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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. 

Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 

"Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліо-

графічний 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. Библио-

графическая 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. Грайлик : [дит. ігр. фольклор + компакт диск з піснями дит. фольклор. 

анс. "Цвітень" / підгот. текстів] М. Пилипчак ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор 

України ім. Григорія Верьовки. — 3-тє вид. — Київ : Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 

2018. — 223 с. : іл. ; 27 см. — Бібліогр.: с. 221. — Примірник без компакт-диску. — 

ISBN 978-966-1513-47-0 (у паліт.). — [2018-057 Н] 

2. Губар М. Г. Народна музична творчість Київщини : (оброб. нар. пісень для 

хору, голосу з супр. та без нього) / Микола Губар ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. мистец. дисциплін і методик навчання. 

— Київ : Основа, 2018. — 135, [1] с. : табл. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-699-

922-4. — [2018-067 Н] 

Зміст: Пісні зимового календаря ; Купальські пісні ; Балади ; Козацькі, Вояцькі 

пісні ; Пісні про кохання та родинний побут ; Жартівливі і сатиричні пісні ; 

Танцювальні пісні ; Інструментальна музика. 

3. Зеленая дібровонько : календар.-обряд. пісні весняного циклу / [пісні 

записала, розшифрувала та упоряд. Т. Гарбулінська] ; Вінниц. обл. центр нар. 

творчості. — Вінниця : Нілан, 2017. — 119 с., [4] арк. іл. : іл. ; 25 см. — 500 пр. — 

ISMN 979-0-9007129-3-6. — [2018-120 Н] 

4. Народна музика Рівненського Полісся у записах Віктора Ковальчука / [за 

ред. Ю. П. Рибака] ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Проблемна н.-д. лаб. 

муз. етнології, Етнокультур. центр Рівнен. міського Палацу дітей та молоді, Лаб. 

поліс. фольклору. — Рівне : Дятлик М. С., 2018. — 313 с., ХХХІІ с. іл. : портр. ; 25 см 

+ 2 СD — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — Бібліогр. вид. Віктора Ковальчука: 

с. 309—312. — Покажч. мелотипів: с. 301—307. — Покажч. насел. пунктів: с. 308. — 

Примірник без компакт-дисків. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007015-3-4 (у паліт.). — 

[2018-121 Н] 

5. Народні пісні Волині / [упоряд. Єфремова Л. О.] ; НАН України, Ін-т 

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

Логос, 2018. — 595 с. ; 21 см. — (З колекцій збирачів фольклору). — На тит. арк.: 

пам'яті Олександра Андрійовича Правдюка (1926—1994). — Бібліогр.: с. 29—31 та в 

підрядк. прим. — Покажч.: с. 545—555, 570—595. — 100 пр. — ISBN 978-617-7446-

32-2 (у паліт.). — [2018-192 Н] 

6. Народні пісні Київщини : (з колекцій збирачів фольклору) : пам'яті 

М. В. Лисенка (1842—1912) / [упоряд., вступ. ст. Єфремова Л. О.] ; НАН України, Ін-т 

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

Логос, 2017. — 695 с. : карти ; 21 см. — Бібліогр.: с. 36—38 та в підрядк. прим. — 

Геогр. покажч.: с. 646—653. — Імен. покажч.: с. 669—680. — Покажч. інципітів 

пісень: с. 681—695. — 100 пр. — ISBN 978-617-7442-67-6 (у паліт.). — [2018-005 Н] 

7. Пісні Жидачівщини у записах Григорія Коваля / упоряд. Г. Коваль ; Дро-

гобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2018. — 42 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-28-2. —  

[2018-175 Н] 

8. Різдвяна зірка : зб. колядок та пісень / [куратор проекту К. Клюзко ; муз. 

ред. М. Пилипчак ; упоряд. італ. текстів Ф. Перруккіні] ; Благодійна фундація "Діти 

надії та любові". — Київ : Дух і літера, 2018. — 61 с. : іл. ; 20 см. — Частина тексту 

парал. укр., італ. ; укр., фр. — ISBN 978-966-378-572-1. — [2018-101 Н] 
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9. Україна колядує : зб. колядок [та щедрівок : для голосу без супр. / упоряд. 

В. М. Островський]. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2018. — 79 с. ; 17 см. — 

ISBN 978-966-10-5344-0. — [2018-001 Н] 

10. Україна колядує : зб. колядок [та щедрівок : для голосу без супр. / упоряд. 

В. М. Островський]. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2018. — 79 с. ; 17 см. — 

ISBN 978-966-10-5372-3. — [2018-002 Н] 

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

11. Белая Т. П. Белые птицы : [сб. стихотворений и песен на стихи авт. : для 

пения з букв.-цифр. обознач. партии сопровожд.] / Татьяна Белая. — Запорожье : 

Меркулова О. Г., 2018. — 83 с. : ил., портр. ; 21 см. — Текст рус., укр. — 250 экз. — 

ISBN 978-617-7681-02-0. — [2018-098 Н] 

Содерж.: Белая Т. Белые птицы : "… в небе огромном кружат...". — Лищук О. 

Краски осени : "На опушке леса Осень..." ; Песенка дворника : "Ветер листьями 

играет..." ; Осенняя песенка о счастье : "Девушка с желтыми цветами...". — Бєлая Т. 

Кохання моє : "По білому снігу блукаю...". — Лищук О. Как жаль : "Я видела тебя в 

лесу...". — Белая Т. Горько не плач : "Мир так огромен...". — Ліщук О. Пісня про 

сліпого музику : "Незрячий музика прийшов на зупинку...". — Белая Т. Грустная 

сказка : "Однажлы на свете Принцесса жила..." ; Прощание с птицами : "За птицами 

птицы летят...". — Козеровський В. Найперший сніг : "Мене зрання проймає 

сміх...". — Белая Т. Разгулялась вьюга белая : "… закружила, замела...". — Лищук О. 

У самовара : "Лишь наступит зимний вечер...". — Белая Т. Посвящение друзьям : 

"Так тихо музыка звучала..." ; Гімн РМКЦ "Сварог" : "В запорізькій славній 

стороні..." ; Хортиця : "Зелена Хортиця — перлина на Дніпрі...". — Лищук О. Трава 

детства : "Память в детство меня возвращает...". — Бєлая Т. Колискова : "Сонечко 

сідає, дуже хоче спать...". — Козеровський В. Настанова зайченятам : "Вийшли 

зайчики до двору...". — Лищук О. Любила я не Вас : "… безумно нежно...". — 

Бєлая Т. Нічний дощ : "Вийшло так, що сьогодні в пітьмі..." ; Ночь-волшебница : 

"Солнце нового дня утомилось..." ; Запоздалая любовь : "В тебя я так давно 

влюбилась...". — Лищук О. Идеальная семья : "В нашем доме проживает...". — 

Козеровський В. Я плачу : "… но слез ты моих не увидишь...". — Ліщук О. 

Парасолька : "Я по вулицях мандрую...". — Бєлая Т. Червоні вітрила : "На березі 

моря щоденно стояла...". — Лищук О. Запахи лета : "Вишнями в лучиках света..." ; 

Сонцеграй : "Чи є у світі диво-край...". 

12. Дорога до світла : [зб. пісень з букв.-цифр. познач. партії супр. / сл.] 

Микола Матвійчук. — Харків : Мачулін Л. І., 2018. — 75 с. : іл., портр. ; 30 см. — 

Текст укр., рос. — 200 пр. — ISBN 978-617-7589-21-0. — [2018-084 Н] 

Зміст: Соловйов Г. Ніжинський вальс : "Скільки б років, друзі, не минуло..." ; 

Купальський віночок : "Ми сплетем вінок з барвінку..." ; Весняні настрої : "Жовтіють 

бруньки на вербі..." ; Перше вересня : "… знову чуємо сміх дітвори..." ; Впала біла 

роса : "… а із неба посипались зорі..." ; Слышу голос с небес : "… он зовет меня 

ввысь..." ; Легкокрилий журавлик : "Стукає у двері старість..." ; Знову чути "курли" 

журавля : "Вірний кінь мій упав..." ; Вечернее : "Когда к нам в ставни постучится 

вечер...". — Маляров В. Золоті шкільні літа : "Тополиним пухом вдаль полинули...". 

— Єрьомін О. Дорога до світла : "На землі ми зібралися диво творити..."; Коно-

топщина моя мила : "Земля життєдайна — особлива в ній сила..." ; Осінь золота : 

"Знов у місто завітала осінь..." ; Моє місто кохане : "Прокладала доля в світ мені 

дороги..." ; Санитарочка : "Пролетали мины и снаряды..." ; Танець моєї юності : 
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"За колом кола безкінечнії..." ; Юнь на порозі життя : "Команда "шикуйсь" — і 

школа завмерла..." ; Встаньмо під знамена єдності : "Колокольний дзвін 

Михайлівський лунає..." ; Зоря над Сеймом : "Піднімалась зоря над Сеймом..." ; 

Козацька похідна : "Піднімаймо пращурів знамена..." ; Величальна-заздравна : 

"Сьогодні нас зібрав Чернігів-інститут..." ; Україна чекає : "Пролітають літа і за 

обрієм слід..." ; Я свічку загасив : "… і враз прийшла пітьма..." ; Люблю, как прежде : 

"Зачем пришел на землю вечер..." ; Присядь-ка поближе, дружок : "Нынче плохая 

погода..." ; Любимой : "Белоснежный букет в день рожденья..." ; Тобі : "Одні живуть 

на березі любові..." ; Весняні настрої : "Дивлюся в сині небеса..." ; Вечернее : "Когда 

к нам в ставни постучался вечер..." ; Кораблик : "Плывет, плывет кораблик мой..." ; 

Біля ставу зажурились явори : "Понад ставом, понад ставом зажурились явори..." ; 

Я вірю : "Слухаю тебе я, друже...". — Назимко В. Свято міста : "Вересень нам двері 

відчиняє...". 

13. Кобільник Л. І. Небо Майдану : вокал. твори у супр. гітари : навч.-

репертуар. посіб. [для студентів серед. та вищ. навч. муз. закл.] / Лілія Кобільник ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва, Музей "Дрогобиччина". 

— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2017. — 71, [1] с. : портр. ; 29 см + тексти пісень 

(4 с.) — Присвяч. Героям Небесної сотні Дрогобиччини... — 300 пр. — ISBN 978-

617-7401-61-1. — [2018-039 Н] 

Зміст: Революція : "Напевно, і нам доведеться стріляти... " / сл. О. Смика ; 

Колискова Майдану : "Притихла ніч. Стомивсь Майдан..." / сл. І. Даньків ; Реквієм 

Небесній Сотні : "Не плач, Майдане, нам ще треба донести..." / сл. І. Даньків ; Сиві 

печалі : Реквієм : "… темна скорботність..." / сл. А. Листопад ; А Сотню вже зустріли 

небеса : "… летіли легко..." / сл. Л. Максимлюк ; Свічечка Майдану : "У серці — 

свічечка Майдану..." / сл. Л. Дашевої ; Не можу відпустити Майдан : "Вже б 

відпустила... Та не можу..." / сл. І. Даньків ; Коханий мій, ти як там, в небі : "… між 

тисяч вбитих на війні..." / сл. І. Даньків ; Героям України : "Знов зорали долі вражії 

гармати..." / сл. І. Даньків ; Знаєш, мамо, я малим боявся смерті : "… думав я 

колись..." / сл. Д. Василик ; Колискова татка з війни : "Спи, моя радосте..." / 

сл. І. Даньків ; Живим я повернусь : "Заговори до мене, мамо..." / сл. Л. Лазурко. 

14. Мужчиль В. С. Ave Maria : для сопрано, скрипки, фп. и треугольника / 

В. Мужчиль. — Харьков : Dobrinin V., 2012. — 11, [1] с. : портр. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-9007126-1-5. — [2018-126 Н] 

15. Новікова Ю. А. На хвилях музики Сумщини : пісні : [зб. з букв.-цифр. 

познач партії супр.] / Юлія Новікова. — Суми : Мрія-1, 2018. — 83, [1] с. : іл., 

портр. ; 21 см. — Текст укр., рос. — 100 пр. — ISBN 978-966-566-693-6. —  

[2018-078 Н] 

Зміст: Пісня єднання : "Живи, Україно! Хрест правди здіймай..." / сл. С. Ко-

ровенка ; Край благословенний : "Чом ти в задумі, сивий Сейме..." / сл. М. Юдіна ; 

Хай на небі завжди буде ясно : "… і ніжний вітер буде навкруги..." / сл. Ю. Но-

вікової, К. Шаблицької-Осипенко ; В монастырском саду : "… расцвели снова старые 

яблони..." / сл. А. Луговского ; Слово Ярославни : "Коханий мій, яка тяжка 

дорога..." / сл. К. Полтавець ; Партизанский край приветливый : "Хороша земля 

Путивльская..." / сл. Л. Шевцовой ; Освітяночка : "Народилась "Освітяночка" в 

давнім краї партизан..." / сл. П. Картофілової ; Школа калинова : "Ми родом усі із 

дитинства..." / сл. Ю. Новікової ; Тарасова Україна : "У серці народу Вкраїни..." / 

сл. Г. Харченко ; Кролевецькі рушники : "В синім небі зоря розквітає ранкова..." / 

сл. А. Луговського ; Сыновьям Украины : "Не плачь, не рыдай, Украина..." / сл. Л. Шев-
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цовой ; Чорнобиль : "… горе назавжди..." / сл. Ю. Новікової ; К. Шаблицької-

Осипенко ; Нене Україно : "… рідна серцю зроду..." / сл. Г. Харченко ; Жизненный 

путь : "Дорог немало в жизни повидать..." / сл. Ю. Новиковой ; Школі : "Як тільки 

засяє зоря світанкова..." / сл. Н. Счастливцевої ; Літа : "Пахне отава над гаєм..." / 

сл. П. Савчука ; Молитва рідної землі : "Ой, чи буде пісня литись..." / сл. Н. Бурмаки ; 

Додому : "… До рідної хати..." / сл. І. Шевченка ; Мамина молитва : "Місяць зорі 

колихає..." / сл. Л. Каркової ; Батьківське слово : "А знаєш, сину, істина — проста..." / 

сл. В. Гагіна ; Відлітають роки журавлями : "З кожним роком все мудріші стаєм..." / 

сл. Ю. Новікової ; Ах, эта женщина : "Природой так дано..." / сл. Ю. Новиковой ; 

Присвята татусеві : "Пролетіли роки за роками..." / сл. Н. Счастливцевої ; Мамині 

рушники : "Моєї мами рушники..." / сл. Л. Каркової ; Посвята : "З листопадом, з 

жовтим листом..." / сл. С. Коровенка ; Спогади, як росли, джерельцем скотились : 

"Заросла стежина споришем..." / сл. І. Шевченка ; З Різдвом Христовим : "Засяяла в 

небі зірочка..." / сл. М. Юдіна ; На старенькім авто : "Їдем вдвох спокійно і 

радісно..." / сл. Г. Цірценс ; Чарівниця-лотерейка ; "Жінка принесла додому..." / 

сл. П. Возного ; Ревність : "Одного лиш бажаю..." / сл. В. Межового-Мороза ; Грізна 

бабуся : "Перехожий до лікарні..." / сл. П. Возного ; Картина жизни : "В цветные 

краски наш мир раскрашен..." / сл. Ю. Новиковой ; Калинонько-ягідко : "Над 

ставком, між вербами..." / сл. Д. Швець ; Етюд : "Це просто так — намалювати 

відстань..." / сл. К. Полтавець ; Ой, над ставом, ставом : "… верби похилились..." / 

сл. І. Житника ; Гитара : "Запылились струны гитары..." / сл. З. Якименко ; Покохай 

мене : "… щоб кращим став..." / сл. Г. Цірценс ; Время, дай оглянуться : "По стеклу 

опять скользя..." / сл. Ю. Новиковой ; Ми з тобою : "Упала ніч, неначе снігопад..." / 

сл. О. Фоменко ; На север гуси улетают : "… уносят вдаль свою мечту..." / сл. А. Воз-

ного ; Засторога : "Ой кувала зозуля..." / сл. П. Картофілової ; Любовь не исчезает 

просто так : "Осени пора, дождливые деньки..." / сл. Е. Родинки ; Полюбив-покохав : 

"Вуста твої до себе манять..." / сл. І. Житника. 

16. Передзвони : [пісен. зб. з букв.-цифр. познач. партії супр. / упоряд. 

М. О. Вовк] ; Літ.-муз. об-ня м. Тальне. — Вид. 2-ге. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2017. — 354 с. : портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-920-284-0. — [2018-099 Н] 

Баранов В. Потаський край : "У тихий вечір і сонний..." ; Ніч спустилась тиха : 

"… випали срібні роси..." ; Христос воскрес : "… Христос воскрес..." ; Ой піду я до 

криниці : "… до води..." ; Тополя : "Стоїть високая тополя..." / сл. В. Луцика ; Моє 

село, мої Криві Коліна : "… життя мого..." / сл. І. Нерубайського ; Про кума і куму : 

"Тільки сонечко сідає..." ; Яблуневий цвіт : "Яблуні цвіли в нашому саду..." / сл. А. По-

ліщука. — Вовк М. Мій рідний край : "Крутим-крута його гора..." / сл. Л. Мельника ; 

Захисник України : "З давньоруських віків..." / сл. І. Нерубайського ; Бив мене 

чоловік : "… батіжками..." / сл. Л. Соловчук ; Зрадливе кохання : "А я ж тебе, люба, у 

серці носив..." / сл. Л. Мельника ; Мамина хустина : "Матусю, яка в тебе хустка..." / 

сл. Л. Соловчук ; Святиня : "Хрести звелись..." / сл. В. Демчук ; Україно моя, 

Україно : "Грає квітом на сонці калина..." / сл. Л. Мельника ; Ляна : "Червона калина 

— зелена поляна..." / сл. Л. Мельника ; Опадає листя : "Сумно завіває..." / сл. І. Дем-

чук ; Прилітай журавлику : "… прилітай..." / сл. І. Соловчук ; Відпочинь, кобзо : 

"Ой гук, мати, гук..." / сл. В. Гордєєва. — Довгань А. Де ви, друзі мої? : "З маминої 

вишні облітає цвіт..." ; Доле моя, Україно! : "Доля одна суджена нам..." ; Дочекалась 

мати сина : "… повернувся з війська..." / сл. М. Луківа ; Козацький родовід : 

"Збирайсь, козацтво..." ; Колискова : "Місяць — мрій колиска..." ; Люблю тебе, 

єдина : "Весна! Квітують вишні..." / сл. М. Луківа ; Просто кохаю : "Запитайте 
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мене..." ; Пісня з чужини : "Тут шепіт росних трав..." ; У саду душі моєї : "… ще 

мовчали солов'ї...". — Добріян І. Самотність : "Вже гомін містечка помалу стиха..." ; 

Тальнівський парк : "Бродить по парку дитинство..." ; Ой любов : "Ти колись в наші 

ясні літа..." ; Без тебе : "… зустрічаю хмурі дні...". — Даниленко П. Матусин 

рушник : "Рушник матуся вишивала..." / сл. Г. Ткаченко ; Світ дитинства мого : 

"Проведіть мене, мамо..." / сл. І. Нерубайського ; Чебрецевий Глибочок : "Яскравим 

українським колоритом..." / сл. Г. Ткаченко. — Ноздровський А. Україно моя : "При 

панках і панах..." / сл. А. Ковалко ; Співай, співай, моє "Поріччя" : "Ген понад рікою 

верби..." ; Солдати війни : "Нас довгі колони..." / сл. А. Ковалко ; Садом, садом : 

"А у мене є кума..." ; Наш духовий : "Труби засіяли променисто..." / сл. В. Назарука ; 

Ой гоп, решето : "Наловили раків у річці..." / сл. А. Поліщук ; Ой рятуйте, мамо : 

"Лає мене жінка..." / сл. А. Поліщук ; Батькові листи : "Наснились батькові листи..." ; 

Полин : "Помирав у полі син..." / сл. В. Нерубайського ; Ой дівчино милая : 

"… скажи, як живеш..." / сл. А. Поліщук. — Поліщук А. Вишиванка моя : "Музика 

душу заповнює..." ; Брати, лебедики : "Змахнув би крилами..." ; Обніміться, свати : 

"… і наповніть чарки..." ; Світ дивиться : "Ми віримо, що ми всі королі..." ; Дорога 

любов : "Ой ішла я понад яром...". — Подуфалов Л. Урожайна : "життєдайна ти, 

земле..." ; Ми переможем! : "Зі сходу сонце..." / сл. В. Нерубайського ; Шия : 

"Кажуть люди, голова..." ; Пісня про рідне село : "Над полями засяяло сонце..." ; 

Сільрада : "Я люблю, поважаю сільраду..." ; Пісня ветеранів Тального : "Серед 

спалених нив..." / сл. А. Ковалко ; Край Тальнівський : "Вже запалали чисті 

заграви..." ; Прощай, люба : "Вечір засвітив вогні..." ; Де ти, кохана? : "Самотньо 

хлюпотить ріка..." ; Мечиславка : "У долинах верби..." / сл. В. Сорочинського. — 

Столярська Л. Бабусині іменини : "Знову цвітуть кущі жасмину..." ; Дощикова 

пісня : "Є канікули у нас..." ; Мамі : "Закружляли літа над чолом..." ; Калина-любов : 

"У рідний дім, з чужих країв..." ; Нас не здолати : "Скільки ти боролася..." ; 

Пам'ятай : "Ми шукаємо, як можем...". — Сошинський О. Ніжний вальс : 

"В заметілі лютневі..." ; Полин : "Помирав у полі син..." / сл. В. Нерубайського ; 

Тужить душа циганська : "… коні понеслись у вись..." / сл. А. Поліщука ; Нас багато, 

ми усі завзяті : "Браві наші депутати..." ; Радості по вінця : "Той, хто друзів має...". — 

Сиротенко С. Степовичка : "Степовичку, горду до крику..." / сл. В. Нерубайського ; 

Тополі : "… в позолоті сяють знову..." / пер. з рос. В. Нерубайського ; Кучерявились 

верби : "… над річкою..." / сл. В. Нерубайського ; Пишайся тим, що — українець : 

"… Гордися тим, що в тебе є..." / сл. І. Мітіча ; Ти знову мені наснилася : "… така 

близька..." / сл. В. Нерубайського. — Яковенко С. Музика грає : "Вже стільки літ 

пісням..." / сл. С. Тихолоза ; Мамині долоні : "Хай сивинки срібліють зі скронь..." / 

сл. С. Тихолоза ; Тальянківська колискова : "Ронить вечір зорі у Тальянку..." / 

сл. С. Тихолоза ; Я тебе дочекаюсь : "Ти пішов — і в матусених скронях...". 

17. Угнівенко О. Любов — це щастя! [авт. пісні : для голосу в супр. фп., 

органу, гітари, бандури з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Ольга Угнівенко. — 

Київ : Друкар. двір О. Федорова, 2017. — 51 с. : іл., портр. ; 30 см. — Текст укр., 

рос. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007152-0-3. — [2018-135 Н] 

Зміст: Бажай : "Ти бажай любові..." ; Лети моя пісне : "Земля — неповторна, 

красива..." ; Червоне тепло : "Вечір сивий розтанув у тиші..." ; Любов — це щастя : 

"Щось казкове в тім є..." ; Тільки з тобою : "Я мовою серця звертаюсь до тебе..." ; 

Это ты : "Не ждала я любви, не хотела..." ; Есть в жизни у каждого встреча : 

"… сродни повороту судьбы..." ; Любов панує : "Завжди дивували паростки 
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життя..." ; Молімося : "… бо діти Божі ми..." / перекл. для органу І. Давиденко ; Білі 

мережива : "На білому світі у білому світлі..." / аранж. І. Давиденко ; Ой, бандуронь-

ко, золотоголоса : "… Як почую..." / перекл. І. Давиденко ; Синий и зеленый на 

земле : "Палящее солнце лучами..." / аранж. І. Давиденко ; Нам Богом жизнь эта 

дана : "Рождается в лучах зари..." ; Ода Життю : "Сотворіння, світанок і ранок 

настав..." / аранж. І. Давиденко. 

18. Целюх С. А. Золото вогню : [зб. для сольного співу та дуетів з букв.-цифр. 

познач. партії супр.] / Степан Целюх. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2018. — 14, 

[1] с. ; 21 см. — ISBN 978-617-642-350-8. — [2018-140 Н] 

Зміст: Посвята : "Як на небі зорі вам сіяли..." / сл. В. Грицика ; Ноктюрн серця : 

"Чуєш спів, що луна..." ; Кохання на двох : "Вже за обрій сонечко сховалося..." ; Для 

тебе ; Грай потічку : "Ой піду я в вечір до потічку..." ; Танець долі : "Грають хвилі по 

воді..." ; Шинкарочка : "Коли тобі наскучить біла днина..." ; Казкова мить : "Як 

зійдуть сніги в горах Карпатах..." ; Батьківська земля : "Наймиліший в світі край..." ; 

Золото вогню : "Все одцвіло і полетіло...". 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

19. Божественна Літургія : зб. церков. піснеспівів з аудіодопов. / упоряд. прот. 

С. Дембовський. — Луцьк : Волин. духов. семінарія, 2014. — 131, [2] с. ; 29 см. — 

(Слава в вышних Богу). — Бібліогр.: с. 132. — Вкладено з 2-ма ін. кн. в обгортку з 

назвою "Збірка церковних піснеспівів". — Компакт-диск вкладено в 3-тю кн. з 

назвою "Постові, пасхальні, святкові піснеспіви". — 300 пр. — ISMN 979-0-707516-

49-2. — [2018-146 Н] 

20. Василик Д. М. Твори для чоловічого хору / Дзвенислава Василик ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва, Самбір. об-ня 

Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 

2018. — 47 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-24-4. — [2018-177 Н] 

Зміст: Тарнавська О. Молитва до Пресвятої Покрови : "Пренепорочна, Діво-

Мати..." / сл. О. Грицай ; аранж. Д. Василик. — Сапрун С. Святий Боже : "… Святий 

кріпкий...". — Седлік Л. Алилуя : "… алилуя...". — Гнатишин А. Разбойника 

Благоразумнаго : "… во єдином часі...". — Соневицький І. Будь ім'я Господнє : 

"… від нині і до віку...". — Львов О. Вечері твоєї тайної : "… днесь, Сине Божий...". 

— Архангельський О. Помишляю день страшний : "… помишляю...". — 

Чайковський П. Легенда : "Був у Христа малого сад..." / сл. О. Плєщєєва ; перекл. 

Д. Василик. — Ой ти, соловейку : "… ой ти, ранній пташку..." ; Во Вифлеємі зоря 

сіяє : "… там грають, грають..." ; Щедрівка : "Ой чи є чи нема..." ; Поміж трьома 

дорогами : "… рано-рано..." ; Ой, піду я через сад : "… може впала сливка..." : укр. 

нар. пісня ; Ой, хмариться, туманиться : "… дрібні дощі йдуть..." : укр. нар. пісня ; Бо 

війна — війною : "… то є Божа сила..." : обозна пісня / сл. Б. Лепкого ; Йдуть 

жовняроньки : "… та машерують..." : укр. нар. пісня / аранж. Д. Василик. 

21. Всенічне бдніння [тобто бдіння] : зб. церков. піснеспівів з аудіодопов. / 

упоряд. прот. С. Дембовський. — Луцьк : Волин. духов. семінарія, 2014. — 177, 

[2] с. ; 29 см. — (Слава в вышних Богу). — Вкладено з 2-ма ін. кн. в обгортку з 

назвою "Збірка церковних піснеспівів". — Компакт-диск вкладено в 3-тю кн. з 

назвою "Постові, пасхальні, святкові піснеспіви". — 300 пр. — ISMN 979-0-707516-

49-2. — [2018-147 Н] 
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22. Колядки та щедрівки Поділля : партит. для однорід. та міш. хорів : [для 

спіл. виконання на ХІХ Різдвян. фестивалі "Велика коляда", Львів, 7—21 січ. 

2018 р. / упоряд.: Н. Манько та ін.]. — Львів : Колір ПРО, 2018. — 34, [1] с. ; 30 см. 

— ISMN 979-0-9007121-3-4. — [2018-037 Н] 

Зміст: Дацко М. Во Вифлеємі сталася новина : "… Пречистая діва породила 

Сина...". — Чернейко А. Десь далеко : подільська колядка : "… в темнім небі зірка 

засіяла...". — Дацко М. Десь далеко в темнім небі : "… зірка засіяла...". — Стеценко К. 

Іде звізда чудна : "… з восток на полудне...". — Леонтович М. Ой на річці на 

Ордані : "… там Пречиста ризи прала...". — Лігашевська В. Ой пане Іване : "… пане 

Іване...". — Яропуд З. Пане господаре, я на вашім дворі : "… Радуйся земле...". — 

Леонтович М. У нашому дворі : "… камінь ламають...". — Дацко М. Христос 

Спаситель : "… сю ніч родився...". — Леонтович М. Щедрик : "… щедрик, 

щедрівочка...". — Чучман В. Іде звізда чудна : "… з восток на полудне...". — Антків Ю. 

Ген високо : з Тернополя, с. Токи : "… в яснім небі...". 

23. Ластовецький М. А. Contra spem spero! : жіноч. хори на сл. Л. Українки : 

навч. посіб. / Микола Ластовецький ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т 

муз. мистецтва, Дрогобиц. муз. коледж ім. В. Барвінського. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2018. — 135 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. передмови. — 

300 пр. — ISMN 979-0-707537-20-6. — [2018-162 Н] 

Зміст: Надія : "Ні долі ні волі у мене нема..." ; Конвалія : "Росла в гаю 

конвалія..." ; Красо України, Поділля : "… розкинулось мило, недбало..." ; Чого то 

часами... : "… як сяду за діло..." ; Пісня : "Чи є кращі над квітками..." ; На роковини 

Шевченка : "Колись нашу рідну хату..." ; Напровесні : "Не дивуйте, що квітом 

прекрасним..." ; Contra spem spero : "Гетьте думи, ви, хмари осінні..." ; Мій шлях : 

"На шлях я вийшла ранньою весною..." ; Грай, моя пісне... : "Досить невільная думка 

мовчала..." ; На човні нас було тільки двоє : "… Хвилі скрізь вколо нас..." ; Сльози 

перли : "Сторононько рідна..." ; Досвітні огні : "Ніч темна людей всіх потомлених 

скрила..." ; Слово, чому ти не тверде як криця : "… що серед бою так ясно 

іскриться..." ; Як дитиною, бувало : "… упаду собі на лихо...". 

24. Мужчиль В. С. Lacrymosa : для смешан. хора a cappella / В. Мужчиль. — 

Харьков : Dobrinin V., 2017. — 7 с., включая обл. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-

9007126-2-2. — [2018-127 Н] 

25. Мужчиль В. С. Perpetuum mobile : для смешан. хора / В. Мужчиль. — 

Харьков : Dobrinin V., 2017. — 18, [1] с., включая обл. : портр. ; 30 см. — ISMN 979-

0-9007126-0-8. — [2018-128 Н] 

26. Пастернак М. М. Пісня — голос Господа : духовні твори : [для міш. та 

однорід. хорів a capella] / Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Ярина 

(Майданчук І. І.), 2017. — 59 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007145-1-0. 

— [2018-110 Н] 

Зміст: Вийди, зіронько, на небо : колядка : "… освіти нам путь-дорогу..." / 

сл. О. Крушельницької ; На небі зірка світу звістила : "… що Діва-Мати Сина 

породила..." / сл. В. Багірової ; Щедрий вечір, Україно моя : "Там над ріками — на 

Сході..." / сл. М. Косович ; Ми вінчуєм : "… колядою..." / сл. В. Багірової ; Христос 

Воскрес! Усе радіє : "… сміється сонечко з небес..." / сл. М. Вереса ; Христос 

Воскрес! Співає вся природа : "… Величний гімн полинув до небес..." / 

сл. І. Савицької ; Христос Воскрес : "… Христос Воскрес..." / сл. В. Багірової ; 

Із Великоднем всіх вас вітаю : два варіанти : "… Це ж воістину Господь воскрес..." / 

сл. В. Багірової ; Алилуя : "Тільки зранку устаю я..." / сл. В. Багірової ; Мати моя, 
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Богородице : "… дерево вічності раю..." / сл. В. Багірової ; Прославлена : "Радістю 

наповнена, з дитятком представлена..." / сл. В. Багірової ; Хвалімо Господа : 

"Гріхотворителі, безумці..." / сл. В. Багірової ; Я дякую тобі, мій Боже : "… за очі, 

якими бачу все..." / сл. Г. Яремко ; Трійце предивна : "Боже Всевишній, сущий у 

небі..." / сл. В. Багірової. — Подяка : "Святий Кріпкий, Святий Боже..." / 

сл. В. Богірової. — О благословенна Богородице : "… захисти нас вічною 

молитвою..." / сл. В. Багірової. — Не згадуй Бога надаремно : "Хоч лихословлять так 

нестерпно..." / сл. В. Багірової ; Ісус Христос : "… завжди був світлом..." / 

сл. В. Багірової ; Я Господа славлю : "… за сніг у долині..." / сл. В. Багірової ; Божа 

сльоза : "Голгофу хмара оповила..." / сл. В. Багірової ; Божа нагорода : "Бідність, то 

Божа для нас нагорода..." / сл. В. Багірової ; О милостива Мати : "… ми до Тебе..." / 

сл. І. Драбчука ; Гетсиманська чаша : "Євхаристійна мить вечері..." / сл. В. Багірової ; 

Душа, душа, чого мене тривожиш : "… чого, чого тривожишся в мені..." / 

сл. В. Багірової ; Людська душа хай Господа хвалить : "… Бо ми живем в Хресті і для 

Христа..." / сл. В. Багірової ; Як чиста Богородиці сльоза : "Є доля, є й недоленька 

лиха..." / сл. І. Гавриловича ; Воскресне світ : "Втікає вік... і серце коле..." / 

сл. Я. Ткачівського ; Господня любов : "Господи, навчи мене любити..." / сл. І. Драб-

чука ; Любов : "Та невже ж бо Земля стала менша нараз..." / сл. В. Багірової ; Хмари : 

"Сонце тягне воду з моря..." / сл. В. Багірової ; Свічка : Як цілопалення гріхів..." / 

сл. В. Багірової ; Спи, дитино, спи : "… голову схили..." : колядка / сл. В. Багірової ; 

Добрий Янголе : "… крилатий..." : молитва для дит. хору / сл. Л. Хрипливої-Щур ; 

Молитва : "Пошли нам, Боже, маленьким дітям..." : для дит. хору / сл. К. Перелісної. 

27. Пісенний Кобзар. Хорова Шевченкіана : твори a cappella / [сл.] Тарас 

Шевченко ; муз. ред., прим. до нар. пісень: Л. В. Бухонська, І. Я. Павленко ; уклад. 

П. І. Муравський ; ідея, біогр. довід. про композиторів, бібліогр. й заг. ред. 

О. А. Шокало. — Київ : Просвіта : Панмедіа, 2016. — 277, [1] с. : портр. ; 30 см. — 

500 пр. — ISBN 978-617-7201-08-2. (у паліт.). — [2018-029 Н] 

Зміст: Стеблянко О. Зацвіла в долині червона калина : "… ніби засміялась 

дівчина дитина...". — Орфеєв С. Думи мої : "… думи мої, лихо мені з вами..." / 

мелодія К. Борисюка. — Щуровський Ю. Дівоча пісня : "Оддай мене моя мамо та 

не за старого...". — Ізотов В. Ой три шляхи широкії... : "… докупи зійшлися...". — 

Кушніренко А. Плавай, плавай, лебедонько : "… по синьому морю..." ; Садок 

вишневий : "… коло хати...". — Іваницький А. Ой не п'ються пива-меди : "… не 

п'ється вода...". — Триліс В. Лічу в неволі дні і ночі : "… і лік забуваю..." / мелодія 

Б. Литвина ; Нащо мені женитися? : "… нащо мені братись..." ; Ой крикнули сірі 

гуси : "… в яру на ставку...". — Захарченко В. Нащо мені чорні брови... : "… нащо 

карі очі...". — Іщенко Ю. І барвінком, і рутою : "… і рястом квітчала..." ; Ой діброво 

— темний гаю : "… тебе одягає...". — Скорик М. Боже, спаси мене : "Боже, суди 

мене Ти по своїй волі..." ; Чи Ти, мій милий Боже : "Чи Ти мене, Боже милий, навік 

забуваєш...". — Сов'як Р. За байраком байрак : "… а там степ і могила...". — Дичко Л. 

Зацвіла в долині : "… червона калина, ніби засміялась дівчина дитина...". — Гущак В. 

Якби мені черевики : "… то пішла б я на музики..." ; Ой одна я, одна : "… як 

билиночка в полі..." ; Така її доля : "… о Боже мій милий...". — Станкович Є. Все 

упованіє моє : "… на тебе мій пресвітлий раю..." ; Минають дні... : "… минають ночі, 

минає літо..." ; Садок вишневий : "… коло хати...". — Старушик П. Ой чого ти 

почорніло... : "… зеленеє поле...". — Плішка А. За байраком байрак : "… а там степ і 

могила...". — Івавський Р. По діброві вітер виє : "… гуляє по полю...". — Довга-

нич М. Чого мені тяжко : "… чого мені нудно...". — Павленко І. Защебетав 
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жайворонок : "… у полі летючи..." ; Летить галка через балку : "… літаючи кряче..." ; 

У перетику ходила : "… по горіхи..." ; Утоптала стежечку : "… через яр..." ; Учітеся, 

брати мої : "… думайте, читайте...". — Ластовецький М. Вітер з гаєм розмовляє : 

"… шепче з осокою...". — Борщ М. Думи мої : "… думи мої лихо мені з вами..." / 

мелодія К. Борисюка. — Верета Г. Ой не п'ються пива-меди : "… не п'ється вода...". 

— Шиптур Б. Молитва до Богородиці : "Все упованіє моє на Тебе мій пресвітлий 

раю...". — Степурко В. Защебетав соловейко : "… пішла луна гаєм..." ; Край неба 

палає : хоровий цикл ; Сонце гріє, вітер віє : "… з поля на долину...". — Яковчук О. 

Чи Ти мене, Боже милий, навік забуваєш : "… одвертаєш лице своє...". — 

Камінський В. Іван Підкова : кантата : "Було колись в Україні, ревіли гармати..." ; 

Не так тії вороги : "… як добрії люди..." ; Ой чого ти почорніло... : "… зеленеє 

поле..." ; Світе ясний : "… світе тихий, світе вольний...". — Зубицький В. Праведная 

душе : з поеми "Марія" та з поезії "На вічну пам'ять Котляревському". — Цололо М. 

Все упованіє моє : "… на Тебе мій пресвітлий раю...". — Гаврилець Г. Все упованіє 

моє : "… на Тебе мій пресвітлий раю...". — Польова В. Вітер з гаєм розмовляє : 

"… шепче з осокою..." ; За сонцем хмаронька пливе : "… червоні поли розстилає...". 

— Білявський Г. Пророк : "Неначе праведних дітей...". — Фроляк Б. Думи мої : 

"… думи мої, ви мої єдині..." ; За сонцем : "… хмаронька пливе...". — Шкільник Б. 

У гаю, гаю : "… вітру немає..." ; Якби зустрілися ми знову : "… чи ти злякалася б, чи 

ні...". — Школьнікова А. Зацвіла в долині : "… червона калина..." ; Утоптала 

стежечку : "… через яр...". — Швед М. І день іде, і ніч іде... : "… і голову схопивши 

в руки...". — Народні пісні: По діброві вітер виє : "… гуляє по полю..." ; Тяжко-

важко в світі жити : "… сироті без роду..." ; Зоре моя вечірняя : "… зійди над 

горою..." ; На вгороді коло броду : "… барвінок не сходить..." ; Од села до села : 

"… танці та музики..." ; Вітер з гаєм розмовляє : "… шепче з осокою..." ; Летить 

галка через балку : "… літаючи кряче..." ; Сонце гріє, вітер віє : "… з поля на 

долину..." ; Ой три шляхи широкії : "… докупи зійшлися..." : Наш отаман Гамалія : 

"… отаман завзятий..." ; Ой чого ж ти почорніло : "… зеленеє поле..." ; У Києві на 

Подолі : "… козаки гуляють...". 

28. Постові, пасхальні, святкові піснеспіви : зб. церков. піснеспівів з 

аудіодопов. / упоряд. прот. С. Дембовський. — Луцьк : Волин. духов. семінарія, 

2014. — 121, [2] с. ; 29 см + 1 компакт-диск. — (Слава в вышних Богу). — Бібліогр.: 

с. 121 (6 назв). — Вкладено з 2-ма ін. кн. в обгортку з назвою "Збірка церковних 

піснеспівів". — 300 пр. — ISMN 979-0-707516-49-2. — [2018-148 Н] 

29. Сальва О. Я. (1950—2017). Співам з вами серцьом моїм : пісні Лемків-

щини в опрац. : [для міш. хору, дуету, однорід. квартету, тріо a capella] / Остап 

Сальва ; [ред.-упоряд. В. Грабовський]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2017. — 

51 с., [2] арк. іл. : портр. ; 30 см. — 150 пр. — ISMN 979-0-707537-17-6. —  

[2018-111 Н] 

Зміст: Ой верше, мій верше : "… мій зелений верше..." ; Чи чуєш, мій друже : 

"… юначе, чи чуєш..." ; Гори єм обишов : "… долини не можу..." ; А я севом іду : 

"… на сивім конику..." ; Тече вода, тече : "… по каменю черкат..." ; Чом дуб не 

зелений : "… бо го туча збила...". — Широке коріння : "… в тій яблони..." ; Шкода, 

Боже, шкода леса зеленого : "… бо в ним не чувати пташка веселого..." ; Шуміла 

ліщина : "… як ся розвивала..." ; Ой сой хлопец з Капушан : "… немам жени лем єм 

сам..." ; Ци я си не жена : "… ци не господиня..." ; Ходит дівча по садочку : "… по 

зеленім барвіночку..." ; Мам я красну заградочку : "… уха-ха..." ; Попід горою : 

"… стежечка бита..." ; Ой у полі : "… три тополі..." ; Ой не буду все лем банувати : 
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"… дам я собі гудакам заграти..." ; Мила моя : "Там за селом дражка висипана..." ; 

Лісом, лісом : "… при долині..." ; Кошеля тоненька : "… шила єй миленька..." ; Ишво 

дівча : "… през ярочок..." ; Пришов би я до вас : "… каждий вечір..." ; Їхали козаки : 

"… від Дону додому..." ; Дай ня, мамко : "… дай ня..." ; Колискова : "Ой люляй же 

мі, люляй..." ; Буде ярмак, буде : "… в Пряшові в середу..." ; Щедрівка : "Небо ясні 

зірки вкрили..." ; О хто, хто Миколая любить : "… О хто, хто Миколаю служить..." ; 

Свята ніч : "… тиха ніч..." ; Ангели в небі : "… пісню співають...". 

30. Твори українських композиторів : для жіноч. хору без супр. : / упоряд. 

Д. Василик ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т. ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва, 

Самбір. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2017. — 79 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 78 (18 назв). — 300 пр. — 

ISМN 978-617-7401-58-1. — [2018-046 Н] 

Зміст: Березовський М. Радуйтеся праведнії : "… Радуйтеся праведнії..." / 

перекл. Д. Василик. — Селдік Л. Алилуя : "… Алилуя. Алилуя...". — Кошиць О. 

Херувимська : "Іже Херувими. Херувими...". — Гайворонський М. Тебе поєм : 

"… Тебе благословим..." / перекл. Ю. Антківа. — Соневицький І. Будь ім'я 

Господнє : "… благословенне від нині і до віку..." / перекл. Д. Василик. — 

Кишакевич Й. Христос воскрес : "… Радіє світ..." / сл. Й. Кишакевича ; гармоніз. 

Ю. Антківа. — Тарнавська О. Молитва до Пресвятої Покрови : "Пренепорочная, 

Діво-Мати, Покрово наша пресвята..." / сл. О. Грицай ; аранж. Д. Василик. — Фільц Б. 

Ангелику : хор. реквієм пам'яті Небесної сотні : "Синку мій, прокинься леле..." / 

сл. О. Германа. — Ярославенко Я. І досі сниться : "… під горою, між вербами та над 

водою..." / сл. Т. Шевченка. — Фільц Б. Ну що б, здавалося, слова : "… слова та 

голос більш нічого..." / сл. Т. Шевченка. — Прокопенко В. Подивлюся, аж світає : 

"… край неба палає..." / сл. Т. Шевченка. — Фільц Б. Земле моя, всеплодющая 

мати : "… Сили, що в твоїй живе глибині..." / сл. І. Франка. — Славич А. Місяць 

яснесенький : "… промінь тихесенький..." / сл. Л. Українки. — Телюк М. Мрії : 

"Вийди! Ще срібнії шати зоряна ніч не зніма..." / сл. О. Олеся. — Малюца С. Виїзд 

на чужину : "Мене рано розбудила мати..." / сл. С. Малюця ; аранж. С. Шкудор. — 

Кобільник Л. Висохла криниченька : "… молодий хлопчинонька по воду не йде..." / 

сл. Л. Лазурко. — Ой летіла горлиця : "… розпустила пір'ячко на весь сад..." : укр. 

нар. пісня / оброб. М. Лисенка ; Ой гай, мати, гай : "… та мене замуж дай..." : укр. 

нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Травко-муравко : "… ой чого ти не зелена..." : 

укр. нар. пісня / оброб. М. Колесси. — Цвіте терен : "… цвіте терен, листя опадає..." : 

укр. нар. пісня / оброб. А. Коломійця ; перекл. Д. Василик ; Гайчі, сину, гайчі : 

"… нема дома мамчі..." : укр. нар. пісня / оброб. М. Кречка ; Не співайте півні : 

"… бо я ще не спала..." : укр. нар. пісня / аранж. Д. Василик ; Не світи, місяченьку : 

"… хоч годиноньку в нічку..." : укр. нар. пісня / опрац. Л. Кобільник. — Біляков-

ський І. Ой дивна, дивна наша родина : "… як до вечері сідає..." / сл. І. Біля-

ковського. — Кобільник Л. Коляда-колядка : "… коляд, коляда-колядка..." / аранж. 

П. Табакова ; перекл. М. Гобдича. 

31. Українські календарно-обрядові пісні : для міш. хору без супр. / в оброб. 

О. Яковчука ; [підгот. текстів О. Яковчук ; передм. О. Кушнірук]. — Київ : Стилос, 

2016. — 243 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Вид. коштом М. Шаповала. — 

500 пр. — ISMN 979-0-9007099-1-2. — [2018-047 Н] 

32. Українські народні пісні : для жіноч. хору без супр. / в оброб. О. Яковчука. 

— Київ : Фоліант, 2018. — 239 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-9007128-3-7. — [2018-

161 Н] 
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33. Українські народні пісні : для міш. хору без супр. / в оброб. О. Яковчука ; 

[підгот. текстів О. Яковчук]. — Київ : Фоліант, 2016. — 302 с. ; 30 см. — Вид. 

коштом Л. Килимника. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007128-1-3. — [2018-048 Н] 

Зміст: Горіла сосна : "… й смерека, сподобав ми ся здалека..." ; Бодай ся когут 

знудив : "… що мене рано збудив..." ; Пряла б же я куделицю : "… так головка 

болить..." ; Казала дівчина : "… казала, що ми буде вірно..." ; Рекрутська пісня : 

"Бум, бум... Вже на бубни грають..." ; Штани мої, шаровари : "… сліди замітають..." ; 

Було не рубати : "… зеленого дуба..." ; Ходить сорока : "… коло потока..." ; 

Розвивайся : "… ой ти старий дубе..." ; На городі : "… кирниченька, при дорозі 

терен..." ; Там за лісом : "… там за перелазом..." ; Широкеє болотисько : "… вода 

залляла..." ; Ой ти дубе, дубе : "… кучерявий дубе..." ; Рости, хмелю : "… рости, 

хмелю, рости дичиною..." ; Закувала зозуленька : "… на стодолі..." ; Попід гаєм 

зелененьким : "… попід гаєм..." ; Калино-малино : "… чом ти в лузі стоїш..." ; Сама я 

рожу садила : "… сама я рожу підливала..." ; Ой на горі пшениченька : "… а в долині 

овес..." ; Ой, верше, мій, верше : "… мій зелений верше..." ; Ходила я по свдочку : 

"… по зеленім..." ; Несе Галя воду : "… коромисло гнеться.." ; Посилала мене мати : 

"… іди доню, килим ткати..." ; Коло млина : "… ноги мию..." ; Ганю моя, Ганю : 

"… яка ти дівчина..." ; Ой мала я ружу : "… що цвіла у полі..." ; Ой у гаю, при 

Дунаю : "… соловей щебече..." ; Ой гніваються хлопці : "… ей, же їх не любую..." ; 

Ой, хмелю ж мій, хмелю : "… хмелю зелененький..." ; Сиджу я край віконечка : 

"… на зорі поглядаю..." ; За нашов стодолов : "… видно чуже село..." ; Там за 

лісочком : "… сонечко встало..." ; Ой у полі верба : "… під вербою вода..." ; Налетіли 

журавлі : "… сіли-впали на ріллі..." ; Віє вітер : "… віє буйний..." ; Пожену я лебеді : 

"… до Дунаю..." ; Там на горі сніг : "… біленький..." ; Зашуміла ліщинонька : 

"… заплакала дівчинонька..." ; Верховина : "Я не був на Верховині відколи 

родився..." ; Ішов милий : "… лужком, лужком..." ; Біду собі купила : "… та за свої 

гроші... " ; Під дубиною : "… під зеленою..." ; Іванку, Іванку : "… купи мя 

рум'янку..." ; Ой, зацвили фіялочки : "… зацвили..." ; Та болять ручки : "… та болять 

ніжки..." ; Ой, не ходи, Грицю : "… та на вечорниці..." ; Розпрягайте, хлопці коней : 

"… та лягайте спочивать..." ; Дівчино моя : "… напій ми коня..." ; Тече вода 

каламутна : "… мила моя чогось смутна..." ; Ой під калиною : "… трава зеленіє..." ; 

Зеленая рута : "… жовтий цвіт..." ; Ішов милий : "… горонькою..." ; Ой там на горі 

дубина : "… ой там на горі..." ; Ой кум до куми : "… борозенков ішов..." ; Мила моя : 

"… де ти була..." ; Граю я : "… граю, знаю для кого..." ; Стоїть верба : "… над 

водою..." ; Через річеньку : "… через болото..." ; Чорний ворон : "… чорний сидить 

на дубочку..." ; Ой зажену сиві воли : "… на ту левадочку..." ; Ой горіла полонина : 

"… горіла, горіла..." ; Ой, зіронько вечорная : "… чом не виграваєшся...".  

34. Фільц Б. М. Ангелику : хор. реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні : [для 

дит., жіноч., міш., чолов. хору a capella / муз.] Богдана Фільц ; [сл.] О. Герман. — 

Тернопіль : Підруч. і посіб., 2018. — [22] с. ; 29 см. — На звороті тит. арк.: Вид. з 

нагоди 85-річчя видат. укр. комп. Б. Фільц. — 50 пр. — ISBN 978-966-07-3235-3. — 

[2018-054 Н] 

Зміст: Ангелику : для дит., або жіноч. хору : "Синку мій, прокинься леле..." / 

сл. О. Германа ; Ангелику : для міш. хору ; Ангелику : для чолов. хору. 

35. Шкільник Б. С. Достигає жито : пісні Укр. повстан. армії для міш. хору / 

Богдан Шкільник ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. 
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— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 43 с. ; 30 см. — Пам'яті Романа Різняка-

"Макомацького" присвяч. — Бібліогр. в підрядк. прим. передмови. — 300 пр. — 

ISMN 979-0-707537-23-7. — [2018-170 Н] 

Зміст: Вставай, вставай, народе мій! : "… за волю..." ; Буде нам з тобою що 

згадати : "… після довгих зваблених ночей..." / сл. О. Бабія ; В Чорне море кров 

Дніпром пливе : "… там повстанець на війну іде...". — Купчинський Р. Вставай 

визволяти рідний край : "Марширують вже повстанці / сл. Р. Купчинського ; аранж. 

Б. Шкільника. — Гей, хлопці, в коло : "… станем бадьоро..." ; Повстанський стяг : 

"… наш майорить..." ; Розпрощався стрілець : "… зі своєю ріднею..." ; Там, попід 

лісом, темним бором : "… повстанці наші йдуть..." ; Я сьогодні від вас від'їжджаю : 

"… боронити ріднесенький край..." ; Шуміли сосни і діброви : "… як він ішов в 

зелений гай..." ; Ялино, ялино : "… я в гай по калину..." ; Ой у лісі, на полянці : 

"… стояли повстанці..." ; Балада про трьох братів : "В зеленім лузі, при дорозі..." ; 

Достигає жито : "… червоніє жито..." ; Молитва за Україну : "Боже, послухай 

благання...". 

36. Шпачинський О. А. Співає український народний хор : хор. твори без 

супр. : навч.-метод. посіб. для вищ. муз. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації та закл. 

культури і мистецтв / Омелян Шпачинський. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 

2018. — 79 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707534-20-5. — [2018-094 Н] 

Зміст: Щедрий вечір : "… добрий вечір..." / оброб. О. Шпачинського. — 

Скориков В. Люблю тебе, мій рідний степ : "… тобі на вірність присягаю..." / 

сл. В. Ніцака ; оброб. О. Шпачинського. — Зажурилась Україна : "… що нігде 

прожити..." : укр. нар. пісня / оброб. В. Шпачинського ; Пісня про гетьмана Івана 

Мазепу : "З Полтавського бою розбитий гетьман..." / сл. В. Тарногородського ; 

Ой поля, ви, поля : "… ви широкі степи..." : укр. нар. пісня ; Стоїть явір над водою : 

"… в воду похилився..." : укр. нар. пісня ; Повіяв вітер степовий : "… трава ся 

похилила..." : укр. нар. пісня. — Білаш О. Любов : "Пригадай мене, Іваночку..." : 

балада / сл. А. Малишка ; оброб. О. Шпачинського, С. Павлюченка. — Аркас М. 

Колискова Катерини : "Люлі, люлі, люлі..." : з опери "Катерина" / оброб. 

О. Шпачинського. — Ой там за горою : "… ой там за крутою..." : укр. нар. пісня / 

оброб. О. Шпачинського ; Ой попливи, вутко : "… проти води прудко..." : укр. нар. 

пісня ; Ой ти, жайворонку : "… ранняя пташина..." : укр. нар. пісня ; Висока верба : 

"… широкий лист..." : укр. нар. пісня ; Ой верше мій, верше : "… мій зелений 

верше..." : лемків. пісня. — Андрухів А. Кує зозуля у саду : "Зелений шум — і білий 

цвіт..." / сл. О. Богачука ; оброб. О. Шпачинського. — Ой, а в городі росла лелія : 

"… Хто її садив..." : укр. нар. пісня / оброб. О. Шпачинського. — Маліборський М. 

Обніміте ж, брати мої : "… найменшого брата..." / сл. Т. Шевченка ; оброб. 

О. Шпачинського. 

2.1.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори 

37. Стихирар. Антологія стихир літургійного року. На основі українських 

рукописних ірмолоїв XVI—XVIII століть / уклав єромонах Л. Михайлович. — 

Львів : Колесо (Гижа О. І.), 2016. — 543 с. : іл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 531—533 та в 

підрядк. прим. післямови. — Алф. покажч.: с. 527—530. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-

9007114-2-7 (у паліт.). — [2018-030 Н] 

Зміст: Вересень: Преподобного Симеона Стовпника ; Різдво Богородиці ; 

Воздвиження Чесного Хреста ; Зачаття Йоана Предтечі ; Преставлення Йоана 
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Богослова. — Жовтень: Покров Богородиці ; Апостола Ананії ; Димитрія 

Мироточця. — Листопад: Безсрібників Косми і Даміана ; Собор Архістратига 

Михаїла та всіх безплотних сил ; Святителя Йоана Золотоустого ; Апостола 

Филипа ; Введення в храм Пресвятої Богородиці. — Грудень: Преподобного 

Сави Освященного ; Святителя Миколая Чудотворця ; У Неділю Святих Праотців ; 

У Неділю перед Різдвом Христовим — Святих отців ; Великі царські часи у 

Навечір'я Різдва Христового ; Різдво Христове ; Неділя по Різдві Христовому. — 

Січень: Обрізання по Плоті Господа нашого Ісуса Христа і пам'ять святителя 

Василія Великого ; Великі царські часи у навечір'я просвячення ; Богоявлення 

Господнє ; Собор Йоана Предтечі ; Преподобного Теодосія Великого ; Святителя 

Григорія Богослова ; Трьох Святителів. — Лютий: Стрітення Господнє. — 

Березень: Благовіщення Пресвятої Богородиці. — Постна тріодь: В неділю Митаря 

і Фарисея ; В неділю блудного сина ; Неділя м'ясопусна ; Неділя сиропусна ; Вибрані 

співи Святої чотиридесятниці ; В неділю другу Великого посту, Святителя Григорія 

Палами ; В суботу акафісту ; В неділю п'яту Великого посту Преподобної Марії 

Єгипетської ; В суботу Святого і праведного Лазаря ; В Квітну неділю. — 

Великий тиждень: У Святий і Великий понеділок, вівторок і середу на утрені ; 

У Святий і Великий четвер і п'ятницю на утрені ; Велика п'ятниця, утреня страстей 

(антифони) ; Велика субота. — Квітна тріодь: Пасха Господня ; Томина неділя ; 

Неділя Святих отців першого Вселенського собору ; Вознесіння Господнє ; 

П'ятидесятниця. — Травень: Святителя Анастасія Великого, патріарха Александрій-

ського. — Червень: Різдво Йоана Предтечі ; Первоверховних апостолів Петра і 

Павла. — Липень: Преподобного Анастасія Атонського ; Преподобного Антонія 

Печерського ; Святих князів і страстотерпців Бориса і Гліба. — Серпень: 

Преображення Господнє ; Успення Пресвятої Богородиці ; Усікновення чесної 

голови Йоана Хрестителя. — Вибрані стихири: Богородичні догмати 8-ми гласів ; 

Богородичні догмати 8-ми гласів болгарського наспіву. 

38. Ясіновський Ю. П. Ірмоси Київської церкви. Критичне видання за 

Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598—1601 років. У 2 кн. Кн. 1. Вступні 

тексти, факсиміле / Юрій Ясіновський ; ред. К. Ганнік. — Львів : Вид-во Укр. 

католиц. ун-ту, 2018. — 371, [3] с. : іл. ; 25 см. — (Київське християнство ; т. 11, 

кн. 1) (Історія української музики ; вип. 25. Джерела). — На паліт. тільки назва серії. 

— Навч.-дослід. програма "Київське християнство та унійна традиція". — В рамках 

публіч. проекту "Соборна Україна та Київська традиція". — Вступ. ст. парал. укр., 

нім. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-617-7608-03-4 (у паліт.). — 

[2018-193 Н] 

39. Ясіновський Ю. П. Ірмоси Київської церкви. Критичне видання за 

Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598—1601 років. У 2 кн. Кн. 2. Набірна 

публікація ірмосів і критичний апарат / Юрій Ясіновський ; ред. К. Ганнік. — Львів : 

Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2018. — 425, [5] с. : іл., табл., портр. ; 25 см. — 

(Київське християнство ; т. 11, кн. 2) (Історія української музики ; вип. 25. Джерела). 

— На паліт. тільки назва серії. — Навч.-дослід. програма "Київське християнство та 

унійна традиція". — В рамках публіч. проекту "Соборна Україна та Київська 

традиція". — Частина тексту парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 399—410, 417—425. — 

500 пр. — ISBN 978-617-7608-03-4 (у паліт.). — [2018-194 Н] 
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2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори.  

Хорові партитури 

40. Дичко Л. В. Хорові твори. У 2 вип. Вип. 1 / Леся Дичко ; [вступ. ст. В. Грабов-

ський]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2016. — 239 с. : портр. ; 29 см. — 150 пр. 

— ISMN 979-0-707537-12-1. — [2018-051 Н] 

Зміст: Лісові далі : фантазія за картиною І. Шишкіна: Червона калина : кантата. 

2 ч. : "Куди їдеш, козаче..." ; Сонячний струм : диптих на сл. яп. поетів : "П'янить 

святість дива..." / сл. Басьо ; пер. М. Бахтинського ; Веснянка : кантата "Пори року". 

1 ч. : "Вийди, вийди, Іванку..." ; Маївка : "Карпатська кантата". 2 ч. : "Іде, іде в світ 

май пишний..." / сл. М. Підгірянки ; Колискова : "Карпатська кантата". 4 ч. : "Люляй 

ти мі, люляй, мій малий синочку..." ; Пам'яті героїв, що віддали своє життя за 

Україну : "Слава! Рідна земле..." : хор. концерт / К. Стеценко, Л. Дичко ; 

сл. Д. Павличка ; Девици поют на Дунаи : "… вьются голоси..." : ораторія 

"И нарекоша имя Киев" ; П'ять прелюдій в стилі "Шань-шуй!" : з циклу "Хорові 

пейзажі" : День. Пізня осінь : "День осінній, маривно-в'януче сонце..." / сл. Басьо ; 

Муха : "Ой, не бийте муху..." / сл. Ісси ; Радісне жабенятко : "Гойдається, гойдається 

на листку банана..." / сл. Кікаку ; Місячне сяйво : "З неба місяць сяйво ллє..." / 

сл. Дзьосо, Басьо ; Весна. Цвітіння вишні : "Вишень цвіт наче з небес..." / сл. Ісси ; 

Плач : Голодомор в Україні 1933 : "Хто там б'ється об груди знечулі..." / 

сл. В. Коломійця ; Французькі фрески : концерт в семи частинах / сл. Шарль Пегі, 

Альфонс де Ламартін, Альфред де Він'ї ; Веселая нам новина : колядка "Алілуя. Діво 

Марія..." ; Свічі воскові : "По всьому світу стала новина..." ; Лебеді материнства : 

"Мріють крилами з туману..." : поема / сл. В. Симоненка ; Псалом № 67 : "Нехай 

благословляє нас Бог...". 

41. Ластовецький М. А. Українські народні пісні для хору : (із записів Івана 

Франка) : навч. посіб. / Микола Ластовецький ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 43 с. ; 30 см. 

