко красное — вечно  

прекрасное 82 

Соло для скрипки 77 

Соло під небом 83 

Соловеєчку, сватку, сватку 110 

Соловейкова пісня 121 

Соловейчику, пташку 9 

Соловію-пташку 12 

Солов'ї над Вижвою 96-97 

Солов'їне соло 77 

Солов'їне сопрано 42 

Солодкі меди, солодкі цукри 6 

Соломія 44, 67 

Солом'яні бички мав 102 

Солоний сніг 40 

Сом 125 

Сомнения и Путь 82 

Сон 17, 94 

Сон, в вечность длиной 71 

Сон різдвяний 65 

Сонечко 126 

Сонечко встало, прокинулось ясне... 14 

Сонечко сідає 67 

Сонечко ясне встає 91 

Сонце вже засяло 91 

Сонце всім даруй 65 

Сонце гріє, вітер віє 9, 23, 35, 74, 119 
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Сонце зайшло, зорі згасли 2 

Сонце заходить 15, 23, 94 

Сонце заходить, гори чорніють 221 

Сонце і місяць 104 

Сонце низенько 9, 161 

Сонце низенько, вечір близенько 9 

Сонце світить 13 

Сонцеволоса 77 

Соняхи цвітуть 65 

Сонячний зайчик 40 

Сонячні зерна 75, 96 

Сонячні краплі 110 

Сопілочка 104 

Сопілчина 96-97 

Сосна 14 

Соснова кладочка 12 

Спади мені дощем на груди 73 

Спадла коза рогата 8 

Спадло ми яблуко з висока 8 

Спалахнула на небі зоря 108 

Спалення Дідуха 30 

Спали би ми, спали 8 

Спало дитя, спати буде 5 

Спас воскрес! 13 

Спаси і помилуй 83 

Спаси мене, Боже 90 

Спаси, о Бог, душу мою 29 

Спасибі вам, мамо 56 

Спасибі хліборобам 118 

Спать мені не хочеться 9, 243 

Спи, дитинко моя 72 

Спи, Зима, проснись, Весна 82 

Спи, Ісусе, спи 11, 21 

Спи, мій хлопчику 87 

Спи, моє малятко 108 

Спини мене 65 

Спинюся я і довго буду слухать 78 

Спить садок, де зарошені віти 9 

Спів від Матері Слави 67 

Співа піхота 65 

Співає Дніпро 96, 99 

Співала мама 65 

Співанка не для всіх 83 

Співаночка грибарика 83 

Співаночка зеленої голочки 83 

Співаночки 121 

Співаночки мої любі 6 

Співають діти 109 

Спіть, хлопці. спіть 9 

Спішить білка на базар 115 

Спливає річка моїх літ 65 

Сповідь 67, 90 

Спогад 14, 65 

Спогад із юності 67 

Спогад піснею зліта 65 

Спогад про перемогу 67 

Спод явора чече вода 8 

Спожинки-госпожинки 30 

Спокута 64 

Спомин про Купальську ніч 87 

Спомин про матір 42 

Спом'янім 64 

Спочиваєш ти, наш батьку 6 

Справжній друг 110 

Спросонья 55 

Сравнения 48 

Средь шумного бала 47 

Срібне кохання 67 

Сронила колечко 15 

Ставни 61 

Ставок заснув 16 

Стала б вишнею я 87 

Стала зимонька в порозі 106 

Стало дзивче под ясмином 8 

Стало ясно 88 

Станем, браття, всі до бою 221 

Становитесь чище 82 

Стану світом 67 

Стань для мене піснею 49 

Стань, Марино, з порога 1 

Стара баба яґод жаба 8 

Стара хатина на відшибі 58 

Старей баби 8 

Старий мотив 121 

Старий Новий рік 113 

Старовинна пісня 140 

Старовинний вальс 34, 87 

Старосто милесенький 1 

Старосто наш дівочий 1 

Старосто старесенький 1 

Старый бульвар 120 

Старый холостяк 48 

Стежина до раю 66 

Стежинка 115 

Стежка 40 

Стежка до серця 205 
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Стежки 120 

Стели ся, зятеньку 1 

Стелися, барвінку 1 

Степ 65 

Степе мій милий 67 

Степова рожа 51 

Степом, степом 123 

Степь 68 

Стиглі вишні 114 

Стій! Не колись! 92 

Стільки в тебе очей 73 

Сто літ 113 

Стої явор над поточком 8 

Стоїт баба над лотоки, в воду  

схилилася 7 

Стоїть гора високая 9, 161 

Стоїть переді мною мати 65 

Стоїть сумно край дороги 9 

Стоїть тополя 123 

Стоїть явір над водою 9, 33, 51 

Столиця наших мрій 67 

Стою я один 82 

Стояла я і слухала весну 14,  

 47, 100-01 

Страда в разгаре 61 

Страдно, страдно по всім світі 88 

Страждальна мати 21 

Странное Рождество видевше... 15 

Страусенок 219 

Стрекотунья белобока... 15 

Стремление 82 

Стрілецька могила 37 

Стрічаймо літечко, малята 115 

Строя ше ми, строя 8 

Струны 82 

Студена зима небо обяла 88 

Студена зима небо об'яла 89 

Студена росичка 8 

Стукнуло й у коморі 1 

Ступаю тихо по траві 65 

Суботня ніч 76 

Судьба 45 

Судьба не провидица 61 

Судьбы детей войны 65 

Сулико 100 

Сум калини 66 

Сумна пісня 14, 140 

Сумний був в той святий вечір 11 

Сумний Святий вечір 9 

Сумні вечори 9 

Сумно грала чудовая скрипка 9 

Сумує мати край вікна 6 

Суниці 125 

Сурми за горою 96 

Сусідка 15 

Сухая верба 218 

Сухого плота 116 

Сущела лїска 8 

Сховалось сонце за горою 9 

Сходзи, долу сходзи 8 

Сходзи куколь зос репченя 8 

Сцали бука, сцали 8 

Сцекал заяц од ловара 8 

Сцена та Молитва 17 

Счастье 57 

Счастье приходит в дом 82 

Сыпь, тальянка 45 

Сьогодні Івана, а завтра Купайла 116 

Сядьмо, мамо, повечеряймо 1 

Сяйво калинове 120 

Сяйво пісні 67 

Та були в кума бджоли 7 

Та внадився журавель, журавель 7 

Та де вона? 91 

Та ішла я сюди і снігом, і ледом 7 

Та й доким си й добри маў,  

я с кумами пиў, гуляў 7 

Та й орав мужик край дороги 161 

Та й перший раз 1 

Та й ходила молоденька 6 

Та на добрий вечір 6 

Та не я п'яний, не я п'яний,  

та горілочка п'яна 7 

Та піду я, піду... 22 

Та туман по долині 16 

Та хата-сирота 65 

Та це ж Майдан 231 

Та що ж сталось? 117 

Та як мене моя мамка проводжала 59 

Таємна згода 120 

Тайна 47, 72 

Так, напевно, судилось 56 

Так поцихучки ноц ше спущела 8 

Так приятно в лесу 48 

Так просто, так сложно 70 

Так, як судилося 59 
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Така її доля 19, 35 

Така любов 77 

Така наша панї млода 8 

Тальнівський вальс 67 

Тальнівські пагорби 67 

Тальнівчанки 67 

Тальнівщина моя 67 

Тальнівщині 67 

Тальнівщино, свята моя колиско 67 

Тальяночка-тальнівчаночка 44, 67 

Там в горах Карпатах 22 

Там високо звізда ясна 88 

Там високо над землею 88 

Там, де в небі Божа Мати 9 

Там, де діти 83 

Там, де, мамо, ти ходила 49 

Там де ми ходили 18 

Там, де ходиш ти 54 

Там, де Чорногора 51 

Там, де Ятрань круто в'ється 9, 65,  

 102, 161 

Там за горою, за кам'яною 9 

Там за лісом 4 

Там за млином 9 

Там зустрів дівчину 44 

Там на гори, там на гори 8 

Там на горі дуб стоїть 9 

Там на горі зимний вітер віє 22 

Там на горі крута вежа 1, 9, 51, 

Там, на горі крута межа 140 

Там на горі лікарня стояла 9 

Там на горі на високій 9 

Там на горі, на Маківці 9 

Там на жилинє, на штационє 8 

Там, на Лемковині 22 

Там на півночі на Волині 9 

Там на річці, на Йордані 9 

Там на розі 65 

Там, над Вифлеємом 111 

Там під гаєм зелененьким 9 

Там під Львівським замком 9 

Там под лєсом 8 

Там под лєсом калїновим 8 

Там попід лісом, темним бором 9 

Там у Америки 8 

Там у лісі на полянці 9 

Там у лузі, ой там при долині 9 

Там у лузі при долині 9 

Там у лузі червона калина 9 

Тамац, Боже, тамац 8 

Танго 90, 157 

Танго любви 93 

Танго на Черемошем 59 

Танго-акварель 92 

Танкіст 65 

Танковая гвардейская 61 

Танок каченят 109 

Танцуют ветераны вальс 61 

Танцює осінь 115 

Тараса завітні слова 67 

Тарасова земля 67 

Тарасові думи 96 

Татарин-братчик 1 

Татова пісня 67 

Татові іменини 76 

Татусеве свято 114 

Твердо верю 29 

Твій темний гріб 9 

Твого кохання золоте весло 64 

Твоє ім'я 77 

Твоє сіяюче мовчання 77 

Твоє Успення 21 

Твої вуста 57 

Твої очі 65 

Твої очі, як те море 47 

Твої слова 65 

Твой город 87 

Твой дом 60 

Творче могучий 13 

Твою слику, твою красу 8 

Тебе, Бога, хвалим 17 

Тебе нема 65 

Тебе поем 15, 29, 104 

Тебе я вимріяв одну 72 

Темна нічка, невидна 6 

Темна ноченька 79 

Темненька нічка 11 

Темно-вишневая шаль 169 

Тень бабочки 55 

Теньківка 65 

Теорема Архімеда 49 

Тепер така годинонька настала 1 

Теплі джерела 109 

Тераз сом ше розскакала 8 

Терном, терном там доріжка була 9 

Терном, терном, терниною 7 
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Терньом, терньом, терниною 7 

Тесен мой коридор 82 

Тече вода в синє море 19, 86, 119 

Тече вода із-за гаю 119 

Тече водичка з-під яворичка ледова 7 

Тече річка 37 

Тече річка невеличка, а за нею став 9 

Тече річка невеличка  

з вишневого саду 9 

Тече річка по долині 9 

Тече Тиса до Дунаю 83 

Течет ли жизнь мирно 29 

Тещині вечорниці 30 

Ти гадала, моя мамко 6 

Ти гадала, моя мамко, що  

ся м'я не забудеш 1 

Ти гадала, моя мамо, що  

ся м'я не забудеш 1 

Ти — дитина України 40 

Ти до мене не ходи 45 

Ти до мене ходиш 9 

Ти ж казала — прийди, прийди 45 

Ти ж мене підманула 161 

Ти знаєш що ти людина 73 

Ти, Йордане, приготовися 9, 21 

Ти котися, писанко 106, 108 

Ти любов моя — не моя 41 

Ти мені наснилася 56 

Ти Микола, я Микола 9 

Ти надо мною мамо... 65 

Ти не можеш мене покарати 73 

Ти не моя 65, 218 

Ти не прийшла 65 

Ти одна 63 

Ти прийди, кохана 38 

Ти ромашка моя 18 

Ти, сива зозулько 6 

Ти сказала: "Прийди, прийди" 102 

Ти, тащку весели 8 

Ти, тільки ти 59 

Ти Україно, ти мій раю! 16 

Ти чуєш, море? 109 

Ти, шугаю, шугаїчку 8 

Тигренок 219 

Тика-така, тика-так 8 

Тисяч раз це поздравлям я 8 

1943 год 65 

Тиха вода 218 

Тиха вода, тиха вода 9 

Тиха ніч 14 

Тиха ніч, свята ніч 11 

Тиха нічка, невидненька 6 

Тиха украинская ночь 20 

Тихий вечер 61 

Тихий Дунай 9 

Тихо над річкою 104, 109, 123 

Тихой песней ты меня успокой 48 

Тиша навкруги 9 

Тише, тише... 20 

Ті щасливі дні 243 

Тіло Христове 21, 28 

Тільки б повертали 221 

Тільки тебе 72 

То моє Полісся 66 

То найкрасши одпочивок 8 

То — наша, сину, Україна 90 

То не грім загримів 9 

То не калина ся ломе 1 

То не папороть цвіте 1 

То рідна сторона 121 

То сонце йде 91 

Тобі 18, 40, 126 

Тобі десь холодно одній 77 

Тобі одній 65 

Тобі співаємо 27 

Тобі, Україно 41 

Тобою радується 21 

Товаришу, товаришу 8 

Того року сумні свята 9 

Той парк 96 

Токата 154 

Только о ней лишь пою 79 

Топік 40 

Тополина баркарола 104 

Тополина дума 96, 99 

Тополі 62 

Тополя 64, 86, 94, 96 

Торжествуйте, веселитесь 11 

Тоска по весне 100 

Тот мой сушед 8 

Тот наш качур, качуриско 8 

Тота наша ґаздиня 8 

Тото ся дівча сподобало 37 

Травка-муравка 116 

Травко, ти муравко 9 

Травко-муравко 12 
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Травневі співи 65 

Третя літургія св. Іоана  

Золотоустого 230 

Три дїди 8 

Три конарі 161 

Три матусі 108 

Три овечки, два ягнятка 8 

Три поради 122 

Три русские песни 17 

Три славнії царі 11 

Три соколи 106 

Три трембіти 39 

Три українські колискові 43 

Три фешаки 83 

Три царі, куди ви йдете 11 

Три шляхи 94 

Три явори 1 

30 Вокалізів на основі народних  

пісень 101 

Трисвятое 29 

Трисвятоє 17 

Триста літ 9 

Трійцю славимо Святу 113 

Трошки винця 1 

Троянда вітрів 63 

Трудная любовь 57 

Ту уж вечар 8 

Туга 51, 77 

Тужать верби 92 

Тужно грала чудовая скрипка 221 

Тужу за тобою 83 

Туман яром, туман долиною 9, 161 

Тур'янський дивосвіт 83 

Тусі, тусі, пішов батько по груші 7 

Тут є ми 83 

Тут моя кума була 7 

Туча 17 

Ты запой мне ту песню, что прежде 20 

Ты и вы 169 

Ты меня на рассвете разбудишь 157 

Ты — моя девочка 41 

Ты моя Любовь 82 

Ты — моя цель и жизнь 29 

Ты — помощь мне, Господь 29 

Ты — слова и мелодия 29 

Ты помнишь нас, Афганистан? 87 

Тяжіли хмари, наче думи 9 

Тяжко-важко в світі жити 119 

У бешедох в цалим швеце 8 

У бору сосна похилилася 7 

У Великих Лазах 83 

У веселому селі 83 

У Віфліємі 11 

У гайовим лєше 8 

У гаю, гаю 19, 23, 94-95 

У гаю, гаю вітру немає 53 

У гаю, у гаю, в гаю зелененькім 2 

У горах грім гуде 9 

У горах Карпатах, ой там би я жив 9 

У горах, там, за плаєм 9 

У градочки шалата 8 

У дедушки Макдональда 101 

У дзбаночку млєчко 8 

У желєним гаю 8 

У желєним лєше 8 

У заградки дзивчаточко 8 

У задумі над рікою 96, 99 

У Іванка карі очі 38 

У Карпатах 83 

У Києві на ринку 3 

У кохань нема адрес 49 

У краси дитяча вдача 83 

У лєшику при валалє 8 

У лісі 65 

У лісі темному 9 

У лісі темному, де біла береза 9 

У лісі, у темному, серед  

пахучих трав 9 

У лузі над Прутом хатина стоїть 9 

У мене був коханий  

рідний край 72, 95 

У місяці жовтні випала пороша 45 

У моего окна 104 

У моєму садочку 9 

У моря 219 

У нашим дворе студзенка 8 

У нашій землі 88 

У нашім городі 1 

У нашого кмотра рокита виквітла 7 

У нашого кума куковка кукала 7 

У нашого кума серед хижі яма 7 

У небес блакитнім сяйві 126 

У неділеньку заранесенько 7 

У неділеньку поранесенько 7 

У неділю дуже рано 2 

У неділю п'ю, п'ю 9 
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У неділю рано 9 

У неділю рано, у неділю рано,  

як день біленький 7 

У новорічному танку 42 

У пана Яна 11 

У парі буде любо нам 46 

У перетику ходила 23, 94, 119 

У Пицбурґу таке нове 8 

У полі береза, в полі кучерява 9 

У полі, у полі 2 

У полі, у полі маленька хатинка 9 

У порога, или три сестры 55 

У рассвета окна розовы 93 

У садочку вишні 9 

У світі барв і мелодій 109 

У спогади вертаю 65 

У срібній музиці снігів 42 

У суботу рано-пораненьку 102 

У сусіда хата біла 1, 9 

У твои руки, Отче 29 

У тей лавки, дзе я шедзим 8 

У тієї Катерини хата на помості 94 

У туркені по тім боці 94 

У Царстві Твоїм 15 

У цего газди сад назад хати 6 

У чарах ночі 67 

У широким полю 8 

У школу малятам пора 115 

Угорі сонце засіяло 2 

Ударела стрела 8 

Удивительный кораблик 101 

Удівець 18 

Уж вечер... 20 

Уж виками Руснак 8 

Уж идзем до гроба 8 

Уж нє будзем вечарами 8 

Уж преквитли били ружи 8 

Уж розквитла у заградзи черешня 8 

Уж роки розквитли 8 

Уж слунечко зашло 8 

Уж станула швекра 8 

Уж я золото хороню 20 

Уже півжиття прожила 65 

Уже сонечко котилося 15 

Узка дражка до нєбеса 8 

Узник 20 

Уклін ветеранам 120 

Уклін тобі, солдате 37 

Уклонімося хлібові 67 

Украинки мои, королевы 93 

Україна 40, 65, 105,  

 123, 191 

Україна в серці козака 59 

Україна іде 77 

Україна, мов калина 121 

Україна молода 111 

Україна моя 67, 96 

Україна, як мамині очі 77 

України донечка 105 

Україні 40, 45, 59, 67, 126 

Українка я маленька 115 

Українки мої, україночки 44 

Україно, зоряний розмаю 121 

Україно моя 42, 65, 113 

Україно моя мила 102 

Україно моя неозора 106 

Україно моя, Україно 18 

Україно моя, Українонько! 105 

Україно, ти матінко сива 67 

Україно-дівчино 110 

Україно-світ 110 

Україночка 18 

Українська ми родина 66 

Українська нація 63 

Українське танго 63 

Український віночок 109 

Український рушник 59 

Українські журавлі 65 

Українські степові Мадонни 77 

Українці, мої українці 63 

Улетай на крыльях ветра 104 

Улетают, улетают птицы 70 

Улица Мира 110 

Улыбка ангела 55 

Улыбка весны 68 

Улянка агроном 231 

Уманським дівчатам 73 

Умарла ми жена 8 

Уморилася 100 

Умрем, Боже, умрем 8 

Урожайна 44 

Урожайно-величальна 34, 87 

Урок для синка 83 

Урочистість 83 

Усе для тебе я віддам 65 

Усе любовью зміряне до дна 56 
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Усім і собі 83 

Усміхнений світ 83 

Усміхнися сонечко 87 

Уснула Мати Божа 9 

Успення Пресвятої Богородиці 21 

Утоптала стежечку 9, 19, 23, 35,  

 53, 94, 100, 119 

Утренняя просыпальная 48 

Утренняя роса 101 

Утро 20, 104 

Уцілілий листок 64 

Учися, дитино 9 

Учите меня музыке 101 

Учительська доля 106 

Учительська душа 42 

Учительський вальс 99 

Учителя, вы в нашем детстве  

остаетесь 104 

Учімося в дітей 83 

Учітеся, брати мої 19, 53, 94, 119 

Файна я си зроду 38 

Файний вінок 1 

Фіалки 126 

Фіялка, фіялка, фіяловий корінь 7 

Фонтан кохання 18 

Фраєречки штири 8 

Фраєречко моя 8 

Фраєру зверени 8 

Фраїречки штири 8 

Фронтовики, седые ветераны 65 

Фурман, я си фурман 37 

Фуяра, фуяра 8 

Фуяра, фуяра з билого явора 8 

Фуяра, фуяра, на фуяри дзирки 8 

Хай би все, що бува й не бува 44 

Хай Благовіст обійме цілий світ 108 

Хай буде так 123 

Хай вона грає, танцює, співає... 54 

Хай же панує 118 

Хай живе надія 123 

Хай землю виорють гранати 9 

Хай пісня розкаже 59 

Хай радіють люди 106, 108 

Хата моя, біла хата 56, 191 

Хвала Яриле 82 

Хвали, душа моя 29 

Хвалите Господа 29 

Хвалите Господа, все народы 29 

Хваліте Господа з небес 15, 20 

Хваліте Господа с небес 15 

Хваліть Господа з небес 28 

Хвилі Світязя 99 

Херувими "Свять!" 9 

Херувимська пісня 15, 27 

Хижочко стара 8 

Хитра мишка 20 

Хіба не сонце ти прекрасне 47 

Хіба ти українець? 65 

Хлантова скарбниця 83 

Хліб і сіль 66 

Хліб од зайчика 125 

Хлопчик-маленький 107-08 

Хмільний бузок 34, 87 

Ходзел я ґу тебе 8 

Ходзим горе, ходзим долу 8 

Ходзим я уж рок до школи 8 

Ходила по полю 1 

Ходила я по садочку 1 

Ходило моє кохання 87 

Ходить гарбуз по городу 100 

Ходить Господь по раю 6 

Ходить Довбуш 83 

Ходить зворами весна 83 

Ходить лісом жук 105 

Ходить осінь по дібровах 118 

Хор придворных 20 

Хора дружби 109 

Хорова сюїта 17 

Хоровод ведуть сніжинки 107 

Хоронителю душі 13 

Хотіла б я піснею стати 14, 47, 64-65 

Хоч я сивий 83 

Хоча ще вчора 57 

Хочу любить 82 

Храм Богородиці 90 

Хрест на плечі накладають 9, 21 

Хресту Твоєму 26 

Хрещатик 65 

Хрещений тато 108 

Христе, будз Ти наша радосц 8 

Християне по всем світї 8 

Христовий апостол 83 

Христос Воскрес! 13, 15, 21,  

 65, 109, 111 

Христос воскрес! Боже сонце 9 

Христос воскрес для всіх 106, 108 
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Христос воскрес из мертвых 29 

Христос воскрес, ликуйте нині!!! 21 

Христос воскрес № 7 21 

Христос воскрес! Під небозвізд 9 

Христос воскрес! Радість з неба 9, 21 

Христос воскресе! 21 

Христос народився 42 

Христос народився, Бог воплотився 9 

Христос народився в місті Віфлеємі 9 

Христос рождається, славіте 88 

Христос розіп'ятий 21 

Христос, розп'ятий на Голгофі 9 

Христос-Спаситель 11, 117 

Хтіла мене мати 12 

Хто видав 12 

Хто вишиє мені сорочку, мамо? 108 

Хто косит іде, хто горат іде 7 

Хто навесні життя голубить 9 

Хто нас розлучел 8 

Хто не вміє посміхатись 49 

Хто це? 83 

Хто чергові? 110 

Хто ше вола Микола 8 

Хуртовина 122 

Хустка тернова 34, 87 

Царице неба 21 

Царівна 59 

Царівно! 12 

Царскосельская статуя 104 

Царь мой и Бог 29 

Царю небесний 13 

Царю небесний, Боже могучий 9 

Царю небесный 21 

Цветет черемуха 84 

Цветные сны 104 

Цветочки лютики 93 

Цветущий майский мир Любви 82 

Цветы 104 

Цветы роняют лепестки 68 

Цвіла, цвіла калинонька 9 

Цвіли вишні в два рядочки 1 

Цвіт любові 40 

Цвіт троянди 50 

Цвіте акація 77 

Цвіте барвінок 65 

Цвіте краса над Ужем 83 

Цвіте терен 9, 161 

Цвіти ще трохи 95 

Цвітуть акації над Бугом 77 

Це березень 106 

Це зима до нас прийшла 107 

Це моя земля! 52 

Це моя Україна 110 

Цей день 21 

Цепли, цепли витор веє 8 

Цернє, цернє, по цернїни 8 

Цецилия 100 

Циґанє, циґанє 8 

Цикл песенок для детей 219 

Циха ноц 8 

Цихо, бабко 8 

Цицинє, козинє 8 

Цілого світа 13, 21 

Цілуй мене 56 

Цілунок 76 

Цо будземе робиц 8 

Цо то там за чловек 8 

Цо ши себе, мила моя 8 

Чабан 1 

Чаклувала зима 44 

Чапики-чалапики 105 

Чапленята 107 

Чапля й черепаха 105 

Чар зілля 18 

Чари весни 113 

Чари життя 83 

Чари Задора над Ужем 83 

Чарівна блакить 83 

Чарівна врода 67 

Чарівна калина 97 

Чарівна мить 58 

Чарівна скрипка 39 

Чарівна Україна 40 

Чарівне вишиття 117 

Чарівний смичок 109 

Чарівник у білому халаті 44, 67 

Чарна горо, чарна 8 

Чарни гавран 8 

Чарни очка, подзме спац 8 

Чарни очка, поце спац 8 

Чарни тащок лєци 8 

Чаруй меня, чаруй 169 

Час до дому, час! 8 

Час рікою пливе 9, 218 

Чебреці 56 

Чежко шерцу мойому 8 



  

 194 

Чекає калина 96, 98 

Чекання 65 

Чем я стану в час, когда  

жизнь уйдет 71 

Ченчик 4 

Червена курочка, били когут 8 

Червена ружа трояка 8 

Червена ружичка, тулїпан 8 

Червнева ніч 118 

Червона калина 16, 67, 96, 109 

Червона калина білим цвітом 9 

Червона калина білим цвітом цвіла 16 

Червона калина, листячко зелене 9 

Червона калино, чого в лузі  

гнешся? 17, 96 

Червона калино, чом над  

водов стоїш 2 

Червона калина ягідки зродила 9 

Червона ружа трояка 9 

Червона рута 66, 122 

Червоне сонце сходить 16 

Червоні маки 9 

Черевички 52 

Через дорогу — там кума моя 218 

Через Дунай глибокий 12 

Через зеленії лози 9 

Через Київ на Вкраїну 9 

Через річеньку, через болото 9 

Через сад-виноград 72 

Через тин сосна похілилася 7 

Черемоше, брате мій 72 

Черемхова гілка 65 

Черешенко 8 

Черешенко моя 8 

Чернеча гора 94 

Черный ворон ночи 93 

Черча кочи там на шоре 8 

Чесний, грешний господаречку 6 

Чесні діти 83 

Чече вода з явора 8 

Чече вода, чече 8 

Чече вода, чече по Дунаю 8 

Чи вдома, вдома 11 

Чи вдома, вдома, господаронько? 9 

Чи ви, мамо, шпице? 8 

Чи дома, дома господар дому 89 

Чи є в світі молодиця 9 

Чи ми ще зійдемося знову 53, 94 

Чи не та це криниченька 45 

Чи не той то Омелько 109 

Чи се ж тая криниченька? 100, 103 

Чи сце, браца, чули нове 8 

Чи сце шицки пришли 8 

Чи так у вас, яки у нас? 8 

Чи тебе, дзивчатко, маляр  

вимальовал? 8 

Чи ти дома, дома 89 

Чи ти мене, кумцю, не любиш 7 

Чи то буря, чи то грім 9 

Чи то доля?.. 205 

Чи то мені Бог дав, чи  

Пречиста Мати 1 

Чи то мі ся видит 72 

Чи то на те Божа воля? 23 

Чи то тота, чи нє тота 8 

Чи то тоти чижмочки 8 

Чи чуєш, мій друже-юначе 9 

Чи чули, браття 11 

Чи чули ви, милі браття 9 

Чи я в лузі не калина була 100 

Чи я не хазяйка, чи не господиня 1 

Чи я тобі не казала 2 

Чи я тобі не казала, чи не говорила 7 

Чиї в тебе діти? 44 

Чийо же то волки на дворе? 8 

Чийо же то конї 8 

Чийо то дзивчатко 8 

Чиніть добро 83 

Чиста Діва 13 

Чисту, билу шмату 8 

Чия ж то хатина 103 

Чия то ди(р)ка негороджана 7 

Чия то долина 2 

Чия то заградка нє орана 8 

Чия то могила в полі 37 

Човен 23 

Човен хитається серед води 9 

Чого мені тяжко 47, 53, 94 

Чого, селезень, скучний, невесел 33 

Чогось мені трудно 18 

Чогось мені чудно 3 

Чоловіче добрий 21 

Чоловічи, чоловічи, ти дай міні раду 7 

Чолом баба 12 

Чом же, мужу, биєш? 8 

Чом із смутком побратався? 57 
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Чом ти не прийшов 9, 37, 39,  