— Бібліогр. в підрядк. прим. передмови. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-26-8. — 

[2018-181 Н] 

Зміст: На городі біла глина : "… стоїть козак..." ; Ой коло млина шумить 

дубина : "… десь та дівчина, що мя любила..." ; Ой пігнала дівчинонька ягнятонько в 

поле : "… ягнятонько в поле..." ; Гей, а ворле, ворле, сивий соколе : "… гей, ци був ти 

ци ні..." ; Ой по горі, горі : "… три пташки ходили..." ; Ой світи, місяченьку : "… та й 

ти, зоре ясна...". 

42. Людкевич С. П. (1879—1979). Коляди : оброб. для міш. хору / Станіслав 

Людкевич ; [упоряд., муз. ред., передм. В. Пасічник] ; Львів. облдержадмін., 

Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Львів. нац. наук. 

б-ка України ім. В. Стефаника, Львів. регіон. сусп.-культур. т-во "Надсяння". — 

Львів : Растр-7, 2018. — 30, [1] с. : портр. ; 29 см. — На звороті тит. арк.: До 140-річчя від 

дня народж. композитора. — Бібліогр. в підрядк. прим. передмови. — 100 пр. — 

ISBN 978-617-7726-32-5. — [2018-198 Н] 

Зміст: Коляди зі зб. літург. і церков. пісень (1922): Всяческая днесь радости : 

"… ісполнишася..." ; Бог предвічний : "… народився..." ; Возвеселімося : "… всі 

разом нині..." ; Радість нам ся явила : "… Діва сина родила..." ; Вселенная, веселися : 

"… Бог від Діви днесь родився..." ; Нині, Адаме, розвеселися : "… Єво прамати..." ; 

Нова радість стала : "… яка не бувала..." ; Нова радість : "… світу ся з'явила..." ; 

Видів Бог, видів сотворитель : "… що світ загибає..." ; Небо і земля : "… нині 

торжествують...". — Коляди зі зб. "Слава во вишніх Богу" (1943): Бог предвічний : 
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"… народився..." ; возвеселімося : "… всі разом нині..." ; Нова радість : "… світу ся 

з'явила..." ; Нова радість стала : "… яка не бувала..." ; Нині, Адаме, розвеселися : 

"… Прамати Єво..." ; Во Вифлеємі : "… нині новина..." ; Небо і земля : "… нині 

торжествують..." ; Радість нам ся явила : "… Діва сина родила..." ; Дивная новина : 

"… нині...". — Коляда з муз. дод. до "Артистичного вісника (1905): Нова радість 

стала : наспів з Ярославщини : "… яка не бувала...". 

43. Мужчиль В. С. Вмирала річка : дума для міш. хору на вірші 

Т. Шаповаленко / В. Мужчиль. — Харків : Dobrinin V., 2017. — 19 с. : портр. ; 30 см. 

— 50 пр. — ISMN 979-0-9007126-6-0. — [2018-122 Н] 

44. Мужчиль В. С. Краю мій : ода Україні для міш. хору на вірші 

А. Кравченко-Русіва / В. Мужчиль. — Харків : Dobrinin V., 2017. — 8 с. : портр. ; 

30 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-9007126-3-9. — [2018-123 Н] 

45. Мужчиль В. С. Пятое измерение : три звуковых эссе для смешан. хора. 

(Ч. 1. Буквы) / В. Мужчиль. — Харьков : Dobrinin V., 2007. — 28 с. : портр. ; 30 см. 

— ISMN 979-0-9007126-5-3. — [2018-124 Н] 

46. Мужчиль В. С. Щедрик : для міш. хору / В. Мужчиль. — Харків : Dobri-

nin V., 2007. — 25, [1] с. : портр. ; 30 см. — ISMN 979-0-9007126-4-6. — [2018-125 Н] 

47. Підківка О. М. Співає "Дністер". Від Бога : твори для міш. хору [a capella 

та з супр. фп.] / Олег Підківка ; Спілка композиторів Старосамбірщини. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2017. — 111 с. : іл. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707537-

14-5. — [2018-018 Н] 

Зміст: Підківка О. Україно, Голгофо Висока : "Україно моя, не хилися в 

мовчанні й скорботі..." / сл. Г. Пухти ; Повірмо в себе — молитва : кантата : "Не 

вірте, що продажні українці..." / сл. О. Яворської ; Дзвонять дзвони : "… у По-

чаєві..." / сл. С. Долика ; Батьківщині (Україно моя) : "Я люблю тебе, рідна 

Вкраїно моя..." / сл. Н. Онищенко, С. Онищенко ; Моя Україно : "... лани 

колосисті..." ; Україно моя "… похилились діброви..." / сл. І. Науменко ; Україно 

моя : "Там де кручі і хвилі Дністра..." / оброб. О. Підківки ; сл. К. Грубляк ; Ні за кого 

я так не молився : "Повсякдень, повсякчас, щохвилини..." / сл. М. Пишного ; Хай 

дзвенять бандури : "… хай гримлять літаври..." / сл. М. Гармаш. — Камінський В. 

Гімн товариства "Гурківщина" : "В Карпатах на краєчку України..." / оброб. О. Під-

ківки ; сл. В. Федька ; Чебреці : "Тихим смутком цвітуть..." / сл. О. Луценка. — 

Білозір І. Від Бога : "… наша пісня, наша мова..." / оброб. О. Підківки ; сл. М. Ткача. 

— Під дубом столітнім : "У лісі, під дубом столітнім..." : укр. нар. пісня / оброб. 

О. Підківки ; Калино червона : "… ти наче Мадонна..." / сл. О. Яворської ; Через поле 

широкеє : "… й через море глибокеє..." : укр. кантата / оброб. О. Підківки ; Ой жлю 

мій жалю : "… гіркий не помалу..." / сл. І. Франка ; Місяцю-Князю : "… нічкою 

темною..." / сл. І. Франка ; Не забудь, не забудь юних днів : "… днів весни..." / 

сл. І. Франка. — Малюца С. Гей степами : "… темними ярами..." / оброб. 

О. Підківки. — Гімн ОУН : "Зродились ми великої години..." / сл. О. Бабія ; оброб 

О. Підківки. — Купчинський Р. Ой, там при долині : "… гарматами зритій..." / 

оброб. О. Підківки. — Сивий коню : "… сивий коню, а грива біленька..." : укр. нар. 

пісня / оброб О. Підківки. — Журавка : "Де круті дороги вийшли за село..." : укр. 

нар. пісня / оброб. О. Підківки. — Полетів бим на край світа : "… як вітер що в полі 

літав..." : лемків. нар. пісня / оброб. О. Підківки. — Летів пташок понад воду : 

"… Скаламутив піском воду..." : закарпат. нар. пісня / оброб. О. Підківки. — Дудич М. 

Нехай лютує хуртовина : "… шаліє грізно буревій..." / сл. М. Дудича ; оброб. 
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О. Підківки. — Тихо, тихо Дунай воду несе : "… а ще тихше дівка косу чеше..." : укр. 

нар. пісня / оброб. О. Підківки. — Вербицький М. Тост до Русі : "Дай, дівчино, нам 

шампана..." / сл. І. Гушалевича ; перекл. для міш. хору О. Підківки. 

48. Шкільник Б. С. Чин вінчання / Богдан Шкільник ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. 

— 55 с. ; 29 см. — На тит. арк.: До 25-літ. ювілею Самбір.-Дрогобиц. єпархії УГКЦ. 

— Бібліогр.: с. 53 (11 назв). — Вид. коштом Самбір.-Дрогобиц. єпархії УГКЦ. — 

100 пр. — ISMN 979-0-707537-27-5. — [2018-186 Н] 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

49. Каччіні Дж. (1551—1615). Ave Maria : для хору в супр. фп. / Дж. Каччіні, 

М. Присухін ; Експромт : для фп. / М. Присухін. — Тернопіль : Навч. книга — 

Богдан, 2018. — 16, 8 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707534-04-5. — [2018-008 Н] 

50. Паньків Р. М. Досвітні огні : кантата для міш. хору, солістів, читця і фп. / 

[муз.] Роман Паньків ; [сл.] Л. Українка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 

37 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707537-29-9. — [2018-169 Н] 

51. Хоровий цикл "Різдвяні пісні" Михайла Гайворонського : навч.-метод. 

посіб. / [упоряд., передм. А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 

Каф. музикознавства та фп. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 43 с. : 

портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. передм. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707537-30-5. — [2018-209 Н] 

2.3 Вокальні ансамблі 

52. Григорій Гайдеєк: "Музика і пісня у моєму серці ..." : [ст. про музиканта, 

пісні, поезії : присвяч. 70-річ. ювілею музиканта та 45-річчю творчої діяльності] / 

Чернівец. обл. упр. культури. — Чернівці : Місто, 2017. — 59 с., [4] арк. іл. : іл., 

портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-652-187-7. — [2018-089 Н] 

Зміст: Україно моя, Україно : "… ти для нас, як та мати одна..." / сл. Г. Гай-

деєка ; Юні козаченьки : "Гей збираймось, юні козаченьки..." ; Ми — веселі 

козачата : "… так, так, так..." ; Цвітуть вишні : "… у мене на городі..." ; Черемоше, 

Черемоше : "… річка кам'яниста..." ; Святкова : "Хто прийшов на свято..." ; 

Величальна : "Ми прибули з Буковини..." ; Місяць : "Зійшов місяць, зійшов 

ясний..." : укр. нар. пісня ; Пісня про Хотинщину : "Перлини Буковини, рідненька 

сторона..." ; Пісня про Буковину : "Забриніли Верховини..." ; Галичаночка : "На 

Галичі, на Галичі, цвітуть сади..." ; Троїсті музики : "… вас почути хочу..." / сл. В. Козаря ; 

Балада про сина : "Червона калина віттям шелестить..." / сл. М. Брозницького ; Пісня 

про Україну : "Україно, миру, щастя..." / сл. О. Новицького ; Надія, Віра і Любов : 

"Весняний ранок зустрічаю..." / сл. Л. Березюк ; Коли на серці туга : "… і печаль..." / 

сл. П. Надін ; Спогад : "Ніч пливе лебедина..." / сл. Д. Луценка ; Давня пісня : "Нас 

атака в ночі чекала..." / сл. К. Герасименка ; Кохана : "Яблука доспілі..." / 

сл. М. Рильського ; Грай, гармошкарю, грай : "Розлилось сонце над Дністром..." / 

сл. Г. Шпилька ; Козацька слава : "Від порогів Січі..." ; Кличе дзвоник : "Ранками 

поволі тане холодок..." / сл. В. Зайця ; Попливи, віночку : "Ми з барвистих квітів 

виплели вінок..." / сл. С. Жупаніна. 

53. Котик Г. В. Солов'їний день : пісні та романси на слова поетів При-

карпаття / Григорій Котик. — Вид. 2-ге, перероб. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 

2018. — 150, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-428-584-8. — 

[2018-159 Н] 
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Зміст: Україні : "З далекого краю вістки прилітають..." / сл. В. Вихруща ; 

Святкує Пасху Україна : "Христос воскрес! Воскресла Україна..." / сл. А. Рябченка ; 

Рідна школа : "Стежина та — доріженька свята..." / сл. І. Фідика ; Прикарпатський 

університет : "Коли Вкраїна скинула кайдани..." ; Нічний Івано-Франківськ : "Ця 

чорна ніч..." ; Вічний сокіл : "Мов сизий сокіл дім..." ; Тополі : "… високі раїни..." / 

сл. С. Пушика ; Живімо для добра : "У траві росина..." ; Предвічна суть : "Ніхто не 

знає, що нас чекає..." / сл. Я. Ткачівського ; Цвіте бузок : "… цвіте бузок аж 

закипає..." ; Босоніжка : "Зникла ти в житах..." / сл. Л. Танюка ; Калинове щастя : 

"Колись матуся мені казала..." / сл. І. Фідика ; Жадана : "Ти моєю була, жадана..." ; 

На душі весна : "Розлучились ми з тобою..." ; Дзвони кохання : "Так склалися 

обставини..." ; Дівчина-калина : "У моїм садочку визріла калина..." ; Зустрічаймо 

любов... : "Із багряних садів віє сум..." ; Солодкий гріх : "Втікай від мене, я — твій 

гріх..." / сл. Я. Ткачівського ; Очі коханої : "Коханої очі карі..." / сл. І. Фідика ; Чом 

ти, зоре, не сходиш : "Серце просить спокою..." / сл. В. Михайлищука ; Запізніла 

весна : "Ми з тобою спізнилися..." ; Човен кохання : "Кожен рік пливе у вічну 

тишу..." ; Сиза далечінь : "Далечінь, далечінь як тумани вночі..." ; Молю тебе : "… не 

снися мені більше..." ; Каштанові свічі : "Чомусь щодень холодна самота..." ; Лине 

мелодія пізня : "… й лагідна..." ; Подаруй мені... себе : "… присвяти себе навічно..." ; 

Галичанка : "Де Дністер-ріка..." / сл. Я. Ткачівського ; Родинна криниця : "Додому 

йду напитися води..." ; Спіши до матері : "Вона не вчилась мудрості в Сократа..." / 

сл. І. Фідика ; Солов'їний день : "Прилинь, прилинь до рідного села..." / 

сл. С. Пушика ; Стара хата : "Ну, що ж ти так, моя старенька хато..." ; Вишневий 

рай : "Квітневе диво — вишня зацвіла..." / сл. Я. Ткачівського ; Яблука рідного саду : 

"Хоч осінь знову золотисто зблисла..." ; Журавлі : "В осінньому небі, в ранковій 

імлі..." / сл. І. Фідика. 

54. Назаренко І. М. (1943—2016). Моя гармонь, моя душа... : поезії : [твори 

для вок. анс. в супр. гармоніки / муз. і сл.] Іван Назаренко. — Кропивницький : 

Александрова М. В., 2018. — 108 с. : іл., портр. ; 26 см. — Текст укр., рос. — 37 пр. 

— ISBN 978-966-2466-63-8. — [2018-103 Н] 

Зміст: Назаренко І. Моє село : "Лежить у долині зеленій мов гай..." / 

сл. І. Назаренка ; Куточки любі мої : "Серед степу широкого долина лежить..." ; Моє 

рідне село : "Де Рось і Росяна біжать..." ; Відлетіли літа-журавлі : "… Ой, давно вже 

вони відлетіли..." ; Наша Україна : "Розкинулись простори казкові..." ; Мій 

Світловодськ : "… рідне місто моє..." / сл. Г. Мельник ; Край мій Наддніпрянський : 

"… люба Україно..." / сл. В. Сілуна ; Незалежна моя батьківщина : "Розквітай неначе 

сад, Україна..." / сл. О. Неділя ; Пройдемся мысленно по фронтовому следу : "Друзья 

фронтовики, отпразнуем победу..." / сл. І. Назаренка ; Похолодало : "Больше недели 

солнце сияло..." ; Я одинока : "Ночь проходит, а я одинока..." ; Кого искал? : "Ты 

кого искал? Ты не найдеш ее..." ; Дорогие девочки : "Опять весна, и снова 

просыпается природа..." ; А чому мовчить гармонь? : "На долині на загоні..." ; 

Зацвіли тюльпани : "… в нашому саду..." ; Козак за кермом залізного коня : "… не 

потрібна йому шабля..." ; Дороги : "Коли згадую прошлі дороги..." ; Частушки : "Не 

сама гармонь играет..." ; Розцвіла у лузі червона калина : "… Рано вийшла заміж 

молода дівчина..." / сл. В. Мар'янова ; Яким байдужим треба бути? : "… Який на 

душу взяти гріх..." / сл. К. Оверченко ; Осінь : "Розгулявся вітер в соснах..." / 

сл. О. Шумейко-Шай ; Хустина : "Подаруй мені, мамо, хустину..." / сл. Г. Остров-



  

 22 

ської ; Політ журавлиний : "Мене сьогодні осінь не чарує..." ; Обласкане літо : 

"Весна наливається сонячним соком..." ; Невгамовна осінь : "Зацвіла навколо 

невгамовна осінь..." / сл. Ю. Френкель. 

55. Стефанишин М. С. Лічниця-диво : пісенник / [муз.] Мирослав Стефани-

шин ; [сл.] З. Жижара. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. — 8 с. : портр. ; 20 см. — 

Назва обкл. та текст парал. укр., англ., нім. — На обкл. авт. не зазначено. — 1 000 пр. 

— ISMN 979-0-707516-48-5. — [2018-139 Н] 

56. Хай не старять Вас роки, дорогі наші батьки : (зб. пісень) : [для співу соло 

та вок. анс. з букв.-цифр. познач. партії супр. / уклад.: Джаман М., Кавун В. ; за заг. 

ред. М. О. Джамана]. — Київ : Центр учб. літ., 2018. — 120 с. : портр. ; 29 см. — 

З автографом авт. — 500 пр. — ISBN 978-611-01-1125-6. — [2018-050 Н] 

Зміст: Стратуца В. Згадка про хату тепла : "В центрі села на узбіччі дороги..." / 

сл. М. Джамана. — Май Н. Батьківська хатина : "Минає день за днем, життя веде 

мене..." / сл. Н. Май. — Жданов А. Вишневий сад : "Стоїть біла батьківська хата..." / 

сл. І. Прищепи. — Стратуца В. Вогник : "В вечірню годину, де в зорях долина..." / 

оброб. М. Джамана ; сл. А. Малишка. — Стратілат А. Все відбуло : "Опустіла хата і 

самотній двір..." / сл. М. Фоміної. — Морозов А. Домик окнами в сад : "… там где 

ждет меня мама..." / сл. А. Поперечного. — Заграй ми, цигане старий : "… якої я 

гадаю..." : укр. нар. пісня. — Стратуца В. Земле моя : "Чужиною захмарились дні 

мої..." / сл. Г. Бостонського, М. Джамана. — Мамина журба : "Спочивати вже 

пора..." : укр. нар. пісня / варіант М. Джамана ; записав В. Федоришин. — Стратілат А. 

Молитва старої хатини : "Стара сумує в селі хата..." / сл. В. Мангова. — Черняв-

ський В. Оселя батьків : "Ой, які ж стали дивними ночі..." / сл. Г. Кулініча. — 

Мартынов Е. Отчий дом : "Радость или грусть нас ждут потом..." / сл. А. Де-

ментьева. — Стратілат А. Підняла лебідка білі крила : "… і злетіла в небо 

голубе..." / сл. М. Фоміної. — Липатов В. Письмо матери : "Ты жива еще, моя 

старушка..." / сл. С. Есенина. — Ковальчук М. Рідна хата : "Коли їду до рідної 

хати..." / сл. П. Семенченка. — Стратілат А. Стоїть в задумі рідна хата : "… верба 

над ставом гомонить..." / сл. М. Фоміної. — Пашкевич А. Хата моя, біла хата : 

"… рідна моя сторона..." / сл. Д. Луценка. — Стритуца В. Дорога до мами : 

"Відрядження щедрі шляхами..." / сл. В. Бедро, М. Джамана. — Івасюк В. Балада 

про мальви : "Заснули мальви біля хати..." / сл. Б. Гури. — Стратуца В. Горобина 

горить : "Поспішаю в журбі, а її вже нема..." / сл. В. Бедра. — Май М. Дорога 

додому : "На світі є багато непройдених доріг..." / сл. М. Май. — Жданов А. 

Джерело : "Сину, рідний сину..." / сл. Л. Дайнеко. — Пастушенко А. Матусі : "Лечу 

до витоків своїх..." / сл. Є. Гущина. — Ковальчук М. Постукаю в шибочку: 

"Мамо!" : "… Із-за шибочки визерниш: "Ти?"..." / сл. О. Довгого. — Марцин-

ківський О. Немов пташки : "… злетілись діти..." / сл. Ф. Довженка. — Май М. 

Рідна хата : "До світом тягнеться душа..." / сл. М. Май. — Джаман М. Рідна хата : 

"Прости мені хато, старенька колиско..." / сл. О. Мороза. — Аверкин А. Милая 

мама : "В мыслях я навещаю..." / сл. И. Ляшкова. — Антонов Ю. Родные места : 

"В родных местах ромашкой пахнет ветер..." / сл. М. Пляцковского. — Двор-

ський П. Смерекова хата : "Наснились мальви, рута-м'ята..." / сл. М. Бажана. — 

Стратілат А. Мамина турбота : "Від дня народження і все життя..." / сл. В. Мангова. 

— Жданов А. А мати мовчки кроки слуха : "Шумить за вікнами сосна..." / сл. В. Галати. 

— Корж П. А мати чекає : "Вони йшли сміливо з боями..." / сл. М. Калачика. — 

Пастушенко А. Вишиванка від мами : "Мама вишивала рушники..." / сл. А. Пасту-

шенка. — Кобзар А. Дзвінковий рушничок : "Вишивала мама синові дзвіночок..." / 
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сл. Є. Гущина. — Ковальчук М. Мамо, мамо... : "… шепочу до тебе..." / 

сл. Н. Шакуна. — Мартынов Е. Мамины глаза : "Дождинка упадет на землю, как 

слеза..." / сл. М. Пляцковского. — Раденко Б. Материнська любов : "Вкриваюсь, 

мамо, ковдрою твоєю..." / сл. В. Черевко. — Боєва Н. Мамина мрія : "В малиновім 

дзвоні вечір..." / сл. Г. Лютого. — Нарожна Г. Молимось ми мамо : "… за родинний 

спокій..." / сл. Г. Нарожної. — Стратілат А. Мамині очі : "Синіють волошки у 

хвилях жита..." / сл. В. Мангова. — Чухрай О. Мамина пісня : "Мене тут мама 

сповивала..." / сл. Л. Вернигори. — Корж П. Матуся рідненька : "Безсонні проводила 

ночі..." / сл. М. Калачика. — Пастушенко А. Мамині руки : "Рідненька мати нитки 

положила..." / сл. М. Птахова. — Тилик В. Мати сіяла сон : "… під моїм під 

вікном..." / сл. Б. Олійника. — Май Н. Мамина сорочка : "Мені сорочку мама 

вишивала..." / сл. Н. Май. — Мигуля В. Поговори со мною мама : "Давно ли песни 

ты мне пела..." / сл. В. Гина. — Богословский Н. Помнишь, мама? : "… моя как 

девчонку чужую..." / сл. Н. Доризо. — Май Н. Червона калина : "Матуся навчила нас 

пісню співати..." / сл. Н. Май. — Злотник О. Родина : "Може в житті хтось принаду 

підкине..." / сл. В. Крищенка ; Батько і мати : "Знайдеться на усе причина..." / 

сл. В. Крищенка. — Стратілат А. Брати, брати : "Росли і сили набирались..." / 

сл. В. Мангова. — Соколюк В. Батькова криниця : "Туман котився за селом..." / 

сл. Л. Вернигори. — Поштар Р. Вечір ліг над хатою : "... пахне зіллям — м'ятою..." / 

сл. Г. Нарожної. — Діброва зелена : "… озовись до мене..." : укр. нар. пісня. — 

Стратілат А. Дитинства мого пора : "Часто тепер мені сниться..." / сл. М. Фоміної. 

— Поштар Р. Дерево роду : "Онука малює незвичний малюнок..." / сл. Г. Нарожної. 

— Петрушкевич А. Молитва : "Знову мальви цвітуть біля хати..." / сл. А. Петрушке-

вича. — Мала баба три сини : "… а всі були русини..." : укр. нар. пісня. — Нарож-

на Г. Мамина криниця : "Мати пішла. Сумують абрикоси..." / сл. Г. Нарожної. — 

Карабиць І. Мати наша — сива горлиця : "… все до її серденька горнеться..." / 

сл. Б. Олійника. — Поштар Р. Мамина пісня : "В світі гори є і море..." / сл. Г. На-

рожної. — Жданов А. Мамина пісня : "Згадую своє дитинство, мамо..." / 

сл. Н. Токар. — Стратілат А. Моє рідне село : "… живу тут я довно..." / сл. М. Фомі-

ної. — Заволокин Г. От печки : "Твое тепло, мое тепло..." / сл. Г. Заволокина. — 

Кухарєв А. Присвята матері : "За все, що маю дякую тобі..." / сл. М. Луківа. — 

Стратуца В. Прошу Всевишнього, щоб мати ще жила : "Всі кольори небесні і 

земні..." / сл. М. Джамана. — Майборода П. Рідна мати моя : "… ти ночей не 

доспала..." / сл. А. Малишка. — Шаинский В. Родительский дом : "Где бы ни были 

мы, но по-прежнему..." / сл. М. Рябинина. — Стратілат А. Літа минають : 

"… щосекундно..." / сл. В. Мангова. — Чернявський В. Балада про матір : 

"Самотою в світи стара хата зорить..." / сл. В. Чернявського. — Ковальчук М. 

Бережіть свою маму : "... це не просто слова..." / сл. Н. Шакуна. — Васильківський Ю. 

Батьки : "Ми на світ цей зійшли..." / сл. В. Путяти. — Поштар Р. Батькові : "Летять 

клином за обрій лелеки..." / сл. Г. Нарожної. — Жданов А. Батькова криниця : 

"Знову мені сниться..." / сл. Л. Дейнеки. — Говорадло А. Дорогі мої батьки : "За 

вікнами сніг..." / сл. А. Говорадла. — Саруханов И. Дорогие мои старики : 

"Постарели мои старики..." / сл. С. Осиашвили. — Марцинківський О. Зачекайте-

но, мамо! : "Часто в снах бачу мамині очі..." / сл. С. Галябарди. — Марцинків-

ський О. Колискова для мами : "Нічка в вікна заглядає..." / сл. О. Марцинківського. 

— Морозов А. Малиновый звон : "Сквозь полудрему и сон..." / сл. А. Поперечного. 

— Ковальчук М. Мати : "Так світло в хатині..." / сл. М. Адаменка. — Ковальчук М. 

Материнська балада : "Мала мати п'ять синів..." / сл. М. Луківа. — Пашкевич А. 



  

 24 

Мамина вишня : "Знову наснилось дитинство..." / сл. Д. Луценка. — Мамина коса : 

укр. нар. пісня : "Ой чого калина віти похилила...". — Ковальчук М. Пам'ять 

батька : "Прощай навіки, батьку, і прости..." / сл. М. Луківа ; Пам'ять матері : 

"Люблю, коли цвітуть сади..." / сл. М. Луківа. — Стратілат А. Постелю рушники 

вишивані : "… вмить війне від них ніжним теплом..." / сл. М. Фоміної. — Ковальчук М. 

Почекай мене, мамо : "Виглядай мене, мамо, на широкій дорозі..." / сл. О. Лантуха ; 

Приснилось матері : "Спить село, заснула й мати..." / авт. сл. невід. — Малазова Е. 

Прозріння : "Я увійду у передсвітні сни..." / сл. О. Зубченка. — Стратуца В. Цілую 

мовчки той рушник : "Дивлюся мовчки на рушник..." / сл. Н. Пивовар. — Злотник О. 

Чуєш, мамо : "Рідна мамо, добра ти моя ненько..." / сл. М. Ткача. — Джаман М. Шепіт 

Верховини : "Погасла зірка, та не згасне світло..." / сл. В. Васкана. — Поштар Р. 

Ювілей моєї мами : "Тужить, плаче в небесах журавка..." / сл. Г. Нарожної. — 

Майборода П. Я до тебе у пісні іду : "Я до тебе, матусю, у пісні іду..." / 

сл. Т. Мезенцевої. 

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі 

57. Васіна Г. В. Покличу пісню солов'їну : [пісен. зб. : для співу з букв.-цифр. 

познач. партії супр.] / Галина Васіна. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. — 75 с. : 

портр. ; 30 см. — 350 пр. — ISMN 979-0-707516-47-8. — [2018-155 Н] 

Зміст: Покличу пісню солов'їну : "… заграй, музико..." / сл. Н. Бугай ; 

Розквітай, українська державо : "Вийду вранці я з хати..." / сл. С. Бородуліна ; Живи 

у віках, Вкраїно : "Вкраїно мила — благодатний краю..." ; І Бог продовжить 

український рід : "Задзвонять янголята в срібні дзвони..." / сл. Н. Бугай ; Небесна 

сотня : "А сніг від крові аж гарячий..." ; Не плач, матусю : "… не журись..." / 

сл. М. Пишук ; Наш Тарас : "Вкраїна — ненька в латаній свитині..." ; За нашу 

вітчизну моліться : "Квітує Вкраїна у стиглих житах..." / сл. Н. Бугай ; Бандурист : 

"Співець бандуру в свої руки взяв..." / сл. О. Петрича ; Повертайтеся, синочки : 

"Засинає стомлене село..." ; Хрещений тато : "Вишивав ікону майстер..." / 

сл. Н. Бугай ; Рідний дім : "У ранковім серпанку..." / сл. Л. Василевської ; Батьківська 

домівка : "Там, за гулкими вітрами..." / сл. М. Лапківа ; Лялька-мотанка : "В кожній 

хаті із давен..." ; Хто вишиє мені сорочку, мамо? : "В саду матуся вишню 

посадила..." / сл. Н. Бугай ; Як же без тебе, матусю? : "Пшениці половіють..." / 

сл. М. Пишук ; Матінка-зоринка : "Поскидали віти ранішню росу..." ; Зігріє серце 

вишиванка : "Вранішня зірка вгорі..." / сл. Н. Бугай ; Рушники-обереги : "Вишивала 

мати рушники на свято..." ; Біла жоржина схилилась : "… як мама..." ; Таточку наш, 

тату, сизокрилий пташку : "… ой би знав ти тільки..." / сл. М. Пишук ; Благословенна 

будь, моя земля : "… весняний луг..." / сл. Л. Василевської ; Хай Благовіст обійме 

цілий світ : "Колиско роду, наша Україно..." ; Чорнобиль : "Там, де витоки 

Прип'яті..." ; "Лунайте, дзвони : "В пошані дзвони є донині..." ; Дорога до села : 

"Поміж нескошених полів..." ; Заграй-но нам, козаче : "Заграй-но на сопілці нам, 

козаче..." / сл. Н. Бугай ; Тече вода в синє море : "… та не витікає..." / сл. Т. Шев-

ченка ; Грає Лукаш на сопілці : "… вербонька листям тріпоче..." / сл. Н. Бугай ; 

Колисонько яворова : "… мережані бильця..." ; Ой зійдися, родинонько : "… до 

мене..." / сл. М. Пишук ; Рідне село : "Річка пригорнулась до села..." ; Мати-нічка : 

"Сипле місяць позолоту..." / сл. Н. Бугай ; Сивий Сонько : "Ой колисочка вербова..." / 

сл. М. Пишук ; Донечка моя : "Зіронька перша у небі..." / сл. Н. Недосекової ; Де ти, 

весно, не барись : "Де ти, веснонько, прийди..." / сл. М. Пишук ; Гей, виходьте, люди, 

весну зустрічати : "Сонечко по небу..." / сл. Н. Бугай ; Квітка купальська : "Ой, на 
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Івана, ой, на Купала..." / сл. М. Пишук ; Співаночка у зорянім намисті : "Земля моя, 

для мене ти єдина..." ; Музика душі : "Там, де травень будить..." ; Кралі в коралях : 

"Рідний край, ти такий мальовничий..." ; Зустрічає вас піснями "Перепілочка" : 

"Ой заграла, заспівала..." / сл. Н. Бугай ; Осінній бал : "Осінь в двір прибігла..." / 

сл. М. Пишук ; Прекрасна панно : "В ранковій тиші..." / сл. Н. Бугай ; Жовтень 

вибирає наречену : "Залицявся жовтень до беріз..." / сл. М. Пишук ; Осінь розкладу 

на кольори : "Розкладу тебе на кольори..." / сл. М. Мельника ; Зима і мороз : "На 

відлигу, на відлигу..." / сл. М. Пишук ; Нічка сіроока : "Вбрався вечір у новеньку 

сорочину..." / сл. Н. Бугай. 

58. Васіна Г. В. Я запрошую Вас на Волинь : пісен. зб. : [для співу з букв.-

цифр. познач. партії супр.] / Галина Васіна. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. — 

80 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707516-52-2. — [2018-187 Н] 

Зміст: Я запрошую вас на Волинь : "Я запрошую вас на світанок..." / 

сл. І. Колтуцької ; Поема "Волинь" : "Волинь, Волинь..." / сл. А. Листопад ; Молитва 

за Волинь : "Де з неба схиляється..." / сл. Н. Бугай ; Волинь моя, квітуча сторона : 

"Немає кращої землі..." / сл. І. Березної, Г. Васіної ; Ой, Волинь моя рідна : 

"Полонила ти душу..." / сл. А. Гаврилюка ; В піднебессі кружляють веселки : 

"… обіймаючи лагідну синь..." ; Волинь моя, ти — іскра України : "Волинь моя, 

ти — доля і домівка..." ; Волинський Благовіст : "… — блага Волині вість..." / 

сл. М. Пишук ; Волинські дзвонарі : "Батько Стар пригорнувся..." / сл. Н. Бугай ; 

І пахне домом вітерець мені : "Між пагорбами ніжиться долина..." ; Я прийшла у цей 

світ : "… з незвичайної білої тиші..." ; Гуси летіли додому : "Стали сумирні злі 

заметілі..." ; Всміхається моя Волинь : "Пелюстка до пелюстки..." / сл. М. Пишук ; 

Пісня Лесі : "Прадавній ліс шумить її словами..." / сл. Н. Шугніло ; Таїть Колодяжне 

пісні : "Село Колодяжне з віків..." ; Грає Лукаш на сопілці : "… вербонька листям 

тріпоче..." / сл. Н. Бугай ; Переливи терцій : "Голоси ласкаві, звуки..." / 

сл. М. Пишук ; Мила волинянко : "О чудова квітко..." / сл. Л. Засадко ; Лунає 

музика : "Коли почуєш знову..." / сл. Л. Засадко ; Весняночка : "Вже весняний 

первоцвіт..." / сл. Н. Шугніло ; Я росла поміж легенд Волині : "… з білими 

лілеями..." / сл. Є. Лещук ; Хай лунає пісня дзвінко : "Де лелеки в небі синім..." / 

сл. Н. Коломієць ; У нас на Волині : "Хай кують в гаях зозулі..." / сл. Н. Шугніло ; 

Донечка Волині : "Блакить озер і пущ..." / сл. Д. Луценка ; Пелюсточка квітучої 

Волині : "Де сонячний промінчик..." / сл. Н. Бугай ; Ми живемо на Волині : 

"… хлопці і дівчата..." / сл. Г. Васіної ; Ми — діти Волині : "… зростаємо нині..." / 

сл. Л. Засадко ; Луцьку мій, розкажи : "… про минулі літа..." ; Пісня про Луцьк : 

"Місто-перлина..." / сл. Г. Васіної ; А над містом моїм : "… бірюза щирим золотом 

ткана..." / сл. М. Пишук ; Я люблю тебе, місто моє : "Прилітають ключі 

журавлині..." / сл. Н. Бугай ; Я малесенька лучанка : "Народилася я на Волині..." / 

сл. Г. Васіної ; В танець я тебе веду : "Шаровари й вишиванки..." / сл. Н. Бугай ; 

Квіти рідної землі : "Як весна прийде..." / сл. Т. Нікішиної ; Ми веснянку заспіваєм : 

"… у дружньому колі..." / сл. Л. Засадко ; А Іванко-козаченько у похід іде : "У долині 

на Волині..." / сл. Н. Бугай ; Ружа-дівчина : "Де ростуть жита високі..." ; Співаночка : 

"А я свої співаночки..." / сл. Н. Шугніло ; Світ чудес митця : "З квітучих мрій..." ; 

Волинь на побачення кличе : "Линуть дзвони..." / сл. Н. Бугай ; Де небо є таке : 

"… і є такі стрижі..." / сл. М. Пишук ; Я з рідної Волині : "Я для рідних своїх ще 

дитина..." / сл. Н. Гуменюк ; Волинь чарівлива ; "Обіймають вітри..." / сл. М. Пишук. 
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59. Гапонюк М. В. Вертають додому лелеки... : пісен. зб. на сл. Надії 

Корнійчук та на муз. Миколи Гапонюка : [зб. творів з букв.-цифр. познач. партії 

супр.]. — Луцьк : Надстир'я, 2018. — 107 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-

9007102-5-3. — [2018-130 Н] 

Зміст: Афганські тюльпани : "Ми два роки з тобою ішли..." / сл. М. Корженко ; 

пер. Н. Корнійчук ; Зозулька : "Рідний дім я часто бачу в снах...". — Верстаков В. 

Горить зоря над містом, над Кабулом : "… горить прощальна зіронька моя..." / 

сл. В. Верстакова ; пер. Н. Корнійчук ; гармоніз. М. Гапонюк. — Гапонюк М. Пісня 

про Афган : "Линуть думи додому..." / сл. Н. Корнійчук ; Згадай матусю : "Цвіте 

Волинь, ряхтить розмаєм..." ; В синім небі тужать журавлі : "… розгорнулись 

голубавим клином..." ; У небесну вічність : "Немає гірше розпуки..." ; Пісня про 

Крути : "Тебе я бачу у молитві..." ; Пісня про Миколу Куделю : "Де ти, люба, 

кохана..." ; Пісня про Олексія : "В Клепачові на лісництві..." ; Ой у темнім гаю : 

"… впав козак молодий..." ; Кому цвістимуть мальви... : "Ніч плескотом топтала 

сивий брук..." ; Збаразький козак : "Він твердо йшов в останню із атак..." ; У неділю 

пораненьку : "… у дзвони голосять..." ; Найкраща сотня в небо йде : "Вже амуніції не 

треба..." / сл. А. Щура ; Лицар слави : "Не плачте, верби, не тужіть поля..." / 

сл. Н. Корнійчук ; Хоругва Олени Теліги : "Порвали кайдани ярма і наруги..." ; Осінь 

замітає : "… сквери і сади..." ; За Україну : "Прости мене, моя дівчино..." / 

сл. П. Ткачук ; літ. оброб. Н. Корнійчук ; Розцвіли так пишно хризантеми : "… як 

останній осені мотив..." ; Не забудеш : "Не жди мене, моя кохана..." / сл. П. Ткачук ; 

літ. оброб. Н. Корнійчук. — Мілевич Л. Подаруй : "Хай у вальсі кружляє хвоя..." / 

гармоніз. М. Гапонюка. — Григор'єва С. Це ти хотів спинить вітри! : "Ти ж так 

любив спів солов'їв...". — Стефанишин М. Мої Боровичі : "Поліський краю! Ти моя 

колиска...". — Корнійчук Н. Ми діти твої Україно : "… куди не розвіяло нас..." / 

оброб. Л. Мілевич ; гармоніз. М. Гапонюк ; Напиши мені пісню : "… я слова 

доберу...". — Стефонишин М. Ні, ти живий : "Ні, ти не вмер, бо є ще небеса..." / 

гармоніз. М. Гапонюка. — Мілевич Л. Недоспіваний біль : "Вже весна обняла..." / 

гармоніз. М. Гапонюка. — Заставний Є. Село моє : "… Ти Ківерцями звалось...". — 

Гапонюк М. Пісня орача : "Від запахів жнивних п'яний..." / переспів А. Богдано-

вича ; Де тих днів аромати : "Круг палацу над ставом..." ; Зимовий ноктюрн : "Усе 

засніжила пушиста зима..." ; Каштановий цвіт : "Вже каштани цвітуть..." ; Не 

подумай, друже : "… що я покохала..." ; З днем народження : "Наша горлице, слава 

тобі..." ; Нарциси : "Не сумуй, моя мила..." ; Вечір був тоді такий хороший : "… як 

тоді у 18 літ..." ; В степу вечоровім : "… де пахнув євшан..." ; Купальська ніч : "На 

поляні, у гаю..." ; Дівки в моністах ; "… легіні в крисанях..." ; Жінки України : 

"О, Діви! Князівни!..." ; Твій човен надії : "Крізь тисячоліття скорботи і слави..." ; 

Моє рідне волинське село : "Синім посвітом, цвітом купави..." ; Ніч голуба : "В поле, 

в поле, де ніч голуба..." ; Це моя земля : "Це моя така рідна земля..." ; За ту землю : 

Мальовниче моє, чорнобриве село..." ; Клепачів : "... село так назвали..." ; 

Ярославичі : "Розляглися мої Ярославичі..." ; Дивлюсь на донечку : "Була і я така 

колись..." / сл. А. Омарової ; пер. Н. Корнійчук ; Принц : "Невеличка в нас сім'я..." ; 

Курочка кривенька : "Раз ми в кухні щось варили..." ; Вивільга : "Чия то пісня 

вилягом..." ; Мама паску віпікала : "… високу кругленьку..." ; Синій птах : "… мій 

синій птах..." ; Голубина мати : "У природі див багато..." ; Цок-цок, молоток : "… що 

майструєш, малючок..." ; Добрий дятел : "Я рішила розгадати..." ; Чуча : "Жив у нас 

собачка Чуча..." ; Бейжа : "Я маю кішку Бейжу..." ; Мамо люба моя : "Я Ілоночка 

маленька..." ; Весна : "Я сьогодні рано встала..." ; Я — деркач : "Виярком, 
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виярком..." ; Біленька куріпка : "Що за кряка чимчикує..." ; На здоров'я : "Накрутило, 

намело..." ; Проліски : "Я пучечок пролісків..." ; Колискова : "На хрестини свого 

сина..." ; Розлука : "Школярик мій далеко..." ; Наталя : "Хто тобі, моя дитино..." ; 

Левко-блудько : "Ой, скоро вже весна..." ; Нині ніччу хтось співав : "Нині ніччю 

довго хтось співав..." / сл. І. Буніна ; пер. Н. Корнійчук ; Ми поруч йшли : "… а ти не 

сміла..." / сл. І. Буніна ; пер. Н. Корнійчук ; Тиша, прохолодь : "… Яр долиною..." / 

сл. І. Буніна ; пер. Н. Корнійчук ; Остання любов : "Ох, як на схилі літ своїх..." / 

сл. Ф. Тютчева ; пер. Н. Корнійчук ; Правду серце мені віщувало : "… й загорожа 

була не лячна..." / сл. О. Блока ; пер. Н. Корнійчук ; Старі думи : "Ходжу—ходжу 

понуро..." / сл. О. Блока ; пер. Н. Корнійчук ; Черемха на сільській вулиці : "Її 

молоду, із діброви..." / сл. С. Вікулова ; пер. Н. Корнійчук. — Матусовський М. Білі 

акації : "Тиша. Поснуло все..." / сл. В. Баснера. — Дербеньов Л. Мамин вальс : 

"Скільки днів танцював..." / сл. В. Крючкова ; пер. Н. Корнійчук. — Гапонюк М. 

Світломісячна ніч : "Над містом уже вечоріє..." / пер. з рос. Н. Корнійчук ; гармоніз. 

М. Гапонюка ; Мамо не плач : "… Я повернусь весною..." / сл. Н. Максимишин-

Корабель. — Поклад І. Пісня про матір : "Посіяла лоюдям..." / сл. О. Токар. 

60. Ковальчук М. П. Сузір'я пісень : вок. твори на слова укр. поетів / Микола 

Ковальчук ; [муз. ред. Погуляй І. І.]. — Мена (Чернігів. обл.) : Домінант, 2018. — 

118 с. : портр. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-7642-00-7. — [2018-102 Н] 

Зміст: Мамині чорнобривці : "Чорнобривці цвітуть біля хати..." / сл. О. Анци-

бор ; Кохання моє таємниче : "… любове моя неземна..." ; Осінь золота : "Яка ж бо 

осінь золота..." ; Каштани : "Знов хвилюють каштани мене..." ; Зачарована : 

"Я заворожена, я зачарована..." ; Зима : "Відшуміло літечко..." ; Тобі : "Через терни 

років..." ; Мамі : "Я прийду до тебе з подарунком..." ; Душа : "Кохання палало, 

кохання горіло..." ; Рідний дім : "Вишня цвіте білотінно..." ; Зустріч з тобою жду, як 

свята : "… зсумувалось серце..." ; Дорога в самотність : "Так чекала кохання..." ; 

Світло любові : "Я тебе приворожила..." ; Подяка : "Я щиро дякую Творцю..." ; 

Мамина ружа : "Під городнім вікном..." / сл. І. Буренка ; Частівки : "Горілочка капає, 

горілочка п'ється..." ; Журавлина любов : "Ключі журавлині летіли..." / сл. М. Біло-

уса ; Любимой : "Во сне приснились мне стихи..." / сл. В. Украинец ;  По горі — 

чебрець : "… сонце — на горі..." / сл. Д. Головка ; Де любов — немає зради : "Як 

добре знати, десь ти є..." ; Балада про журавку : "Рано вранці, весняним 

світанком..." ; Приїхав хлопець у село : "… додому на канікули..." ; Що було — 

відцвіло : "Хатина на краю слобідки..." ; Розставання : "Надворі вітер смуток 

коїть..." ; Говори, не мовчи : "Зупинилась на півслові..." ; Нитка до нитки : "… мальва 

жевріє..." ; Це вже весна : "… це вже красна..." ; До твого вікна : "У дворі доцвітають 

піони..." ; Терен квітне : "Біля хати терен квітне..." ; Твоє "Прощай" : "… не впало 

громом..." ; За луною голубою : "… стелиться стежина..." ; Солов'їна підмога : 

"Нехай журливий перший сніг..." ; Для мами : "Я своїй матусі подарую сонце..." / 

сл. Л. Проценко ; Горличка : "Біжить річка невеличка..." ; Коханому : "Чи пригадуєш 

ти..." ;  Мамина хустка : "Не куплю я хустку..." / сл. А. Демиденка ; Як без тебе 

холодно : "Не зчувся я: минула молодість..." ; Не продайте діти, України... : "… бо не 

буде місця нам ніде..." / сл. О. Довгого ; Стою із нею сам не свій : "… бо розуміть 

мене не хоче..." ; Калина : "Опустився вечір над рікою..." / сл. Р. Дударенка ; 

Залишається слід : "Пролетіла любов, щезла десь в далині..." / сл. В. Крищенка ; Йду 

до тебе : "... вже багато років..." ; Я любив і ти мене кохала : "Темна ніч на білу 

землю впала..." ; Райдуга душі : "Прийди до мене в мій бузковий вечір..." ; Намалюй 

зірницю : "… у високім небі..." ; Котики вербові : "На мої слова, на твоє 
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мовчання..." ; Тільки хто і коли? : "Ти щоку притули до моєї журби..." ; Тихий 

романс : "Вгадай, вгадай печаль мою..." ; Приїдьте додому : "… вклонітесь 

низенько..." ; Самотні зорі : "Вода самотня, зелений камінь..." ; Ти не буди весну 

кохання : "… ти не буди надій тепло..." ; Сонячне кохання : "Як же сонячно у моїм 

саду..." / сл. В. Ковальчук ; Ода сім'ї : "Життя іде, а я люблю тебе..." ; Донечкам 

присвячується : "Коли місяць сходив в березневий вечір..." ; Весна іде : "Весна співа, 

весна співа..." / муз. М. Ковальчук, В. Ковальчук ; Колискова : "Сонечко щокате 

покотилось спати..." / сл. К. Кальченко ; Поліський хлопчина : "… юнак чоловік...". 

— Згадай себе такою : "… як я запам'ятав..." / сл. А. Крупка ; Здравствуй город : 

"… здравствуй милый..." / сл. В. Карцена ; Стежина : "Чому живе у серці..." / 

сл. М. Ковальчук ; Осіння надія : "Осінь золотом, а я святом..." / сл. О. Лантух ; для 

тебе : "Захищу тебе від осінніх бід..." ; А тумани : "… пливуть плями..." ; А село 

болить : "В небі линуть пташки..." ; Я на тебе чекатиму : "… тисячу літ..." ; 

Ностальгія : "Давай повернемось туди..." ; Мить : "Зупинюсь, озирнусь і згадаю..." ; 

Збережи мене : "… добрий мій друже..." ; Чорнобильська берізка : "Похилилась 

берізка біла..." ; Моя Україно! : "Стою серед поля, вдивляюсь у небо..." ; Не 

слухайте : "… як ходить хитрий Лютий..." ; Ти, кохана дружино... : "Живемо, 

живемо..." ; Давня пісня, гіркий мотив : "… не слова, а щемлива рана..." / 

сл. М. Луківа. — Твій слід : "Ти йдеш травою..." / сл. О. Михайленко ; Щоб жила 

Україна : "Сумує вікнами мій дім..." / сл. В. Михайленко ; Мамині рушники : "Віко 

скрині я знов підніму..." ; Ласка : "Де посуться лосі ласі..." ; Світанкової пори : 

"… пробудилися вітри..." / сл. П. Макаренка ; Жіноча самотність : "Колишня 

молодість лишила..." ; Деревня Масалаевка : "В деревне Масалаевке, средь сосен..." / 

сл. О. Матвиенко ; Відцвіда вже калина : "… білим цвітом одна..." / сл. М. Мари-

нача ; Романс : "Яке то щастя вас любити..." / сл. Г. Писанка ; Заплакав лебідь : 

"… в тиші на світанку..." / сл. Л. Ремез ; Чому стоїш, вербиченько, одна : "… Чому 

так листя опустились..." / сл. П. Савченко ; А я кохання навпіл розділю : "… а я тобі 

повідаю..." / сл. Л. Ткач ; Жду тебе, коханий : "Вже у котре місяць з хмари 

виринає..." ; Твій погляд пронизує серце мені : "… співає душа..." ; Ой глибока 

осінь : "… ніч не коротенька..." ; Може, не те і не так я кажу : "… може, привласнюю 

правду..." / сл. Н. Ткаченко ; При довірливій надії : "Цілувала щічки сонні..." / 

сл. Г. Чубач ; Німа молитва : "День відболів..." ; Закохалася у тебе : "… за-

кохалася..." / сл. С. Охріменко ; Я не знаю, які в тебе очі : "… не посміла заглянуть у 

них..." ; За тобою : "На човнах золотих..." / сл. Б. Олійник ; Наедине : "В комнате 

моей самовара шум..." / сл. Христофора ; Маме : "По жизни идем ли, бежим..." ; 

Ах река Донец, Донец Сиверский : "… ты пошто несешь воды..." ; Сосниця : "Поза 

річкою ліс..." / сл. С. Рижевської ; Ода Десні : "Синьооку красуню Десну..." / 

сл. М. Мишко-Куліш ; Батьківська хата : "… над Десною..." ; Не запізніться : "Де б 

вас по світу не носила Доля..." / сл. Н. Шакун. 

61. Костиць В. П. Джазовий вернісаж : зб. аранж. для естрад.-джаз. вок. анс. / 

Вікторія Костиць. — Вінниця : Нова Кн., 2017. — 67 с. ; 29 см. — Текст укр., англ., 

рос., грец. — Бібліогр.: с. 67 (12 назв). — ISMN 979-0-707533-25-3. — [2018-036 Н] 

Зміст: Betti H. Cest si bon : "... si bon..." / сл. Seelen Jerry. — Ellington D. Mood 

Indigo : "You ain't been blue..." / сл. Wills Irving. — MсCartney P. Michelle : "... ma 

Belle...". — Andersson B. Money, money, money : "Ain't it and paleft for me...". — Лей Ф. 

Какая странная судьба : "… странная судьба..." / рос. текст М. Подберезького. — Bok J. 

Sunrise, Sunset : "Now is the litte..." / сл. Sheldon Harnick. — Гершвин Дж. 

Колыбельная песня Клары : "Летний день, летом жизнь легка..." / сл. Д. Хайварда, 
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А. Гершвина ; Любовь вошла : "Жизнь была бесцельной..." / сл. А. Гершвина. — 

Webber A. Jesus Christ Superstar : "Hosanna hesanna..." / сл. Tim Rice Arr, V. Koatits. 

— May B. The show must go on : "Spaces guess...". — Моракіс Т. Что называется 

любовью : "Тын афто..." / сл. Г. Фермануглу ; Никогда не плач : "Пота ми клес..." / 

сл. К. Кофіньотіса. — Кілаідоніс Л. Пока жива наша любовь. — Муціс Д. Не стучи в 

мою дверь в полночь / сл. Н. Гацоса. 

62. Непорада Г. А. Доле моя, доле... : вибране  / Геннадій Непорада. — 

Полтава : Дивосвіт, 2018. — 78, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-617-

633-224-4. — [2018-168 Н] 

Зміст: Доле моя, доле : "… доленько тернова..." / сл. А. Музичука ; Полтав-

ський край : "Видно шляхи широкії..." / сл. В. Котляра ; Пам'ять : "Помнят березы и 

помнят курганы..." / сл. Г. Непоради ; Журавлі : "Одяглися в багрянець ліси..." / 

сл. Г. Непоради ; Знайди мене : "Ми з тобою поруч..." / сл. В. Котляра ; Жасмин : 

"Жасмин зірками білими..." / сл. М. Казидуба ; В Карпатах : "Ти ходиш в гори..." / 

сл. В. Мирного ; Пісня Миколи-листоноші : "На ромашці пелюсточків..." / сл. В. Кот-

ляра ; Літо бабине : "Знову осінь проводами..." / сл. М. Козидуба ; Чисті джерела : 

"Ой, під горою джерела..." / сл. В. Котляра ; Білий сум : "Два кольори — одвічні..." / 

сл. А. Музичука ; Роки : "Ти дивилась, калино..." / сл. В. Котляра ; Медовий місяць : 

"Піднявся в небо ключ гусиний..." / сл. М. Козидуба ; Роздум : "Відлітають літа..." / 

сл. В. Котляра ; Спогад : "Мов крига по весні..." / сл. Т. Нікітіної. — Твори для 

баяна: На крилах юності ; Прощальне танго. 

63. Пісенна криниця : зб. пісень у супр. баяна (акордеона) : [для співу соло та 

вок. анс. в супр. баяна (акордеона) / аранж.: Бовканюк П. О. та ін. ; упоряд.: 

Хмілевський В. М., Дудай М. І.] ; Упр. освіти, науки та молоді Волин. 

облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2017. — 59, [1] с. : портр. ; 30 см. 

— 200 пр. — ISМN 979-0-9007085-0-2. — [2018-042 Н] 

Зміст: Хмілевський В. Mаestoso : "Ти народився, музичний відділ..." / аранж. 

Ф Назара ; сл. В. Хмілевського ; Моя Україна : "На крутих берегах стоїть Київ..." / 

аранж. П. Бовканюка ; Мамині слова : "Прожити життя — це не поле пройти..." / 

аранж. М. Дудая ; Вишиванка : Вишивала мама сорочку..." / аранж. Я. Назара ; Коли 

співають діти — співає Україна : "… веселі очі світлі..." / аранж. З. Остасюк ; 

Вчителька-матуся : "Моя мама вчителька, я нею горджуся..." / аранж. В. Кучка ; Про 

бабусю : "Про бабусю пісню я сиджу й складаю..." / аранж. П. Бовканюка ; Зоопарк : 

"Ми прийшли у зоопарк...". — Монастирський Б. Клич мене : "Вище броду брала 

воду..." / сл. О. Вратарьова ; пер. М. Дудая. — Дудай М. Криниця : "Біля гаю, де 

вогонь калин..." / сл. Д. Луценка. — Пашкевич А. Любисток : "Край вікна любисток 

пророста..." / сл. Д. Луценка ; аранж. М. Дудая. — Дудай М. Моє Полісся : 

"… голубе й зелене..." / сл. Н. Красоткіної. — Янівський Б. Не забудь : "… яка 

стрімка..." / сл. Б. Стельмаха ; аранж. М. Дудая. — Плашник В. Синові в дорогу : 

"… мати промовляла..." / сл. Б. Стельмаха ; перекл. М. Дудая. — Дудай М. Україн-

ська душа : "Рушниками вквітчана господа..." / сл. Т. Яковенко. — Макарчук П. 

Надвечір'я : "Із далекого загір'я ніби з туману..." / сл. І. Цюпи ; аранж. І. Макарчука. 

— Бояркевич С. Настуня : "Я, Настуня, мамина кицюня..." / сл. С. Бояркевича ; 

аранж. І. Макарчука. — Івасюк В. Я піду в далекі гори : "… на широкі полонини..." / 

сл. В. Івасюка ; перекл. В. Рокоша. — Ой верше, мій верше : "… мій зелений 

верше..." : лемків. нар. пісня ; Ой ходить сон : "… коло вікон..." : укр. нар. пісня ; 

У горах Карпатах : "… хотів би я жить..." : укр. нар. пісня / перекл. М. П'янки. 
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2.4 Спів соло 

64. Белінська Ю. Пісні. Романси. Джаз : [для голосу в супр. фп.] / Юлія 

Белінська ; [акомп. О. Леонової]. — Київ : АДЕФ-Україна, 2018. — 56 с. : іл., портр. ; 

30 см. — Текст укр., рос. — ISМN 979-0-9007104-1-3. — [2018-043 Н] 

Зміст: Белінська Ю. Під ковдрою осені : "Осіннє небо, хмари — кораблі..." / 

сл. К. Вербівської ; Киев осенний : "Осенью встревоженный уют..." / сл. В. Ростов-

ського ; Солнце краешком касалось : "… светлой кромки рубежа..." / сл. В. Жестко-

ва ; Ти мене не вколисуй тишею : "… не розгойдуй терпке мовчання..." / 

сл. К. Вербівської ; Твоя любов — мій вічний календар : "Іще не осінь, уже не 

літо..." / сл. О. Бакуменка ; Во мне ты чувства не буди : "… молчать я сердцу 

приказала..." / сл. Т. Кудінової ; Осенний блюз : "Каштаны падают на стекла..." / 

сл. С. Романюка ; Ніч розлуки : "Ніч в садах пелюсток натрусить..." / сл. В. Марсюка ; 

Колдовская краса : "Колдовскою красой зачарован сад..." / сл. Л. Топчій ; Журавли 

— журавушки : "Все чаще на травах холодные росы..." / сл. В. Жесткова ; Не любов : 

"Сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом..." / сл. О. Теліги ; Пытаясь что-то 

сохранить : "… напрасно остаемся вместе...". 

65. Брустінов Л. Читаючи Шевченка : вок. цикл : [для голосу в супр. фп.] / 

Леонід Брустінов ; [сл. Т. Шевченка]. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 20 с. : портр. ; 

29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707527-79-5. — [2018-210 Н] 

Зміст: Бандуристу : "Бандуристе, орле сизий..." ; Чи так, чи не так : "А ну, діти, 

отак, діти..." ; Ой стрічечка до стрічечки : "… мережаю три ніченьки..." ; Плавай, 

плавай, лебедонько : "… по синьому морю..." ; По дорозі рак, рак : "… нехай буде 

так, так..." ; Було колись в Україні : "… ревіли гармати...". 

66. Вайсман Л. Шлях земной : (сб. песен и романсов) : [для пения с букв.-

цифр. обознач. партии сопровожд.] / Леонид Вайсман, Раиса Генина. — Киев : Логос, 

2018. — 69, [1] с. с. ; 20 см. — Часть текста укр., англ. — 100 экз. — ISBN 978-617-

7446-37-7. — [2018-191 Н] 

Содерж.: Двадцатый век : "… ушел ты не спеша..." ; Шлях земной : "В этой 

жизни все от Бога..." ; И мы шагаем : "Мы уже немолоды..." ; Не брошу камень в 

прошлые года : "… не стану проклинать..." ; The Pacific ocean : "Nearby borders..." ; 

Январский дождь : "Унылый дождь над Тихим океаном..." ; Америка, Америка... : 

"День прокален июльский..." ; Белый цвет на горных склонах : "… в легкокрылой 

тишине..." ; Старый ворон : "Где машины на Запад спешат..." ; Желтые листья : 

"… на дереве этом..." ; Разлука : "Мы становимся проще в разлуке..." ; Ты меня не 

влеки : "… неоглядная тишь..." ; Ностальгия : "Есть такое слово..." ; Серце щемить : 

"Промайнуло життя..." ; Звездопад : "Туманный день в прозрачной дымке..." ; Ти ж 

така співуча : "… та чудова..." ; Бессонница : "Ночь выбивается из сил..." ; А у нас 

идут дожди : "Те края, где я когда-то..." ; Люблю : "У обрывистых гор..." ; Розовое 

дерево : "Летний день смеющийся..." ; Новогоднее : "Преданность храни ученью..." ; 

Пасхальная Агада : "И врагу не желай той судьбы..." ; Пурим : "Еврейской 

истории..." ; Золотая менора : "Где улица, ныряя..." ; Сырецкий парк : "… поднялся 

на крови...". 

67. Гришина С. П. Песни и романсы / Светлана Гришина. — Днипро : 

Ленський А., 2018. — 20 с. : портр. ; 30 см. — Текст рус., укр. — 50 экз. — ISBN 978-

966-2540-74-7. — [2018-092 Н] 

Содерж.: Мамы ждут : "У тебя еще лето сынок..." / сл. Л. Ленской ; Україна — 

країна моя : "Вся в квітчатому пишнім вбранні..." / сл. С. Гришиної ; Україно, серце 

моє : "… Україно..." ; Україно, краса твоя ніжна : "… Україно! Рідний мій край..." ; 
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Україна квітуча : "Живе Україна квітуча..." ; Заговоренная гитара : "На гитаре 

играешь, её струны поют..." ; Зима с узорами : "… в снегу купается..." / сл. Л. Ко-

вальской ; Весна : "Снова зазвенела капель..." / сл. С. Гришиной ; Девушка : 

"Девушка с красивою косой..." ; Обворожительные глазки : "Луна в окошко 

заглянула..." / сл. Л. Добош ; Сонце : "Рано-вранці сонце встало..." / сл. С. Гришиної ; 

Счастье : "Заблудилось счастье в сказке..." ; Анютины глазки : "Открытка от мамы — 

анютины глазки..." / сл. Л. Ленской ; Молитва : "В молитві руки підіймаю..." / 

сл. С. Гришиної. 

68. Кащен Н. П. Любов має крила : пісні : [зб. пісень з букв.-цифр. познач. 