 122, 161 

Чом ти плачеш, чом жалуєш 8 

Чом, чом миленький 12 

Чом, чом не прийшов 102 

Чому? 67 

Чому ведмідь взимку спить 110 

Чому з тобою ми не хвилі? 65 

Чому ліси чекають мене 65 

Чому соловейко 102 

Чорна гречка, білі кінці 9 

Чорна рілля виорана, гей, гей 9 

Чорненький ворон 1 

Чорний ворон кряче 65 

Чорний терен 87 

Чорний чуб 56 

Чорні брови маю 9 

Чорнії брови, карії очі 102, 161 

Чорнії вуса 90 

Чорнобиль 67 

Чорнобиль — чорний біль 67 

Чорнобривці 123, 191 

Чорногуз 96 

Чорноморські козаки 63 

Чорнушко-душко 12 

Чорте, демоне розлуки 81 

Чортова баба, не моя 7 

Чотири воли пасу я 72 

Что вину мне может смыть? 29 

Что ж обычаи мы позабыли? 93 

Что за Друга мы имеем! 29 

Что мне делать? 82 

Что прошло — не вернуть 79 

Чтоб быть других не хуже 71 

Чтоб дорогу жизни всю пройти... 41 

Чудеса 82 

Чудесна зірка 21, 88 

Чудесна ніч 112 

Чудесный Спаситель 29 

Чудна тота цудзина 8 

Чудный Спаситель зовет  

нас домой 29 

Чудо 57 

Чудовий край 72 

Чудуются люде, де я ся напила 7 

Чуєш, брате мій 9 

Чуєш, брате-солдате 67 

Чуєш? Сурми грають 9 

Чужа сторона — не рідна мати 46 

Чужой вошел 82 

Чучеленок 48 

Ша ми тадзи преходзели 8 

Шабельна криниця 67 

Шак я ше оженїл 8 

Шала я мадьоран 8 

Шалвия, лелия 8 

Шалєна я була 8 

Шали-вуали 120 

Шалійте, шалійте, скажені кати! 9 

Шалтай-Болтай 219 

Шари гуси, шари 8 

Шарманщик 100 

Швейцарская песня 100 

Шевченкові 94 

Шедзел тащок аж на церкви 8 

Шедзи тащок на плоцику 8 

Шедла Ганча край бари 8 

Шедла Марча на початку 8 

Шедла мушка на конарик 8 

Шеднєм себе на враного коня 8 

Шей, гоя-гоя, милєнко моя! 8 

Шерцо мойо, чом так гориш 8 

Шиє ми ше, шиє кабат 8 

Шикуймось, козачата 114 

Шили ми, шили барвінковий  

віночок 1 

Шинкарочка 169 

Шири явор конариска 8 

Широкая, високая, калино моя 94 

Широкая кадка 1 

Широке коріння 3 

Широкий лист на калині 9 

Широкий Четвер 30 

Шицким добре 8 

Шицок род ше зишол 8 

Шкинт, шкинт по волї 8 

Шкільний вальс 77 

Шкільний корабель 123 

Школа шле привіт 106 

Школьный вальс 45, 93 

Школярики 40, 121 

Школярі-школярики 109 

Шлїдом, мамочко, шлїдом 8 

Шлїдом, таточко, шлїдом 8 

Шльопики-топики 107 

Шовкова косиця 96, 98 
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Шпачок прощається 110 

Шпивай, дзивче, шпивай 8 

Шпивай ми, мили 8 

Шпивайме ми Богу 8 

Шпивал би я шпиваночку 8 

Шпивал себе чловек 8 

Шпивала бим гласно 8 

Шпивала бим ценко 8 

Шпиваночко моя 8 

Штернастого року 8 

Штири гуски, штири били 8 

Штири конї чарни 8 

Шугаїчко прешвечени 8 

Шугай, придз ґу нам 8 

Шугайова матка 8 

Шугаю з Тренчина 8 

Шугаю, шугаю, дому це волаю 8 

Шугаю, шугаю, пре тебе ме лаю 8 

Шугаю, шугаю, твоя мац шалєна 8 

Шугаю, шугаю, яка то твоя мац 8 

Шум 12 

Шумить Дніпро 231 

Шуміла ліщина, шумів тихий гай 9 

Шуміло ліщина, як ся розвивала 1 

Шумлять верби 20 

Шумлять тополі 66 

Щасливий плай 83 

Щасливий сад 83 

Щасливі батьки 83 

Щасна днесь хвиля 21 

Ще далеко нам до перемог 49 

Ще не вмерла Україна 9, 104 

Ще не вмерла України і слава,  

і воля... 15, 123 

Ще раз!.. 231 

Ще сонце не сходить 11 

Щедра осінь 107 

Щедрий вечір 11, 30, 56,  

 65, 104, 121 

Щедрий вечір, господарю 9 

Щедрий вечір добрий 11 

Щедрий вечір, Україно моя! 221 

Щедрик 20 

Щедрик на бедрик 11 

Щедрик, щедрик, щедрівочка 20, 110 

Щедрики-ведрики 11 

Щедрівочка щедрувала 11 

Щедрота 83 

Щеня і кошеня 110 

Щиглик оженився 16 

Що ви начинили? 83 

Що ж бо це за зілля 1 

Що за радість для нас всіх настала 11 

Що за шум, що за гук 9 

Що мені сказати 87 

Що новий приносить рік? 110 

Що то за предивна в світі новина? 6 

Що то за предиво? 6, 9, 11 

Що треба лелекам 83 

Що ясна зоря всьому світу 88 

Що ясна зоря всьому світу звістила 89 

Щоб срібна земля зеленіла 83 

Щоби наші кумасеньки  

здорові були 7 

Щось в імлі сія так гірко 63 

Щось на кухні пахне смачно 115 

Эклерный кавалер 219 

Эти заборы и дома 82 

Юбилей 68 

Ювілейне вітання 39 

Ювілейний рочок 114 

Югаше, югаше, чи сце овци пасли? 8 

Юність 56 

Юність в інших завше загадкова 73 

Юність моя 44, 67 

Юність наша 67 

Я бачив, як вітер березу зломив 102 

Я бачив, як вітер берізку зламав 47 

Я би тебе, мой милєнки 8 

Я благаю тебе. сину 83 

Я в городоньку 12 

Я в середу родилася 9 

Я в тебе Души не чаял 82 

Я вам дїдо зоз браду 8 

Я Вами відболіла 65 

Я вернусь 45 

Я — веселочка 67 

Я вижу образ твой 169 

Я вновь пойду 82 

Я возникаю из небытия... 55 

Я Господа молю 108 

Я грешен 57 

Я дві пори в тобі люблю 65 

Я дзивочка роса млада 8 

Я дивлюся аж світає 94 

Я до лєса желєного нє пойдзем 8 
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Я до тебе, кумо моя, не гуляти  

прийшла 7 

Я до тебе лечу 67 

Я до школи 8 

Я друзьям посвящаю стихи 87 

Я думал, сердце позабыло 169 

Я є народ 121 

Я ждал зимы 70 

Я з тобою, мій краю 64 

Я з тобою — хоч куди! 77 

Я — забытый дорогою странник 70 

Я ишол коло вас 8 

Я й у кумонькі, йа й  

в голубонькі на беседи була 7 

Я коротаю жизнь мою 17, 240 

Я краю кращого не знаю 41 

Я любим шпивац 8 

Я люблю свою хату 65 

Я — Мавка 96-98 

Я малюю море 109 

Я марила всю ніченьку 72 

Я не помру від розпачу і муки 73 

Я не тебе люблю 72 

Я невісточка така 44 

Я нє прето шпивам 8 

Я носила жито до шинку 96 

Я окружен 82 

Я помню вальса звук прекрасный 169 

Я помолюся за тебе 18 

Я последний поэт деревни 79 

Я прибіжу з росою 44 

Я приду 84 

Я прийшов 77 

Я прийшов з привітом раннім 47 

Я раз ішов, а місяць зійшов 9 

Я розведу руками тишу 59 

Я розгортаю оксамитні хвилі 63 

Я сама 65 

Я скромной девочкой была 71 

Я создан весь 57 

Я спросил у свободного ветра 71 

Я стреножу в ночное коня 93 

Я сьогодні від вас від'їжджаю 9 

Я так люблю тебя 41 

Я так очікую тепла 77 

Я твій, о радосте моя 83 

Я тебе відшукав 57 

Я тебе люблю 57 

Я тебя потерял 82 

Я тобі галантно не вклонюся 73 

Я — українка 65, 105, 113 

Я умер за тебя 29 

Я умом ходила 11 

Я — християнин 83 

Я циганочка молода 66 

Я чую пісню 65 

Я чую у ночі осінні 73 

Я щаслива 67 

Яблука 65 

Яблуко спокуси 46 

Яблунева доля 56 

Яблунева задума 96 

Яблуня 17 

Явір 40, 92 

Явір і яворина 38 

Яворе мій кучеряаий 83 

Яворовим лєше Яни древо креше 8 

Ягілочка 96 

Яй, Боже мой примилєни 8 

Яй, Боже мой, тоти мойо черешнї 8 

Яй, чежки, пречежки 8 

Як би мені черевики 19, 74 

Як би я вміла вишивать 16 

Як би я мала крила орлині 16 

Як ви умирали 9 

Як виросту 83 

Як з Бережан до Кадри 4 

Як за дальнім небосхилом 38 

Як засядем, браття 2, 102 

Як ішов я з Дебрецина 9 

Як ішов я з Дебречина додому 218 

Як їхалам з Гамерики 3 

Як колись я кумував, на три  

селі посилав 7 

Як кум до куми борозенькою йшов 7 

Як Лопатинський з-за границі 9 

Як Марія заспіває 83 

Як ми будзе, так ми будзе 8 

Як надійшла любов 39 

Як поїхав мій миленький  

до млина 218 

Як почуєш вночі 81, 95 

Як почуєш часом 95 

Як сльози замерзають на очах 63 

Як собі заспівам у кума за столом 7 

Як сом ше залюбел 8 
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Як стрільці йшли з України 4 

Як ся бачо зоз сна зорвал 8 

Як тебе забути 65 

Як то, Боже, чежко 8 

Як тя найду 83 

Як це чежко я зохабям 8 

Як цимбали обізвуться 96, 98 

Як ше дзивче розжалєло 8 

Як ше то случело 8 

Як ши ми гварела 8 

Як я був малим хлопцем 9 

Як я був молодий 95 

Як я сой заспівам 3 

Як я спава не сене, на сене 7 

Як я, браття, раз сконаю 9 

Яка наша коломийка 8 

Яка пречиста благодать 65 

Яка тото красна ружа 8 

Яка я весела 8 

Якби в лісі гриби не родили 45 

Якби знала-с, моя мамо 9 

Якби зустрілися ми знову 19, 23 

Якби мені, мамо, намисто 19, 23,  

 53, 86, 94 

Якби мені не тиночки 161, 218 

Якби мені сивий кінь 2 

Якби мені черевики 20, 35, 53, 72 

Якби не було зими... 110 

Якби я вміла вишивать 39 

Якби я мала крила орлині 39 

Яке, мила, шерцо ти маш 8 

Яке пирє тот тащок ма 8 

Яке у Правди серце 83 

Яки то приятель Исус 8 

Яки тоти квитки красни 8 

Яки чарни тоти хмари 8 

Яки я мам швет спутани 8 

Яки я пияни 8 

Який тот наш столик,  

дуже округленький 7 

Які пісні співали ми 65 

Якщо в душі цвіте кохання 57 

Якщо поруч ти 90 

Якщо посміхаються веснянки 109 

Якщо ти з села 83 

Ялинка 65 

Янголи милосердя 87 

Янчи 8 

Яньчык, Яньчык 22 

Ярема 96 

Ярнє слунко уж ограло 8 

Яр-огонь 82 

Ярость Жизни 82 

Яр-солнышко прекрасно 82 

Яса Господнього лиця 83 

Ясен і Тополя 18 

Ясени 122, 191 

Ясна зоря звістила 89 

Ясна зоря по всьому світу  

звістила 88 

Ясная жизнь 82 

Ясная засвітила зоря 88 

Ясне кохання 87 

A peine defiguree 17 

Adoratio Sanctae Mariae 17 

Agnus Dei II Miserere nobis 17 

Agnus dei Recviem V 104 

Alleluia 15 

Ave, Maria 15, 17, 39,  

 85, 109, 154 

Ave verum corpus natum 85 

Bells 110 

Cantique de Jean Racine 17 

Canzone 15 

Carmina Burana 17 

Caro mio ben = (О милый мой!..) 169 

Christ lag inTodes Вaden: BWV 4 17 

Clap a yo'hands! =  

(Плескай в долоні) 104 

Come Raggio di Sol 101 

Cosi, Amor, mi fai languir 101 

Die Sieben Worte Lesu am Kreuz 17 

Dir, Seele dеs Weltalls 17 

Eli, Eli! 15 

Es bebet das Gestrauche 17 

Es ist so = (Буде так) 92 

Finale 95 

Gloria 104 

In stillen Nacht 17 

Kukuleczka 104 

La regata Veneziana 85 

Lamento d'Arianna 101 

Laudate Dominum 17 

Litania de venerabili altaris  

sacramento 17 

Litanies a la Vierge Noire 17 
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Messe Basse 20 

Messe de Requiem 17 

Messe Solennelle 17 

Missa brevis in B 17 

Notre-Dame de Roc-Amador 17 

O Biondetta Lascivetta 101 

Odi et Amo 15 

Panis Angelicus 85 

Pater Noster 15 

Qui tollis 104 

Requiem 17 

Silent Night = (Свята ніч) 124 

Staba mater № 8 104 

Staba mater № 12 104 

Staba mater № 13 104 

Stille Nacht 21 

Te Deum 17 

Tremendum 17 
Yesterday 122, 157 

 

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А 140 

А в своєї мами ями та й гуляти  

вільно 9 

А в Сибири — леса,  

где бушует черемуха! 84 

А вже весна вскресла, воскресла 116 

А вже вечір вечоріє, ми  

в молодої вечеряєм 1 

А вже красне сонечко припекло 20 

А вже ясне сонечко припекло 104 

А відси гора, відти другая 1 

А дзе идзеш, Геленко, Геленко? 8 

А калїна било квитнє,  

на червено родзи 8 

А кед наша панї млода  

на коч шедац мала 8 

А кральова сова вешелє рихтала 8 

А лисичка знов умисне 49 

А Мати-Слава співала про 67 

А мац надумала, же ме буде женїц 8 

А на могилі квітка плаче 46 

А на нашим шоре зачеркали ключи 8 

А на полю три тополї,  

гевта штварта вишня 8 

А наш молодий в барвінку зростав 6 

А наш приймаш — добри  

гудак: гушельку штимує 8 

А од Пряшова, а од Пряшова 8 

А под окном у нас цветет черемуха 84 

А роки вже летять 59 

А там в ночи о півночі 12 

А там в саду, в садочку 12 

А там долом під калиною 22 

А ти, пречистая 65 

А туман, неначе ворог 43 

А ты, мила, а ты, мила 22 

А у мене черевички… 100 

А у тої Катерини хата на помості 9 

А у цеї господині в північ  

на Різдво 89 

А хто же це билєл, березочко била? 8 

А час, як віск в літа стіка 66 

А чому б іжать струмки? 110 

А чому ж ти не гуляєш,  

Галю, Галю? 12 

А щастя було поряд 40 

А я брови в сажу вмажу 59 

А я вчера на весіллю, нині  

на весіллю 1 

А я свої співаночки 121 

А я себе порадзим, порадзим,  

порадзим 8 

А я така чарна, як чарна чарнїца 8 

А я, хлопець молоденький,  

лишень до розбою 9 

Айстри духмяні і пишні 58 

Айстри пахнуть дитинством 221 

Акацій гірлянди 63 

Алилеєм, Христе Боже, новойордану 9 

Аллилуя, аллилуйя!  

Сыну Божьему аллилуйя! 29 

Америцки мен, робим кажди дзень 8 

Ангели бачили Успення Пресвятої 21 

Ангелик уранці коло ліжка: "Синку" 83 

Ангельським гласом со небесний  

посол пастирі, пастирі 89 

Анжеліка довгопола 83 

Апрель в окно стучится 100 

Ах, как пели они под рояль 70 

Ах, куда вы делись,  

где вы, добродетельные девы? 71 

Ах, там в долине под горой 71 



  

 200 

Бабин Святий Вечір 83 

Бабусю, бабусю! Чого тебе ніччю 9 

Бавились очі зоряним намистом 38 

Багато пісень є, багато 109 

Багато спогадів про усмішку Тараса 63 

Багряний лист, як цвіт, кружля 56 

Бажання радісного скрику 77 

Балалайка є в Бориса 101 

Бам, бам, бам, бам 15 

Барвеночки, барвеночки  

широм розквитаю 8 

Барвіночку кучерявий і вічнозелений 59 

Баршонь єй на глави крашнє завязани 8 

Батьку — отамане, де ти забарився? 65 

Бачко, моя Бачко! У тим швеце  

ширим 8 

Бачу тебе я в хвилі морській 122 

Бджола не знає днів спочину 83 

Беґель окопани, дзела нарихтани 8 

Бедный маленький верблюд 219 

Без тебе, Олесю, пшеницю возити 100 

Бей, цыганка в звонкий бубен 87 

Белая береза 79 

Белое небо, белые крыши 70 

Берег земли далекой 20 

Береги життєві знають 77 

Березонька моя, моей Души  

признанье 82 

Березонька осенняя 68 

Берем лєн, берем лєн, бразду  

аж на тидзень! 8 

Берізко звисиста, берізко біленька 116 

Б'є в Карпатах білокриле  

джерело Марія 205 

Била ме моя мамочка шейсц  

раз по битому 8 

Били шнїщок в жиме до лєса нападал 8 

Билоград, Билоград,  

билоградски мости 8 

Бимбора, бимбора, желєна бимбора 8 

Бібліотека — то не аптека 111 

Бігла, стрибала кізка 115 

Бідна ж моя головонька 12 

Біжать шляхи долинами 56 

Біжить від дому стежка моріжком 40 

Біжить дорога дальняя 110 

Біла гілочка мовчки хитається 65 

Біла хусточка моя 42 

Біле море за лісочком  

клюква луки вкрила 18 

Білий сніг летить, іскриться;  

Гостина 126 

Білим павутинням, жовтим  

листопадом 126 

Білим пухом вкрилось поле 109 

Білим сріблом вишила сорочку 66 

Біль і туга поле криє 18 

Більш його нікто на землі трона 112 

Біля гаю, де вогонь калин 56 

Біля криниці-студениці 87 

Біля образу плаче свіча 63 

Біля річки дівчинонька  

полотно білила 41 

Біля стін собору 83 

Блакитна небес хустина 121 

Блукає місяць полем колосистим 18 

Бо війна війною, вісьта-вйо 9 

Бог на світ нас дав 83 

Бог світ створив любов'ю 83 

Бог ся рождає, хто ж то може знати 9 

Богачу, богачу, нє пущай на пашу! 8 

Боги мои, предки мои, Русь  

моя великая! 82 

Богородице Діво, упованіє  

християнам.. 9 

Богородице Мати,  

о Пречистая Діво! 108 

Божа велич квітне всюди 83 

Божа ласка дорога 83 

Боже великий єдиний,  

нам Україну храни 104 

Боже мили, Боже, цо я будзем  

робиц? 8 

Боже милосердний, Боже  

наш єдиний! 90 

Боже мой, допущ ми — алилуя? 8 

Боже мой єдини з високого неба 8 

Боже мой премили, Боже  

мой єдини 8 

Боже, помилуй нас 29 

Боже, Ти Любов'ю 83 

Боже! Яка пречиста благодать! 65 

Боже-Отче, глянь на діти 51 

Божественна мить 83 

Божий Син родився з Пречистої  

Дівиці 6 
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Болить мене головонька  

і межи плечима 9 

Брала льон, брала льон,  

брала конопельки 1 

Бринї коса, житко пада, нїхто  

нє одбера 8 

Брось прялку, молвил Фриц сосед 100 

Був кубок в нас на двох один 64 

Бува, одна, тамуючи досаду 56 

Будзеш ти, мамочко, и тужиц,  

и плакац 8 

Будьмо, друзі, будьмо! 77 

Будьмо чисті в слові 83 

Буйно цвітуть вишняки 80 

Букварику наш любий 42 

Була весна весела, щедра, мила 14, 96 

Було лєто, було лєто, а нє була  

жима 8 

Буря затихла, волна уляглась 82 

Буря мглою небо кроет 100 

Б'ють літаври гучно, ясні  

сурми гримлять 9 

В безмолвии суровом края 240 

В бузковім цвіті, біля школи 67 

В букети заховались  

краплиночки роси 106 

В горах стежки-блискавиці 39 

В горньому граєві райдуга 18 

В господарстві є один 107 

В груди гранитной бьется 101 

В далеке далеком, за хребтом  

Саянским 84 

В далеку далину пішла зима 77 

В долині понад річкою в'юнкою 67 

В душі моїй душа Карпат 83 

В желтых сумерках липа цветет 71 

В жизни так бывает, видно 61 

В золотом наряде лес густой  

в долине 65 

В калїновим лєше вода  

древко нєше 8 

В Карпатському краю 83 

В квартирі, що навпроти,  

веселі близнюки 52 

В колісниці мандрував 106 

В колісниці об'їжджала 107 

В коло всі 110 

В лесу, где березки 101 

В лесу на опушке, стрекозы  

подружки 100 

В лісі під ялинкою 107 

В літній дощик люблять дуже —  

ля, ля, ля 107 

В мене голочка слухняна 100 

В мене лиш ти одна 59 

В мене нові черевички 52 

В мене шапка — срібний пух 107 

В мире святе священнодействитель 112 

В Мирославки личко сяє 83 

В місяці травні, на квіти багатім 32 

В моей жизни 29 

В надвечір'ї весняному 104 

В надвечірнім лісі 96, 98-99 

В небесных доспехах войдем  

в этот мир 29 

В небі вогники доріг 106 

В небі зірка Вифлиємська  

ласкою нам сяє 66, 121 

В небі зіронька ясно світиться 40 

В небі зорі засіяли 96 

В неділеньку вранці ідуть  

новобранці 95 

В Нем воссиял свет Божий 29 

В нешуточное дело с тобой  

мы завязались 82 

В нєдзелю рано слунко виходзи 8 

В ночі пізньої години  

успокоїлось все спить 90 

В ночной тиши дрожат лучи Луны 70 

В очах України розхвилля морські 63 

В очереті край болота 125 

В Петровским полю, широким  

полю три лїпи 8 

В пирогах кипить потуга 83 

В плавнях світанкової пори 65 

В полдень на опушке 100 

В полі ромашковім у вінку  

з волошок 18 

В полях некошених стежки  

не ходжені 67 

В полях собирая весенний букет 20 

В портфеликах букварики 121 

В пошані дзвони є донині 108 

В растущей тишине взлетает  

светлый миг 82 

В ритмах епохи стрясається світ 49 
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В рідний край повертаються  

знов журавлі 66 

В ріднім краї і сонце ясніше 113 

В руденької білочки 115 

В сад вишневий стежка пролягла 56 

В саду зрубали яблуню стару 56 

В саду матуся вишню посадила 108 

В самім серці України 18 

В санях різблених, запряжений  

вітрами 62 

В світі стільки доріг 44, 67 

В світі цім ніщо не вічне 83 

В селі на горбочку 221 

В серпневе тепле літо 118 

В скелі звабливо б'ється 63 

В славнім граді Віфлеємі 

настала новина 89 

В співучої горлички  

тонесеньке горлечко 44 

В степу рвачкий на волі вітер віє 91 

В твоем присутствии хмелея,  

как от старинного вина 57 

В твоїх очах весь світ 40 

В твоїх очах мої далекі зорі 54 

В темном небе кучка звезд ютится 55 

В темну могилу тебе несемо 9 

В теплом плеске дождя  

поутру я предчувствую осень 55 

В теплу постіль із туману 20 

В теплу сутінь нічну 20 

В тихих волнах Дунай голубой 240 

В тіні біля розлогого каштана 90 

В тяжку і підступну годину  

нас доля чатує лиха 90 

В хаті сонячній промінь косо 73 

В цю зоряну ніч я дарую тобі 39 

В червні сорок першого  

почалась війна 90 

В черепахи гарний дім 125 

В Чернобыле звоны рыдают 93 

В Чорнобилі кульбаби не цвітуть 90 

В ширим полю грушка-древко  

верхом є желєна 8 

В этой жизни есть стремленье  

к красоте и Свету 82 

В этот день распахнутых  

дверей Харьковской библиотеки  

для детей 84 

В этот школьный прощальный вечер 93 

В яслах лежить, хто ж поспішить 9 

Вальс в объятья нас снова поманит 60 

Варешочка за грош, а гарчичок за два 8 

Варила баба лободу 12 

Вас так ніхто не любить. Я один 65 

Вас я любил давно и беззаветно 82 

Ввечері матуся нас чарує 109 

Вдерела стрела з дуба до древа 8 

Веде мене знову дорога додому 90 

Ведуть нас до церкви всі  

стежки-доріжки 9 

Ведь без тебя нет Жизни мне,  

и я не сплю все эти ночи 82 

Вежнєм пушку, пойдзем на лови 8 

Вежнї зайду, и я зайду,  

пойдземе до млїна 8 

Везол Яни гноїк попод шибенїчку 8 

Велет співу, сивий з лисим 83 

Великаго архипастыря 112 

Великий Расвет, и Ярила встает 82 

Величає зелен-край 83 

Величаєм Бога нині й повсякчас 42 

Велична країно науки й добра... 49 

Велична, щедра і прекрасна мова 96 

Велька глава капустова, ценке  

єй коренє 8 

Венчала нас с тобой луна 57 

Верба коси нахилила 83 

Верба рошнє при поточку,  

як и при долїни 8 

Верби старі похилилися там 65 

Вербов лєшик желєнєє тамац  

при Дунаю 8 

Верить будешь в Чудеса 82 

Верна жена, верна, хтора мужу вери 8 

Верховина — мій край 83 

Верховина — отчий край 83 

Весела веснянка 116 

Весело на ниву женчики ідуть 116 

Веселяться й плачуть скрипки 83 

Весенняя пора, приходишь  

в этот час 82 

Весна блакиттю світиться  

з небес 106, 108 

Весна іде! В повітрі молодому 91 

Весна наша з квітками 96 

Весна прийшла! Гаї зазеленіли 91 
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Весна пташиною співає,  