партії супр.] / Ніна Кащен. — Вінниця : Вінниц. газ., 2018. — 99 с. : іл., портр. ; 

30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2257-75-5. — [2018-171 Н] 

Зміст: Ювілейна пісня : "На всіх семи горбах..." ; Пісня про Немерче : "Стоїть 

на узбіччі від станції..." ; Розстріляна мелодія : "Де по Лядові лежать валуни..." ; 

Пісня випускників : "Вже вкотре школа учнів проводжає..." ; Синочок : "Розтанула 

нічка за моїм віконцем..." ; Купальський віночок : "Кружляє троянда, кружляє..." ; 

Державі молодіти : "Пам'ятаймо, друзі, ту годину..." ; Молитва по душі Назарія : "Не 

повернеш додому з далеких доріг..." ; Сукня моя біла : "Рожеві світанки 

стрічають..." ; Гімн Вінничини : "Сонце встає, снагу дає..." ; Лебедина пісня 

кохання : "І вірю, що прийдеш..." ; Дорога : "Ніч спустилась на сільську дорогу..." ; 

Чумацький шлях : "Тремтливі зорі розписали..." ; Києве мій : "Неопалимі імена..." ; 

Любов має крила : "Шепотить тобі вітер..." ; Заблукала моя доля : "А на долоні всі 

тривоги..." ; Дівчина папороть шукала : "… потік в бескиді жебонів..." ; Незабутній 

погляд : "Пригадай, як сиділи навпроти..." ; Гуляли низко тучи : "… в небе 

хмуром..." ; Так велів сам Бог : "Я твоя половина..." ; Овсій : "Чудо, чудо, чудо..." ; 

Калина : "Ой, дівчино..." ; Поле чудес : "Семь чудес на свете..." ; Пам'яті друга : 

"Буває долі наруга..." ; Останній вальс : "А в моїх кучерях сивина..." ; Надвечір'я : 

"Вже шикуються роки..." ; Вишня : "Весна покрила вишню білим цвітом..." ; Мамина 

пісня : "А в нашій хатині..." ; Посріблений козак : "Нас доля поводила..." ; Сіра киця : 

"Наша сіра киця мишей не боїться..." ; Колискова : "Люлі-люлі..." ; Мої Кошаринці : 

"Тут батька слід..." ; Татові : "Тату! Тату! Наша білена хата..." ; Мої Курилівці : "Тут 

в неба синь..." ; Чіпке додому вороття : "Батько й мати — ось моє начало..." ; 

Виплету вінок : "Я часто в своїх мріях..." ; Музика кохання : "Цвітуть уже 

каштани..." ; Осінь : "Етюди в жовтні..." ; Мій гріх : "Кохання пломінь весняний..." ; 

Присяга : "Стоголосі солов'ї..." ; Роксолана : "Був день Спаса..." ; Пісня-зажура : 

"Я — Волноваха..." ; Барські студенти-ліцеїсти : "Древнє місто струшує сни..." ; 

Попелюшка : "Та й-дай, тар-ра..." ; Куриловецькі півні : "Вже зажевріло крайнебо..." ; 

Гімн школи : "Як промінь неба сягає...". 

69. Кобільник Л. І. Вокальні твори для чоловічих голосів у супроводі 

фортепіано : навч.-метод. посіб. / Лілія Кобільник ; ред. та авт. метод. текстів 

Б. Пиц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : 

Посвіт, 2018. — 71 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 400 пр. — ISMN 979-0-

707537-18-3. — [2018-145 Н] 

Зміст: До рідного краю : "О мій рідний безталанний краю..." / сл. Б. Лепкого ; 

партія фп. В. Боб'яка ; Ой нависли чорні хмари : "… сумно ворон кряче..." / сл. Р. Куп-

чинського ; партія фп. Г. Коваль ; Білий голуб : "Сів на хату голуб білий..." / 

сл. В. Алешка ; Не люблю осінньої ночі : "… Той вітер..." / сл. Б. Лепкого ; Для Тебе : 

"… на серці розквітли пісні..." / сл. З. Филипчука ; партія фп. В. Боб'яка ; Цвіт 

троянди : "Як цвіт троянди, повен аромату..." / сл. В. Пачовського ; партія 
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фп. Г. Коваль ; Ти знов мене з летаргії збудила : "… Зустрілися..." / сл. П. Карман-

ського ; Чогось очі серед ночі : "… ніяк не замкнуться..." / сл. Б. Лепкого ; Пісня про 

козаків : "Білий кінь, сідло червоне..." / сл. Р. Пастуха ; Почуття невипитого цвіт : 

"Я прийшов, збудивши тишу..." / сл. Р. Пастуха ; Осиченька : "Ой, тонка 

осиченько..." / сл. Р. Пастуха. 

70. Кухта О. Пісні : [зб. для співу з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Олена 

Кухта. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 79, [1] с. : портр. ; 29 см. — Текст укр., 

рос. — 300 пр. — ISMN 979-0-707527-70-2. — [2018-174 Н] 

Зміст: Земле моя, матінко : "Летять лелеки і курличуть..." / сл. А. Вакуленка ; 

Дзвінковий рушничок : "Вишивала мама синові..." / сл. Є. Гущина ; У літню ніч : 

"… усіяну зірками..." / сл. А. Дущак ; Нема коли : "Натомився мій день..." / сл. З. Ку-

черявої ; Говерла : "Весна на Говерлі..." / сл. А. Сєвка ; Відповідь : "Не жаль мені, що 

я тебе кохаю..." / сл. Л. Українки ; Повернися, милий : "Повернись вітерцем крізь 

літа..." / сл. Є. Гущина ; Коханий : "Догора ж день, як свічка..." / сл. В. Іваницького ; 

Коханням зігріті : "Другий день дощ..." / сл. А. Фіглюка ; Осінній мед : "За любов 

мені не дорікай..." / сл. З. Кучерявої ; Жасмин : "Коли ми слухали..." / сл. В. Зайця ; 

Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ; Артек — республіка життя : 

"Де Чорне море..." / сл. В. Матвієнка ; С днем рождения, Артек : "Что? Где? Когда? 

Почему?..." / сл. Е. Бузни ; Гимн Артеку : "Под лазурным небесным простором..." / 

сл. Н. Иващенко ; Пісня про Ялту : "Я знову у Ялті співаю..." / сл. З. Кучерявої ; 

Гимн Ялте : "Есть на юге такой уголок..." / сл. Н. Кропина ; Я родилась на юге : 

"… в июле..." / сл. Е. Кухты ; Ялта карнавальная : "В Ялте солнце, веселье и смех..." / 

сл. Е. Бузни ; Сказочная Ялта : "… сказочный город..." / сл. Е. Кухты ; Ялта — берег 

светлых грез : "Сказочная Ялта — берег светлых грез..." / сл. Е. Кухты ; Берег моря : 

"Карнавальный мой костюм..." / сл. Е. Бузни ; Я ще молода : "Проминають весни..." / 

сл. З. Кучерявої ; Ти чуєш серця монолог : "… до тебе ніжна сповідь лине..." / 

сл. Є. Гущина ; Цвіли акації : "… духмяні..." / сл. З. Кучерявої ; Сміх і квіти : 

"Арлекін у поклоні..." / сл. В. Пушкаря ; Старий дід : "Якось старий дід зустрів 

молоденьку..." / сл. А. Фіглюка ; Самотність : "Ти не хвилюй мене..." / сл. І. Кара-

булатової ; Волошки сині : "Я виросла у місті..." / сл. З. Кучерявої ; Колискова : "Яка 

краса на полі..." / сл. А. Кагарлицького ; Промайнуло літо : "… листя опадає..." / 

сл. З. Кучерявої ; Алые розы : "Ты принес мне букет..." / сл. А. Севко ; Давай 

поговорим : "Давай с тобой поговорим..." / сл. Н. Кропина ; Столик на двоих : "Нам 

столик на двоих накрыт..." / сл. Г. Аверьяновой ; Зима, зима... : "За окном — зима, 

зима..." / сл. Н. Кропина ; Ягодки-бусинки : "Словно бусинки, денечки..." / 

сл. В. Иваницкого ; Упала вниз уставшая звезда : "… угасла враз..." / сл. Н. Кропина ; 

Опять поет душа : "По парковым аллеям..." / сл. В. Иваницкого ; Ты у меня один : 

"Я без тебя быть могу..." / сл. Е. Кухты ; Однокласники : "Детство курносое 

скрылось..." / сл. Н. Кропина ; Песенка о звездах : "Почему в темном небе..." / 

сл. И. Резника ; Сороконожка : "В день рождения..." / сл. И. Резника ; Песенка о 

слоновьем хоботе : "Я уже почти неделю..." / сл. И. Резника ; Мими и фифи : "Есть в 

сказке волшебной..." / сл. Е. Кухты ; С Днем рождения, Ялта : "С Ялтой связана 

судьбою..." / сл. Е. Кухты ; Ялта — берег солнца и любви : "Ялта, ты мой сон 

волшебный..." / сл. И. Резника. 

71. Лойтра П. Л. Лицарі козацького чину : вок. цикли : [зб. пісень з букв.-

цифр. познач партії супр. / муз.] Петро Лойтра ; [сл.] Дмитро Шупта. — Київ : 

УкрСіч, 2017. — 90, [1] с. ; 21 см. — 1 500 пр. — ISBN 978-617-7107-41-4. — [2018-

076 Н] 
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Зміст: Конотоп: Заспів : "Є в нашій пам'яті..." ; Сусіди : "То не сусід, а суще 

лихо..." ; Конотопці : "Зачинилися внуки Дажбога..." ; Лохвиця : "Де над Сулою 

буйний Лох..." ; Брати : "У хащах прибережних лоз..." ; Вивідач : "Йшов по Срібному 

вивідач..." ; Облога : "Підбиває на грабунки..." ; Гетьманський удар : "Ходіть-но, 

любі наші гості..." ; Тренос : "В Дніпро упала зірка прямовисна..." ; Поспів : "За 

далеким згаслим лиманом...". — Карма гетьмана: Заспів : "Вороного свого осідлаю 

коня..." ; Не здатні ми на ризик втеч : "… не вчать нас відступу..." ; Матінко мила : 

"… зраджена сила..." ; Зникла Ворскла тихолоза : "… затремтіла в руках кобза..." ; 

Колишній раю : "… суще пекло..." ; У крові втоплено знамена : "… їй довго литися із 

ран..." ; Відспівуй, церкво : "… вічну панахиду..." ; Потята Україна встане : 

"… покине свій кайданний бран..." ; Гуде Вітчизна : "… мовби вулик..." ; Сліпий 

кобзар : "Саме на полтавськім полі брані..." ; Чом перед вирішальною межею : "… ми — 

наче повантажені воли..." ; Поспів : "На скатерті дикого степу..." ; У гетьмана були, і 

командарми : "… які могли спіткнутись...". — Лицарі козацького чину: Крислата 

липа : "Не випадає думати розверсто..." ; В Дальнику : "Ясного сонця не ховали 

хмари..." ; Лікар УПА : "По скрипу гілки..." ; Липи-герої : "Липи, батько й син — 

обоє герої..." ; Вулиця Івана та Юрія Лип : "Гул трамваїв та гальмові скрипи..." ; 

Сузір'я "Націоналіст" : "Небо в зорях світиться..." ; Старі Санжарі : "Віддавна, де не 

знали супокою...". — Колимські дівчата: "В дротах вітрів похмурі ораторії..." ; Спрут 

гробить кожну : "… націю до болю..." ; Колимські дороги : "Гір на виднокраї 

відроги..." ; До знищення лежить проклята путь : "… повернення з безодні тут 

немає..." ; Дівоча пісня : "Була година рання чи запізня..." ; В небі тільки 

розкрилений птах : "… закигиче..." ; Колона йде : "… Припинена балачка..." ; 

Безодня ; "А їх вели, в безодню просто гнали..." ; Полярне літо : "У розквіті 

цвіте полярне літо..." ; Життя нас позбавляли і оселі : "… на всіх етапах..." ; 

Дай Боже : "… для рятунку хоч пір'їнку..." ; Нескорені : "Понад пекельністю 

земною...". 

72. Марченко В. В. Широке коріння : укр. пісні у супр. баяна. Вип. 2 / Віталій 

Марченко. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 90, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-

0-707527-72-6. — [2018-116 Н] 

Зміст: Ходжу, блужду по чужині : "... як той місяць в крузі..." : балада / зап. 

І. Омельським на Буковині. — Віночок закарпатських пісень: Посадила-м 

черешеньку : "... на дворі..." ; Гей, Іване, бери ня : "... буду гарна газдиня..." ; 

Ой кувала зозуленька : "... в лісі на горісі...". — Побила шевця : "... лихая година..." / 

з голосу Д. Яворницького від Явдохи Зуйхи ; Ой жаль шевця : "... та не вернеться..." / 

мелодія зап. Д. Яворницьким ; Колисали мене хлопці : "... та в решеті, та в 

коробці..." : жартівл. пісня / зап. І. Никифорчин 2004 р. — Дві лемків. нар. пісні: Чом 

же-сь ти не прийшов : "... як я ся казала..." / зап. І. Біскуп 1957 р. ; Ходить дівча по 

садочку : "... по зеленім барвіночку..." / зап. С. Окарма 1944 р. — Била жінка мужика 

жартівл. пісня : "... за чуприну взявши..." ; Летіла хохуля : "... з гори та й в долину..." / 

зап. М. Полтавець ; По широкій річці : "... пливли каченята..." / зап. О. Ференц 1938 р. ; 

Поставлю свічу : "... проти місяця..." / зап. О. Довженко ; Котилася ясна зоря : "... з 

неба...". 

73. Матій П. П. Про що курличуть журавлі : пісні : [для голосу в супр. фп. / 

муз.] Петро Матій ; [сл.] Юрій Шип. — Ужгород : Timpani, 2018. — 119 с. : портр. ; 

29 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-7372-14-0. — [2018-093 Н] 

Зміст: Матій П. Літанія величі Божій : "Ніхто ще в світі не зумів..." ; 

Найсвітліше Свято-дійство : "Велика радість на землі..." ; Сей день створив Господь : 
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"Ішов до цього дня увесь Адамів рід..." ; На світлий Великдень : "Сіло сонце на 

горі..." ; Ім'я любові : "Любов — це мудра простота..." ; Почуй, помилуй, поможи : 

"Не бути чи бути..." ; Рано-вранці у недільку : "В місті кожному й селі..." ; Перед ким 

я голову схилю : "Змити гріх наш..." ; Квітка Голгофи : "Святих квіток Христос 

насіяв..." ; Від землі до неба : "Молитва в Небеса летить..." ; Пам'ять серця : "Все, що 

з віку видно й чути..." ; Перед вічності порогом : "В світі цім ніщо не вічне..." ; Я — 

християнин : "Всім на світі заявляю..." ; Вислухай нас, Господи небесний : "Зглянься, 

Господи, над нами..." ; О Боже, спаси і помилуй : "... Карпатський народ..." ; 

Причастям доброти зігрійся : "Джерельну воду не сколочуй..." ; Там де твій народ : 

"Чи ти чуєш, брате мій..." ; Батькова наука : "Там земля є найсвятіша..." ; Поки є до 

кого : "Суєти у нас багато..." ; Якщо ти з села : "Коли цвітуть сади..." ; Кличе 

батьківщина : "Осідлайте, хлопці, коней..." ; Поле крові та любові : "Помирав 

хлопчина-квітка..." ; Ще мати усміхнеться : "Скорботна Мати-Україна..." ; Запорука 

щастя : "Краса життя, його дорога..." ; Заспівайте разом з нами : "Ліпше життя із 

піснями..." ; Наша любов : "Люблю щиро Україну..." ; Про що курличуть журавлі : 

"Життя у кожного своє..." : Райська перлина : "Не існує краю кращого на світі..." ; 

Де хата дитинства : "Де я побачив світ..." ; Краса під небесами : "У горах Карпатах на 

чатах..." ; Небесний благовісник : "В закосиченому лузі..." ; Оселя чеснот : "Розум, 

серце, дух..." ; І давній, і сучасний : "Стоїть в Карпатах здавна красний..." ; 

Подвижники Духновича й Шевченка : "Славний шлях пройшла "Просвіта"..." ; Там, 

де музика і квіти : "У старій частині міста..." ; Нашоє село : Кіблярська співанка : 

"В давньому селі Кібляри..." ; Де Капшай побачив світ : "Не існує й не було..." ; 

Чомусь душа сумує : "Коли жовтіє ліс..." ; Ти така, як я : "Віддано мене кохай..." ; 

Кохана Степана : "Пробудилося село..." ; Кіндратова "Флора" : "Квітолюбів 

пребагато..." ; Варчин унікум : "Привезли напівживого..." ; Як Пальо прийшов до 

тями : "Говорили про Паля..." ; Грішні чари : "Маю я слив'янку, як гарячі губи..." ; 

Легковажна Магдалина : "Магдалина, мов калина..." ; Галка-русалка : "В парках, як 

темненько..." ; Столична телиця : "Народилася в селі..." ; Не дай ся чекати : "Коли ся 

стемніє, засвітиться небо..." ; Признатися мушу : "Очі волошкові — зваби чарівні..." ; 

Де квітує мандрагора : "Біла й чорна мандрагора...". 

74. Матій П. П. Тобі, рідний краю : пісні : [для голосу з супр. / муз.] Петро 

Матій ; [сл.] В. Габорець ; Департамент культури Закарпат. облдержадмін., Комун. 

закл. "Обл. орг.-метод. центр культури" Закарпат. облради. — Ужгород : Timpani, 

2018. — 210 с. : портр. ; 29 см. — На звороті тит. арк.: До 75-річчя від дня народж. 

П. Матія. — 150 пр. — ISBN 978-617-7372-18-8. — [2018-205 Н] 

Зміст: Героям карпатської Січі : "Свистіли кулі у ярах..." ; На Красному полі : 

"... юначе, спинись..." ; Незабутні герої : "Схилімо голови в святій молитві..." ; 

Червоні маки : "Біля Тиси, в полі..." ; Січовики : "На відстані подій..." ; Карпатської 

Січі сини : "На Красному полі вмирали за волю..." ; Синам Карпатської Січі : "Де сам 

Господь чарівною красою..." ; Могила січовика : "За селом, у полі..." ; Орлята : "Від 

крові Тиса багряніла..." ; Вічність духу : "В дні сонячні, гожі..." ; Опришки : "Ой ви 

гори, мої гори..." ; Солов'їні пісні : "Понад Тисою дзвінко піснею..." ; Лицарі 

свободи : "Рідна земле моя..." ; Небесні ангели : "Лунали вибухи смертельні..." ; На 

пам'ять про небесну сотню : "На сцені полум'ям небесним..." ; Так було : "Не так 

давно бродили переляки..." ; Наші предки : "Іду старими вулицями міста..." ; Україна 

у вогні : "Україно, квітко стобарвиста..." ; Плач матері : "Плакала зелена поло-

нина..." ; Одна сім'я : "Сонце сходить..." ; Тирани : "З тих пір як люті, злі тирани..." ; 

Для спокою : "Я так люблю той перший промінь..." ; Вбивці : "Колону білий прапор 
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вів..." ; Суд праведний : "У степу загуділи гармати..." ; Пересторога : "Яка ж то 

радість..." ; Клятва верховинця : "Понад степом вітер хмари носить..." ; Крик душі : 

"Вишивала вишиваночку ночами..." ; Розплата настане : "Над степом небо 

посіріло..." ; Похоронний дзвін : "Пролунав церковний дзвін..." ; Правда : "Шукав я 

правду скрізь..." ; За єдину родину і єдину країну : "Гуртуймося, браття в єдину 

родину..." ; Старе місто : "Іду старими вулицями..." ; Сподівання : "Опустіли села 

невеселі..." ; Молюся за Україну : "Коли сідає сонце за горою..." ; До України : 

"Я обійшов степи її й озера..." ; Доземний уклін : "Із першим променем небесним..." ; 

Долина нарцисів : "Я так люблю бувати коло Тиси..." ; Живлюща криниця : 

"В сусідському зеленому саду..." ; Журавлиний клич : "Над Карпатами мандрує..." ; 

Збратані краї : "Від стрімкої Тиси..." ; Казковий край : "О, що то за краса..." ; 

Молюся : "… аби від Тиси до Дніпра..." ; Моя земля : "... замріяні Карпати..." ; Моя 

любов : "Я так люблю свої Карпати..." ; Моя молитва : "Я молюся за Ісуса..." ; 

Одвічна колиска : "Заквітчана земле..." ; Пісня дружби : "Летить пісня..." ; Тобі, 

рідний краю : "О рідна земле..." ; У сім'ї свобідних народів : "Я співатиму вам про 

Карпати..." ; Пастушок : "Моє дитинство босоноге..." ; Одна родина : "За столом на 

святі..." ; Незабутній ювілей : "Щирі друзі за столом..." ; Наймиліше слово : "На усій 

планеті неозорій..." ; Над рікою : "Тихо над річкою..." ; На полонині : "Гуде вітер, виє 

вітер..." ; На весіллі : "У Карпатах світла днина..." ; Моє бажання : "Я так хочу, щоб 

ти була щаслива..." ; Колискова : "Мене мати колисала..." ; Звучить орган : 

"... у пишній світлій залі..." ; Думка про тебе : "Хмуриться, хмариться небо..." ; 

Зажурився явір : "... над водою..." ; Буревій : "Чорна хмара небо вкрила..." ; Веселої 

заграй : "Ой заграй нам, сопілкарю..." ; Бабусині іменини : "Радісна хвилина..." : 

Гуцулочка : "Причесана голівонька..." ; Юна верховинка : "Мої Карпати над 

полями..." ; Пісня кохання : "Над горами пісня лине...". 

75. Пісні, написані серцем / [сл.] Л. Дорожко. Песни, написанные сердцем / 

[сл.] Л. Дорожко : [зб. для співу з букв.-цифр. познач. партії супр.]. — Харків : 

Федорко М. Ю., 2018. — 80, 32 с., [1] арк. іл. ; текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці 

вступ. ст. — Покажч. композиторів: с. 78. — Книжка-"перекрутка". — 100 пр. — 

[2018-190 Н] 

76. Приступов П. Г. Сад Божественних пісень : муз. зб. на вірші Григорія 

Сковороди : [для співу з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Петро Приступов ; [пер. з 

давньорус.: П. Приступов, В. Шевчук]. — Київ ; Ерфурт (Німеччина) : Адеф-Україна, 

2018. — [54] с. : іл. ; 22 см + 1 компакт-диск. — 200 пр. — ISBN 978-617-7393-92-3. 

— ISMN 979-0-9007104-2-0 (у паліт.). — [2018-141 Н] 

Зміст: Пісня 1 : "Боїться народ зійти гнить у гроб..." ; Пісня 2 : "Залишай, о дух, 

мій..." ; Пісня 3 : "Весна люба, гей, прийшла..." ; Пісня 4 : "Ангели знижайтеся, до 

землі зближайтеся..." ; Пісня 5 : "Небувале диво зриме..." ; Пісня 6 : "Слухай, небо і 

земля..." ; Пісня 7 : "Хто з тобою нас розлучить..." ; Пісня 8 : "Здолали мене рани 

смертоносні..." ; Пісня 9 : "Всякая голова свій має смисл..." ; Пісня 10 : "Всякому 

городу нрав і права..." ; Пісня 11 : "Чи заповнить крихта пилу океанську глибину..." ; 

Пісня 12 : "Не піду в місто багате..." ; Пісня 13 : "Гей, поля, поля зелені..." ; Пісня 14 : 

"Ой, яка ж то слава нині..." ; Пісня 15 : "Лежиш у гробі, празнуєш суботу..." ; 

Пісня 16 : "Розвіялись хмари, райдуга на небі грає..." ; Пісня 17 : "Звідавши життя 

оцього горе..." ; Пісня 18 : "Ой ти птичко жовтобока..." ; Пісня 19 : "Ах ти, тоска 

проклята..." ; Пісня 20 : "Із душею хто ясною..." ; Пісня 21 : "Щастя, а де ти 

живеш..." ; Пісня 22 : "Розпошир вдаль зір твій і розум..." ; Пісня 23 : "Час життя 
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дорогоцінний..." ; Пісня 24 : "О небесний спокій вишній..." ; Пісня 25 : "Ідеш, нас 

покинуть хочеш..." ; Пісня 26 : "Поспішай, гостю, поспішай..." ; Пісня 27 : "Вишніх 

наук, саде святий..." ; Пісня 28 : "До самих небес зійди, глянь на райські сади..." ; 

Пісня 29 : "Мій човен бурею хитає..." ; Пісня 30 : "Осінь відхмарилась, і зима 

пройшла...". 

77. Фільц Б. М. Велети розкутого духу : солоспіви для голосу в супр. фп. на 

вірші Л. Українки, О. Олеся, О. Теліги, О. Ольжича : [навч. посіб. дисципліни 

"Профіль: фортепіно"] / Богдана Фільц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. 

— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2017. — 55 с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в 

підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-16-9. — [2018-081 Н] 

Зміст: До мого фортепіано : "Мій давній друже..." ; Он ярочки зелененькі : 

"... стежечки на них маленькі..." / сл. Л. Українки ; Золоті, прекрасні мрії : 

"... незабутні дивні сни..." ; Як довго ждали ми своєї волі слова : "... і ось вона співа..." / 

сл. О. Олеся ; Весняне : "Розцвітають кущі ясмину..." ; Літо : "Топчуть ноги радісно і 

струнко..." ; Не треба слів! : "… Хай буде тільки діло..." / сл. О. Теліги ; Зима панує 

над селом : "... сніги засипали дороги..." ; О націє, дужа і вічна, як Бог : "... не це 

покоління..." / сл. О. Ольжича. 

78. Шантир Є. Є. Кораблик : зб. сучас. укр. пісень з нотами : [з букв.-цифр. 

познач. партії супр.] / Євген Шантир ; Асоц. діячів естрад. мистецтва України. — 

Дніпро : Ліра, 2018. — 63 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-981-052-6. — [2018-

200 Н] 

Зміст: А музики грають від душі : "Ось і вечір в місті..." ; Берізки : "Привітливо 

щирі..." ; Вони такі не просто так! : "Ось і немає вже пори..." ; Гімн України : "Вітри 

твої, Вкраїно, вільні..." ; Гуляють українські козаки : "Час настає — і працьовиті всі 

такі..." ; Дніпропетровськ : "Там, де Дніпро несе широкі води..." ; Жовтий листок — 

на зеленій траві : "... щирі тобі вітання..." ; Здіймає вітер почуття мої : "Дарує мить 

надію..." ; Каштани : "… на землю летять..." ; Кохання : "Моя Україно, скажи..." ; 

Кохання, що на світі лиш одне! : "Гуляє вітер і мені весь час шепоче..." ; Кохання, я 

тебе, тебе вітаю : "Спасибі вам, що ви зі мною разом..." ; Красень-листопад : 

"Почуття і дні листопадами..." ; Моя дівчина, ти — це моя юність : "Я пам'ятаю той 

чудовий вечір..." ; Надія, віра і любов : "... це почуття найкращі..." ; Нам потрібна ще 

одна Одеса : "Чули новину..." ; Новий рік : "Ось і знову прийшов новий рік..." ; 

Ой дівчина, дівчина : "... ти повір, наяву..." ; Осінь прощається з нами : "Осінь і 

чудові осінні дні..." ; Осінь, ти така ж, як і була : "Осінь, я вітаю тебе знов..." ; Ось та 

зірка : "Я сьогодні з вами..." ; Розцвіла черешня : "... ось ізнову..." ; Україна мила : 

"... історичний шлях..." ; Україно моя : "Україно, я свято люблю..." ; Україночка : 

"Тепер мене несуть вітрила..." ; Футбольний гімн : "Хлопці чудові грають на полі..." ; 

Художник України : "У кожній долі є свої стежини..." ; Цвіте черешнями життя : 

"Сьогодні з нами вже весна..." ; Я маленьке дівча : "Вчора кукли свої..." ; Яка ж ти 

гарна, Україно : "Вітри твої, Вкраїно, вільні...". 

79. Школьнікова А. Пісні Анни Школьнікової на вірші Юрія Філоненка : [для 

голосу в супр. фп.] / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2018. — 67 с. : портр. ; 29 см. — Присвяч. 60-річчю від дня народж. 

Юрія Філоненка. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707537-22-0. — [2018-153 Н] 

Зміст: Зачарована весною : "По безмежних, неозорих краю рідного просторах..." ; 

Ой упало сонечко : "... за вікном..." ; Бажання : "... Бажання! Бажання! Зустрілися ми 
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в літі..." ; Знову синє море : "... та ласкаве сонце..." ; Я іду, блукаю : "... по життю 

своїм..." ; Мене сварити буде мати : "Не знаючи чого казати..." ; Кохання : "... Миті 

щастя...". 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії  

80. Вокально-педагогічний репертуар для баритону та басу : (з хресто-

матією) : навч.-метод. посіб. / [авт. та упоряд.: Д. В. Агеєв, Т. В. Кисилевська] ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2018. 

— 169 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 24—26 (21 назва). — ISMN М-9007036-7-5. 

— [2018-196 Н] 

Зміст: Дивлюсь я на небо : "... тай думку гадаю..." / сл. М. Петренко. — 

Заремба В. Взяв би я бандуру : "... та й заграв, що знав..." / сл. М. Петренко ; оброб. 

В. Косенка. — Стеценко К. Ой чого ти дубе : "... на яр похилився..." / сл. С. Чер-

касенка ; Одна гора високая, а другая низька : "... Одна мила далекая..." / сл. Л. Глібо-

ва. — Лисенко М. Казав мені батько : "... щоб я оженився...". — Чишко О. Ой важу 

я важу : "... на ту дівчину вражу...". — Надененко Ф. Стоїть гора високая : "... попід 

горою гай..." / сл. Л. Глібова. — Лисенко М. Зоре моя вечірняя : "... зійди над 

горою..." / сл. Т. Шевченка. — Мейтус Ю. Од села до села : "... танці та музики..." / 

сл. Т. Шевченка. — Скороходов К. Вечір надворі : "... ніч наступає...". — Лисенко М. 

Ой зійди, зійди, ясен місяцю : "... як млиновеє коло..." ; Ой і не стелися хрещатий 

барвінку : "... та і на крутій горі..." ; Там де Ятрань круто в'ється : "... по каменю 

біжить..." / сл. А. Шашкевича ; Ой під вишнею : з опери "Наталка Плтавка" : "... під 

черешнею..." ; Та нема в світі гірш нікому : з опери "Наталка Полтавка" : "... як 

бурлаці молодому..." ; Гей літа орел : з опери "Тарас Бульба" : "... гей літає сизий..." / 

сл. Т. Шевченка. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : "... сердитий 

вітер завива...". — Кос-Анатольський А. Ой коли б я сокіл : "... коли б крила 

мав..." / сл. А. Кос-Анатольського. — Глинка М. Гуде вітер вельми в полі : "... реве 

ліс ламає..." ; Не щебечи, соловейку : "... під вікном близенько..." / сл. В. Забіли. — 

Степовий Я. Зацвіла в долині : "... червона калина..." / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М. 

Мені однаково : "... чи буду я жить в Україні чи ні..." / сл. Т. Шевченка ; Безмежнеє 

поле : "... в сніжному завою..." / сл. І. Франка. — Майборода П. Моя стежина : 

"Чому, сказати, й сам не знаю..." / сл. А. Малишка. — Шамо І. Осіннє золото : 

"Багряний лист, як цвіт кружля..." / сл. Д. Луценка. — Каччіні Дж. Ave Maria : 

"... Ave Maria...". — Монтеверді К. Lasciatemi morire : "Страдая, смерть зову я...". — 

Каріссімі Дж. Vittoria, Vittoria : "... mio core..." ; Non posso vivere : "... non posso...". — 

Скарлатті А. Gia il dal Gange : "... gia il soia...". — Страделла А. Pieta, signore : 

"... di me...". — Кальдар К. Sebben, crubele : "... mi Fai...". — Скарлатті А. O cessate 

di piagarmi : "... piagarmi...". — Кальдар К. Come raggio di sol : "... mite e mireno...". — 

Гендель Г. Lascia ch'io pianga : "Armida, dispietata..." ; Dignare : "… a Domine..." ; 

Речетатив і арія Ксерка ; Арія Оттона : з опери "Оттон" : "Нет на свете большей 

муки..." ; Речетатив і арія Дардануса : з опери "Амандис" : "Влюбленный без-

надежно...". — Перголезі Дж. Tre giorni son che Nina : "… che Nina...". — Мартіні Ж. 

Plaisie d'amor : "Востогр любви, увы, лишь миг...". — Джордані Дж. Caro mio den : 

"… credimi...". — Моцарт В. Арія Зарастро : з опери "Чарівна флейта" : "Изида и 

Озирис дайте согласие..." ; Арія Лепорелло : з опери "Дон-Жуан" : "День и ночь 

изволь служить..." ; Арія Папагено : з опери "Чарівна флейта" : "Известный всем я 

птицелов...". 
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2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого  

та сольного співу із супроводом і без нього 

81. Байкін В. Л. З піснею в серці / Володимир Байкін. — Канів (Черкас. обл.) : 

Родень, 2018. — 122, [1] с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007157-0-8. — 

[2018-150 Н] 

Зміст: Україно моя, Україно : "До Дніпра я приходжу..." / сл. Д. Павличка ; 

Братаймося : "Запитаймо себе, хто і звідки ми є..." / сл. М. Ткач ; Рідна земля : 

"Більше ніж саму себе..." / сл. О. Кобця ; Земле Черкаська : "… моя рідна нене..." / 

сл. М. Генсіровського ; Балада про скорбну матір : "Полем, як болем..." / сл. М. Ткач ; 

Проводжала мати сина : "… у солдати..." / сл. Ю. Штельмаха ; Молюсь за тебе, мати 

Україно : "… усім Богам..." / сл. М. Слинка ; Христос Воскрес : "Ручаями літа 

розтеклись..." / сл. В. Даника ; За татарським бродом : "… мла густа й туман..." / 

сл. В. Стрітенка ; Ой у лузі при дорозі : "… червона калина..." : укр. нар. пісня ; Про 

кума і куму : "В святкові дні радісно мені..." / сл. В. Даника ; Біля річки де калина : 

"… зранку в полі роси..." : укр. нар. пісня ; Любіть Україну : "… як сонце любіть..." / 

сл. В. Сосюри ; Дивлюсь, аж світає... : "… край неба палає..." / сл. Т. Шевченка ; 

Валет : "Ледь залотавить сонце..." / сл. Л. Кульженко ; Думи мої : "… думи мої, ви 

мої єдині..." / сл. Т. Шевченка ; Сонце гріє, вітер віє : "… з поля на долину..." / 

сл. Т. Шевченка ; Ой три шляхи широкії : "… докупи зійшлися..." / сл. Т. Шевченка ; 

Стоїть над кручею Тарас : "Як умирав на чужині..." / сл. В. Даника ; Лебеді материн-

ства : "Мріють крилами з туману..." / сл. В. Симоненка ; Журавлі : "Прилетіли на 

зорі..." / сл. Б. Сон ; Незабутнє : "Хатина біла, горіх високий..." / сл. К. Піки ; 

В Різдвяну ніч : "… золотосяйні зірки..." / сл. О. Кобця ; Січова похідна : "Гей по 

нашій Україні..." / сл. В. Лебедової ; Матері : "В хаті сонячній..." / сл. В. Симоненка ; 

Батькові слова : "У полі, у густім гарячім літі..." / сл. Б. Стельмаха ; Росава : "Знов з 

дитинства прийшло..." / сл. В. Шквирі ; Батьківська земле моя : "Очі заплющу і бачу 

стежини..." / сл. Д. Луценка ; Моя молитва : "Я молюсь за тебе..." / сл. В. Носенко ; 

Пісне — живи : "Як без повітря, хліба і води..." / сл. Д. Луценка ; Говорили, 

балакали : "… дві верби..." / сл. Б. Олійника ; Тільки б ти, Україно, була : "На дущі і 

світанно і щемко..." / сл. О. Софієнко ; А зозулі кують : "По зеленій весні..." / сл. М. Син-

гаївського ; Лелеки : "Вертались лелеки з далекого краю..." / сл. М. Сингаївського ; 

Заспівай мені, матусю : "… заспівай..." / сл. В. Шквирі ; Журавлина Україна : "Над 

Україною, над журавлиною..." / сл. М. Ткача ; Кладочка : "Місяць в темені зійшов..." / сл. 

В. Крищенка ; Зоре моя вечірняя : "… зійди над горою..." / сл. Т. Шевченка ; Віють 

вітри, віють буйні : "… аж дерева гнуться..." / сл. І. Котляревського. — Гулак-

Артемовський С. Місяцю ясний : "… зорі прекрасні..." / сл. авт. ; оброб. Б. Байкіна : 

Повій, вітре, на Вкраїну : "… де покинув я дівчину..." : укр. нар. пісня / 

сл. С. Руданського ; Ой вербо, вербо : "… де ти зросла..." ; Ой у полі три 

криниченьки : "… любив козак три дівчиноньки..." : укр. нар. пісні. 

82. Бойчук І. І. Буковинські візерунки : вок.-хор. твори д-ра Г. Скупинського : 

навч. посіб. : [для міш., жіноч. хору та вок. анс. з супр. фп. та без супр.] / Ірина 

Бойчук. — Чернівці : Букрек, 2016. — 170 с. : іл., портр. ; 30 см. — Назва суперобкл.: 

Gamma Skupinsky. Bukovina ornaments. — Частина тексту парал. укр., англ. — 

300 пр. — ISBN 978-966-399-826-8 (у паліт.). — [2018-026 Н] 

Зміст: Скупинський Г. Буковинські візерунки : кантата на тексти з буковин. 

фольклору: Чорна гора ; Вечір ; Буковина ; Скрипка : "Всі мої пісні в серці 
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зазвучать..." / сл. Г. Скупинського ; Знову цвіте матіола : "Опівночі матіола полонила 

сад..." ; Мої Чернівці : "Є на Буковині чарівні місця..." ; Осінь прийшла : "А осінь вже 

прийшла..." ; Любов : "Моя любов — неначе сніг..." ; Люблю гуцулку-ніч : "Я так 

люблю гуцулку-ніч..." ; Ти : "За небокраєм, тумани грають..." / сл. Б. Косієва ; Чому 

цвіте троянда : "Скажи мені, чому цвіте троянда..." ; Катерина : "Вже сонце сіло за 

лісом..." / сл. Г. Скупинського. — Ой, чия ж то крайня хатка : "… що я її не знаю..." / 

сл. народні ; Дорога : "Білим снігом стежки замело..." / сл. Б. Косієва ; Тече вода : 

"Ой, тече вода, тече холодна..." ; Там, де крута гора : "… де стежка в'ється..." / 

сл. Г. Скупинського ; Пісенька-писанка : "Моє кохання лісом їде...". 

83. Гловацький В. Ясеневий край : зб. пісень : [з букв.-цифр. познач. партії 

супр.] / Володимир Гловацький. — Івано-Франківськ : Майданчук І. І., 2017. — 102, 

[1] с. : іл., портр. ; 30 см. — ISMN 979-0-9007145-0-3. — [2018-117 Н] 

Зміст: Гловацький В. Ясеневий край : "Де пращурів рідна земля...". — 

Боднаренко Є. Галичина : балада : "З могутності Дністра походить наша слава..." ; 

Бо з нами Бог : "Краса Карпат у дивограї...". — Гловацький В. Батьківський край : 

"Грали сурми заклично до бою..." ; Молюся і дякую Богу : "Молюся і каюся Богу..." ; 

Білий ангел : "Розгорнута книга мойого буття...". — Кучма І. Білий ангел : 

"Розгорнута книга мойого життя...". — Боднаренко Є. Дністер : "З високих гір тече 

Дністер...". — Соболевська Л. Галичанка : "Тихо плине вода, там дівчина моя...". — 

Гловацький В. Чарівнице моя, чарівнице : "А роси падуть на покоси...". — 

Соболевська Л. Дощові цимбали : "Весняная днина бавиться дощами...". — 

Гловацький В. Закосичені вереснем "Битим шляхом надлітає осінь..." ; Лелеки : 

"Із вирію лелеки, додому повертають..." ; Доля : "Мені сниться поле...". — 

Боднаренко Є. Літа : "Горить вогонь наснаги та надії...". — Кучма І. Мамині літа : 

"В батьківськім подвір'ї зозуля ворожить...". — Гловацький В. Татове подвір'я : 

"Гойдають дерева життя, як основу..." ; Калина : "Під горіхом крислатим калина 

розмовля...". — Іванців І. Мелодія вітру : "Знов крізь примху долі гомінкий 

ручай...". — Гловацький В. Горіхове зерня : "Зарунилось поле все в руті і м'яті...". 

— Пісня поля : "Осінь, осінь — пора, вже пора золота..." / муз. народна. — 

Боднаренко Є. Світ дівочої краси : "Підростала доня та й на зорі стала...". — 

Гловацький В. Ранок : "Похилились верби низькі над водою..." ; Життєвий 

передзвін : "Життя моє прожите..." ; Лілеї : "Зацвіли весною на воді лілеї...". — 

Кучма І. Лілеї : "Зацвіли весною на воді лілеї...". — Гловацький В. Марічка : "Не 

знаю я, чому в життя моє ввірвалась..." ; Друзі : "Нам життя простелило дороги..." ; 

Мавка : "Чом серце тривожно стукоче...". — Соболевська Л. Родина : "Смарагдами 

весною зарунились поля...". — Гловацький В. Журба : "Ви не журіться, батьку..." ; 

Мамина малина : "А нічка-злодійка все небо покрила..." ; Одинока скрижаль : 

"А сестриця-ріка ніжна..." ; Веселунка-скрипка : "Маленька хатинка на краю села..." ; 

Крилата вишиванка : "Як льон розцвіте над полями..." ; Леля-весна : "Вже скресла 

крига на бистрій воді..." ; Цвіте любов : "Прийшла благодатная днина..." ; Я дякую, 

кохана : "… що ти є..." ; Падолист : "Дивний листопад, дивний листопад..." ; 

Опілянка : "Ой, вишенько-черешенько..." ; Стежина : "Десь там у селі — хатина..." ; 

"Чужина : "Рушив поїзд, рясніючи вагонами..." ; Сподівання : "А життя по дорогах 

блукало..." ; Зачарую : Десь на вигоні паслися коні..." ; Медове вино : "А липень 

несеться в Купала..." ; Помічниця : "У школі добре я учуся..." ; Школа : "Школа ти 

моя кохана..." ; Чувак : "Завтра я їду до школи..." ; Хіп-хоп : "Мамо, ви будили мене 

рано..." ; Вечоринка : "Завтра зразу після школи...". 
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84. Гультяйські мандрагори : (з нотами та наслідками) : лірич., гуморист. та 

сатир. пісні : [з букв.-цифр. познач. партії супр. : для голосу, анс., жіноч. та чолов. 

хору з супр. та без супр. / сл.] Юрій Шип. — Ужгород : Патент, 2018. — 151 с. : іл., 

портр. ; 24 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-589-138-4. — [2018-006 Н] 

Зміст: Ухач О. Гречка-чародійка : "Гречка людям добре звісна..." ; Там, де 

гречка й мадрагора : "Мандрагора — зваба, гречка — золота перлина...". — 

Керецман М. Не тягни кота за хвіст : "Не тягни за хвіст кота, кіт за то сердитий...". 

— Кобаль В. Кізочка і Лізочка : "Коло плотика ягничка Лізочку — "сестричку" 

має...". — Попенко М. Воячок-дивачок : "Хотів котик воювати...". — Керецман М. 

Ким виросте пацятко : "Я маленьке поросятко "хрю, хрю...". — Гайдук В. Мамчин 

любчик : "Чуйна мати мала хлопчика малого..." ; Урок для синка : "Каже батькові 

синок: няньку поможіть!..". — Попенко М. Люди молоді : "Люди, люди молоді — 

світанковий цвіт...". — Рак П. Ой, зацвіли гори : "Ой, зацвіли гори по всій 

Верховині...". — Керецман М. Сині чари : "Я люблю Марічку! Як ї не любити...". — 

Гайдук В. Рятуй мене : "У день прийди, вночі прийди з росою...". — Керецман М. 

Як мене полюбиш : "Радію кохана твоєю красою...". — Герц М. Скажу їй сьогодні : 

"Очі волошкові — зваби чарівні...". — Попенко М. Коло ліса криниця : "... в ній 

студена водиця...". — Матій П. Не дай ся чекати : "Коли ся стемніє, засвітиться 

небо...". — Ухач О. Позич мені : "Прийди сьогодні на розмову, бо щось для тебе в 

мене є...". — Керецман М. Вже ся зеленіє : "Когут піє в тиші, як ся розвидняє...". — 

Гайдук В. Вернися : "Та пійду я пійду — де є моя мила...". — Попенко М. Напийся 

вроди : "На світі нас лиш двоє, квітучих як весна..." ; Заграй мені, ромо : "Ромо-

брате, ми з тобою вже одної долі...". — Гайдук В. Журавлині заручини : 

"Неповторним токуванням, де вербовий схил...". — Керецман М. Музика щастя : 

"Квітка рум'яна, краса веселкова...". — Ухач О. Вилікуй мене : "Я сумую за тобою і 

не сплю ночами...". — Гайдук В. Не барися : "Зацвіла мов черешня у весняному 

саду...". — Ухач О. Шлюбна ніч : "Щасливі закохані очі...". — Попенко М. Перлина 

серця : "Листячко зелене, а я — чорнобривий...". — Червеняк А. Живу тобою : 

"О, серця мого скарбе, і муко і відрадо...". — Матій П. А я таку жону маю... : "Моя 

жона, як та квітка, хоть ся не пудрує...". — Гайдук В. Що я зворам заспіваю : "Я — 

проста людина, квіти долі маю...". — Керецман М. Серенади без гітари : "Сонечко 

пригріло, вже весна прийшла..." ; Мала баба курку : "Жила красна курка удень не 

грішила...". — Попенко М. Анжеліка : "… довгопола, юна ще ворожка...". — Матій П. 

Грішні чари : "В мене є слив'янка, як гарячі губи...". — Попенко М. Побилися за ня 

хлопці : "Два хлопці ся так побили, що ся три години мили...". — Керецман М. 

Бодай би ти, фрайирику : "Чи ти тямиш тоті ночі..." ; Як тя найду : "Коли я тебе 

зустріла, любку мій — Іване...". — Матій П. Моя мила шатя прала... : "… кабат 

закотила...". — Керецман М. Гриць без ногавиць : "До коханки Гриць ходив, у 

вечірній час...". — Попенко М. Ішов ледар косити : "Ішов ледар на роботу, луку 

покосити...". — Керецман М. Бабина сметана : "Баба газдувала — і була як дівка...". 

— Хазитарханов А. Їжте пироги : "В пирогах кипить потуга...". — Керецман М. 

Деца коло пеца : "Легко в селі гайновати..." ; Хоч я сивий : "… та красивий..." ; 

Піштова натура : "Пішта вдень ночує, а не серед ночі..." ; У веселому селі : "Хоч 

ніхто не гув, співи часто чулися...". — Матій П. Варчин унікум : "Привезли 

напівживого Митра до шпиталю..." ; Кіндратова "флора" : "Квітолюбів пребагато..." ; 

Як Пальо прийшов до тями : "Говорили про Паля зі села одного...". — Перц М. Де ти 

дівчино була : "… як із-за гори...". — Матій П. Ти така, як я : "Віддано мене кохай, в 
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нас одне життя...". — Гайдук В. Молоді літа згадайме : "Давні мої цімборове, молоді 

літа згадайме...". — Керецман М. Вікопана дичка : "Глипаву на дичку — махать 

конарями...". — Попенко М. Дідова співанка : "Половіє жовта нива, відлітає літо...". 

— Гайдук В. Ще не вечір : "Ходить осінь по стерні, посумніли ясени...". — 

Керецман М. Бабин вітрогон : "Був бичок у баби: їв з вівсом солому...". — Попен-

ко М. Жалю гідна : "Я людина проста, гонора не маю...". — Керецман М. Співанка 

не для всіх : "О сини мої, сини, мого саду квіти...". — Гайдук В. Не женися на красі : 

"Красна дівка оддалася — Гриць дістав ї в боротьбі...". — Матій П. Сумна байка : 

"З Бичка хотів Пегаса Віл на радощі зростити...". — Керецман М. Дроздова зигзиця : 

"Ку-ку, ку-ку, я правду вам скажу...". — Матій П. Легковажна Магдалина : 

"Магдалина, мов калина серед літа вбрана..." ; Стережися Мандрагори : "Біла й чорна 

мандрагора приворотна й чарівна...". — Попенко М. Впокоришся : "В світі цім ніщо 

не вічне...". — Ухач О. Які ми люди : "Багаті красою на рідній землі...". — Матій П. 

Допоки світ : "В любові й коханні є грішне й святе...". 

85. Живімо для добра : пісні та романси : [з букв.-цифр. познач. партії супр. / 

сл.] Я. Ткачівський. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. — 63 с. : портр. ; 

27 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007140-5-3. — [2018-060 Н] 

Зміст: Боднаренко Є. Живімо для добра : "У траві росина...". — Котик Г. 

Райські яблука : "Так пахнуть яблука у райському саду...". — Сірий В. Не така ти, як 

усі... : "… Тільки очі...". — Котик Г. Таїна : "Подаруй диво-ніч..." ; Промінь 

кохання : "Холодна ніч... І коси чорні-чорні..." : Пізня весна : "Ми з тобою 

барилися...". — Пастернак М. Гуцульське весілля : "Просила мама, просив і тато...". 

— Гричко С. Як минуться меди... : "… як відплачуть осінні дощі...". — Котик Г. 

Предвічна суть : "Ніхто не знає, що нас чекає...". — Пастернак М. Білий танець : 

"Плаче скрипка, грає бубон...". — Гричко С. Пісня самотнього серця : 

"З журавлиним ключем в небеса..." ; Блискавиця : "Не сховати смутку вже в очах...". 

— Пастернак М. Воскресне світ : "Втікає вік... І серце коле...". — Котик Г. Стара 

хата : "Ну, що ж ти так, моя старенька хато...". — Гричко С. Католицьке Різдво : 

"У грудні дощ, немов травневий дощ...". — Боднаренко Є. Передноворічне : 

"Заметілі, заметілі..." ; Різдвяна ялинка : "Падають сніжинки і біліє ліс...". — 

Пастернак М. Пісня про Загвіздя : "Чудове передмістя на березі ріки...". — Гричко С. 

Будь добрішим, суворий наш світе : "Я до твого затишного дому...". — Котик Г. 

Живімо для добра : "У траві росина, чиста як сльозина...". 

86. Знов розквітне розмай : вінок інтим. співанок : [з букв.-цифр. познач. партії 

супр. / сл.] Я. Ткачівський. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. — 59 с. : 

портр. ; 27 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007140-4-6. — [2018-062 Н] 

Зміст: Медвідь Л. Освідчення : "Кохана, ти для мене найрідніша..." ; Бо 

неземна любов : "Найдовша ніч зими...". — Боднаренко Є. Зимовий ноктюрн : 

"Блистять сніги, сніги ростуть...". — Стратійчук Р. Дивні сни : "Ти послухай, як 

схлипує ніч...". — Медвідь Л. Морелі : "Переспілі морелі щемлять...". — Пастернак М. 

Білий танець : "Плаче скрипка, грає бубон..." ; Хризантеми : "То як нам бути далі, 

розкажи...". — Сірий В. Літа : "Блищить позолотою осінь...". — Боднаренко Є. 

Зимове танго : "Січень снігом сипле-сіє...". — Пастернак М. Знов розквітне розмай : 

"Якби почув, не покидай мене...". — Данчук В. Не така ти, як усі... : "… Тільки 

очі..." / аранж. Л. Медвідя. — Боднаренко Є. Ти вимріяла ніч : "… безмежну та 

єдину...". — Борис М. Коли цвітуть серця : "Найдовша ніч — короткою була...". — 

Танчак І. Колискова для онуки : "Спить метелик, спить зайчатко...". — Медвідь Л. 
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Співаймо разом : "Дзвени, дзвени, мелодіє...". — Стратійчук Р. Чужих світів вовік 

мені не треба : "… бо хочу жити на своїй землі..." ; Святий любові гімн : "Пробач за 

все і за любов мою...". 

87. Ковач Л. Я. Любов ніколи не перестає... : [зб. вок. хор. творів з букв.-цифр. 

познач. партії супр.] / Людмила Ковач. — Вид. 1-ше. — Ужгород ; Мукачево 

(Закарпат. обл.) : Сабов А. М., 2018. — 91 с. : іл., табл., портр. ; 30 см. — 500 пр. — 

ISBN 978-617-7344-70-3 (у паліт.). — [2018-214 Н] 

Зміст: Місто моє : "… де зеленії гори..." / гармоніз. О. Кабаці ; Молитва за 

Україну : "Молюсь за тебе, Україно..." ; Живи Кобзарю : "Відкривши душу, молюся 

тихенько..." ; На добро : "Ой я вийду в сині гори..." ; Балада про Україну : 

"Засмутилася земля..." ; Україно : "Посміхнись і подивися..." ; Мамо : "Мамо, я 

напишу тобі листа..." ; Я заспіваю тобі мамо : "Про що шепоче вітер..." ; Ой летіла 

зозуленька : "… далеко по світу..." / оброб. М. Біличко ; Додому : "Знов повертаюсь я 

додому..." ; Рушник : "Вишивала мати ще з дитячих літ..." ; Три сини : "Похилилася 

верба коло хати..." / гармоніз. О. Кабаці ; Твоя : "Я запалю свічку з тобою..." ; Ти 

день я ніч : "Зачекай, коханий, зачекай..." ; Я і ти : "… наче два замріяні світи..." ; 

Милий мій : "Змучена від болю..." ; Білий сніг : "Білий-білий сніг за моїм вікном..." ; 

Якби : "… якби, якби..." ; Човен : "Пливу в човні по течії..." ; Осінній вальс : "Дощ за 

вікном, знову осінь..." ; Музика кохання : "Зіграй мені на золотій струні..." ; Любов 

не перестає : "Де б'ється джерело..." / гармоніз. О. Кабаці. 

88. Коли цвітуть серця : пісні та романси про кохання / [сл.] Я. Ткачівський. — 

Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. — 59 с. : портр. ; 27 см. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-9007140-2-2. — [2018-065 Н] 

Зміст: Пастернак М. Поцілунок : "Ти навіщо, мила, мені розповіла...". — 

Медвідь Л. Зелений потяг : "Танцює осінь жовтим листям...". — Пастернак М. 

Рання зірка : "Мені приснився запах твого тіла..." ; Запам'ятай мене : 

"… святковим...". — Котик Г. Молю тебе : "… не снися мені більше...". — 

Боднаренко Є. Зимова казка : "Під спів зими серця ми поєднали...". — Пастернак М. 

Коли цвітуть серця : "Найдовша ніч — короткою була...". — Іванців І. Галичанка : 

"Де Дністер — ріка і розлогі луки...". — Ротерман Є. Ти — життя мого суть : "Ти 

така, як усі...". — Котик Г. Човен кохання : "Кожен рік пливе у вічну тишу...". — 

Пастернак М. Осіннє щастя : "Повінчайся зі мною, осене...". — Котик Г. Зустрічай-

мо любов : "Із багряних садів віє сум...". — Боднаренко Є. Наш дім : "Кохана, тут 

наш острівець любові..." ; Кароока доля : "Солов'ї співають, бо в коханні — воля...". 

89. Кривенький С. Ф. (1941—1992). Волинь моя : пісні для нар. хору, вок. 

анс. та солоспіву / Степан Кривенький ; [упоряд.: М. К. Кривенька, Л. С. Влаши-

нець]. — Вид. 3-тє, допов. — Ковель (Волин. обл.) : Івановський В. М., 2018. — 74, 

[1] с. : іл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-7612-04-8. — [2018-074 Н] 

Зміст: Молюсь на тебе краю мій : "… прадавня земле України..." / сл. П. Гоця ; 

Надія : "Ні долі, ні волі у мене нема..." / сл. Л. Українки ; Волинь моя : "Поліський 

краю дорогий..."; Чого ти хочеш, Україно : "… ти наша ненько дорога..." ; А я твоя 

земля : "Чиї то гори і долини..." ; Хай родить хліб : "Коли іду я в степовому раю..." ; 

Батьку мій : "… незмірені дороги..." ; Давно відгреміли гармати : "… давно вже 

заснула війна..." ; Давно розвіялись дима : "… давно замовкнули гармати..." ; Ясени : 

"Садили удвох ми свої ясени..." ; Журавлі : "Над краєм неба летять журавлі..." ; Пісня 

про Горохів : "Ти зродився давно..." ; Люблю я край свій : "Пливуть хмаринки над 

рідним краєм..." ; Мій чудовий краю : "Стежкою в'юнкою, тихою ходою..." ; Червона 

калина : "Стоїть серед гаю червона калина..." ; Зацвіла весна : "… на моїй землі..." ; 
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А солов'ї співають про Вкраїну : "Була весна в моїм краю..." ; Вісімнадцята весна : 

"Пройшла зима, весна настала..."; Стоїть серед степу берізка : "… як спогад далеких 

боїв..." ; А чи вродить жито : "Кажуть впаде зірка..." ; Дві лебідки : "Посідали дві 

лебідки..." ; Вишиванка : "Як вечірні зорі..." ; Чого прощалися з синами : "Блакитний 

небокрай колишеться хлібами..." ; Струмок весняний : "Біжить струмочок зеленим 

гаєм..." ; Зіронька : "Розмовляє місяць з тихою водою..." ; Наснилося мені : "Зустрів 

тебе я в синьому вінку..." ; Мак цвіте : "Йшли солдати боронить..." ; Полісянка : "На 

узліссі дівчину зустріли..." ; Журавлята : "Через нашу землю..." ; Квітує моя Україна : 

"… від сходу до рідних Карпат..." ; Рідна Горохівщина : "У Волинськім краю 

квітне..." ; Орлята : "Летіли орлята на полюс..." / сл. авт. 

90. На Посуллі соловейко... : пісні та пісен. поезія : [зб. для співу з букв.-цифр. 

познач. партії супр. / сл.] Олександр Печора. — Лубни (Полтав. обл.) : Інтер Парк, 

2017. — 228, [3] с., [2] арк. іл. : іл., портр. ; 20 см. — 250 пр. — ISBN 978-966-2773-

80-4. — [2018-077 Н] 

Зміст: Циганник В. Ріднокрай : "Дзвенить коса отавою...". — Житинський О. 

Добродійні будьмо : "Над Посуллям неба — кращого не треба..." ; Ода Лубнам : "Ген 

монастир за Верхнім Валом..." ; Посульського краю столиця : "Вклоняюся рідним 

Лубнам...". — Рябцев В. Хрещена столиця : "Немає в нас Хрещатика, та нічого 

журитися...". — Охріменко В. Посульський вальс : "У рідне місто на крилоньках 

лину...". — Житинський О. Посульська хліборобська : "Прадіди навчили сіяти й 

збирати...". — Охріменко В. Український мотив : "Мотив звучить, веде...". — 

Раковський В. Рідна мова : "Шануймо рідну мову...". — Житинський О. Сповідь 

на руїні : "Де для світу сина народила мати...". — Охріменко В. Свята світлиця : 

"Двадцятий вік спинився біля тину...". — Житинський О. Сад Василя Симоненка : 

"Немає вже до Удаю городу...". — Супрун А. Красуня-Полтава : "Чимало на світі 

куточків чарівних..." ; Плекаймо разом неньку-Україну : "Міста — прекрасні, 

мальовничі — села...". — Охріменко В. Ота стежина : "В очах — стежина в 

споришах..." ; Село під горою : "… билинно старою...". — Супрун А. Вишиванки 

мамині : "Ранок затуманений...". — Кущенко А. Нічиє : "Схилились мальовані 

вінки...". — Охріменко В. Рідний двір : "Відлітають з гнізда пташенята..." ; Пісня з 

дороги : "Важких доріг долаємо багато..." — Голоскевич С. Вальс випускників : 

"Щемна настала пора..." ; Вальс однокласників : "Як же стрімко збігає час...". — 

Охріменко В. Дорога щастя : "У довічному пошуку щастя..." ; Дорога в дитинство : 

"До хатнища б навідатись годилось..." ; Не цурайсь родини, брате : "Світить місяць у 

дозорі...". — Ведмедеря М. Птаха-мати : "Хвилююча безрадісна краса...". — 

Охріменко В. Дорога додому : "Стежина від рідної хати..." ; Пракоріння моє із села : 

"Ой ви коні, впрягав, напував вас..." ; Осінь золота : "Погас в дощах серпневий 

зорепад...". — Голоскевич С. Околиця : "Я з дитинства ходив на околицю..." ; 

Благовісні журавлі : "Відлітають журавлі...". — Шевченко М. Журавлик : "… мій 

коло порогу..." / сл. В. Назарука ; О. Печори. — Ведмедеря М. Ой у полі 

криниченька : "… в ній водиця грає..." ; Літаюче танго : "Злелечене сонце 

скотилось...". — Охріменко В. Лебединий манускрипт : "Лебеді летіли до тепла..." ; 

Пелюстковий вальс чекання : "Запашний вітерець пряде...". — Житинський О. 

Ніченька ясна : "Річенька тече срібная...". — Охріменко В. Нічка на купайла : "До 

себе нічка-чарівниця приманила...". — Житинський О. На Посуллі соловейко : "На 

Посуллі забарився знову я...". — Охріменко В. Волошкове танго : "З праслов'янської 

синь-давнини...". — Раковський В. Осіння елегія : "Незабутню й досі...". — 

Охріменко В. Солодке каяття : "Ти не простила і тоді..." ; Ой, як багато говорили 
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очі! : "Ми перемовились очима..." ; Рідний сад кохання : "В суцвітті бавивсь 

вітерець..." ; Сім хризантем : "Сім хризантем, дарунок долі...". — Супрун В. Старий 

мотив : "Все, що збулося — не забути...". — Охріменко В. Осінній сніг : "Осінній 

сніг на землю ліг...". — Голоскевич С. Цвітуть тюльпани : "Не питай, кохана...". — 

Житинський О. Зоре моя ранняя : "Парубоцька вольниця...". — Супрун А. Коли 

серце до серця тулиться : "Люба нене, не сварися...". — Житинський О. Подружній 

вальс : "Доленька розцвіла...". — Супрун А. Свайба гуляє : "Убалакали свайбани 

чарочку...". — Житинський О. Не сумуй, не журись : "Пелюстками твоїх рук..." ; 

Пісня водія-дальнобійника : "Дольнобійником зовуся...". — Шевченко М. Тещо-

град : "Світ безмежний — пречудовий...". — Житинський О. Ой ти зоре вечорова : 

"Супить вечір хмари-брови...". — Охріменко В. Танго кохання : "Нежданно 

стрілись...". — Голоскевич С. Долю не обманеш : "Ясен-місяць повний...". — 

Охріменко В. Мотив любові : "Як пелюстково в диво-танці..." ; На березі розради : 

"Над річкою схилилася верба..." ; Прийди й зостанься : "Слова сумні на самоті..." ; 

Жаданий вальс : "Ты говорила: "Гляди не влюбись"..." ; Кохання першого мотив : 

"О, як же квітнуло й гуло..." ; Світанкова пісня : "Ген лелека понад хатою..." ; 

Стежина в світ : "Чудес на планеті багато...". — Рябцев В. Етюд : "На косичках 

верболозу...". — Стеценко В. Заповзяте кошеня : "Над кошлатим килимком..." ; 

Новорічний хоровод : "Знов ступая на поріг...". — Житинський О. Пісенька 

посульських козачат : "Ми — маленькі лубенчата...". 

91. Пастернак М. М. Люблю українські простори : вок.-хор. твори : [з букв.-

цифр. познач. партії супр.] / Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Ярина 

(Майданчук І. І.), 2017. — 78, [1] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-

9007145-2-7. — [2018-108 Н] 

Зміст: Наша сонячна земля : "В синіх горах і долинах..." / сл. В. Багірової ; 

Живи, Україно : "… живи для краси..." / сл. О. Олеся ; Навчи, Боже, українців : "… як 

їм далі жити..." / сл. П. Лаврука ; Українські простори : "Я люблю українські 

простори..." / сл. В. Худакова ; Біжить стежина : "Біжить стежина поміж літні 

трави..." ; Рідна земля : "В дні минулі — нема вороття..." ; Врятує воля України : 

"Як знали, так і знаєм море бід..." ; Веселка : "Синєє море, скільки зір сягає..." / 

сл. Я. Дорошенка ; Богородчани : "Лелію очі летом ластівчаним..." / М. Завадов-

ського ; Ой ти, місяцю : "… місяцю..." / сл. Я. Лесіва ; Смуга перешкод : "За 

чеканням у напрузі..." / сл. І. Гавриловича ; Там, у чорному лісі : "… я натрапив на 

зраду..." / сл. З. Бойчука ; Марш галицьких ополченців : "Лиш підняли ми з руїни..." 

сл. / сл. Д. Захарука ; Гімн свободи : "Свободою тішиться сокіл..." ; Йдуть збройні 

сили України : "А на майдані жовто-синім..." ; На горі високій : "… лісовій 

маківці..." / сл. В. Багірової ; Дівичії ночі : "Розплелася густа коса..." ; Ой стрічечка 

до стрічечки : "… мережаю три ніченьки..." ; Ой крикнули сірі гуси : "… в яру на 

ставку..." ; Закувала зозуленька : "… в зеленому гаї..." ; Така, як ти, колись лілея : 

"… на Іордані процвіла..." ; Чого мені тяжко : "… чого мені нудно..." / сл. Т. Шев-

ченка ; Хотіла б я піснею стати : "… у сюю хвилину ясну..." / сл. Л. Українки ; 

О славна жінко : "Воістину небесна і земна..." / сл. П. Лаврука ; І дотепер я пам'ятаю 

день цей : "… допік обом нам поголос-обман..." / сл. І. Гавриловича ; Матіоли : "Біля 

хати, там де айстри та майори..." / сл. І. Драбчука ; Гуцульське весілля : "Просила 

мама, просив і тато..." ; Білий танець : "Плаче скрипка, грає бубон..." / сл. Я. Ткачів-

ського ; Шовкова хустина : "Із країв далеких, із-за океану..." / сл. В. Багірової ; Ода 

олімпійському вогню : "Нас олімпійський подружив вогонь..." / сл. М. Шиптура ; 
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Досить, досить, браття, пити : "… досить сліз потоки лити..." / сл. Д. Захарука ; 

Батьківщина : "Є багато квіток запашних..." / сл. Д. Хадимчук ; Візьмемось за руки : 

"… як діти..." ; Пригорнись, моя люба, до мене : "… приклади мені руку до серця..." ; 

Не снись : "… не зви і не печалься..." / сл. Я. Лесіва ; Прости мені, моє кохання : "… і ще, 

і знов..." / сл. Д. Захарука ; Від тернини серце терпне : "… і болить..." / сл. І. Драб-

чука ; Люблю карпатські сині гори : "… і полонини їх чудові..." / сл. В. Багірової ; 

Дорожчої нема : "Рано, рано сонце встало..." / сл. О. Лупія ; Марширувальна : 

"Поберемося за руки..." ; Росла собі калина : "… з червоних ягідок..." ; Мамі : 

"Мамусю, Ви в мене найкращі..." ; Веснянка : "Веснонько-веснянко..." ; Всі ми — 

діти України : "Оцей пальчик — товстунець..." ; Патріоти України : "Ми — патріоти 

України..." ; Прощальний вальс : "Дзвоники рідної школи..." / сл. В. Багірової. 

92. Пастернак М. М. "У нашім раї на землі..." : вок.-хор. твори на сл. 

Т. Шевченка : [букв.-цифр. познач. партії супр.] / Мирослав Пастернак. — Івано-

Франківськ : Ярина (Майданчук І. І.), 2017. — 64, [3] с. : іл., портр. ; 30 см. — 100 пр. 

— ISMN 979-0-9007145-3-4 (у паліт.). — [2018-115 Н] 

Зміст: Три літа : "І день не день, і йде не йде..." ; Ой Дніпре мій, Дніпре : 

"… широкий та дужий..." ; Світе ясний! Світе тихий! : "… Світе вольний 

несповитий..." ; Ой виострю товариша : "… засуну в халяву..." ; Косар : "Понад 

полем іде..." ; Ой по горі роман цвіте : "… долиною козак іде..." ; Минають дні, 

минають ночі : "… минає літо..." ; Орися ж ти, моя ниво : "… долом та горою..." ; 

У нашім раї на землі : "… нічого кращого немає..." ; Думи мої, думи мої : "… ви мої 

єдині..." ; Дівичії ночі : "Розплелася густа коса аж до пояса...". — Псалми Давидові: 

Блаженний муж на лукаву... : "… не вступає раду..." ; Боже, спаси, суди мене... : 

"… Ти по своїй волі..." ; Вітер з гаєм розмовляє : "… шепче з осокою..." ; Навгороді 

коло броду : "… барвінок не сходить..." ; Якби мені, мамо, намисто : "… то пішла б я 

завтра на місто..." ; Ой крикнули сірі гуси : "… в яру на ставку..." ; Закувала 

зозуленька : "… в зеленому гаї..." ; Така, як ти, колись лілея : "… на Іордані 

процвіла..." ; Ой стрічечка до стрічечки : "… мережаю три ніченьки..." ; Ой, люлі, 

люлі, моя дитино : "… вдень і вночі..." ; Чого мені тяжко : "… чого мені нудно..." ; 

Чи ми ще зійдемося знову? : "… Чи вже навіки розійшлись..." ; Не тополю високую : 

"… вітер нагинає..." ; За карії оченята : "… за чорнії брови..." ; Ой діброво — темний 

гаю : "… Тебе одягає..." ; У гаю, гаю : "… вітру немає..." ; Ой гляну я, подивлюся : 

"… на той степ на поле...". 

93. Предвічна суть : твори духовної тематики : [з букв.-цифр. познач. партії 

супр. / сл.] Я. Ткачівський. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. — 67 с. : 

портр. ; 27 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007140-3-9. — [2018-069 Н] 

Зміст: Гричко С. Богородиця : "Не погляд — а крихіточка жалю...". — Долчук Р. 

Берегиня : "Зацвіли-відцвіли літа мальвами...". — Боднаренко Є. Memento vivere : 

"Я Творцеві співаю осанну...". — Пастернак М. Прости нас, Боже...: "То із небес 

земне життя..." ; Любов ніколи не минає : "Відплакав жовтим листям сад...". — 

Котик Г. Предвічна суть : "Ніхто не знає, що нас чекає...". — Пастернак М. Чистий 

колір весни : "… у водиці прозорій...". — Боднаренко Є. Україна : "Ясно-синє небо 

й золото-жовте поле...". — Пастернак М. Ріка мого роду : "Держава починається з 

людини..." ; Цвіт калини : "Калинове щастя, бо доленька спільна..." ; Повертайся до 

нас... : "З журавлиним ключем в небеса..." ; Рідна хата : "Любистком пахне тут і 

чебрецем...". — Сірий В. Мій тато : "Мов ключі журавлів, полетіли за обрій літа...". 
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— Гричко С. Воскресіння : "Пам'ятаю церкву над горою...". — Пастернак М. 

Божий дар : "Ніхто не знає, що нас чекає...". — Сірий В. Прозріння : "Від нині я вже 

не такий...". — Пастернак М. Октава днів моїх земних : "Перо співає — і цвітуть 

слова...". 

94. Співай, Україно : пісен. лірика : [з букв.-цифр. познач. партії супр. / сл.] 

Тетяна Домашенко. — Вишневе (Київ. обл.) : Духовна вісь, 2018. — 187 с., [1] арк. 

іл. : іл., портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-8477-35-5. — [2018-079 Н] 

Зміст: Павленко Т. Я сплетена уся із України : "… з найпотаємніших землі цієї 

див..." / сл. Т. Домашенко. — Мельник Л. Вишнівчаночка-полтавка : "Я звичайна 

собі жінка...". — Дряжний П. Молитва України : "Я не окраїна, я не руїна...". — 

Працюк Б. За Україну молиться Кобзар : "Зійшов із вічності Тарас..." ; Пісня про 

Кобзаря : "Зійшов із вічності Тарас...". — Мельник Л. За Україну молиться Кобзар : 

"Зійшов із вічності Тарас...". — Литвиненко М. Герої не вмирають : "Ми сотнями 

пішли на небо...". — Андріяш І. Лист до Оксани отця-капелана : "Оксано, моя люба і 

вірна...". — Гамаль В. Співай, моя любове : "Посаджу калину зранку в чистім 

полі..." / аранж. Л. Працюк. — Лисенко І. Люби-люби : "У серце западе від серця 

мовлене..." / аранж Л. Працюк. — Осінь котиться стиглим яблуком : "Ти не чуєш 

мене і не бачиш..." / авт. муз. з м. Миргород. — Жданов А. Кручені паничі : 

"Паничами двір засіяла кругом...". — Димань Т. Кручені паничі : "Паничами двір 

засіяла кругом...". — Жданов А. Доля : "В моєї долі ранки плинові...". — 

Скритуцька Н. Самотній вальс : "Мелодія вальсу пливе...". — Карюк Р. Самотній 

вальс : "Мелодія вальсу пливе..." / аранж. Л. Працюк. — Домашенко Т. Самота : 

"Сама собі троянди подарую..." / аранж. Л. Працюк. — Максименко Є. Ода батьків-

ській хаті : "Простіть мене, тату, що я не доглянула хату...". — Крижанівський О. 

Ода батьківській хаті : "Простіть мене, тату, що я не доглянула хату...". — Працюк Л. 

Величальна Києво-Святошинському ройону : "Києво-Святошинська громадо...". — 

Мельник Л. Молитва : "Я руки здійму до неба...". — Карюк Р. Я у Господа для 

тебе : "… сонця вимолю із неба...". — Штогрин Я. Любов'ю Отчою живу : "Прости, 

о Господи, прости...". 

95. Усе освячене тобою : зб. пісен. творів / [сл.] Д. Головко. — Рівне : Волин. 

обереги, 2018. — 63 с. : іл., портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-416-608-6. — 

[2018-213 Н] 

Зміст: Левада Ю. На зорі мене, мамо, збуди : "… хай на дворі зими 

перешуг...". — Козак В. А мети жде : "Всі люди сплять...". — Таловиря В. Приїхав 

хлопець із АТО : "… перепочить заслужено..." ; Юнь трудівнича : "Ранок 

прокинеться..." ; Усе в цім слові : "Завод, завод, мій цех складальний..." ; Біля ставу : 

"… ставу житечко..." ; Де шумлять гаї... : "… і весь день земля співа..." ; Гей, 

озвались фанфари : "… врочисті..." ; Вітай, школо : "Ми сьогодні прокидались...". — 

Краглик В. Чекання : "Хвиля котиться крута...". — Кравчук В. Вечірнє адажіо : 

"Болять мені квіти...". — Марченко І. Пісня молодих трударів : "Час марнувати, 

друзі, доволі...". — Козак В. Дорога у завтра : "Життя — що поле...". — 

Шаповаленко В. Пісенька про їжачка : "На галявині, де ялинка...". — Климюк В. 

Вранці : "... вибігла я з хати...". — Козак В. Новорічна співанка : "У пушинках край 

вікна..." ; Це вже весна : "… це вже весна..." ; Солов'їна підмога : "Нехай журливий 

перший сніг..." ; По горі — чебрець : "… сонце — на горі...". — Кобзаренко Г. 

Олесина пісня : "Крилечок двоє — дві коси...". — Вернюк О. Журавка : "Рано-вранці 

весняним світанком..." ; До твого вікна : "У дворі доцвітають піони...". — 

Нестеренко В. Бобровиця : "Твоя молодість далями синіми...". 
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96. Фіцалович І. Ю. (1924—2018). Хорові твори та ансамблі / Іван Фіцалович. 

— Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 302 с. : портр. ; 30 см. — 50 пр. — 

ISMN 979-0-9007064-8-5 (у паліт.). — [2018-073 Н] 

Зміст: Помолимось за Україну : кантата для міш. хору, солістів, дуету : 

"Успадкували ми руїну..." / сл. В. Вихруща ; Неопалима купина : кантата для міш. 

хору та солістів : "Прости мені, мій Боже..." / сл. Г. Ткачук ; Нагірна проповідь 

Месії : кантата-поема : "Висока скеля. Біля неї..." / сл. О. Кониського ; Б'ють пороги : 

"… місяць сходить..." ; Все упованіє моє : "… на Тебе, мій пресвітлий раю..." ; Світе 

ясний ! Світе тихий : "… Світе вольний, несповитий..." ; Вітер з гаєм розмовляє : 

"… шепче з осокою..." ; Полюбила чорнобрива : "… козака дівчина..." / сл. Т. Шев-

ченка ; Поклін тобі, співаче : "Поклін тобі, народних нужд співаче..." ; Коханая 

Вкраїно : "Вона так гарна, сяє так..." ; Думи, діти мої : "… думи, любі мої..." ; 

Розвивайся, лозо, борзо : "… зелена діброво..." / сл. І. Франка ; Осінь : "Осінній птах 

в вирій летить..." ; Паде зів'яле листячко : "… немов тоті слова..." / сл. Б. Лепкого ; 

О слово рідне : "… Орле скутий..." / сл. О. Олеся ; Встає цитаделя духа : "Із душі — 

горіння і криця..." / сл. О. Ольжича ; Ми маємо матір одну — Україну : "Тяжку і 

стражданну ми маємо долю..." / сл. В. Вихруща ; Бути українцем : "Нелегко бути 

українцем..." ; Дорожня : "Поїзд вирушив рано на світанку..." / сл. Р. Юзви ; Вставай, 

Україно : "… вставай, виходь на дорогу свободи..." / сл. Д. Павличка ; Як убила 

хлопця куля : "… наповал..." ; Маки і блавати : "Наче з пісні-балади..."  ; Так співає 

Мамай : "Був колись Мамай без жінки..." / сл. С. Пушика ; Україно моя неозора : 

"… всюди буйно квітує весна..." / сл. Р. Паньківа ; Краю мій чудовий : "… щире твоє 

слово..." / сл. П. Перебийноса ; Хвала тобі, Вкраїно : "Сьогодні свято наше 

урочисте..." / сл. М. Тарабія ; Твій, Україно, голос : "Гойдають соняхи зорю..." / 

сл. Л. Реви ; Хвала і честь тобі, Вкраїно : "… хвала і донькам, і синам..." / 

сл. В. Дутки ; Не розчаровуйся в Україні : "… що довго ми в ярмі були..." / сл. Р. Ке-

рика ; У світ вдивляється Тарас : "Пливе Дніпро, пливе могучий..." / сл. М. Тарабія ; 

Лунай, могутня пісне : "Коли навкруг весни розмай..." / сл. В. Омельченка ; Єдности 

просим : "… Боже, віками..." / сл. А. Листопад ; Наш Карпатський край : "Де стрімкі 

смерічки, сині джерельця..." / сл. С. Федишина ; Народе мій, зніми полуду : "… з очей 

своїх..." / сл. М. Головащенка ; Вже не мовчить наш рідний край : "… хоч 

рабська є на нім печать..." / сл. І. Лембрик ; Веселкова мова : "Дивися, як літня 

веселка..." / сл. В. Багірової ; Руки матерів : "О руки ті! Вони вночі не сплять..." / 

сл. О. Орача ; Цілуйте матір на прощання : "Коли розлука, як наслання..." / 

сл. В. Базилевського ; Хата мого дитинства : "Колискова пісня у дитинство кличе..." / 

сл. Н. Лигвин ; Мрійний вечір у Карпатах : "… стелить тишу навкруги..." / 

сл. В. Омельченка ; Чиніть добро : "… і зло вас не спіткає..." / сл. В. Ткачівського ; 

Научила мати : "… рушник вишивати..." / сл. Я. Мазурака ; Музика землі : "Послухай 

музику землі..." / сл. А. Житкевича ; Скрипка грає : "… терпко плаче..." / сл. В. Кач-

кана ; Журавлі : "Лист багряний догорає..." / сл. Я. Дорошенка ; Прилинь, прилинь : 

"Прилинь до мене, як тепле сонечко зайде..." / сл. В. Качкана ; Киптарик : "Заграй 

мені, вівчарику, на дуду..." / сл. І. Кутеня ; Осіння елегія : "Густа трава ще пахне 

літом..." / сл. М. Тарабія ; Ти в моєму серці, Україна : "В день ясний і в ночі 

горобині..." / сл. Б. Олійника ; Чари ночі : "Там, де ріки стрімко в'ються..." / 

сл. І. Пиріг ; Зоря кохання : "В'ється стежка в трави..." / сл. М. Кубика ; Хоровод : 

"Святий Юрій іде..." / сл. народні ; О, вільна ненько Україно : "З небес нам шлють 

вітання ясні зорі..." ; О, мово України : "… о, скарбе ти наш..." ; Слава Україні : "Не 

даремні були всі змагання..." ; Україна — наша Батьківщина : "Одвічна наша ця 
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земля..." ; Три дівчини : "… йшли по стежинці..." ; Ти мене не забудь : "Чи всміх-

неться мені..." / сл. І. Фіцаловича ; Породила мати сина : "… в зеленій діброві..." / 

сл. Т. Шевченка ; Пісня : "Вона не забавка дитина..." / сл. І. Франка ; Ходить вітер 

очеретом : "… на листку осики грає..." / сл. Б. Лепкого ; Українське небо : "Наді 

мною — вкраїнське небо..." ; Ювілейна пісня : "За всі слова суворі та єлейні..." / 

сл. С. Пушика ; Бути українцем : "Нелегко бути українцем..." / сл. Р. Юзви ; Рідна 

мова : "Рідна наша мова, наче сиротина..." ; Де поле з лісом розмовля : "… де віко-

вічний бір..." ; Там, де небо таке голубе : "… там, де яблуня цвітом сія..." / сл. В. Ба-

гірової ; За тебе, мамо, в пам'яті молюсь : "Зоря вечірня над горою..." / сл. М. Тара-

бія ; Десь на видноколі : "… вистигають зорі..." / сл. Г. Гришка ; Чомусь втікаєш від 

цілунку : "… моя любов і не моя..." / сл. В. Качкана ; Я тебе люблю : "Серед літа, 

серед квітів..." / сл. А. Космач. 

97. Шлях до Різдва : зб. пісень до Адвенту та Різдва : [для сол. та хор. співу без 

супр.] / уклад.: Л. Деменкова, М. Маринець ; [пер. пісень з латин.: М. Маринець, 

Д. Косенко]. — Київ : Наірі, 2018. — 22, [1] с. ; 21 см. — Частина тексту латин., 

рос. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007148-1-7. — [2018-004 Н] 

Зміст: Шуберт К. Сонця шляхом : "… через зорі..." / сл. З. Прахт. — Преторіус М. 

Ось виросла троянда : "… з коріння ніжного...". — Адвент, Адвент, свічки горять : 

"… Одна і друга, третя...". — А в Бога, в Бога : "… три раї стоїть..." : укр. нар. пісня. 

— Patterson P. Різдвяний садок : "Під покровом ночі...". — Цеслюкевич И. Ангел-

хранитель : "… тебя бережет..." ; Варварин день : "Я три вишневі гілочки..." ; 

Пречистая Діва : "… Сина породила..." ; Богородице : "… Ты еси лоза истинная..." ; 

Світла паняночка : колядка : "… по світі ходила...". — Гербкардт Л. Слався, 

Господь, у висотах : "… мир на землях...". — Патерсон П. Марія захотіла світом 

помандрувати : "… Кораблик спорядила..." ; Ось по безмірній гладині... : "… з небес 

приходить човен..." ; Темненька нічка : "… тьмою світ закрила..." ; Слава в Вишніх : 

"… Благословенна..." ; Dona nobis pacem : "… pacem..." ; Марія темним лісом йшла : 

"… Господи, зглянься...". — Цеслюкевич И. Адвент, Адвент : "… идет Адвент...". — 

Чапмерс П. Коли Божа Мати ішла восени : "… весь світ затих..." ; Погляньте, 

човник приплива : "… із вантажем зерна..." ; Alle psallite cum luya : "… Alle..." ; 

Панове, радість дай вам Бог : "… хай смутку не бува..." ; Не уходи, Господь : 

"… ведь наступает вечер..." ; Храни меня, о Ангел мой : "… ясным днем..." ; 

Заспіваємо Різдво : "… Алілуя...". — Грубер Ф. Свята ніч : "… тиха ніч...". 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 

98. Золотуха М. М. Пісня кличе : репертуар. зб. для дітей та молоді, метод. 

поради юному вокалісту / Михайло Золотуха. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 

2017. — 83 с. : іл., портр. ; 29 см. — На тит. арк. та паліт.: Вип. 10. — 1 000 пр. — 

ISМN 979-0-707537-13-8. — [2018-044 Н] 

Зміст: Золотуха М. Христос Воскрес : "Лине пісня до небес..." / сл. Л. Недін ; 

аранж. О. Загорянської ; Писанка : "… писанка — кращої нема..." ; Пісня про 

вчительку : "В небі курликає осінь..." / сл. В. Романюка ; Перше вересня : "Відлітає 

літо, в гості кличе осінь..." / сл. М. Люсак ; Марш "Молодої просвіти" : "Ми ще юні й 

малі..." / сл. М. Золотухи ; Ваша честь, офіцери : "… стан душі перед Богом..." / 

сл. Б. Пісного ; Рожевіє в степу небокрай : "Міцно сплять побратими мої..." / 

сл. І. Левицького ; Вставай, брате : "Налетіла чорна хмара та й накрила світ..." / 

сл. В. Авраменко ; Тополина доля : "За селом у полі росла тополина..." / сл. І. Ле-

вицького ; Межа : "... обіч, в очах межа..." / сл. Й. Фиштика ; Лічилочка : "Ми підемо 
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у садок..." / сл. К. Михайлюка ; Джмелик : "На квіточці синенькій..." / сл. М. Люсак ; 

аранж. І. Шваб ; Казка дитячих літ : "Простелила доля стежечку-доріжку..." / 

сл. М. Люсак ; Дві зірнички : "… дві зірнички угорі..." / сл. П. Лехновського ; Люби 

мене : "З-під калини, з-під каміння..." / сл. В. Капустіна ; Горнусь до тебе : "Над 

плином літ висить твоє мовчання..." / сл. Г. Курбатової ; Чаклунка : "В місячнім сяйві 

блистіли очі..." / сл. М. Золотухи ; В'ється Опір-річка ; "Райдужне небо кличе до 

себе..." / сл. Р. Савицького ; Замріяний вальс : "Музика спомином літа..." / сл. Г. Кур-

батової ; Лети, моя пісне : "… ніколи не згинь..." / сл. Р. Савицького. — Абт Ф. 

Вокалізи. — Воронін О. Вокалізи / оброб. Р. Вороніної. — Заремба В. Дивлюсь я на 

небо : "… тай думку гадаю..." / сл. М. Петренка. — Говорадло А. Дорогі мої батьки : 

"За вікнами сніг, а в нас на столі..." / сл. Д. Гершензона. — Мовсесян Г. Мої літа : 

"Сніг наді мною проліта..." / сл. Р. Рождественського ; укр. текст І. Левицького. — 

Янівський К.-Ю. Не забудь : "… яка стрімка..." / сл. Б. Стельмаха. — Злотник О. 

Музика рідного дому : "Від Києва до Львова..." / сл. О. Вратарьова. 

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори.  

Пісні для дітей 

99. Багірова В. М. Пісенний рік навчання : пісні та сл., приурочені святам 

навч. року, для дошкільнят, школярів, педагогів : [зб. з букв.-цифр. познач. партії 

супр.] / Віра Багірова, [С. Бойчук]. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. — 160, 

[7] с. : іл., табл., портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на 161-й с. — На тит. арк. та обкл. 

тільки один авт. — Бібліогр.: с. 160 (7 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-428-556-5. 

— [2018-068 Н] 

Зміст: Чайківська Н. Ми йдемо у перший клас : "Осяває сонце нас...". — 

Ведмедеря М. Ніжний вересень прийшов : "А вже спека відступила...". — 

Чайківська Н. Велика перерва : "… у школі шумить..." ; Шкільний дзвоник : 

"Хочемо у школі ми довго бути...". — Лосів Л. Ми уже не малюки : "Парти, зошити, 

книжки...". — Ведмедеря М. Давай дружити : "Дружать небо і земля...". — Лосів Л. 

Дзвоникові свята : "Грівся на осонні вересневий час...". — Чайківська Н. Свято 

букваря : "Ой прийшла пора..." ; Ми з мамою : "З мамою ми рано до школи ішли...". 

— Синоверська О. Кукурудзяний вальс : "Жовтобокий пан гарбуз...". — Ведмедеря М. 

Нашим педагогам : "Нехай добро вас обіймає...". — Чайківська Н. Вчителька моя : 

"Вчителька найкраща вчить...". — Ведмедеря М. Осінь : "Гонить вітер хмари у 

Карпатах...". — Попадинець Р. Струмочок : "Із гір карпатських тече струмочок...". 

— Лосів Л. День народження дитячого садочка : "Нині дощ привітань і листівок...". 

— Чайківська Н. Весела веселка : "… на небі зійшла...". — Ведмедеря М. Їхали 

хлопчики : "… на санках..." ; Перлини : "Принесли молюски нам перлини..." ; 

Жабенята : "Посадила Оля в ряд..." ; Загубився песик мій малий : "… нетямущий 

зовсім і незлий..." ; Наші танці : "Немає краще наших танців..." ; Ми крокуєм по 

стежках : "Поберемося за руки..." ; День народження лялечки : "У лялечки, у 

лялечки..." ; Росла собі калина : "… з червоних ягідок..." ; Качан : "Ішов собі зелений 

пан..." ; Весела скакалка : "Прийшла до нас раненько..." ; Прощальний вальс : 

"Прощай, маленька вітчизно..." ; Сяєво небес : "Як різдвяні пишні хвої..." ; Людська 

душа хай Господа хвалить : "… бо ми живем в Христі..." ; Що то за сонечко : "… що 

не вечоріє..." ; Дякую Господи : "Сонечко зранку проміння роздає...". — Медвідь І. 

Богородице, Богородице : "… Ти є матінка добра..." ; Всюди є Ісус : "Сонечко роз-

квітло...". — Фіцалович Ю. Ангел святий : "… біля мене стій...". — Пастернак М. 

О Благословенна Богородице : "… захисти нас...". — Ведмедеря М. Свічка : "Як 
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цілоспалення гріхів..." ; Молитва подяки : "Дякую, Боже, єдиний, великий...". — 

Пастернак М. Ми патріоти України : "… нам світить сонце золоте...". — Ведмедеря М. 

Юні козаки : "Ми веселі малюки...". — Чайківська Н. Воїни-ангели : "… на посту 

стоять...". — Ведмедеря М. Сказав батько : "… Рідний мій сину...". — Попади-

нець Р. У машини : "… чорні шини...". — Медвідь І. А ми бандерівці-західняки : 

"Іде війна глуха, сліпа...". — Ведмедеря М. В піхоту піду я : "Не піду я у 

льотчики...". — Медвідь І. З Донецького аеропорту : Від шуму снарядів опухлі 

тополі стоять..." ; Помолімось, брате : "… за ту Україну...". — Пастернак М. Йдуть 

Збройні сили України : "А на майдані жовто-синім...". — Ведмедеря М. Святиня для 

всіх нас : "… Святий Миколай..." ; Святий отче Миколаю : "… ти нікого не 

минаєш..." ; Святий отче : "… Миколай, нам у праці помагай..." ; Час іде своїм 

пробігом : "… випадає грудень снігом..." ; Святий Миколай : "… угоднику Божий..." ; 

Святий Миколай не жаліє дарунків : "Земля прикрашається у візерунки..." ; 

З благословенням Бога : "Дітей довкола так багато..." ; Білі гуси : "Линуть хмари — 

білі гуси..." ; Місяць-чарівник : "Бродить місяць між хатами..." ; Миколай : "По 

кладочці та помості..." ; Чудеса у новім році : "Було свято без морозу..." ; Нічка 

найдовша : "… скупана в зорях...". — Попадинець Р. Свято ялинки : "Вдяглась 

ялинка шишками...". — Ведмедеря М. Новорічний вальс : "У вальсі закружляли...". 

— Пастернак М. На небі зірка світу звістила : "… що Діва-Мати Сина зродила...". — 

Ведмедеря М. Різдвяні вітання : "Ми вітаємо Вкраїну..." ; Вінчувальна : "Я із святом 

усіх вас вітаю...". — Пастернак М. Ми вінчуєм : "… колядою...". — Ведмедеря М. 

Традиції : "Запалилася зоря й місяченька скиба..." ; Посівальна : "Сію, сію, 

посіваю..." ; Колядочка : "Щоб жилося і велося...". — Павлюк М. Із Різдвом 

Христовим, святом Йордана : "Стайня Вифлеємська на весь світ одна...". — 

Ведмедеря М. Калинові дзвіночки : "… усіх нас рано будять..." ; Усміхнулась 

вишенька : "То кульбаби жовті, мов качатонька..." ; Мова батьківська : "Мати 

скорботних і зболених...". — Чайківська Н. Ти моя країна, рідна Україна : "… я твоя 

зернина..." ; Галицький титан : "Між скелями на п'єдесталі...". — Ведмедеря М. 

Нація : "Позбираймося гурточком..." ; Українська мова : "Барвінкова, веселкова..." ; 

Милуюсь тобою : "Милуюсь красою синички..." ; Я тобою горджусь перед світом : 

"Україно, ти мова батьківська..." ; Рідна моя землечко : "Я ступаю босою по узліссі 

росами..." ; Дивоцвіт — ромашка : "… виросла з-за гір..." ; Вишиванка : "А я щира 

українка..." ; Україна одна : "Знає Львів, знають Суми...". — Чайківська Н. 

Я помолюсь за Україну : "… за цвіт безмежної краси...". — Ведмедеря М. 

Шевченкова весна : "Прийшла весна, гомінка, запашна..." ; Тарасова хатина : 

"… стоїть скраю села..." ; Дякуєм, Тарасе : "… за твій оберіг..." ; Ми внучата 

Тарасові : "У дитячому садочку на стіні...". — Попадинець Р. Кобзарська бандура : 

"… яка ти стозвучна...". — Валіхновська З. Діти Кобзаря : "Прийшла весна гомінка, 

запашна..." ; Квіти боротьби : "Там де видноколи над просторами...". — Пастер-

нак М. Іде шутка з паскою : "… під нашою хаткою..." ; Христос воскрес : 

"… Христос воскрес! Співаємо весні...". — Ведмедеря М. Співа народ увесь : 

"Співає жайвір у полях..." ; Христос воскрес : "… ми піснею...". — Пастернак М. 

Із Великоднем всіх вас вітаю : "… Це ж воістину Господь воскрес...". — Медвідь І. 

Ударили дзвони : "… ударили дзвони, і світло упало з небес...". — Пастернак М. 

Мамине свято : "Матусю, Ви в мене найкращі...". — Ведмедеря М. Підійду, обійму : 

"… я матусю рідну..." ; Потанцюємо трішки : "А я маму вдягну у віночок..." ; 

Вишивала мама : "… вишивала..." ; Мамо, цілуйте мене : "Я зростав під крилом 

материнським..." ; Мамин день : "Є на світі мамин день..." ; Серце золоте : "У моєї 
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мами серце золоте..." ; Мамі намалюю : "А я мамі сонечко намалюю..." ; Ніжне слово 

Мама : "Як кажу ніжне слово Мама..." ; Фартушок бабусин : "… одягну...". — 

Медвідь І. Шовкова хустина : "Із країв далеких, із-за океану...". — Попадинець Р. 

Синівський вальс : "Скільки ніжності в світі розкидано..." ; Моляться Богу мої 

матері : "Очі дитячі, глибокі як ніч.." ; Наше місто : "Голубих річок намисто...". — 

Ведмедеря М. Празник починається : "Вишиванки, вишиванки, вишиваночки..." ; 

Голуби : "Наше місто усе з голубами..." ; Бистриця : "Я стою на березі високім..." ; 

Дитина усміхається : "Ми пишем на асфальті..." ; Франкова задума : "У скверику на 

п'єдесталі..." ; Ратуша в місті Франка : "Біла, біла і дуже красива..." ; У нашім парку : 

"… тиша урочиста..." ; Прощальний вальс : "Дзвоники рідної школи..." ; А ми вас не 

забудемо ніколи : "У весняний цей день веселковий..." ; День народження — свято 

таємне : "… возвеличені роки твої..." ; Рідний край Галичина : "Вже комфортна осінь 

лежить на крилі..." ; Рідна мова вкраїнська моя : "Хвилини за хвилинами..." ; 

Джерело Франкової криниці : "У мене на стіні Франко у вишиванці..." ; Приїжджайте 

до нас в гості : "… із провінцій...". 

100. Барвіночки : зб. пісень для дит. хору : репертуар для мол. і серед. кл. 

інструм. та хор. від-нь ДШМ та ДМШ / [авт.-упоряд.] Л. Шамро. — Вінниця : Нова 

Кн., 2018. — 95 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707533-28-4. — [2018-055 Н] 

Зміст: Ой ходила дівчина бережком : "… заганяла селезня батіжком..." : укр. 

нар. пісня. — Леонтович М. Грицю, Грицю, до роботи : "… в Гриця порвані 

чоботи..." : укр. нар. пісня. — Лісова Р. Сонечко : "… за хмарами..." / сл. О. Макси-

менко. — Сіяв мужик просо "… жінка каже — мак..." : укр. нар. пісня / перекл. для 

2 голос. хору Л. Шамро. — Луканін А. Вечерняя песня : словен. нар. пісня : "На 

холмах осенний вечер..." / перекл. Л. Шамро. — Монюшко С. Вечерняя песня : 

"Поле росится, солнце садится..." / сл. А. Машистова. — Шамро Л. Сипле, сипле 

сніг : "… Сипле, сипле..." / сл. М. Підгірянки. — Бекман Л. Елочка : "В лесу 

родилась елочка..." / сл. Л. Кудашевої ; укр. текст І. Неходи. — Стецюн М. Коляда : 

"І дорослих і малих зустрічає..." / сл. О. Марченко. — Горова Л. Добрий вечір, 

люди : "… вашій теплій хаті..." / сл. Л. Горової. — Ой над Вифлеємом : "… над 

щасливим краєм..." : колядка. — Добрий вечір тобі : "… пане господарю..." : колядка. 

— Колесса Ф. Весна : веснянка : "Ку-ку, ку-ку чути в ліску...". — Бойко Р. Утро : 

"Задремали звезды золотые..." / сл. С. Єсеніна. — Струве Г. Веселый леший : 

"В одном лесу волшебном..." / сл. О. Лепкович. — Керецман М. Співаночка : "На 

високій полонині..." / сл. С. Жупаніна. — Шамро Л. Зозуля : "Подружки у гаю 

пісеньку співають..." : пол. нар. пісня / укр. текст М. Фіненка. — Прийшла кума до 

кумоньки : "… в суботу..." : укр. нар. пісня. — Стеценко К. Занадився журавель : 

"… журавель, до бабиних конопель...". — Ми маленькі дударі : "… дударі..." : укр. 

нар. пісня. — Колесса Ф. Земля ріднесенька : "Із душі цілої, із всього серденька..." : 

укр. нар. пісня. — Мура Д. Simply Alleluia : "Alleluia. Alleluia...". — Бах Й. Весняна 

пісня : "Сонечко в травневі днини..." / пер. з нім. С. Гінзберг ; укр. текст О. Лупія. — 

Моцарт В. Весенняя : "Приди, весна, и снова..." / сл. К. Овербека ; пер. 

Т. Сікорської ; укр. текст М. Познанської. — Вебер К. М. фон. Вечірня пісня : "Річка 

притомлена в ніч засина..." / оброб. В. Попова ; укр. текст В. Петренка. — Кюї Ц. 

Весна : "Зима не даром злится..." / сл. Ф. Тютчева ; укр. текст М. Рильського. — 

Дубровін Я. Бекар : "Есть в грамматике знак восклицательный..." / сл. В. Суслова ; 

Ты откуда, музыка? : "… в песенку попала..." / сл. В. Суслова ; перекл. Л. Шамро ; 

Все поют : "Есть такое слово — соло..." / сл. В. Суслова ; перекл. С. Іщенка. — 

Львов-Компанієць Д. Пингвин : "Воет ветер..." / сл. Л. Димової. — Птушкин В. 
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Кот на мельнице : "На мельнице жил кот..." / сл. М. Карема. — Бєляєв В. Паучок и 

росинка : "Паучок сидит на паутинке..." / сл. Є. Полікутіна. — Гоголин М. Про 

мышку в рояле : "Веселая мышка в рояле..." / сл. І. Бартенєвої. — Марченко Л. 

Кискин блюз : "… бывает в самом деле..." / сл. Л. Марченко. — Рожавська Ю. Ми 

живемо на Україні : "Шумлять дніпровські води..." / сл. І. Неходи. — Соколовський В. 

Подоляночка : гагілка : "Десь тут була подоляночка...". — Лісова Р. Дивак : 

"Де саме, невідомо..." / сл. С. Корнієнко. — Лісова Р. Святковий рок-н-рол : "Ти 

ранок зустрічаєш..." / сл. С. Корнієнко. — Стеценко В. Красунечка зима : "Мороз 

тріщить і колеться..." / сл. А. Пришельця. — Кириліна І. Розгнівилась на літо зима : 

"… що улітку морозу нема..." / сл. Н. Кулик. — Мігай А. Казковий бал : "І знову рік 

промайнув..." / сл. А. Мігай. — Горова Л. Дитячі мрії : "Знову мрія проросла..." / 

сл. Л. Горової. — Горова Л. Пісня наша дзвенить : "… пісня без кінця..." / сл. Л. Го-

рової. — Кос-Анатольський А. Іде весна-красна : "Тріщить на річці сивий лід..." / 

сл. С. Жупаніна. — Фільц Б. Дощик : "Кап, кап... роси, роси, дощику..." / 

сл. О. Олеся. — Гайденко І. Про искусство : "С давних пор человек живет..." / 

сл. І. Гайденка. — Олейніков С. Парасольки : "Дощик знов пішов стрибать..." / 

сл. С. Олейнікова. 

101. Василик Д. М. Наш хор : твори для дит. хору : [навч.-метод. посіб.]. 

Вип. 4 / Дзвенислава Василик ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т. ім. Івана Франка, Ін-т муз. 

мистецтва, Самбір. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 47, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-25-1. 

— [2018-173 Н] 

Зміст: За світ встали козаченьки : "… в похід опівночі..." : укр. нар. пісня / 

аранж. Д. Василик ; Чорна рілля ізорана : "… гей, гей..." : укр. нар. пісня ; Вийди, 

вийди, Іванку : "… заспівай нам веснянку..." : веснянка ; Ой ти, соловейку : "… ой ти, 

ранній пташку..." : веснянка ; У полі, у полі : "… самітна стаєнка..." : колядка ; Во 

Вифлеємі зоря сіяє : "… там грають..." : колядка. — Василик Д. Літо : "… літо-

літепло-тепло..." / сл. Д. Василик ; Хочу співати : "Сонце променем рожевим...". 

102. Майборода М. В. Весна і вальс : зб. дит. та юнац. слів і пісень : [з букв.-

цифр. познач. партії супр. / музика: М. Майборода, В. Майборода ; сл.] Н. Май-

борода ; [іл. М. Майбороди]. — Вінниця : Нілан, 2017. — 145 с. : іл., портр. ; 30 см. 

— Авт. зазначено перед вип. дан. — 250 пр. — ISBN 978-966-924-628-8 (у паліт.). — 

[2018-028 Н] 

Зміст: Майборода В. Асоль : "Осінній вечір вуаль накинув..." ; Весна і вальс : 

"Весна-молодуха в весільній фаті..." ; Вітер : "Кучерявить вітер в лісосмузі..." ; 

Вчорашній дощ : "Розтелепав вітер зачіску мою...". — Майборода М. Вітрильник : 

"Пливе, пливе вітрильник..." ; Івасик : "Біжить Івасик по дорозі..." ; Між держав 

Європи : "… моя Україна...". — Майборода В. Весняночка : "Весна десь за 

горами..." ; Джерельце : "… стомилось від людей...". — Майборода М. Горлички : 

Ой встаю раненько...". — Майборода В. Журавлі : "Вам, журавлі, час збиратись в 

дорогу..." ; Дядя Клоун : "Арена спустіла...". — Майборода Н. Дівчатко-пастушок : 

"Мале дівчатко-пастушок...". — Майборода В. Дощ іде : "Смачно вдень ось так 

поспати..." ; Заспіває соловейко : "… як прийде весна...". — Майборода М. 

Колисанка : "І я тобі поспіваю...". — Майборода В. Маю собі брівки шнурочком : 

"… заплету я косу віночком..." ; Мій журавлик : "Коли ти юна, в твоє віконце..." ; 

Моя родинонька : "Тут хліб такий духмяний..." ; Наш палац : "У палацах з давніх 

пір..." ; Пори року : "Дзінь-дзінь, задзвенів дзвіночок..." ; Рок-н-ролл : "Hello friends! 

Hello..." ; Серед поля широкого : "… тай пшеницею..." ; Сонячний зайчик : 
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"Люстерком дівчинка піймала сонечко..." ; Холодні клавіші : "Холодних клавішів 

торкнувшись дотиком..." ; Серед поля широкого : "Цей день прийшов до нас..." ; 

У новорічну ніч : "Святкова ялинка прикрашена..." ; Я — немов троянда без 

колючок : "… я сміюсь, радію..." ; Якщо? : "Тисячу "Якщо?" я кажу комусь...". 

103. Мамині колискові : [сучас. та нар. пісні + ноти : для дошк. і мол. шк. віку / 

музика й оброб. Б. Проня та ін. ; сл. Л. Антонової та ін. ; упоряд. С. Крупчан] ; 

намалювали: О. Рибакова [та ін.]. — Київ : Рідна мова, 2018. — 47 с. : кольор. іл. ; 

22 см. — (Чемним діточкам, ISBN 978-966-917-115-3). — 3 000 пр. — ISBN 978-966-

917-233-4 (паліт.). — [2018-032 Н] 

Зміст: Пронь Б. Кольорові сни : "Тихо, тихо ніч у місто..." / сл. Л. Антонової. 

— Оліновський В. Вже на дворі ніч темненька : "… біля тебе рідна ненька..." / 

сл. Л. Цілик. — Пронь Б. Солодкий сон : "Діток ліжечка чекають..." / сл. О. Рого-

венко ; Над колискою : "Люлі-люлечки, дитино..." / сл. Л. Пронь ; Зорепад : "Місяць 

човником пливе..." / сл. О. Роговенко ; Бузкова колискова : "Під кущем бузковим..." / 

сл. Л. Антонової. — Колискова : "Ой ходить Сон коло вікон, а дрімота коло 

плота..." : укр. нар. пісня. — Пронь Б. Казкові сни : "День погас, іскряться зорі..." / 

сл. Л. Пронь. — Мигай А. Сонько-Дрімко : "Пізня вже година..." / сл. Н. Кулик. — 

Ой ти, коте, не гуди : "… спить дитина, не буди..." ; Котику сіренький "… котику 

біленький..." : укр. нар. пісні. — Пронь Б. Сон-птаха : "Дивна птаха прилетіла..." ; 

Люба донечко : "… рідненька..." / сл. Л. Антонової ; Свою доню я люблю : "Люлі 

люлі, люлі лю..." / сл. А. Майданюк ; Колискова для донечки : "Спи, дитинко, треба 

спати..." / сл. Л. Пронь ; Пригорнись до мене, донечко мала : "… засвітились зорі..." / 

сл. А. Майданюк. — Ой ну, люлі, люлі : "… налетіли гулі..." : укр. нар. пісня. — 

Пронь Б. Доню сон не обмине : "Мишка в нірці пошкреблася..." / сл. А. Майданюк. 

— Оліновський В. Прилетіли диво-птиці : "… принесли по паляниці..." / 

сл. Л. Цілик. — Пронь Б. Колискова для синочка : "Люлі, люлі мій синочку..." / 

сл. Л. Пронь ; Хлоп'ятко-ластів'ятко : "Спи, маленьке ластів'ятко..." / сл. Л. Антоно-

вої. — Оліновський В. Люлі-люлечки : "… синочку..." / сл. Л. Цілик. — Пронь Б. 

Сон та Дрімота, за руки взялися : "… в хату заходять до нас..." / сл. А. Майданюк ; 

Люлі-люлі, капітане : "Засинають ліс і гори..." / сл. Л. Антонової ; Сину, сину, 

сину... : "… любий мій рідненький..." / сл. А. Майданюк. — Оліновський В. 

Хитренький коточок : "Щоб не мерзли в сина ніжки..." / сл. Л. Цілик. 

104. Мезенина И. В. Дети поют Литургию : для исполн. дет. хором, анс. / 

Ирина Мезенина. — Вінниця : Нілан, 2017. — 23, [1] с. ; 30 см. — Вых. дан. укр. — 

100 экз. — ISMN 979-0-9007129-1-2. — [2018-132 Н] 

Содерж.: Великая Ектения : "Господи помилуй..." ; Антифон 1 : "Благослови, 

душе моя, Господа..." ; Малая Ектения : "Господи помилуй..." ; Антифон 2 : "Хвали, 

душе моя, Господа..." ; Единородный сыне : "Слава отцу и Сыну и Святому Духу..." ; 

Малая Ектения : "Ггосподи помилуй..." ; Антифон 3 : "Во Царствии Твоем..." ; 

Приидите поклонимся : "… и припадем до Христа..." ; Заступнице усердная : 

"… Мати Господа..." ; Святый Боже : "… Святый крепкий..." ; Аллилуйа : 

"… Аллилуйа..." ; Сугубая Ектения : "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу..." ; 

Херувимская песнь : "Иже Херувимы..."; Отца и Сына : "… и Святого Духа..." ; 

Милость мира : "… жертву хваления..." ; Достойно есть : "… яко воистину..." ; 

Просительная Ектения : "Господи помилуй..." ; Причастен : "Хвалите Господа с 

небес..." ; Плач на Успение : "Уснула Божья Матерь тихо..." / сл. Салафиила ; 

Введение : "Вводится Девица в храм по ступеням..." / сл. М. Кузьмина ; Святилен 
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Архангелу Михаилу : "Яко же древле..." ; Святилен Архангелу Михаилу : "Отненных, 

Архистратиже..." ; Литургия в Божьем Храме : "… светлый благовест летит…" ; 

Тропарь Пасхи : "Христос Воскресе из мертвых...". 

105. Метелик під сонцем : пісні для дітей та юнацтва : [з букв.-цифр. познач. 

партії супр. / сл.] Я. Ткачівський. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. — 

39 с. : портр. ; 27 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007140-1-5. — [2018-066 Н] 

Зміст: Гричко С. Донечці : "Збіг за обрій день...". — Пастернак М. Солодкі 

сни : "Гей, малята, час вже спати..." ; Різдвяна ялинка : "Падають сніжинки і біліє 

ліс..." ; Вересневий дзвіночок : "Дзвонить вересень дзвіночком..." ; Квітнемо 

нащадками : "Яблуко від яблуні в далечінь не котиться...". — Медвідь Л. Колискова 

для онуки : "Спить метелик, спить зайчатко...". — Пастернак М. Смішний дідусь : 

"Я без няні обійдусь..." ; Колискова для онуки : "Спить метелик, спить зайчатко..." ; 

Метелик під сонцем : "Вдень маленька Ангеліна...". — Боднаренко Є. Смішний 

дідусь : "Я без няні обійдусь...". — Малько Л. Діаночка моя : "Промінь сонця 

спозаранку...". — Боднаренко Є. Колискова для онуки : "Спить метелик, спить 

зайчатко...". — Танчак І. Квітнемо нащадками : "Яблуко від яблуні в далечінь не 

котиться...". — Боднаренко Є. Співаймо разом : "Ну от і все, минула дивна гра...". 

106. Немає України без калини : солоспіви для дітей та юнацтва : навч.-

репертуар. посіб. / [упоряд.] Зеленецька І. О. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.) : Абетка, 2018. — 211 с. : портр. ; 29 см. — На обкл.: Музика. — Частина тексту 

рос. — Бібліогр. в кінці передм. — ISBN 978-966-682-403-8. — [2018-202 Н] 

Зміст: Мігай А. Моя Україна : "… це клич журавлиний" / сл. М. Ковалка. — 

Кім Л. Я — україночка : "Яблунька в саду цвіте..." / сл. Л. Кім. — Давидова Л. 

Батьківщина : "Є багато країн на землі..." / сл. Діма. — Михайленко Ю. Рідний 

край : "Край, де ми народились..." / сл. Ю. Михайленко. — Колодуб Ж. Хочу миру : 

"Я хочу, щоб був мир..." / сл. В. Гончарука. — Ведмедеря М. Немає України без 

калини : "… як і нема без пісні солов'я..." / сл. Г. Клок ; гармоніз. Ю. Бабаєвої. — 

Таловиря В. Оленчині вишиванки : "А на вишиванках, мов на вишеньках..." / 

сл. С. Жупанина. — Кабалевский Д. Артистка : "Ку-ку, ку-ку, концерт дает 

кукушка..." / сл. В. Викторова. — Колодуб Ж. Умій пригощати : "Цуценятко 

залюбки..." / сл. Л. Яковенка. — Філіпенко А. Веселі чобітки : "Чобітки веселі в 

мене..." / сл. Т. Волгіної. — Білик І. Киця-кицюня : "До обіду, до смачного..." / 

сл. І. Білика ; перекл. О. Кобаці ; Колискова : "Тиша. Вечір надворі..." / сл. Б. Слив-

чука. — Шутенко Т. Вальс сніжинок : "Ми в небі народилися..." / сл. М. Познан-

ської. — Єгіков І. Пісенька-співаночка : "Сиділи ми на ґаночку..." / сл. С. Вігдарова ; 

перекл. М. Сома. — Чембержі М. Колискова для мами : "Вітрику, тихше, вітрику 

цить..." / сл. А. Малишка. — Кабалевський Д. Пролісок : "Прогулянка перша 

весняна..." / сл. Д. Солодаря ; пер. Ю. Петренка. — Зарицкая В. Светлячок : 

"Потерял в лесу фонарик светлячок..." / сл. М. Пляцковского. — Фільц Б. На 

зеленому горбочку : "… у вишневому садочку..." / сл. Л. Українки. — Бобков В. 

Зоренька : "… милая солнышко раннее..." сл. В. Бобкова. — Брилін Е. Чому мені не 

везе : "Я дівчинка, як сонечко..." / сл. І. Ільченко. — Димань Т. Сипле осінь листячко 

золоте : "Чому сьогодні радісно..." / сл. В. Близнюка. — Кабалевський Д. Про 

Олечку : "Як заграють полечку..." / сл. З. Александрової ; пер. О. Пархоменко. — 

Валь Э. Непослушные реснички : "Я дружу с котенком Филей..." / сл. Е. Ушина. — 

Агобобов С. Лесной бал : "В гаю біля річки..." / сл. Н. Саконской ; пер. М. Познанської. 

— Лайко І. Вечори як сиві котики : "… в нас ночують у дворі..." / сл. А. Малишка. 

— Брамс Й. Колискова : "Спи, дитя, тихим сном..." / сл. Г. Шерера ; пер. М. Познан-
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ської. — Моцарт В. Приход весны : "Привольем и покоем..." / сл. К. Штурма ; пер. 

А. Щекан-Кротовой. — Шопен Ф. Бажання : "Якби я сонечком у небі..." / 

сл. С. Витвицького ; перекл. Я. Кренціва. — Шуман Р. Подснежник : "Еще вчера под 

зимним небом..." / сл. В. Раккерта ; пер. М. Ивенсен ; В легкой дымке небосвод : 

"… пар едва, едва клубится..." / сл. Э. Мерике ; пер. Я. Родинова. — Дремлюга М. 

Ходить сонко по вулиці : "… носить спання в рукавиці..." : укр. нар. пісня / оброб. 

М. Дремлюги. — Єдличка А. Чи я в лузі не калина була : "… Чи я в лузі не червона 

була..." : укр. нар. пісня / оброб. А. Єдлички. — Поліщук Т. Мельник : "Ой піду я до 

млина, до млина..." / аранж. Т. Полішук. — Дремлюга М. Ти ж, моя хусточка : 

"… в танці кружляй..." : чес. нар. пісня / оброб. М. Дремлюги ; укр. текст П. Тичини. 

— Сидоренко В. Утоптала стежечку : "… через яр..." / сл. Т. Шевченка. — Струве Г. 

Черемуха : "Черемуха душистая весною расцвела..." / сл. С. Есенина. — Кос-

Анатольський А. Соловей і троянда : "Соловей закохався в троянду..." / сл. А. Кос-

Анатольського. — Білаш О. Знову осінь : "… знов у дальній вирій..." / сл. Є. Гуцала. 

— Кіхта В. Пісенька хвалька : "За крок од левів я ходив..." / сл. М. Зірка. — Матвеев М. 

Глупый поросенок : "У толстой тети хрюшки..." / сл. Е. Руженцова. — Вербиць-

кий Л. Не надійся на шпаргалку : "В класі в нас є Панас..." / сл. Г. Бойка. — 

Портнов Г. Хитрый кенгуренок : "Как-то мама кенгуру..." / сл. Л. Куклина. — 

Николаев И. Хочу придумать песенку : "… и спеть ее тихонечко..." / сл. М. Танича. 

— Карпенко А. Навчайте мене музиці : "У піаніно клавіші..." / сл. Р. Алдоніної ; пер. 

І. П'янкової. — Ярошенко Т. Зоряна пісня : "Темно на дворі..." / сл. Н. Завальської. 

— Рожавська Ю. Образили : "Я до школи йду веселий..." / сл. І. Кульської ; пер. 

О. Братського. — Птичкин Е. Поклон земной : "Когда на теплый дух жилья..." / 

сл. В. Татаринова. — Некрасов О. Рідна сторона : "Твоя любов — любов моя..." / 

сл. В. Струцюка. — Білаш О. Спомин про вчительку : "Мої літа несе на крилах 

час..." / сл. М. Ткача. — Чичков Ю. Я с мамой танцую : "Тает за школьным 

окном..." / сл. Е. Горбанской. — Білаш О. Доля : "Є шляхи-дороги..." / сл. М. Ткача. 

— Скалецький Р. Вечір : "Сонце заходить, гори чорніють..." / сл. Т. Шевченка. — 

Білаш О. Калина : "Над білими крутими берегами..." / сл. Д. Павличка. — 

Майборода Г. А зозуля кує : "Я додому іду..." / О. Багачука. — Кос-Анатольський А. 

Ластівка летіла : "… з далекого краю..." / сл. Р. Братуня. — Кьяр В. Гордая прелесть 

осанки : "… страстная нега очей..." / А. Дженизе ; пер. Н. Стрешнева. — Лазарен-

ко А. Зустріч весни : "Летіть до нас, друзі крилаті..." / сл. Т. Волгіної. — Чембержі М. 

Останній дзвоник : "В синій вечір заплітає школа..." / сл. В. Крищенка. — Ярошен-

ко Т. Дівчина-калина : "… в білому віночку..." / сл. М. Гринчук. — Малевич М. Под 

свечами трепещут иголки : "… будто пылью светясь золотой..." / сл. И. Рутенина. — 

Михайленко Ю. Матері : "Промінь сонця веселку пряде..." / сл. М. Щербини. — 

Федоров О. Мамина мама : "У гості до неї всі водять онуків..." / сл. О. Добронога. — 

Попович В. Дівчина-горянка : "Одягну я вишиту сорочку..." / сл. О. Попович. 

107. Ничкало Л. В. Торкаюсь Божої струни : [катехит] / Любов Ничкало. — 

Львів : Бона, 2018. — 118 с. : іл., портр. ; 29 см. — На обкл. авт. не зазначено. — 

Бібліогр.: с. 116—117 (41 назва). — 300 пр. — ISBN 978-966-2626-76-6. — [2018-

114 Н] 

Зміст: Пісні до Бога : Благаєм і просим : "… тя, Боже..." ; Боже Святий : "… я так 

тяжко грішу..." ; Любіть Бога : "Любіть, люди, Бога..." ; Стою перед іконою : 

"… Твоєю...". — Пісні до Ісуса : Зірка з неба : "Ніч на дворі, зорі сяють..." ; Ісусове 

серце : "… любити уміє..." ; Стежина до Ісуса : "Я знаю, що в небі є місце для 

мене..." ; Рано-вранці дзвонять дзвони : "… кличуть нас у Божий храм...". — Пісні до 
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Пречистої Діви Марії : Заведи, матусю : "… у гай зелененький..." ; У радості й мирі : 

"… спішіть до святині..." ; О Маріє, Мати Божа : "… наша квітка і зоря..." ; Царице 

небесна : "… Ти нам помагай...". — Пісні до святих : Віра, Надія, Любов : "Гарно є, 

Господи, у храмі Твоєму..." ; Ангел — хоронитель мій : "Кожен день зі мною 

будь..." ; О благородна Катерино : "… у Бога радосте свята..." ; До святого Андрія : 

"Заграйте, дзвони, в храмі Андрія..." ; До святого Миколая : "Вся наша Вкраїна 

стогне у кайданах..." ; Любий, милий Чудотворче : "… ти для нас, як ясне сонце..." ; 

Любий отче Миколаю : "… ти прийди до нас із раю..." ; Святий Миколаю : "Вже з 

святими ангелами..." ; Упав сніжок білесенький : "… на гори і поля..." ; Свята Анно : 

"… нині є новина..." ; Святий Юрію : "У древнім Львові гора-святиня..." ; О всі святії 

українські : "Немов те злото, царство Боже..." ; День святих Петра й Павла : "О світла 

днино, повна ти тепла..." ; При лісочку : "… на горбочку..." ; Це сьогодні у нас свято : 

"На дзвіниці ранесенько..." ; Це празник в нас нині : "… у храмі-святині...". — 

Колядки: У стаєнці : "… серед ночі..." ; Христос родився : "… радіймо люди..." ; До 

святого Хрещення : "Святе Хрещення дитяти..." ; До святого причастя : Пісня до 

святого причастя : "Радіємо нині усі..." ; Прийшли до Тебе ми, Ісусе : "… з батьками 

й хресними прийшли...". — Пісні для наречених: Ідуть наречені : "… до шлюбу..." ; 

Молодій парі : "Як цвіт вишневий у садочку..." ; Подружжя — тайна превелика : 

"… цей дар зіслав нам сам Владика..." ; Сьогодні Бог вас поєднав : "… перед своїм 

святим престолом...". — Моліться на вервиці: "… люди Мої..." ; Прагну творити 

добро : "... я, прагну співати пісні..." ; Пісня для пароха : "Сьогодні в церкві 

молимось..." ; Многая літа : "Нашим Маріям многая літа...". 

108. Пастернак М. М. Бог любить нас : зб. пісень для дітей та юнацтва : 

[з букв.-цифр. познач. партії супр.] / Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : 

Ярина (Майданчук І. І.), 2018. — 81, [2] с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-9007145-4-1. — [2018-105 Н] 

Зміст: Із Богом говорю тихо : для вок. тріо : "... про сльози та перемоги..." ; 

Святим Різдвом : "Така Марія гарна, аж світиться з лиця ; На коляду, коляду : 

"... Сонце й Місяць на виду..." ; З новим роком : "До зеленої смерічки..." ; Щедрик : 

"Щедрик-ведрик-коляда..." ; Йорданський хрест : "... із льоду, мов кришталь" / 

сл. Я. Ткачівського ; Грай, Йордане, грай : "... Хвилі піднімай..." ; Тобі краси не 

позичати : "... бо Ти — як сонечко ясне..." / сл. О. Візнович ; Величальна : "Радуйся, 

Пречиста, ангелів царице..." ; Ісус по пустелі ішов : "В сандалях з м'яких підошов..." ; 

В піст Великий дзвонять дзвони : "... розтривожились хрести..." ; Хресна дорога : 

"Оця дорога трисвята..." ; Світло з Ісусом гомоніло : "... потемніло небо, 

потемніло..." ; Мила моя Україна : "Образ у хаті і церква свята..." / сл. В. Багірової ; 

Христос воскрес : "... співають люди..." / сл. О. Візнович ; Великий день : 

"... воскресний день..." ; Великодня писанка : "Ой на горі росте жито..." ; Святе 

очищення водою : "Весна утверджується вчасно..." ; Паска гонорова : "На візочку 

кольоровім..." ; Гагілка : "Голосок такий дзвінкий..." ; Куди ідеш, веснонько : 

веснянка : "... до ріки, до ріки..." ; Наш татусь : "Помічник він перший в мами..." ; 

Удвох молитись : "Щоб мені поспати трішки..." ; У білому всьому, неначе пір'їнки : 

"... ідуть до причастя маленькі вкраїнки..." ; Іде дівча до першого причастя : 

"... у білій сукні..." ; Як ішов я до причастя : "... через кладочку вузьку..." ; Як ішов я 

до причастя : для хору : "... через кладочку вузьку..." ; Дякую, Боже, дякую, Христе : 

Після причастя : "... наші співають уста..." ; Бог любить нас : "... Бог любить нас, бо 

ми його турбота..." ; У храмі на престолі : "... царює Сам Господь..." ; Квіточка 

барвиста : "Я, мов квіточка барвиста..." ; Незабутній день : "Ми до зустрічі із 
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Богом..." ; Я визнаю : "... Христос — Син Божий..." ; Запитав Господь Марію : 

"... де учора Ти була..." ; У Зарваниці : "Одної днини у Зарваниці..." ; Помолімось : 

"... за грішних..." ; Спасибі, Боже : "Зустріла Господа у церкві..." ; Вислухай болящих, 

Матір Пресвятая : "Рани і хвороби ріжуть нас навпіл..." ; Помолімось : "Отче наш" : 

"У Бога просимо не злата..." / сл. В. Багірової ; Туман, туман долиною : "... добре 

жити з родиною..." / сл. Т. Шевченка ; Шевченкові : "Прості Шевченкові слова..." / 

сл. В. Багірової ; Закосичений кличе Приколю дзвінок : "Першовересень тишу 

стривожив..." ; Учителю, сьогодні Ваше свято : "... душа — як сонячний..." ; 

Приколю прощальну незабудку : "Як дзвінок покличе на лінійку..." ; Щасливої 

бажайте нам дороги : "В яких словах вмістить печалі і тривоги..." ; Дума про 

вчителя : "Як зайдеш до класу..." ; Листопад : "Де у сад, листопад..." / сл. Й. Карпіва ; 

Щоднини ми чекаємо : "... і миру, і весни..." / сл. Б. Лепкого ; Етапи : "... етапи, 

етапи..." / сл. Я. Лесіва ; Наш майдан : "Міць народу, вовік нездоланна..." / 

сл. І. Гавриловича ; Україна волошкова : "Україна ходить в райдужнім віночку..." / 

сл. Г. Затхей ; Пісня про Івано-Франківськ : "Де дві Бистриці злились в одну..." / 

сл. І. Драбчука ; Відвага Довбуша : "Ой чого ти до схід сонця..." ; Скочив 

стрільчик молоденький : "... на коня..." ; Моє місто : "Голубих річок намисто..." / 

сл. В. Багірової. 