а я п'янію від роси 90 

Весна розвіє пелюстки крилаті 106 

Весніє знов дубовий гай 65 

Весно, весно, весно моя 104 

Веснонька воскресла 83 

Весною збуджені гаї 56 

Весняне сонце стукає у шибку 90 

Весняний день, квітки барвисті 65 

Весь мир напоен от края  

до края множеством звуков 104 

Ветер вьюжит, Ветер северный,  

кружит голову, поет 82 

Ветер принес издалека песни  

весенний намек 240 

Вечар майови, пахню квиточки 8 

Вечар ми є, вечар, уж ми ґу вечару 8 

Вечар ми є, вечар, уж треба  

лєгац спац 8 

Вечер отрадный лег на холмах 100 

Вечер черные брови насопил 79 

Вечерком гулять ходила 169 

Вечір надворі, ніч наступає 103 

Вечірнє сонце, дякую за день 65 

Вечірня зірка за віконцем  

привіт послала з висоти 67 

В'ється, наче стрічечка 115 

В'ється, наче стрічка,  

неспокійна річка 9 

Вжал бим це, дзивчатко, алє нацо? 8 

Вжал ши себе милу з подрану  

перину 8 

Вже би-м була їхала, вже  

би-м була йшла 1 

Вже будить сонечко ласкаве 113 

Вже в далині високій сяють зорі 91 

Вже весни не вперше травою  

покрили 34, 87 

Вже вечір вечоріє, повстанське  

серце б'є 9 

Вже давно, давно я мрію 40 

Вже достигли вишні 114 

Вже летять журавлики: кру,  

кру, кру 107 

Вже ми твоє тіло до гробу зложили 8 

Вже на нас чекає школа 40 

Вже настало літечко — золота пора 115 

Вже нічка зорями укрила 87 

Вже перший сніг кружляє  

над Мукачевом 40 

Вже прилетіла весна, скрізь  

забіліла вишня 65 

Вже пролунав акорд останній 87 

Вже скінчила клас четвертий 83 

Вже сонце зайшло 217 

Вже стемніло, як прийшов додому 92 

Вже у скривдженій ріці 49 

Взглянув в глаза, однажды  

ты поймешь 41 

Вздыхает море в сонной тишине 120 

Вздыхала ночь, в слезах ждала  

рассвета 68 

Взяв би я бандуру та й заграв,  

що знав 9 

Взял барашек карандашик 219 

Взяла я в руки календар 40 

Ви єсть орії — люди Божії 67 

Ви, Мамо, знову вся  

в домашніх клопотах 77 

Ви серцями покохались 96 

Ви чули, ви чули, щоб рогалик  

та й літав 117 

Ви чули шерех колосковий 83 

Виберай ше, млодо, виберай, виберай 8 

Виберай ше, сину, в щешлїву годзину 8 

Вибіг місяць з-за діброви 20 

Виблискує у сонці ріка 65 

Вигравали козаченьки 114 

Видз-лє дакус, мой Иванку,  

видз-лє, Иваночку 8 

Видніється пшениця, ген, на полі 44 

Вижу — не рассвете Солнце  

появляется 82 

Вижу, что обман во всем 82 

Вийди, вийди, молоденька, до хати 1 

Вийду в поле ранесенько 67 

Вийду в поле, стану серед жита 58 

Вийду я схилами, гляну до обрію 38 

Вийшла мила-чорнобрива 96-97 

Вийшли діти за поріг 205 

Викинув Михайлик 83 

Вилєцела куковичка з лєса  

желєного 8 

Вина налийте повні чари 57 

Випускнице у сяєві білім 42 

Виростає в мами маленьке дитятко 114 
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Виростеш ти, сину, вирушиш  

в дорогу 9, 123 

Виростили в полі жито  

і пшеницю 34, 87 

Вислухав мову Дніпра я 96, 99 

Вислухай, Господи, молитву мою 17 

Високу ноту взяв тендітний  

голосок 109 

Виступала веснонька, виступала 106 

Витай між нами, Христе, витай! 9 

Витай нам, хресте пресвятий 9 

Витайце, витайце, госци-приданци 8 

Виходзи зорнїчка од виход слунечка 8 

Вишивав ікону майстер у світлиці 108 

Вишивала мама синові дзвіночки 66 

Вишні хори, неба сили 9 

Вишнї я насадзел концом по загради 8 

Вівці мої, вівці, вівці та отари 9 

Від болю стогне кожний  

нерв і плаче 57 

Від моєї мрії до твоєї мрії  

високим небом йду 90 

Від подиху слів не згасають 40 

Від свічечки до свічечки 77 

Від села до села 83 

Від синього Дону до сивих Карпат 4 

Від слів твоїх — у глибочинь ріки 54 

Від Чорного моря до синіх Карпат 62 

Відгриміла війна 67 

Відгукнися, чи любиш мене? 59 

Віддаєш м'я, мамцю, і ще за такого 1 

Відійшла в небуття його люба  

дружина 18 

Від'їджати з дому так не хочеться 92 

Відкрилось небо з подиху Майдану 96 

Відлетіла моя колискова 90 

Відлетіли лелеки — відлетіли  

далеко 59 

Відлітають літа, відлітають  

далеко, далеко 62 

Відлітають літа у відчинену браму 59 

Відпахла липа, білим цвітом злита 65 

Відпусти мене, будь ласка, відпусти 54 

Відчинімо двері, хай погріється 65 

Віє вітер, буйний вітер 126 

Візьму струну натягну,  

підкручу, підстрою 40 

Вікна сумні і тужливі 18 

Віковічні степові мадонни 77 

Він біг під вигуки Вперед! 65 

Він за нас все пам'ятає 112 

Віночком на хатині гніздо  

лелека в'є 106 

Вінчала хата матусю й тата 62 

Вірую, Господи, і визнаю 9 

Вірю в душу твою чисту 57 

Вірять кораблі всі у порту 109 

Вість приніс до Назарету  

Гавриїл Архангел з неба 83 

Вітер буйний, кучерявий 58 

Вітер віє, повіває 38 

Вітер віє, сонце гріє 100 

Вітер здалека доносить 64 

Вітер на морі 110 

Вітер ніжно гладить трави 83 

Вітер пісню співає садам 90 

Вітер посеред трав 64 

Вітерець із лугів повіває 96-97 

Вітре, чому завиваєш 39 

Вклоняюсь тобі доземно 42 

Влітку я родився , зараз повесні 9 

Вночі на могилі високій 91 

Внуки опришків, хай кріпне  

наш дух 49 

Во что б ни стало высотой 93 

Вода волной играет, резвится,  

как дитя 82 

Водить діточок завжди 125 

Возлюби всем сердцем Господа 29 

Воины Прави, на пути к Свету 82 

Война отгремела давно 61 

Война прошла сквозь сердце,  

как игла 65 

Воли плуг цагали, а успих бул мали 8 

Волошечко чорноока 65 

Волчье племя свободы припало  

к Земле 82 

Вона! Вона! я бачу — між кущами 91 

Вона прийшла непрохана  

й нежданна 65 

Вона співа, що згинули морози 91 

Вона — така тендітна й чиста 65 

Вона — у золоті царівни 83 

Вона — як капелька роси 58 

Воно — то мій Хорал, тривога  

і печаль 83 
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Ворожила нічка темна 75 

Воскликніте о днєсь всі язици 112 

Вот Время наше мудрое и 82 

Вот и осень ворвалась с дождями 70 

Вот липа близ колодца 20 

Вот мой город. И нет его краше 120 

Вот мой дом, мой теплый дом 55 

Вот стоит шарманщик грустно  

за селом 100 

Впав кривавий піт на хітон  

Господній 83 

Вперед, в атаку шли  

однополчане 61, 93 

Вранці встало сонечко 90 

Вранці на травах ніжна роса 65 

Вранці пташечка вівсянка 231 

Вранці сонечко з'явилось 126 

Врочисті посмішки та квіти 83 

Все мы в сборе в радостном  

хоре! 104 

Все накрыл своим крылом 61 

Все никчемно и ненужно 71 

Все собрались вы дружно 65 

Все так сонячно і замріяно 46 

Все тихо! Все тихо! 20 

Все упованіє моє 80 

Все упованіє моє на Тебе 19 

Все что было много лет назад 104 

Все, что на свете может дышать 29 

Вселенної Учителі, днесь  

вас величаєм 21 

Всі ми люди подорожні  

з дороги зблудили 89 

Вслушиваюсь  мир пульсирует 55 

Вспомни, мой милый друг 87 

Вставай, господарю, та й  

не протягайся 9 

Вставай діду, паску їсти 12 

Вставай, народ славянский,  

вставай на светлый бой! 82 

Вставай, поднимайся, ты —  

люд весь чесной! 82 

Встала весна, чорну землю  

сонну розбудила 119 

Встали ми раненько писанки  

писати 106, 108 

Встали рано, до зорі 101 

Встану вранці, рано-рано 44, 67 

Встречает он зари разлив,  

в росу и солнышко влюбленный 61 

Встречаю рассветы 60 

Всюди вишня в цвіту! 110 

Вся краса чудесна 83 

Вужик повзає в траві 125 

Вузенька кладка через річку 59 

Входить жінка в серпень —  

як царівна 58 

Вчера ми ше похорела бабка  

моя мила 8 

Вчера софора отцвела 55 

Вчили мене батько й мати 83 

Вчителько наша, добра і строга 110 

Вчительська доля щаслива, як нива 111 

Вчителю своєму 42 

Вы представляете — живем мы  

в этом мире не однажды 82 

Гадяч — місто чудове  

у зелених гаях 41 

Гаї диміли під горою 123 

Гайде шицки до роботи,  

бо є розпочата 8 

Ганїчко мила, дзе ши ми була? 8 

Гарне личко рум'яненьке 107 

Гарно стало в нашім краї 118 

Гарну жінку, ніжну, загадкову 46 

Гаю, гаю мой желєни,  

гаю мой густеньки 8 

Гаю мой желєни , чуєм глас милєни 8 

Гварели за нас, же зме  

гарсточка у форґове 8 

Где б ни был я, в каких краях 217 

Где же Сила? В звонком слове 82 

Где моя Вера, что со мной?  

Разве оставила меня? 82 

Где ты, подруга прежних снов? 169 

Гей, була в мене коняка 4 

Гей, видно село, широке село  

під горою 9 

Гей, всі до бою, браття, за волю 9 

Гей, га гопачок 16 

Гей, гей-о, гей-о! 30 

Гей, гулялося, гей любилося 231 

Гей, десь там, де Чорні води 4 

Гей до школи, школярі 51 

Гей, за морем, за широким 9 

Гей, згадаймо, браття, ту годину 96 
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Гей, зійшла зоря з синього моря 88 

Гей, Карпати, гори нашо, як нам  

жаль за вами 8 

Гей, лети павутиння 95 

Гей, моя сопілчино 96-97 

Гей, на видноколі 109 

Гей, на видноколі клени і тополі 122 

Гей, нумо, браття, до зброї,  

на грош погуляти 9 

Гей, по конєц валала там  

ше гуски перу 8 

Гей понад плаєм, плаєм розмаєм 38 

Гей, прослала нива 73 

Гей, світла зоря над світом зійшла 112 

Гей, соколята, хлопці й дівчата 9 

Гей, степами, темними ярами 4 

Гей, там при долині, гранатами  

збитий 9 

Гей, у лєше на ореху шедзи  

голуб шиви 8 

Гей, у лузі та й не перше літо 65, 73 

Гей, у тумані козацьке сонце 44 

Гей, хлопці, в коло станьмо бадьоро 4 

Гей, хто був там? 231 

Гей-гу, гей-га! Таке-то в нас життя 9 

Ген далеко в темному небі  

зірочка сіяла 88 

Ген до неба наші очі 9 

Ген сніги тікають у яри глибокі 96, 99 

Ген стоїть покалічений явір 92 

Геть, вороги, з України! 4 

Геть-те, думи! 14 

Гила, гила, білі гуси, гила, гила  

на Дунай 1 

Гладка, як гомбуля, лабда ше котуля 8 

Глас твой, мила мамо, чуєм  

зоз далєка 8 

Глєдал я любов, глєдал роками 8 

Глибоким тихим вснуло сном 72, 231 

Глипаву на дичку 83 

Глянула чорнявка із кибитки 66 

Глянь, матусенько, у небі 115 

Гніздечко ластів'яне під вікном 77 

Го, го, го, коза, сірая 20 

Говорили, балакали про  

дівочу любов 38 

Говорити зайвого не треба 45 

Го-го-го, коза, го-го, сірая 110 

Годувала-с мене ненько,  

з малої дитини 1 

Гойдає вітер трави запашні 54 

Голубая кофта. Синие глаза 71 

Голубіє небо, сонечко сія 44, 67 

Голубка біла довго летіла 87 

Голубые ангельские глазки 70 

Голубь — птица чистая  

в полете, он приносит мир  

и Свет рассвета 82 

Гомін, гомін по байракам,  

горах і долинах 38 

Гомін, мати, гомін, спалена роса 96 

Гора є висока з дробного каменя 8 

Горе волки, горе, а я пойдзем долу 8 

Горе скали , горе скали 8 

Гори, доли та ліси 83 

Гори, ріки і долини, звук  

трембіти з полонини 90 

Горить моє серце, його запалила 96 

Горить на граніті багряний вогонь 59 

Горить, палає вишня у саду 113 

Горіла сосна-смерека 1 

Горнулась синя ніч, пташки  

ліпили зорі 221 

Горобеєчку, пташку, пташку 116 

Город мне привиделся во сне 71 

Горять променисто вогні  

мого міста 96 

Господи, Господи силою твоею 104 

Господи, помилуй, маю  

дикий гріх 90 

Господи Светлый, слава Тебе! 29 

Господнії дзвони кличуть в похід 59 

Господь, любви Твоей свет сияет 29 

Гостиница Жемчужная. Сочи.  

Вечереет 71 

Гості бажані летять 83 

Гостре каміння і шлак 92 

Готуй мені зброю, готуй мені коня 4 

Гоч широки ярок, алє го прескочим 8 

Грає, грає пастушок 110 

Грає море зелене 17, 56, 122 

Грає музика весела 59 

Грали, грали музиканти,  

карчма лєм дуднєла 8 

Граю гушельки танєц дробненьки 8 

Грають струни опівночі 67 
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Гримотять литаври, стяги  

пломеніють 96 

Грішне людство кари, біди гнули 83 

Гроза страшна 231 

Грудень місяць доходить до краю 118 

Губи твої медові 44 

Гудак давно гув 83 

Гудуть край поля ясени 96 

Гукала, гукаю, гукатиму 62 

Гуляв собі по вулицях 114 

Гуси в далекий вирій летіли 56 

Гуси крила білі в травах заросили 54 

Гуси-гусоньки летіли над селом 59 

Ґаздиня ше на приданцох гнївала 8 

Ґовля лєци — нєма дзеци 8 

Да ми тото придзе, цо ми одлєцело 8 

Да ше то так стало, як я розраховал 8 

Давайте, друзі, зробим свято 92 

Давним-давно одкорчилась війна 65 

Давні мої цімборове 83 

Давно заорана війна 59 

Дай ме, мамо, дай ме, кеди ме питаю 8 

Дай нам, Боже, дай нам  

здравим ше поврацац 8 

Дайце ви нам, дайце дас аковчок вина 8 

Дакого Бог цеши, а мнє Бог зармуцел 8 

Дала сце ме, мамо, за лєс, за дубину 8 

Дала ши ме, мамо, за трецу гранїцу 8 

Далеке, хмуре поле 72 

Далекий мой друг, твой  

радостный свет 104 

Далеч осінню дощами розмито 65 

Дальня путь лежить 52 

Дармо, дармо, дармо, дармо! 8 

Дармо ме лаєце, дармо ме биєце 8 

Дарувала мама рано навесні 41 

Даруй вам, Боже, миру й любові 21 

Два горобочки маленькі  

посварилися 231 

Два гумових чапики 105 

Два хлопці ся так побили 83 

Дванац роков мала, широта остала 8 

Дві зорі цвіте у небі 66 

Двом ластівкам із чужини 101 

Де адреса мого друга? 83 

Де б я не жив, куди б не йшов 56 

Де воля — там сила, де сила —  

там звага 67 

Де Дніпро наш котить хвилі, рве  

стрімкі пороги 9 

Де дух свободи лине з колос-гір 42 

Де ж бо ті ластівки, що перед  

вікнами вились 87 

Де ж ти, веснонько, де барилася,  

і на кого так задивилася 39 

Де ж ти взяла два горішки 114 

Де згода в сімействі, де мир  

і тишина 124 

Де зійшлись в таночку 40 

Де калини цвіт білий 243 

Де калиною пахнуть світанки 96-97 

Де лежать барви барвінкові 231 

Де лелека картаво клекоче 66 

Де медуниця й запах поля 58 

Де на обрії надії 109 

Де над світом — білий лебідь 205 

Де нині конвалії квітнуть 64 

Де озерна з небесною синню 75, 96 

Де парки, алеї, п'янкий аромат 83 

Де пісня лине, як на крилах 120 

Де ти, дівчино, була 83 

Де ти, любов моя, де сподівання? 39 

Де Черемош Чорний в'ється 49 

Де щире сонце землю зігріває 120 

День згаса за обрієм 56 

День по вінця спекою налито 67 

День почався сонячно 40 

День пролине, нічка прийде  

в синьому плащі 112 

День скінчився клопіткий 107 

День травневий, день весняний 101 

Держава и страх у Него 29 

Десь високо в темнім небі  

зірка засіяла 88 

Десь за обрієм синім далеко, далеко 191 

Десь тут ішли солдати 65 

Десь у синіх горах чарівної ночі 42 

Дети войны, нет здесь вашей вины 65 

Дети войны прошли через ад 65 

Детство. Мама. Сказка. Кошка 71 

Дєва, Дєва днесь  

Пресущественного рождаєт 88 

Джонатан Билл, который убил 104 

Дзбай, мамо, дзбай, ґу мнє  

шерца май! 8 

Дзвенить у зорях небо чисте 39 
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Дзвінкі роси, довгі коси 65 

Дзвіночком вересень летить до нас 106 

Дзвонить, грає срібна річка 16 

Дзе тоти гудачки, цо пешо ходзели 8 

Дзень, дзень, дзень-дзелень 108 

Дзюркотять ярами струмені весняні 92 

Дивлюсь на зоряне небо 65 

Дивлюсь на тебе в радості й відчаї 77 

Дивлюся мовчки на рушник 34, 87 

Дивлюся на рушник —  

бабусі вишиванку 120 

Дивлюся я навколо і пісеньку  

складаю! 52 

Дивляться тополів небо голубе 104 

Дивная новина: нині Діва Сина 9 

Диво з див — Карпати 83 

Дин, дон, дон 15 

Дитинство було, наче пісня  

казкова 221 

Дитинство і школа — стежки  

незабутні 106 

Дівка Явдошка сіяла пшеницю 110 

Дівчатка ми, дівчатка ми,  

веселий весь наш рід 110 

Дівчатонька білолиці 39 

Дівчина сорочку вишивала 39 

Дівчинонька златокоса 65 

Дівчинонька мила 51 

Дівчино-пташино, чом  

ти зажурилась? 57 

Діду мій, дударику 20 

Діткам білка для потішки 115 

Діткам біля липи 83 

Дітки старших потішали 83 

Дїдо Мраз, Дїдо Мраз придзе  

и до нас! 8 

Для Івана Хланти 83 

Для мене ти найперше і останнє 66 

Для свого віночка назбираю квітів 109 

Днесь поюще, купно ми іграймо 89 

Дні і ночі шумлять 56 

Дніпре привольний, земле Тарасова 67 

Дніпро реве, тремтить 91 

До видзеня, мили гаю, школа  

вола нас 8 

До — горобчика гніздо 109 

До дівчинки Галинки 115 

До дому, до дому, способни дзивочки 8 

До коханки Гриць ходив 83 

До мого вікна підійшла весна 40 

До моєї бабусеньки 115 

До нас, хлапци, до нас, до нас,  

нєбожата 8 

До предковічної землі 65 

До пришаги єдно, од пришаги двойо 8 

До проміння в небесах 90 

До схід сонця в діброві  

я шукала чар зілля 18 

До схід сонця води наберу  

у криниці 18 

До України пригорніться 83 

До швета широго за нємилого 8 

До шлюбу йдемо, молодих ведемо 96 

Добра вода, добра, алє нє коцурска 8 

Добре тебе, Янку, в варадинским  

замку! 8 

Добри вечар, моя мила, добри дзень 8 

Добрий вечір вам, чесним  

господарям! 30 

Добрий вечір, люди, вашій  

теплій хаті 124 

Добрі люди, коло хати 83 

Доброта дана тебе от роду 61 

Доброта — краси княгиня 83 

Довгі вуха, довгі ноги 83 

Довго, довго 40 

Довго я не хотіла коритись весні 16 

Довкола верби розпустили коси 80 

Довкола сонцеграй 77 

Догорає день, хоровод з пісень 126 

Дождь идет и не проходит 219 

Док я була ище мала, цо  

я теди знала? 8 

Долати гріх — вести двобій 92 

Долаю кручі старовинні 65 

Доле ж моя тиха, птице перелітна 87 

Долею прийдешньою ти мені  

наснилася 56 

Доля моя — доли й гори 83 

Дома дід старенький сльози  

проливає 83 

Домівка рідна в гості кличе знову 65 

Дому, шугай, дому, дому вас волаю 8 

Донечко маленька моє янголя 205 

Доня, донечка моя 87 

Дорога, дорога, осіння дорога 67 
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Дорога мчится, снег кружится 82 

Дороги іншої не треба 123, 191 

Досить невільная думка мовчала 14 

Достигає в росянім літі 96 

Доченька, славная дочурка 41 

Дочь! Я все время один 82 

Дощ летить з хмар густих 20 

Дощ не злиться, не кусається 101 

Дощик, дощик, дощику 40 

Дощик хлюпає осінній 105 

Дощі минулись — і нема 65 

Дремлет луг ромашкового цвета 48 

Дротар ходзи по валає, чуц  

го на улїчки 8 

Друг ночной — моя Луна  

к нам сегодня входит 82 

Другим граю, другим граю,  

а я нєвесела 8 

Дружба віддана не зламається 110 

Друже, зелен луже, чи тобі байдуже 18 

Друзья, расскажу вам о славе 61 

Дуже файні іменини 58 

Думала сумна смерека 101 

Думали: что там ее провожать 70 

Думи, Батьку, твої думи 96 

Думи мої! думи мої! 19 

Думки мойо, думки, на цо  

сце ми зишли? 8 

Думки мойо премилєни вше  

ми там лєтаю 8 

Душа моя Тебе глєда,  

Спасителю мой 8 

Душа томилась, розривалась 58 

Душе с прекрасным назначеньем 86 

Души людской прекрасны  

устремленья 57 

Дым столбом, кипит, дымится  

пароход! 104 

Дядько-вечір сивий вийшов десь  

із поля 40, 124 

Единственную песню,  

от счастья замирая 100 

Ее душа рыдала, плакала 84 

Ей, верше мой, верше,  

мой желєни верше 8 

Ей, гусаре, гусаре, красни конї маце! 8 

Ей, дзивчата фиялочки  

садзели, садзели 8 

Ей, дзивчатко пишне горе себе нєше 8 

Ей, Дюрдьове мой, барс ши  

красни в яри 8 

Ей, желєне, желєне коло червеного 8 

Ей, зродзели верби, грушки,  

а баґрени шлївки 8 

Ей, камень ше одвалєл,  

а скала ше зламала 8 

Ей, кед би я мацер мала, я би  

нє тужела 8 

Ей, лєжа, лєжа барви барвенково 8 

Ей, млади шугаю, нє ходз коло води 8 

Ей млїнару, млїнару, наробим  

ци чкоду 8 

Ей, на роваш, мамо, на роваш 8 

Ей, нагнути конарики, кадзи  

витор цага 8 

Ей, нє видно тот мой валал  

дзе ше я народзел 8 

Ей, нє пойдзем за такого,  

цо є нє богати 8 

Ей, обисце празне було, кед  

ме оженєли 8 

Ей, одала ме уж матка за старого 8 

Ей, одала ши ме, мамо, одала, одала 8 

Ей, одбегнєм я до дому, опитам  

ше мами 8 

Ей, пиме, хлапци, пиме 8 

Ей, плач ти, Ганчо, ша маш зач 8 

Ей пре тоти карчми жени ше гнїваю 8 

Ей, столїку яворови, ей,  

столїку нови 8 

Ей, сущела лїщина, кед  

ше розвивала 8 

Если день тоской омрачен 29 

Если друг оказался вдруг  

и не друг, и не враг, а — так 122 

Если свет наш померк во мраке 55 

Если тень 122 

Есть в жизни у меня один секрет 45 

Есть медовая грусть у природы 120 

Еще в полях белеет снег 17 

Еще вчера мы были юны 57 

Еще звоню тебе 68 

Еще мы помним школьные  

экзамены 104 

Еще не осень — просто лето  

загрустило 60 
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Є в Тарасика й Олесі 83 

Є гора висока, є вода глибока 59 

Є і нам про що згадати 123 

Є криниця у глибокому яру 62 

Є на світі Роксолани 46 

Є на світі свят багато. 108 

Є слова пестливі, є слова пригожі 106 

Є стежина в полі 46 

Є у кожного зірка небесна 44 

Є у кожної дитини 108 

Є у кожної стеблини 105 

Є у мене кошеня 52 

Є ферма в нас у школі 231 

Єшень, єшень, єшень пришла 8 

Жаба мама, жаба татко 125 

Жала би я, жала тот богати овшик 8 

Жалї мойо, жалї, яки сце  

ми вельки 8 

Жар сжигает меня изнутри 82 

Желєнєє жито, полне є пипиня 8 

Желтые капли, желтые листья 48 

Женчичок-бренчичок вибігає 43 

Женчичок-бренчичок вилітає 110 

Жив відважний капітан 110 

Жив собі на світі гном 117 

Жив собі на світі добрий  

чорний жук 40 

Жив та був перукар 110 

Жив у торбі на стіні 125 

Живемо в зоні вічної тривоги 90 

Живи моя любове рання 67 

Живіть, творіть, горіть,  

садіть: по-доброму! 83 

Живою казкою 56 

Живу я на півдні моєї країни 120 

Живуть собі нотки на світі малі 109 

Жизнь без чести нам не нужна 82 

Жизнь коротка, как мини-стих 61 

Жизнь моя прекрасная,  

светлая красавица 82 

Жила была одна блоха 100 

Жила красна курка 83 

Жил-был кораблик 101 

Жили в одній квартирі 110 

Жили предки перед нами 83 

Жима приходзи, лїсце ше суши 8 

Жимни витор подуває  

аж з горох Карпатох 8 

Жимно, жимно барз под  

облачком стац 8 

Жити — гей! — було розкішно 67 

Жук-жученко, сажотрус 110 

Жук-жученко — сажотрус 96 

Журавель курличе, журавлиху  

кличе 96-97 

Журавлі, журавлі, знову бачу у млі 59 

Журавлі летять у вирій 39 

Журавлі на крилах нам  

принесли весну 59 

З березневим вітром проліски  

збирали 90 

З Бичка хотів Пегаса Віл 83 

З вечора пригожого аж до ранку 123 

З вирію стомлена птаха 67 

З вірою в Бога Отця 113 

З вітром весняним сосна розмовляла 14 

З давен давна у Карпатох  

руске мено жиє 8 

З давнини посивілих віків 41 

З далекого краю 124 

З далекого теплого краю  

журавка додому летіла 42 

З днем народження, мій друже! 87 

З Карловського поля мац  

ме дому вола 8 

З Києва у Прип'ять дорога веде 67 

З козацького краю пісень  

Вам співаєм 67 

З любові родиться любов 77 

З мріями і снами в ночі, ранки,  

днини 65 

З небесної хмаринки 126 

З незапам'ятних днів 67 

З Новим роком Вас вітаєм 18 

З Полтавського бою розбитий  

гетьман 18 

З правіків єднає, будить 83 

З самісенького ранку  

до пізьньої пори 231 

З тамтей страни гайка желєнї  

ше травка 8 

З тамтей страни гори явор ше желєни 8 

З тобою разом весняна пора 56 

З тобою я прощаюсь назавжди 67 

За Веру, за Силу, за Родину 82 

За веселковим за небокраєм 109 
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За високі, за Карпати 38 

За відвагу шануєм пілота 65 

За вікном блукає осінь 126 

За вікном, за вікном,  

зимонька-зима 115 

За вікном листопад 64 

За віконцем пташечка малюсенька 126 

За все на світі дякую тобі 41 

За все, что Ты сделал, спасибо 29 

За все, що маю, дякую тобі 67 

За горами, лесами 20 

За городом кози пасла 1 

За горою ховається день 40 

За далеким темним гаєм 205 

За далєким нєбосклоном  

биє чудни гром 8 

За Дружбу и за Правду,  

за Веру встать готовы 82 

За людський кожен гріх 83 

За нашим селом, де в полях  

колоситься пшениця 67 

За нашов студолов видно чуже село 9 

За нашу заградку оровнїчок буйни 8 

За нашу заграду желєна отава 8 

За нашу хижочку желєна грушочка 8 

За обрій котяться тумани 96, 98 

За плечима роки і події 18 

За рідний край, за нарід свій 4 

За рідний край, за нарід свій,  

за волю України 9 

За світ встали козаченьки  

в похід з полуночі 9 

За сонцем хмаронька пливе 43 

За стіною, в тім покою 231 

За тобою — у вогонь і воду 57 

За ту нашу заградочку,  

за ту нашу заграду 8 

За туманом не видно нічого 45 

За туманом прячет утро  

солнечный восход 68 

За Україну з вогнем завзяття 124 

За Україну з огнем завзяття 4 

За хижочку нашу копа шена 8 

За що мене, як росла я 18 

Заалеет закат, и затихнут  

деревья и птицы 60 

Забався, забав, королю за горою 1 

Забіг зайчик у село 83 

Заблудилися вітри 96, 98 

Завірюха-віхола 121 

Завітав у гості ранок 106 

Завтра в далеку дорогу 4 

Завтра у мене свято 40 

Загадкова жінка стрілась загадково 90 

Загорелась в небе зорька золотая 104 

Загорілось зарево червоне 126 

Заграй, сопілочко, заграй 113 

Заграй-но на сопілці нам, козаче 106 

Заграйце, гудаци, найкрасшу  

писньочку 8 

Заграйце, гудаци, я буду платити 8 

Заграла музика Орфея 58 

Заграли знов коралики роси 65 

Загубилось літнє сонце за борами 87 

Загуркали два герлїчки медзи  

конарами 8 

Загучали гори, загучали лєси 8 

Задавати в школі нам 110 

Задзвонять янголята в срібні  

дзвони 108 

Задивилася на вроду 67 

Задивляюся до неба 83 

Задля волі, що стала за честь їм 63 

Задумала вража баба та й розбагатіти 9 

Зажурились галичанки  

та й на тую зміну 4, 9 

Зажурились хлопці, як тепер  

прожити 4 

Зазіхає вже осінь на сподівання 67 

Зазнала досить мук ти,  Україно 113 

Зазолотилася зоря 66 

Зайчик сонячний мені 40 

Зайчику, зайчику, зайчику 42 

Зайчику, зайчику, мій братчику! 20 

Заіржав з діброви 83 

Заіскрилася ялинка 113 

Заіскрилося вогнями 64 

Заквітчали дівчатонька  

стрілецьку могилу 9 

Закінчився дощик раптовий 40 

Закохався місяць ясний 67 

Закувала зозуленька в лузі 39 

Закувала на калині зозуленька сива 40 

Закукала куковичка, правду  

одгадала 8 

Закукала куковичка твардей єшенї 8 
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Замела Зима пути-тропинки 217 

Замерехтів промінчик на світанні 66 

Замріялись тюльпани  

багаттям в квітнику 106 

Занесім молитву Творцю  

всього світа 21 

Запалав свічею ясноокий ранок 124 

Запам'ятайте, мамо рідна 111 

Заплац ми, мили мой,  

за любенє мойо 8 

Заплела берізка кіски 106 

Заплету віночок 17, 37, 116 

Заплющить ніч поволі мої очі 40 

Зармуцена моя мила ручки заламала 8 

Засвітили свічечки каштани 107 

Засвітилися ліхтарики 107 

Засвітило сонечко 40 

Засвітило сонце 107 

Засвітилось в небі сонечко 126 

Засіваймо, люди, та й добірні зерна 96 

Засіємо поле пшеницею й житом 66 

Заснули мальви біля хати 123 

Заспівай мені, мамо моя 96-97 

Заспівай, моя бандуро, рідну пісню 67 

Заспіваю пісню дзвінко я 113 

Застогнало, заплакало 62 

Заступники прийдешності 77 

Засумували верби довгокосі 67 

Засумуй, Трембіто,  

та по всьому світу 9 

Засурмили труби  

на Дніпрових кручах 59 

Затихає біль, відступа печаль 92 

Затопила любов. Захопила 92 

Затремтіли струни у душі моїй 65 

Захват нашей страны  

планируют извне 82 

Заходжу в ліс, немов у храм... 65 

Заходз, слунко, заходз  

за желєни явор 8 

Зацвіла моя калина край села 97 

Зацвіла моя черешня 83 

Зацвіли волошки сині край  

доріженьки 90 

Зацвіли черешні на високій кручі 96-97 

Зацвітає калина 110 

Зачекайте, літа, на кленовій дорозі 46 

Зачем пенять мне на людей 82 

Зачем пылишь, Любви сгоревшей  

пепел? 82 

Зачепивсь туман за крокви 107 

Зачепилася вічність крильми  

боривітра за вежі 75, 96, 98 

Зачепилося сонце за чиєсь вікно 40 

Зашал я желєне, таке ми и зишло 8 

Зашвиц, зашвиц, мила, швичку,  

най я прейдзем ричку 8 

Зашвицело слунко з рана  

под кажду ягоду 8 

Зашвицело слунко ясне з рана  

под ягоду 8 

Заяньку, за головоньку 12 

Збирає сонце ранішню росу 37 

Звав мене ти 67 

Звездный тихий вечер, месяц  

над окном 87 

Звездный шелк укроет небо 82 

Звезды падают в ладошки 120 

Звезды светятся в ночи 219 

Звичайна собі мить. Звичайна  

хата з комином 65 

Звичайне містечко. Таких є багато 67 

Звідки я, питаєте 44 

Звідкись по спеченій пустелі 40 

Звітують людям люди 83 

Зволюйме, пайташе, ша уж  

нє будземе 8 

Зволя ми є, зволя, нєт ми мужа дома 8 

Зволя моя, зволя, дзе ше ти подзела? 8 

Згадай, кохана, як було 58 

Згадай мене під срібний дзвін дощу 98 

Згадаймо, панове,  

дніпровські пороги 96 

Згадаймо тих, що умирали 64 

Згадала я нічку і літній той рай 65 

Згадалось, як зустрілися з вами 46 

Згасають світанком зорі мінливі 41 

Згубилась тиша у вечірній сині 41 

Здавалось, буде все інакше 76 

Здавна і понині в нас на Україні 96, 98 

Здравствуй, милый, родной,  

любимый! 70 

Здрастуй, хато, дитинства колиско 59 

Здрастуй, ясен! Не впізнав? 65 

Зелен травами закосичена 44, 67 

Зелена галафия, дробна фиялечка 8 



  

 213 

Зелена колиско, що звіку ростиш 49 

Зелене листя холод точить 66 

Зелений гай, пахуче поле 17, 95 

Зелений росток мов природи дитя 40 

Зеленіють наші гори 83 

Земле моя, закосичена  

в райдужні весни 59 

Земле моя рідна, незрадлива 65 

Земля безкінечна і небо безкрає 121 

Земля любимая, нам Богом данная 84 

Земля моя родная, мне больно  

за тебя 82 

Земля наша мила 77 

Земля теплом диха 65 

Зима сувора і морози 41 

Зима, февраль, часы томленья 55 

Зимову тишу дзвони розбудили 113 

Зимонька весела в гості завітала 41 

Зишли зме ше в новим родзе  

до вашого дому 8 

Зібралася нині галицька родина 66 

Зібралися раз дівчата у ліс по гриби 9 

Зів'ялий букет мого серця 87 

Зійшли сніги у листі молодому 18 

Зійшов над ставом молодик 54 

Зірка з'явилась і нам голосить 88 

Зірка яскраво горіла 58 

Зіронька ясненька 108 

Злетіло літо-літечко 111 

Злітає пісня над вишневим цвітом 58 

Зложни хлапци шугайкове  

широм ше розшали 8 

Змарнєл я, зчарнєл я, блукал  

я горами 8 

Змахне крилом журавка над хатами 41 

Змиріться, люди, віри ми одної 58 

Знати ластівку по літаннячку,  

що високо літає 1 

Зникає на хмаринці літо  

променисте 106 

Знов дощами заплакана осінь 67 

Знов зацвіла біля хати калина 45 

Знов мені наснилась  

в мальвах вечорових 41 

Знов по світу йде весна без війни 65 

Знов прийшла до нас зима 42 

Знов приходить на поріг 67 

Знов райські птиці, наче солов'ї 66 

Знову весна на порозі 101 

Знову землю ніч накрила 40 

Знову знялись у небо лелеки 90 

Знову на дворі дощик накрапає 110 

Знову нам весна принесла  

тепло, о-о! 67 

Знову наснилось дитинство 56, 122 

Знову осінній вітер прилетів 67 

Знову осінь, життя промина 18 

Зове весна очима добрими 96, 98 

Зоз Карпатох до мочар грудка  

людзох руша 8 

Зозуленька кукат, моє серце стукат 72 

Золота, золота зіронька у небі 109 

Золота свята пора 77 

Золотавий вечір впав на тихі вери 109 

Золотая осінь 101 

Золотой Путь — Путь небесный 82 

Золоту куделю сонечка 106 

Зорі в небі цвіли 56 

Зорі веселяться цим Різдвом  

Христовим 111 

Зорі, очі весняної ночі! 14 

Зорі сяють, навівають мрії 47 

Зорю Новорічну запалюєм знов 65 

Зоря зійшла вставайте, люди 88 

Зорянистий, зорянистий плай  

між синіх гір 42 

Зохабям свой валал, пойдзем  

до цудзого 8 

Зродзели ше тарки за горами 8 

Зродився ти, Каневе, з волі  

Господньої 18 

Зупинись. У цю хвилину 105 

Зустрів я буквоїда в книгарні  

на полиці 111 

Зустрівшись, розійтись  

не поспішай 41 

Зустріла я дві пісеньки  

та й стала їх питать 124 

Зустрілися в полі, в пору  

ромашкову 18 

Зустрінемось, друзі, у ріднім  

Тальному 44, 67 

Зшив торбинку кенгуру 125 

И вот пришла пора нам расставания 87 

И все равно люблю тебя,  

хоть это нелегко 82 
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И растет в Душе моей Любовь 82 

И Счастье пусть приходит в дом 82 

И я летаю и пою 82 

Идем мы навстречу рассвету,  

поем дружно, радостно песню 82 

Идем на Смерть во имя Жизни 82 

Идет паучок 217 

Идет солдат, вцелевший на войне 65 

Идзе дижджик, идзе, таки  

є дробненьки 8 

Идзе дражка шляпава з места  

до млїнїци 8 

Идзе єшень, идзе єшень,  

древох лїсце пада 8 

Идзе жима, идзе жима,  

санки порихтайце 8 

Идзе ладя, колєса єй дуркаю 8 

Идзе ми нєдзеля, лєдво чекам стреду 8 

Идзе свадзба з гори — порихтайце  

столи 8 

Идзе яр, идзе яр, нєт нам  

ластовичкох 8 

Иди, козлик, смело скорее  

за мной! 100 

Иду волки од хотара та дзвигаю  

роги 8 

Иду ли я, стою ли здесь 82 

Иду по лесу, по лугам 82 

Иже херувимы 15 

Из глубей прорытых осколками  

пашен 65 

Из неба возникает дождь 55 

Имейте мужество начать 48 

Имя твое можно узнать 101 

Исусе мой, Исусе мой 8 

Ишло дзивче, ишло по полю  

плачуци 8 

Ишло дзивче по воду през  

панову заграду 8 

Ишол чипкар з єдинї на другу 8 

Ище кус вирошнем та я будзем  

леґинь 8 

Ище мешац нє вишол, нє вишол,  

алє озда видзе 8 

Ище раз, ище раз, ей, пойдзем,  

мила, до вас 8 

Ище сом ше лєм оженєл, уж  

ме жена трепе 8 

Йа, кривого танцю 43 

Йде по місту коляда 65 

Йде січове військо та співає стиха 9 

Його ростила для звитяг 83 

Його Штати знали й знають 83 

Йшли корови 77 

Йшли путі незвідані 49 

Йшли стрільці до бою, йшли  

за вітчину 9 

І в сонце, і в негоду 109 

І горівки, Іванку, горівки 1 

І земля єдина 83 

І знову дощ. Ти дивишся в вікно 76 

І квіт зорі, і спалахи півонії 65 

І кожен лист до листу прихилився 91 

І колискові, й колоскові 63 

І світ воскрес! І, працівник великий 91 

І смеркає, і світає, день  

Божий минає 19 

І тоді, як сніг навколо 123 

І тополь чарівна окраса 56 

І як тепер тебе забути? 65 

Іван мене, моя мати 45 

Іванкова мати, на мене ся дує 22 

Іванку, Іванку, з того боку ярку 9 

Іду боса в роси 65 

Ідуть на цвинтар скорбні люди 83 

Із гілки на гілочку 115 

Із гір Карпат несеться гомін волі 4 

Із давніх, із сивих степів 77 

Із дитинства кожен знає —  

і дорослий, і малий 109 

Із Мора вийшли 83 

Із хати, що у рідному краю 90 

Із-за гори високої з-за гори 12 

Із-за гори чорна хмара,  

а за нею синя 9 

Ізнов настав чарівний час,  

звичайно, як у маю 1 

Імена, імена, імена... Обеліски  

і плити гранітні 90 

Ісусе, Ісусе, Сину Божий 21 

Ісусе мій прелюбезний,  

серцю сладосте 9 

Іхав козак степом 59 

Ішов відважний гайовий  

до лісу темного 9 

Ішов Журило з міста 12 
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Ішов ледар на роботу 83 

Ішов я вранці лугом 40 

Іще весна буяє барвінково 62 

Їде вечір на коні 104 

Їде віз під гору 40 

Їду до бабусі в гості 114 

Їз далеких країв, де немає зими 40 

Їздив зайчик до млина 125 

Їх так багато ноток-незабудок 66 

Їхали з Поділля козаки на Січ 67 

Їхали козаки із Дону додому 9 

К дому подлетели 100 

К телесной боли привыкаешь 57 

Кадзи я ходзела, лїсточки падайце 8 

Кажда дзивка у валалє  

ма леґиня свого 8 

Кажда ружа ма и цернє, гоч  

є барз пахняца 8 

Каждый вечер, лишь только  

погаснет заря 71 

Каже батькові синок 83 

Кажуть хлопці, кажуть: Ой  

яка кирпата! 39 

Как болно ждать тебя сейчас,  

ну почему Душа в разрыве? 82 

Как был я весел, и верил в мечту 82 

Как всегда, перламутром светятся 63 

Как громом весенним, над  

ближней опушкой 61 

Как знать — где буду завтра я? 82 

Как известно, будни серы 55 

Как мало, мало времени —  

а впереди вся Жизнь 82 

Как много ставней  

голубых! — встречаются зеленые 61 

Как мой садик свеж и зелен 100 

Как по быстрой реченьке 20 

Как поведал Сент-Экзюпери 55 

Как понять — в чем  

Правда Жизни? В чем свой Путь мы 

обретем? 82 

Как прекрасен Расвет над Землей 82 

Как птицы свищут версты 79 

Как рвутся струны — знаем мы 82 

Как тот актер, который оробев 219 

Как у нас на улице 169 

Как я могу ей петь! Ей —  

песни о Любви! 82 

Какая боль, какая боль! И что  

же в этой Жизни делать? 82 

Какая ночь! Я не могу 79 

Какое ты красивое, лучистое,  

прекрасное 82 

Калина плаче край могили 18 

Калинове гроно! Український цвіте! 42 

Калїна, калїна над воду ше грєє 8 

Канів над Дніпром. Ген крута гора 80 

Канікули швидко минають 52 

Карпати Вседержитель бачить 83 

Карпати, жадога моя 72 

Картку ми бабусину 110 

Каруселью снег кружится 41 

Касаясь губами крови твоей 29 

Качали ше доли, гори,  

на долїнє стали 8 

Качата-гусята  всю гору вкрили 12 

Качаточка, гушаточка  

з вайцох виходзую 8 

Качка ряску на обід, на обід 107 

Качур на долїнє, качка воду пиє 8 

Квиток квитнє, квиток квитнє  

в природи 8 

Квітка дрібная молила неньку 72 

Квітка рум'яна 83 

Квітне й радіє земля 104 

Квітни, як конвалії в гаях 41 

Квіточка тендітна тягнеться  

до сонця 67 

Квітують в сиву осінь 87 

Квітчастий луг і дощик золотий 65 

Ке те молам, птичко ранобудна 15 

Кед би моя кажда писня  

и криделка мала 8 

Кед би чарни очка даґдзе предавали 8 

Кед зме були у чику, вше  

зме лєм єдну грали 8 

Кед идзеш коло нас, попатри  

на двор наш 8 

Кед ме любиш, мой премили,  

чом ми збитки робиш? 8 

Кед ме уста моєй милей  

лєм раз побочкаю 8 

Кед ми порахуєш гвизди, цо на нєбе 8 

Кед мили руковал, єшеньски  

дижд падал 8 

Кед овоци квитли, куковка кукала 8 
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Кед парадни легиньочок, таки  

и бочкори 8 

Кед по свадзби рано уж сом  

ше гнївала 8 

Кед сом бул на варце у тей  

цемней ноци 8 

Кед сом вчера вечар под  

облачком стала 8 

Кед сом вщера вечар ишол дому  

з поля 8 

Кед сом ишла од газдини, а по  

тей цей ноци 8 

Кед сом ишол вчера вечар од фраєрки 8 

Кед сом ишол коло паньскей загради 8 

Кед сом ишол од милей, уж була зоря 8 

Кед сом лєжал у хороти, мац  

при глави стала 8 

Кед сом ше ховала при своєй мацери 8 

Кед ше Исус Христос на небо  

виберал 8 

Кед ше писар вирихтує,  

на шпацир идзе 8 

Кед я вчера вечар на капурки стала 8 

Кед я ишла вщера вечар з бавеня 8 

Кед я ишол горе шором,  

вшадзи ше швицело 8 

Кед я ишол до вас, ти на прагу стала 8 

Кед я ишол през тот лєс,  

през тот калїнови 8 

Кед я умрем, крашнє ме ховайце 8 

Келішок файний, горілочка добра 1 

Кельо шпиваночки я вчас рано знала 8 

Керестур, Керестур, житко  

ше жовцеє 8 

Керестурски штири дзвони, гей! 8 

Кет сом ше споведал, так  

ми поп поведал 8 

Клади, клади, лебедонько 96 

Клала мати на рушник хрещато 121 

Клеплють коси косарі 83 

Клубочки біленькі 115 

Ключами відлітали журавлі 54 

Князь ночі загубив вінок вербовий 54 

Когда беспечно жизнью  

ты наслаждалась 169 

Когда внезапно возникает еще  

неясный голос труб 122 

Когда на Родину святую 84 

Когда на сердце грусть, печаль 57 

Когда уйдем со школьного двора 104 

Когут піє в тиші 83 

Когуцик-ярабик  нє идз до загради 8 

Кожен день вірні даному слову 59 

Кожен крок до тебе — як на  

перехрестя 75, 96, 98 

Кожна пташка, хоч маленька 51 

Кожне серце тривожать квіти 39 

Кожний вечір хлопці задивлялися 56 

Козак від'їджає, а дівчина плаче 9 

Козак гуляє, шинкарка носить 37 

Коли в душі твоїй весна 65 

Коли в росі купається зірниця 63 

Коли весна прилине в рідний край 98 

Коли весновії розбудять дерева 77 

Коли весняна тиха ніч 41 

Коли вже відцвітають матіоли 67 

Коли гітару я беру до рук 40 

Коли запитують, бува 87 

Коли згрібають у садах опалий лист 87 

Коли кохання — вихор і вогонь 57 

Коли ляже ніч на твоє вікно  

зливами 41 

Коли наші козаченьки 67 

Коли питає хтось мене: Чому одна? 67 

Коли повертаюсь з далекого краю 67 

Коли приходять дні 40 

Коли світ занедужає раптом 92 

Коли сльоза застелить очі 62 

Коли спадають ранні роси 96 

Коли спекотне літо, промені печуть 120 

Коли ся стемніє, засвітиться небо 83 

Коли сяють закохані очі 56 

Коли цвітуть сади 83 

Коли я тебе зустріла 83 

Колиско роду, наша Україно 108 

Колись тут шуміли ліси кучеряві 96 

Колїш ше, колїско, колїш мальована 8 

Коло млина яворина, зацвіла калина 9 

Коло нашей хижи дражка виходзена 8 

Коло нашого двору о весняній порі 65 

Коло плотика ягничка 83 

Коло саду 56 

Коло тої криниці, коло того явора 9 

Коло хати смереки 38 

Колокольчики мои, цветики степные 20 

Колосяться ниви, пломеніє цвіт 67 
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Кольоровий ранок, я виходжу  

на ганок одна 52 

Коляда, Коляда, Коляда, Коляда 30 

Коминяр, коминяр, ша ти таки  

яґод ґар, яґод ґар! 8 

Кому всміхались мальви коло хати 87 

Кому всміхнулись мальви  

коло хати 34 

Кому поэт смешон с его стихами 41 

Кориточко за грош, а шиточко  

за два 8 

Коса..., косарики жито косять 59 

Косила нас чума усіх під корінь 67 

Котик, котик, котенятко 114 

Котику сіренький, котику біленький 5 

Котилося Сонце з гори,  

Колесо Івана, Колесо Купала! 30 

Котяться полями хвилі 96 

Кохана, ми з тобою віч-на-віч 46 

Кохання — радість і печаль 57 

Кохання світ — це дивний острів 90 

Кохання сумнівів не знає 57 

Коцурски леґинє потили, як швинї 8 

Країв красивих пребагато 83 

Край вікна любисток 56 

Край дніпропетровський,  

і юний, і сивий! 60 

Край дороги не рубай тополю 122 

Край дороги широкої 116 

Край лісу хатка, на відшибі 58 

Край села над крутою дорогою 56 

Краса неземная, тебя я увидел 82 

Красавица Осень поет  

светлой дымкой, мягкой  

печалью заходит Луна 82 

Красноград я покинул давно 45 

Красою необ'ятною 82 

Кращого нема нічого в світі 109 

Краю мій, карпатський,  

світку мій чудесний 59 

Крізь гаряче сито 104 

Кругом неправда і неволя 94 

Кружляє в місті жовте листя 62 

Крутий Черемош в'ється 59 

Крутиться, крутиться, крутиться 42 

Крылатая осень над нами  

кружится 68 

Кто мне назначил этот срок 55 

Кто-то мне цветной косынкой  

машет 61 

Кувала зозуля в стодолі на розі 9 

Кувала зозуля та й буде кувати 1 

Куда вы мчитесь, резвые лошадки 57 

Куди ж? Куди пливуть сади 87 

Ку-ку, ку-ку 83 

Кукурічки вгору носа 124 

Кукушкой одинокой 110 

Куля свисне у полі 44 

Купався я у Волзі і Дунаї 67 

Купаюсь у травах пахучих 59 

Курличуть в небі журавлі 40 

Кучерява Катерина чіплялася до 

Мартина 1 

Кущ осінньої калини паленіє  

у вікні 65 

Лагідні весняні ночі зористі! 96 

Лани буяють і цвітуть сади 52 

Лапала я соколїчка, лапала, лапала 8 

Ласкаво просимо, всіх  

друзів просимо 65 

Ластівка маленька під вікном літала 52 

Ластівки під хатою 104 

Ластівочка-щебетушко 51 

Ластовки, ластовки, мили  

мойо птички 8 

Лебеді білі стали на крила 205 

Лебедь моя белая утром прилетела 82 

Левадов, долинов несеся звено 9 

Легедзине — казкове і красиве 67 

Легко в селі гайновати 83 

Лежали скрізь замети сніговії 91 

Лежить намисто в скрині у бабусі 41 

Лежьили берви бервінковії 1 

Лейтенант — нет званья  

благородней 61, 93 

Лейтенанты взводные и ротные 61 

Летели обнимушки 219 

Лети, лети моя пісне! 14 

Лети, моя думо, в вечірню годину 9 

Летить галка через балку 119 

Летіла зозуля та й стала  

кувати 1, 9, 110 

Летіли лелеки 114 

Лето скрылось без оглядки 48 

Летят шары под облака 217 

Летять, летять роки 46 
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Лєм цо знєсла курка вайцо  

дзешка у плєвнїку 8 

Лєпше тей дзивочки, котрей  

петнац рочки 8 

Лєтай, жайворонку, високо по полю 8 

Лєцела качичка, лєцела високо 8 

Лєцела качочка, лєцела високо 8 

Лєци, лєци, стари сокол по полю 8 

Лижьили бирви бирвінковії 1 

Лине пісня здаля 191 

Лине пісня стара 67 

Лине пісня у зоряне небо 92 

Лине поклик світом 83 

Липневої ночі липи запахли 65 

Листом тебе не потривожу 65 

Листья желтые падают 93 

Листья, как колоды карт, разбросив 48 

Листья клена, ка жарины,  

по Днепру плывут 61 

Листячко зелене 83 

Лиш розплющу очі зранку 76 

Лишь бомба первая упала —  

впервые встретился со злом 61 

Ліворуч сяють Лаврські куполи 66 

Ліс в зелені шати одягнувся 113 

Ліс — нам батько, темна нічка —  

мати 9 

Ліси і гори, заждіте їх 83 

Літає в лісі позолота 83 

Літечко, матусенько, завітало 115 

Літнього ранку на росянім  

полі, як заяснів небокрай 18 

Літо бабине — бабине літо 77 

Ллється і ллється, мов часу плин 124 

Лошадь купила четыре калоши 219 

Луцьк — сучасне і древнєє місто 96 

Льется дождь, стучит по  

крыше, заливает все вокруг 82 

Люба мамо, прокидайся 40 

Люба матусе, та я до тебе 9 

Любая жизнь — любви  

сладчайший плод 57 

Любви последняя пора пришла  

и тихо уплывает 82 

Люби свій край, люби людину 65 

Люби, як люблять діти 83 

Любив я дівчину, любив її я 1 

Любив я дівчину, любив я дуже 12 

Любим щиро шестру, брата,  

оца и мамочку 8 

Любить дівчинка Мілена 107 

Любить дівчинка Оксанка 83 

Любичица дробна красни мали квет 8 

Любіть Україну, як сонце,  

любіть 49, 65, 123 

Люблю Бога, тата й маму 51 

Люблю весь світ й тебе у нім 65 

Люблю Вкраїну я свою 113 

Люблю коли пташка співає  

на дворі 65 

Люблю свого я песика 115 

Люблю село, що Кобзівкою зветься 45 

Люблю Україну в вечірній заграві 65 

Люблю усякої пори 77 

Люблю я посидеть в кругу друзей 48 

Любов — кохання, мов той  

цвіт, що зрання розцвітає 9 

Любов моя сердечная, дай мені  

ти крила 65 

Любов не відає сторожі 77 

Любов не знає виміру однакого 77 

Любов прийшла до нас  

тоді зненацька 56 

Любов — це ранішня роса 65 

Любовь безответная, сейчас  

ты со мною 82 

Люди! Вставайте! Очнитесь  

от сна!!! И светлый миг  

к нам придет!!! 82 

Люди, люди молоді 83 

Люди, не пойму — обман  

стал нормой Жизни? 82 

Людиська звуть мене — Карга 106 

Люлі, люлі, баю, бай, прийде  

завтра Миколай 112 

Люлі, люлі, мій синочку 5 

Лягає утома на душу, мов сива  

імла на долину 65 

Ляльки на сцені, в телевізії ляльки 66 

Магдалина, мов калина  

серед літа вбрана 83 

Мак червоний між житами 9 

Макаї, Макаї крашнє подштригани 8 

Мала баба три сини, три сини,  

три сини 8 

Мала мати єдну дочку 83 
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Мала матка сина та го оженєла 8 