109. Пірог Є. Кольорові голоси : пісні та розмальовки : [для дітей дошк. та 

мол. шк. віку : для співу з букв.-цифр. познач партії супр.] / Євгенія Пірог ; аранж. 

М. Шинкевича. — Житомир : Котвицький В. Б. : Сонечко Плюс, 2018. — 15 с., 

включ. обл. : іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-1663-46-5. — [2018-075 Н] 

Зміст: Вантажівки : "Їздять по вулиці різні машини..." ; Бедрик : "У сонечок 

червоні боки..." ; Світлофор : "Світлофор увімкнув червоний..." ; Слоненята : "Два 

слони на річку йшли..." ; Звірі в лісі : "В лісі ведмедик жив — не тужив..." ; Дива : 

"Рафа-жирафа вища ніж шафа..." ; Тік-так : "Час іде тихенько-тихо...". 

110. Пісні з акомпанементом. 6 клас : репертуар. зб. для студентів муз. від-нь 

пед. коледжів / [упоряд.: В. В. Герасимчук та ін.] ; Упр. освіти, науки та молоді 

Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2018. — 103 с. ; 30 см. — 

150 пр. — ISMN 979-0-9007085-3-3. — [2018-154 Н] 

Зміст: Од Києва Лубен : "... насіяла конопель..." : укр. нар. пісня / супр. 

фп. К. Стречен. — Жилінський О. Веселкова пісня : "Про калину пісня лине..." / 

сл. О. Кононенка ; супр. фп. Л. Столярчук. — Рубінштейн А. Горные вершины : 

"... спят во тьме ночной..." / сл. М. Лермонтова. — Олейнікова А. Диво-осінь : 

"Гарні дні, ласкаве диво..." / сл. Л. Ратич ; супр. фп. К. Стречен. — Май Н. 

Хвостики-метелики : "А у нас у класі дівчинка..." / сл. Н. Май ; супр. фп. К. Стречен. 

— Кириліна І. Дім під дахом блакитним : "Ніби дах над нами небо..." / сл. В. Орлова ; 

пер. Л. Лоцман. — Ой у полі плужок оре : "... Щедрий вечір..." : щедрівка / супр. 

фп. К. Стречен. — Крилатов Є. Крилаті гойдалки : "В юнім місяці у квітні..." / 

сл. Ю. Ентіна ; пер. Ю. Сердіка. — Бражнікова Л. Мрії збуваються : "Є країна 

дивовижних мрій..." / сл. Ю. Рибчинського ; супр. фп. Л. Столярчук. — Добротен-

ко В. Колискова майбуття : "Зачерпну я у долоні..." / сл. В. Добротенка ; супр. 

фп. Л. Столярчук. — Антоняк О. Мамині руки : "Мамо рідненька моя..." / 

сл. А. Орел ; супр. фп. К. Стречен. — Рожок М. Краплини мрії : "Кличе радісно до 

школи..." / сл. І. Багрійчук ; супр. фп. Л. Столярчук. — Май Н. Веселка : "Краплю 

дощика берем..." / сл. Н. Май ; супр. фп. Л. Столярчук. — Шпак О. Добрий маг : 

"Жив на узліссі старий чарівник..." / сл. О. Шпак ; супр. фп. Л. Столярчук ; 

К. Стречен. — Попович В. Скрипалик-цвіркунець : "Із ранку аж до ночі..." / 
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сл. В. Кленца ; супр. фп. Л. Столярчук. — Май Н. Малюки : "І знову сонце 

прокидається..." / сл. Н. Май ; супр. фп. Л. Столярчук. — Струве Г. Шкільний 

корабель : "І тоді, як сніг довкола..." / сл. К. Ібряєва. — Крижанівський Д. Реве та 

стогне Дніпр широкий : "... сердитий вітер завива..." / сл. Т. Шевченка. — Житке-

вич А. Музика землі : "Послухай музику землі..." / сл. А. Житкевича ; супр. 

фп. Л. Столярчук. — Чичков Ю. Дружать музика і діти : "Музика, музика звідусіль 

луна..." / сл. М. Пляцковського ; пер. О. Лобової. — Май Н. З новим роком, 

Україно : "На порозі — Новий рік..." / сл. Н. Май ; супр. фп. Л. Столярчук. — Нова 

радість стала : колядка : "... яка не бувала..." / супр. фп. К. Стречен. — Остров-

ський В. Зима : "... прийшла до нас..." / сл. В. Островського ; супр. фп. Л. Столярчук. 

— Осадчий О. Посміхайтеся : "Рано на зорі прокидайтеся..." / сл. А. Дмитрука ; 

супр. фп. Л. Столярчук. — Островський В. Хлоп'ята і дівчатка : "Ровесники й 

ровесниці..." / сл. І. Діка ; пер. Н. Забіли. — Моцарт В. Весняна пісня : "Прийшла 

весна, щоб знову..." / сл. К. Овербека ; пер. М. Познанської. — Рожков Ю. Музика : 

"Що заспокоїть нас у горі..." / сл. І. Боровик ; супр. фп. Л. Столярчук. — Мігай А. 

Козацька пісня : "За горою дзвони дзвонять..." / сл. А. Мігай. — Злотник О. Цвіт 

землі : "Цвітуть сади, цвітуть луги..." / сл. М. Сингаївського. — Май Н. Пісня про 

Україну : "Засміється небо..." / сл. Н. Май ; супр. фп. Л. Столярчук. — Вербиць-

кий М. Державний гімн України : "Ще не вмерла України..." / сл. П. Чубинського. 

111. Практична робота з хором : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд.: 

Стасюк Ю. А., Степанюк А. В. ; Упр. освіти, науки та молоді Волин. облдержадмін., 

Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2018. — 84, [2] с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 84 

(10 назв). — 100 пр. — ISMN 979-0-9007085-1-9. — [2018-156 Н] 

Зміст: Вериківський М. Думи мої : "... думи мої, лихо мені з вами..." / 

сл. Т. Шевченка. — Степовий Я. Зоре моя вечірняя : "... зійди над горою..." / 

сл. Т. Шевченка ; перекл. А. Степанюк. — Шамо І. Ой вербиченько : "... біле 

личенько..." / сл. Л. Забашти. — Верещагін Р. Вербовая дощечка : "... дощечка..." : 

укр. нар. пісня / оброб. Р. Верещагіна ; перекл. Ю. Стасюк. — Вебер К. М. фон. 

Вечірня пісня : "Річка притомлена в ніч засина..." / оброб. В. Панова ; укр. текст 

Ю. Петренка. — Фільц Б. Скоро сонечко пригріє : "... потечуть струмки..." / сл. О. Олеся. 

— Колодуб Ж. Весна : "До мого вікна надійшла весна..." / сл. Д. Павличка. — 

Чичков Ю. Мама : "... мама — в цьому слові світло дня..." / сл. М. Пляцковського ; 

пер. С. Облової. — Таловиря В. Ой на горі жито : "... сидить зайчик..." : укр. нар. 

пісня / оброб. В. Таловирі. — Янушкевич О. Літо золоте : "Прилетіло літо..." / 

сл. М. Ясакової. — Білик І. Жук : "Жив собі на світі добрий чорний жук..." / 

сл. Л. Бегун ; перекл. А. Степанюк. — Житкевич А. Семеро гномів : "Жили на світі 

семеро гномів..." / сл. А. Житкевича ; Чобітки мої червоні : "І весело, і сердито...". — 

Мігай А. Господарі діти : "Може, завтра, може, нині..." / сл. М. Петренка. — 

Тугарінов Ю. Пісенька про лінь : "Якщо лінь до тебе з'явиться..." / сл. М. Михай-

лова ; укр. текст В. Геращенка ; перекл. Ю. Стасюк. — Степовий Я. Нехай гнеться 

лоза : "... куди вітер пігне..." / сл. С. Руданського. — Лобова О. Прощання з 

журавлями : "Відлітають в далекі країни..." / сл. О. Лобової. — Зуєв О. Пісня про 

вчительку : "Я пам'ятаю кожне ваше слово..." / сл. М. Сингаївського ; перекл. 

А. Степанюк. — Кириліна І. Розгнівилась на літо зима : "... що улітку морозу 

нема..." / сл. Н. Кулик. — Зозуля О. А метелиця : "... полем стелиться..." / сл. В. Ярмуш. 

— Грушко С. Миколай Святий іде : "... і даруночки несе..." / сл. С. Грушко ; перекл. 

А. Степанюк. — Фільц Б. Снігурі : "Звідкіль гості налетіли..." / сл. О. Олеся. — 
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Мігай А. Дід мороз : "Хто ступає на поріг..." / сл. Т. Коломієць ; Р. Скачко. — 

Юрчук О. Ой сивая та і зозуленька : "... Щедрий вечір..." / перекл. Ю. Стасюк. — 

Верещагін Р. Щедрівка : "Прилетів соколик...". — Колесса Ф. Весна : "Ку-ку! 

Ку-ку! Чути в ліску...". — Скалецький Р. Ой вербо, вербо : "... кучерява..." : укр. 

нар. пісня. — Мельник М. А я у гай ходила : "... по квітку ось яку..." / сл. П. Тичини. 

— Стеценко К. Журавель : "Занадився журавель..." : укр. нар. пісня. — Косенко В. 

Дівка Явдошка : "... сіяла пшеницю..." : укр. нар. пісня / аранж. В. Шкоби. — 

Попадич Г. Куріпочка : "Задумала бабусенька..." : укр. нар. пісня / перекл. 

А. Степанюк. — Фільц Б. Перепілонька : "Наша перепілонька..." : білорус. нар. 

пісня. — Лисенко М. Стоїть гора високая : "... попід горою гай..." / сл. Л. Глібова. — 

Лепкий Б. Чуєш, брате мій : "... товаришу мій..." / сл. Б. Лепкого. — Стецюн М. 

Коляда : "І дорослих, і малечу..." / сл. О. Марченко. — Не світ, не зоря занімалася : 

"... Святий вечір..." : колядка. — Піров І. Новий рік : "Білий сніг, білий сніг..." / 

сл. І. Пірова ; аранж. В. Шкоби. — Стеценко К. Нова радість стала : "... яка не 

бувала..." / перекл. П. Мережина. 

112. Сапега Т. Книга для хормейстера / Тамара Сапега. — Ривне : Зень О., 

2018. — 220 с. : ил., табл. ; 30 см. — Часть текста укр., нем., англ. — Библиогр.: 

с. 218—220 (112 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-617-601-251-1. — [2018-138 Н] 

Зміст: Левина З. Матрешки : "… ой, да мы матрешки..." / сл. З. Петровой. — 

Паулс Р. Сонная песенка : "День растает, ночь настанет..." / сл. И. Ласманиса. — 

Спаринский А. Веселый хор : "Лягушонок и котенок..." / сл. М. Пляцковского. — 

Злотник О. Цвіт землі : "Цвітуть сади, цвітуть луги..." / сл. М. Сингаївського ; муз. 

ред. Г. Ластовиченко. — Песков Н. Зимняя песенка : "Ночью от людей по 

секрету..." / сл. П. Синявского. — Вивальди А. Domine Deus, Agnus Dai : 

"... Filius...". — Вратарьов О. Зелене слоненя : "На острові Лабема...". — Калныньш А. 

Музыка : "В серці нашому будеш навіки..." / сл. В. Пуранса ; пер. Улитиной. — 

Чайковський П. Весна : "Травка зеленеет..." / сл. А. Плещеева. — Фільц Б. Жук-

жученко : "... сажотрус..." / сл. В. Лучика. — Паулс Р. Летнее золото : "... летнее 

золото...". — Мур Д. Simply Alleluia : "Alleluia, alleluia...". — Крылатов Е. Все 

сбывается на свете : "Туча хмурая растает..." / сл. М. Пляцковского. — Canten, 

senores cantores : попул. аргентин. пісня : "Canten senores Bom bo do...". — Дацко М. 

Ой за горою : "... за долиною..." : укр. нар. пісня / оброб. М. Дацка. — Крылатов Е. 

Не надо бояться : "... густого тумана..." / сл. Р. Евтушенко. — Паулс Р. Идилия 

зимней дороги : "Над рекою тихо..." / сл. В. Плудониса. — Римский-Корсаков Н. 

Звонче жаворонка пенье : "... ярче вешние цветы..." / сл. Л. Толстого : перелож. 

Ю. Славинтского. — Скарлатти А. Фуга. — Леонардо Лео. Solfeggio. — 

Гречанинов А. Дождь : "Дождик, дождик припусти...". — Делиб Л. Gloria : "... in 

excelsis...". — Коломієць О. Іванчику-білоданчику : "... поплинь, поплинь по 

Дунайчику..." : укр. нар. пісня / оброб. О. Коломійця. — Боротнянский Д. : "Слава 

Отцу и Сыну : "... и Святому Духу...". — Козак Є. Якби мені черевики : "... то пішла 

б я на музики..." : укр. нар. пісня / сл. Т. Шевченка ; оброб. Є. Козака. — 

Архангельский А. Свете тихий : "... Свете славный...". — Димитров Г. Посадил 

полынь я : "... а полынь все выше..." : болг. нар. песня / пер. К. Алемасовой. — 

Warren H., Gordon V. Chattanooga Choo Choo : "Pardon me boy...". — Летів пташок 

понад воду : "... скаламутив піском воду..." : укр. нар. пісня / оброб. Козлачкова. — 

Иполитов-Иванов М. Благослови, душе моя, Господа : из литургии № 2 : 

"... Благословен еси, Господи..." / оброб. Т. Сапеги. — Тренет Э. Negro Bembon : "Pokete 
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pone Tanbra..." / сл. Э. Сильва ; перелож. Б. Кожевникова. — Биккемберг К. This we 

know : "Dan, dan...". — Хаммерстрен Х. "Kyrie : "... Kyrie e leison...". — Волонтир В. 

Коломийка : "Не є пісні на всім світі...". — Лемарман Х. Bongo Bongo : "... Bongo...". 

113. Сергаєва Н. М. Дивний сніг : зб. пісень для мол. шк. віку в супр. фп. / 

Ніна Сергаєва. — Київ : Хімджест, 2017. — 49, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. 

— ISBN 978-617-7260-13-3. — [2018-083 Н] 

Зміст: Ходить осінь золотиста : "... жовтокоса, багряниста..." / сл. Т. Корольо-

вої ; Парасолі та плащі : "Водить осінь хороводи..." / сл. А. Качана ; Миколай : "Іде 

Миколай лужком-бережком..." : укр. нар. пісня ; Зайчик : "Нарікає бідний зайчик..." / 

сл. Г. Чорнобицької ; Лист до неба : "Пошлемо лист від діточок..." / сл. Цельняк І., 

Дідух-Романенко С. ; Їде коник : "... цок та цок..." / сл. Г. Чубач ; Краплинки : "Крап, 

краплинки падають з дахів..." / сл. Н. Сергаєвої ; Мій найкращий лікар : "Ой, я знову 

хворію..." / сл. С. Дідук-Романенко ; Дивний сніг : "Ой, дивіться — білий сніг..." / 

сл. О. Бєляєвої ; Літня пора : "... на гостини прийшла..." / сл. Н. Сергаєвої ; 

Сороконіжка : "... жила за містом..." / сл. А. Костецького ; Люба Україна : "Послухай, 

як струмок дзвенить..." / сл. П. Осадчука. 

114. Співи у школі. 1—4 класи : зб. пісень / [уклад. С. Протасова]. — Київ : 

Наірі, 2018. — 55, [1] с. ; 30 см. — Частина тексту нім., рос., англ., фін., латин., італ., 

ісп., білорус. — Алф. покажч.: с. 55—56. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007148-2-4. — 

[2018-112 Н]. 

115. Фолк-модерн и другое : сб. песен для дет. хоров и анс. / сост. И. Ушенко. 

— Желтые Воды (Днепропетров. обл.) : Предприятие "Норма", 2018. — 47 с. ; 30 см. 

— Текст рус., укр. — 22 экз. — ISMN 979-0-9007155-0-0. — [2018-071 Н] 

Зміст: Ой сивая та і зозуленька : "... Щедрий вечір..." : укр. нар. пісня / оброб. 

І. Ушенко. — Українські народні пісні: Ой, на горі калина : remix : "... калина, 

калина..." ; Верховина : "Верховино, світку ти наш..." ; Пішов милий : "... лужком, 

лужком..." ; Горіла сосна : "... палала..." ; Благослови мати : "... весну закликати..." : 

веснянка ; Глибока кирниця : "... глибоко копана..." ; Ти до мене не ходи : "... куций 

коротенький..." ; Рибалка молоденький : "... на човникові плив...". — Фуголь Е. 

Всходит солнце : "... над планетой..." / сл. Е. Фуголь ; аранж. И. Ушенко. — 

Кондратьева С. Happy birthday : "... to you..." / обраб. С. Кондратьевой ; перелож. 

для дет. хора И. Ушенко. — Фельцман О. После дождя : "Дождь порой на чьи-то 

слезы похож..." / сл. М. Рябинина ; обраб. И. Ушенко. — Грубер Ф. Тихая ночь : 

"... дивная ночь..." / сл. Й. Мор ; обраб. И. Ушенко. 

116. Фролов С. В. Не исчезают в жизни чудеса : песни для детей / Сергей 

Фролов ; под общ. ред. И. П. Заболотного. — Сумы : Мрія-1, 2018. — 67 с. : ил., 

портр. ; 27 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-566-694-3. — [2018-090 Н] 

Содерж.: Майское утро : "Начинаеться радость с зари..." / сл. В. Щиголева ; 

Божья елка : "Ярко звездными лучами..." / сл. Г. Гейне ; Это будет кошкин дом : 

"Я катаю снежный ком..." / сл. М. Лаписова ; Елочка : "... елка, колкая иголка..." / 

сл. М. Ивенсен ; Осторожный снег : "Полночный снег, он не спешит..." / сл. В. Степа-

нова ; Святки : "Наступили Святок радостные дни..." / сл. И. Никитина ; Под новый 

год : "Полночь бьет — и в сердце трепет..." / сл. М. Пожарова ; Пришла зима : 

"... веселая..." / сл. И. Черницкой ; Новый год : "Снег холодный серебрится..." / 

сл. М. Свободина ; Снежный кролик : "Мы слепили снежный ком..." / сл. О. Высоц-

кой ; Две елки : "Нарядная елка сверкает огнями..." / сл. неизв. авт. ; Самый главный 

из гостей : "Кто в нарядной теплой шубе..." / сл. И. Черницкой ; Зяблики : 

"Прибежали во дворы..." ; Коноплянки : "На опушке, на полянке..." ; Галки : "Только 
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чуть подтаяли..." ; Дятел : "Всем знакомая картина..." ; Кукушечка : "С теплом 

опушечки..." ; Чижик : "В доме безделья..." ; Речной сверчок : "Если сердце счастья 

хочет..." ; Не исчезають в жизни чудеса : "... живет в душе невиданное царство...". / 

сл. В. Щиголева. 

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1 Твори для оркестру 

117. Кравченко В. П. Основи диригування. Тематичне планування занять : 

навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—IV рівня акредитації, спец. 

"Муз. мистецтво", спеціалізація "Диригування" / В. П. Кравченко, С. М. Петросян ; 

М-во культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 

2018. — 67 с. : іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 66—67 (21 назва). — 50 пр. — ISBN 978-

966-383-999-8. — [2018-136 Н] 

3.1.1 Симфонічний оркестр 

3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми 

118. Маник В. Ю. Симфонія № 1. Симфонія № 3. Реквієм : нот. зб. / Віталій 

Маник. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — 206 с. : іл. ; 29 см. — Частина 

тексту парал. укр., англ. — 80 пр. — ISBN 978-966-428-581-7. — [2018-158 Н] 

3.1.4 Оркестр народних інструментів 

119. Дворжак А. Л. (1841—1904). Вибрані твори / Антонін Дворжак ; оркестр. 

для орк. нар. інструментів С. Литвиненка ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — Вінниця : Нова Кн., 2018. — 95 с. : портр. ; 29 см. 

— ISMN 979-0-707533-31-4. — [2018-129 Н] 

Зміст: Любовь воспеть хотел бы я : № 1 из цикла "7 цыганских песен" : 

"... когда заснет природа..." / сл. А. Гейдука ; пер. Д. Тонского ; оркестр. 

С. Литвиненка ; Звонкий треугольник : № 2 из цикла "7 цыганских песен" : "... весело 

зальется..." ; Лес зачарован : № 3 из цикла "7 цыганских песен" : "... лес молчит..." ; 

Помню, мать, бывало : № 4 из цикла "7 цыганских песен" : "... песнь мне 

запевала..." ; Заиграйте скрипки : № 5 из цикла "7 цыганских песен" : "Скрипки 

заиграйте..." ; Вольный цыган : № 6 из цикла "7 цыганских песен" : "В легком и 

широком..." ; В небе ясный сокол : № 7 из цикла "7 цыганских песен" : "... радуется 

воле..." ; Вальс № 1 ; Вальс № 2. 

120. Дідок С. В. Аранжування та перекладення для оркестру народних 

інструментів : навч. практикум для студентів мистец. закл. вищ. освіти. Вип. 1 / 

С. В. Дідок ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. та інстр. мистецтва. — 

Київ : КНУКіМ, 2017. — 59 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. 

ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-602-230-4. — [2018-165 Н] 

Зміст: Легар Ф. Пісня Жиголет : з оперети "Граф Люксембург". — Дідок С. 

Ноктюрн "Ti amo Mo-ti-a". — П'яццолла А. Libertango. 

121. Овчарова С. В. Педагогічний репертуар для капели бандуристів з 

оркестровою групою : навч.-метод. посіб. : [для жіноч. хору, капели бандуристів та 

орк. нар. інстр. / С. В. Овчарова, В. С. Овчаров] ; М-во культури України, 
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Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2017. — 39 с. : портр. ; 

29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 14 (17 назв). — 50 пр. — 

ISBN 978-966-383-905-9. — [2018-015 Н] 

Зміст: Леонтович М. Хор русалок : з опери "На русалчин великдень" : 

"Ой гори, ой світи місяченьку...". — Мартинюк В. Прилітай, моя ластівко : 

"Я зрівняю тебе з неповторною казкою..." / аранж. С. Овчарової ; сл. В. Вихруща. 

122. Фарби наших мрій : партитури для анс. та орк. нар. інстр. : репертуар. зб. 

творів у перекл. та аранж. О. Тішиної. Вип. 1. — Дніпро : Ліра, 2018. — 57, [1] с. ; 

29 см. — 20 пр. — ISBN 978-966-981-091-5. — [2018-208 Н] 

Зміст: Ой на горі : укр. нар. пісня / оброб. О. Жульєва. — Ревуцький Л. 

Подоляночка : з дит. збірки "Сонечко". — Щедрик / оброб. О. Скрипки. — Под 

облачком : лемків. нар. пісня / аранж. О. Тішиної. — Ой ходить сон : укр. нар. пісня / 

оброб. Illaria. — Лень І. Маланка / оброб. В. Шерстюк. — Калаче Р. Рондо. — 

Гарцман Г. Фантазія на українські народні теми. — Ой, за гаєм, гаєм : укр. нар. 

пісня / оброб. В. Фалькової. 

3.1.5 Джаз-оркестр 

123. Шабанова Т. Д. Драматургия в джазе : учеб.-метод. пособие / Татьяна 

Шабанова. — Винница : Нова Кн., 2018. — 123 с. : портр. ; 29 см. — Библиогр.: с. 34 

(9 назв) и в подстроч. примеч. — ISMN 979-0-707533-29-1. — [2018-058 Н] 

Содерж.: On the theme of libertango ; On te theme of va-bank ; Ob-la-di, ob-la-da ; 

Come together ; Run, run bluis ; Joshua fit battle of Jericho ; Man and woman ; Black 

Orpheus ; Чары твоей любви повсюду. 

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр 

124. Овчарова С. В. Інструментування творів для капели бандуристів та 

струнного оркестру : навч.-метод. посіб. / [С. В. Овчарова, В. С. Овчаров] ; М-во 

культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2017. 

— 35 с. : іл., портр. ; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 19 

(5 назв). — 50 пр. — ISBN 978-966-383-903-5. — [2018-013 Н] 

Зміст: П'яццолла А. Аве Марія. — Мартинюк В. Інтермеццо на теми 

українських народних пісень. 

3.2 Твори для інструментального ансамблю 

125. Соляников В. Ю. Сліди на піску : зб. п'єс для інстр. соло і фп. / 

Володимир Соляников. — Харків : Друк. Мадрид, 2018. — 27, [1] с. : портр. ; 29 см. 

— 300 пр. — ISMN 979-0-9007122-5-7. — [2018-176 Н] 

Зміст: Сліди на піску ; Німе кіно ; Вокаліз ; Гармонія ритму ; Носталь-

гія ; Вальс. 

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два та більш  

фортепіано, фортепіано в 4 руки і т.д.) 

126. Бойчук І. І. Буковинські дуети : для фп. в чотири руки Г. Скупинського : 

[навч. посіб.] / Ірина Бойчук. — Чернівці : Букрек, 2016. — 170 с. : іл., портр. ; 30 см. 

— Назва суперобкл.: Gamma Skupinsky. Bukovina duets. — Частина тексту парал. 

укр., англ. — 300 пр. — ISBN 978-966-399-824-4 (у паліт.). — [2018-027 Н] 



  

 63 

Зміст: Тропотянка ; Хора ; Гуцулка ; Аркан ; Щедрий вечір ; Дримба ; 

Циганочка ; Сопілка ; Гуцульський Жок ; Трембіта ; Верховина ; Весільний марш ; 

Колядка ; Хафінжан ; Вербункош ; Вальсик ; Наспів ; Віночок ; Гармошка ; На щастя. 

127. Нежигай О. М. Концерт для фортепіано з оркестром : перекл. для 2 фп. / 

Олександр Нежигай ; ред. партії фп. Кальченко Е. І. — Дніпропетровськ : Літограф, 

2015. — 28 с. : портр. ; 29 см. — (Педагогічний репертуар для фортепіано). — 100 пр. 

— ISBN 978-617-7379-15-6. — [2018-107 Н] 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

128. Барвінський В. О. (1888—1963). Варіації. Фортепіанний секстет = 

Variations. Piano sextet : для двох скрипок, альта, віолончелі, контрабаса та фп. / 

Василь Барвінський ; [вступ. ст. Н. Ревакович] ; Львів. нац. наук. б-ка України 

ім. В. Стефаника. — Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника : Колесо 

(Гижа О. І.), 2015. — 75 с. : портр. ; 32 см + дод. (для альта (10 с.)) + дод. (для 

віолончелі (10 с.)) + дод. (для контрабаса (7 с., включ. обкл.)) + дод. (для скрипки 

І (10 с.)) + дод. (для скрипки ІІ (10 с.)). — Частина тексту парал. укр., пол., англ. — 

50 пр. — ISMN 979-0-9007114-1-0. — [2018-009 Н] 

129. Васянович М. М. Камерно-інструментальні ансамблі : [партитура, партії 

для струн. інструментів] / Микола Васянович. — Житомир : Котвицький В. Б., 

2017. — 97 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-9007149-0-9. — ISBN 978-966-1663-43-4. — 

[2018-085 Н] 

Зміст: Фортепіанне тріо "Амабіле" ; Випадкова зустріч ; Настирний бас ; Ранок, 

кава і новий день ; Мальованка "У моїм садочку" ; Версія на тему Дюка Елінгтона 

"Сі-джем блюз" ; Три ескізи Тулуз-Лотрека ; Шансоньє ; Колаж ; Як завджи : для 

саксофона, труби і фп. 

130. Фіцалович І. Ю. (1924—2018). Інструментальні твори / Іван Фіцалович. 

— Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. — 235 с. ; 29 см. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-9007064-9-2. — [2018-063 Н] 

Зміст: Сюїта "Карпати" ; Танцювальна сюїта ; Анданте і аллегро аппассіонато 

для скрипки з камерним ансамблем і фортепіано ; Анданте і алегро аппассіонато для 

скрипки з камерним оркестром ; Концертна п'єса для скрипки з камерним 

оркестром ; Концертна п'єса ; Струнний квартет на гуцульські теми в 4-х частинах. 

131. Чумаченко Т. А. Українські колядки : п'єси для анс. скрипалів та фп. / 

Тетяна Чумаченко. — Одеса : Елтон, 2017. — 23 с. : іл. ; 30 см. — 100 пр. — 

ISBN 978-966-2430-86-8. — [2018-207 Н] 

Зміст: Дивная новина ; Весела новина ; По всьому світу ; Нова радість стала. 

3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано 

132. Цяпало І. В. Збірка ансамблів для мідних духових інструментів та 

фортепіано : (пер. та опрац.) / Ігор Цяпало. — Львів : Камула, 2018. — 41, [1] с. : іл. ; 

29 см. — 20 пр. — ISBN 978-966-433-159-0. — [2018-061 Н] 

Зміст: Палестрина Д. Мадригал. — Перселл Г. Арія. — Poznanie / anonim 

1540 р. — Taniec z kapeluszen / anonim XVII ст. — Українські народні пісні: Ой, у 

полі три криниченьки ; Ой, на горі та й женці жнуть ; Ой, на горі жито. — 

Кабалевський Д. Клоуни. — Скорик М. Естрадна п'єса. — Косенко В. 

Старовинний танець. — Малер Г. Місячна серенада. — Дога Є. Вальс. — 

Шостакович Д. Полька. 
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3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

133. Дідок С. В. Аранжування та інструментування для ансамблю народних 

інструментів : навч. практикум для студентів мистец. закл. вищ. освіти. Вип. 1 / 

С. В. Дідок ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. та інстр. мистецтва. — 

Київ : КНУКіМ, 2017. — 43 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. 

вступ. ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-602-227-4. — [2018-163 Н] 

Зміст: Терпелюк П. Півторак. — Українська народна пісня "Ой у гаю при 

Дунаю" / аранж. С. Дідока. — Дідок С. Буковинка. 

134. Дідок С. В. Аранжування та інструментування для ансамблю народних 

інструментів : навч. практикум для студентів мистец. закл. вищ. освіти. Вип. 2 / 

С. В. Дідок ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. та інстр. мистецтва. — 

Київ : КНУКіМ, 2017. — 43 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. 

вступ. ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-602-228-1. — [2018-164 Н] 

Зміст: Татарченко Г. Старий музика : "Грав старий музика..." / сл. В. Кри-

щенка ; аранж. С. Орла. — Дідок С. Ноктюрн "Tiamo "Mo-ti-a". — Балканіка / аранж 

С. Дідка. 

135. Єкатериніна Г. О. Журавочка : зб. творів для анс. бандуристів / Галина 

Єкатериніна, Катерина Сурженко. — Дніпро : Ліра, 2018. — 76 с. : іл. ; 29 см. — 

85 пр. — ISBN 978-966-981-003-8. — [2018-134 Н] 

Зміст: Ведмедеря М. Це моя Україна : "Зацвітає калина, зеленіє ліщина..." / 

сл. А. Камінчук ; аранж. Г. Єкатериніної. — Шамо І. Україна, любов моя : "Як не 

любить тебе, Україно..." / сл. Д. Луценко ; аранж. Г. Єкатериніної. — Лебідь Н. 

Україно моя, доброго ранку : "Ясне сонце променистим серпанком..." / сл. Н. Лебідь ; 

аранж. Г. Єкатериніної. — Юзефович М. Моя бандура : "... пісня України..." / 

сл. З. Ружин ; аранж. Г. Єкатериніної. — Попович В. Зійшов місяць : "Подивися над 

водою..." / сл. Ю. Боршош-Кам'янського ; аранж. Г. Єкатериніної. — Ой чом не 

прийшов : "... як місяць зійшов..." ; Ой чий то кінь стоїть "... сивая гривонька..." : укр. 

нар. пісні / оброб. Г. Єкатериніної. — Юзефович М. Лебеді білі : "... стали на 

крила..." / сл. А. Греса ; аранж. Г. Єкатериніної. — Май Н. Червона калина : "Матуся 

навчила нас пісню співати..." / сл. Н. Май ; аранж. Г. Єкатериніної. — Крюкова О. 

Дівчинка-калина : "Під вікном у мене калина..." : укр. нар. пісня / сл. О. Крюкової ; 

аранж. К. Сурженко. — Побреду : "... побреду по череду в лободу..." : укр. нар. 

пісня / оброб. Г. Єкатериніної ; Ой у полі два дубки : "... тай сплелися до купки..." : 

укр. нар. пісня ; Був собі гарний хлопець : "... мав роки двадцять три..." / оброб. 

Г. Єкатериніної ; Посилала мене мати : "... іди доню килим ткати..." : укр. нар. пісня ; 

На вулиці музиченька грає : "... мене мати не пускає..." : укр. нар. пісня / оброб. 

К. Сурженко ; А мій милий вареничків хоче : "... навари милая..." : укр. нар. пісня ; 

Чорні очка, чорні очка, як терен : "... коли ж ми ся поберем..." : укр. нар. пісня / 

оброб. Г. Єкатериніної. — Штогаренко А. Метелик : "Гей метелик, нащо мій 

хоробрий..." / сл. Г. Павлової ; аранж. Г. Єкатериніної. — Вечір на дворі : укр. нар. 

пісня / оброб. Г. Єкатериніної. — Сидоренко В. Елегія / перекл. Г. Єкатериніної. — 

Штогаренко А. Метелик / аранж. Г. Єкатериніної. — Кішка І. Гра з брязкальцями / 

аранж. Г. Єкатериніної. 
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136. Науменко О. Я. Сонячний настрій : [репертуар. зб. для анс. домристів : 

парт. та партії] / Олег Науменко. — Вінниця : Нова Кн., 2017. — 80 с. : портр. ; 23 см 

+ 4 парт. ([34] с.). — ISМN 979-0-707533-20-8. — [2018-045 Н] 

Зміст: Біля циганського вогнища ; Верховина ; Попуррі : на теми попул. естрад. 

мелодій ; Сонячний настрій. — Верменич В. Чорнобривці / оброб. О. Науменка. 

3.3 Твори для інструментів соло 

3.3.1 Клавішні інструменти 

3.3.1.1 Фортепіано 

137. Альбом юного піаніста : пед. репертуар муз. шк., муз. від-ня початк. 

спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / упоряд.: Колесник О. А. 

[та ін.]. — Вид. 3-тє. — Вінниця : Нова Кн., 2018. — 108 с. : іл., табл. ; 29 см. — 

Бібліогр.: с. 108 (24 назви). — ISMN 979-0-707533-26-0. — [2018-034 Н] 

Зміст: Ігнатьєв В. Полька-марш Барбоса / оброб. Л. Ігнатьева. — 

Слонімський С. Жабенята. — Гарсін Я. Танок ведмежат. — Берлін Б. Поні 

"Зірочка". — Вольфарт Х. Маленький барабанщик. — Мюллер А. Алегро. — 

Островський А. Бурульки. — Люллі Ж. Б. Менует. — Нефе Х. Жарт. — Шитте Л. 

Етюд. — Дандло Ж. Локомотив. — Ігнатьєв В. Колискова негреняті / оброб. 

Ігнатьєва Л. — Литовко Ю. П'єса. — Беркович І. Козацька пісня : етюд. — 

Сігмейстер Е. Ковбойська пісня. — Беркович І. Мелодичний етюд. — Брисов Р. 

Білі чаплі. — Лотман І. Луна. — Ріба І. П'єса. — Кунц К. Канон : для двох фп. — 

Тюрк Д. Аріозо. — Бах Й. С. Не забудь мене. — Моцарт В. А. Менует. — 

Пахельбель Й. Гавот. — Глезер К. Менует. — Тюрк Д. Балет. — Дьєпар Ш. 

Менует. — Козловський І. Контрданс. — Ігнатьєв В., Ігнатьєва Л. Карлсон 

прилетів. — Левітін Ю. Марш. — Ігнатьєв В., Ігнатьєва Л. Чортове колесо — 

Лонгшамп К. Марш дошкільнят. — Черні К. Етюд. — Маркевичувна В. Автобус ; 

Паровоз. — Сігмейстер Е. Пісня в темному лісі ; Потяг іде. — Джоплін С. Регтайм. 

— Накада Е. Танець дикунів. — Луменскієнє Є. Скерцето. — Беркович І. Етюд. — 

Ігнатьєв В., Ігнатьєва Л. Дзвони ; Луна. — Шмітц М. Поетичний ескіз. — 

Беркович І. Сонатина ; Варіації на українську тему. — Шукайло Л. Варіації : на 

тему рос. нар. пісні "Катенька веселая" ; Варіації : на тему В. Шаїнського "Песенка 

про кузнечика". — Назаренко-Метнер Т. Варіації : на тему рос. нар. пісні "Заенька, 

зайка". — Чічков Ю. Маленькая сонатина. — Ніколаєв О. Варіації : на тему 

нім. нар. пісні "Про лисицю". — Беркович І. Сонатина. — Агнуд Т. Сонатина. — 

Ванхаль Я. Сонатина. — Яковенко П. Тема з варіаціями. — Бейл А. Сонатина. — 

Раков М. Тема з варіаціями. — Сорокін К. Українська пісенька. — Коршнер Л. 

Французький танець. — Моцарт В. Весняна. — Леннон Дж., Маккартні П. 

Yesterday : Вчора. — Вілкінс Е. Нумо, заграймо блюз / перекл. В. Дулової. — Невін М. 

Безперервне бугі / перекл. В. Дулової. — Ой єсть в лісі калина : укр. нар. пісня / 

оброб. Л. Ревуцького ; перекл. Ю. Щуровського. — Лей Ф. Незнайомка. — Гершвін Дж. 

Будьте ласкаві / перекл. О. Хромушина. — Шуберт Ф. Вальс. — Колесник О. 

Гроза : для двох фп. — За городом качки пливуть / оброб. М. Степаненка. — Гладков 

Г. Марш-парад : із м/ф "Бременські музики". — Гершвін Дж. Обіймаю тебе / перекл. 

О. Хромушина. — Світко-Сорочинський Л. Пливе човен. — Колодуб Ж. 

Українська народна мелодія. — Гершвін Дж. Казково / перекл. О. Хромушина. — 

Джоплін С. Регтайм клинового листа / перекл. В. Дулової. 
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138. Буймістер О. Вісім таємниць вітру : (зб. фортеп. п'єс) / Буймістер Олексій. 

— Хмельницький : Ковальський В. В., 2018. — 38, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. 

— ISBN 978-966-8776-43-4. — [2018-143 Н] 

Зміст: Prelude 1 ; Prelude 2 ; Prelude 3 ; Prelude 4 ; Barcarolla ; Valse ; 

Sonata ; Ballade. 

139. Вишинський В. В. Астероїди : муз. об'єкти для білих і трохи для чорних 

клавіш / Віталій Вишинський. — Київ : LAT&K, 2017. — 23 с. ; 30 см. — 100 пр. — 

ISMN 979-0-9007137-1-1. — [2018-166 Н] 

140. Кармінський М. В. (1930—1995). Партита № 5 : для фп. : по прочитанню 

роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" / Марк Кармінський ; [упоряд. 

О. Г. Балабан]. — Харків : Мачулін Л. І., 2017. — 35 с. : іл., портр. ; 30 см. — Текст 

парал. укр., рос. — 50 пр. — ISBN 978-617-7364-23-7. — [2018-017 Н] 

Зміст: Посвята майстру ; Видиво Маргарити ; Шалений вальс ; Великий город ; 

Прощення та вічний притулок. 

141. Касаткіна О. Ансамблі. Варіації. Поліфонічні п'єси : для фп. на основі 

нар. мелосу : навч. посіб. : навч. дисципліна "фортепіано" / Ольга Касаткіна ; М-во 

освіти і науки України. — Київ : Фенікс, 2018. — 50 с. ; 29 см. — Присвяч. 150-річчю 

КІМ ім. Р. М. Глієра. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007146-1-9. — [2018-080 Н] 

Зміст: Вийшли в поле косарі ; Фугетта e moll ; Величальна ; Фугетта d moll ; 

Фугетта G dur ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Ішло дівча лучками ; Їхав, їхав козак 

містом ; Межі гори та долини ; Фугетта g moll ; Фугетта ; Ой, піду я понад лугом ; 

Сонце низенько ; Ой місяцю, місяченьку ; Фугетта a moll ; Ой, під калиною трава 

зелена ; Квадриптих-присвята Богданні Фільц ; Варіації на тему української народної 

пісні "Цвіте терен" ; Ой, у гаю при Дунаю ; Ой на Купала-Купалочка : мелодія з 

голосу Л. Українки ; Їхав козак за Дунай. 

142. Кльонова Л. Г. Дихаючи танцем. Музичне оформлення класичного 

танцю: екзерсис біля балетного станка : (1—3 класи) : [навч.-метод. посіб.] / Леся 

Кльонова. — Рівне : Волин. обереги, 2018. — 58 с. : табл. ; 29 см. — Передм. парал. 

укр., англ. — Бібліогр.: с. 56 (20 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-416-573-7. — 

[2018-133 Н] 

Зміст: Білаш О. Калина в житі. — Рєвська Н. Музика для класичного 

екзерсису № 1. — Руднєва А. Російський класичний танець. — Гладков Г. Осінь. — 

Рєвська Н. Музика для класичного екзерсису № 3. — Штиль Г. Блискуча полька. — 

Рєвська Н. Музика для класичного екзерсису № 2 ; Музика для класичного 

екзерсису № 4. — Джоплін С. Персиковий регтайм ; Діяльне життя. — Бірш Р. 

Блакитна гуска. — Шуберт Ф. Вальс op. 9 № 3 ; Вальс op. 33 № 5. — Іванов А. 

Міньон. — Стогхарт Х. Вальс при свічках. — Ельгар Е. Привітання коханню. — 

Бабаджанян А. Дитинства останній дзвінок. — Куртіс Е. Вернись у Соренто. — 

Лебедев В. Голубка. — Доніцетті Г. Арія з опери "Дон Паскуале". — Глінка М. 

Дитяча полька. — Подвала В. Капризуля. — Данькевич К. Фрагмент з балету 

"Лілея". — Пічіні Дж. Вальс Мюзети з опери "Богема". — Жиро Ю. Під небом 

Парижа / аранж. Л. Манєвої. — Чайковський П. Танець феї Драже з балету 

"Лускунчик". — Моцарт В. Турецьке рондо. — Керн Д. Ти для мене все. — 

Бабаджанян А. Ноктюрн. — Керн Д. Дим : з мюзиклу "Роберта". — Крейслер Ф. 

Прекрасний розмарин. — Караєв К. Вальс з балету "Сім красунь". 

143. Корсун-Белименко Т. О. Музичний гороскоп : зб. фортеп. п'єс для учнів 

1—4-х кл. / Тамара Корсун-Белименко. — Київ : Хімджест, 2018. — 51 с. : іл., 

портр. ; 30 см. — 50 пр. — ISBN 978-617-7260-16-4. — [2018-172 Н] 
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Зміст: Щур та мишеня ; Чарівний бик ; Смугастий тигрик ; Зайчики та 

кролики ; Скарб дракоші ; Царівна-змійка ; Новорічний коник ; Танок вівці та кози ; 

Веселі мавпенята ; Голосистий півник ; Песик танцює ; Мрійлива свинка. 

144. Лятошинський О. Л. (1865—1951). Мазурка / О. Лятошинський ; 

[передм.: І. Копоть, В. Остринський ; Житомир. обл. Спілка поляків України]. — 

Житомир : Житомир. обл. Спілка поляків України, 201. — 8 с. : іл., портр. ; 30 см. — 

(Видавнича серія "Музична скарбниця Волині" = Seria wydawnicza "Muzyczny 

skarbiec Wolynia" ; зошит 6). — Текст парал. укр., пол. — 300 пр. — ISMN 979-0-

9007108-4-0. — [2018-087 Н] 

145. Нежигай О. М. Твори для фортепіано. Piano works for children / Олек-

сандр Нежигай. — Дніпро : Ліра, 2017. — 38 с. : портр. ; 29 см. — (Педагогічний 

репертуар для фортепіано = Pedagogical repertoire for piano ; вип. 3). — Надзаг., вих. 

дан. парал. укр., англ. — Частина тексту парал. укр., англ. — 300 пр. — ISBN 978-

966-383-956-1. — [2018-020 Н] 

Зміст: Новорічна казка ; Різдвяний вечір ; Юні почуття ; Моя киця тихо спить ; 

Дань Шопену ; Ой коточок, коточок ; Пішов Христос слободою ; Джаз-вальс ; 

Спогади. — Натхнення ; Все буде добре ; Граєм джаз : (в 4 руки). 

146. Різнобарвна веселка нот : початк. період навчання : пед. репертуар муз. 

шк., муз. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) : [п'єси, 

етюди та анс. для піаністів-початківців] / упоряд., перекладення та ред. для 

фп. Я. Бобалік ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і 

мистецтв України. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. — 127 с. : портр. ; 

29 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-286-091-7. — [2018-070 Н] 

Зміст: Прийди, прийди, сонечко : укр. нар. пісня ; Зозуле рябенька. — Бобалік Я. 

Дятел. — Ку-ку : дит. пісня ; Дударик : укр. нар. пісня ; Я — маленький хлопчик : 

укр. колядка ; Щедрик : укр. нар. пісня ; Коза : новорічна гра. — Бобалік Я. Сів 

ведмедик у машину. — Ребуси. — Ой дзвони дзвонять : укр. нар. пісня. — Бобалік Я. 

Загадка № 1 ; Загадка № 2. — Павлюк М. Розумні рученята. — Бобалік Я. Казочка : 

"Ой через річеньку…". — Шум : укр. нар. пісня ; Танцювали миші : укр. нар. пісня. 

— Бобалік Я. Загадка № 3 ; Загадка № 4. — Галя по садочку ходила : укр. нар. пісня. 

— Терлецька Г. Чемні пальчики. — Ткачук С. Як говорять звірята. — Ой летіла 

зозуленька : укр. нар. пісня. — Павлюк М. Сипле сніг. — Боднаренко Є. Весна 

пісень співає. — Білодень, білодень : укр. нар. пісня. — Ткачук С. Скрипаль. — 

Терлецька Г. Колискова для лялечки ; Красний вечір.— Ткачук С. Протікала річка. 

— Павлюк М. Щедра осінь. — Десь тут була подоляночка : укр. нар. пісня ; 

Найкраща мама. — Бобалік Я. Загадка № 5 ; Загадка № 6 ; Загадка № 7 ; Зайчик. — 

Павлюк М. Дівчинка Оленка. — Дівка в сінях стояла : укр. нар. пісня. — Павлюк М. 

Про ключі. — Я коза ярая : укр. нар. пісня. — Павлюк М. Різдвяна колискова. — 

Ткачук С. Я у мами сонечко / сл. Михайлищука. — Ткачук С. Ходить зайчик. — 

Боднаренко Є. Осіння пісенька. — Бобалік Я. Для дітей і мами. — Легкий А. 

Барабан і литавра. — Ой єсть в лісі калина : укр. нар. пісня. — Циганов Д. А я люблю 

Прикарпаття. — І шумить, і гуде : укр. нар. пісня. — Циганов Д. В смерековому гаю. 

— Вийди, вийди, Іванку : укр. нар. пісня. — Легкий А. Гра на дуді. — Циганов Д. 

Карпати кличуть. — Легкий А. Годинник. — Ой у полі жито : укр. нар. пісня. — 

Маник В. Танок : з "Дитячої сюїти". — Легкий А. Гальярда. — Павлюк М. Марш 

соколят. — Бабинський Я. П'єса. — Бобалік Я. Ведмедик. — Легкий А. Як з 

Бережан до Кадри : стрілец. пісня / оброб. А. Легкого. — Циганов Д. Новий рік. — 

Легкий А. Лицарська пісня. — Циганов Д. Україні служити солдатом. — 
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Бабинський Я. Роздум. — Циганов Д. Малі музики. — Бобалік Я. Сонячний 

зайчик. — Маник В. Маленький канон. — Шиптур Б. Ой Марічко : укр. нар. пісня / 

оброб. Б. Шиптура. — Павлюк М. Роздуми. — Бобалік Я. Менует. — Шиптур Б. 

Аркан : гуцул. чолов. танок / оброб. Б. Шиптура. — Маник В. Менует. — 

Бабинський Я. Канон. — Циганов Д. Шкільна полька. — Шиптур Б. Зайчику, 

зайчику. — Бобалік Я. На лісовій галявині. — Бабинський Я. В народному стилі. 

— Маник В. Чотири епізоди з вистави "Попелюшка" : Пісенька короля ; Менует ; 

Тарантела ; Полонез. — Бобалік Я. Легкі варіації. — Маник В. Сонатина. — 

Шиптур Б. Гуцульські варіації. — Маник В. Чотири варіації на тему української 

народної пісні "Ой на горі калина". — Бобалік Я. Легкі варіації ; Етюд. — Павлюк М. 

Етюд. — Шиптур Б. Етюд № 1 ; Етюд № 2 ; Етюд-пісенька № 3 ; Етюд-коломийка 

№ 4 ; Етюд-пісня № 5 ; Етюд-марш № 6 ; Етюд № 7 ; Етюд № 8 ; Етюд № 9 ; Етюд-

вальс № 10. — Бобалік Я. Мелодія. — Павлюк М. Смерічка. — Ткачук С. Кіт 

Васюнько. — Бобалік Я. Хай тобі насняться мрії кольорові. — Боднаренко Є. Жити 

і дружити. — Ткачук С. Прокидайтесь, Карпати / сл. В. Михайлищука. — Циганов Д. 

Зимовий вальс / сл. Д. Циганова. — Боднаренко Є. Променята. — Бобалік Я. 

Солодкі сни. — Циганов Д. Матері свято. — Бобалік Я. Шпак — заслужений 

співак. — Шиптур Б. За Україну : укр. нар. пісня / оброб. Б. Шиптура. 

147. Скуратовський В. І. (1963—2016). Твори для фортепіано : альбом для 

дітей. Сюїта пам'яті Равеля. Дві п'єси : пед. репертуар для муз. шк., муз. від-ня 

початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) та ВНЗ культури і 

мистецтв / Володимир Скуратовський ; [передм. М. Скуратовська] ; Дніпров. 

міськрада, Департамент гуманітар. політики упр. культури. — Дніпро : Арт-Прес, 

2017. — 60, [2] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007117-1-7. — [2018-019 Н] 

Зміст: Прелюдія "У світанковій димці" ; Лінь вставати ; Верхи на паличці ; 

Паперові кораблики ; Скакалочка ; Сумна розповідь плюшевого ведмедика ; На 

велосипеді ; Сумна пісенька ; Весела прогулянка ; Захід сонця над озером ; Відгуки 

вальсу ; Колискова ; Прелюдія ; Вальс ; Павана ; Токата ; Танець сніжинок ; 

Примхливий вальс. 

148. Соляников В. Ю. Музыкальные картины для фортепиано / Владимир 

Соляников. — Харьков : Тип. Мадрид, 2017. — 42, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 экз. 

— ISMN 979-0-9007122-1-9. — [2018-038 Н] 

Содерж.: Забавы славянские ; Неспетая песня ; Мистерия ; Путь на Голгофу ; 

Таинственный город ; Острова любви ; Воздушный поцелуй Ривьеры. 

149. Українська фортепіанна музика ХХ—ХХІ століття = Ukrainian piano 

music of the ХХ—ХХІ centuries. [У 3 т. Т.] 1 / упоряд. Т. Рощина. — Київ : Муз. 

Україна, 2018. — 142, [1] с. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — 600 пр. — 

ISMN 979-0-707527-74-0. — ISMN 979-0-707527-75-7. — [2018-178 Н] 

Зміст: Лятошинський Б. Балада. — Барвінський В. Три прелюдії з циклу 

"П'ять прелюдій". — Ревуцький Л. Дві прелюдії. Ор. 7. — Задерацький В. Срібна 

злива. — Дремлюга М. Поема на тему укр. нар. пісні-гри "Люб-нелюб". — 

Павлюченко С. Дві прелюдії та фуги. — Шамо І. Танець вівчарів. — Вериків-

ський М. Три прелюдії. — Колесса М. Дрібнички ; Ноктюрн ; Довбуш і Дзвінка ; 

Три сонатини. — Косенко В. Дві поеми-легенди. — Людкевич С. Листок з 

альбому ; Гумореска. — Штогаренко А. Образи. — Нижанківський Н. Листи до 

неї ; Маленька сюїта. — Кос-Анатольський А. Гірська легенда. — Караманов А. 

Триптих. 
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150. Українська фортепіанна музика ХХ—ХХІ століття = Ukrainian piano 

music of the ХХ—ХХІ centuries. [У 3 т. Т.] 2 / упоряд. Т. Рощина. — Київ : Муз. 

Україна, 2018. — 174, [1] с. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — 600 пр. — 

ISMN 979-0-707527-74-0. — ISMN 979-0-707527-76-4. — [2018-179 Н] 

Зміст: Колодуб Ж. Токата-поема. — Годзяцький В. Три п'єси для фортепіано. 

— Скорик М. Токата. — Ляшенко Г. Відлуння. — Костін О. Таємниці степових 

курганів. Фортепіанні фрески. — Бібік В. Соната № 4. — Степаненко М. Образи. — 

Шукайло Л. Кантата-кампана. — Сасько Г. Бабин торжок з циклу "Відгомін 

століть". — Кива О. Соната № 2. — Карабиць І. Прелюдія і токата. — Верещагін Я. 

Musica rustica. — Птушкін В. Ostinato. — Щербаков І. Коли втомлене серце... 

романтична елегія для домашнього музикування : (Соната № 2). 

151. Українська фортепіанна музика ХХ—ХХІ століття = Ukrainian piano 

music of the ХХ—ХХІ centuries. [У 3 т. Т.] 3 / упоряд. Т. Рощина. — Київ : Муз. 

Україна, 2018. — 158, [2] с. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — 600 пр. — 

ISMN 979-0-707527-74-0. — ISMN 979-0-707527-77-1. — [2018-180 Н] 

Зміст: Цепколенко К. Дві п'єси з циклу "Зустрічі з пам'яттю". — Щетин-

ський О. Чотири прелюдії. — Рунчак В. Привіт М. К. ТрьохСучасна сонаРна 

N'орма. — Гомельська Ю. Україночка. — Пілютіков С. Казка. — Тараненко І. 

Коломийка-Роксолана. — Загайкевич А. Luceo. — Фроляк Б. Stuck. — Без-

бородько О. Одна мамка, сорок дідиків ; Молитва митця. — Алмаші З. Подорож 

пінгвінів ; Елегія. — Кривопуст Б. Клавірштюк 3 ; Клавірштюк 4. — Сегін Б. 

Постлюдія. — Сидоренко Л. Рими. — Геплюк Є. Веснянка. — Вишинський В. 

Кітч-музика. — Решетілов Б. Прелюдія № 5. — Сіренко В. Три балади з циклу 

"П'ять балад". 

152. Фортепіанні твори педагогічного репертуару : репертуар. зб. для сту-

дентів пед. коледжів / [упоряд.: Бетюга В. А. та ін.] ; Упр. освіти і науки та молоді 

Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2017. — 70, [1] с. ; 30 см. 

— 100 пр. — ISMN 979-0-9007085-4-0. — [2018-049 Н] 

Зміст: Гендель Г. Ф. Канон : соль мінор ; Чакона : До мажор ; Чакона : ре 

мінор. — Бах Ф. Е. Сольфеджіо : до мінор. — Бах Й. К. Алегрето : Фа мажор. — 

Фібіх З. Сонатина : ре мінор. — Бетховен Л. Рондо : До мажор. — Мендельсон Ф. 

Романс : ре мінор. — Куперен Ф. Зозуля : сі мінор. — Франк Ц. Скарга ляльки : 

Соль мажор. — Геллер Е. Прелюдія : сі мінор. — Шимановська М. Мазурка : До 

мажор. — Гріг Е. Вальс : тв. 38 № 15 : Соль мажор. — Шопен Ф. Мазурка : соль 

мінор ; Мазурка : ля мінор. — Скрябін О. Листок з альбому : Ля-бемоль мажор. — 

Шуман Р. Фантастичний танець : мі мінор : тв. 124. — Гаде Н. Канцонета : ля 

мінор : тв. 19 № 3.— Гріг Е. Народний танець : фа-дієз мінор : тв. 12 № 3. — Фільд Д. 

Ноктюрн : Сі-бемоль мажор № 5. — Дворжак А. Богемський танець "Дві перлини" : 

соль мінор. — Гріг Е. Листок з альбому : мі мінор : тв. 12 № 7. — Рубінштейн А. 

Романс : Мі-бемоль мажор : ор. 44 № 1. — Дебюсі К. Дівчина з волоссям кольору 

льону : Соль-бемоль мажор. — Дебюсі К. Місячне сяйво : Ре-бемоль мажор. — 

Скрябін О. Прелюдія Ля-бемоль мажор. 

153. Шопен Ф. (1810—1849). Вальси. Ор. 18, 34, 42, 64. Посмертні видання : 

[пер. з пол.] / Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 

78, [1] с. ; 29 см. — (Бібліотека Польського інституту у Києві). — 500 пр. — 

ISMN 979-0-707527-33-7. — [2018-185 Н] 
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154. Яковчук О. М. Білоцерківський альбом : цикл п'єс для фп. / Олександр 

Яковчук. — Київ : Фоліант, 2018. — 24 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-9007128-5-1. — 

[2018-142 Н] 

Зміст: Світанок в Олександрії ; На Палієвій горі ; Юр'їв град ; Водограй ; 

Черепаха ; Китайський місток ; Ротонда під дощем ; Полювання Діани ; Античний 

воїн ; Меркурій ; Надвечірня ; Рось. 

155. Greatest piano hits / [упоряд. С. Громова]. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 

47, [1] с. ; 29 см. — 700 пр. — ISMN 979-0-707527-67-2. — [2018-188 Н] 

Зміст: Гойя Ф. Почуття. — Чаплін Ч. Вічність ; Вальс. — Скорські Н. Ти — 

все для мене. — Манчіні Г. Шарада ; Місячна річка. — Гершвін Дж. Негритянська 

пісня. — Кемпферт Б. Нічні мандрівки. — Ловланд Р. Пісня таємничого саду. — 

Мендельсон Ф. Весільний марш. — Перпонт Дж. Веселі дзвони. — Хава-нагіла ; 

Фрейлехс : євр. нар. танець. — Гардель К. "Por una cabela" : Через одну голову. — 

Лі Ру Ма. Річка щастя тече в тобі. — Дога Є. Вальс. — Зацепін О. Пісня про зайця. 

— Хачатурян А. Вальс / перекл. А. Ешпая. — Корнелюк І. Місто якого немає. — 

Гарваренц Ж. Вічна любов. — Уеббер Е. Л. Згадка ; Подумайте про мене. — 

Легран М. Як ви ставитесь до відтворення музики. — Лей Ф. Історія кохання. 

156. Greatest piano hits. Pt. 2 / [упоряд. С. Громова]. — Київ : Муз. Україна, 

2018. — 46, [2] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-71-9. — [2018-189 Н] 

Зміст: Черчилл Ф. Одного разу мій принц прийде. — Лемарк Ф. У Парижі. — 

Гланзберг Н. Тадам, тадам. — Іглесіас Х. Наталі. — Коччант Р. Красуня. — 

Мелодія : з репертуару орк. П. Моріа. — Рота Н. Говори ніжно, кохана. — 

Карлмайкл Х. Зірковий пил. — Рота Н. Час для нас. — Паулс Р. Довга дорога в 

дюнах. — Мендель Дж. Тінь твоєї посмішки. — Лєбєдєв В. Пісня про кохання. — 

Жарр М. Вальс. — Косма Ж. Осіннє листя. — Легран М. Буду чекати на тебе. — 

Санта Лючія : неаполітан. пісня. — Шуберт Ф. Серенада. — Паулс Р. Мелодія. — 

З новим роком : з репертуару анс. "Абба". — Баснер В. Романс. — Юманс В. Чай 

удвох. — Монно М. Гімн кохання. — Гупфельд Г. Коли мине час. — Бонфа Л. 

Ранок кохання. — Веласкес К. Цілуй мене міцніше. — Уеббер Е. Л. Ангел музики. 

— Леннон Дж., Маккартні П. Мішель ; Учора. 

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 

157. Баян на концертній естраді = Accordion on the concert stage. Вип. 12 / 

[упоряд. Семешка А. А.] ; редкол.: А. Семешко [та ін.]. — Вінниця : Нова Кн., 2017. 

— 40 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707533-21-5. — [2018-035 Н] 

Зміст: Сен-Санс К. Три органні рапсодії : op. 7 / перекл. А. Семешко. — 

Мошковський М. Іскринки : op. 36 № 6 / перекл. К. Жукова. — Зубицький В. 

Соната № 1. 

158. Богданова Н. Л. Грай, мій баян! : п'єси для початківців і читання з листа в 

кл. баяна (акордеона) / Надія Богданова. — Вінниця : Нова Кн., 2018. — 71, [1] с. : 

портр. ; 29 см. — Текст укр., рос. — Бібліогр.: с. 72 (6 назв). — ISMN 979-0-707533-

27-7. — [2018-056 Н] 

Зміст: Райчев А. П'єса ; У кота ; Болгарська народна пісня ; А у полі Ніука : 

білорус. нар. пісня ; Котик. — Блага В. Дивак. — Філіпенко А. Сінокісна : укр. нар. 

пісня ; Святкова. — Березняк А. Струмочок. — Дударик : укр. нар. пісня ; 

Молдавська народна пісня ; Колискова ; Латвійська народна пісня. — Березняк А. 

Листопад. — Шум : укр. нар. пісня ; Сиротинка : рос. нар. пісня ; Українська народна 

пісня. — Буглай Д. Осіння пісенька. — Білоруська народна пісня ; Пори року : 
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нім. нар. пісня ; Маки : рос. нар. пісня. — Лобачов С. Курочка-рябушечка. — 

Коляда : укр. нар. пісня. — Раухвергер М. Круки. — Осінь : рос. нар. пісня. — 

Кніппер Л. Якось морозною зимою. — Чеська народна пісня. — Красєв М. Вітер по 

морю гуляє ; Розповідь. — Філіпенко А. По малину в сад підемо ; Ой ду-ду. — 

Тілічеєва С. Вечірня пісня. — Все мы песни перепели : рос. нар. пісня. — 

Щуровський Ю. Мишеня. — Два півники : укр. нар. пісня. — Магіленко М. 

Півник. — Вправа. — Бджілки : нім. нар. пісня. — Вправи. — Кабалевський Д. 

Пісенька. — На зеленому лузі : укр. нар. пісня. — Кабалевський Д. Марш. — 

Черні К. Етюд. — Пастуша пісня : фр. нар. пісня ; Вставала ранешенько : рос. нар. 

пісня ; Голова болить : рос. нар. пісня. — Сіяв мужик просо : укр. нар. пісня. — 

Ой ду-ду : дит. пісня. — Беренс Г. Етюд. — Гедіке А. Танцювальна. — Ай-я, жу-жу : 

латв. нар. пісня. — Шевченко Н. Полягала ладки. — Талакін А. Етюд. — 

Шевченко Н. Білий котик. — Майкапар С. П'єса. — Ой піду я до млина : укр. нар. 

пісня. — Вправа. — Шевченко Н. Мамі : дит. пісня. — Ой під вишнею : укр. нар. 

пісня. — Шевченко Н. Подушка : дит. пісня. — По дорозі жук, жук : укр. нар. пісня. 

— Шевченко Н. Ріпка : дит. пісня. — Ивушка : рос. нар. пісня. — Шевченко Н. 

Дибу-дибу-дибки : дит. пісня ; Голубі бабки : дит. пісня. — Дмитраш Л. Цапок : дит. 

пісня. — Шевченко Н. На лужок : дит. пісня. — Гумель І. Екосез. — Мокроусов Б. 

Одинокая гармонь. — Шевченко Н. Новорічне свято. — Грубер Ф. Тиха ніч, свята 

ніч. — Пьерпонт Д. Дзвоники дзвенять. — Нова радість : колядка. — Гулак-

Артемовський С. Пісня Карася : з опери "Запорожець за Дунаєм". — Полька. — 

Болгарська народна пісня. — Ведмедеря М. Чарувала осінь ; Осінь ; Грайливий 

хвостик : дит. пісня ; Українська осінь : дит. пісня ; Я катався на слоні : дит. пісня ; 

Журавлики : дит. пісня. — Ой заграйте, дударики. — Ведмедеря М. Козацький 

марш : з кф. "Вогнем і мечем". — Ой у вишневому садочку : укр. нар. пісня. — 

Козак Є. Їжаки : дит. пісня. — Микола : укр. нар. пісня. — Островерхий І. Вісім 

зайців танцювали : дит. пісня. — Житкевич А. Шкільний прощальний вальс. — 

Ведмедеря М. Азбука : дит. пісня. — Українські народні пісні: Котику сіренький ; 

Несе Галя воду ; Ой, хмелю ж мій, хмелю ; Ой при лужку, при лужку ; Ой не світи, 

місяченьку ; Ой ти, дівчино ; Українська танцювальна. — Етюд. — Моравський 

народний танець. — Баснер В. Романс. — Пріма Л. Співай, співай, співай. — Оліас Л. 

Танго : з кф. "Золота симфонія". — Берлін І. Завжди. — Петерсбурський Є. Синий 

платочек. — Ти ж мене підманула : укр. нар. пісня. — Полька. — Гретрі А. 

Серенада. — Охромієвицька кадриль. — Цвіте терен : укр. нар. пісня. — Посилала 

мене мати : укр. нар. пісня. — Українська полька. — Розпрягайте, хлопці, коні : укр. 

нар. пісня. — Українська полька. — Молчанов К. Сердце молчи : з кф. "На семи 

ветрах". — Волиняночка : укр. нар. пісня. — Гуцульський марш / запис Н. Бог-

данової. — Коломийка. 

159. Клименко В. П. Читання нот з листа як засіб вдосконалення творчих 

навичок баяніста : навч.-метод. посіб. для студентів муз. коледжів та вузів : [вправи 

для вдосконалення читання нот з листа для баяна] / В. Клименко ; Дніпропетров. 

акад. музики ім. М. Глінки, Каф. "Нар. інструменти". — Дніпро : Ліра, 2017. — 53 с. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 53 (7 назв). — 50 пр. — ISBN 978-966-383-849-6. — [2018-

023 Н] 

160. Травкін В. М. Фантазія на тему циганського міського романсу "Что так 

грустно" : п'єса для готово-виборного баяна / Валерій Травкін. — Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 4, [11] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-

9007113-6-6. — [2018-096 Н] 
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3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання  

для клавішних інструментів 

161. Лагодюк Н. Г. Школа джазового виконавства для фортепіано = The school 

of jazz performance for piano : [підруч. для учнів 3—7-х кл. муз. шк.] / Неоніла 

Лагодюк. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Сталь, 2018. — 143 с. : портр. ; 30 см. — 

Назва паліт.: The school of jazz performance for piano. — Текст англ. — 100 пр. — 

ISBN 978-617-676-142-6 (у паліт.). — [2018-212 Н] 

162. Ластовецький М. А. Фортепіанні п'єси для дітей та юнацтва : навч.-

метод. посіб. з навч. дисципліни "Профіль: фп.". Зошит 4 / Микола Ластовецький ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва, Дрогобиц. муз. 

коледж ім. В. Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 147 с. ; 30 см. 

— Бібліогр. в підрядк. прим. передм. та в кінці метод. рек. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707537-31-2. — [2018-182 Н] 

163. Подгорный В. Я. (1928—2010). Школа технического мастерства и ладо-

гармонического мышления баяниста. Т. 2 : [учеб. пособие для студентов сред. и 

высш. учеб. муз. заведений] / В. Я. Подгорный ; общ. ред. А. В. Мищенко ; Харьков. 

нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. — Харьков : Полосатая тип., 2017. — 

126, [1] с. : портр. ; 30 см. — Изд. на средства Мищенко А. В. — 100 экз. — 

ISBN 978-617-7387-50-2. — [2018-072 Н] 

164. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 1-й кл. / [ред.-упоряд. 

Б. О. Милич]. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 77, [3] с. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN М-707502-12-9. — [2018-183 Н] 

165. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 2-й кл. / [ред.-упоряд. 

Б. О. Милич]. — Київ : Муз. Україна, 2018. — 77, [3] с. ; 29 см. — 500 пр. — 

ISMN 979-0-707527-15-3. — [2018-184 Н] 

3.3.2 Смичкові інструменти 

3.3.2.1 Скрипка 

166. Європейські п'єси від класики до сучасності : для скрипки і фп. : [для 

серед. та ст. кл. мистец. шк.] / уклад.: Л. О. Вареніна, Д. Є. Амстібовський] ; Упр. 

культури і туризму Харків. облдержадмін., Обл. навч.-метод. центр підвищ. 

кваліфікації працівників культосвіт. закл. — Харків : Факт, 2018. — 34, [2] с. : 

портр. ; 29 см + партія скрипки (15 с., включ. обкл.). — ISMN 979-0-707504-13-0. — 

[2018-059 Н] 

Зміст: Гайдн Й. Capreccietto / В. Бурмейстер ; ред. Д. Анстібовського. — 

Штейнбрух Г. Moto perpettuo / оброб. Л. Вареніної. — Годар Б. Вальс-стакато / 

оброб. Л. Вареніної. — Кармінський М. Колискова / оброб. Д. Анстібовського. — 

Бом К. Угорська мазурка / оброб. Л. Вареніної. — Госсек Ф. Ж. Гавот / оброб. 

Д. Анстібовського. 

167. Козіна Н. П. Вокальні мініатюри французьких композиторів у пере-

кладенні для скрипки та фортепіано : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Козіна Н. П., 

Щьоголєва О. В. ; Каф. концертмейстерства Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-

ського. — Київ : Грета, 2017. — 135 с. ; 30 см. — Частина тексту парал. укр., фр. — 

Бібліогр.: с. 133—134 (33 назви) та в підрядк. прим. передмови. — ISBN 978-966-

8141-34-8. — [2018-144 Н] 

Зміст: Дебюссі К. Місячне сяйво / перекл. Н. Козіної ; П'єро ; Китайський 

рондель ; Романс ; Фавн. — Равель М. Зітхання / перекл. Н. Козіної. — Пуленк Ф. 
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Дороги любові / перекл. Н. Козіної ; Такий, як ти є ; Вокаліз-етюд. — Мійо Д. 

Вокаліз-етюд / перекл. Н. Козіної. — Северак Д. Вокаліз-етюд / перекл. Н. Козіної. 

— Боцца Е. Вокаліз-етюд / перекл. Н. Козіної. — Дебюсі К. Блудний син / перекл. 

О. Горохова ; Плаче моє серце / перекл. А. Гартмана ; Шевелюра / перекл. 

Я. Хейфеца ; Чудовий вечір / перекл. К. Рислянда. — Равель М. П'єса в формі 

хабанери / перекл. Ж. Катерин. — Шамінад С. Іспанська серенада / перекл. 

Ф. Крейслера. 

168. Плахцінська Н. В. Перші нотки скрипаля : 100 п'єс у першій позиції : 

навч. посіб. для муз. шк., муз. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. 

виховання) : 1-ші—2-гі кл. : [для скрипки в супр. фп.] / Наталя Плахцінська ; М-во 

культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — 

Клавір. — Вінниця : Нова Кн., 2017. — 74 с. : портр. ; 29 см. — [2018-041 Н] 

Зміст: Добрий вечір, лисонько : укр. нар. пісня / оброб. Я. Степового. — 

Філіпенко О. Дві жабки. — Якубовська В. Пастушок ; Кізонька. — Ой по горі, 

льон, льон : укр. нар. пісня / оброб. Г. Верьовки. — Ой минула вже зима : укр. нар. 

пісня / оброб. І. Кишка. — Печу, печу хлібчик : укр. нар. пісня / оброб. В. Кирейка. 

— Прийди, прийди, сонечко : укр. нар. пісня / оброб. Л. Ревуцького. — Левітова Л. 

Добрий ранок. — У кота-воркота : укр. нар. пісня / оброб. А. Брицина. — Кирей-

ко В. Летів горобейчик. — Магіленко М. Півник. — Степовий Я. Сорока-ворона. 

— Кирейко В. Чечіточка. — Степовий Я. Дрібушечки. — Тілічева О. Потанцюємо. 

— Лисенко М. Коза-дереза. — Іде, іде дід, дід : укр. нар. пісня / оброб. В. Кирейка. 

— Бігла кізка топитися : укр. нар. пісня / оброб. В. Кирейка. — Перепілонька : 

білорус. нар. пісня / оброб. С. Полянського. — Степовий Я. Ой ру-ду-ду. — З днем 

народження : англ. нар. пісня / оброб. Н. Карш. — Філіпенко А. Весняночка. — 

Моцарт В. Алегретто. — Лисичка : укр. нар. пісня / оброб. М. Лисенка. — Веселі 

гуси : укр. нар. пісня / оброб. М. Красєва. — Ой джигуне, джигуне : укр. нар. пісня. 

— Козак Є. Рано-вранці. — Комаровський А. Пісенька. — Зайчик : укр. нар. пісня / 

оброб. М. Красєва. — Лисенко М. Дощик. — Хустинка : чес. нар. пісня / оборб. 

А. Александрова. — Лисаковський О. Танок. — Пастушок : чес. нар. пісня / оброб. 

С. Стемпневського. — Дівка в сінях стаяла : укр. нар. пісня / оброб. П. Шольца. — 

Журавель : укр. нар. пісня / оброб. К. Стеценка. — Людкевич С. Залітай, залітай. — 

За городом качки пливуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича. — Іди, іди, 

дощику : укр. нар. пісня / оброб. Л. Ревуцького. — Подоляночка : укр. нар. пісня / 

оброб. Л. Ревуцького. — Бетховен Л. Бабак. — Лисенко М. Чумарочка рябесенька. 

— Бакланова Н. Колискова. — Ребіков В. Чеський народний танець. — Спи 

малюк : англ. нар. пісня / оброб. В. Локтева. — Плахцінська Н., Вергун О. Перші 

нотки скрипаля ; Равлик ; Черепаха ; Нотна грамота ; Мишка ; Маскарад ; Руль для 

скрипалів ; Вітер виє, завиває ; Йдемо до школи ; Грім гримить ; Черешеньки-

сестрички ; Бугі-вугі ; Опадає листя ; Пливе човен ; Пташка ; Моя машинка ; 

Страшна міль ; Богатир ; Каченята ; Волошки ; Сіра мишка ; Грак ; Колискова 

ведмедику ; Щебетала пташечка ; Зайчик налякався ; Вовчик ; Жовтенькі клубочки ; 

Черепаха ; Ходить місяць ; Ведмежа ; Жабенята ; Порося ; Хмарка ; Пінгвіненята ; 

Осінь ; Морська подорож ; Маша і ведмідь ; Коляда ; Тигренята ; Брудні поросята ; 

Жваві мавпенята ; Засмутився крокодил ; Хом'ячата ; Курочка ; Казка на ніч ; 

Сорока ; Веселий бегемот ; Маленькі жабенята ; Веселий струмочок ; Білочка. 

169. Плахцінська Н. В. Перші нотки скрипаля : 100 п'єс у першій позиції : 

навч. посіб. для муз. шк., муз. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. 

виховання) : 1-ші—2-гі кл. : [партія скрипки з текстами пісень] : Партія скрипки / 
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Наталя Плахцінська ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. 

культури і мистецтв України. — Вінниця : Нова Кн., 2017. — 79 с. : іл., портр. ; 

29 см. — [2018-040 Н] 

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання  

для смичкових інструментів  

170. Концертні етюди і каприси для альта : навч. посіб. для студентів 

спец. 025 "Муз. мистецтво" / [уклад. Крамчанінова К. Г.] ; Дніпропетров. акад. 

музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2018. — 79 с. ; 30 см. — Назва обкл.: Concert 

etudes and caprices for viola. — Вступ. ст. парал. укр., рос., англ. — 100 пр. — 

ISBN 978-966-981-051-9. — [2018-199 Н] 

171. Кузіков В. М. Вивчення технічних складностей в оркестрових партіях : 

(клас скрипки) : спеціалізація "Орк. струн. інстр." : навч. посіб. / [Кузіков В. М., 

Кузікова В. П., Кутакова О. М.] ; М-во культури України, Дніпропетров. акад. 

музики ім. М. Глінки, Каф. "Орк. струн. інстр.". — Дніпро : Ліра, 2018. — 95 с. ; 

29 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 94—95 (14 назв) та в 

кінці вступ. ст. — 100 пр. — ISBN 978-966-981-080-9. — [2018-195 Н] 

Зміст: Росіні Дж. Увертюра до опери "Сорока-злодійка". — Моцарт В. 

Увертюра до опери "Весілля Фігаро". — Бетховен Л. Увертюра "Егмонт" ; Фінал з 

симфонії № 7. — Чайковський П. Полонез з опери "Євгеній Онєгін". — 

Вебер К. М. фон. Увертюра до опери "Оберон". — Чайковський П. Фінал з 

симфонії № 5. — Мусоргський М. Увертюра до опери "Іванова ніч на Лисій горі". 

— Глінка М. Увертюра до опери "Руслан та Людмила". — Штраус Й. Б. Увертюра 

до оперети "Летюча миша". — Зуппе Ф. фон. Увертюра до опери "Легка кавалерія". 

— Чайковський П. Серенада для струнного оркестру, ч. ІІІ — Елегія. — Римський-

Корсаков М. Симфонічна сюїта "Шехерезада". — Штраус Р. Симфонічна поема 

"Життя героя". 

172. Старовинна музика : муз. матеріал для розвитку твор. мислення : навч.-

метод. посіб. для студентів вищ. муз. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації / ред.-

упоряд. Червова О. А. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ : 

Фенікс, 2018. — 55 с. ; 29 см + Партія віолончелі (п'єси, анс.) (47 с., включ. обкл.) — 

50 пр. — ISMN 979-0-9007146-2-6. — [2018-160 Н] 

Зміст: Ройенталь Н. Пісенька. — Мюзе К. Пісенька. — Бранль (1560 р.). — 

Негрі Ч. Танок у іспанському стилі. — Гаусман В. Танок у німецькому стилі ; Танок 

у польському стилі. — Фабріціус П. Студентська пісня. — Франк М. Гальярда ; 

Танець-пісня. — Перль П. Танець. — Сімпсон К. Divisions. — Кайоні К. 

Танцювальна. — Угорський танець. — Люллі Ж. Арія ; Менует. — Муффат Г. 

Буре. — Пьорселл Г. Сюїта. — Кампра А. Пасп'є. — Монтеклер М. Мюзет : 

старин. фр. танець. — Куперен Ф. Рондо. — Бах Й. Хорал. 

3.3.3.1 Арфа 

173. Українська музика для арфи. Збірка п'єс та перекладень : навч. посіб. з 

дисципліни "Спец. клас (арфа)". Вип. 2 / [авт.-уклад.] О. І. Гумен ; М-во культури 

України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2018. — 75 с. : 

портр. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-981-079-3. — [2018-206 Н] 

Зміст: Губа В. Вишуканий вальс / перекл. О. Гумен. — Дремлюга М. Веселий 

барабанщик / ред. Н. Ізмайлової. — Колодуб Ж. Веснянка ; Бугі-вугі / перекл. 

О. Гумен. — Скорик М. Спомини / ред. О. Гумен. — Бутуханова Л. Фонтан / ред. 
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О. Гумен. — Губа В. Тарантела / перекл. О. Гумен. — Шоренков О. Літній бриз / 

ред. О. Гумен. — Наконечний О. Веснянка / ред. Н. Євони-Дідковської. — 

Ляшенко Г. Дурненьке кошеня ; Марш хоробрих зайців ; В дрімучому лісі / ред. 

Н. Ізмайлової. — Муха А. Балеринка / ред. Н. Ізмайлової. — Іщенко Ю. Веснянка / 

ред. Н. Ізмайлової. — Наконечний О. Дві грації / ред. Н. Євони-Дідковської. — 

Стронько Б. Мрії сумної русалки / ред. О. Гумен. — Кос-Анатольський А. 

Фантазія "Ой ти дівчино з горіха зерня" / ред. Н. Євони-Дідковської. — 

Журавицький В. Лісові гукання / ред. Н. Ізмайлової. — Ляшенко Г. Контра-

пункти / ред. Н. Ізмайлової. 

3.3.3 Щипкові інструменти 

3.3.3.2 Гітара 

174. Андрушко А. М. Музичні нотатки = Music pocketbook : легкі п'єси для 

класич. гітари / Андрій М. Андрушко. — Львів : Галиц. вид. спілка, 2018. — 26 с. : 

портр. ; 30 см. — Текст парал. укр., англ. — 300 пр. — ISBN 978-617-7363-62-9. — 

[2018-152 Н] 

175. Михайленко Н. П. Гитара в концертном зале : транскр. и обраб. : 

[сб. произведений для шестиструн. гитары]. Вып. 5 / Михайленко Н. П. — Киев : 

Изд. дом Д. Бураго, 2017. — 32 с. : портр. ; 30 см + аудио-CD — Экз. без компакт-

диска. — 100 экз. — ISBN 978-617-7349-51-7. — [2018-131 Н] 

Зміст: Сор Ф. Вариации на тему Моцарта / Сеговия А. — Шопен Ф. Вальс. — 

Таррега Ф. Мазурка. — Мерлин Х. Заклинание. — Михайленко Н. Ах, Одесса. — 

Рево Ж. Мой путь. — Паганини Н. Каприс № 9. 

176. Пендыщук Ю. И. Классическая гитара : произведения для шестиструн. 

гитары соло и анс. : пед. репертуар для муз. шк. и муз. отд-ний нач. специализир. 

художеств. учеб. заведений (шк. эстет. воспитания). В 4 ч. Ч. 3 / Юрий Пендыщук ; 

М-во культуры Украины, Гос. метод. центр учеб. заведений культуры и искусств 

Украины. — Киев : ВИР, 2018. — 78, [1] с. : портр. ; 30 см. — На обл.: Классика, 

кантри, танго, блюз-рок. — На обл. авт. не указан. — На 4-й с. обл. авт.: Пендыщук 

Юрий Иванович (Юрий Красин). — 100 экз. — ISMN 979-0-9007159-0-6. — 

[2018-151 Н] 

Содерж.: Кубанский танец / ред. К. Смаги. — Пандыщук Ю. Малыш. — 

Webber A. Закрой все двери. — Пендыщук Ю. Луч света. — Atkins C. I still сan't 

say goodbye. — Pjazzolla A. Libertango. — Hotel California : из репертуара группы 

"Eagles". 

3.3.3.4 Бандура 

177. Верещинський О. П. Зернятко : інстр. п'єси для бандури : пед. репертуар 

муз. шк., муз. від-ня мистец. шк. / перекл. Олександра Верещинського ; упоряд.: 

Б. Пиц, О. Король ; ред. Н. Смольська ; М-во культури України, Держ. наук.-метод. 

центр змісту культур.-мистец. освіти. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2018. — 47, 

[2] с., включ. обкл. ; 30 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр. в підрядк. 

прим. вступ. ст. — Бібліогр. зб. творів, переклад. та опрац. для бандури О. Верещин-

ським на 3-й с. обкл. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-19-0. — [2018-149 Н] 

Зміст: Любарський М. Маленька п'єса ; Уривок ; Про гуся ; Про чижика ; По 

дорозі жук, жук ; Курочка ; Пісня ; Пастушок ; І шумить, і гуде ; Танок ; Весела 

танкова ; Дует ; Потанцюємо ; Частівка ; Розповідь дідуся ; У сутінках ; Хорова ; На 



  

 76 

прогулянці ; Гра в скакалку ; Гра ; Як до берези дуб прихилився ; На човнику ; 

Весняна казочка. — Шевченко С. Жалібна пісня ; Таночок ; Весняний день. — 

Барвінський В. Обжинкова пісня ; Лелека ; Сонечко ; Колискова ; Зайчик ; 

Зозуленька ; Веснянка ; Телятко. — Людкевич С. Старовинна пісня ; Сирітка ; 

Колискова ; Дівочий хоровод. — Ластовецький М. Ліричний наспів ; Сонячний 

ранок ; Бабусина казочка ; Вечірній пейзаж ; Подільська хороводна ; Народний 

парафраз ; Жовте листячко летить : (Осінь) ; Пробач мені, мамо ; Маленька дума. — 

Кирейко В. Маленький романс. — Надененко Ф. Пастораль : з циклу "Акварель". 

— Ловленд Р. Пісня з таємничого саду. — Мартіні Д. Арія. — Талліс Т. П'єса. 

178. Іщенко В. В. Педагогічний репертуар бандуриста : навч. посіб. для 

початк. спеціаліз. мистец. закл. / Валентина Іщенко. — Чернігів : Десна Поліграф, 

2018. — 68, [3] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7491-97-1. —  

[2018-091 Н] 

Зміст: Перселл Г. Арія / перекл. В. Іщенко. — Моцарт В. Бурлеска / перекл. 

В. Іщенко. — Гендель Г. Ф. Арія / перекл. В. Іщенко. — Гавот / перекл. В. Іщенко. 

— Гуммель Й. Екосез / перекл. В. Іщенко. — Нефе К. Аллегретто / перекл. 

В. Іщенко. — Тюрк Д. Аріозо / перекл. В. Іщенко. — Перселл Г. Старовинний 

англійський танець / перекл. В. Іщенко. — Вайс С. Менует / перекл. В. Іщенко. — 

Вайхенбергер Й. Менует / перекл. В. Іщенко. — Моцарт В. Менует ; Вальс / перекл. 

В. Іщенко. — Каттінг Ф. Куранта / перекл. В. Іщенко. — Рігодон / невід. авт. 17 ст. ; 

перекл. В. Іщенко. — Бланджіні Ф. Аріетта / перекл. В. Іщенко. — Рамо Ж. Рондо / 

перекл. В. Іщенко. — Куперен Ж. Все вперед / перекл. В. Іщенко. — Віардо П. 

Листок з альбому / перекл. В. Іщенко. — Колодуб Л. Троїсті музики / перекл. 

В. Іщенко. — Чеченя К. Прелюд "За хмарами" ; Олька ; Мілітарний танець / перекл. 

В. Іщенко. — Копенков О. II-V-I : (Пам'яті Володимира Манілова) / перекл. 

В. Іщенко. — Іщенко В. Блакитна акварель. — Затинченко О. Травнева квітка / 

перекл. В. Іщенко. — Колискова : "Ой люлі, люлі, баю баю..." : укр. нар. пісня / 

оброб. В. Іщенко. — Бігдай Я. На городі будяк : "... полюбив мене дяк..." : укр. нар. 

пісня / оброб. Я. Бігдая ; аранж. В. Іщенко. — Лисенко М. Ой я в батька одиниця : 

"... полюбила Гриця..." : укр. нар. пісня / оброб. М. Лисенка ; аранж. В. Іщенко. — На 

розпутті кобзар сидить : "... та й на кобзі грає..." : укр. нар. пісня / сл. Т. Шевченка ; 

оброб. В. Іщенко. — Сонце гріє, вітер віє : "... з поля на долину..." : укр. нар. пісня / 

сл. Т. Шевченка ; оброб. В. Іщенко. — Ой продала дівчина курку : "... та й купила 

козакові люльку..." : укр. нар. пісня / перекл. В. Іщенко. — Умираю, моя мати : 

"... вмираю, вмираю..." : укр. нар. пісня / оброб В. Іщенко. — Іщенко В. Молитва : 

"Встану я раненько, щиро помолюся..." / сл. Л. Пилип'юк. — Давидова Л. Весна : 

"Ой стрибає сонечко..." / сл. Н. Мудрик-Мриц ; аранж. В. Іщенко. — Лазаренко В. 

Рости, українська дитино : "... на щастя, на радість батькам..." / сл. Н. Дерія ; аранж. 

В. Іщенко. — Купчинський Р. Чи є в світі краща зірка : "... як моя кохана..." / 

сл. Р. Купчинського ; аранж. В. Іщенко. — Коваленко Я. Їхав молодий козак : 

"... з далекого краю..." ; Місяць в небі загойдався : "... сяють зорі вогняні..." / 

сл. О. Приймака ; аранж. В. Іщенко. — Горова Л. Дві пісеньки : "Зустріла я дві 

пісеньки..." / сл. Л. Горової ; аранж. В. Іщенко. — Лісова Р. Розкажи матусю : 

"Заплітає коси мені ненька..." / сл. С. Корнієнко ; аранж. В. Іщенко. — Бах Й. Марш ; 

Волинка / аранж. В. Іщенко. — Шостакович Д. Вальс-жарт / аранж. В. Іщенко. — 

Жульєва Л. Августин / аранж. В. Іщенко. — Копенков О. Sweet-musik / аранж. 

В. Іщенко. — Дремлюга М. Розквітли яблуні в садах : "... цвітуть каштани..." / 

сл. М. Полянської ; аранж. В. Іщенко. — Завалішина М. Ми любимо весну : 
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"... зелену, чудесну..." / сл. М. Стельмаха ; аранж. В. Іщенко. — А хто хоче війну 

знати : "... йдемо з нами воювати..." : укр. нар. пісня / аранж. В. Іщенко. 

179. Розмай : інстр. твори укр. і зарубіж. композиторів, перекл. для бандури 

Олександром Верещинським : пед. репертуар закл. вищ. освіти мистец. спрямуван-

ня / упоряд.: Б. Пиц, О. Король ; ред. Н. Смольська ; М-во культури України, Держ. 

наук.-метод. центр змісту культур.-мистец. освіти. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 

2018. — 63, [1] с., включ. обкл. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 

Бібліогр. зб. творів, переклад. та опрац. для бандури О. Верещинським на 3-й с. обкл. 

— 300 пр. — ISMN 979-0-707537-21-3. — [2018-157 Н] 

Зміст: Резон А. Відлуння. — Кирейко В. Колискова. — Барвінський В. 

Колискова ; Пісня без слів. — Ластовецький М. Театральний романс ; Прелюдія ; 

Колискова-думка ; Віншування музик із сюїти "Бойківське весілля ; Арабеска ; 

Експромт № 1 ; Експромт № 2. — Скорик М. Листок до альбому ; Блюз. — Кулау Ф. 

Сонатина a moll. — Гайдн Й. Сонатина B dur 1 ч. ; Сонатина G-dur. 

3.3.3.5 Домра 

180. Грицаєнко С. І. Твори для домри у супроводі фортепіано : пед. репертуар 

для муз. шк., муз. від-ня мистец. шк. / Світлана Грицаєнко ; М-во культури України, 

Держ. наук.-метод. центр змісту культур.-мистец. освіти. — Черкаси : Чаба-

ненко Ю. А., 2018. — 83 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-920-306-9. — 

[2018-113 Н] 

Зміст: Джерано ; Сарабанда ; Таємниці старого маєтку ; Коста-Брава ; Концерт : 

для домри з орк. d moll ; Концерт : для домри у стилі етно ; Українська рапсодія. 

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання  

для щипкових інструментів 

181. Мартинюк В. М. Українська пісня у поліфонічних творах для бандури : 

навч. посіб. [для бандури] / Валентина Мартинюк, Світлана Овчарова, Світлана 

Щітова ; М-во культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — 

Дніпро : Ліра, 2017. — 67 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 30—31 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — ISBN 978-966-383-925-7. — [2018-016 Н] 

Зміст: Мартинюк В. Інвенція : на тему укр. нар. пісні "Ой у полі світлиця 

стояла" / муз. ред. С. Овчарової ; Інвенція : на тему укр. нар. пісні "Стоїть козак на 

чорній кручі" ; Інвенція : на тему укр. нар. пісні "Пісня про Нечая" ; Інвенція : на 

тему укр. нар. пісні "Ой у полі верба" ; Інвенція : на тему укр. нар. пісні "Максим 

козак Залізняк" ; Хорал і фуга ; Прелюдія і фуга ; Фуга і постлюдія ; Фантазія, фуга і 

епілог ; Фуга і коломийка. 

182. Овчарова С. В. Інструментування для капели бандуристів з оркестровою 

групою : навч.-метод. посіб. : [для бандури / С. В. Овчарова, В. С. Овчаров] ; М-во 

культури України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2017. 

— 43 с. : табл., портр. ; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 25 

(17 назв). — 50 пр. — ISBN 978-966-383-904-2. — [2018-014 Н] 

Зміст: Білаш О. Мамина сльоза : "Куди, куди, мене спитала мама..." / 

сл. М. Ткача. — Семеляк С. І шумить і гуде : "... дрібний дощик іде..." : укр. нар. 

пісня / оброб. С. Семеляка. 

183. Старицька О. В. Гітара для наймолодших : альб.-помічник для ви-

кладачів, учнів та їх батьків : етюди зі словами і муз. образами : цікаві історії з життя 
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інтервалів / О. Старицька ; Навч.-метод. каб. при Чернігів. муз. коледжі ім. Л. М. Ре-

вуцького. — Чернігів : ЧНТУ, 2018. — 63 с. : іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 63 (4 назви). 

— 100 пр. — [2018-106 Н] 

Зміст: Мій урок гри на гітарі — такий захоплюючий і яскравий: Донских В. 

Жабенятко : "... де стрибало..." / перекл. О. Старицької ; Лелеки : "... лелеки, де були? 

Далеко..." ; Сонечко : "... сонечко, виглянь у віконечко..." ; Жабенятко-музикант : 

"... є у нього цей талант..." ; Тра-та-та : "... тра-та-та, йшли до школи два кота..." ; 

Котик : "…вусатенький, котик волохатенький..." ; Павучок мандрівник : "На 

доріженьці осінній павучок..." ; Пісенька дощу : "Дощик пісеньку співає...". — 

Вчимо ноти граючись і співаючи: Вправа зарядка : Вправа тризвук ; Пісенька-

загадка ; Пісенька-незнайка ; Відповідь учнів Домісольки ; Пісенька октавочка-

стрибалочка ; Мажорна октавочка ; Нотки-мандрівнички ; Пісенька про ноти ; Нотки 

на даху будинку : або граємо гами просто і весело. — Цікаві історії з життя 

інтервалів: чиста прима : "Балерина прима..." ; Ой ти знав, нащо брав : "... міщаночку 

з міста..." ; Мала секунда : "Все плаче й сумує секунда маленька..." ; Ой ти, дівчино, 

зарученая : "... чого ж ти ходиш засмученая..." ; Велика секунда : "Велика секунда з 

годинника стрімко стрибнула..." ; Благослови мати : "... весну закликати..." ; Ніч яка 

місячна : "... зоряна ясная..." ; Мала терція та чиста квінта : "У малої терції, 

загубились спеції..." ; Десь тут була подоляночка : "... десь тут була молодесенька..." ; 

На вулиці скрипка грає : "... мене мати не пускає..." ; Ой, сивая та й зозуленька : 

"... Щедрий вечір..." ; Велика терція : "Зранку сходить сонце ясне : " ; Добрий вечір, 

дівчино : "... куди йдеш..." ; Чиста кварта : "Вставай, вставай. До школи вже пора..." ; 

І шумить і гуде : "... дрібний дощик іде..." ; Бодай ся когут знудив : "... що мене рано 

збудив..." ; Мала секста : "Секста мала написала для мами..." ; Розпрягайте, хлопці 

коні : "... Та й лягайте спочивать..." ; Ой кум, до куми залицявся : "... посіяти ко-

нопельки обіцявся..." ; Лугом іду, коня веду : "... розвивайся луже..." ; Мала септима : 

"Семеро козенят є в малої септими..." ; Там, де Ятрань круто в'ється : "... з-під 

каменю б'є вода..." ; Велика септима : "Тут із лісу, хижа й дика септима бреде..." ; 

Скоро дівчина на човник ступала : "... ой десь невзялася..." ; Чиста октава : Та октава 

лиш з'явилась..." ; Ой, продала дівчина курку : "... та купила козакові люльку..." ; 

Ішла баба по грибики : "... а дід по опеньки..." ; Засвіт встали козаченьки : "... в похід 

з полуночі..." ; Добрий вечір тобі ; We wish a Merry Christmans ; Jingl bells. 

3.3.4 Духові інструменти 

3.3.4.2 Мідні 

184. Жульєв А. П. Труба : пед. репертуар для дит. муз. шк. : 1-ші—3-ті кл. / 

Анатолій Жульєв. — Клавір. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2018. — 79 с. : 

іл., портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707534-17-5. — [2018-022 Н] 

Зміст: Трубач ; Щедрик, ведрик : щедрівка / оброб. А. Жульєва. — Українські 

народні пісні: Сонечко ; Ой пасу я бички ; Півень ; Колядниця ; Бусол ; Жито ; 

Дятел ; Ой дзвони дзвонять ; Цап ; Тук, тук, чобіток ; Довгоногі косарі ; Лесная 

академия ; Лелека ; Дрібушечки ; Їхав козак за Дунай ; Козацький марш ; Ой заграйте 

дударики ; Ой за гаєм, гаєм ; Подоляночка ; По дорозі жук ; Ой, джигуне ; Реве та 

стогне Дніпр широкий ; Думи мої ; Грицю, Грицю, до роботи ; На вулиці скрипка 

грає ; Ой лопнув обруч ; Три кулики ; Я — маленький хлопчик : щедрівка. — 

Російські народні пісні: Зайка ; Зайчик ; Я гуляю ; Как под горой ; Во саду ли, в 
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огороде. — Красев М. Сосенка : рос. нар. пісня / оброб. А. Жульєва ; Савка и 

Гришка : білорус. нар. пісня. — Лисенко М. Пісня лисички : з опери "Коза-Дереза" ; 

Курчата ; Веселі гуси ; Козачок : укр. нар. пісні ; Васильок : рос. нар. пісня ; Сел 

комарик на дубочек : білорус. нар. пісня. — Бекман Л. В лесу родилась елочка. — 

Блага В. Танок. — Жульєв А. Сонечко. — Моцарт В. Алегретто. — Бетховен Л. 

Похідна пісня. — Глінка М. Гуде вітер. — Аннушка : чес. нар. пісня. — Моцарт В. 

Арія Дон Жуана : з опери "Дон Жуан" / перекл. А. Жульєва. — Бетховен Л. Бабак. 

— Пергалезі Дж. Пісня. — Дунаєвський І. Колискова : з кф. "Цирк" / перекл. 

А. Жульєва. — Блантер М. Колискова. — Yesterday / перекл. А. Жульєва ; Варіації 

на тему укр. нар. пісні "Дівка в сінях стояла" ; Ой на горі та й женці жнуть. — 

Рота Н. Слова кохання : з кф. "Хрещений батько" / аранж. А. Жульєва. — Маттезон Й. 

Сарабанда. — Вербицький М. Гімн України. — Балема М. Запорізька похідна. — 

Петриненко Т. Україна / перекл. А. Жульєва. 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання  

для духових інструментів 

185. Клас оркестрової майстерності : (кларнет) : навч. посіб. / [уклад.: 

Мазур Т. Г., Левицький Ю. Ю.] ; Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — 

Дніпро : Ліра, 2018. — 51 с. ; 29 см. — Передм. парал. укр., англ. — 50 пр. — 

ISBN 978-966-981-085-4. — [2018-197 Н] 

Зміст: Бетховен Л. Симфонія № 3 ; Симфонія № 4 ; Симфонія № 5 ; Увертюра 

"Егмонт" ; Увертюра "Фіделіо" ; Концерт для скрипки з оркестром. — Дворжак А. 

Симфонія № 9 "З нового світу". — Д'Енді В. Симфонія на тему пісні французького 

горця. — Мендельсон Ф. Симфонія № 3 "Скотч". — Берліоз Г. Фантастична 

симфонія. — Ліст Ф. Угорська рапсодія № 3. — Глінка М. Камаринская. — Ніколаї О. 

Віндзорські насмішниці. — Чайковський П. Італійське капріччіо. — Шуберт Ф. 

Симфонія № 7. — Томас А. Увертюра "Мігнон". — Сметана Б. Увертюра до опери 

"Продана наречена". — Шуман Р. Симфонія № 2 ; Симфонія № 3. — Моцарт В. 

Симфонія № 40. — Вебер К. М. фон. Увертюра до опери "Вольний стрілець". — 

Россіні Дж. Увертюра до опери "Сорока-злодійка". — Ліст Ф. Симфонічна поема 

"Lest preludes". — Мендельсон Ф. Увертюра "Фінгальська печера". — Чайков-

ський П. "Моцартіана". — Стравінський І. "Жар-птиця" ; Фантазія "Фейерверк". — 

Римський-Корсаков М. Увертюра "Російська Пасха". — Шостакович Д. Симфонія 

№ 1. — Чайковський П. Франческа де Ріміні. — Брамс Й. Симфонія № 1. — 

Енеско Г. Румунська рапсодія № 1. — Дебюсі К. Прелюдія "Післяполуденний 

відпочинок фавна". — Іполітов-Іванов М. Кавказькі скетчі. — Чайковський П. 

Симфонія № 5. — Мусоргський М. Інтродукція до опери "Хованщина". — 

Римський-Корсаков М. Опера "Золотий півник". — Рахманінов С. Симфонія № 2. 

— Прокоф'єв С. Симфонічна казка "Петя і вовк". 

186. Твори для духових інструментів композиторів Дніпропетровщини : навч. 

посіб. Вип. 1 / [уклад.: Грузін І. О. та ін.] ; Нац. всеукр. муз. спілка, Нац. спілка 

композиторів України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 

2018. — 78 с. ; 30 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-981-070-0. — [2018-204 Н] 

Зміст: Скуратовський В. Соната для труби і фп. — Фалькова В. Фантазія для 

саксофона і фп. — Нежигай О. Інтродукція й токата для кларнета і фп. — 

Мартинюк В. Мелодія для валторни і фп. — Нежигай О. Колискова для кларнета і 
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фп. — Мартинюк В. Вокаліз для флейти і фп. — Бєлай Я. З клітки на волю : 

для 2-х флейт або двох кларнетів. — Мартинюк В. Легенда : для 4-х тромбонів. — 

Нежигай О. Натхнення : для кларнета соло. — Бєлай Я. Сонячний дощик : для 

кларнета соло. — Мартинюк В. Інтерв'ю на задану тему : для кларнета соло. 

3.4 Збірники творів для різних оркестрів,  

інструментальних ансамблів та інструментів соло 

187. Фіцалович І. Ю. (1924—2018). Концертні п'єси : [твори для камер. орк., 

струн. квартету, віолончелі з фп. та без фп.] / Іван Фіцалович. — Івано-Франківськ : 

Симфонія форте, 2016. — 207 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007140-0-8. — 

[2018-064 Н] 

Зміст: Скерцо ; Ноктюрн ; На полонині ; Східний танець ; Український танець ; 

Вальс ; Гуцульський танець ; Весела пісня ; Весняний гай ; Мелодія ; Карпатські 

візерунки ; Анданте : з 2-го квартету ; Тарантелла ; Мазурка ; Докір ; Відлітають 

журавлі ; Perpetum mobile ; Спогад ; Вальс ; Баркарола ; Балада ; Ноктюрн ; Елегія ; 

Прелюдія ; Романс. 

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ 

ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

188. Брустінов Л. Музика дітям / Леонід Брустінов. — Київ : Муз. Україна, 

2018. — 27, [1] с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707527-78-8. — 

[2018-201 Н] 

Зміст: Кізка : "Бігла кізка по мосту..." / сл. А. Малишка ; Ялинка в дитсадку : 

"Сьогодні в нас ялинка..." / сл. Т. Коломієць ; Всім по сім : "Сім хлоп'ят і сім 

дівчаток..." / сл. П. Воронька ; Як ішли неквапи зиму зимувати : "У Неквапи білі 

лапи..." / сл. М. Вінграновського ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Бодай ся когут 

знудив" : для фп. ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Була собі Маруся" ; Балада. 

189. Веселі нотки : репертуар. зб. : [вок. та інстр. твори для дітей / переклад., 

упоряд., ред.: В. Рокош, Б. Коцюрба] ; Упр. освіти, науки та молоді Волин. 

облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2018. — 78 с. ; 30 см. — 300 пр. 

— ISMN 979-0-9007085-2-6. — [2018-167 Н] 

Зміст: Степовий Я. Колискова. — Беркович І. Марш. — Кабалевський Д. 

Барабан. — Щуровський Ю. Козачок. — Гопак : укр. нар. танець. — Дремлюга М. 

Лялечка Наталочка : "Є у мене лялечка..." / сл. Г. Бойко. — Раухвергер М. Сонечко : 

"Сонце дивиться в кімнату..." / сл. А. Барто. — Кишко І. Коник : "В мене коник 

вороний..." / сл. Г. Демченко. — Восени : укр. нар. мелодія : "Виє, виє вітер..." / 

сл. І. Плакиди. — Філіпенко А. Калачі : "Я печу, печу..." / сл. Г. Демченко. — 

Дремлюга М. Настала зима : "Сніг-сніжок біленький..." / сл. І. Сурикова. — 

Філіпенко А. Дід Мороз : "Йшой мороз через ліс..." / сл. Т. Волгіної ; Курочка : 

Вийшла курочка гулять..." / сл. Т. Волгіної. — Михайленко Ю. Зозуленька : укр. 

нар. пісня : "Ой зозуленька в гайку / гармоніз. Ю. Михайленка. — Вийди, вийди, 

сонечко : укр. нар. пісня : "... на дідове полечко...". — Колодуб Ж. Гопа, гопа, гопа, 

чуки : "... наварила баба щуки..." / сл. народні. — Філіпенко А. Про ляльку : "Ой не 

мало діл я мала..." / сл. О. Пархоменка. — Тилічеєва О. Чия хата : "Є в кицьки 

новесенька хатка..." / сл. Ю. Островського. — Рустамов Р. Тихі й голосні дзвіночки : 

"Дзенькай дзвонику..." / сл. Ю. Островського. — Красєв М. Бубон : "Ти, Володю, 

бий у бубон..." / сл. Н. Френкель. — Чайковський П. Дитячий вальс. — Глінка М. 
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Дитяча полька. — Філіпенко А. В мене стільки діла : "Лялечку маленьку..." / 

сл. Г. Демченка. — Можжевелова Б. Городня-хороводна : "Свій город у нас..." / 

сл. А. Пассової. — Кишко І. Осінь : "... радісна пора..." / сл. Т. Волгіної. — Філі-

пенко А. Веселі черевики : "А у мене черевики..." / сл. І. Кульської. — Шутенко Т. 

Кошенята : "... кошенята..." сл. Н. Грановської. — Михайленко Ю. Осінь : "... осінь 

вже прийшла..." / сл. Ю. Михайленка. — Філіпенко А. Танець осінніх листочків : 

"Кленові листочки..." / сл. Є. Макшанцевої ; Перший сніг : "З неба линуть 

зірочки..." / сл. А. Горіна. — Козицький П. Ялинка : "Ой ялинка зелененька..." / 

сл. Г. Демченко. — Дремлюга М. Весняні краплини : "Ще навколо біло-біло..." / 

сл. Г. Бойка. — Кишко І. Любій мамі : "Ми із пластиліну..." / сл. Т. Волгіної. — 

Філіпенко А. Ой Жур-Журавель : "... довгоносий журавель..." / сл. Т. Волгіної. — 

Дремлюга М. Ранкова пісня : "Тихо, обережно..." / сл. О. Бродського. — Тилічеє-

ва О. Тихо-голосно співаймо : "М'яч утік од нас..." ; Тихіше, дужче в бубон бий : 

"Бубон громом загримить..." / сл. А. Гантова. — Рамо Ж. Тамбурин. — Мусорг-

ський М. Гопак. — Моцарт В. Колискова : "Спи, моя радість, засни..." / укр. текст 

М. Познанської. — Гопак : укр. нар. танець. — Філіпенко А. Гуси : "... прилетіли, 

коло моря сіли..." / сл. Т. Волгіної. — Степовий Я. Повішу я колисочку : "... та й на 

калиночку..." : укр. нар. пісня / оброб. Я. Степового. — Філіпенко А. Тече вода : 

"... із-за гаю..." / сл. Т. Шевченка ; Весела святкова : "Ой, як хороше навколо..." / 

сл. М. Познанської ; Збирай урожай : "Ми корзиночки несем..." / сл. Т. Волгіної. — 

Грановська Н. Кленові листочки : "Золотая осінь малює листочки..." / сл. Н. Гранов-

ської. — Шайкіс І. Рідний дубочок : "На дубових вітах..." / сл. Г. Грайка. — 

Шутенко Т. Яблучко : "Ми збирали яблучка..." / сл. Л. Реви. — Філіпенко А. 

Ялинка : "Прибрана ялиночка..." / сл. М. Познанської ; Зимонька : "В полі віхола 

гуде..." / сл. Т. Волгіної ; Весняна хороводна : "Ой весна, ой весна — чарівна..." / 

сл. Г. Бойка. — Рожавська Ю. Святкова пісня : "Дзвенять-бринять струмочки..." / 

сл. Л. Компанієць. — Філіпенко А. Мамин день : "Ясно, ясно сонце світить..." ; 

Пісенька про маму : "На зорі, на зорі..." ; Пісенька про бабусю : "Скільки в 

бабусеньки з нами турбот..." / сл. Т. Волгіної. — Тилічеєва О. Впізнай по голосу : 

"Ти Івасю, у гаю..." ; Бубон чи брязкальця : "Несемо ми з Васильком..." ; Хто співає, 

впізнавай : "Коли граться ти охочий..." / сл. А. Гантова. — Янка : білорус. нар. 

танець. — Денисова О. Українська полька. — Давиденко О. Жартівниця. — 

Адамович М. Полька. — Адамцевич Є. Запорізький марш. — Українські народні 

пісні: Ой лопнув обруч ; Ой на горі та й женці жнуть ; Гей, ви стрільці ; Іхав козак на 

війноньку. — Лама С. Веселий марш. 

190. Жульєва Л. В. Шкільний співаник : у супр. фп. / Людмила Жульєва. — 

Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2018. — 42, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707534-18-2. — [2018-025 Н] 

Зміст: Вербицький М. Гімн України : "Ще не вмерла України..." / 

сл. П. Чубинського ; аранж. Л. Жульєвої. — Жульєва Л. У школу : "Нам нема ще 

семи..." : поспівка / оброб. Л. Жульєвої. — Українські народні пісні: Ходить квочка 

коло кілочка ; Кумо, кумо, що варила ; Тук, тук, чобіток : поспівка ; Раз, два, три, 

чотири : поспівка ; Шпак : поспівка ; Ой ходить сон : "... коло вікон..." ; Грицю, 

Грицю, до роботи : "... В Гриця порвані чоботи..." ; Подоляночка : "Десь тут була 

подоляночка..." ; Вийди, вийди, сонечко : "... на дідове полечко..." ; Ой минула вже 

зима : "... снігу льоду вже нема..." ; Їхав козак за Дунай : "... сказав — дівчино, 

прощай..." ; По дорозі жук, жук : "... по дорозі чорний..." ; Ой ходила дівчина 
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бережком : "... заганяла селезня батіжком..." ; Іди, іди, дощику : "... зварю тобі 

борщику..." ; Ой є в лісі калина : "... калина, калина..." ; Ой лопнув обруч : "... коло 

барила..." ; Вийшли в поле косарі : укр. нар. пісня : "... косять рано на зорі..." ; Гей, 

там на горі Січ іде : "... Гей, малиновий стяг несе..." ; Дударик : "Діду мій, 

дударику..." ; Ой на горі та й женці жнуть : "... а попід горою..." ; Святий Миколай : 

колядка : "Ой хто, хто Миколая любить..." ; Темненька нічка : "... тьмою світ 

закрила..." ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Добрий вечір тобі, пане 

господарю : "... Радуйся..." : колядка ; Котику сіренький ; Од Києва до Лубен : 

"... насіяла конопель...". — Грубер Р. Свята ніч : "... тиха ніч..." : колядка / оброб. 

Л. Жульєвої. — Спи, Ісусе : "... спи..." : колядка / оброб Л. Жульєвої. — Леонтович М. 

Щедрик : "... щедрик, щедрівочка...". — Гопак. Фа-мажор : укр. нар. танець / оброб. 

Л. Жульєвої ; Гопак. Соль-мажор. — Адамцевич Є. Запорозький марш / оброб. 

Л. Жульєвої. — Козацький марш : (Гей соколи) / оброб. Л. Жульєвої. 

191. Музика Срібної Землі : [антологія : твори для дітей та юнацтва / упоряд., 

передм. В. Ф. Теличко ; редкол.: В. Ф. Теличко та ін.]. — Ужгород : Карпати, 2017. 

— 183 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. (у паліт.). — [2018-052 Н] 

Зміст: Лендєл З. Пастораль : Закарпатська мелодія : для фп. ; Маленька 

фантазія : для фп. ; Пісня : для скрипки і фп. ; Пісня : для фп. — Задор Д. Скерцо : 

для фп. ; Фуга : для фп. ; П'ять п'єс : для віолончелі з фп. : Любі гості мої, Гаю ; Гаю, 

дитина маленька ; Ой, зацвіли фіялочки ; Гаданочка ; Попід гай зелененький. — 

Кобулей Е. Мініатюра : для фп. ; Прелюд : для фп. ; Танок Мікі : для фп. — Мартон І. 

Елегія : для фп. ; П'єса : для фп. ; Сумна пісня : для валторни і фп. ; Сумна пісня : для 

флейти і фп. ; Коломийка : для валторни і фп. ; Коломийка : для флейти і фп. — 

Гайдук В. Ми вчимося у Шевченка : "Ми такі у школі діточки маленькі..." / 

сл. Ю. Шипа ; Лист до батька : "Таточку, я вчуся на відмінно..." / сл. І. Ребрика ; 

Барвінкові зорі : "В нашім краї зеленіє..." / сл. С. Жупанина ; Хто це : "Довгі вуха, 

довгі ноги..." ; Новорічна радість : "На дворі ніч давно темненька..." / сл. Ю. Шипа ; 

Перший вчитель : "З тобою ішли ми по теплій ріллі..." / сл. С. Жупанина ; 

Помічниця : "Де високі гори..." / сл. Ю. Шипа ; Прийшла весна : "Гості бажані 

летять..." / сл. В. Густі ; Ранок : "Сонце сіло на горі..." ; Струмочок : "Я, малий 

струмочок..." ; Світлочола чарівниця : "Ранок вересневий лагідно проснувся..." / 

сл. Ю. Шипа ; Весняне сонечко : "Принесло нам сонечко знов тепло..." / сл. С. Жу-

панина ; Відкрий сину, вічка : "Ангелик уранці коло ліжка..." / сл. Ю. Шипа ; 

Вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки..." / сл. Л. Українки ; Під 

образом : "На Ісуса позирає дівочка маленька..." ; Пірнай у річку знань : "Якщо жити 

хочеш файно..." / сл. Ю. Шипа. — Волонтир В. З тобою Україно! : "Послухай, як 

струмок дзвенить..." / сл. П. Осадчука ; Зима : "Дорога біла стелиться..." / 

сл. В. Бичка ; Колискова для Анни : "Сонечко гріло весь день..." / сл. С. Чепурка, 

Т. Рибар ; Колискова для Насті : "Ніч гойдається, мов дим..." / сл. Д. Павличка ; Як 

зробити день веселим : "Ти прокинся рано-рано..." / сл. А. Костецького ; Сюїта для 

дитячого хору : Осінь : "Непомітно з'явилася осінь..." / сл. В. Бичка ; Весна : "До 

мого вікна підійшла весна..." / сл. Д. Павличка ; Дивна звичка : "Щоб мені не 

говорили..." / сл. А. Костецького ; Усі гори зеленіють : "... тільки гора чорна..." : укр. 

нар. пісня / оброб. В. Волонтира ; Привітальна : "Вітаємо, вітаємо, вітаємо ми..." / 

сл. В. Волонтира ; Спогад : для фп. ; Дзвони : для фп. ; Фантастичний етюд : для фп. ; 

Ой, ніхто там не бував : укр. нар. пісня : для двох фп. ; Юнацька прелюдія : для фп. ; 

Фуга : для фп. ; Прелюдія : для фп. ; Роздуми : для фп. — Теличко В. Ужгород : 
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"Давнє місто, там де Уж стрічає..." / сл. Й. Лемка ; Моїй матусі ; для фп. ; П'єса : 

для фп. ; Коломийка ; для скрипки з фп. ; Дзвіночок : "Ішов я вранці лугом 

сам..." / сл. С. Жупанина ; Іде до нас весна : "Уночі морозець ще тріскоче..." / 

сл. В. Семенка ; Мамине свято : "Пролісок ніжний край снігу проріс..." ; Мамині 

руки : "Підняли мене з колиски..." / сл. М. Меленцій ; Колискова ведмедику : 

"В колисочці мальованій гойдаю..." / сл. С. Жупанина ; Ой, стрічечка до стрічечки : 

"... мережаю три ніченьки..." / сл. Т. Шевченка ; Гуцулик : "Я маленький собі 

гуцулик..." / сл. В. Ладижця ; Оленка-рукодільниця : "А Оленка в нас руко-

дільниця..." / сл. С. Жупанина ; Ужгород : "Там, де людні сходяться дороги..." / 

сл. В. Густі. 

192. Попович Ю. Мій чарівний світ : [зб. творів для дітей мол. та серед. кл. 

муз. шк. : твори для фп., для голосу в супр. фп., для дит. хору в супр. фп.] / муз. і сл.] 

Юліана Попович ; [іл. І. Задорожна]. — Рівне : Волин. обереги, 2018. — 33 с. : іл. ; 

29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-416-566-9. — [2018-109 Н] 

Зміст: Дощик : для фп. ; Роксолана : для фп. ; Зоряне сяйво : для фп. ; Сакура : 

для фп. ; Осінній прелюд : для фп. ; Шалена бджілка : для фп. ; Колискова : "Очки 

закривай, дитинко моя..." : для голосу в супр. фп. ; Великодня : "Пасочки печемо, 

ковбаску кладемо..." : для голосу в супр. фп. ; На полонині : "Десь там на 

полонині..." : для голосу в супр. фп. ; Подяка матусі :  "Про матусечку рідненьку 

пісню я співаю..." : для голосу в супр. фп. ; Пам'яті Небесної сотні : "Сонечко вже 

сяє, пташечки співають..." : для дит. хору в супр. фп. 

193. Твори юних композиторів : зб. муз. композицій юних майстрів [І Всеукр. 

конкурсу юних композиторів пам'яті Ю. С. Мейтуса / упоряд. і голов. ред. 

Долгіх М. В. ; ред. Сікорська І. М.] ; Департамент культури і культур. спадщини 

Кіровоград. облдержадмін., Всеукр. фестиваль-конкурс укр. акад. музики "Класик-

проект", присвяч. пам'яті Юлія Мейтуса. — Кропивницький : КОД, 2018. — 143 с. : 

портр. ; 29 см. — Назва обкл.: Всеукраїнський конкурс юних композиторів пам'яті 

Юлія Мейтуса. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007154-0-1. — [2018-095 Н] 

Зміст: Рудік І. Барабан : "В магазині тато мій..." / сл. Г. Бойка ; Настрій дощу ; 

колядка : "Та послухай добрі речі..." / сл. М. Підгірянки. — Саітов Н. Полька ; 

Колискова ; Танковий рейд. — Чорнобривець Л. Начебто джаз ; Фантазія : для 

2-х скрипок і фп. — Штивола М. Балада ; Скерцино ; Рондо. — Лісовол П. Рондо ; 

Дитячий рок. — Кравченко С. Прогулянка ; Танцююча мрійниця. — Бельш А. 

Сум ; Сумніви. — Константинова А. Калейдоскоп ; Сумно без мами. — Поліщук А. 

Дощик ; Киця захворіла. — Рудь Л. Intermezzo ; Несподівана зустріч ; Перше 

побачення. — Решетняк А. Відтінки душі ; Fiame ; Детектив-імпровізація. — 

Рабаєва М. Біла ворона : "Йшла ворона по перону..." / сл. Л. Повх ; Весела хода ; 

Три матусі : "У кожної дитини матінка єдина..." / сл. Л. Полтави. — Сесмій А. В небе 

тают облака : "... и лучистая на зное..." / сл. Ф. Тютчева ; Чарівні мрії. — Бакликова Н. 

В театре : "Когда мне было восемь лет..." / сл. А. Барто ; Капричіо. — Петров О. 

Море вночі ; Палітра рідного краю : "Рано-вранці ясне сонце..." / сл. К. Тара-

ненка. — Пахолівецький В. Сюїта в бароковому стилі. — Капітоненко Ю. Life 

is wonderful. — Бондаренко В. Мама : "Слово перше лагідне, чудове..." / сл. В. Бог-

даренка ; Гімн рідному краю : "Край чудовий навкруги...". — Любченко О. 

Зима : "Я бачу на картині зиму..." / сл. авт. ; Пам'яті Тараса Шевченка : "Йому 

тринадцятий минало...". 
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5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.2. Опери та музичні драми 

194. Мартинюк В. М. Як в далеку давнину : пародійна коміч. опера в двох 

діях : навч. посіб. / В. Мартинюк ; літ. ідея та лібрето Г. Хананаєвої, Н. Котенжи. — 

Клавір. — Дніпро : Ліра, 2018. — 147 с. : портр. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-

981-103-5. — [2018-211 Н] 

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.  

Музика до шкільних вистав і радіопостановок 

195. Фільц Б. М. Лісова школа : опера-казка / Богдана Фільц ; сл. та лібрето 

Т. Савчинської-Латик ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2017. — 47 с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. 

прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-15-2. — [2018-086 Н] 

6 ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

196. Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович. Повне зібрання хорової та педаго-

гічної спадщини : [з передм. та комент] : до 140-ї річниці від дня народж. : [твори для 

міш., чолов., та жін хорів у супр. фп. та без супр.] / А. Ф. Завальнюк. — Вінниця : 

Нілан, 2017. — 686 с., [10] арк. іл. : іл., карта, портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 683—685 

та в прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-924-608-0 (у паліт.). — [2018-007 Н] 

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ 

І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ. 

МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ 

ВИДАННЯХ 

197. Барська З. М. Гармонічне сольфеджіо на основі української музики : 

хрестоматія : Одноголосся / З. М. Барська. — Допов. та перероб. — Тернопіль : Навч. 

книга — Богдан, 2018. — 78, [1] с. ; 29 см. — [2018-010 Н] 

198. Беліченко Н. М. Завдання з поліфонії. Строгий стиль. Вільний стиль : 

(фуга) : практ. посіб. для студентів ВНЗ культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акре-

дитації, напрям 0202 "Мистецтво", спец. № 6.020205 "Муз. мистецтво", спеціалізація 

"Хор. диригування" / Н. Беліченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, Каф. теорії музики. — 

Харків : С. А. М., 2015. — 78 с. : портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7302-22-2. 

— [2018-053 Н] 

199. Беліченко Н. М. Завдання з сольфеджіо та гармонії : слуховий та гар-

моніч. аналіз, ладові диктанти, мелодії для гармонізації, вправи на фп. : навч. посіб. 