Мала сом, мала сом тулїпан за пасом 8 

Мала я фраєра, правда, нєшумного 8 

Мала я шугая такого, як палец 8 

Маленький рай у лоні передгір'я 42 

Мам конїка з медовнїка, алє  

нє сце єсц 8 

Мам я грушку дзешка, пойдзем  

на ню нєшка 8 

Мама виглянула з хати 107 

Мама приходит с работы 219 

Мами оченята, усмішка від татка 141 

Мамо, вечір догора, вигляда  

тебе роса 122 

Мамо люба, глянь, як сяють  

ясні зорі золоті! 15 

Мамо, люба мамочко 101 

Мамо, мамо... Сльози  

ллються тужно 42 

Мамо, мамочко, матусю 40 

Мамо, матусю, мила, хороша 90 

Мамо моя люба 8, 51 

Мамо моя люба купце ми голуба 8 

Мамо моя люба, рідна моя ненько 41 

Мамо моя, мамо, лєм мнє єдну маце 8 

Мамо моя, мамо моя, да ши  

лєм видзела 8 

Мамо моя, мамо, чом ме нє одаш уж 8 

Мамо моя, мамо, я ше на це волам 8 

Манливо сяє обрій зорянистий 77 

Маріє діво преблага 90 

Маріє любове, по Бозі єдина 9 

Маріє! Мати моя милосердніша 17 

Маріє, Мати Христа Бога 65 

Масляна, прийди до нас, завітай  

до нас! 30 

Масляна, прийшла до нас,  

завеселила нас! 30 

Масляная, білий сир 30 

Масляная, ти у нас одна 30 

Материнську пісню колискову 87 

Мати з сонцем встає, сіє долю 54 

Мати сина колихала 5 

Мати сіяла сон під моїм під вікном 191 

Матінко чарівна, рідна сторононька 82 

Матка дзивче вола зоз широго поля 8 

Матусенько мила 114 

Матуся навчила нас пісню співати 109 

Мац ме моя нагваряла:  

Ожень ше, синочку 8 

Мац моя, мац моя, да то нє мац моя 8 

Мац отходзи, а дзивчатко  

за ню кричи: Мама 8 

Маю я слив'янку, як гарячі губи 83 

Между небом и землей 100 

Мене із малку люблять всі дерева 65 

Мене чаруєш ти до млості 56 

Мені ворожка ворожила 38 

Мені з тобою добре, як ніколи 65 

Мені наснилась наша рідна хата 67 

Мені сміються і в негоду айстри 49 

Мені так хочеться, щоб ти мене  

кохала 65 

Мереживо березове просіяло  

блакить 106 

Мерзнет девочка в автомате 15 

Мечется где-то Душа. Что  

она хочет, глупышка? 82 

Мечта б сбылась моя попасть туда 71 

Ми були в ваших школах малі 77 

Ми в небі народилися 110 

Ми в світ прийшли  

успадкувати славу 73 

Ми вам співали щиро, з душею 44 

Ми, веселі і завзяті діти України 110 

Ми веселі малярі 109 

Ми від землі, від золотого поля 67 

Ми гайдамаки, ми всі однакі 4 

Ми — гайдамаки, ми всі однакі 9 

Ми горя всі не хочемо в житті 46 

Ми, дзивчата-Русначки, гей,  

Русначки 8 

Ми — діти Вкраїни,  

зростаємо нині 106 

Ми дуже любим літечко, літечко 115 

Ми ерудити, ми гордість твоя 49 

Ми жєли бервін, бервінком вія 1 

Ми живем на казковій планеті 52 

Ми жьили, барвін, барвінком вія 1 

Ми з тобою не чужі 92 

Ми знову зустрілись весною 87 

Ми зустрілися з тобою 92 

Ми його давно чекаєм 112 

Ми — козаки, ми гордість України 109 

Ми кривого танцю йдемо 12 

Ми маленькі козаки 49 
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Ми на світі народились 110 

Ми наллємо у келихи світле вино 87 

Ми не старієм, бо бажаєм 46 

Ми покликані служити для  

народу, для держави 90 

Ми прийшли до вас не їсти-пити 6 

Ми прийшли, щоб навчатися тут 66 

Ми сміємося весело й дзвінко 107 

Ми сухого 116 

Ми такі у школі 83 

Ми тут росли у Каневі 18 

Ми хлопчики, ми хлопчики,  

серйозний весь наш рід 110 

Ми ходили взимку в ліс 83 

Мила моя премилєна, цо робиш? 8 

Мила моя, ти дримала, я заспал 8 

Мила моя, у цудзини ти далеко жиєш 8 

Милей бистри, шветли очка,  

як гвизди трепеца 8 

Милей на облачку красне  

квеце рошнє 8 

Милей под облаком кажди вечар 8 

Мили мой, дзе же ши? Чи це  

пан Бог цеши? 8 

Мили мой за воду, як ми жаль  

за тобу 8 

Мили мой, мили мой, ша я ци  

нє верим 8 

Мили наш, мили наш, чарну  

кошульку маш 8 

Мили мой мужочку, цо то будзе  

з нами? 8 

Мили мой шугаю, чежко ше любиме 8 

Милі, чарівні слова 109 

Мимо белого яблока луны 110 

Минула ніч і сонце білогриве 73 

Минуты быстро тают 104 

Мир волшебства в сердцах у  

нас — ясной Зарей расцвел 82 

Мир засветился, озарились небеса 82 

Мир прави, мир дава Исус  

Христос наш 8 

Мир предателей, убийц Ветер  

грозный разметал 82 

Мир проснулся, как ребенок 122 

Мишко, мишко, до ямки 12 

Між борами— село 96 

Між царями й судіями 19 

Мій Боже, єдина надія моя 90 

Мій вусатий дід 109 

Мій Гадяцький краю — куточок  

Вкраїни 41 

Мій краю-розмаю 83 

Мій перший вірш написаний  

в окопі 65 

Мій рідний край, ти  

мальовничий і близький 67 

Мінор дарує піаніно 92 

Містечко є чудове в Черкаській  

стороні 67 

Місто спить, згасли вогні 45 

Місто Хорива, Щека і Кия 77 

Місяць на небі — чарівник 41 

Місячний човен над моїм селом 120 

Мне жаль тебя! Ты искренно  

так любишь 169 

Мне надо научиться тебе вслед 70 

Мне родник в пустыне снится 55 

Мне снятся сны, цветные и простые 65 

Мнє наймилши на тим  

швеце мой валалик мали 8 

Многое меняется на свете 71 

Мов веселка, розцвіла 90 

Мов олень той, що загнаний в болото 9 

Мов серпанок срібнотканий 65 

Мова пісня із душі народу 65 

Мово, мово, мов зелене віття 65 

Мовчання — золото, навіщо  

ті слова 96, 98 

Могили розсіялись скрізь по Україні 9 

Мое село, мой милый отчий край 45 

Моє життя, моя надія 126 

Моє рідне село вже з-за  

пагорбів ген виглядає 67 

Моє село, моя колиско 42 

Моє Тальне — це не лише  

Тальянка 44, 67 

Моє ти зболене кохання 87 

Може в житті хтось принаду  

підкине 122 

Може завтра, може, нині  

на дорогу дням новим 110 

Може казка це чи диво? 114 

Може ти не той, про кого мріялось 54 

Може, час би, справді,  

вгомониться 122 
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Можеш, мили, можеш, коло  

нас нє ходзиц 8 

Мой ангел земной, где я все  

потерял? 82 

Мой дом там долу, над домом хмари 8 

Мои друзья прощаются со мной 87 

Мой конь вороной, унеси  

меня вдаль 82 

Мой луч неземной расцветает  

в ночи 82 

Мой любимый 217 

Мой оцец, моя мац дали  

ме мальовац 8 

Мой оцец худобни, а мац ми  

нїч нє ма 8 

Молимося Богу, молимося щиро 126 

Молода ворітнице, відчини  

ворітонька 12 

Молодая дівчинонька плакала,  

ридала 9 

Молодий жовнір хтів си женити 1 

Молодь, молодь всієї землі 92 

Море хвилями падає з неба 63 

Мороз и солнце; день чудесный 20 

Мотилї, мотилї, уж квитню овоци 8 

Мою печаль гойдає липень 77 

Моя бандура-пісня України 205 

Моя вербо, моя калинонько 105 

Моя Вкраїна щедрістю багата 65 

Моя жона, як та квітка, хоть  

ся не пудрує 83 

Моя земля, мій рідний краю! 205 

Моя Земля: Соборна Україна 83 

Моя земля, як вишиванка мами 121 

Моя любимая, со мной 82 

Моя любовь ко мне придет 87 

Моя мама є найкраща в світі 40 

Моя молитва нехай лине 29 

Моя свічка догорає 83 

Моя столиця — краща з-між усіх 49 

Моя Україна, довічна перлина 65 

Моя Україно, богатство моє 40 

Моя Україно, ти в скруті сьогодні 59 

Мріє росточок явором стати 123 

Мріється бути у вічнім полоні 77 

Мріють крилами з туману  

лебеді рожеві 73 

Музику, музику чутно звіддаля 109 

Музыкой для меня, Боже 29 

Мутная река воспоминаний 41 

Мчать онуки до дідуся 83 

Мчаться коні по сніжному полі 65 

Мы встретились случайно  

и негаданно 82 

Мы ей Здравствуй! сказали  

когда-то 93 

Мы живем печалимся,  

рождаемся и старимся 71 

Мы приходим в Жизни дом 82 

Мы Родину помним  

в солдатской шинели 65 

Мы сегодня в этом зале 68 

Мы сказки дослушать свои  

не успели 65 

Мы созданы с тобою друг  

для друга 57 

М'яко стелиться сніжок 107 

На балу случилась драма 219 

На берегах Ріки і Тиси 57 

На білому світі багато чудес 106, 108 

На болоті біля гатки 107 

На вгороді коло броду  

барвінок не сходить 104 

На Великдень, на соломі  

проти сонця 72 

На величнім Майдані столиці 65 

На вершині цвітуть ромени 42 

На веселих коченят 109 

На весну прилітають лелеки 65 

На вигоні під горою маки зацвітали 39 

На високей гори шнїжок ше билєє 8 

На галяві, під сосною 96 

На гладь Черемошу наніс  

день порошу 96, 98 

На горбочку, де вербичка 107 

На гори є шалата, шалата, шалата 8 

На Горині туман запліта верболози 66 

На Горині туман, з'єднали  

ми два серця 66 

На горі пасе отара 83 

На горке я сидела 100 

На городі буряча, та й м'ягенька  

гичка 1 

На городі квіти так гарно зацвили 1 

На далекій півночі, на рейді 44 

На далекій півночі — на рейді 67 
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На далекій полонині спів трембіти  

знов лунає 59 

На даху бурульки плакали 110 

На дворі ніч давно темненька 83 

На дзвіночок джмелик сяде —  

дзень-дзелень! 106 

На долонці в Лесі 105 

На дубових вітах 101 

На Дунаєчку, край бережечка 100 

На Душе так больно — здесь  

царит печаль 82 

На желєней травки, травки  

паше заяц 8 

На заручини до любки 83 

На зелених кручах Тікача-ріки 67 

На землі ти, чоловіче 83 

На землю вже вечір лягаєУже  

сонечко закотилося 43 

На землю тиха ніч лягла 20 

На зорі встаю ранковій 67 

На Ісуса позирає 83 

На камені ноги мию, на камені стою 9 

На квітучому березі Тікича 44, 67 

На ковре из желтых листьев  

в платьице простом 122 

На конєц валала дзивки ше купаю 8 

На конєц валала там ше вода точи 8 

На конїчку злати кантар,  

ей, злати кантар швици ше 8 

На концу биваме, прецо нїч нє маме 8 

На краю валала єст там карчма мала 8 

На краю села хатина 38 

На кручах Родня задиміли вишні 18 

На Купала земля прибралася 87 

На лід уночі нападали 92 

На лугах лелеки, де густі шувари 83 

На Миколая під білу подушку 40 

На мир гляжу я с грустью  

и улыбкой 68 

На нашей загради желєна дикица 8 

На небесному прузі 75, 96 

На небі зірка ясно сіяла 88 

На ножках — валенки,  

Сибирь морозная; Леса Сибирские 84 

На острові Лабемба 109 

На пажички при долїни  

трава желєна 8 

На перехресті сильних почуттів 109 

На підвіконні в класі квіти 109 

На плацдарме в сорок пятом 61 

На плацдарме в сорок третьем 93 

На плотику семибарвнім  

очеретянім 104 

На подолі білий камінь 4 

На полю верба, под вербу вода 8 

На поля засіяні, на луги 101 

На полянці світовій 115 

На полях наших безкраїх 113 

На пондзелок борщок,  

на вовторок гращок 8 

На поповім оболоню  пси в'їдають 12 

На притомлену межу 62 

На проселках России, у деревни  

любой 20 

На пухнастій красуні ялинці 40 

На рассвете дым березовый 93 

На Різдво Христове 6, 21, 83 

На різдвяні свята всі ся радуймо 6 

На роботу йду щораночку 18 

На родной Земле пепел  

серый лежит 82 

На ромашку бджілка сіла 107 

На світанні запашні 109 

На світі все буває 124 

На світі нас лиш двоє 83 

На селі стояла хата 40 

На Семена, на Семена —  

осінь починається 44 

На славу нащадкам Романа  

й Данила 75, 96 

На снег упали солнечные блики 55 

На сонці квітка сяє 17 

На сонячній галявині в країні  

чарівній 107 

На сповідь йду до Тебе, Боже 90 

На спомин синочку 83 

На стежку станеш, вирушиш  

від хати 106 

На стерні коло ріки 83 

На столі — свята вечеря 105 

На стред Америки карчма мурована 8 

На сцені квітнуть хороводи 67 

На твоїх руках тиха ніч тремтить 231 

На тебя надеюсь я 29 

На тим нашим шоре мира нєт  

по ноци 8 
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На три доли 67 

На Україні соняхи цвітуть 65 

На улице Мира — веселый народ 110 

На холмах Грузии лежит  

ночная мгла 70 

На цо ви мнє, мамо, до школи  

даваце? 8 

На човні нас було тільки двоє 87 

На широкей ровнї там ше  

дзивче модлї 8 

На штред заградочки розквитла  

фиялка 8 

Наверно, ты права — мы,  

наконец, расстались 82 

Навік благословенна та година 96 

Навіки чудесна 83 

Навіть на останнім рубежі 122 

Навіть сумніватися дарма 44 

Нагадала баба діду 44 

Над берегами Тікача —  

річки неспокійної 67 

Над берегом цвіте рясний бузок 63 

Над Бугом сумує калина 96, 98 

Над Вертепом засвітила 83 

Над гору високу голуби лєтаю 8 

Над лугами і над нивами 56 

Над моїми днями пролетіли гуси 87 

Над нашею столицею 92 

Над небокраєм 83 

Над Поліссям небо синє 205 

Над рікою верби гнуться 67 

Над річкою тиша врочиста 39, 92 

Над річкою, у затінку верби 191 

Над річкою Ужем чисті небеса 83 

Над ставом у парку туман  

простелився 67 

Над Стиром небо зоряне 96 

Над тихими садами — білий дим 41 

Над циганським табором  

зіронька не спить 59 

Над Чорнобилем — тиша,  

над Чорнобилем рай 90 

Над широким Дніпром 56 

Називають кучерявим у народі дуба 59 

Назло иль вопреки ненастью 57 

Наисце зме гунцути Руснаци,  

Руснаци 8 

Найбільша цінність у народу 126 

Найкраще село на Вкраїні 96 

Найкращі квіти 58 

Наймиліше в світі свято 83 

Наймиліше мені в світі 51 

Найсвітліший отче 112 

Накошени марадики шором  

поскладани 8 

Наламаю маю, сум-журбу розмаю 98 

Наливайте, браття, кришталеві чаші 38 

Нам вместе очень трудно... Очень! 57 

Нам з дитячих мрій 109 

Нам треба вишити рушник 59 

Нам улыбается Земля 82 

Нанизую слова, немов намисто 120 

Напевы Земли родной поют  

в мой рассветный час 82 

Напувай коня, козаче, адже  

завтра знову в путь 90 

Народе мій, твій біль і гнів водив  

мене в огонь і воду 65 

Народився у Карпатах 83 

Народила в муках сина 67 

Народила мене мати 67 

Нас болить за квітку 83 

Нас зібрала рідна пісня в коло 106 

Нас кличе оманлива фата-моргана 49 

Нас мелодія 121 

Нас народила Україна, свята  

Тарасова земля 67 

Настав розлуки час 90 

Настред Ингросбора велька  

сала стої 8 

Научив Ти нас, Боже, молитись 221 

Находить тінь, і день пройшов 110 

Наче блакитною стрічкою 107 

Наче бородатий гном 52 

Наче птахи оті перелітні 16 

Наче свіжість нового світанку 96, 99 

Наче срібні розсипи 87 

Наче стрічка, в'ється Тиса;  

Земне долаючи тяжіння 57 

Наш малесенький бичок 125 

Наш музика файно грає, весело  

сі дивит 1 

Наш пер-музыкант был  

не очень богат 100 

Наш храм науки світлий  

і просторий 67 



  

 224 

Наш Яничок зос конїком  

ровно ше забавя 8 

Наша воля — чаша недопита 121 

Наша доля — його рани 83 

Наша квочка невеличка 231 

Наша курка єдно рано  

шицких нас збудзела 8 

Наша пісня, наша мова 83 

Наша пісня, як дівчина 59 

Наша піч на ногах стоїть 1 

Наша хижа обилєна, при  

нєй ружа засадзена 8 

Наше сердце на ладони 120 

Нашим шором будзе у нас калдерма 8 

Наші літні дороги й стежини 110 

Наші мрії збулись 96 

Наштред Керестура шиви  

качур плїва 8 

Нашуміли нам дуби  

в Шевченковім краї 44 

Нащо мені чорні брови 47, 53 

Не боявсь козак зими,  

ні своєї жінки 67 

Не буди мого серця знову 65 

Не вернуть мне ту ночку  

прохладную 79 

Не весна тогда жизнью веяла 20 

Не виходь у море під чужим  

вітрилом 63 

Не вір, коханий, плач уже не мій 65 

Не вставай, тумане 37 

Не говори любви: Прощай.  

Не говори 70 

Не дай судьбе перекроить себя 45 

Не дивуйтесь, що квітом  

прекрасним 20 

Не залишай мене в цю ніч 40 

Не згоден з тим, що скоро  

світ загине 57 

Не здесь ли ты легкою тенью 169 

Не зітхай, а працюй, поки сили ще є 9 

Не знаходжу місця вдома,  

місця вдома 77 

Не знаю, зачем я пришел на рассвете 82 

Не знаю... Не знав я ніколи 83 

Не зная страха и тоски 29 

Не крутіть строкатий глобус 109 

Не ми в тім винні, що роки 77 

Не може Мати приховать 63 

Не молитвою стослізною,  

як звертаються усі 90 

Не надо слез, не надо горя 82 

Не нові для нас це вісті 49 

Не одпливай від мене у світи 16 

Не отнимай моей надежды 57 

Не падай духом, не журися 65 

Не питай мене — чому сумую 57 

Не піду додому 64 

Не плач, Матвійку 67 

Не помічаємо нікого навкруги 76 

Не прихилю до ніг твоїх  

неба блакить 76 

Не продавайте батьківської хати 66 

Не прожити в цьому світі 123 

Не розпитуйте дарма 117 

Не сама, не сама калину ламала 72 

Не скупися, доле, на любов і мрії 121 

Не сповідь це, синку, а згадка 46 

Не сумуй, берізонько, край вікна 87 

Не сумуй калино рано вранці 40 

Не сумуй, коханий,  

що прийшла вже осінь 90 

Не сумуй у цю ніч, бо Вертеп  

вже стоїть на порозі 52 

Не так все сталося, як нам гадалося 57 

Не такі ми вже маленькі 111 

Не тепер, не тепер  

на гриби ходити! 101 

Не тепер, нетепер на гриби ходити 9 

Не тягни за хвіст кота 83 

Не участник шумных я пирушек 57 

Не ховайся. Від любові не втекти 57 

Не шукайте причин, не шукайте  

причин для розлуки...  62 

Не щебече пташечка 231 

Не щебече соловейко 119 

Не щебече соловейко  

в гаю зелененькім 51 

Небеса й вода тут сині 83 

Неблизька дорога до рідного дому 121 

Небо з вітром закружляло 122 

Небо наче в позолоті 20 

Небо синє — ні хмарини 105 

Небути чи бути — залежить від нас 83 

Невольо, невольо, нє ор польо мойо 8 

Негаданий дарунок дивини 77 
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Недумано, негадано забігла  

в глухомань 65 

Нежностью юной вздохнет ветерок 68 

Незабутній, прекрасний,  

прощальний 67 

Нема її дома, пішла по малину 1 

Нема повітря... Все в тумані 76 

Нема та й не буде такої потішки 9 

Нема тебе — і світло дня зникає 65 

Нема тебе і я цілую небо 67 

Немає без Соборності Вкраїни 76 

Немає знань — життя смеркає 121 

Немов в студеній глибині ночей 126 

Немов із ситцю скатертина 16 

Немов оновлення провісник 63 

Немов хлібину, Сонце золоте 77 

Ненько, люба ненько 40 

Непомітно пройшли  

міліцейські роки 87 

Неруш! Я — джміль 117 

Несе Галя воду, коромисло гнеться 9 

Несе киця на хвості 100 

Несказанне у нас почуття 40 

Нестримно і розкуто, крізь віки 65 

Нет без веры жизни, как  

не верить людям? 82 

Нет, не уходят, умирая, навечно  

матери от нас 61 

Нехай підождуть невідкладні справи 78 

Нє будзем кашу єсц, бо каша горуца 8 

Нє верим сам себе, анї, мила, тебе 8 

Нє до терня, нє до церня 8 

Нє думай, нє думай, бо уж по думаню 8 

Нє женєл сом ше сам, женєлї ме жени 8 

Нє зрубуй , нє сцинай желєного дуба 8 

Нє мам анї гласу, нє мам я гардого 8 

Нє мам злата, мила мамо,  

най ци подаруєм 8 

Нє орем, нє шеєм, само ше ми родзи 8 

Нє плач, млодо, нє плач,  

будзе мац паметац 8 

Нє стой, жецу, там при пецу,  

бо диждж на це пада 8 

Нє так то ше стало, як я розраховал 8 

Нє тот чловек ґазда, цо красни  

конї ма 8 

Нє швиц, нє швиц, мешачочку,  

нє швиц ти нїкому 8 

Нє швиц ти, мешачку, нє швиц  

ти нїкому 8 

Нєт то красше дзивчаточко  

у бачваньскей країни 8 

Нєшка рано нашим двором  

густа молга стала 8 

Нигде неє краю (на усьому світі!)... 83 

Низько чайка зліта,  

де озерна блакить 99 

Никому объяснить не берусь 48 

Никто не забыт и ничто не забыто 65 

Нині ся з'явила весела новина 9 

Ничего на свете лучше нету 110 

Ні в Європі, ні в Китаї 67 

Ні не дарма оті, друже, надії 95 

Ніби зіронька, що світить 42 

Ніжна й лагідна квітка 66 

Ніжні листочки 66 

Ніжно дивляться очі 123 

Нікому ся не дивую, лиш  

свому батеньку 1 

Нічка була темна, всюди було тихо 9 

Нічка йде ласкава 59 

Нічка маєвая 221 

Нічка минула, скрізь посвітліло 118 

Нічка темна пізня 108 

Нічка ясна, зорі сяють, місяць  

ясно світить 9 

Нїгда я нє видзел так дзивчатко  

плакац 8 

Нїжей од валала фиялочки садза 8 

Нїч ше то нє вредзи, так твардо  

любовац 8 

Нова радість, нова радість  

світу ся з'явила 89 

Нова радість стала, яка не бувала 88-89 

Новая радість, новая радість  

світу ся з'явила 88 

Нови рок приходзи, дзеци  

радосц маю 8 

Новий рік у білій кожушині 113 

Новти мойо, новти, кельо  

вельо вас знам! 8 

Новый день царит за тучей,  

знаю — будет мир нам лучше 82 

Ноц над Вифлеєм цма ше спущела 8 

Ноченька темная 20 

Ночи белые  перекресток Любви 82 
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Ночі солов'їнії, ночі весняні 122 

Ночка месяц утопила 45 

Ночь бывает темная 68 

Ночь весенняя дышала 104 

Ночь на Купала — чудесный  

наш праздник 82 

Ночь наступила, померкнул закат 104 

Ночь сожгла за собою мосты 68 

Ночью звезды на бархатном небе 20 

Ну, добрий вечір, Києве мій милий 65 

Ну ж бо, писати листа всі до раю 112 

Ну, здрастуй, Київ-град 87 

Ну, не мовчи ж 65 

Ну, чим я завинив так  

перед світом 46 

Нумо в похід, соколята! 231 

Нумо, дітки, до лісочка 115 

Нумо, нумо, збираймося 109 

О Божая Мати 83 

О Боже великий, святий,  

всемогутній 96 

О Боже, спаси і помилуй 83 

О, Горличко, ти чом одна 77 

О, Господи, не дай мені зазнайства 21 

О дивноє народження Божого Сина 9 

О, Діво, Пречиста Маріє 98 

О, если б мог выразить в звуке 169 

О, как высоко закрепил моряк  

отважный паруса! 20 

О как подобен я смотри, свече 240 

О, не дивуйсь, що ніч така  

блакитна 65 

О, не забудь, молю тебе 47 

О, не забудь про день утіх 72 

О Родина могучая! 61 

О світла правда вічного життя 21 

О, серця мого скарбе, і муко,  

і відрадо 83 

О сини мої, сини 83 

О спасении души молитва моя 29 

О спомагай нас, Діво Маріє 9 

О тебе пою, ширь безбрежная 68 

О чем грустишь, душа моя? 70 

О, як Вкраїні вгамувати біль...  121 

О, як тихо, як чарівно 64 

Об'єднаймо наші серця гарячі 121 

Обличчя Господа святе 83 

Обмітайте двори 1 

Обнімав я тебе до незмоги 87 

Образ твій побачила ввісні 126 

Обрій степу раннього кривавіє 59 

Огрызаясь и пятясь оставили  

мы поле брани 48 

Огурочки навязани, хто же  

их оплєє? 8 

Од квеца до квеца вредни  

пчолки лєца 8 

Од Києва до Лубен насіяла конопель 1 

Од конца до конца нє пойдзем  

за ґдовца 8 

Одай ше, дзивочко, ша ши  

уж нє млада 8 

Одвіку жили у народі 59 

Одержимо завше мрію у святих  

місцях бувати 83 

Одиничка уже спить 40 

Одиноко я иду, Счастья мир  

свой обрету 82 

Одкаль вщера вечар мешачок вишол 8 

Одламани млади конар нєшка  

на тополї 8 

Одна єдина ти в цілому світі 45 

Одна земля, одна надія 109 

Одна-однісенька синичка 65 

Одягну вишиванку-сорочку 113 

Оженїл би я ше, лєм да нова мода 8 

Оживає душа і сміється 59 

Оздаль же моя мац на каменю мала 8 

Озовись сопілкою 110 

Озори мене цвіт-калиною 110 

Ой Боже, Боже, зглянься на нас 218 

Ой бре море, бре!  Сип,  

шинкарко, ще 218 

Ой бриніли ключі з ночи 12 

Ой бурлака молоденький 91 

Ой в долині, вдалині 124 

Ой венчику, мой венчику,  

красни барвенкови 8 

Ой весна, весна да весняночка 15,  

 17, 33 

Ой ви, берези, били берези 8 

Ой вийди, таточку, протів нас 1 

Ой високо в синім небі зірка  

засіяла… 88 

Ой відсіль гора, а відтіль друга 102 

Ой війна, війна, світова війна 9 
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Ой, вітри злетіли з моря на долину 63 