для студентів виконав.-музикознав. ф-ту ВНЗ культури і мистецтв ІІІ—IV рівнів 

акредитації, напрям 02.02 "Мистецтво" ; спец. 6.020205 "Муз. мистецтво" / 

Н. Беліченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського, Каф. теорії музики. — Харків : С.А.М., 2016. — 

399 с. : портр. ; 20 см. — 100 пр. — ISВN 978-617-7302-26-0. — [2018-031 Н] 

200. Вознюк П. Т. Гармонія : навч.-метод. посіб. з мелодіями для гармоніз. : 

для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІІІ рівнів акредитації / Вознюк П. Т., 
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Поляковська С. П. ; М-во культури України, Держ. наук.-метод. центр змісту 

культур.-мистец. освіти. — Вінниця : Нова Кн., 2018. — 141 с. ; 20 см. — Бібліогр.: 

с. 140—141 (18 назв). — ISMN 979-0-707533-32-1. — [2018-118 Н] 

201. Дем'яненко Б. Трактат "Препорцыя" з київського рукопису ХVІІІ сто-

ліття: критична публікація тексту / Богдан Дем'яненко ; ред. Ю. Ясіновський ; Укр. 

католиц. ун-т, Ін-т церков. музики. — Львів : Тетюк Т., 2018. — 43 с. : іл., табл. ; 

25 см. — (Серія "Історія української музики" ; вип. 24 : Джерела). — Частина тексту 

старослов'ян. — Бібліогр.: с. 43 (23 назви) та в підрядк. прим. — 150 пр. — 

ISBN 978-966-97368-5-7. — [2018-104 Н] 

202. Крамчанінова К. Г. Сергій Василенко. Соната для альта та фортепіано 

d-moll, тв. 46 : метод. розроб. / К. Г. Крамчанінова ; Дніпропетров. акад. музики 

ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2017. — 15 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 

[2018-003 Н] 

203. Луканюк Б. С. Про музичну форму пісні "Дунаю, Дунаю, чому смутен 

течеш?" / Богдан Луканюк. — Львів : Тетюк Т., 2018. — 55, [1] с. : карти ; 21 см. — 

На звороті тит. арк.: М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка, 

Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнології. — Бібліогр.: с. 49—55. — 

100 пр. — ISBN 978-966-97770-0-3. — [2018-100 Н] 

204. Медриш І. Д. Хрестоматія музичних прикладів до підручника "Світова 

музична література". Вип. 1 / Ірина Медриш. — Чернівці : Місто, 2017. — 123 с. ; 

29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-652-177-8. — [2018-097 Н] 

205. Микола Віталійович Лисенко : робочий зошит : комплекс навч.-метод. 

забезп. навч. предмета "Укр. та зарубіж. музичні літ." : для муз. шк., муз. від-ня 

початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / [авт.-уклад. Д. О. Ро-

манець] ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мис-

тецтв України. — Вінниця : Нова Кн., 2018. — 47 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: 

с. 45—46 (25 назв) та в підрядк. прим. — ISBN 978-966-382-686-8. — [2018-088 Н] 

206. Очеретовська Н. Л. Поліфонія : навч. посіб. для студентів вищ. спец. муз. 

навч. закладів ІІІ—IV рівнів акредитації : [підручник з поліфонії] / Н. Л. Очеретов-

ська, Г. Н. Цицалюк ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків : 

Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — 163 с. : іл., табл., схеми, портр. ; 24 см. — 

Бібліогр.: с. 161—163 (59 назв). — 50 пр. — ISBN 978-617-7445-40-0. — [2018-033 Н] 

207. Рева В. Я. Мелодичні диктанти : навч. посіб. : 1-й кл. / В. Я. Рева. — 

Краматорськ (Донец. обл.) : Друкар. дім, 2018. — 28, [1] с. ; 21 см. — 50 пр. — 

ISBN 978-617-7415-43-4. — [2018-119 Н] 

208. Скритуцька Н. О. Пісні про головне : [підруч. "Сольфеджіо" : для муз. 

шк., муз. від-ня спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання)] / Наталя 

Скритуцька ; [М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і 

мистецтв України]. — Київ : Пінзель, 2018. — 26, [1] с. : іл. ; 25 см. — ISBN 978-966-

97644-3-0. — [2018-203 Н] 

209. Скуратовський В. І. (1963—2016). Задачі з гармонії : (навч. посіб. для 

ВНЗ культури і мистецтв) : [навч. посіб. з практичного вивч. гармонії. У 2 ч.]. Ч. 1 / 

Володимир Скуратовський ; [упоряд. О. В. Скуратовська] ; М-во культури України, 

Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв, Дніпропетров. акад. музики 

ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2017. — 219 с. ; 29 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-

383-900-4. — [2018-011 Н] 

210. Скуратовський В. І. (1963—2016). Задачі з гармонії : (навч. посіб. для 

ВНЗ культури і мистецтв) : [навч. посіб. з практичного вивч. гармонії. У 2 ч.]. Ч. 2 / 
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Володимир Скуратовський ; [упоряд. О. В. Скуратовська] ; М-во культури України, 

Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв, Дніпропетров. акад. музики 

ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2017. — 146 с. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-

383-900-4. — [2018-012 Н] 

211. Соколова О. К. Чтение с листа : 36 практ. занятий : учеб. пособие к 

дисциплине "Чтение с листа" / Ольга Соколова ; Днепропетров. акад. музыки 

им. М. Глинки. — Днипро : Лира, 2017. — 86 с. : ил., табл. ; 29 см. — 100 экз. — 

ISBN 978-966-383-872-4. — [2018-024 Н] 

212. Стронько Б. Ю. Гармонічні диктанти : навч. посіб. для студентів муз. 

освіт. закл. І—ІІІ ст. акредитації / Борислав Стронько. — Вінниця : Нова Кн., 2018. 

— 47 с. : портр. ; 29 см + 1 компакт-диск. — ISMN 979-0-707533-30-7. — 

[2018-082 Н] 
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Кушніренко А. 27 

Кушнірук О. 31 

Кущенко А. 90 

Кюї Ц. 100 

Кьяр В. 106 

Лаврук П. 91 

Лагодюк Н. 161 

Ладижець В. 191 

Лазаренко А. 106 

Лазаренко В. 178 

Лазурко Л. 13, 30 

Лайко С. 106 

Лама С. 189 

Ламартін А. 40 

Лантух О. 56, 60 

Лаписова М. 116 

Лапків М. 57 

Ласманис И. 112 

Ластовецький М. 23,  

 27, 41, 162,  

 177, 179 

Ластовиченко Г. 112 

Лебедев А. 142 

Лебедова В. 81 

Лебідь Н. 135 

Левада Ю. 95 

Левина З. 112 

Левицький І. 98 

Левицький Ю. Ю. 185 
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Левітін Ю. 137 

Левітова Л. 168 

Легар Ф. 120 

Легкий А. 146 

Легран М. 155-56 

Лей Ф. 61, 137 

Лемарк Ф. 156 

Лембрик І. 96, 146 

Лемерман Х. 112 

Лемко Й. 191 

Лендєл З. 191 

Леннон Дж. 137, 156 

Ленская Л. 67 

Лень І. 122 

Леонардо Л. 112 

Леонова О. 64 

Леонтович М. 22, 30,  

 100, 121, 168, 190 

Лепкий Б. 20, 69, 96,  

 108, 111 

Лепкович О. 100 

Лермонтов М. 110 

Лесів Я. 91, 108 

Лехновський П. 98 

Лещук Є. 58 

Лєбєдєв В. 156 

Лигвин Н. 96 

Липатов В. 56 

Лисаковський О. 168 

Лисенко І. 94 

Лисенко М. 6, 30, 80,  

 111, 168, 178, 184 

Листопад А. 13, 58, 96 

Литвин Б. 27 

Литвиненко М. 94 

Литвиненко С. 119 

Литовко Ю. 137 

Лищук О. 11 

Лі Ру Ма 155 

Лігашевська В. 22 

Лісова Р. 100, 178 

Лісовол П. 193 

Ліст Ф. 185 

Лобачов С. 158 

Лобова О. 110-11 

Ловланд Р. 155 

Ловленд Р. 177 

Лойтра П. 71 

Локтев В. 168 
Лонгшамп Ю. 137 
Лосів Л. 99 
Лотман І. 137 
Лоцман Л. 110 
Луговський А. 15 
Луканін А. 100 
Луканюк Б. 203 
Луків М. 16, 56, 60 
Луменскієнє Є. 137 
Лупій О. 91, 100 
Луценко Д. 52, 56, 58,  
 63, 80, 81, 135 
Луценко О. 47 
Луцик В. 16, 112 
Любарський М. 177 
Любченко О. 193 
Людкевич С. 42, 149,  
 168, 177 
Люллі Ж. 137, 172 
Люсак М. 98 
Лютий Г. 56 
Лютько Л. 213, 214 
Лятошинський Б. 149 
Лятошинський О. 144 
Ляшенко Г. 150, 173 
Ляшков И. 56 
Львов О. 20 
Львов-Компанієць Д. 100 
Магіленко М. 158, 168 
Мазур Т. 185 
Мазурак Я. 96 
Май М. 135 
Май Н. 56, 110 
Майборода В. 102 
Майборода Г. 80, 106 
Майборода М. 102 
Майборода Н. 102 
Майборода П. 56 
Майданюк А. 103 
Майкапар С. 158 
Макаренко П. 60 
Макарчук І. 63 
Макарчук П. 63 
Маккартні П. 137, 156 
Максименко Є. 94 
Максименко О. 100 
Максимишин- 
Корабель Н. 59 

Максимлюк Л. 13 

Макшанцева Є. 189 

Малевич М. 106 

Малер Г. 132 

Малишко А. 36, 56,  

 80, 106, 188 

Маліборський М. 36 

Малюца С. 30, 47 

Маляров В. 12 

Малько Л. 105 

Мангов В. 56 

Маник В. 118, 146 

Манчіні Г. 155 

Манько Н. 22 

Маринець М. 97 

Маринич М. 60 

Маркевичувна В. 137 

Марсюк В. 64 

Мартгон І. 191 

Мартинюк В. 124,  

 181, 186, 194 

Мартіні Дж. 80, 177 

Мартынов Е. 56 

Марцинківський О. 56 

Марченко В. 72 

Марченко І. 95 

Марченко Л. 100 

Марченко О. 100, 111 

Мар'янов В. 54 

Матвеев М. 106 

Матвиенко О. 60 

Матвієнко В. 70 

Матвійчук М. 12 

Матій П. 73, 74, 84 

Маттезон Й. 184 

Матусовський М. 59 

Машистов А. 100 

Медвідь І. 99 

Медвідь Л. 86, 88, 105 

Медриш І. 204 

Межовий-Мороз В. 15 

Мезенина И. 104 

Мезенцева Т. 56 

Мейтус Ю. 80, 193 

Меленцій М. 191 

Мельник Г. 54 

Мельник Л. 16, 94 

Мельник М. 57, 111 
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Мендель Дж. 156 

Мендельсон Ф. 152,  

 155, 185 

Мережин П. 111 

Мерике Э. 106 

Мерлин Х. 175 

Мигай А. 103 

Мигуля В. 56 

Милич Б. О. 164, 165 

Мирний В. 62 

Михайленко В. 60 

Михайленко Н. 175 

Михайленко О. 60 

Михайленко Ю. 106, 189 

Михайлищук В. 53, 146 

Михайлов М. 111 

Михайлович Л. 37 

Михайлюк К. 98 

Мишко-Куліш М. 60 

Мищенко А. 163 

Мігай А. 100, 106,  

 110-11 

Мійо Д. 167 

Мілевич Л. 59 

Мітіч І. 16 

Мовсесян Г. 98 

Можжевелова Б. 189 

Мокроусов Б. 158 

Молчанов К. 158 

Монно М. 156 

Монтеверді К. 80 

Монтеклер М. 172 

Монюшко С. 100 

Мор Й. 115 

Моракіс Т. 61 

Моріа П. 156 

Мороз О. 56 

Морозов А. 56 

Моцарт В. 80, 100,  

 106, 110, 137,  

 142, 168, 171,  

 178, 184-85, 189 

Мошковський М. 157 

Мудрик-Мриц Н. 178 

Мужчиль В. 14, 24, 25,  

 43-46 

Музичук А. 62 

Мур Д. 100, 112 

Мусоргський М. 171,  

 185, 189 

Муффат Г. 172 

Муха А. 173 

Муціс Д. 61 

Мюзе К. 172 

Мюллер А. 137 

Надененко Ф. 80, 177 

Надін П. 52 

Назар Я. 63 

Назаренко І. 54 

Назаренко-Метнер Т. 137 

Назарук В. 16 

Назимко В. 12 

Накада Е. 137 

Наконечний О. 173 

Нарожна Г. 56 

Науменко І. 47 

Науменко О. 136 

Невін М. 137 

Негрі Ч. 172 

Неділя О. 54 

Недін Л. 98 

Недосекова Н. 57 

Нежигай О. 127,  

 145, 186 

Некрасов О. 106 

Непорада Г. 62 

Нерубайський В. А. 16 

Нерубайський І. А. 16 

Нестеренко В. 95 

Нефе К. 178 

Нефе Х. 137 

Нехода І. 100 

Нижанківський Н. 149 

Никитин И. 116 

Никифорчин І. 72 

Николаев И. 106 

Ничкало Л. 107 

Нікітіна Т. 62 

Нікішина Т. 58 

Ніколаєв О. 137 

Ніколаї О. 185 

Ніцак В. 36 

Новицький О. 52 

Новікова Ю. 15 

Ноздровський А. 16 

Носенко В. 81 

Облова С. 111 

Овербек К. 100, 110 

Оверченко К. 54 

Овчаров В. 121, 124, 182 

Овчарова С. 121, 124,  

 181-82 

Окарма С. 72 

Олейніков С. 100 

Олейнікова А. 110 

Олесь О. 30, 77, 91,  

 96, 100, 111 

Оліас Л. 158 

Олійник Б. 56, 60, 81, 96 

Оліновський В. 103 

Ольжич О. 77, 96 

Омарова А. 59 

Омельський І. 72 

Омельченко В. 96 

Онищенко Н. 47 

Онищенко С. 47 

Орач О. 96 

Орел А. 110 

Орел С. 134 

Орлов В. 110 

Орфеєв С. 27 

Осадчий О. 110 

Осадчук П. 113, 191 

Осиашвили С. 56 

Остасюк З. 63 

Остринський В. 144 

Островерхий І. 158 

Островська Г. 54 

Островський А. 137 

Островський В. 9,  

 10, 110 

Островський Ю. 189 

Охріменко В. 90 

Охріменко С. 60 

Очеретовська Н. 206 

Павленко І. 27 

Павленко Т. 94 

Павличко Д. 40, 81, 96,  

 106, 111, 191 

Павлова Г. 135 

Павлюк М. 99, 146 

Павлюченко С. 36, 149 

Паганини Н. 175 

Падуфалов Л. Л. 16 
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Паїолівецький В. 193 

Палестрина Д. 132 

Панов В. 111 

Паньків Р. 50, 96 

Пархоменко О. 106, 189 

Пасічник В. 42 

Пассова А. 189 

Пастернак М. 26, 85,  

 86, 88, 91-93,  

 99, 105, 108 

Пастух Р. 69 

Пастушенко А. 56 

Патерсон П. 97 

Паулс Р. 112, 156 

Пахельбель Й. 137 

Пачовський В. 69 

Пашкевич А. 56, 63 

Пегі Ш. 40 

Пендыщук Ю. 176 

Перголезі Дж. 80, 184 

Перебийніс П. 96 

Перелісна К. 26 

Перль П. 172 

Перпонт Дж. 155 

Перруккіні Ф. 8 

Перселл Г. 132, 178 

Песков Н. 112 

Петерсбургський Є. 158 

Петриненко Т. 184 

Петренко М. 80, 98, 111 

Петренко Ю. 100,  

 106, 111 

Петрич О. 57 

Петров О. 193 

Петрова З. 112 

Петросян С. М. 117 

Петрушкевич А. 56 

Печора О. 90 

Пивовар Н. 56 

Пилипчак М. 1, 8 

Пилип'юк Л. 178 

Пиріг І. 96 

Писанко Г. 60 

Пиц Б. 69, 177, 179 

Пишний М. 47 

Пишук М. 57, 58 

Підгірянка М. 40, 100 

Підківка О. 47 

Піка К. 81 

Пілютіков С. 151 

Піров І. 111 

Пірог Є. 109 

Пісний Б. 98 

Плакида І. 189 

Плахцінська Н. 168-69 

Плашник В. 63 

Плещеев А. 112 

Плєщєєв О. 20, 112 

Плішка А. 27 

Плудонис В. 112 

Пляцковский М. 112 

Пляцковський М. 110,  

 111 

Повх М. 193 

Погуляй І. 60 

Подберезькин М. 61 

Подвала В. 142 

Подгорный В. 163 

Пожаров М. 116 

Познанська М. 100, 106, 

 110, 189 

Поклад І. 59 

Полікутін Є. 100 

Поліщук А. 16, 193 

Поліщук Т. 106 

Полтава Л. 193 

Полтавець К. 15 

Полтавець М. 72 

Поляковська С. 200 

Полянська М. 178 

Полянський С. 168 

Польова В. 27 

Попадинець Р. 99 

Попадич Г. 111 

Попенко М. 84 

Поперечный А. 56 

Попов В. 100 

Попович В. 106,  

 110, 135 

Попович О. 106 

Попович Ю. 192 

Портнов Г. 106 

Поштар Р. 56 

Прахт З. 97 

Працюк Б. 94 

Працюк Л. 94 

Преторіус М. 97 

Приймак О. 178 

Приступов П. 76 

Присухін М. 49 

Пришелець А. 100 

Прищепа І. 56 

Пріма Л. 158 

Прокопенко В. 30 

Прокоф'єв С. 185 

Пронь Б. 103 

Пронь Л. 103 

Протасова С. 114 

Проценко Л. 60 

Птахов М. 56 

Птичкин Е. 106 

Птушкин В. 100 

Птушкін В. 150 

Пуленк Ф. 167 

Пуранс В. 112 

Путята В. 56 

Пухта Г. 47 

Пучіні Дж. 142 

Пушик С. 53, 146 

Пушкар В. 70 

П'янка М. 63 

П'янкова І. 106 

П'яццолла А. 120, 124 

Пьерпонт Д. 158 

Пьорселл Г. 172 

Рабаєва М. 193 

Равель М. 167 

Раденко Б. 56 

Райчев А. 158 

Рак П. 84 

Раккерт В. 106 

Раков М. 137 

Раковський В. 90 

Рамо Ж. 178, 189 

Ратич Л. 110 

Раухвергер М. 158, 189 

Рахманінов С. 185 

Ребіков В. 168 

Ребрик І. 191 

Рева В. Я. 207 

Рева Л. 96, 189 

Ревакович Н. 128 

Рево Ж. 175 
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Ревуцький Л. 122,  

 137, 149, 168 

Резник И. 70 

Резон А. 179 

Ремез Г. 60 

Решетілов Б. 151 

Решетняк А. 193 

Рєвська Н. 142 

Рибак Ю. П. 4 

Рибакова О. 103 

Рибар Т. 191 

Рибчинський Ю. 110 

Рижевська С. 60 

Рильський М. 52, 100 

Римский-Корсаков Н. 112 

Римський- 

Корсаков М. 112,  

 171, 185 

Рислянд К. 167 

Ріба І. 137 

Роговенко О. 103 

Родинка Е. 15 

Родинов Я. 106 

Рожавська Ю. 100,  

 106, 189 

Рождественський Р. 98 

Рожков Ю. 110 

Рожок М. 110 

Ройенталь Н. 172 

Рокош В. 63, 189 

Романець Д. О. 205 

Романюк В. 98 

Романюк С. 64 

Россіні Дж. 171, 185 

Ростовський В. 64 

Рота Н. 156, 184 

Ротерман Є. 88 

Рощина Т. 149-51 

Рубінштейн А. 110, 152 

Руданський С. 81, 111 

Рудік І. 193 

Руднєва А. 142 

Рудь Л. 193 

Руженцов Е. 106 

Ружин З. 135 

Рунчак В. 151 

Рустамов Р. 189 

Рутенин И. 106 

Рябинин М. 56, 115 

Рябцев В. 90 

Рябченко А. 53 

Савицька І. 26 

Савицький Р. 98 

Савчинська-Латик Т. 195 

Савчук П. 15 

Саітов Н. 193 

Саконская Н. 106 

Салафиил 104 

Сальва О. 29 

Сапега Т. 112 

Сапрун С. 20 

Саруханов И. 56 

Сасько Г. 150 

Світко- 

Сорочинський Л. 137 

Свободин М. 116 

Северак Д. 167 

Сегін Б. 151 

Сеговия А. 175 

Седень В. І. 16 

Седлік Л. 20, 30 

Семеляк С. 182 

Семенко В. 191 

Семенченко П. 56 

Семешко А. 157 

Сен-Санс К. 157 

Сергаєва Н. 113 

Сердюк Ю. 110 

Сесмій А. 193 

Сєвко А. 70 

Сидоренко В. 106, 135 

Сидоренко Л. 151 

Сильва Э. 112 

Симоненко В. 40, 81 

Сингаївський М. 81,  

 110-12 

Синоверська О. 99 

Синявский П. 112 

Сиротенко С. 16 

Сігмейстер Е. 137 

Сікорська І. 193 

Сікорська Т. 100 

Сілун Г. 54 

Сімпсон К. 172 

Сіренко В. 151 

Сірий В. 85, 86, 93 

Скалецький Р. 106, 111 

Скарлатти А. 112 

Скарлатті А. 80 

Скачко Р. 111 

Сковорода Г. 76 

Скорик М. 27, 132,  

 150, 173, 179 

Скориков В. 36 

Скороходов К. 80 

Скорські Н. 155 

Скрипка О. 122 

Скритуцька Н. 94, 208 

Скрябін О. 152 

Скупинський Г. 82 

Скуратовська М. 147 

Скуратовська О. 209-10 

Скуратовський В. 147,  

 186, 209-10 

Славинтский Ю. 112 

Славич А. 51 

Сливчук Б. 106 

Слинко М. 81 

Слонімський С. 137 

Смага К. 176 

Сметана Б. 185 

Смик О. 13 

Смолявська В. 16 

Смольська Н. 177, 179 

Соболевська Л. 83 

Сов'як Р. 27 

Соколова О. 211 

Соколовський В. 100 

Соколюк В. 56 

Соловйов Г. 12 

Соловчук Л. 16 

Сологуб А. І. 16 

Солодар Д. 106 

Соляников В. 125, 148 

Сом М. 106 

Сон Б. 81 

Соневицький І. 20, 30 

Сор Ф. 175 

Сорокін К. 137 

Сорочинський В. 16 

Сосюра В. 81 

Софієнко О. 81 

Сошинський О. І. 16 

Спарински А. 112 
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Станкович Є. 27 
Старицька О. 183 
Старушик П. 27 
Стасюк Ю. 111 
Стеблянко О. 27 
Стельмах Б. 63, 81, 98 
Стельмах М. 178 
Стемпневський С. 168 
Степаненко М. 137, 150 
Степанов В. 116 
Степанюк А. В. 111 
Степовий Я. 80, 111,  
 168, 189 
Степурко В. 27 
Стефанишин М. 55, 59 
Стеценко В. 90, 100 
Стеценко К. 22, 40, 80, 
 100, 111, 168 
Стецюн М. 100, 111 
Стогхарт Х. 142 
Столярська Л. С. 16 
Столярчук Л. 110 
Стравінський І. 185 
Страделла А. 80 
Стратійчук Р. 86 
Стратілат А. 56 
Стратуца В. 56 
Стречен К. 110 
Стрешнев Н. 106 
Стрітенко В. 81 
Стронько Б. 173, 212 
Струве Г. 100, 106, 110 
Струцюк В. 106 
Супрун А. 90 
Сурженко К. 135 
Суриков І. 189 
Суслов В. 100 
Счастливцева Н. 15 
Табаков П. 30 
Такор О. 59 
Талакін А. 158 
Талліс Т. 177 
Таловиря В. 95, 106, 111 
Танич М. 106 
Танчак І. 86, 105 
Танюк Л. 53 
Тарабій М. 96 
Тараненко І. 151 
Тараненко К. 193 

Тарнавська О. 20, 30 

Тарногородський В. 36 

Таррега Ф. 175 

Татаринов В. 106 

Татарченко Г. 134 

Теличко В. 191 

Теліга О. 64, 77 

Терлецька Г. 146 

Терпелюк П. 133 

Тилик В. 56 

Тилічеєва О. 189 

Тихолоз С. С. 16 

Тичина П. 106, 111 

Тілічева О. 168 

Тілічеєва С. 158 

Тішина О. 122 

Ткач Л. 60 

Ткач М. 47, 56, 81,  

 106, 182 

Ткаченко (Булавка) Г. 16 

Ткаченко Н. 60 

Ткачівський В. 96 

Ткачівський Я. 26, 53,  

 85, 86, 88, 91,  

 93, 105, 108, 146 

Ткачук Г. 96 

Ткачук П. 59 

Ткачук С. 146 

Токар Н. 56 

Толстой Л. 112 

Томас А. 185 

Тонский Д. 119 

Топчій Л. 64 

Травкін В. 160 

Тренет Э. 112 

Триліс В. 27 

Тугарінов Ю. 111 

Тюрк Д. 137, 178 

Тютчев Ф. 59, 100, 193 

Угнівенко О. 17 

Уеббер Е. Л. 155-56 

Украинец В. 60 

Українка Л. 30, 50,  

 70, 77, 89,  

 91, 106, 191 

Улитина О. 112 

Ухач О. 84 

Ушенко И 115 

Ушенко І. 115 

Ушин Е. 106 

Фабріціус П. 172 

Фалькова В. 122, 186 

Федишин С. 96 

Федоришин В. 56 

Федоров О. 106 

Федько В. 47 

Фельцман О. 115 

Ференц О. 72 

Фермануглу Г. 61 

Филипчук З. 69 

Фиштик Й. 98 

Фібіх З. 152 

Фіглюк А. 70 

Фідик І. 53 

Філіпенко А. 106, 158,  

 168, 189 

Філоненко Ю. 79 

Фільц Б. 30, 34, 77,  

 100, 106,  

 111-12, 195 

Фіненко М. 100 

Фіцалович І. 96,  

 130, 187 

Фіцалович Ю. 99 

Фоменко О. 15 

Фоміна М. 56 

Франк М. 172 

Франк Ц. 152 

Франко І. 30, 41,  

 47, 80, 96 

Френкель М. 189 

Френкель Ю. 54 

Фролов С. 116 

Фроляк Б. 27, 151 
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Де хата дитинства 73 

Де шумлять гаї 95 

Девици поют на Дунаи 40 

Девушка 67 

День народження дитячого садочка 99 

День народження лялечки 99 

День народження — свято таємне 99 

День святих Петра й Павла 107 

День. Пізня осінь 40 

Деревня Масалаевка 60 



  

 103 

Дерево роду 56 

Державі молодіти 68 

Державний гімн України 110 

Десь далеко 22 

Десь далеко в темнім небі 22 

Десь на видноколі 96 

Десь тут була подоляночка 100, 146,  

 183, 190 

Деца коло пеца 84 

Джерело 56 

Джерело Франкової криниці 99 

Джерельце 102 

Джмелик 98 

Дзвінковий рушничок 56, 70 

Дзвіночок 191 

Дзвони кохання 53 

Дзвоникові свята 99 

Дзвонять дзвони 47 

Дива 109 

Дивак 100 

Дивлюсь на донечку 59 

Дивлюсь я на небо 80, 98 

Дивлюсь, аж світає 81 

Дивна звичка 191 

Дивная новина 42 

Дивний сніг 113 

Дивні сни 86 

Диво-осінь 110 

Дивоцвіт — ромашка 99 

Дитина усміхається 99 

Дитинства мого пора 56 

Дитячі мрії 100 

Діаночка моя 105 

Діброва зелена 56 

Дівичії ночі 91, 92 

Дівка Явдошка 111 

Дівки в моністах 59 

Дівоча пісня 27, 71 

Дівчатко-пастушок 102 

Дівчина-горянка 106 

Дівчина-калина 53, 106, 135 

Дівчина папороть шукала 68 

Дівчино моя 33 

Дід Мороз 111, 189 

Дідова співанка 84 

Дім під дахом блакитним 110 

Діти Кобзаря 99 

Для дітей і мами 146 

Для мами 60 

Дніпропетровськ 78 

Дністер 83 

До знищення лежить проклята путь 71 

До мого фортепіано 77 

До рідного краю 69 

До святого Андрія 107 

До святого Миколая 107 

До святого причастя 107 

До святого Хрещення 107 

До твого вікна 60, 95 

До України 74 

Добрий вечір тобі 100 

Добрий вечір тобі, пане господарю 190 

Добрий вечір, люди 100 

Добрий дятел 59 

Добрий маг 110 

Добрий Янголе 26 

Добродійні будьмо 90 

Додому 15, 87 

Дождь 112 

Доземний уклін 74 

Доле моя, доле 62 

Доле моя, Україно! 16 

Долина нарцисів 74 

Долю не обманеш 90 

Доля 83, 94, 106 

Домик окнами в сад 56 

Донечка Волині 58 

Донечка моя 57 

Донечкам присвячується 60 

Донечці 105 

Доню сон не обмине 103 

Допоки світ 84 

Дорога 68, 82 

Дорога в дитинство 90 

Дорога в самотність 60 

Дорога до мами 56 

Дорога до світла 12 

Дорога до села 57 

Дорога додому 56, 90 

Дорога любов 16 

Дорога у завтра 95 

Дорога щастя 90 

Дороги 54 

Дорогие девочки 54 

Дорогие мои старики 56 

Дорогі мої батьки 56, 98 



  

 104 

Дорожня 96 

Дорожчої нема 91 

Досвітні огні 23 

Досить, досить, браття, пити 91 

Достигає жито 35 

Достойно есть 104 

Дочекалась мати сина 16 

Дощ іде 102 

Дощик 100, 192 

Дощикова пісня 16 

Дощові цимбали 83 

Дроздова зигзиця 84 

Дружать музика і діти 110 

Друзі 83 

Дударик 146, 190 

Дума про вчителя 108 

Думи, діти мої 96 

Думи мої 27, 81, 111 

Думи мої, думи мої 92 

Думка про тебе 74 

Душа 60 

Душа, душа, чого мене тривожиш 26 

Дядя Клоун 102 

Дякуєм, Тарасе 99 

Дякую, Боже, дякую, Христе 108 

Дякую, Господи 99 

Дятел 116, 146 

Единородный сыне 104 

Елочка 100, 116 

Есть в жизни у каждого встреча 17 

Етапи 108 

Етюд 90 

Єдности просим 96 

Жабенята 99 

Жабенятко 183 

Жабенятко-музикант 183 

Жадана 53 

Жаданий вальс 90 

Жалю гідна 84 

Жасмин 62, 70 

Жду тебе, коханий 60 

Желтые листья 66 

Живи, Кобзарю 87 

Живи у віках, Україно 57 

Живи, Україно 91 

Живим я повернусь 13 

Живімо для добра 53, 85 

Живлюща криниця 74 

Живу тобою 84 

Жизненный путь 15 

Життєвий передзвін 83 

Життя нас позбавляли і оселі 71 

Жінки України 59 

Жіноча самотність 60 

Жовтень вибирає наречену 57 

Жовтий листок — на зеленій траві 78 

Жук 111 

Жук-жученко 112 

Журавель 111 

Журавка 47, 95 

Журавли-журавушки 64 

Журавлик 90 

Журавлина любов 60 

Журавлина Україна 81 

Журавлиний клич 74 

Журавлині заручини 84 

Журавлі 53, 62, 81,  

 89, 96, 102 

Журавлята 89 

Журба 83 

З благословенням Бога 99 

З днем народження 59 

З Донецького аеропорту 99 

З новим роком 108 

З новим роком, Україно 110 

З Різдвом Христовим 15 

З тобою Україно! 191 

За байраком байрак 27 

За єдину родину і єдину країну 74 

За карії оченята 92 

За луною голубою 60 

За нашов стодолов 33 

За нашу вітчизну моліться 57 

За світ встали козаченьки 101 

За сонцем 27 

За сонцем хмаронька пливе 27 

За татарським бродом 81 

За тебе, мамо, в пам'яті молюсь 96 

За тобою 60 

За ту землю 59 

За Україну 59 

За Україну молиться Кобзар 94 

Заблукала моя доля 68 

Заведи, матусю 107 

Заговоренная гитара 67 

Заграй мені, ромо 84 
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Заграй ми, цигане старий 56 

Заграй-но нам, козаче 57 

Загубився песик мій малий 99 

Зажурився явір 74 

Зажурилась Україна 36 

Заиграйте скрипки 119 

Зайчик 113 

Закосичений кличе дзвінок 108 

Закосичені вереснем 83 

Закохалася у тебе 60 

Закувала зозуленька 33, 91, 92 

Залишається слід 60 

Замріяний вальс 98 

Занадився журавель 100 

Запам'ятай мене 88 

Запахи лета 11 

Запитав Господь Марію 108 

Запізніла весна 53 

Заплакав лебідь 60 

Заповзяте кошеня 90 

Заповіт 70 

Запоздалая любовь 11 

Запорука щастя 73 

Заспів 71 

Заспіває соловейко 102 

Заспіваємо Різдво 97 

Заспівай мені, матусю 81 

Заспівайте разом з нами 73 

Засторога 15 

Заступнице усердная 104 

Захисник України 16 

Зацвіла в долині 27, 80 

Зацвіла весна 89 

Зацвіли тюльпани 54 

Зачарована 60 

Зачарована весною 79 

Зачарую 83 

Зачекайте-но, мамо! 56 

Зашуміла ліщинонька 33 

Защебетав жайворонок 27 

Защебетав соловейко 27 

Збаразький козак 59 

Збережи мене 60 

Збирай урожай 189 

Збратані краї 74 

Звездопад 66 

Звірі в лісі 109 

Звонкий Треугольник 119 

Звонче жаворонка пенье 112 

Звучить орган 74 

Згадай матусю 59 

Згадай себе такою 60 

Згадка про хату тепла 56 

Здіймає вітер почуття мої 78 

Здравствуй город 60 

Зеленая рута 33 

Зелене слоненя 112 

Зелений потяг 88 

Земле моя 56 

Земле моя, всеплодющая мати 30 

Земле моя, матінко 70 

Земле Черкаська 81 

Земля ріднесенька 100 

Зима 60, 110, 191, 193 

Зима і мороз 57 

Зима панує над селом 77 

Зима с узорами 67 

Зима, зима 70 

Зимняя песенка 112 

Зимова казка 88 

Зимове танго 86 

Зимовий вальс 146 

Зимовий ноктюрн 59, 86 

Зимонька 189 

Зігріє серце вишиванка 57 

Зійшов місяць 135 

Зірка з неба 107 

Зіронька 89 

Знаєш, мамо, я малим  

боявся смерті 13 

Знайди мене 62 

Зникла Ворскла тихолоза 71 

Знов розквітне розмай 86 

Знову осінь 106 

Знову синє море 79 

Знову цвіте матіола 82 

Знову чути "курли" журавля 12 

Зозуле рябенька 146 

Зозуленька 189 

Зозуля 100 

Зозулька 59 

Золотая менора 66 

Золоті шкільні літа 12 

Золоті, прекрасні мрії 77 

Золото вогню 18 

Зоопарк 63 
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Зоре моя вечірняя 27, 80, 81, 90, 111 

Зоре моя ранняя 90 

Зоренька 106 

Зорепад 103 

Зоря кохання 96 

Зоря над Сеймом 12 

Зоряна пісня 106 

Зрадливе кохання 16 

Зустріч весни 106 

Зустріч з тобою жду, як свята 60 

Зустрічає вас піснями  

"Перепілочка" 57 

Зустрічаймо любов 53, 88 

Зяблики 116 

И мы шагаем 66 

И нарекоша имя Киев 40 

Идеальная семья 11 

Идилия зимней дороги 112 

Ишво дівча 29 

І барвінком, і рутою 27 

І Бог продовжить український рід 57 

І давній, і сучасний 73 

І день іде, і ніч іде 27 

І досі сниться 30 

І дотепер я пам'ятаю день цей 91 

І пахне домом вітерець мені 58 

І шумить і гуде 182 

Іван Підкова 27 

Іванку, Іванку 33 

Іванчику-білоданчику 112 

Івасик 102 

Іде весна-красна 100 

Іде дівча до першого причастя 108 

Іде до нас весна 191 

Іде звізда чудна 22 

Іде шутка з паскою 99 

Іди, іди, дощику 190 

Ідуть наречені 107 

Із Богом говорю тихо 108 

Із Великоднем всіх вас вітаю 26, 99 

Із Різдвом Христовим,  

святом Йордана 99 

Ім'я любові 73 

Ісус по пустелі ішов 108 

Ісус Христос 26 

Ісусове серце 107 

Ішов ледар косити 84 

Ішов милий 33 

Їде коник 113 

Їжте пироги 84 

Їхав козак за Дунай 190 

Їхав козак на війноньку 189 

Їхав молодий козак 178 

Їхали козаки 29 

Їхали хлопчики 99 

Йду до тебе 60 

Йдуть жовняроньки 20 

Йдуть Збройні сили України 91, 99 

Йорданський хрест 108 

Казав мені батько 80 

Казала дівчина 33 

Казка дитячих літ 98 

Казкова мить 18 

Казковий бал 100 

Казковий край 74 

Казкові сни 103 

Казочка 146 

Как жаль 11 

Какая странная судьба 61 

Калачі 189 

Калина 60, 68, 83, 106 

Калина-любов 16 

Калино-малино 33 

Калино червона 47 

Калинове щастя 53 

Калинові дзвіночки 99 

Калинонько-ягідко 15 

Карма гетьмана 71 

Кароока доля 88 

Карпати кличуть 146 

Карпатської Січі сини 74 

Картина жизни 15 

Катерина 82 

Католицьке Різдво 85 

Качан 99 

Каштани 60, 78 

Каштановий цвіт 59 

Каштанові свічі 53 

Квіти боротьби 99 

Квіти рідної землі 58 

Квітка Голгофи 73 

Квітка купальська 57 

Квітнемо нащадками 105 

Квіточка барвиста 108 

Квітує моя Україна 89 

Киев осенний 64 
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Києве мій 68 

Ким виросте пацятко 84 

Киптарик 96 

Кискин блюз 100 

Киця захворіла 193 

Киця-кицюня 106 

Кіблярська співанка 73 

Кізка 188 

Кізочка і Лізочка 84 

Кіндратова "Флора" 73, 84 

Кіт Васюнько 146 

Кладочка 81 

Кленові листочки 189 

Клепачів 59 

Клич мене 63 

Кличе батьківщина 73 

Кличе дзвоник 52 

Клятва верховинця 74 

Кобзарська бандура 99 

Кого искал? 54 

Коза 146 

Козак за кермом залізного коня 54 

Козацька пісня 110 

Козацька похідна 12 

Козацька слава 52 

Козацький марш 190 

Козацький родовід 16 

Колдовская краса 64 

Коли Божа Мати ішла восени 97 

Коли на серці туга 52 

Коли серце до серця тулиться 90 

Коли співають діти —  

співає Україна 63 

Коли цвітуть серця 86, 88 

Колимські дівчата 71 

Колимські дороги 71 

Колисали мене хлопці 72 

Колисанка 102 

Колискова 11, 16, 29, 40, 59, 60,  

 68, 70, 74, 103, 106, 192 

Колискова ведмедику 191 

Колискова для Анни 191 

Колискова для донечки 103 

Колискова для лялечки 146 

Колискова для мами 56, 106 

Колискова для Насті 191 

Колискова для онуки 86, 105 

Колискова для синочка 103 

Колискова Катерини 36 

Колискова майбуття 110 

Колискова Майдану 13 

Колискова татка з війни 13 

Колисонько яворова 57 

Колишній раю 71 

Коло ліса криниця 84 

Коло млина 33 

Коломийка 112 

Колона йде 71 

Колыбельная песня Клары 61 

Коляда 42, 100, 111 

Коляда-колядка 30 

Коляди 42 

Колядка 26, 40 

Колядочка 99 

Кольорові сни 103 

Кому цвістимуть мальви 59 

Конвалія 23 

Коник 189 

Коноплянки 116 

Конотоп 71 

Конотопці 71 

Конотопщина моя мила 12 

Кораблик 12 

Косар 92 

Кот на мельнице 100 

Котик 183 

Котики вербові 60 

Котику сіренький 103, 190 

Котилася ясна зоря 72 

Кохана 52 

Кохана Степана 73 

Коханая Вкраїно 96 

Коханий 70 

Коханий мій, ти як там, в небі 13 

Кохання 78, 79 

Кохання моє 11 

Кохання моє таємниче 60 

Кохання на двох 18 

Кохання першого мотив 90 

Кохання, що на світі лиш одне! 78 

Кохання, я тебе, тебе вітаю 78 

Коханням зігріті 70 

Коханому 60 

Кошеля тоненька 29 

Кошенята 189 

Край благословенний 15 
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Край мій Наддніпрянський 54 

Край неба палає 27 

Край Тальнівський 16 

Кралі в коралях 57 

Краплини мрії 110 

Краплинки 113 

Краса під небесами 73 

Красень-листопад 78 

Краски осени 11 

Красний вечір 146 

Красо України, Поділля 23 

Красунечка зима 100 

Красуня-Полтава 90 

Краю мій чудовий 96 

Крик душі 74 

Крилата вишиванка 83 

Крилаті гойдалки 110 

Криниця 63 

Крислата липа 71 

Кролевецькі рушники 15 

Кручені паничі 94 

Куди ідеш, веснонько 108 

Кує зозуля у саду 36 

Ку-ку 146 

Кукурудзяний вальс 99 

Кукушечка 116 

Кумо, кумо, що варила 190 

Купальська ніч 59 

Купальський віночок 12, 68 

Куриловецькі півні 68 

Куріпочка 111 

Курочка 189 

Курочка кривенька 59 

Кучерявились верби 16 

Ласка 60 

Ластівка летіла 106 

Лебедина пісня кохання 68 

Лебединий манускрипт 90 

Лебеді білі 135 

Лебеді материнства 40, 81 

Левко-блудько 59 

Легенда 20 

Легковажна Магдалина 73, 84 

Легкокрилий журавлик 12 

Лелеки 81, 83, 183 

Леля-весна 83 

Лес зачарован 119 

Лесной бал 106 

Лети моя пісне 17, 98 

Летить галка через балку 27 

Летів пташок понад воду 47, 112 

Летіла зозуля 72 

Летнее золото 112 

Лине мелодія пізня 53 

Липи-герої 71 

Лист до батька 191 

Лист до неба 113 

Лист до Оксани отця-капелана 94 

Листопад 108 

Литургия в Божьем Храме 104 

Лицар слави 59 

Лицарі козацького чину 71 

Лицарі свободи 74 

Лікар УПА 71 

Лілеї 83 

Лісові далі 40 

Лісом, лісом 29 

Літа 15, 83, 86 

Літа минають 56 

Літанія величі Божій 73 

Літаюче танго 90 

Літня пора 113 

Літо 77, 101 

Літо бабине 62 

Літо золоте 111 

Лічилочка 98 

Лічу в неволі дні і ночі 27 

Лохвиця 71 

Лунає музика 58 

Лунай, могутня пісне 96 

Луцьку мій, розкажи 58 

Люба донечко 103 

Люба Україна 113 

Люби-люби 94 

Люби мене 98 

Любий, милий Чудотворче 107 

Любий отче Миколаю 107 

Любила я не Вас 11 

Любимой 12, 60 

Любисток 63 

Любій мамі 189 

Любіть Бога 107 

Любіть Україну 81 

Люблю 66 

Люблю гуцулку-ніч 82 

Люблю, как прежде 12 
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Люблю карпатські сині гори 91 

Люблю тебе, єдина 16 

Люблю тебе, мій рідний степ 36 

Люблю я край свій 89 

Любов 26, 36, 82 

Любов має крила 68 

Любов не перестає 87 

Любов ніколи не минає 93 

Любов панує 17 

Любов — це щастя 17 

Любов'ю Отчою живу 94 

Любовь воспеть хотел бы я 119 

Любовь вошла 61 

Любовь не исчезает просто так 15 

Люди молоді 84 

Людська душа хай  

Господа хвалить 26, 99 

Люлі-люлечки 103 

Люлі-люлі, капітане 103 

Лютий 37 

Лялечка Наталочка 189 

Лялька-мотанка 57 

Ляна 16 

Мавка 83 

Мажорна октавочка 183 

Маївка 40 

Майское утро 116 

Мак цвіте 89 

Маки і блавати 96 

Мала баба курку 84 

Мала баба три сини 56 

Мала секста 183 

Мала секунда 183 

Мала терція та чиста квінта 183 

Малая Ектения 104 

Малиновый звон 56 

Малі музики 146 

Малюки 110 

Мам я красну заградочку 29 

Мама 111, 193 

Мама паску випікала 59 

Маме 60 

Мамин вальс 59 

Мамин день 99, 189 

Мамина вишня 56 

Мамина журба 56 

Мамина коса 56 

Мамина криниця 56 

Мамина малина 83 

Мамина мама 106 

Мамина молитва 15 

Мамина мрія 56, 68 

Мамина пісня 56 

Мамина ружа 60 

Мамина сльоза 182 

Мамина сорочка 56 

Мамина турбота 56 

Мамина хустина 16 

Мамина хустка 60 

Мамине свято 99, 191 

Мамині долоні 16 

Мамині літа 83 

Мамині очі 56 

Мамині руки 56, 110, 191 

Мамині рушники 15, 60 

Мамині слова 63 

Мамині чорнобривці 60 

Мамины глаза 56 

Мамі 16, 60, 91 

Мамі намалюю 99 

Мамо 87 

Мамо люба моя 59 

Мамо не плач 59 

Мамо, мамо 56 

Мамо, цілуйте мене 99 

Мамчин любчик 84 

Мамы ждут 67 

Марічка 83 

Марія захотіла світом  

помандрувати 97 

Марія темним лісом йшла 97 

Марш галицьких ополченців 91 

Марш "Молодої просвіти" 98 

Марширувальна 91 

Материнська балада 56 

Материнська любов 56 

Матері 81, 106 

Матері свято 146 

Мати 56 

Мати моя, Богородице 26 

Мати наша — сива горлиця 56 

Мати-нічка 57 

Мати сіяла сон 56 

Матінка-зоринка 57 

Матінко мила 71 

Матіоли 91 
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Матрешки 112 

Матусин рушник 16 

Матусі 56 

Матуся рідненька 56 

Маю собі брівки шнурочком 102 

Медове вино 83 

Медовий місяць 62 

Межа 98 

Мелодія вітру 83 

Мельник 106 

Мене сварити буде мати 79 

Мені однаково 80 

Метелик під сонцем 105 

Мечиславка 16 

Ми — веселі козачата 52 

Ми веснянку заспіваєм 58 

Ми вінчуєм 26, 99 

Ми внучата Тарасові 99 

Ми вчимося у Шевченка 191 

Ми — діти Волині 58 

Ми діти твої Україно 59 

Ми живемо на Волині 58 

Ми живемо на Україні 100 

Ми з мамою 99 

Ми з тобою 15 

Ми йдемо у перший клас 99 

Ми крокуєм по стежках 99 

Ми любимо весну 178 

Ми маємо матір одну — Україну 96 

Ми маленькі дударі 100 

Ми патріоти України 99 

Ми переможем! 16 

Ми поруч йшли 59 

Ми уже не малюки 99 

Миколай 99, 113 

Миколай Святий іде 111 

Мила волинянко 58 

Мила моя 29, 33 

Мила моя Україна 108 

Милая мама 56 

Милий мій 87 

Милость мира 104 

Милуюсь тобою 99 

Мими и фифи 70 

Минають дні 27 

Минають дні, минають ночі 92 

Мить 60 

Між держав Європи 102 

Мій гріх 68 

Мій журавлик 102 

Мій найкращий лікар 113 

Мій рідний край 16 

Мій Світловодськ 54 

Мій тато 93 

Мій урок гри на гітарі —  

такий захоплюючий і яскравий 183 

Мій чудовий краю 89 

Мій шлях 23 

Місто моє 87 

Місяцю ясний 81 

Місяцю-Князю 47 

Місяць 52 

Місяць в небі загойдався 178 

Місяць яснесенький 30 

Місяць-чарівник 99 

Місячне сяйво 40 

Многая літа 107 

Мова батьківська 99 

Могила січовика 74 

Моє бажання 74 

Моє місто 108 

Моє місто кохане 12 

Моє Полісся 63 

Моє рідне волинське село 59 

Моє рідне село 54, 56 

Моє село 54 

Моє село, мої Криві Коліна 16 

Може, не те і не так я кажу 60 

Мої Боровичі 59 

Мої Кошаринці 68 

Мої Курилівці 68 

Мої літа 98 

Мої Чернівці 82 

Молимось ми мамо 56 

Молитва 26, 56, 67, 94, 178 

Молитва до Богородиці 27 

Молитва до Пресвятої Покрови 20, 30 

Молитва за Волинь 58 

Молитва за Україну 35, 87 

Молитва по душі Назарія 68 

Молитва подяки 99 

Молитва рідної землі 15 

Молитва старої хатини 56 

Молитва України 94 

Молімося 17 

Моліться на вервиці 107 
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Молоді літа згадайме 84 

Молодій парі 107 

Молю тебе 53, 88 

Молюся 74 

Молюся за Україну 74 

Молюся і дякую Богу 83 

Молюсь за тебе, мати Україно 81 

Молюсь на тебе краю мій 89 

Моляться Богу мої матері 99 

Морелі 86 

Мотив любові 90 

Моя бандура 135 

Моя дівчина, ти — це моя юність 78 

Моя земля 74 

Моя любов 74 

Моя мила шатя прала 84 

Моя молитва 74, 81 

Моя родинонька 102 

Моя стежина 80 

Моя Україна 63, 106 

Моя Україно 47, 60 

Мрії 30 

Мрії збуваються 110 

Мрійний вечір у Карпатах 96 

Музика 110 

Музика грає 16 

Музика землі 96, 110 

Музика кохання 68, 87 

Музика рідного дому 98 

Музика щастя 84 

Музыка 112 

Муха 40 

На березі розради 90 

На вгороді коло броду 27 

На весіллі 74 

На вулиці музиченька грає 135 

На вулиці скрипка грає 183 

На горі високій 91 

На городі 33 

На городі біля глина 41 

На городі будяк 178 

На добро 87 

На душі весна 53 

На здоров'я 59 

На зеленому горбочку 106 

На зорі мене, мамо, збуди 95 

На коляду, коляду 108 

На Красному полі 74 

На лісовій галявині 146 

На небі зірка світу звістила 26, 99 

На пам'ять про небесну сотню 74 

На полонині 74, 192 

На Посуллі соловейко 90 

На розпутті кобзар сидить 178 

На роковини Шевченка 23 

На світлий Великдень 73 

На север гуси улетают 15 

На старенькім авто 15 

На човні нас було тільки двоє 23 

Навгороді коло броду 92 

Навчайте мене музиці 106 

Навчи, Боже, українців 91 

Нагірна проповідь Месії 96 

Над колискою 103 

Над рікою 74 

Надвечір'я 63, 68 

Надія 23, 89 

Надія, Віра і Любов 52, 78 

Наедине 60 

Найкраща сотня в небо йде 59 

Наймиліше слово 74 

Найперший сніг 11 

Найсвітліше Святодійство 73 

Налетіли журавлі 33 

Нам Богом жизнь эта дана 17 

Нам потрібна ще одна Одеса 78 

Намалюй зірницю 60 

Напийся вроди 84 

Напиши мені пісню 59 

Напровесні 23 

Народе мій, зніми полуду 96 

Нарциси 59 

Нас багато, ми усі завзяті 16 

Нас не здолати 16 

Наснилося мені 89 

Настала зима 189 

Настанова зайченятам 11 

Настуня 63 

Наталя 59 

Научила мати 96 

Нація 99 

Наш дім 88 

Наш духовий 16 

Наш Карпатський край 96 

Наш майдан 108 

Наш отаман Гамалія 27 



  

 112 

Наш палац 102 

Наш Тарас 57 

Наш татусь 108 

Наша любов 73 

Наша сонячна земля 91 

Наша Україна 54 

Наше місто 99 

Нашим педагогам 99 

Наші предки 74 

Наші танці 99 

Нашоє село 73 

Нащо мені женитися? 27 

Нащо мені чорні брови 27 

Не барися 84 

Не брошу камень в прошлые года 66 

Не дай ся чекати 73, 84 

Не женися на красі 84 

Не забудеш 59 

Не забудь 63, 98 

Не забудь, не забудь юних днів 47 

Не запізніться 60 

Не згадуй Бога надаремно 26 

Не здатні ми на ризик втечі 71 

Не исчезають в жизни чудеса 116 

Не люблю осінньої ночі 69 

Не любов 64 

Не можу відпустити Майдан 13 

Не надійся на шпаргалку 106 

Не надо бояться 112 

Не плач, матусю 57 

Не подумай, друже 59 

Не продайте діти, України 60 

Не розчаровуйся в Україні 96 

Не світ, не зоря занімалася 111 

Не світи, місяченьку 30 

Не слухайте 60 

Не снись 91 

Не співайте півні 30 

Не стучи в мою дверь в полночь 61 

Не сумуй, не журись 90 

Не так тії вороги 27 

Не така ти, як всі 85, 86 

Не тополю високую 92 

Не треба слів! 77 

Не тягни кота за хвіст 84 

Не уходи, Господь 97 

Не цурайсь родини, брате 90 

Не щебечи, соловейку 80 

Небесна сотня 57 

Небесний благовісник 73 

Небесні ангели 74 

Небо і земля 42 

Невгамовна осінь 54 

Неділя м'ясопусна 37 

Неділя по Різдві Христовому 37 

Неділя Святих отців першого 

Вселенського собору 37 

Неділя сиропусна 37 

Недоспіваний біль 59 

Незабутнє 81 

Незабутні герої 74 

Незабутній день 108 

Незабутній погляд 68 

Незабутній ювілей 74 

Незалежна моя батьківщина 54 

Нема коли 70 

Немає України без калини 106 

Немов пташки 56 

Нене Україно 15 

Неопалима купина 96 

Непослушные реснички 106 

Несе Галя воду 33 

Нескорені 71 

Нехай гнеться лоза 111 

Нехай лютує хуртовина 47 

Никогда не плач 61 

Нині, Адаме, розвеселися 42 

Нині ніччю хтось співав 59 

Нитка до нитки 60 

Ні за кого я так не молився 47 

Ні, ти живий 59 

Ніжинський вальс 12 

Ніжне слово Мама 99 

Ніжний вальс 16 

Ніжний вересень прийшов 99 

Німа молитва 60 

Ніч голуба 59 

Ніч розлуки 64 

Ніч спустилась тиха 16 

Ніч яка місячна 183 

Ніченька ясна 90 

Нічиє 90 

Нічка на Купайла 90 

Нічка найдовша 99 

Нічка сіроока 57 

Нічний дощ 11 
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Нічний Івано-Франківськ 53 

Нова радість 42 

Нова радість стала 42, 110-11, 190 

Новий рік 78, 111, 146 

Новогоднее 66 

Новорічна гра 146 

Новорічна радість 191 

Новорічна співанка 95 

Новорічний вальс 99 

Новорічний хоровод 90 

Новый год 116 

Ноктюрн серця 18 

Ностальгия 66 

Ностальгія 60 

Нотки-мандрівнички 183 

Нотки на даху будинка 183 

Ночь-волшебница 11 

Ну що б, здавалося, слова 30 

О благородна Катерино 107 

О благословенна Богородице 26, 99 

О Боже, спаси і помилуй 73 

О, вільна ненько Україно 96 

О всі святії українські 107 

О Маріє, Мати Божа 107 

О милостива Мати 26 

О, мово України 96 

О націє, дужа і вічна, як Бог 77 

О славна жінко 91 

О слова рідне 96 

О хто, хто Миколая любить 29 

Обворожительные глазки 67 

Обласкане літо 54 

Облога 71 

Обніміте ж, брати мої 36 

Обніміться, свати 16 

Образили 106 

Овсій 68 

Од Києва до Лубен 110, 190 

Од села до села 27, 80 

Ода батьківській хаті 94 

Ода Десні 60 

Ода життю 17 

Ода Лубнам 90 

Ода олімпійському вогню 91 

Ода сім'ї 60 

Одвічна колиска 74 

Одинока скрижаль 83 

Одна гора високая, а другая низька 80 

Одна родина 74 

Одна сім'я 74 

Однокласники 70 

Ой, а в городі росла лелія 36 

Ой, бандуронько, золотоголоса 17 

Ой важу я важу 80 

Ой вербиченько 111 

Ой вербо, вербо 81, 111 

Ой верше, мій верше 29, 33, 36, 63 

Ой виострю товариша 92 

Ой, Волинь моя рідна 58 

Ой встаю раненько..." 102 

Ой гай, мати, гай 30 

Ой глибока осінь 60 

Ой гляну я, подивлюся 92 

Ой гніваються хлопці 33 

Ой гоп, решето 16 

Ой горіла полонина 33 

Ой дивна, дивна наша родина 30 

Ой діброво — темний гаю 27, 92 

Ой дівчина, дівчина 78 

Ой дівчино милая 16 

Ой Дніпре мій, Дніпре 92 

Ой є в лісі калина 190 

Ой жалю мій жалю 47 

Ой жаль шевця 72 

Ой Жур-Журавель 189 

Ой за горою 112 

Ой зажену сиві воли 33 

Ой, зацвили фіялочки 33 

Ой, зацвіли гори 84 

Ой зійди, зійди, ясен місяцю 80 

Ой зійдися, родинонько 57 

Ой, зіронько вечорная 33 

Ой і не стелися хрещатий барвінку 80 

Ой коли б я сокіл 80 

Ой коло млина шумить дубина 41 

Ой крикнули сірі гуси 27, 91, 92 

Ой кувала зозуленька 72 

Ой кум до куми 33 

Ой летіла горлиця 30 

Ой летіла зозуленька 87 

Ой лопнув обруч 190 

Ой, люлі, люлі, моя дитино 92 

Ой мала я ружу 33 

Ой минула вже зима 190 

Ой на горі жито 111 

Ой, на горі калина 115 
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Ой на горі пшениченька 33 

Ой на горі та й женці жнуть 190 

Ой на річці на Ордані 22 

Ой нависли чорні хмари 69 

Ой над Вифлеємом 100 

Ой, над ставом, ставом 15 

Ой не буду все лем банувати 29 

Ой не п'ються пива-меди 27 

Ой, не ходи, Грицю 33 

Ой ну, люлі, люлі 103 

Ой одна я, одна 27 

Ой пане Іване 22 

Ой пігнала дівчинонька  

ягнятонько в поле 41 

Ой під вишнею 80 

Ой під калиною 33 

Ой піду я до криниці 16 

Ой, піду я через сад 20 

Ой по горі, горі 41 

Ой по горі роман цвіте 92 

Ой поля, ви, поля 36 

Ой попливи, вутко 36 

Ой продала дівчина курку 178 

Ой рятуйте, мамо 16 

Ой світи, місяченьку 41 

Ой сивая та і зозуленька 111, 115 

Ой, сивая та й зозуленька 183 

Ой, стрічечка до стрічечки 65, 91,  

 92, 191 

Ой там за горою 36 

Ой там на горі дубина 33 

Ой, там при долині 47 

Ой ти, дівчино, зарученая 183 

Ой ти дубе, дубе 33 

Ой ти, жайворонку 36 

Ой ти знав, нащо брав 183 

Ой ти зоре вечорова 90 

Ой ти, коте, не гуди 103 

Ой ти, місяцю 91 

Ой ти, соловейку 20, 101 

Ой той хлопец з Капушан 29 

Ой три шляхи широкії 27, 81 

Ой у гаю, при Дунаю 33 

Ой у лісі, на полянці 35 

Ой у лузі при дорозі 81 

Ой у полі 29 

Ой у полі верба 33 

Ой у полі два дубки 135 

Ой у полі криниченька 90 

Ой у полі плужок оре 110 

Ой у полі три криниченьки 81 

Ой у темнім гаю 59 

Ой упало сонечко 79 

Ой, хмариться, туманиться 20 

Ой, хмелю ж мій, хмелю 33 

Ой ходила дівчина бережком 100, 190 

Ой ходить сон 63, 190 

Ой чий то кінь стоїть 135 

Ой, чия ж то крайня хатка 82 

Ой чого ж ти почорніло 27 

Ой чого ти дубе 80 

Ой чого ти почорніло 27 

Ой чом не прийшов 135 

Ой я в батька одиниця 178 

Ой, як багато говорили очі! 90 

Околиця 90 

Октава днів моїх земних 93 

Оленка-рукодільниця 191 

Оленчині вишиванки 106 

Олесина пісня 95 

Он ярочки зелененькі 77 

Опадає листя 16 

Опілянка 83 

Опришки 74 

Опять поет душа 70 

Орися ж ти, моя ниво 92 

Орлята 74, 89 

Освідчення 86 

Освітяночка 15 

Оселя батьків 56 

Оселя чеснот 73 

Осенний блюз 64 

Осенняя песенка о счастье 11 

Осиченька 69 

Осіннє золото 80 

Осіннє щастя 88 

Осінній бал 57 

Осінній вальс 87 

Осінній мед 70 

Осінній сніг 90 

Осіння елегія 90, 96 

Осіння надія 60 

Осінь 54, 68, 96, 99, 189, 191 

Осінь замітає 59 

Осінь золота 12, 60, 90 

Осінь котиться стиглим яблуком 94 
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Осінь прийшла 82 