Ой вставайте, браття, бо вже  

Божа днина 89 

Ой Ганнусю-серце, викупи деревце 1 

Ой гиля, гиля, гусоньки на став 1 

Ой горела полонина , горела, горела 8 

Ой, грає скрипка уночі 87 

Ой дала-с мя, моя мамо, за ліс,  

заліщину 9 

Ой дєдику-серце, викупи деревце 1 

Ой дзен добрий, пане господару,  

до тебе 89 

Ой дівчатка-весняночки 111 

Ой дозвольте в хату зайти! 30 

Ой заблїсло стрибло-злато  

од горе до долу 8 

Ой заграли музики, музиченьки  

заграли, заграли 37 

Ой заграю я! 30 

Ой зажену я три плуги 12 

Ой зацвіли фіялочки, зацвіли 116, 140 

Ой зачах, ой заслаб подорожник 100 

Ой з-за гори кам'яної голуби  

літають 9 

Ой Іванку, Іваночку 231 

Ой казала мені мати та  

й наказувала 9 

Ой курився степ у ранковій млі 59 

Ой летіла горлиця, сіла на вербі 44, 67 

Ой, летіла дика гуска з вирію 40 

Ой летіли воробці: ці, ці, ці 1 

Ой летіли дикі гуси 39 

Ой, летіли лебеді понад полем 40 

Ой летіло два ангели понад цей двір 1 

Ой літа орел, літа сизий 35 

Ой любив я дівчину чепурненьку 9 

Ой, мамині очі, на небі дві  

зіроньки ясні 59 

Ой мамо, мамо, гречана каша 1 

Ой мамо, мамо, що робити маю? 44 

Ой мешачку, мешачочку  

нє швиц ти нїкому 8 

Ой на гори шено з дижджом  

почарнєло 8 

Ой на горі калина, під горою малина 45 

Ой на горі, на високій, зоря засвітила 9 

Ой на горі, на горі пасла  

дівка лебеді 218 

Ой на горі, на Маківці 4 

Ой на горі, на просторі 87 

Ой на Івана, ой на Купала 30 

Ой на річці дивина 125 

Ой наткала полотна 217 

Ой не вийся, хмелю, та  

до верболозу 67 

Ой не сама, не сама калину ламала 9 

Ой не час тобі та й Нечаєнку 95 

Ой нумо, нумо заплетімо шума 12 

Ой нумо, нумо, заплетімо шумо 9 

Ой, пане-господарю,  

крайте коровай 67 

Ой піду я в полонину 38 

Ой піду я в синьогори 83 

Ой піду я до млина, до дірявого 9 

Ой піду я лугом, лугом долиною 100 

Ой плаче голубка у желєним гаю 8 

Ой побреду, побреду по коліна  

в лободу 1 

Ой повіяло з поля 96, 99 

Ой пожену коні паст на багна,  

на багна 9 

Ой поїду я аж до Люблина 12 

Ой поле, поле, туманом покрито 9 

Ой поля, поля обширні 67 

Ой посію квіти 205 

Ой прийшла весна тихим вечором 41 

Ой продала дівчинонька гребінь 140 

Ой рівняй, Боже, гори, долини  

рівненько 1 

Ой розпука, мой брацику,  

боляца розпука 8 

Ой руснаци-браца, на ровним жиєце 8 

Ой садила огірочки близько  

над водою 9 

Ой скочила молоденька з порога 1 

Ой служив я в пана  

та й на перше літо 9 

Ой, спатоньки хочу 20 

Ой спи, дитя, колишу тя 43 

Ой спи, наша пташечко мила 98 

Ой старосто-серце, викупи деревце 1 

Ой сяду край віконечка  

та й думку думаю 9 

Ой, там, за горою, ясне сонце  

сходить 90 

Ой, там, за широкою брамою 45 
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Ой там на горі церкву  

будують. Дай йому 89 

Ой там, на калині, зозуля кувала 111 

Ой там під дубом, під дубом зеленим 9 

Ой там у лісі над гаями  

сова закричала 9 

Ой ти, вербиченько, —  

зелена хмаронько 59 

Ой ти дубе, дубе, ти зелений дубе 18 

Ой ти, місяцю, а я — зіронька ясна 9 

Ой ти, річенько невеличенька! 96, 98 

Ой ти, старий діду, чому  

ся не жениш? 9 

Ой три шляхи широкиї 94 

Ой, у дворі хата 52 

Ой у лісі дубина 51 

Ой у лузі червона калина похилилася 4 

Ой у місті, та й на ринку,  

даль туманну 59 

Ой у нашім городочку два дуби  

тоненькі 9 

Ой у полі верба, під вербою вода 9 

Ой у полі жито копитами збито 9 

Ой у полі могила з вітром  

говорила 103 

Ой у полі нивка, росте материнка 9 

Ой устану я раненько, встану  

ранесенько 126 

Ой учіться, діяти любі 51 

Ой, хлопці, залиште Марену  

дівчатам, віддайте, віддайте  

ви нашу Марену 30 

Ой хмелю ж мій, хмелю,  

хмелю зелененький 9 

Ой ходить сон коло вікон 5, 72, 110 

Ой, хотілося мені 96 

Ой цвітуть, ой як цвітуть 44, 87 

Ой цімборику-яворе 83 

Ой чи правда, чи нє правда,  

чи зложели байку 8 

Ой чий то кінь стоїть, що сива  

гривонька 45 

Ой чого воно у нас 65 

Ой, чого ж цей ворон 65 

Ой чого ти, тополенько, не цвітеш 96 

Ой чорна я, чорна, як тая чорниця 9 

Ой шуміла ліщинонька від вітру  

буйного 1 

Ой, що ж то за шум учинився 102 

Ой я дівчинка Настуся 115 

Ой, Яблуне рідна, Зелена Діброво 65 

Ой як же красно, зелено 37 

Ой як, як по садочку ходити 12 

Ой, які бо ви хороші 49 

Около водички червени ружички 8 

Окрилено, натхнено, урочисто 40 

Окунці-стрибунці чом такі  

стурбовані? 100 

Омріяній, коханій і святій 45 

Он на крыльях мечты и ветров 93 

Он стоїть на якорі 219 

Он чудак, чудак от роду — что,  

друзья, тут скажешь? 61 

Оно металось до утра 20 

Оновлений Гадяч встає перед нами 41 

Опале листя дощ полоще 64 

Опустясь головкой сонной  

под огнем дневных лучей 20 

Орал мили, орал, а милєнку волал 8 

Орали би штири волки, орали 8 

Оранжеву стрічку зав'язував тато 113 

Ораче, ораче, цо поля ореце? 8 

Органи играйте, Петра величайте 8 

Осень в березках — земная краса 82 

Осень — грусть и любовь 68 

Осень... дождь... стучит  

капель в стекло... Мысли... думы...   

приходят, как назло 82 

Осінні дощі відшуміли 96 

Осінній день березами почавсь 65 

Осінній день, як тінь, зникає.  

Йому немає вороття 54 

Осінній дощ співає пісню зрана 57 

Осіннього неба зажурена просінь 41 

Осіннього ранку 124 

Осінь в саду розлилася 56 

Осінь вже настала 100 

Осінь. Дощик сіється 110 

Осінь щедра на усе 121 

Останній дзвоник задзвонив  

у школі 40 

Остань Ти з нами , бо вечар ту 8 

Острожечки мойо, давайце ми огня 8 

Ось і в коледжі свято настало 45 

От і скінчилась зима 87 

От любви до отчаянья 55 
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От ранней зари ищу я Тебя 29 

Отболело ли, онемело 55 

Отвален камень от скалы 15 

Отець — Бог, людино 83 

Ото я си полюбила якогось неробу 9 

Ото-м ходив, ото-м ходив,  

ото-м находився 1 

Оточив Тернопіль замок  

над Серетом 58 

Отчего Святой, настал тот час 29 

Отчего течет вода с этого  

младенца 219 

Ох, я проснулась чуть светало 240 

Очи мойо, очи, нє добре патрице 8 

Очі волошкові — зваби чарівні 83 

Очі синії, сині, дала мати дівчині 39 

Очі твої, наче квіти 66 

Павочка ходить, пір'ячко губить 124 

Падає листя, падає 34, 87 

Падає, падає дощик дрібненький 115 

Падают, падают листья 33 

Падають листя 63 

Пайташочки мойо, дайце  

ми жверкадло 8 

Пайташочки мойо здрави оставайце 8 

Палєнко, палєнко, шерцо и душа 8 

Палочка считалка прилетела галка 104 

Пам'ятає ще дідова хата 87 

Пам'ятаєш, моя мила, як було зразу 1 

Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю 67 

Пані молода, вельможна пані 1 

Папа, патисон 40 

Пара білих лебедів 16 

Парк давно опустел, улетели  

и птицы, и листья 120 

Пас я кози, пас я воли  

на желєней травички 8 

Пасла би я воли, нє знам, як им мено 8 

Пасли пастире стадо на прилогу 8 

Пасло дівча три корови там  

під гаєм скраю 9 

Пахне цвітом медовим, травою 65 

Пахнуть трави 56 

Пача ми ше, пача, чарни очи пача 8 

Паше дзивче пави на желєней трави 8 

Певец младой, судьбой гонимый 169 

Перед нашима дзверми, дзверми  

квиток лелийови 8 

Передзвін гучних пісень  

розбудив ще сонний день 126 

Переманочка чорная галочка 1 

Перемога, перемога 67 

Перепеличин чоловік іде 12 

Перун идет, Перун пришел   

встань гордо, славянин! 82 

Перун, как сказочный Огонь,  

он Силой яркой воспылал 82 

Перша Читанка — гарно писана 111 

Песик в мене є маленький 40 

Песни петь и слушать не устану 48 

Песню грустную, как  

прощальный бал 71 

Песня речкой журчит, ярким  

Светом горит 82 

Пила би ше палєночка, пила  

би ше, пила 8 

Пила бим, пила бим з Дунаю водичку 8 

Письма мои ты читала,  

но не ответила мне 82 

Пищалочка вербова, пищок  

яворови 8 

Півник молоденький 75, 96 

Під вікном у мами зацвіла калина 67 

Під горою, над рікою 51 

Під зорями село ще буде спати 121 

Під Карпатами наш край 83 

Під містечком Берестечком 96 

Під моїм віконцем ніжна горобина 65 

Під наметом-небесами 83 

Під облачком явір похылений 22 

Під прапором нашим 121 

Під святе крило Собору 83 

Під серцем нас плекають матері 77 

Під сонцем Дніпро золотиться 80 

Під хрест Твій стаю, Спасителю  

мій милий 9 

Під ялинкою у лісі 107 

Піднімаються ранні тумани 67 

Піднялося сонце мостом золотим 107 

Підстрибує і не тужить 115 

Пісенька оця моя 100 

Пісенька сніжна, з дитинства  

знайома 109 

Пісні мої... я їх збираю в полі 65 

Пісня і казка ходять у парі 107 

Пішла мати на село 1 
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Пішов би я в ліс по дрова,  

в мене жінка чорноброва 100, 102 

Пішта вдинь ночує... 83 

Плавно, как лебедь, по влаге  

прозрачной 104 

Плавно листья рыжие летают 104 

Плакав сорок другий рік 83 

Плакав спозаранку найдрібніший  

дощик 106 

Плакал заяц, плакал там,  

дзешка за заграду 8 

Пламя Любви  необьятная Сила 82 

Плач ти, Марчо, плач ти  

и вилївай слизи 8 

Пливе качур, пливе качур  

в горохвянім вінку 12 

Пливе над білим садом птах 77 

Пливе хмаринонька  

по небу синьому 120 

Пливи світами, пісне любові 9 

Пливли роки лавиною стрімкою 80 

Пливуть літа життя все далі й далі 83 

Пливуть роки в молочному тумані 76 

По вечерам над ресторанами 15 

По галявці лісовій 110 

По городі ходжу і фасольку саджу 1 

По гриби ходила Зіна 101 

По діброві вітер виє 86, 94, 119 

По долині дівчина 42 

По коліна в воді стою, пити  

ся не хоче 9 

По коліна в воді стою, п'яти  

ся не хоче 12 

По конєц валала фиялочки садза 8 

По лісі ходити кулемет носити 9 

По полю иду, как Рассвет, пою 82 

По садочку ходила 121 

По світу я поїздив, ой, багато 44 

По селу тепер щоднини 101 

По траві шовковій 113 

По тропинке идем  

и с тобою поем 82 

По цілім світі сталася новина 9 

Побил би це, побил, тот мой  

гореньки плач 8 

Побожна Ужанська долина 83 

Поведай, песня наша 20 

Поведаю людзе, же сом жена мерха 8 

Поведзце нам, пастушкове,  

цо сце видзели 8 

Повилися огірочки, в зеленії  

попліточки 12 

Погляда юне личко у світле  

люстерко 40 

Поглянь, чорноброва, —  

летять журавлі 59 

Погойдують хвилі вітри  

легкокрилі 75, 96, 98 

Под венком лесной ромашки 79 

Под ветром певучим 68 

Под звуки трепетного вальса 70 

Под лепет волн и птичье пенье 93 

Под луною черной 219 

Под небом золотым есть  

город золотой 122 

Под облачком черешенька,  

а у дворе два 8 

Под столбом лежит ледышка 219 

Под явором, под желєним, стала сом 8 

Подаруй мені зоряну ніч 90 

Подивись на поля — зеленіє земля 108 

Подивись: по небу голубому 40 

Подивись, яка краса 107 

Подивіться, мої ненько, в віконце 1 

Подкралась старость  

к юности моей 57 

Позбирали зірниці ранкові 106 

Позвольте Господу войти в вас 29 

Позич мені крила 83 

Познац бо ме, познац, же  

уж пришла яр 8 

Познац, Боже, познац  

леґиня нялкоша 8 

Поїду завтра в гості до бабусі 40 

Поїхали діти в далекі світи 46 

Пока еще в душе живет 70 

Поклич мене ти серцем 67 

Поклонись цветку весеннему 68 

Поклоняются святым,  

поклоняются Богам 82 

Покотивсь туман над полем 44 

Покотився туман по полю 67 

Покотилася зима 77 

Покрыты лица злобою  

и капельками пота 48 

Пол блещет, как радужный глянец 61 
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Поле, як і тисячу літ,  

простяглося радістю від 77 

Полевые цветы возложил  

я к подножью 45 

Полетіло літо вслід  

за журавлями 34, 87 

Полинула свіжість з небес 120 

Полинули літа мої у світ 41 

Полная сил, ароматная,  

нежная яблоня 17 

Половина садів цвіте,  

половина в'яне 9 

Половіє жовта нива 83 

Полонила ти душу 106 

Польо мойо, польо миле,  

ти ми даваш хлєба 8 

Полюбел я шварне дзивче  

з чарнима очима 8 

Полюбили шме ше єдней  

квитней яри 8 

Поляна, поляна, на поляни яма 8 

Помали, овечки, горе рубанями 8 

Помахали літа журавлиним пером 65 

Поме дому рачи, з гори  

ше нам мрачи 8 

Поме, пайташ, поме, дзе  

два швички горя 8 

Поме, хлапци, поме, до  

тей Амерички 8 

Помирав хлопчина-квітка 83 

Помню, брат мой пришел,  

засветился тогда 82 

Помню вальс — милые сердцу  

звуки 68 

Помоги мне, Боже, помоги 84 

Помож, Боже, помож з нєба  

високого 8 

Помож, Боже, помож назад  

до Європи 8 

Помолись, Тарасе, за нас  

з того світу 121 

Понад бреги конїк бежи,  

конїк врани 8 

Понад валал, понад хмари  

голуби лєтаю 8 

Понад лєси, понад гори  

прелєцела сова 8 

Понад Прутом гори, за рікою поле 59 

Пообідав бегемотик 125 

По-під гаєм зелененькім 65 

Попод наш облачок бистра  

вода бежи 8 

Попод наш облачок прелєцела сова 8 

Порой седым не спится ветеранам 65 

Посаджу я грушечку — гай  

буде, гай! 12 

Посадив п'ять вишень тато 87 

Посадила калину 67 

Посилам ци ружу — розквитнута  

била 8 

Посідали лебеді на воду 39 

Посій зерно добірне в полі 34, 87 

Посіяла жито, жито над водою 6 

После дождя пахнет дождем 55 

Последняя туча рассеянной бури! 17 

Послухай, дівчино, голубка моя 9 

Послухай музику землі 124 

Послухаю цей дощ. Підкрався  

і шумить 65 

Поспішає заїнько 115 

Поставали козаченьки  

довгими рядами 9 

Постукала осінь в серце 90 

Поступається літу весна 77 

Потеряли мы покой 100 

Потихеньку, гілочко 124 

Потонуло небо у ставкових плесах 67 

Поутру, на заре, по росистой траве 104 

Похований тут не один солдат 65 

Похожим стал на стершийся пятак 48 

Поцілує березень у щічки поля 118 

Почетно быть слугой народа 93 

Пошла би я до тей карчми,  

лєм ми заказано 8 

Пошло дзивче до загради траву брац 8 

Пошол би я до вас кажди вечар 8 

Пошол бим брац квеца,  

набрал бим красного 8 

Пошол мой милєнки, пошол  

до тей Америки 8 

Пошол сом брац квеца,  

набрал сом красного 8 

Пошол шугай, пошол, мила ту остала 8 

Превелия радосц: гвизда ше зявила 8 

Пред нашим облачком тополя желєна 8 

Пред нашима дзверми явор засадзени 8 
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Прежде создания мира 29 

Преклонюсь перед величием 29 

Прекрасен взор твой и улыбка 82 

Преображается березка 55 

Преславен храм Освіти і Науки! 96 

Прецо да ту єм, прецо да пиєме? 8 

Прецо ши ми, вербо била,  

така похилєна? 8 

Прецо я ше нє одала, цинделари брум 8 

Пречиста Мати, Діва Марія 65 

Пречиста музика землі 90 

Пречистая Діво Мати нашого краю 9 

При луне у речной долины 15 

При мурику явор; видз-лє, мила  

на двор! 8 

При Суботі, при Неділі перейду  

по плаю 59 

Прибилась до хати маленька  

пташина 64 

Привикайце чарни очка сами  

уж ноцовац 8 

Привітним будь! Ти  

завжди будь привітним 65 

Пригости мене яблуком, мамо 18 

Пригощайся, теща, млинцями,  

вареники у сметані 30 

Придз ми, мила, придз  

на вечар випровадзиц 8 

Придз пред сушеда гоч кажди вечар 8 

Придите и взойдем на гору  

Господню 29 

Призрачные дали 41 

Прийди, весна, щоб знову 109 

Прийди, кохана, в сни мої 243 

Прийди, кохана, відгукнись 46 

Прийди, ненечко, збирайсі 1 

Прийди, о май, и снова пусть  

рощи оживут… 100 

Прийди, прийди, богомільний 9 

Прийди, прийди, весно 17 

Прийди си, прийди си, сама буду 9 

Прийшла весна. Веселощі довкола 80 

Прийшла весна, рай принесла 51 

Прийшла весна-весняночка,  

як пісенька-співаночка 231 

Прийшла зима 40 

Прийшла моєї юності пора 44, 67 

Прийшла пора для нас тепліша 101 

Прийшли щедрувати до вашої хати 110 

Прийшов до мене сон, та так  

здалеку 65 

Прийшов наш перший,  

вересневий крок 118 

Прийшов у село музикант-старичок 109 

Прилетіла зозуленька, сіла  

на калину 107 

Прилетіла муха 125 

Прилетіли, зарясніли 44 

Прилетіло літо, як на крилах 109 

Прилєцели ластовички зос  

цеплого краю 8 

Приніс давно тебе лелека 18 

Приснилось матері, що  

ожили солдати 67 

Приснилося, що я вернувсь до дому 65 

Притулімо вдівоньку до серця 65 

Приходи, приласкай, обогрей 68 

Приходить старість, не питає 59 

Причекай ме, мила,  

на токайским мосце 8 

Пришла нам жима, шицко змарзує 8 

Пришли ми ту, якцо гвари, помали 8 

Про вареники пісень 67 

Про нас не складали пісень 42 

Про неї, про рідну, луна наша пісня 109 

Про що не думаю, куди  

я зір не кину 65 

Про що, яворе, ти мрієш 40 

Пробігла хмарка дощова 121 

Пробудилась весна ранним утром 120 

Продав жито в штири кінці,  

купи хустку своїй жінці 1 

Пройшла уранці свіжа злива 65 

Пройшло війни чотири роки 65 

Прокидається Гадяч в ранковій росі 41 

Пролетели года, отгремели бои 45 

Пролетели одннадцать лет 45 

Пролетів буйний вітер край вежі 14 

Пролетіли літа, промайнули 67 

Пролетіло літо — осені діждала 45 

Проліски синіють на осонні 109 

Пролітають літа 90 

Пролягла на небі зоряна дорога 38 

Промайнуло, мов ластівка, літо 65 

Промерзає земля 77 

Промінь сонячний в дворі 125 
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Прорік Архімед, що любов —  

теорема 49 

Просимо Тя, Діво, шлем  

до Тебе глас 9 

Проснулися берізки білокорі 106 

Простелився килимок 117 

Прости, Господь, що в круговерть  

гріха 67 

Прости меня — за непрощение 55 

Прости меня ты за Любовь 82 

Прости меня, что не сумел 57 

Прости мне, милый 61 

Прости нам, Боже, дії та слова 41 

Простирадло літа, перикотим'ята 107 

Простяглася знов доріжка 107-08 

Професій в світі є багато 34, 87 

Профессий в мире есть немало 87 

Прочитай Кобзар 117 

Прощавай, серденько, ти,  

дівчино моя 9 

Прощався коханий зі мною 44 

Прощай, душе, в останній час 9 

Прощай, Майдане! Ти —  

на перехресті 62 

Прощай, світе, прощай, земле 94 

Прощай, слава, город  

рідненький 4 

Пряла прялочка моя 65 

Птахи останні відлітають 42 

Пташко синичко 100 

Птиці, зелені птиці 40 

Птичка невеличка по полю літає 1 

Пусти ж мене, мати, на став  

поринати, на став поринати 231 

Пустіте нас, пустіте нас 116 

Пустое вы сердечным ты 169 

Пусть бы мне привиделось во сне 55 

Пусть ветер фату развивает 217 

Путь был труден и сложен,  

как жизнь 61 

Пшениці та жита із зернини 66 

Пыль столетий нипочем 48 

П'ятнадцять весен повертаюся  

з війни 40 

Пять веков ты цветешь, ты всегда  

полон сил 217 

П'ятьдесят п'ять вже так швидко  

злетіло 90 

Рада бим ше женїц, винка ми  

нє стало 8 

Раді сонцю діти й квіти 83 

Радіє весь світ і всі дзвони лунають 21 

Радіє світ, радіють небо й зорі 59 

Радій, Україно, вітай урочисто 83 

Радісно Панас 83 

Радію, бо маю 83 

Радію, кохана 83 

Радуйтесь, небеса 29 

Радуся! Ой радуся, Земле 30 

Раз, два, раз, два, діти в гай! 51 

Раз прийшла я в темний гай,  

в зелену діброву 90 

Раз я взувся в чобітки 65 

Разбили сердце мне твои глаза 57 

Раздайся гитары звон 240 

Ранком солов'їним, в сонній тишині 41 

Ранком травневим завжди  

розквітають 120 

Ранним сказочным утром  

Солнце ярко светило 82 

Рано Ганча, кед гусочки  

на пажицу гнала 8 

Рано на зорі прокидайтеся 123 

Рано, рано, спозараночку 96, 98 

Рано-вранці біля броду 120 

Рано-вранці ми щоранку 87 

Ранок вересневий 83 

Ранок, мов котик на гілці вербовій 105 

Ранок тихим променем грає у вікні 90 

Раптом небо зайшлося плачем 40 

Раскрасив землю красками заката 217 

Раскрой мне объятья, Весна моя 82 

Рассвет начинается — петухи  

пропели 82 

Рассветный свежий ветер 101 

Рахуеєм ми, і пишем ми 67 

Реют стяги наши грозно 100 

Рибалка молодесенький  

на березі сидів 9 

Рип-шкрип, рип-шкрип,  

дзвери оковани 8 

Рідна земле моя, сторона моя 59 

Рідна земле, щедра на таланти 44, 67 

Рідна мамо, ластівко весняна 41 

Рідна мати моя, ти ночей  

не доспала 123 
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Рідна мати моя, ти ночей  

недоспала 191 

Рідна мати, щедра мати 36 

Рідна мова моя 113 

Рідна мова, як дотик до рани 63 

Рідне місто! Моя доле! 44, 67 

Різдвяна ніч, святкова ніч —  

зоря виблискує 112 

Рік за роками пливе за водою 18 

Ріка любові нашої нас  

обняла крилом 44 

Ріки струмки вбирають 99 

Родина великая, священная Земля 82 

Родовід моїх краян 83 

Рождество Твоє, Христє Боже наш 88 

Розбудив будильник нас 107 

Розвилося жито, трава зеленая 8 

Розжалобилася душа 95 

Розійшлись хмарки, сонце глянуло 110 

Розкажи, обеліск 34, 87 

Розквитаю у загради сладки  

черешеньки 8 

Розквітає Троянда вітрів 63 

Розлила щедро тепло літня злива 65 

Розлилась, попливла  

весняна голубінь 41 

Розлилися води на три броди 116 

Розлогі верби. Затишок і тіні 73 

Розмалюю писанку, розмалюю 110 

Розмова двох закоханих сердець 57 

Розмовляє місяць з тихою водою 221 

Розплелись, розсипались,  

розпались 92 

Розтанула зими холодна крига 121 

Розум баба мала 83 

Розум, серце, дух зелен-верховин 83 

Розцвіла до сонця червона калина 90 

Розцвіла калина в рідній Україні 90 

Розцвіла калина та й понад водою 77 

Розцвіли ромашки білі влітку  

на лужку 67 

Розцвіли фіалки у нашому саду 126 

Роки йдуть, а тебе все немає 69 

Роки минули. Ми з тобою 76 

Ромашок бережок й волошки  

синь в пшениці 65 

Ромо-брате, ми з тобою 83 

Росла у загради мархва и капуста 8 

Росой студеной налиты 104 

Россия, милая Россия, красою,  

удалью полна 82 

Росте берізка в чистім полі 16 

Рости, луко буйнолиста,  

вистравай гілочку 1 

Рости, рости, черемшино,  

широко ся розвивай 9 

Ружи, ружи розквитаю,  

то найкрасше квеце 8 

Руки хірурга прекрасні і вмілі 58 

Румяной зарею покрылся восток 20 

Руна-полонина 83 

Русалка з хвилі — синім дивом 54 

Русь великая моя! Матушка  

моя Земля! 82 

Русь великая, Русь привольная 82 

Русяві коси, біла хустина 64 

Рученята склавши під голівку 40 

Ручьи звенят — и годы  

катятся, как талая вода 104 

Рядом дверь, и окошко твое 93 

Рясний садок і затишний я знаю... 91 

С Днем рождения, город! 45 

С какою тайною отрадой 169 

С Новым Годом, друг мой  

с Новым Годом! 70 

С тучки на тучку — шире шаг 48 

С утра и до вечера громко  

шумели ольха и черемуха 104 

Сама нитки пряла, сама вишивала 52 

Сама сом ше нє наздала,  

же я така красна 8 

Самолет и я над тобою кружим 48 

Самотинь облягла мою  

долю даремно 63 

Свахо, сваню, та сванученько! 12 

Свет великий к нам проишел 82 

Свет ярый к нам идет —  

он нас всех озарит 82 

Светит нам Луна сквозь облака 82 

Свеча одинокая в окне догорала 82 

Свищет ветер 55 

Світ гріховний потопає 83 

Світ навкруг в позолоту вбирає 121 

Світ не тільки у вікні 77 

Світи, місяченьку світи на діброву 38 

Світила зірка з висоти 58 
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Світяться лагідні очі 67 

Своїми незлими ділами 90 

Свята великомученице Катерино 108 

Свята ніч, тиха ніч 11, 124 

Святая праведная мати 65 

Святий Боже 15, 17, 26, 221 

Святий Микола в санях сидить 112 

Святий Миколаю.  

Ми тебе чекаєм 112 

Святковий день в рідній школі 113 

Свято веселе чекають усі 112 

Свято нам принесе 66, 121 

Свято сьогодні в тебе 113 

Святый Боже, Святый крепкий 29 

Сегодня бой и завтра будет бой 93 

Сегодня день рождения отца 65 

Сейнера уходят в море 87 

Село! І серце одпочине 19, 23 

Село моє найкраще в цілім світі 41 

Село, що над Прутом, у шатах  

зелених 59 

Серденько в тривозі,  

матусенько мила 113 

Серед літа, серед жита стежка  

пролягла 65 

Серед різних великих держав 40 

Серед спалених нив 67 

Серед степів стоять кургани 77 

Серед тихих снігів 44 

Серце в долонях, Життя в долонях 82 

Сивиною вкривались дороги 63 

Сидить кобзар під дубочком,  

сидить не співає 191 

Сидить Юра коло мура,  

а я коло нього 9 

Сиділа квочка коло пеньочка 12 

Сидять дружки в два рядочки,  

зозуля кувала 1 

Сизокрилая зозуля 67 

Симпатична дівка всюди 44 

Синєє небо, зелені Карпати 80 

Сині ночі над Бугом 77 

Синові в дорогу 41 

Сипав, сипав білий сніг 114 

Сипле, сипле, сипле сніг 40 

Сияет сонце, воды блещут 100 

Сіда за степом променисте сонце 45 

Сідає сонце над рікою 67 

Сіє зерня учитель — зросте  

иво-сніп 96 

Сієм, сієм, посіваєм 221 

Сіємо, сіємо жито 21 

Сіла птаха білокрила на тополю 39 

Сіло сонце на горі 83 

Сім нот чути звідусіль 110 

Сінема 154 

Сія усім зоря любові 77 

Скажи гучніше слово грім 110 

Скажи, скажи, заїньку 115 

Скажи, у чому річ 64 

Скажіть мені, чи зможу 113 

Сказать последнее прости я  

не хочу и не желаю 57 

Скакал я, бегал я, прейг плота,  

прейг дрота 8 

Скарана годзина з тїма леґинями 8 

Скільки в мамі сонця 90 

Скільки вас, весни, минуло 40 

Скільки міст на землі 40 

Скільки у тебе сестричок? 114 

Скоріш! Скоріш! од сірого туману 91 

Скоро апрель. Он такой  

долгожданный 55 

Скоро вновь заиграют оркестры 93 

Скочел я з конїка, скочел я з враного 8 

Скрипко, скрипко, рідна сестро 42 

Скрізь могили, могили 67 

Скучай по мне, скучай до слез! 87 

Скучная картина 100 

Слава Вітчизні, честь Україні 4 

Славетну історію кожного дня 40 

Славний древній Канів в кручах  

затаївся 18 

Славний шлях пройшла Просвіта 83 

Славный город, славный город,  

славный Харьков, милый мой 82 

Слався, слався, життя людини 58 

Славьте Бога богов 29 

Слала зіронька до місяченька  

ще вчора ізвечора 1 

Слились твои желанья и мои 68 

Слів на описи не трачу,  

словом не передаси 73 

Слова збираю, мов скарби 66 

Слова у ній, немовби квіти 111 

Словно солнце глаза их лучатся 93 
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Словно трепетное пламя 100 

Слово до слова — хустка  

тернова 34, 87 

Служив козак у війську,  

мав років двадцять три 9 

Слунко пече у юнию, як да  

вело огнї горя 8 

Слышишь, милый вальс-проказник? 68 

Слышишь, ненаглядный,  

шопот мне понятный 240 

Сльоза води, яка вона жагуча 58 

Сльозою вмилось серце зранку 64 

Смотри, какой 101 

Смотрите, как в небе ласточка  

с ветром задорным 104 

Смотрю на судьбу и дымком  

она вьется 82 

Смутна я, смутна я, бо ме клеветаю 8 

Смутней верби конар спущел  

ше над хижу 8 

Снег 48 

Снег на улице идет 101 

Снилось мені ясне сонце,  

що в хаті світило 9 

Сниться щоночі шлях заповітний 80 

Сніг білий, іскристий  

здається світає 40 

Сніги! Не сніги, а ріллі 65 

Сніги неміряні 39, 92 

Снігом Зима засипала,  

ще й морозом морозила 30 

Снігом, снігом та льодами 108 

Сніг-сніжок 56 

Сніжинки-пушинки 231 

Снова кружится, снова кружится,  

наземь ложится 70 

Собота, нєдзеля, а цо ми є по нєй 8 

Солдати Вітчизняної, кругом  

пожежі й дим 90 

Солнце проснулось, солнце взошло 20 

Солнце рано взошло, будет  

день чудесный 48 

Солнышко в мае весь день сияет 104 

Солнышко красное встает 82 

Сомнений нет. Вы просто  

совершенство! 57 

Сон мій заблудився в почуттях  

шалених 57 

Сонечко встає і шумить трава 191 

Сонечко на возі їде до нас в гості 126 

Сонечко пригріло 83 

Сонечко прокинулося вранці 221 

Сонце вже заходить 51 

Сонце кидає весною 65 

Сонце — лагідне свічадо 66 

Сонце правди вічно світить 83 

Сонцем нам твоя пісня палала 94 

Сонячним клином пливуть  

журавлі 75, 96, 98 

Сорок п'ятий весна, марш  

іграють урочисто 18 

Сотні тисяч свічок 42 

Спадло ми яблуко з висока на танєр 8 

Спали би ми, спали мойо били очи 8 

Спи, засни, маленьке сонце... 40 

Спи, маленький козачок 112 

Спи, мій хлопчику, засни 87 

Спи, синочку, спи, Андрійку 83 

Спи синочку тихо-тихо 40 

Спини мене, отямся і отям 65 

Спит ковыль. Равнина дорогая 79 

Співа Дніпро, відлунюють  

Карпати 122 

Співа зозулька у садку 115 

Співа мого серця сопілка 59 

Співає мальовнича Гадяччина 41 

Співає серце радість дня 111 

Співала кобза 66 

Співали осанну в країні одній 96 

Спливають літа за водою 67 

Спливли літа, і... я не молода 92 

Спливли літа мої найкращі 83 

Сплять діброви в сизих чарах ночі 56 

Сплять стиха верби в соннім зіллі 67 

Сповідаю серце й душу 83 

Спогади дитинства — дивний сад 123 

Спогади думки, журавлів ключі 63 

Справ багато є в Улянки 231 

Спустились тучи — скрыли месяц 82 

Сріберна гілка маслини 65 

Срібний дощик взяв кларнет 107 

Срібний спів із зелен-саду 44 

Срывает ветер листья с тополей 41 

Стало дзивче под ясмином,  

барз ше задумало 8 

Стало ясно по всім світу 88 
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Стара баба яґод жаба, аби вона  

скакала 8 

Стара зажурена оселя 65 

Старей баби граблї дайце 8 

Старий-Новий рік вже завітав  

до хати 115 

Створінням чудесним, людино, єси 83 

Стежки в житті бувають різні 120 

Стели ся, зятеньку, стели 1 

Стелися, барвінку, по широкій брамі 1 

Стелися, стелися, барвінку  

хрещатий 96 

Стелить килим білий сніг 121 

Стелиться туман 126 

Степ безмежний, коні сивогриві 67 

Степе мій милий, моя ти колиско 67 

Степом, степом йшли у бій солдати 123 

Степь ковыльная, воздух бодрящий 93 

Сто доріг-оберіг... А талан 75 

Сто прекрасних весен 113 

Стогне стара баба: От мені морока! 67 

Стої явор над поточком, корень  

вода миє 8 

Стоїть верба над ставом,  

похилилась 44, 67 

Стоїть верба — сама журба 39 

Стоїть Кавказ високий 20 

Стоїть криниця край села 67 

Стоїть сумно край дороги  

повстанська могила 9 

Стоїть тополя, наче доля 123 

Стороно моя світанкова! 67 

Сторононько рідна! Коханий  

мій краю! 96 

Стою и пою 101 

Стою, неначе млин 77 

Стою я один в толчее  

на ступеньках вокзала 48 

Стою я один в этом мире земном 82 

Стояв на узліссі зелений кленочок 115 

Стоять в дрімоті верби й осокори 67 

Стоять у задумі поліські ліси 64 

Страда в разгаре — споро, ходко! 61 

Стрепенулася тиша чаїним крилом 96 

Стрілась дівчина мені 113 

Стрімко вгору, не по колу, вверх,  

до висі мчать роки 39 

Строя ше ми, строя, фраєрочко моя 8 

Стрункі тополі у село 65 

Студена росичка тей ноци падала 8 

Стукав-грюкав молоток 125 

Ступаю на поріг 77 

Ступаю тихо-тихо по траві 65 

Суєти у нас багато 83 

Сум, ти десь ходиш і знов  

приходиш 17 

Сум хизується 49 

Сумний Святий вечір  

в сорок шостім році 9 

Сутінки кружляють,  

як зів'яле листя 63 

Сущела лїска, кед ше розвивала 8 

Схилилась дуплява, гнила,  

порохнява 95 

Сховалось сонечко за обрій 115 

Сходзи, долу сходзи слунко  

ґу вечару 8 

Сходзи куколь зос  

репченя по бачваньскей жеми 8 

Сходить в травах за селом сонце 67 

Сходить місяць золотенький 40 

Сходить сонце з-між беріз  

у високі небеса 83 

Сцали бука, сцали желєного 8 

Сцекал заяц од ловара,  

та прескочел мост 8 

Сыплет черемуха снегом 79 

Сыпь, тальянка, звонко,  

сыпь, тальянка смело! 45 

Сьогодні встану я раненько 114 

Сьогодні ми такі щасливі 121 

Сьогодні свято 121 

Сьогодні у тебе свято 66 

Сюди час від часу з доріг повертаю 42 

Сяє в небі сонечко, сонечко 110 

Сяє зорями ніч. І місяць-калач 66 

Сяє срібний сніг 109 

Сяють зорі мерехтливо,  

мріють над Поліссям 96 

Сяяли на сонці шаблі  

запорожців 38, 109 

Та встреча не случайною была 45 

Та де вона? Невже її не мати? 91 

Та й перший раз, молоденька,  

перший раз 1 

Та й ходила молоденька коло брами 6 
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Та ми жєли бирвін 1 

Та піду я, піду, кади-м не ходила 22 

Та пійду я, пійду 83 

Та хатина край лісу часто  

сниться ночами 67 

Так було вічно, — нам мріялось,  

снилось 67 

Так просто — уйти — не вернуться 70 

Так радісно бентежно стугонить 57 

Так солодко зливались у вірші 54 

Так спокійно спить мій братик 114 

Так чітко у строю солдати 65 

Така її доля... О Боже мій милий 35 

Тальнівщина моя — це села і поля 67 

Тальнівщино рідна 67 

Там в горах Карпатах,  

там лемко иде 22 

Там вдали, за рекой 101 

Там вдали за рекой раздается порой 100 

Там високо в горах де гніздять орли 40 

Там високо над землею зоря засіяла 88 

Там, где Ваня жил когда-то 84 

Там далеко, за сивим туманом 59 

Там, де вітри клекочуть та орли 83 

Там, де край наш піднебесний... 83 

Там, де Сасово та Мокре —  

зеленіють доли й гори 83 

Там, де Тікача бистрії води 67 

Там, де тополі виром зеленим 99 

Там, де Чорногора, сумно  

Угрів край витає 51 

Там за лісом — королісом 34 

Там за лісом, сонце сходить 4 

Там, за лісом-королісом 87 

Там за млином за стерном 9 

Там котик усатый  

по садику бродит 219 

Там на гори, там на гори  

широм калїна 8 

Там на горі дуб стоїть,  

ой ти мій миленький 9 

Там на горі крута вежа, там  

бистра тече вода 1 

Там, на горі крута межа, там  

бистра тече вода 140 

Там на горі на високій, там  

косив Олекса 9 

Там на розі при дорозі 65 

Там, над Вифлеємом, промінь  

зірки сяє 111 

Там над ріками на сході 221 

Там під Львівським замком  

старий дуб стояв 9 

Там под лєсом калїновим  

вода древко нєше 8 

Там под лєсом, там под лугом 8 

Там у Америки, кед робота идзе 8 

Там у лісі на полянці стояли  

повстанці 9 

Там у лузі червона калина  

похилилася 9 

Там у полі вітер віє 37 

Там цимбали, скрипка й бубон 96 

Там Юда Тадей 83 

Тамац, Боже, тамац, же бим  

була сама 8 

Таня, Танічка, Танюша 34, 87 

Тат, та-па, тат 15 

Татарин-братчик, татарин 1 

Твій темний гріб уже видніє 9 

Твоею песнею любимой 57 

Твоє обличчя, наче місяць ясний 57 

Твой город — мир твой тоски 87 

Твої вуста цілують мої очі 57 

Твої очі — тихий вечір 65 

Твої слова, мов ті чари 65 

Твою слику, твою красу вше  

у шерцу чувам 8 

Тебе лякають: він уже старий 57 

Тебя встретил я, мою милую 169 

Темна нічка гори вкрила 9 

Темна нічка землю вкрила 40 

Темна ноченька, не спится 79 

Темно-сірий, темно-сірий  

екран вікна 87 

Тераз сом ше розскакала,  

тераз же ми грайце 8 

Тернопіль, наш рідний Тернопіль 58 

Тесен мой коридор — никого  

здесь уж нет 82 

Тече вода з-під явора 19, 74,  

 80, 94, 119 

Тече вода, тече бистра 123 

Тече річка невеличка, коло  

річки став 37 

Ти в мені не шукай 34, 87 
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Ти відкрилась мені 59 

Ти говорила: Не забудь 96, 98 

Ти дивилась, калино, в тій  

далекій весні 62 

Ти дитинства мого слідами 63 

Ти для мене сяєш, наче сонце 57 

Ти до мене горнись,  

ти спочинь хоч хвилину 96, 99 

Ти до мене ходиш та й мене кохаєш 9 

Ти звеш мене на голос любий твій 65 

Ти знов защебетала 91 

Ти з'явилась, мов та зірка рання 66 

Ти кажеш: Вперше слухаю поета 77 

Ти мене все дратувала 231 

Ти Микола, я Микола, оба-смо  

Миколи 9 

Ти мрієш про славетні перемоги 52 

Ти надо мною в темні ночі 65 

Ти не лукавила зо мною 53, 94 

Ти не моя, дівчино молодая! 65 

Ти не прийшла в вечірній час 65 

Ти не чекай одвіту, не чекай 66 

Ти п'єш красу мою до німоти 56 

Ти подаруй чарівну мить 58 

Ти положив на головах їх вінці 21 

Ти признайся мені 122 

Ти прислухайся, дитино 66 

Ти сонця світлого промінчик 42 

Ти справедливий, Отче, вірю в це 57 

Ти, тащку весели, нє шедай по жеми 8 

Ти у засвіт пішов, не сказавши  

прощай 58 

Ти чуєш спів пташок у гаї? 126 

Ти чуєш, як шумить Дніпро 90 

Ти, шугаю, шугаїчку, лєпше  

овци чувай 8 

Тика-така, тика-так,  

тика-тика-тика-так 8 

Тих звуків ще, можливо 77 

Тиха вода, тиха вода, тиха  

на бескиді 9 

Тиха ніч на дворі білим снігом  

засипана 112 

Тихий вальс заблудился в ночи 68 

Тихий вечір зорі засвітив 40 

Тихий вечір, тихий, красний 40 

Тихий вечір, щедрий вечір 96 

Тихим воскресным  днем 101 

Тихим смутком цвітуть лугові  

криниці 56 

Тихим эхом по бульвару 120 

Тихо вечер догорает 20 

Тихо кличу темну нічку 87 

Тихо музика лине 56 

Тихо сніг лапатий землю засіва 125 

Тихо, тихо, тихо, дівчата,  

дівчата, тихо 30 

Тихо-тихо шепчут листья 120 

Тиша в морі, колихає море хвилі 14 

Тиша. Вечір надворі 40, 124 

Тиша навкруги, сплять в росі луги 9 

Тишком-нишком бігла мишка 125 

Тишком-нишком зникне осінь 109 

Тіло Христове прийміть 21 

Тільки зійшов на небо місяць ясний 52 

Тільки ранок синій встане на зорі 110 

Ткала білі килими 106, 108 

То була тиха ніч 14 

То найкрасши одпочивок у нас влєце 8 

То не грім загримів, то не бір зашумів 9 

То не сніг у брові —  

весняні ручаї 34, 87 

То не хвилі в морі грають 63 

То щастя вийти з пелюшок 111 

Тобі до мене тільки доторкнутись 40 

Тобі одній, намріяна царівно 65 

Товаришу, товаришу, цо будземе  

робиц 8 

Товарные вагоны, угарные года 65 

Тогда возликует от счастья 104 

Той парк і ті верби над Стиром 96 

Только Радость, только Счастье 82 

Топи да болота, синий плат небес 240 

Тополя, калина 121 

Тот мой сушед добри ґазда 8 

Тота наша газдиня паперову  

сукню ма 8 

Тото ся мі, тото, дівча сподобало 37 

Травка зеленеет 100 

Треба матір для дитини 83 

Три дїди, три дїди полюбили бабу 8 

Три овечки, два ягнятка,  

дзе же ше подзели? 8 

Три трембіти на три боки 39 

Три шляхи — дороги...Твоя  

величносте, Печерськ! 77 
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Триває літечко прекрасне 118 

Тривожно зітхнули бентежні  

смереки 38 

Триста літ, триста літ минає 9 

Тріщить на річці сивий лід 124 

Трошки винця, трошки пивця 1 

Троянди червоні і білі 18 

Ту уж вечар, ту уж вечар, бо 

 завечарело 8 

Тужать верби... Тужать  

верби-вербиченьки 92 

Туман заплакав сивими сльозами 106 

Туман приліг спочити на долині 126 

Тумани ранкові вкрили Гусакове 67 

Тур'янська долина 83 

Тут жито й мир навік збратались 92 

Тут каштани і липи 62 

Тут колиска моя 34, 87 

Тучи пришли, горизонт затнули 82 

Ты бываешь в саду 55 

Ты, Господь 29 

Ты дал мне сил, ведь я был слаб 29 

Ты — Женщина, каких  

на свете мало 57 

Ты и свет мой, и надежда 93 

Ты моя Любовь, жду тебя одну 82 

Ты с рожденья, мой город, свободен 60 

Ты слышишь Зов? — иди за ним 82 

Ты цвела весной, ненаглядная 60 

Тянутся к Свету руки и люди 82 

У блакитне лети небо 110 

У блакитному небі 92 

У болях корчиться Планета 83 

У важку лиху годину 67 

У вінку я із барвінку 113 

У гайовим лєше вода древко нєше 8 

У гайок, у гайок побіжу 115 

У гаю зеленому 40 

У гаю калина ніжно зацвіла 44 

У горах грім гуде, хоч зима іде 9 

У горах Карпатах 96, 98 

У горах, там, за плаєм, за лісом,  

за потоком 9 

У далекім небі місяць — чародій 64 

У далину ідуть літа 77 

У дзбаночку млєчко збачела  

мачичка 8 

У дівчини бачив 65 

У добра краси багато 83 

У духмяному розмаї 126 

У желєним гаю древко так сцинаю 8 

У желєним лєше вода древо нєше 8 

У жорстокому столітті жив  

Жандор — палкий француз 49 

У заградки дзивчаточко  

квеце заливало 8 

У зелені шати 42 

У зеленому гаю — квіти 67 

У зірчастій сорочині 124 

У Карпатах Божа Мати 83 

У Карпатах все чудове 83 

У карпатському озерці 109, 124 

У лєшику при валалє єст  

красни тополї 8 

У лісі темному, серед пахучих трав 9 

У ліску проліску 101 

У літечка, літечка 115 

У людей краси багато 83 

У маленькій у хатині 40 

У мого міста хліборобська доля 67 

У моего окна черемуха цветет 104 

У моїй Сріберній 83 

У морській стихії 77 

У намисті із калини 107 

У нас біля двору тополі високі 62 

У нашій землі новая зоря 88 

У нашім городі дожинок ся стеле 1 

У небес блакитнім сяйві,  

наче зіронька ясна 126 

У небі ватра догорає 83 

У неволі Отчий Край 83 

У неділю рано ще сонце не сходить 9 

У Новім році вас засіваєм 113 

У пам'яті моїй серпневі ночі 90 

У пианино клавиши 101 

У підсніжників є доля.. 83 

У подруги Тані дідусь журналіст 114 

У полі при долині 20 

У полі, у полі стояли драгони 2 

У прозору річку зазирнуло небо 67 

У ріднім місті вечорами 65 

У ромашковому лузі 120 

У садочку вишні не можу дістати 9 

У саду дідуньо-вечір 75 

У світі із давніх давен 77 

У серці маю 83 
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У серця біда 77 

У старій частині міста 83 

У степу пустому 51 

У сусідки бабки Нати 44 

У сяйві сонячних будов 92 

У твоє віконечко 114 

У тей лавки, дзе я шедзим,  

велї уж шедзели 8 

У тихому тремтінні хмаринка  

проліта 20 

У царство свободи відчинено брами 49 

У час нічний і в день ясний 17 

У чисту душу вірую дитячу 66 

У шеренги ми стаємо сини України 90 

У широким полю катонаци стоя 8 

У широкім полі жито половіє 205 

У Юрасика є мамка 83 

Убогії ниви, убогії села 91 

Уві сні всміхнулась киця 125 

Ударела стрела з явора до древа 8 

Ударил гром и туч огромность 104 

Уж виками Руснак нє да 8 

Уж идзем до гроба цемного,  

смутного 8 

Уж нє будзем вечарами  

на капурки стац 8 

Уж преквитли били ружи,  

лїсца попрели 8 

Уж роки розквитли, як  

в загради ружа 8 

Уж слунечко зашло за високу гору. 8 

Уж станула швекра, нєвесту да будзи 8 

Уж ты пчелка ярая 20 

Ужгород віками 83 

Уже даленіють святковії дзвони 67 

Уже на осінь поверта 56 

Уже серпневі посланці 114 

Уже скотилось із неба сонце 96 

Уже сонечко закотилося 91 

Україна моя — це не тільки  

верба і калина 67 

Україно, квітуй, молодій 45 

Україно моя мила, краю  

пам'ятливий 102 

Україно моя! Припадаю  

до твого знамена 65 

Україно, соборна державо 37 

Український Алфавіт 40 

Українські поля 42 

Українськії села й міста 66 

Улетают, улетают к югу птицы 70 

Умань! Добра ласкава Умань 73 

Умарла ми жена, а я ґдовец 8 

Умарла ми жена, уж сом ґдовец 8 

Умрем, Боже, умрем, гоч  

ме нїч нє болї 8 

Уночі, коли зоряна стежка 40 

Упала на долині доля 45 

Упали роси на покоси 205 

Уранці біля хати 125 

Урну с водой уронив, об утес  

ее дева разбила 104 

Усе заснуло 65 

Усе на світі цім старіє 83 

Усі ми, усі ми, що в Христа  

хрестилися 21 

Усміхнені очі дитини 83 

Усміхнися сонечко, мила, усміхнися 87 

Устало все кругом 17 

Уся земля святкує 83 

Утікай, мороз-дідисько! 101 

Утоптала стежечку через яр 9, 119 

Утренней росою Лучик  

Солнышка поет 82 

Утро раннее настало незаметно.  

Еще темно вокруг 104 

Утро синее, синее 20 

Утром в вагоне метро  

переполненном 48 

Уходят наши мамы, не отложив  

работы 60 

Учися, дитино, бо вчитися треба 9 

Ушли снега и холод 100 

Файний вінок без квіточок,  

файний з квіточками 1 

Файні люди-березняни і така Марія 83 

Фраєречки штири, прецо  

сце ше били? 8 

Фраєречко моя, подз ме одпровадзиц 8 

Фраєру зверени, дзе ши бул з вечера? 8 

Фраїречки штири, премо  

сце ше били? 8 

Фуяра, фуяра о два, о три дзирки 8 

Хай в серцях вам завжди 59 

Хай весняночка лунає 67 

Хай єднає музика серця 123 
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Хай же злетить і закрутиться м'яч 49 

Хай за вікном хуртеча злиться 121 

Хай пісня скликає друзів 106 

Хай штормують жорстокі роки 63 

Хата моя, біла хата, рідна моя  

сторона 191 

Хати — мов писанки барвисті 105 

Хвала тобі, жіноцтво наше 65 

Хвалите Господа, и, к Тебе взываю 29 

Хвалите Господа, прославляйте Его 29 

Хвиля вже торкнулася турбіни 18 

Хвиля з хвилею грає, наче діти малі 63 

Хижочко стара, худобко наша 8 

Хіба ти українець, як у тебе 65 

Хлібе святий, хвала тобі 67 

Хлоп-хлоп, сто ребят 101 

Хлопця молодого 83 

Хлопчик у лісочку 83 

Хлопчик-маленький в сінці  

просився 107-08 

Хлопчику мій милий 77 

Хлопчина я завзятий 110 

Хлоп'ятка і дівчатка 40 

Хмара віковічна небо затягнула 231 

Хмари по небу пливуть дощові 90 

Хмурить брови сніжний лютий 118 

Ходзел я ґу тебе, гоч глїбока вода 8 

Ходзим горе, ходзим долу,  

вшадзи розпатруєм 8 

Ходзим я уж рок до школи, ходзим  

аж и два 8 

Ходила синиця у жовтій спідниці 125 

Ходимо шляхами 83 

Ходить вечір, ходить ясний 221 

Ходить жучок по долині 110, 116 

Ходить жучок по ручині,  

а жучиха по долині 12 

Ходить котик по кімнаті 100 

Ходить осінь по стерні 83 

Хороша, с девчоночьей осанкой 60 

Хорошо сидеть в трактире 71 

Хотів котик воювати 83 

Хоч я сивий — та красивий 83 

Хочу любить и быть любимым 82 

Хочу я побачить музику 109 

Храм юних мрій і наук 77 

Хрестинна 7 

Хрещатий барвінку, стелися, стелися 1 

Хрещатик — одвічний початок 65 

Християне по всем світї пойте  

весело 8 

Христос Воскрес! Усе радіє 109 

Христос Воскрес!  

Христос Воскрес! 109 

Хто видав хто слихав 12 

Хто ж то на конику,  

та й на тачаночці 67 

Хто з нас ще пам'ята, як бути  

чемними 65 

Хто казав, що Єви нині не буває 46 

Хто кого любив, тому Бог судив 1 

Хто козак у крові 49 

Хто навесні життя голубить мрії 9 

Хто нас розлучел, ти мой шугаю 8 

Хто націлував тобі губи? 77 

Хто не любить своїх ближніх  

і про них не дбає 83 

Хто там над тими 51 

Хто це ходить по росі 117 

Хтось мене ще пам'ятає 47, 72 

Хтось, може, гляне ревно, скоса 77 

Хтось постукав уночі 100 

Царівно — ми твої гості 12 

Цвіла, цвіла калинонька  

та в'янути стала 9 

Цвіли вишні в два рядочки,  

зозуля кувала 1 

Цвірінь, цвірінь 83 

Цвіт калини цілувала 58 

Цвіт на каштанах помірно,  

покірно погас 46 

Цвіте барвінок, ряст цвіте 65 

Цвіте калина біля хати, курличуть  

в небі журавлі 108 

Цвіт-красою лісів і лугів 96 

Цвітуть квітки Голгофи 83 

Це все мені без вороття 42 

Це день, що Його створив Господь 21 

Це остання хлібина, остання 90 

Це ти, це ти, пізнав тебе здаля 90 

Циха ноц уж жем прикрива 8 

Цихо, бабко, крашнє шпи 8 

Цицинє, козинє, стань горе, газдинє! 8 

Цілий вечір нині я в вікно гляжу 112 

Цілу вічність чекав я на тебе 57 

Ціп, ціп, мої курчатка 110 
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Цо будземе робиц, катоначки жени? 8 

Цо то там за чловек идзе з Назарету? 8 

Цо ши себе, мила моя, думала, гадала 8 

Цуценя і цапеня 125 

Цю пісню чула вже колись 65 

Ця ніч неповторна така урочиста 42 

Чари ніжності й кохання 83 

Чарівний всесвіт Бог створив 221 

Чарівності більшої в світі не має 96 

Чарівності більшої в світі  немає 96 

Чарна горо, чарна, кед би побилєла 8 

Чарни гавран чарни шедзи  

на дубочку 8 

Час вже, діти, з ліжка встати 51 

Час рікою пливе, як зустрів  

я тебе 9, 218 

Часу плин завжди на марші 45 

Чебреці гіркі в руці твоїй 87 

Червнева ніч, мов рай казковий 118 

Червона калина білим цвітом цвила 9 

Червона калина в три  

ряда саджена 96 

Через Київ на Вкраїну битий  

шлях чорніє 9 

Через літа і днями, і ночами 45 

Черемха мріє у квіту 124 

Черемхова гілка, вечірня пора 65 

Черешенко моя, чом ше  

нє розвиваш? 8 

Черешенко, черешенко, старгнуц  

сом це мушел 8 

Черный ворон ночи крылья  

распростер 93 

Чече вода, чече по Дунаю мутна 8 

Чече вода, чече по Коцуре мутна 8 

Чи ви, мамо, шпице, чи роздумуєце? 8 

Чи є кращі між квітками та  

над веснянії? 14, 16 

Чи ж я тобі, моя тінко, ще  

з весни не казала 1 

Чи зерна лягають у свіжу ріллю 65 

Чи знаєш край, де смеречина буяє? 51 

Чи знаєш ти, що ця земля 65 

Чи може пташка дихать  

без польоту? 65 

Чи не бачили мого Коструба? 9 

Чи співає весна, чи дороги  

встеля 96, 99 

Чи сце шицки пришли  

наймилши, наймилши 8 

Чи так у вас, яки у нас, поля  

побилєли? 8 

Чи ти дома, дома, пан-господарю 89 

Чи ти тямиш тоті ночі 83 

Чи то тота, чи нє тота, цо  

рано ставала 8 

Чи то тоти чижмочки, цо жец дал? 8 

Чиє то серце в скрипці б'ється? 97 

Чийо же то конї на тей лучки стали? 8 

Чийо то дзивчатко вчера  

воду брало? 8 

Чирик, чирик, чирик, чирик 107 

Чисту, билу шмату жима уж наткала 8 

Чия то могила в полі при дорозі 14 

Чолом баба, чолом дід 12 

Чом же, мужу, биєш, през  

яки учинки 8 

Чом річенько, долиною 51 

Чом ти накувала, зозуле, мені 39 

Чом ти не прийшов,  

як місяць зійшов 37 

Чом ти плачеш, чом жалуєш,  

драга душо моя? 8 

Чом, чом миленький,  

чорнобривенький 12 

Чому вуста твої мовчать? 96 

Чому на світі два життя 54 

Чому осінній вітер мене розвеселя? 67 

Чому, сказати, сам не знаю 122 

Чому соловейко, рано не щебечеш? 102 

Чому сумна, моя кохана 45 

Чому, чому не спить моє дитятко? 40 

Чорненький ворон сумненько кряче 1 

Чорний котик на снігу 105 

Чорний терен я рвав 87 

Чорні брови маю, я їх не малюю, гей! 9 

Чорнобиль б'є нас прямо в серце 67 

Чорнобиль, сумна, невесела 67 

Чорнобривців насіяла мати 123, 191 

Что мне делать? Как жить  

в темноте подземельной? 82 

Что со мной, откуда грусть,  

ты откуда прилетела? 82 

Что такое счастье? Это радость 68 

Что ты клонишь над водами, ива 104 

Что ты смотришь мне в окна, милая 45 
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Что-то давненько мы с вами  

встречались 45 

Чудесна зірка в небі сяє 88 

Чудная Радость — Природа моя 82 

Чуєш, курличе 56 

Чужі краї — загадки дивні 63 

Чужой вошел в наш Родной дом 82 

Чуйна мати мала 83 

Чути здалеку кру журавлине 67 

Чути у хатині як скрипить перо 17 

Чутливе сонце зігріє 47 

Шабелька при боці 105 

Шак я ше оженїл нє по своєй волї 8 

Шала я мадьоран, василєц ми вишол 8 

Шалвия, лелия шалвийови корень 8 

Шалєна я була, шей-гой, Боже мой 8 

Шалтай-Болтай сидел на стене 219 

Шари гуси, шари, високо лєцице 8 

Шати великодні 42 

Шедзел тащок аж на церкви  

яґод младенєц 8 

Шедзи тащок на плоцику и шпива 8 

Шедла Марча на початку,  

бабку колїсала 8 

Шедла мушка на конарик,  

отресала квет 8 

Шелестит береза сказочной  

листвой 82 

Шелестючі сади вечорові 104 

Шепотіли дзвіночки край  

безмежного поля 110 

Шептала осень теплые слова 68 

Шепчутся ветви, ласковый ветер 100 

Шепчуть пісню кохання тополі 96 

Шиє ми ше, шиє кабат на широки  

фалди 8 

Шикуймося, козачата 114 

Шири явор конариска, нєт  

уж за нїм места 8 

Широкая кадка без воду 1 

Шицким добре, лем мнє нє 8 

Шицок род ше зишол, панї  

млода стала 8 

Школо, прощай! 111 

Шляхи любові незбагненні 77 

Шпивай ми, мили, наши писнї 8 

Шпивал би я шпиваночку, лєм  

ше єдно боїм 8 

Шпивал себе чловек, яка йому мука 8 

Шпивала бим гласно, да ме мили чує 8 

Шпивала бим ценко, болї ме гарленко 8 

Шпиваночко моя, смутна ши  

ми вишла 8 

Шпурляю куделю як стій на полицю 49 

Штернастого року, гея-гой 8 

Штири гуски, штири били  

нїзко барз лєцице 8 

Штири конї чарни, пияти червени 8 

Шугай, придз ґу нам, алє нє идз сам! 8 

Шугаїчко прешвечени, же  

я пре ньго нє єм 8 

Шугайова матка на мнє одказує 8 

Шугаю з Тренчина, з чарнима очима 8 

Шуми вітре, шуми буйний 231 

Шумів, шумів осінній дощ 40 

Шумлять тополі, вас вітають 106 

Шумлять, шумлять тополі  

в надвечір'ї 66 

Щасливий той, хто матір має 96, 98 

Щастя, як і річка, має 83 

Ще вабить щедротами літо 67 

Ще коли світанок 83 

Ще не вмерла України ні слава,  

ні воля 104 

Ще не вмерла України, ні слава,  

ні доля 9 

Ще недавно, доню, я тобі співала 59 

Ще сплять поля і сплять гаї 114 

Ще старість не прийшла 14 

Ще так далеко до зорі 77 

Ще учора дві сороки 75 

Щедрий вечір! Добрий вечір! 65 

Щемний смуток наповнює нас 121 

Щиро вас вітаєм і добра бажаєм 56 

Що би хто не звелів, що би хто  

не казав 121 

Що за дивненький клубочок 115 

Що за шум, що за гук учинився, ой 9 

Що нам в жінці до вподоби? 57 

Що робить сонце уночі 104 

Що то за предиво? В світі новина! 9 

Що ясна зоря по всьому світу  

засвітила 88 

Щоб даремно до дівчат 56 

Щоб думали, що радісно мені 77 

Щоб змогли ми всі колись 109 
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Эй, не стойте слишком близко 219 

Эй! Я страусенок молодой,  

заносчивый и гордый 219 

Эта песня о любви 55 

Эти заборы и дома — они ведь  

сами не построят 82 

Это наша последняя встреча 45 

Юність наша по Тальному йшла  

голодна 67 

Ютясь в тени густых ветвей 100 

Я барвистая веселочка 67 

Я бачив, як вітер берізку зломив 47 

Я беру букварик в руки 96 

Я би тебе, мой милєнки,  

крашнє зашпивала 8 

Я в городоньку як пан, як пан 12 

Я в полі родився 96 

Я в тебе Души не чаял,  

я раскрылся для тебя 82 

Я в тебе закохався знову 49 

Я в трамваї не сідаю 40 

Я вас любил 100, 169, 219 

Я вас люблю, хоть я бешусь 100 

Я вижу образ твой, когда  

слеза катится 169 

Я вранці покину казарму 64 

Я вчилась любити Україну 18 

Я гортаю книжку про походи  

козаків 52 

Я грешен, Господи, прости! 57 

Я двійко кроляток пустив на поріг 125 

Я дзивочка роса млада, як и ружа  

в маю 8 

Я дивлюсь  ворона в небі пролітає 82 

Я дівчина Соломія 44, 67 

Я для рідних своїх ще дитинка 105 

Я до тебе прийду 39 

Я до школи, дзеци, ходзим 8 

Я дуже тяжко Вами відболіла 65 

Я ждав тебе, як ждуть гаї вербові 56 

Я ждал зимы, хотел увидеть снег 70 

Я живу закон не нарушая 87 

Я живу среди развалин 100 

Я з луною розмовляю 117 

Я за щастям біжу 90 

Я заграю на бандурі 96 

Я захмелів, хоч і не пив вина 56 

Я згадаю про тебе в молитвах 76 

Я — зерно, що сьогодні лягло  

в борозну 121 

Я зіркам відсилаю замрію 54 

Я Золушка, я  замарашка 101 

Я ишол коло вас, ти на прагу стала 8 

Я і ти — два світи 77 

Я із надій будую човен 73 

Я крізь весло дивлюсь на хвилю 54 

Я ластівкою в небесах літала 40 

Я лечу в тишине — слезы  

душат меня 82 

Я любим шпивац о родних польох 8 

Я люблю коли сонячні ранки 90 

Я люблю Марічку 83 

Я люблю стрічати весни  

у Карпатах 59 

Я люблю тебя, родина кроткая! 79 

Я люблю, як, буває, осінню 65 

Я — Мавка, я донька  

волинського краю 96-98 

Я маленьке поросятко 83 

Я маленький дракончик 55 

Я малий кобзарик 126 

Я, малий струмочок 83 

Я малюю море і безмежні далі 109 

Я милиции полковник, не шути  

со мной, постой! 61 

Я мов ягідка в саду 18 

Я могилу милой искал 100 

Я молюсь за тебе 18 

Я на горку шла, тяжело несла 100 

Я на човні з братами, Кий 18 

Я навчилася жити без тебе 67 

Я намалюю корабель 40 

Я не был другом подлецу 57 

Я не жив би без вас 45 

Я не люблю полутона 82 

Я не приймаю твого пробачення 44 

Я не хотел возражать и спорить 48 

Я неловкой детской рукой 71 

Я нє прето шпивам — бим  

весела була 8 

Я нє прето шпивам, же ми ше  

лєм шпива 8 

Я ніч не спав, — заснуть  

не мав я сили 91 

Я о прошлом теперь не мечтаю 169 

Я образ Матінки Святої 113 
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Я один иду по жизни, иду  

твердо, не спеша 82 

Я один на один 48 

Я окружен собаками, о Боже 82 

Я очень рад, взволнован тем 82 

Я песенный лад не нарушу 61 

Я пісню співаю 65 

Я по улице иду удручен 71 

Я побачила в твоїх очах себе 65 

Я повернувсь на батьківський поріг 67 

Я покажу тебе подснежник 104 

Я помню как сейчас 68 

Я попал в историю однажды 71 

Я пою тебе, как рассвет звенит 82 

Я приду в твой край березовый 84 

Я приїду в Тальне 67 

Я — проста людина 83 

Я прошу вас, маэстро 104 

Я ромашки зберу білоцвіті 18 

Я руки батька й досі пам'ятаю 67 

Я, русиночка маленька 83 

Я серцем лину у безвість  

синю, у далечінь 59 

Я сжигаю мосты — больше  

нет в них тебя! 82 

Я скромной девушкой была,  

вирго дум флоребам 71 

Я слушаю, и мне не все равно 48 

Я стою в тишине и пою для тебя 82 

Я стою на землі, що одвічно  

хлібами багата 41 

Я стою перед образом Божим 108 

Я стужився, мила, за тобою 38 

Я счастья большего не знаю 57 

Я сьогодні збираюсь в путь 45 

Я твоя медова квітка 44 

Я тебе в снах прикрашаю 59 

Я тебя назвал цветочком этим 93 

Я тебя потерял  ты уже не моя 82 

Я у мамусі сонечко 105 

Я уже умію 231 

Я — українка! В тім моя молитва! 65 

Я — українка і цим горджуся! 113 

Я україночка мала 114 

Я ходив учора в ліс 100 

Я хочу к тебе прижаться,  

прикоснуться бы хоть раз 82 

Я часто ночами пригадую знов 56 

Я чекаю на зустрічі 66 

Я читаю від тебе листа 63 

Явір на зрубі лежить 111 

Ягіл-ягілочка 96 

Яй, чежки, пречежки тот  

камень млїнски 8 

Як би хотів я знати 44, 67 

Як біда приходить знову 123 

Як була в сво'ї мами на відході 1 

Як ввечері явір гілками 65 

Як везли мене в неволю 49 

Як вербове гіллячко  

помережить цвіт 106, 108 

Як весна заквітчана, і як  

літо молода 54 

Як ви умирали вам дзвони не грали 9 

Як візьмем санчата 121 

Як власні очі й серце в грудях 83 

Як вона чекала цього дня! 92 

Як все це дорого віднині 65 

Як гарно у храмі Твоїм 90 

Як же всім нам не радіти 67 

Як з Бережан до Кадри  

січовики манджали 4 

Як заграю на бандурі 98 

Як зайдеш, світлішає в палаті 44, 67 

Як засядем, браття, коло чари 2, 102 

Як збираєшся в дорогу 83 

Як згадаю ті сонячні ранки 66 

Як зійшлись на вечорниці 17 

Як ішла я в невістки 44 

Як ішов я з Дебрецина додому 9 

Як любо по місту ходити 38 

Як мама пісню заведе 117 

Як пахне хліб у маминій оселі! 41 

Як пахнуть влітку квітами  

простори! 56 

Як почула гру музик 38 

Як прийде вечірна година 72 

Як прийду на курган,  

то серцем відпочину 59 

Як скажи, забути ті щасливі дні 243 

Як скресне крига ранньою весною 65 

Як сом ше залюбел, мила  

моя до тебе 8 

Як сонця безсмертного коло 109-10 

Як тебе не любити, моє щастя  

і радість 41 
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Як тихо... За тисячі миль 92 

Як то, Боже, чежко през  

ґазди ґаздовац 8 

Як тобі, хатино, там над річкою 44 

Як трояндово дихає згадка 59 

Як у хаті на столі 108 

Як умру, то поховайте 94, 119 

Як хата двері відчиняла 66 

Як цвіт троянди повен аромату 50 

Як це чежко я зохабям,  

школо-приятелько 8 

Як цимбали обізвуться з-за гори 96, 98 

Як часто сняться мені  

дивовижні дощі 67 

Як чудово погуляти 109 

Як я малим збирався навесні 122,  

 191, 243 

Як я умру на світі запалає 65 

Як я устану уранці 169 

Як яснеє сонце закине свій промінь 14 

Яка наша коломийка,  

дробенка, дробенка 8 

Яка солодка пісня твоїх чар! 92 

Яка я весела, так ше я и тримам 8 

Якби-м була знала, що піду від мами 1 

Яки тоти квитки красни,  

котри розквитаю 8 

Яки чарни тоти хмари над  

Вербасом стали 8 

Яки я пияни, ледво, лєдво стою 8 

Які б світи не вабили далекі 44, 67 

Якось заховала 20 

Якщо жити хочеш файно 83 

Якщо маєш квіти-ружі 83 

Янголятко срібнокриле 40 

Янчику, подолянчику 140 

Яньчык, Яньчык, што бы-с  

зробив, гея-гоя 22 

Ярим сонечком пригріта 65 

Ярнє слунко уж ограло,  

гранка ше желєни 8 

Яскравий м'ячик скаче  

у дітей в руках 67 

Яскрять в небі зорі далекі 54 

Ясна зоря по всьому світу світила 88 

Ясне, тихе літечко грає 

спілим житечком, сонечко встає 231 

Яснію, я як бачу кущ калини 40 

Ясного дня з неба сонечко гріє 110 

Aleluja! 17 

Amen, amen, amen 104 

Ave Maria! Світлая! 85 

Cantate Domino 39 

Dashing through the snow... =  

Блещет яркий снег 110 

Et circa horam nonam clamavit Jesus 15 

Fac ut ardeat cor meum 104 

Giala notte s'avvicina 85 

Oh, I got plenty of nothing 17 

Quando corpus morietum 104 

Saigneur, ayez pitie de nous 17 
Voda, o Tonio, benedetto 8 

 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

[Авлос і кіфара] 132 

Ансамблі для баяна  

та акордеона 141 

Ансамбль баяністів 139 

Аранжування для дитячого  

камерного оркестру 128 

Архиєрейська літургія для  

мішаного хору 24 

Бандурні алегорії 204 

Барвінок 104 

Білий птах 40 

Богородичный цикл 156 

Боль моей души... 69 

В ритмі танго 183 

В України — іменини 105 

Вальси 171 

Варіації-мініатюри на тему  

української народної пісні  

для фортепіано 144 

Веселий гном 188 

Вечірня тиша 120 

Вибрані джазові композиції  

для акордеона (баяна) 186-87 

Вибрані фортепіанні твори  

українських композиторів 150-51 

Вишивала мати вишиванку 37 
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Від Різдва до Різдва. Любов'ю  

чистою палай 13 

Відчинилося віконце 126 

Вінкоплетення та інші  

обряди у весільних піснях 1 

Вклоняюся тобі 45 

Вокальний ансамбль 39 

Вокальний триптих на слова  

Івана Франка 81 

Вокально-педагогічний репертуар  

для дітей та юнацтва 100 

Воскресні ірмоси вісьмох  

гласів з Львівського ірмологіону  

кінця ХVІ століття 234 

Вот так Буратино! 227 

Вчимося співати 109-10 

Вчителю 121 

Гами і арпеджіо як універсальні  

вправи в навчальному процесі  

скрипаля 198 

Гімни хвали для Господньої Вечері 25 

Горить моє серце 96 

Готуємось до практики в школі 242 

Грає інструментальний  

ансамбль "Експромт" 134-35 

Граємо джаз 197 

Граємо і співаємо 185 

Дарую вам Всесвіт 92 

12 інструментальних творів  

для бандури 203 

Де калиною пахнуть світанки 97 

Де небо тримають верхи 49 

Дитинство нам ніколи не забуть 106 

Дитячі пісні 117 

Дмитрий Загрецкий 240 

Духовні твори 230 

Етюди 172 

Жабеня співа по нотах 125 

З репертуару Народної  

академічної хорової капели  

ім. Павла Чубинського 15 

Загальне фортепіано для  

студентів 1 курсу 192 

Заграй, калинова сопілко! 113 

Зажгу свечу в душе я вновь… 70 

Заспівай, моє серце 87 

Зачарована піснею 205 

Зачарування звуків ніжних 47 

Збірник п'єс для учнів музичних  

шкіл 211 

Земле моя рідна 65 

Земляки 66 

Земля-планета — Отчий дом 84 

Золота бартка 228 

Зошит-посібник з української  

та зарубіжної музичної  

літератури 235-36 

И звуки разные как жизнь... 153 

Избранные песни 48 

Інтонаційні вправи для  

розвитку творчих здібностей 241 

Історія розвитку музичної  

культури країн Європи (стародавні  

часи — перша половина  

ХХ століття) 246 

Калина міряє коралі 78 

Камерно-вокальні та хорові  

композиції Михайла  

Гайворонського 3 

Камерно-вокальні твори на  

вірші Т. Г. Шевченка 74 

Камерно-інструментальні твори 133 

Кобзарева криниця 18 

Козацькі й стрілецькі пісні 4 

Колискові 5 

Композитор Василь Якуб'як 231 

Концерт для фортепіано  

з оркестром 158 

Концертна п'єса 130 

Концертні твори для баяна 184 

Корабель моїх мрій 52 

Котився віночок 116 

Криниця мого кохання 56 

Лебедина вірність 189 

Літургійні співи для мішаного  

хору 26-28 

Лучики счастья 220 

Любовь и грезы Сергея Есенина 79 

Марші для духового оркестру 129 

Мелодии души 217 

Мелодії душі 90 

Методика овладения верхним  

регистром на трубе 213 

Методика формування  

виконавської майстерності  

на духових інструментах 212 
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Методичний посібник  

для вокальних відділень ПСМНЗ 101 

Миколай — угодник Божий 112 

Мій зошит з музики 259 

Мои импровизации — детям 136 

Морской ветер. Юные  

композиторы — юным музыкантам 219 

Музична абетка для  

маленьких скрипалів 195-96 

Музыка сердца 29 

Музыкальная живопись 177 

Музыкальные эссе 239 

На струнах серця 62 

Над Світязем ранок 75 

Народжений під колискову хвиль 63 

Наш хор 119 

Не забудь 98 

Невідомі та забуті пісні Максима  

Копка для голосу у супроводі  

бандури 51 

Недопетая песня 71 

Незабутні мелодії 168 

Ніч на полонині 223 

Нова радість стала 88 

Ноктюрни 173 

Обіймись, Україно! 221 

Образи природи у фортепіанній  

музиці 149 

Обробки джазових творів для  

естрадних ансамблів й оркестрів 131 

Одна пісня голосненька 140 

Ой котилось колесо 107 

Ой літа орел  35 

Основи класичної техніки 

 гітариста 206 

Основи музичного  

мистецтва. Сприймання  

та інтерпретація музичних творів 244 

Палай, любове, без кінця 57 

Пам'ятаймо про святе 243 

Педагогічний репертуар  

баяніста-акордеоніста 190 

Педагогічний репертуар  

вокаліста-початківця для  

середніх голосів у супроводі  

фортепіано 102 

Педагогічний репертуар  

для вокальних ансамблів  38 

Передзвони  67 

Перлини української  

фортепіанної музики 154 

Перша нотка. Кларнет 208 

Перший раз у перший клас 111 

Песни днепропетровских  

композиторов на слова  

Николая Милаша 93 

Песни днепропетровских  

композиторов на стихи  

Ирины Найдовской 68 

Песни Марка Намуса на слова  

Лилии Ленской 60 

Песни Марка Намуса на стихи  

Николая Милаша 61 

Печора 159 

П'єси для камерного ансамблю 142 

П'єси для фортепіано 152 

П'єси та ансамблі для гітари 201 

П'єси українських композиторів  

для фортепіано 155 

Пісенна душа карпатських бистрінь 42 

Пісенна Кіцманщина 6 

Пісенна Шевченкіана 94 

Пісенний сад 64 

Пісні вечірньої Зорі 43 

Пісні добра й краси 122-23 

Пісні з родин і хрестин 7 

Пісні Лемковини 22 

Пісні моєї родини 2 

Пісні нашого народу 103 

Пісню не забути, що цвіте від рути 46 

Пісня — то моє життя 9 

Пісня над Дунаєм 8 

Пісня про Вітчизну 36 

Повернися, соловейку! 77 

Подарунок мамі 229 

Поезія Бориса Грінченка  

у творчості українських  

композиторів та виконавців 91 

Поезія Тараса Шевченка  

в сучасній хоровій музиці 19 

Полонези 174 

Помогай нам, музыка, дружить 245 

Популярні, улюблені, незабутні 157 

Пори року 30, 118 

Почуй мене, Господи 32 

Почуття рідного 44 
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Практична робота с хором 124 

Практична робота студентів  

з теорії музики 255 

Практичний курс естрадно- 

джазового акомпанементу  

для баяна та акордеона 194 

Прелюдії 175 

Пригоди Барвінка та Ромашки 225 

Пригоди Купальської ночі 226 

Произведения для трубы  

и фортепиано 209 

Произведения для фортепиано/ 

синтезатора. Этюды, пьесы... 

 В репертуар клавишнику 162 

Просто барабанщик ІІ 215 

15 художніх етюдів для гітари 202 

Пять пьес для солирующего  

инструмента и фортепиано 216 

Різдвяна ніч 89 

Розправ крила, Україно 59 

Роксолана 222 

Самостійна робота студента  

в класі основного  

музичного інструмента 193 

Сборник христианских  

песен с аккордами 10 

Свічка пам'яті 58 

Сивий туман 76 

Сказки жизни 82 

Слава Кобзаря 80 

Словоспіви галицьких  

композиторів 72 

Служба Божа для  

аматорського мішаного  

хору (самолівка) 31 

Солоспіви, ансамблі та хори  

на слова Тараса Шевченка 86 

Солоспіви Василя Симоненка 73 

Солоспіви Дениса Січинського  

та Ярослава Лопатинського  

з репертуару Катерини Маслій 95 

Сольфеджио для 1—8 классов  

ДМШ и ДШИ 254 

Сольфеджіо  232, 247-52 

Сольфеджіо на основі сучасної,  

джазової та естрадної музики 233 

Співає серденько моє 114 

Співаночки  161 

Співають весело малята 115 

Співи в дитячому садку 256 

Струнно-смичкова камерна  

мініатюра 138 

Тарас Шевченко і музика 237 

Твори великої форми  

в класі акордеонно- 

баянного виконавства 257 

Тень бабочки 55 

Теорія музики 253 

Тополина дума 99 

Торба міхоноші 218 

Традиції клезмерів Поділля 143 

Три концерти для оркестру 127 

Три романси на вірші поетів  

"Молодої музи" 50 

30 небольших пьес для  

маленького пианиста 160 

Тромбон 210 

У гаю, гаю... 53 

У музиці, слові та пісні  

я знайшов себе 34 

Удвох веселіше 137 

Українські народні пісні 238 

Фортепианные страницы 163 

Фортепіанна мініатюра  

українських композиторів  

(друга половина ХХ —  

початок ХХІ століть) 164-65 

Фортепіанна музика Михаїла  

Шуха: стилістика, образний  

зміст, проблеми виконання 176 

Фортепіанні п'єси і ансамблі 148 

Фортепіанні твори для початківців 166 

Хорова обробка 16 

Хорове диригування 20 

Хоровий клас: теорія,  

методика, практика 17 

Хорові твори на слова  

Лесі Українки 14 

Хорошо темперированный клавир 145 

Хочу свята 224 

Хрестоматія з акомпаніаторської  

практики 191 

Хрестоматія з хорового  

диригування 258 

Христос родився! Коляди  

на Різдво Христове 167 
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Церковні пісні 21 

Цикл пьес для арфы  

"Лесные зарисовки" 200 

Цикл сюїт "Пори року" 181 

Чарівний світ мініатюр 182 

Шиліякі співанки 83 

Школа концертмейстера 169 

Школа навчання грі на контрабасі 199 

Школа постановки рук  

барабанщика  214 

Шолом Алейхем! Єврейські  

пісні та клезмерські танцювальні  

мелодії в обробці для фортепіано 170 

Щедрий вечір. Ой радуйся,  

земле, Син Божий народився  11 

Щоб себе у світах не згубить 54 

Юному віртуозу 146-47 

Я Господа молю 108 

Я краю кращого не знаю 41 

Явір 33 

Ягілки 12 

Якби зустрілися ми знову… 23 

ART-JAZZ. Джазові п'єси  

для саксофона-альта та фортепіано 207 

Ave, Maria! 85 

Benedictus. Song of Zechariah  

for ordan 179 

Koљickб Kytica 178 

Organ transcriptions from Richard 

Wagner's operas 180 

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 
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3.2 Твори для інструментального ансамблю 
3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два та більше фортепіано, фортепіано в 4 руки і т. д.) 
3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 
3.2.3 Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 
3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано 
3.2.5 Ансамблі духових інструментів без фортепіано 
3.2.6 Ансамблі смичкових і духових інструментів з фортепіано та без фортепіано 
3.2.7 Ансамблі народних інструментів 
3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 
3.2.9 Навчальні та інструктивні видання для інструментального ансамблю 
3.3 Твори для інструментів соло 
3.3.1 Клавішні інструменти 
3.3.1.1 Фортепіано 
3.3.1.2 Орган, фісгармонія 
3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 
3.3.1.4 Інші клавішні інструменти 
3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 
3.3.2 Смичкові інструменти 
3.3.2.1 Скрипка 
3.3.2.2 Альт 
3.3.2.3 Віолончель 
3.3.2.4 Контрабас 
3.3.2.5 Інші смичкові інструменти 
3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів  
3.3.3 Щипкові інструменти 
3.3.3.1 Арфа 
3.3.3.2 Гітара 
3.3.3.3 Мандоліна 
3.3.3.4 Бандура 
3.3.3.5 Домра 
3.3.3.6 Інші щипкові інструменти 
3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів 
3.3.4 Духові інструменти 
3.3.4.1 Дерев'яні 
3.3.4.2 Мідні 
3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 
3.3.5 Ударні інструменти 
3.4 Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних ансамблів та 
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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