Осінь прощається з нами 78 

Осінь розкладу на кольори 57 

Осінь, ти така ж, як і була 78 

Останній вальс 68 

Останній дзвоник 106 

Остання любов 59 

Осторожный снег 116 

Ось виросла троянда 97 

Ось по безмірній гладині 97 

Ось та зірка 78 

От печки 56 

Ота стежина 90 

Отца и Сына 104 

Отчий дом 56 

Очі коханої 53 

Павучок мандрівник 183 

Паде зів'яле листячко 96 

Падолист 83 

Палітра рідного краю 193 

Пам'ятай 16 

Пам'яті героїв, що віддали своє  

життя за Україну 40 

Пам'яті друга 68 

Пам'яті Небесної сотні 192 

Пам'яті Тараса Шевченка 193 

Пам'ять 62 

Пам'ять батька 56 

Пам'ять матері 56 

Пам'ять серця 73 

Пане господаре, я на вашім дворі 22 

Панове, радість дай вам Бог 97 

Парасолі та плащі 113 

Парасолька 11 

Парасольки 100 

Партизанский край приветливый 15 

Паска гонорова 108 

Пастушок 74 

Пасха Господня 37 

Пасхальная агада 66 

Патріоти України 91 

Паучок и росинка 100 

Пелюстковий вальс чекання 90 

Пелюсточка квітучої Волині 58 

Перед вічності порогом 73 

Перед ким я голову схилю 73 

Передноворічне 85 

Переливи терцій 58 

Перепілонька 111 

Пересторога 74 

Перлина серця 84 

Перлини 99 

Перше вересня 12, 98 

Перший вчитель 191 

Перший сніг 189 

Песенка дворника 11 

Песенка о звездах 70 

Песенка о слоновьем хоботе 70 

Пингвин 100 

Писанка 98 

Письмо матери 56 

Пишайся тим, що — українець 16 

Під дубиною 33 

Під дубом столітнім 47 

Під ковдрою осени 64 

Під образом 191 

Підійду, обійму 99 

Підняла лебідка білі крила 56 

Пізня весна 85 

Пірнай у річку знань 191 

Пісенька дощу 183 

Пісенька-загадка 183 

Пісенька-незнайка 183 

Пісенька октавочка-стрибалочка 183 

Пісенька-писанка 82 

Пісенька посульських козачат 90 

Пісенька про бабусю 189 

Пісенька про їжачка 95 

Пісенька про лінь 111 

Пісенька про маму 189 

Пісенька про ноти 183 

Пісенька-співаночка 106 

Пісенька хвалька 106 

Після причастя 108 

Пісне — живи 81 

Пісні до пречистої Діви Марії 107 

Пісні до святих 107 

Пісня 29 76 

Пісня ветеранів Тального 16 

Пісня випускників 68 

Пісня водія-дальнобійника 90 

Пісня для пароха 107 

Пісня до святого причастя 107 

Пісня дружби 74 

Пісня єднання 15 

Пісня з дороги 90 
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Пісня з чужини 16 

Пісня-зажура 68 

Пісня кохання 74 

Пісня Лесі 58 

Пісня Миколи-листоноші 62 

Пісня молодих трударів 95 

Пісня наша дзвенить 100 

Пісня орача 59 

Пісня поля 83 

Пісня про Афган 59 

Пісня про Буковину 52 

Пісня про вчительку 98, 111 

Пісня про гетьмана Івана Мазепу 36 

Пісня про Горохів 89 

Пісня про Загвіздя 85 

Пісня про Івано-Франківськ 108 

Пісня про Кобзаря 94 

Пісня про козаків 69 

Пісня про Крути 59 

Пісня про Луцьк 58 

Пісня про матір 59 

Пісня про Миколу Куделю 59 

Пісня про Немерче 68 

Пісня про Олексія 59 

Пісня про рідне село 16 

Пісня про сліпого музику 11 

Пісня про Україну 52, 110 

Пісня про Хотинщину 52 

Пісня про Ялту 70 

Пісня самотнього серця 85 

Пішов милий 115 

Піштова натура 84 

Плавай, плавай, лебедонько 27, 65 

Плач 40 

Плач матері 74 

Плач на Успение 104 

Плекаймо разом неньку-Україну 90 

По горі — чебрець 60, 95 

По діброві вітер виє 27 

По дорозі жук, жук 190 

По дорозі рак, рак 65 

По широкій річці 72 

Побила шевця 72 

Побилися за ня хлопці 84 

Побреду 135 

Повернися, милий 70 

Повертайся до нас 93 

Повертайтеся, синочки 57 

Повій, вітре, на Вкраїну 81 

Повірмо в себе — молитва 47 

Повішу я колисочку 189 

Повіяв вітер степовий 36 

Повстанський стяг 35 

Погляньте, човник приплива 97 

Поговори со мною мама 56 

Под новый год 116 

Под свечами трепещут иголки 106 

Подаруй 59 

Подаруй мені... себе 53 

Подвижники Духновича  

й Шевченка 73 

Подивлюся, аж світає 30 

Подоляночка 100, 190 

Подружжя — тайна превелика 107 

Подружній вальс 90 

Подснежник 106 

Подяка 26, 60 

Подяка матусі 192 

Поема "Волинь" 58 

Пожену я лебеді 33 

Позич мені 84 

Пока жива наша любовь 61 

Поки є до кого 73 

Покличу пісню солов'їну 57 

Поклін тобі, співаче 96 

Поклон земной 106 

Покохай мене 15 

Покров Богородиці 37 

Поле крові та любові 73 

Поле чудес 68 

Полетів бим на край світа 47 

Полин 16 

Полісянка 89 

Поліський хлопчина 60 

Політ журавлиний 54 

Полтавський край 62 

Полюбив-покохав 15 

Полюбила чорнобрива 96 

Полярне літо 71 

Помишляю день страшний 20 

Поміж трьома дорогами 20 

Помічниця 83, 191 

Помнишь, мама? 56 

Помню, мать, бывало 119 

Помолимось за Україну 96 

Помолімось 108 
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Помолімось, брате 99 

Попелюшка 68 

Попід гаєм зелененьким 33 

Попід горою 29 

Попливи, віночку 52 

Пори року 102 

Породила мати сина 96 

Посадил полынья 112 

Посадила-м черешеньку 72 

Посвята 15, 18 

Посвящение друзьям 11 

Посилала мене мати 33, 135 

После дождя 115 

Посміхайтеся 110 

Поспів 71 

Посріблений козак 68 

Поставлю свічу 72 

Постелю рушники вишивані 56 

Постна тріодь 37 

Постукаю в шибочку "Мамо!" 56 

Посульська хліборобська 90 

Посульський вальс 90 

Посульського краю столиця 90 

Потанцюєм трішки 99 

Потаський край 16 

Потята Україна встане 71 

Похолодало 54 

Похоронний дзвін 74 

Поцілунок 88 

Почекай мене, мамо 56 

Почуй, помилуй, поможи 73 

Почуття невипитого цвіт 69 

Правда 74 

Правду серце мені віщувало 59 

Праведная душе 27 

Прагну творити добро 107 

Празник починається 99 

Пракоріння моє із села 90 

Предвічна суть 53, 85, 93 

Прекрасна панно 57 

Преображення Господнє 37 

Пречистая Діва 97 

При довірливій надії 60 

При лісочку 107 

Привітальна 191 

Пригорнись до мене, донечко мала 103 

Пригорнись, моя люба, до мене 91 

Признатися мушу 73 

Приидите поклонимся 104 

Приїдьте додому 60 

Приїжджайте до нас в гості 99 

Приїхав хлопець із АТО 95 

Приїхав хлопець у село 60 

Прийди й зостанься 90 

Прийди, прийди, сонечко 146 

Прийшла весна 191 

Прийшла кума до кумоньки 100 

Прийшли до Тебе ми, Ісусе 107 

Прикарпатський університет 53 

Приколю прощальну незабудку 108 

Прилетіли диво-птиці 103 

Прилинь, прилинь 96 

Прилітай журавлику 16 

Прилітай, моя ластівко 121 

Принц 59 

Присвята матері 56 

Присвята татусеві 15 

Приснилось матері 56 

Присяга 68 

Присядь-ка поближе, дружок 12 

Приход весны 106 

Причастен 104 

Причастям доброти зігрійся 73 

Пришла зима 116 

Пришов би я до вас 29 

Про бабусю 63 

Про искусство 100 

Про ключі 146 

Про кума і куму 16, 81 

Про ляльку 189 

Про мышку в рояле 100 

Про Олечку 106 

Про що курличуть журавлі 73 

Проводжала мати сина 81 

Прозріння 56, 93 

Пройдемся мысленно  

по фронтовому следу 54 

Прокидайтесь, Карпати 146 

Проліски 59 

Пролісок 106 

Промайнуло літо 70 

Променята 146 

Промінь кохання 85 

Пророк 27 

Просительная Ектения 104 

Прославлена 26 
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Прости мені, моє кохання 91 

Прости нас, Боже.. 93 

Просто кохаю 16 

Протікала річка 146 

Прошу Всевишнього, щоб  

мати ще жила 56 

Прощай, люба 16 

Прощальний вальс 91, 99 

Прощание с птицами 11 

Прощання з журавлями 111 

Пряла б же я куделицю 33 

Псалми Давидові 92 

Птаха-мати 90 

Пурим 66 

Пытаясь что-то сохранить 64 

П'ятидесятниця 37 

Радісне жабенятко 40 

Радість нам ся явила 42 

Радості по вінця 16 

Радуйтеся Праведнії 30 

Раз, два, три, чотири 190 

Разбойника Благоразумнаго 20 

Разгулялась вьюга белая 11 

Разлука 66 

Райдуга душі 60 

Райська перлина 73 

Райські яблука 85 

Ранкова пісня 189 

Рання зірка 88 

Рано-вранці дзвонять дзвони 107 

Рано-вранці у недільку 73 

Ранок 83, 191 

Ратуша в місті Франка 99 

Ребуси 146 

Реве та стогне Дніпр широкий 80, 110 

Ревність 15 

Революція 13 

Реквієм 13 

Реквієм Небесній Сотні 13 

Рекрутська пісня 33 

Речетатив і арія Дардануса 80 

Речетатив і арія Ксерка 80 

Речной сверчок 116 

Рибалка молоденький 115 

Рідна Горохівщина 89 

Рідна земля 81, 91 

Рідна мати моя 56 

Рідна мова 90, 96 

Рідна мова вкраїнська моя 99 

Рідна моя землечко 99 

Рідна сторона 106 

Рідна хата 56, 93 

Рідна школа 53 

Рідне село 57 

Рідний двір 90 

Рідний дім 57, 60 

Рідний дубочок 189 

Рідний край 106 

Рідний край Галичина 99 

Рідний сад кохання 90 

Ріднокрай 90 

Різдвяна колискова 146 

Різдвяна ялинка 85, 105 

Різдвяний садок 97 

Різдвяні вітання 99 

Ріка мого роду 93 

Родина 56, 83 

Родинна криниця 53 

Родительский дом 56 

Родные места 56 

Рожевіє в степу небокрай 98 

Розвивайся 33 

Розвивайся, лозо, борзо 96 

Розгнівилась на літо зима 100, 111 

Роздум 62 

Розкажи матусю 178 

Розквітай, українська державо 57 

Розквітли яблуні в садах 178 

Розкинулись простори казкові 54 

Розлука 59 

Розовое дерево 66 

Розплата настане 74 

Розпрощався стрілець 35 

Розпрягайте, хлопці коней 33 

Розставання 60 

Розстріляна мелодія 68 

Розцвіла у лузі червона калина 54 

Розцвіла черешня 78 

Розцвіли так пишно хризантеми 59 

Роки 62 

Рок-н-ролл 102 

Роксолана 68 

Романс 60 

Росава 81 

Росла собі калина 91, 99 

Рости, українська дитино 178 
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Рости, хмелю 33 

Ружа-дівчина 58 

Руки матерів 96 

Рушник 87 

Рушники-обереги 57 

Рятуй мене 84 

С днем рождения, Артек 70 

С Днем рождения, Ялта 70 

Сад Василя Симоненка 90 

Садок вишневий 27 

Садом, садом 16 

Сама я рожу садила 33 

Самота 94 

Самотні зорі 60 

Самотній вальс 94 

Самотність 16, 70 

Самый главный из гостей 116 

Санитарочка 12 

Свайба гуляє 90 

Свете тихий 112 

Светлячок 106 

Світ дивиться 16 

Світ дитинства мого 16 

Світ дівочої краси 83 

Світ чудес митця 58 

Світанкова пісня 90 

Світанкової пори 60 

Світе ясний 27 

Світе ясний! Світе тихий 92, 96 

Світла паняночка 97 

Світло з Ісусом гомоніло 108 

Світло любові 60 

Світломісячна ніч 59 

Світлофор 109 

Світлочола чарівниця 191 

Свічечка Майдану 13 

Свічі воскові 40 

Свічка 26, 99 

Свою доню я люблю 103 

Свята Анно 107 

Свята ніч 29, 97, 190 

Свята світлиця 90 

Святе очищення водою 108 

Святий Боже 20 

Святий любові гімн 86 

Святий Миколай 99, 190 

Святий Миколай не жаліє  

дарунків 99 

Святий Миколаю 107 

Святий отче 99 

Святий отче Миколаю 99 

Святий Юрію 107 

Святилен Архангелу Михаилу 104 

Святим Різдвом 108 

Святиня 16 

Святиня для всіх нас 99 

Святки 116 

Святкова 52 

Святкова пісня 189 

Святковий рок-н-рол 100 

Святкує Пасху Україна 53 

Свято букваря 99 

Свято міста 12 

Свято ялинки 99 

Святый Боже 104 

Сей день створив Господь 73 

Село моє 59 

Село під горою 90 

Семеро гномів 111 

Серед поля широкого 102 

Серенади без гітари 84 

Серпень 37 

Серце золоте 99 

Серце щемить 66 

Сивий коню 47 

Сивий Сонько 57 

Сиві печалі 13 

Сиджу я край віконечка 33 

Сиза далечінь 53 

Синам Карпатської Січі 74 

Синий и зеленый на земле 17 

Сині чари 84 

Синівський вальс 99 

Синій птах 59 

Синові в дорогу 63 

Синочок 68 

Сину, сину, сину.. 103 

Сипле осінь листячко золоте 106 

Сипле, сипле сніг 100 

Сів ведмедик у машину 146 

Сільрада 16 

Сім хризантем 90 

Сіра киця 68 

Січень 37 

Січова похідна 81 

Січовики 74 
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Сіяв мужик просо 100 

Скажу їй сьогодні 84 

Сказав батько 99 

Сказочная Ялта 70 

Скоро сонечко пригріє 111 

Скочив стрільчик молоденький 108 

Скрипалик-цвіркунець 110 

Скрипаль 146 

Скрипка 82 

Скрипка грає 96 

Слава в Вишніх 97 

Слава Україні 96 

Слався, Господь, у висотах 97 

Сліпий кобзар 71 

Слово Ярославни 15 

Слово, чому ти не тверде як криця 23 

Слоненята 109 

Слышу голос с небес 12 

Сльози перли 23 

Смерекова хата 56 

Сміх і квіти 70 

Смішний дідусь 105 

Смуга перешкод 91 

Снежный кролик 116 

Снігурі 111 

Солдати війни 16 

Солнце краешком касалось 64 

Соловей і троянда 106 

Солов'їна підмога 60, 95 

Солов'їний день 53 

Солов'їні пісні 74 

Солодке каяття 90 

Солодкий гріх 53 

Солодкий сон 103 

Солодкі сни 105, 146 

Сон-птаха 103 

Сон та Дрімота, за руки взялися 103 

Сонечко 100, 183, 189 

Сонная песенка 112 

Сонце 67 

Сонце гріє, вітер віє 27, 81, 178 

Сонцеграй 11 

Сонця шляхом 97 

Сонячне кохання 60 

Сонячний зайчик 102 

Сонячний струм 40 

Сонько-Дрімко 103 

Сороконіжка 113 

Сороконожка 70 

Сосниця 60 

Спасибі, Боже 108 

Спи, Ісусе 190 

Спи, дитино, спи 26 

Співа народ увесь 99 

Співай, моя любове 94 

Співай, співай, моє "Поріччя" 16 

Співаймо разом 86, 105 

Співанка не для всіх 84 

Співаночка 58, 100 

Співаночка у зорянім намисті 57 

Спіши до матері 53 

Сповідь на руїні 90 

Спогад 52, 62 

Спогади, як росли, джерельцем 

скотились 15 

Сподівання 74, 83 

Спомин про вчительку 106 

Спрут гробить кожну 71 

Стара хата 53, 85 

Старе місто 74 

Старий дід 70 

Старий мотив 90 

Старі думи 59 

Старі Санжарі 71 

Старый ворон 66 

Стежина 60, 83 

Стежина в світ 90 

Стежина до Ісуса 107 

Степовичка 16 

Стережися мандрагори 84 

Стоїть в задумі рідна хата 56 

Стоїть верба 33 

Стоїть гора високая 80, 111 

Стоїть над кручею Тарас 81 

Стоїть серед степу берізка 89 

Стоїть явір над водою 36 

Столик на двоих 70 

Столична телиця 73 

Стою із нею сам не свій 60 

Стою перед іконою 107 

Стрітення Господнє 37 

Струмок весняний 89 

Струмочок 99, 191 

Сугубая Ектения 104 

Суд праведний 74 

Сузір'я "Націоналіст" 71 
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Сукня моя біла 68 

Сумна байка 84 

Сусіди 71 

Счастье 67 

Сыновьям Украины 15 

Сырецкий парк 66 

Сюїта для дитячого хору 191 

Сяєво небес 99 

Сьогодні Бог вас поєднав 107 

Та болять ручки 33 

Та нема в світі гірш нікому 80 

Табурин 189 

Таїна 85 

Таїть Колодяжне пісні 58 

Так було 74 

Так велів сам Бог 68 

Так співає Мамай 96 

Така її доля 27 

Така, як ти, колись лілея 91, 92 

Тальнівський парк 16 

Тальянківська колискова 16 

Там, де гречка й мадрагора 84 

Там, де крута гора 82 

Там, де музика і квіти 73 

Там, де небо таке голубе 96 

Там де твій народ 73 

Там де Ятрань круто в'ється 80 

Там за лісом 33 

Там за лісочком 33 

Там на горі сніг 33 

Там, попід лісом, темним бором 35 

Там, у чорному лісі 91 

Танго кохання 90 

Танець долі 18 

Танець моєї юності 12 

Танець осінніх листочків 189 

Тарасова Україна 15 

Тарасова хатина 99 

Татове подвір'я 83 

Татові 68 

Таточку наш, тату, сизокрилий  

пташку 57 

Твій погляд пронизує серце мені 60 

Твій слід 60 

Твій човен надії 59 

Твій, Україно, голос 96 

Твоє "Прощай" 60 

Твоя 87 

Твоя любов — мій вічний календар 64 

Тебе поєм 30 

Темненька нічка 97, 190 

Терен квітне 60 

Тече вода 82, 189 

Тече вода в синє море 57 

Тече вода каламутна 33 

Тече вода, тече 29 

Тещоград 90 

Ти 82 

Ти — життя мого суть 88 

Ти в моєму серці, Україна 96 

Ти вимріяла ніч 86 

Ти день я ніч 87 

Ти до мене не ходи 115 

Ти ж така співуча 66 

Ти ж, моя хусточка 106 

Ти знов мене з летаргії збудила 69 

Ти знову мені наснилася 16 

Ти, кохана дружино 60 

Ти мене не вколисуй тишею 64 

Ти мене не забудь 96 

Ти моя країна, рідна Україна 99 

Ти не буди весну кохання 60 

Ти така, як я 73, 84 

Ти чуєш серця монолог 70 

Тирани 74 

Тихая ночь 115 

Тихий романс 60 

Тихі й голосні дзвіночки 189 

Тихіше, дужче в бубон бий 189 

Тихо-голосно співаймо 189 

Тихо, тихо Дунай воду несе 47 

Тиша, прохолодь 59 

Тік-так 109 

Тільки б ти, Україно, була 81 

Тільки з тобою 17 

Тільки хто і коли? 60 

Тобі 12, 60 

Тобі краси не позичати 108 

Тобі, рідний краю 74 

Томина неділя 37 

Тополина доля 98 

Тополі 16, 53 

Тост до Русі 47 

Трава детства 11 

Травень 37 

Травко-муравко 30 



  

 122 

Традиції 99 

Тра-та-та 183 

Тренос 71 

Три дівчини 96 

Три літа 92 

Три матусі 193 

Три сини 87 

Трійце предивна 26 

Троїсті музики 52 

Тропарь Пасхи 104 

Тужить душа циганська 16 

Тук, тук, чобіток 190 

Туман, туман долиною 108 

Ты меня не влеки 66 

Ты откуда, музыка? 100 

Ты у меня один 70 

Тяжко-важко в світі жити 27 

У білому всьому, неначе пір'їнки 108 

У веселому селі 84 

У гаю, гаю 27, 92 

У гетьмана були, і командарми 71 

У горах Карпатах 63 

У Зарваниці 108 

У Києві на Подолі 27 

У крові втоплено знамена 71 

У літню ніч 70 

У машини 99 

У нас на Волині 58 

У нашім парку 99 

У нашім раї на землі 92 

У нашому дворі 22 

У небесну вічність 59 

У неділю пораненьку 59 

У новорічну ніч 102 

У перетику ходила 27 

У полі, у полі 101 

У радості й мирі 107 

У саду душі моєї 16 

У самовара 11 

У світ вдивляється Тарас 96 

У сім'ї свобідних народів 74 

У стаєнці 107 

У храмі на престолі 108 

У школу 190 

Ударили дзвони 99 

Удвох молитись 108 

Ужгород 191 

Україна 93 

Україна волошкова 108 

Україна квітуча 67 

Україна — країна моя 67 

Україна, краса твоя ніжна 67 

Україна, любов моя 135 

Україна мила 78 

Україна — наша Батьківщина 96 

Україна одна 99 

Україна у вогні 74 

Україна чекає 12 

Україні 53 

Україні служити солдатом 146 

Україно 87 

Україно, Голгофо Висока 47 

Україно моя 16, 47, 78 

Україно моя, доброго ранку 135 

Україно моя неозора 96 

Україно моя, Україно 16, 52, 81 

Україно, серце моє 67 

Україночка 78 

Українська душа 63 

Українська мова 99 

Українське небо 96 

Український мотив 90 

Українські простори 91 

Умираю, моя мати 178 

Умій пригощати 106 

Упав сніжок білесенький 107 

Упала вниз уставшая звезда 70 

Урожайна 16 

Урок для синка 84 

Усе в цім слові 95 

Усі гори зеленіють 191 

Усікновення чесної голови Йоана 

Хрестителя 37 

Усміхнулась вишенька 99 

Успення Пресвятої Богородиці 37 

Утоптала стежечку 27, 106 

Уточки любі мої 54 

Утро 100 

Учителю, сьогодні Ваше свято 108 

Учітеся, брати мої 27 

Фартушок бабусин 99 

Франкова задума 99 

Французькі фрески 40 

Футбольний гімн 78 

Хай Благовіст обійме цілий світ 57 

Хай дзвенять бандури 47 
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Хай лунає пісня дзвінко 58 

Хай на небі завжди буде ясно 15 

Хай родить хліб 89 

Хай тобі насняться мрії кольорові 146 

Хата мого дитинства 96 

Хата моя, біла хата 56 

Хвала і честь тобі, Вкраїно 96 

Хвала тобі, Вкраїно 96 

Хвалімо Господа 26 

Хвостики-метелики 110 

Херувимская песнь 104 

Херувимська 30 

Хитренький коточок 103 

Хитрый кенгуренок 106 

Хіп-хоп 83 

Хлоп'ята і дівчатка 110 

Хлоп'ятко-ластів'ятко 103 

Хмари 26 

Ходжу, блуджу по чужині 72 

Ходила я по садочку 33 

Ходит дівча по садочку 29 

Ходить вітер очеретом 96 

Ходить дівча по садочку 72 

Ходить зайчик 146 

Ходить квочка коло кілочка 190 

Ходить осінь золотиста 113 

Ходить сонко по вулиці 106 

Ходить сорока 33 

Холодні клавіші 102 

Хор русалок 121 

Хоровод 96 

Хортиця 11 

Хоругва Олени Теліги 59 

Хотіла б я піснею стати 91 

Хоч я сивий 84 

Хочу миру 106 

Хочу придумать песенку 106 

Хочу співати 101 

Храни меня, о Ангел мой 97 

Хресна дорога 108 

Хрещена столиця 90 

Хрещений тато 57 

Хризантеми 86 

Христос воскрес 16, 26, 30, 81,  

 98, 99, 108 

Христос Воскрес! Співає вся  

природа 26 

Христос Воскрес! Усе радіє 26 

Христос родився 107 

Христос Спаситель 22 

Хто вишиє мені сорочку, мамо? 57 

Хто співає, впізнавай 189 

Хто це 191 

Художник України 78 

Хустина 54 

Царице небесна 107 

Цвіли акації 70 

Цвіт землі 110, 112 

Цвіт калини 93 

Цвіт троянди 69 

Цвіте бузок 53 

Цвіте любов 83 

Цвіте терен 30 

Цвіте черешнями життя 78 

Цвітуть вишні 52 

Цвітуть тюльпани 90 

Це вже весна 60, 95 

Це моя земля 59 

Це моя Україна 135 

Це моя юність 78 

Це празник в нас нині 107 

Це сьогодні у нас свято 107 

Це ти хотів спинить вітри! 59 

Ци я си не жена 29 

Цілуйте матір на прощання 96 

Цілую мовчки той рушник 56 

Цок-цок, молоток 59 

Чаклунка 98 

Чари ночі 96 

Чарівнице моя, чарівнице 83 

Чарівниця-лотерейка 15 

Час іде своїм пробігом 99 

Частівки 60 

Частушки 54 

Чебрецевий Глибочок 16 

Чебреці 47 

Чекання 95 

Чемні пальчики 146 

Червень 37 

Червона калина 40, 56, 89, 135 

Червоне тепло 17 

Червоні вітрила 11 

Червоні маки 74 

Через поле широкеє 47 

Через річеньку 33 

Черемоше, Черемоше 52 
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Черемуха 106 

Черемха на сільській вулиці 59 

Чи є в світі краща зірка 178 

Чи ми ще зійдемося зносу? 92 

Чи так, чи не так 65 

Чи Ти мене, Боже милий,  

навік забуваєш 27 

Чи Ти, мій милий Боже 27 

Чи чуєш, мій друже 29 

Чи я в лузі не калина була 106 

Чижик 116 

Чиніть добро 96 

Чиста прима 183 

Чистий колір весни 93 

Чисті джерела 62 

Чия хата 189 

Чіпке додому вороття 68 

Чобітки мої червоні 111 

Човен 87 

Човен кохання 53, 88 

Чого мені тяжко 27, 91, 92 

Чого прощалися з синами 89 

Чого ти хочеш, Україно 89 

Чого то часами.. 23 

Чогось очі серед ночі 69 

Чом дуб не зелений 29 

Чом же-сь ти не прийшов 72 

Чом перед вирішальною межею 71 

Чом ти, зоре, не сходиш 53 

Чому мені не везе 106 

Чому стоїш, вербиченько, одна 60 

Чому цвіте троянда 82 

Чомусь втікаєш від цілунку 96 

Чомусь душа сумує 73 

Чорна гора 82 

Чорна рілля ізорана 101 

Чорний ворон 33 

Чорні очка, чорні очка, як терен 135 

Чорнобиль 15, 57 

Чорнобильська берізка 60 

Что называется любовью 61 

Чувак 83 

Чудеса у новім році 99 

Чуєш, брате мій 111 

Чуєш, мамо 56 

Чужина 83 

Чужих світів вовік мені не треба 86 

Чумацький шлях 68 

Чуча 59 

Шевченкова весна 99 

Шевченкові 108 

Шепіт Верховини 56 

Шинкарочка 18 

Широке коріння 29 

Широкеє болотисько 33 

Шия 16 

Шкільний дзвоник 99 

Шкільний корабель 110 

Шкода, Боже, шкода леса зеленого 29 

Школа 83 

Школа калинова 15 

Школі 15 

Шлюбна ніч 84 

Шлях земной 66 

Шовкова хустина 91, 99 

Шпак 190 

Шпак — заслужений співак 146 

Штани мої, шаровари 33 

Шуміла ліщина 29 

Шуміли сосни і діброви 35 

Щасливої бажайте нам дороги 108 

Ще мати усміхнеться 73 

Ще не вечір 84 

Щедрий вечір 36 

Щедрий вечір, Україно моя 26 

Щедрик 22, 108, 146, 190 

Щедрівка 111 

Що було — відцвіло 60 

Що то за сонечко 99 

Що я зворам заспіваю 84 

Щоб жила Україна 60 

Щоднини ми чекаємо 108 

Это будет кошкин дом 116 

Это ты 17 

Ювілей моєї мами 56 

Ювілейна пісня 68, 96 

Юна верховинка 74 

Юні козаки 99 

Юні козаченьки 52 

Юнь на порозі життя 12 

Юнь трудівнича 95 

Я визнаю 108 

Я вірю 12 

Я Господа славлю 26 

Я — деркач 59 

Я до тебе у пісні іду 56 
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Я дякую, кохана 83 

Я дякую тобі, мій Боже 26 

Я з рідної Волині 58 

Я запрошую вас на Волинь 58 

Я заспіваю тобі мамо 87 

Я і ти 87 

Я іду, блукаю 79 

Я любив і ти мене кохала 60 

Я люблю тебе, місто моє 58 

Я маленьке дівча 78 

Я — маленький хлопчик 146 

Я малесенька лучанка 58 

Я на тебе чекатиму 60 

Я не знаю, які в тебе очі 60 

Я — немов троянда без колючок 102 

Я одинока 54 

Я піду в далекі гори 63 

Я плачу 11 

Я помолюсь за Україну 99 

Я прийшла у цей світ 58 

Я родилась на юге 70 

Я росла поміж легенд Волині 58 

Я с мамой танцую 106 

Я свічку загасив 12 

Я сплетена уся із України 94 

Я сьогодні від вас від'їжджаю 35 

Я тебе дочекаюсь 16 

Я тебе люблю 96 

Я тобою горджусь перед світом 99 

Я у Господа для тебе 94 

Я у мами сонечко 146 

Я — україночка 106 

Я — християнин 73 

Я ще молода 70 

Яблука рідного саду 53 

Яблуневий цвіт 16 

Яблучко 189 

Ягодки-бусинки 70 

Як без тебе холодно 60 

Як дитиною, бувало 23 

Як довго ждали ми своєї  

волі слова 77 

Як же без тебе, матусю? 57 

Як зробити день веселим 191 

Як ішли неквапи зиму зимувати 188 

Як ішов я до причастя 108 

Як мене полюбиш 84 

Як минуться меди 85 

Як Пальо прийшов до тями 73, 84 

Як тя найду 84 

Як убила хлопця куля 96 

Як чиста Богородиці сльоза 26 

Яка ж ти гарна, Україно 78 

Якби 87 

Якби зустрілися ми знову 27 

Якби мені, мамо, намисто 92 

Якби мені черевики 27, 112 

Яким байдужим треба бути? 54 

Які ми люди 84 

Якщо ти з села 73 

Якщо? 102 

Ялинка 189 

Ялинка в дитсадку 188 

Ялино, ялино 35 

Ялта — берег светлых грез 70 

Ялта — берег солнца и любви 70 

Ялта карнавальная 70 

Январский дождь 66 

Ярославичі 59 

Ясеневий край 83 

Ясени 89 

Apsallite cum luya 97 

Ave Maria 80 

Bongo Bongo 112 

Canten, senores cantores 112 

Caro mio den 80 

Cest si bon 61 

Come raggio di sol 80 

Contra spem spero 23 

Dignare 80 

Domine Deus, Agnus Dai 112 

Dona nobis paxem 97 

Gia Il dal Gange 80 

Gloria 112 

Happy Birthday 115 

Jesus Christ Superstar 61 

Kyrie 112 

Lascia ch'io pianga 80 

Lasciatemi morire 80 

Maestoso 63 

Memento vivere 93 

Michelle 61 

Money, money, money 61 

Mood Indigo 61 

Negro Bembon 112 

Non posso vivere 80 
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O cessate di piagarmi 80 

Pieta, signore 80 

Plaisie d'amor 80 

Sebben, crubele 80 

Simply Alleluia 100, 112 

Solfeggio 112 

Sunrise, Sunset 61 

The Pacific ocean 66 

The show must go on 61 

This we know 112 

Tre giorni son che Nina 80 

Vittoria, Vittoria 80 

Warren Herry Chattanooga  

Choo Choo 112 

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А в Бога, в Бога три раї стоїть 97 

А в моїх кучерях сивина 68 

А в нашій хатині 68 

А вже спека відступила 99 

А життя по дорогах блукало 83 

А знаєш, сину, істина — проста 15 

А їх вели, в безодню просто гнали 71 

А липень несеться в Купала 83 

А метелиця полем стелиться 111 

А мій милий варенечків хоче  

навари милая 135 

А на вишиванках, мов  

на вишеньках 106 

А на долоні всі тривоги 68 

А на майдані жовто-синім 91, 99 

А над містом моїм  

бірюза щирим золотом ткана 58 

А нічка-злодійка все небо покрила 83 

А ну, діти, отак, діти 65 

А Оленка в нас рукодільниця 191 

А осінь вже прийшла 82 

А роси падуть на покоси 83 

А сестриця-ріка ніжна 83 

А сніг від крові аж гарячий 57 

А Сотню вже зустріли  

небеса... летіли легко 13 

А тумани пливуть плями 60 

А у мене є кума 16 

А у мене черевики 189 

А у нас у класі дівчинка 110 

А хто хоче війну знати, йдемо  

з нами воювати 178 

А я ж тебе, люба, у серці носив 16 

А я кохання навпіл розділю,  

а я тобі повідаю 60 

А я мамі сонечко намалюю 99 

А я маму вдягну у віночок 99 

А я свої співаночки 58 

А я севом іду, на сивім конику 29 

А я у гай ходила по квітку ось яку 111 

А я щира українка 99 

Адвент, Адвент, идет Адвент 97 

Адвент, Адвент, свічки горять.  

Одна і друга, третя 97 

Алилуя, алилуя 20 

Алилуя. Алилуя. Алилуя 30 

Алілуя. Діво Марія 40 

Аллилуйа, Аллилуйа 104 

Ангел святий, біля мене стій 99 

Ангел-хранитель тебя бережет 97 

Ангели в небі пісню співають... 29 

Ангели знижайтеся, до землі 

зближайтеся 76 

Ангелик уранці коло ліжка 191 

Анжеліка довгопола, юна  

ще ворожка 84 

Арена спустіла 102 

Арлекін у поклоні 70 

Ах река Донец, Донец Сиверский,  

ты пошто несешь воды 60 

Ах ти, тоска проклята 76 

Баба ґаздувала — і була як дівка 84 

Багаті красою на рідній землі 84 

Багряний лист, як цвіт кружля 80 

Бажання! Бажання! Бажання!  

Зустрілися ми в літі 79 

Балерина прима 183 

Бандуристе, орле сизий 65 

Барвінкова, веселкова 99 

Батьківська хата над Десною 60 

Батько й мати — ось моє начало 68 

Батько Стар пригорнувся 58 

Батьку мій, незмірені дороги 89 

Без тебе зустрічаю хмурі дні 16 

Безмежнеє поле в сніжному завою 80 

Безсонні проводила ночі 56 

Белоснежный букет в день  

рожденья 12 
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Белые, белые птицы в небе  

огромном кружат 11 

Белый цвет на горных склонах  

в легкокрылой тишине 66 

Бережіть свою маму — це не просто 

слова 56 

Бив мене чоловік батіжками 16 

Била жінка мужика, за чуприну  

взявши 72 

Битим шляхом надлітає осінь 83 

Бігла кізка по мосту 188 

Біду собі купила, та за свої гроші 33 

Біжить Івасик по дорозі 102 

Біжить річка невеличка 60 

Біжить стежина поміж літні трави 91 

Біжить струмочок зеленим гаєм 89 

Біла, біла і дуже красива 99 

Біла жоржина схилилась, як мама 57 

Біла й чорна мандрагора 73 

Біла й чорна мандрагора  

приворотна й чарівна 84 

Білий-білий сніг за моїм вікном 87 

Білий кінь, сідло червоне 69 

Білий сніг, білий сніг 111 

Білим снігом стежки замело 82 

Біля гаю, де вогонь калин 63 

Біля річки де калина зранку  

в полі роси 81 

Біля ставу, ставу житечко 95 

Біля Тиси, в полі 74 

Біля хати, там де айстри та майори 91 

Біля хати терен квітне 60 

Більше ніж саму себе 81 

Благаєм і просим тя, Боже 107 

Благословенна будь, моя земля, 

весняний луг 57 

Благослови, душе моя, Господа 104 

Благослови, душе моя, Господа, 

Благословен еси, Господи 112 

Благослови мати, весну закликати 115, 
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Блаженний муж на лукаву  

не вступає раду 92 

Блакитний небокрай колишиться 

хлібами 89 

Блакить озер і пущ 58 

Блистять сніги, сніги ростуть 86 

Блищить позолотою осінь 86 

Бо війна — війною,  

то є Божа сила 20 

Бог любить нас, Бог любить нас,  

бо ми його турбота 108 

Бог предвічний народився 42 

Богородице, Богородице,  

Ти є матінка добра 99 

Богородице, Ты еси лоза истинная 97 

Бодай ся когут знудив, що мене  

рано збудив 33 

Боже Всевишній, сущий у небі 26 

Боже, послухай благання... 35 

Боже Святий, я так тяжко грішу 107 

Боже, спаси, суди мене Ти  

по своїй волі 92 

Боже, суди мене Ти по своїй волі 27 

Боїться народ зійти гнить у гроб 76 

Болять мені квіти 95 

Больше недели солнце сияло 54 

Браві наші депутати 16 

Бродить місяць між хатами 99 

Бродить по парку дитинство 16 

Бубон громом загримить 189 

Був бичок у баби: їв з вівсом  

солому 84 

Був день Спаса 68 

Був колись Мамай без жінки 96 

Був собі гарний хлопець, мав роки 

двадцять три 135 

Був у Христа малого сад 20 

Буває долі наруга 68 

Буде нам з тобою що згадати після 

довгих зваблених ночей 35 

Буде ярмак, буде, в Пряшові  

в середу 29 

Будь ім'я Господнє благословенне  

від нині і до віку 30 

Будь ім'я Господнє від нині  

і до віку 20 

Була весна в моїм краю 89 

Була година рання чи запізня 71 

Була і я така колись 59 

Було колись в Україні, ревіли  

гармати 27, 65 

Було не рубати, зеленого дуба 33 

Було свято без морозу 99 

Бум, бум... Вже на бубни грають 33 

Б'ють пороги, місяць сходить 96 
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В батьківськім подвір'ї зозуля  

ворожить 83 

В вечірню годину, де в зорях  

долина 56 

В гаю біля річки 106 

В давньому селі Кібляри 73 

В день рождения 70 

В день ясний і в ночі горобині 96 

В деревне Масалаевке, средь сосен 60 

В дні минулі — нема вороття 91 

В дні сонячні, гожі 74 

В Дніпро упала зірка прямовисна 71 

В доме безделья 116 

В дротах вітрів похмурі ораторії 71 

В закосиченому лузі 73 

В заметілі лютневі 16 

В запорізькій славній стороні 11 

В зеленім лузі, при дорозі 35 

В Карпатах на краєчку України 47 

В класі в нас є Панас 106 

В Клепачові на лісництві 59 

В кожній хаті із давен 57 

В колисочці мальованій гойдаю 191 

В комнате моей самовара шум 60 

В легкой дымке небосвод, пар  

едва, едва клубится 106 

В легком и широком 119 

В лесу родилась елочка 100 

В лісі ведмедик жив — не тужив 109 

В любові й коханні є грішне  

й святе... 84 

В магазині тато мій 193 

В малиновім дзвоні вечір 56 

В мене є слив'янка, як гарячі губи 84 

В мене коник вороний 189 

В місті кожному й селі 73 

В місячнім сяйві блистіли очі 98 

В моєї долі ранки плинові 94 

В молитві руки підіймаю 67 

В монастырском саду расцвели  

снова старые яблони 15 

В мыслях я навещаю 56 

В нашем доме проживает 11 

В нашім краї зеленіє 191 

В небе тают облака и лучистая  

на зное 193 

В небе ясный сокол радуется воле 119 

В небі курликає осінь 98 

В небі линуть пташки 60 

В небі тільки розкрилений птах  

закигиче 71 

В одном лесу волшебном 100 

В осінньому небі, в ранковій імлі 53 

В очах — стежина в споришах 90 

В парках, як темненько 73 

В піднебессі кружляють веселки, 

обіймаючи лагідну синь 58 

В піст Великий дзвонять дзвони, 

розтривожились хрести 108 

В поле, ув поле, де ніч голуба 59 

В полі віхола гуде 189 

В порогах кипить потуга 84 

В пошані дзвони є донині 57 

В ранковій тиші 57 

В Різдвяну ніч золотосяйні зірки 81 

В родных местах ромашкой  

пахнет ветер 56 

В саду матуся вишню посадила 57 

В сандалях з м'яких підошов 108 

В світі гори є і море 56 

В світі цім ніщо не вічне 73, 84 

В святкові дні радісно мені 81 

В серці нашому будеш навіки 112 

В синій вечір заплітає школа 106 

В синім небі зоря розквітає  

ранкова 15 

В синім небі тужать журавлі, 

розгорнулись голубавим клином 59 

В синіх горах і долинах 91 

В степу вечоровім, де пахнув  

євшан 59 

В сусідському зеленому саду 74 

В суцвітті бавивсь вітерець 90 

В тебя я так давно влюбилась 11 

В хаті сонячній 81 

В цветные краски наш мир  

раскрашен 15 

В центрі села на узбіччі дороги 56 

В Чорне море кров Дніпром пливе,  

там повстанець на війну іде 35 

В этой жизни все от Бога 66 

В юнім місяці у квітні 110 

В яких словах вмістить печалі  

і тривоги 108 

В Ялте солнце, веселье и смех 70 

Важких доріг долаємо багато 90 
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Вам, журавлі, час збиратись  

в дорогу 102 

Ваша честь, офіцери — стан  

душі перед Богом 98 

Вбрався вечір у новеньку сорочину 57 

Вводится Девица в храм  

по ступеням 104 

Вгадай, вгадай печаль мою 60 

Вдень маленька Ангеліна 105 

Вдяглась ялинка шишками 99 

Велика перерва у школі шумить 99 

Велика радість на землі 73 

Велика секунда з годинника  

стрімко стрибнула 183 

Великий день, воскресний день 108 

Вербовая дощечка, дощечка 111 

Вересень нам двері відчиняє... 12 

Вертались лелеки з далекого краю 81 

Верховино, світку ти наш 115 

Весела веселка на небі зійшла 99 

Веселая мышка в рояле 100 

Весна десь за горами 102 

Весна! Квітують вишні 16 

Весна люба, гей, прийшла 76 

Весна-молодуха в весільній фаті 102 

Весна на Говерлі 70 

Весна наливається сонячним соком 54 

Весна покрила вишню білим цвітом 68 

Весна співа, весна співа 60 

Весна утверджується вчасно 108 

Веснонько-веснянко 91 

Весняная днина бавиться дощами 83 

Весняний ранок зустрічаю 52 

Ветер листьями играет 11 

Вечері твоєї тайної днесь,  

Сине Божий 20 

Вечір був тоді такий хороший,  

як тоді у 18 літ 59 

Вечір засвітив вогні 16 

Вечір ліг над хатою, пахне зіллям-

м'ятою 56 

Вечір надворі, ніч наступає 80 

Вечір сивий розтанув у тиші 17 

Вечори як сиві котики  

в нас ночують у дворі 106 

В'ється стежка в трави 96 

Вже амуніції не треба 59 

Вже б відпустила... Та не можу 13 

Вже весна обняла 59 

Вже весняний первоцвіт 58 

Вже вкотре школа учнів проводжає 68 

Вже гомін містечка помалу стиха 16 

Вже з святими ангелами 107 

Вже за обрій сонечко сховалося 18 

Вже зажевріло крайнебо 68 

Вже запалали чисті заграви 16 

Вже каштани цвітуть 59 

Вже комфортна осінь лежить  

на крилі 99 

Вже надворі ніч темненька,  

біля тебе рідна ненька 103 

Вже не мовчить наш рідний  

край, хоч рабська є на нім печать 96 

Вже скресла крига на бистрій воді 83 

Вже сонце сіло за лісом 82 

Вже стільки літ пісням 16 

Вже у котре місяць з хмари виринає 60 

Вже шикуються роки 68 

Взяв би я бандуру та й заграв,  

що знав 80 

Ви не журіться, батьку 83 

Виглядай мене, мамо,  

на широкій дорозі 56 

Видів Бог, видів сотворитель,  

що світ загибає 42 

Видно шляхи широкії 62 

Виє, виє вітер 189 

Вийди, вийди, Іванку 40, 146 

Вийди, вийди, Іванку,  

заспівай нам веснянку 101 

Вийди, вийди, сонечко  

на дідове полечко 189-90 

Вийди, зіронько, на небо,  

освіти нам путь-дорогу 26 

Вийди! Ще срібнії шати  

зоряна ніч не зніма 30 

Вийду вранці я з хати 57 

Вийшла курочка гулять 189 

Вийшли в поле косарі, косять  

рано на зорі 190 

Вийшли зайчики до двору 11 

Вийшло так, що сьогодні в пітьмі 11 

Висока верба широкий лист 36 

Висока скеля. Біля неї 96 

Висохла криниченька, молодий 

хлопчинонька по воду не йде 30 
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Вишень цвіт наче з небес 40 

Вишивав ікону майстер 57 

Вишивала вишиваночку ночами 74 

Вишивала мама, вишивала 99 

Вишивала мама синові 70 

Вишивала мама синові дзвіночок 56 

Вишивала мама сорочку 63 

Вишивала мати рушники на свято 57 

Вишивала мати ще з дитячих літ 87 

Вишиванки, вишиванки,  

вишиваночки 99 

Вишиваночку вдягну 146 

Вишніх наук, саде святий 76 

Вишня цвіте білотінно 60 

Вишнями в лучиках света 11 

Вище броду брала воду 63 

Виярком, виярком 59 

Від Бога наша пісня, наша мова 47 

Від дня народження і все життя 56 

Від запахів жнивних п'яний 59 

Від Києва до Львова 98 

Від крові Тиса багряніла 74 

Від нині я вже не такий 93 

Від порогів Січі 52 

Від стрімкої Тиси 74 

Від тернини серце терпне і болить 91 

Від шуму снарядів опухлі  

тополі стоять 99 

Віддавна, де не знали супокою 71 

Віддано мене кохай 73 

Віддано мене кохай, в нас  

одне життя 84 

Відкривши душу, молюся тихенько 87 

Відлетіли літа-журавлі!  

Ой, давно вже вони відлетіли 54 

Відлітає літо, в гості кличе осінь 98 

Відлітають в далекі країни 111 

Відлітають журавлі 90 

Відлітають з гнізда пташенята 90 

Відлітають літа 62 

Відплакав жовтим листям сад 93 

Відрядження  щедрі шляхами 56 

Відспівуй, церкво вічну панахиду 71 

Відцвіла вже калина білим  

цвітом одна 60 

Відшуміло літечко 60 

Віє вітер, віє буйний 33 

Візьмемось за руки, як діти 91 

Віко скрині я знов підніму 60 

Він твердо йшов в останню із атак 59 

Вірний кінь мій упав 12 

Вітаємо, вітаємо, вітаємо ми 191 

Вітер з гаєм розмовляє, шепче  

з осокою 27, 92, 96 

Вітри твої, Вкраїно, вільні 78 

Вітрику, тихше, вітрику цить 106 

Віють вітри, віють буйні,  

аж дерева гнуться 81 

Вклоняюся рідним Лубнам 90 

Вкраїна — ненька в латаній свитині 57 

Вкраїно мила — благодатний краю 57 

Вкриваюсь, мамо, ковдрою твоєю 56 

Влюбленный безнадежно 80 

Во Вифлеємі зоря сіяє, там грають 20, 
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Во Вифлеємі нині новина 42 

Во Вифлеємі сталася новина.  

Пречистая діва породила Сина 22 

Во мне ты чувства не буди,  

молчать я сердцу приказала 64 

Во сне приснились мне стихи 60 

Во Царствии Твоем 104 

Вода самотня, зелений камінь 60 

Водить осінь хороводи 113 

Воет ветер 100 

Возвеселімося всі разом нині 42 

Воістину небесна і земна 91 

Воїни-ангели на посту стоять 99 

Волинський Благовіст — блага  

Волині вість 58 

Волинь, Волинь 58 

Волинь моя, ти — доля і домівка 58 

Вона не вчилась мудрості  

в Сократа 53 

Вона не забавка дитина 96 

Вона так гарна, сяє так 96 

Вони йшли сміливо з боями 56 

Вороного свого осідлаю коня 71 

Восторг любви, увы, лишь миг 80 

Впала біла роса, а із неба  

посипались зорі 12 

Вранішня зірка вгорі 57 

Вранці вибігла я з хати 95 

Все одцвіло і полетіло 18 

Все плаче й сумує секунда  

маленька 183 
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Все упованіє моє на тебе мій  

пресвітлий раю 27, 96 

Все чаще на травах холодные росы 64 

Все, що з віку видно й чути 73 

Все, що збулося — не забути 90 

Вселенная, веселися: Бог від  

Діви днесь родився 42 

Всем знакомая картина 116 

Всі кольори небесні і земні 56 

Всі люди сплять 95 

Всі мої пісні в серці зазвучать 82 

Всім на світі заявляю 73 

Вставай, вставай, народе мій,  

за волю 35 

Вставай, Україно, вставай,  

виходь на дорогу свободи 96 

Встану я раненько, щиро  

помолюся 178 

Всходит солнце над планетой 115 

Вся в квітчатому пишнім вбранні 67 

Вся наша Вкраїна стогне  

у кайданах 107 

Всякая голова свій має смисл 76 

Всякому городу нрав і права 76 

Всяческая днесь радости  

ісполнишася 42 

Втікає вік... І серце коле 26, 85 

Втікай від мене, я — твій гріх 53 

Вуста твої до себе манять 15 

Вчителька найкраща вчить 99 

Вчора кукли свої 78 

Гайчі, сину, гайчі, нема дома мамчі 30 

Ганю моя, Ганю, яка ти дівчина 33 

Гарні дні, ласкаве диво 110 

Гарно є, Господи, у храмі Твоєму 107 

Где бы ни были мы,  

но по-прежнему 56 

Где машины на Запад спешат 66 

Где улица, ныряя 66 

Гей, а ворле, ворле, сивий  

соколе, гей, ци був ти ци ні 41 

Гей збираймось, юні козаченьки 52 

Гей, Іване, бери ня, буду гарна  

газдиня 72 

Гей літа орел, гей літає сизий 80 

Гей, малята, час вже спати 105 

Гей метелик, нащо мій хоробрий 135 

Гей по нашій Україні 81 

Гей, поля, поля зелені 76 

Гей, озвались фанфари врочисті 95 

Гей, степами темними ярами 47 

Гей, там на горі Січ іде. Гей,  

малиновий стяг несе 190 

Гей, хлопці, в коло станем  

бадьоро 35 

Ген високо в яснім небі 22 

Ген лелека понад хатою 90 

Ген монастир за Верхнім Валом 90 

Ген понад рікою верби... 16 

Гетьте думи, ви, хмари осінні 23 

Гір на виднокраї відроги 71 

Глибока кирниця, глибоко копана 115 

Глипаву на дичку — махать  

конарями 84 

Го-го-го, коза 146 

Говорили-балакали дві верби 81 

Говорили про Паля 73 

Говорили про Паля зі села одного 84 

Гойдається, гойдається  

на листку банана 40 

Гойдають дерева життя, як основу 83 

Гойдають соняхи зорю 96 

Голгофу хмара оповила 26 

Голоси ласкаві, звуки 58 

Голосок такий дзвінкий 108 

Голубих річок намисто 99, 108 

Гонить вітер хмари у Карпатах 99 

Гопа, гопа, гопа, чуки,  

наварила баба щуки 189 

Гордая прелесть осанки  

страстная нега очей 106 

Гори єм обишов, долини не можу 29 

Горить вогонь наснаги та надії 83 

Горить зоря над містом  

над Кабулом, горить прощальна  

зіронька моя 59 

Горіла сосна й смерека, сподобав  

ми ся здалека 33 

Горіла сосна, палала 115 

Горілочка капає, горілочка п'ється 60 

Горные вершины спят во тьме  

ночной 110 

Господи, навчи мене любити 26 

Господи помилуй 104 

Гості бажані летять 191 

Грає квітом на сонці калина 16 
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Грає Лукаш на сопілці, вербонька 

листям тріпоче 57, 58 

Грає музика, в'ються пісні 146 

Грай, Йордане, грай! Хвилі  

піднімай 108 

Грали сурми заклично до бою 83 

Граю я граю, знаю для кого 33 

Грають хвилі по воді 18 

Гречка людям добре звісна 84 

Грицю, Грицю, до роботи.  

В Гриця порвані чоботи 100, 190 

Грівся на осонні вересневий час 99 

Гріхотворителі, безумці 26 

Гуде вітер вельми в полі, реве  

ліс ламає 80 

Гуде вітер, виє вітер 74 

Гуде Вітчизна, мовби вулик 71 

Гул трамваїв та гальмові скрипи 71 

Гуляє вітер і мені весь час шепоче 78 

Гуляли низко тучи в небе хмуром 68 

Гуртуймося, браття в єдину родину 74 

Гуси прилетіли, коло моря сіли 189 

Густа трава ще пахне літом 96 

Давай повернемось туди 60 

Давай с тобой поговорим 70 

Давнє місто, там де Уж стрічає 191 

Давні мої цімборове, молоді літа 

згадайме 84 

Давно відгриміли гармати, давно  

вже заснула війна 89 

Давно ли песни ты мне пела 56 

Давно розвіялись дима, давно 

замовкнули гармати 89 

Давня пісня, гіркий мотив,  

не слова, а щемлива рана 60 

Дай Боже для рятунку хоч пір'їнку 71 

Дай, дівчино, нам шампана 47 

Дай ня, мамко, дай ня 29 

Далечінь, далечінь як тумани вночі 53 

Дальнобійником зовуся 90 

Дарує мить надію 78 

Два кольори — одвічні 62 

Два слони на річку йшли 109 

Два хлопці ся так побили,  

що ся три години мили 84 

Двадцатый век, ушел ты не спеша 66 

Двадцятий вік спинився біля тину 90 

Дві зірнички, дві зірнички угорі 98 

Де б вас по світу не носила доля 60 

Де б'ється джерело 87 

Де високі гори 191 

Де дві Бистриці злились в одну 108 

Де для світу сина народила мати 90 

Де Дністер-ріка 53 

Де Дністер-ріка і розлогі луки 88 

Де з неба схиляється 58 

Де круті дороги вийшли за село 47 

Де лелеки в небі синім 58 

Де над Сулою буйний лох 71 

Де небо є таке і є такі стрижі 58 

Де пасуться лосі ласі 60 

Де по Лядові лежать валуни 68 

Де поле з лісом розмовля,  

де віковічний бір 96 

Де пращурів рідна земля 83 

Де ростуть жита високі 58 

Де Рось і Росяна біжать 54 

Де сам Господь чарівною красою 74 

Де саме, невідомо 100 

Де сонячний промінчик 58 

Де стрімкі смерічки, сині  

джерельця 96 

Де ти, веснонько, прийди 57 

Де ти дівчино була, як із-за гори 84 

Де ти, люба, кохана 59 

Де у сад, листопад 108 

Де Чорне море 70 

Де шумлять гаї і весь день  

земля співа 95 

Де я побачив світ 73 

Девици поют на Дунаи, вьются  

голоси 40 

Девушка с желтыми цветами 11 

Девушка с красивою косой 67 

День відболів 60 

День и ночь изволь служить 80 

День народження — свято таємне, 

возвеличені роки твої 99 

День осінній, маривно-в'януче  

сонце 40 

День погас, іскряться зорі 103 

День прокален июльский 66 

День растает, ночь настанет 112 

Держава починається з людини 93 

Десь далеко, в темнім небі  

зірка засіяла 22 
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Десь на вигоні паслися коні 83 

Десь на видноколі вистигають зорі 96 

Десь там на полонині 192 

Десь там у селі — хатина 83 

Десь тут була подоляночка, десь тут 

була молодесенька 183 

Детство курносое скрылось 70 

Джерельну воду не сколочуй 73 

Джерельце стомилось від людей 102 

Дзвени, дзвени, мелодіє 86 

Дзвенить коса отавою 90 

Дзвенять-бринять струмочки 189 

Дзвоники рідної школи 91, 99 

Дзвонить вересень дзвіночком 105 

Дзвонять дзвони у Почаєві 47 

Дзенькай дзвонику 189 

Дзінь-дзінь, задзвенів дзвіночок 102 

Дивися, як літня веселка 96 

Дивлюсь, аж світає, край неба палає 81 

Дивлюсь я на небо тай думку  

гадаю 80, 98 

Дивлюся в сині небеса 12 

Дивлюся мовчки на рушник 56 

Дивна птаха прилетіла 103 

Дивная новина нині 42 

Дивний листопад, дивний листопад 83 

Дивоцвіт — ромашка виросла  

з-за гір 99 

Діброва зелена, озовись до мене 56 

Дівка Явдошка сіяла пшеницю 111 

Дівки в моністах, легіні в крисанях 59 

Дівчина-калина в білому віночку 106 

Дівчина папороть шукала,  

потік в бескиді жебонів 68 

Дівчино моя, напій ми коня 33 

Діду мій дударику 146, 190 

Дітей довкола так багато 99 

Діток ліжечка чекають 103 

Для тебе на серці розквітли пісні 69 

До Дніпра я приходжу 81 

До зеленої смерічки 108 

До знищення лежить проклята путь, 

повернення з безодні тут немає 71 

До коханки Гриць ходив,  

у вечірній час 84 

До мого вікна надійшла весна 111 

До мого вікна підійшла весна 111, 191 

До обіду, до смачного 106 

До рідної хати 15 

До самих небес зійди, глянь  

на райські сади 76 

До світла тягнеться душа 56 

До себе нічка-чарівниця приманила 90 

До хатнища б навідатись годилось 90 

Добрий вечір, люди, вашій  

теплій хаті 100 

Добрий вечір тобі, пане  

господарю. Радуйся 100, 190 

Добрий Янголе, крилатий 26 

Довгі вуха, довгі ноги 191 

Догорає день, як свічка 70 

Додому йду напитися води 53 

Дождик, дождик припусти 112 

Дождинка упадет на землю,  

как слеза 56 

Дождь порой на чьи-то слезы  

похож 115 

Доле моя, доле, доленько тернова 62 

Доленька розцвіла 90 

Доля одна суджена нам 16 

Домик окнами в сад, там  

где ждет меня мама 56 

Дорог немало в жизни повидать 15 

Дорога біла стелиться 191 

Досить, досить, браття, пити,  

досить сліз потоки лити 91 

Досить невільная думка мовчала 23 

Достигає жито, червоніє жито 35 

Достойно есть яко воистину 104 

Дочекалась мати сина, повернувся  

з війська 16 

Дощ за вікном, знову осінь 87 

Дощик знов пішов стрибать 100 

Древнє місто струшує сни 68 

Другий день дощ 70 

Дружать небо і земля 99 

Друзья фронтовики, отпразнуем  

победу 54 

Думи, діти мої, думи, любі мої 96 

Думи мої, думи мої, ви мої єдині 27,  

 81, 92 

Думи мої, думи мої, лихо мені  

з вами 27, 111 

Душа, душа, чого мене тривожиш,  

чого, чого тривожишся в мені 26 

Дякуєм, Тарасе, за твій оберіг 99 
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Дякую, Боже, дякую, Христе —  

наші співають уста 108 

Дякую, Боже, єдиний, великий 99 

Еврейской истории 66 

Елочка, елка, колкая иголка 116 

Если сердце счастья хочет 116 

Есть в грамматике знак 

восклицательный 100 

Есть в жизни у каждого встреча  

сродни повороту судьбы 17 

Есть в сказке волшебной 70 

Есть на юге такой уголок 70 

Есть такое слово 66 

Есть такое слово — соло 100 

Етапи, етапи, етапи 108 

Етюди в жовтні 68 

Еще вчера под зимним небом 106 

Є багато квіток запашних 91 

Є багато країн на землі 106 

Є в кицьки новесенька хатка 189 

Є в нашій пам'яті 71 

Є доля, є й недоленька лиха 26 

Є канікули у нас 16 

Є країна дивовижних мрій 110 

Є на Буковині чарівні місця 82 

Є на світі мамин день 99 

Є у мене лялечка 189 

Є шляхи-дороги 106 

Євхаристійна мить вечері 26 

Єдности просим, Боже, віками 96 

Жабенятко де стрибало 183 

Жабенятко-музикант, є у нього  

цей талант 183 

Жасмин зірками білими 62 

Желтые листья на дереве этом 66 

Жив на узліссі старий чарівник 110 

Жив собі на світі добрий  

чорний жук 111 

Жив у нас собачка Чуча 59 

Живе Україна квітуча 67 

Живемо, живемо 60 

Живи, Україно, живи для краси 91 

Живи, Україно! Хрест правди  

здіймай 15 

Жизнь была бесцельной 61 

Жила красна курка удень  

не грішила 84 

Жили на світі семеро гномів 111 

Життєдайна ти, земле 16 

Життя іде, а я люблю тебе 60 

Життя моє прожите 83 

Життя нас позбавляли і оселі  

на всіх етапах 71 

Життя у кожного своє 73 

Життя — що поле 95 

Жінка принесла додому 15 

Жовтий листок — на зеленій  

траві — щирі тобі вітання 78 

Жовтіють бруньки на вербі 12 

Жовтобокий пан гарбуз 99 

Жук-жученко, сажотрус 112 

Журавлик мій коло порогу 90 

З Бичка хотів Пегаса Віл  

на радощі зростити 84 

З високих гір тече Дністер 83 

З давньоруських віків 16 

З далекого краю вістки прилітають 53 

З журавлиним ключем в небеса 85, 93 

З квітучих мрій 58 

З кожним роком все мудріші стаєм 15 

З листопадом, з жовтим листом 15 

З маминої вишні облітає цвіт 16 

З мамою ми рано до школи ішли 99 

З могутності Дністра походить  

наша слава 83 

З неба линуть зірочки 189 

З неба місяць сяйво ллє 40 

З небес нам шлють вітання  

ясні зорі 96 

З-під калини, з-під каміння 98 

З Полтавського бою розбитий  

гетьман 36 

З праслов'янської синь-давнини 90 

З тих пір як люті, злі тирани 74 

З тобою ішли ми по теплій ріллі 191 

За байраком байрак, а там степ  

і могила 27 

За вікнами сніг 56 

За вікнами сніг, а в нас на столі 98 

За все, що маю дякую тобі 56 

За всі слова суворі та єлейні 96 

За горою дзвони дзвонять 110 

За далеким згаслим лиманом 71 

За карії оченята, за чорнії брови 92 

За колом кола безкінечнії 12 

За крок од левів я ходив 106 
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За луною голубою стелиться  

стежина 60 

За любов мені не дорікай 70 

За нашов стодолов видно чуже село 33 

За небокраєм, тумани грають 82 

За окном — зима, зима 70 

За птицами птицы летят 11 

За світ встали козаченьки  

в похід опівночі 101 

За селом, у полі 74 

За селом у полі росла тополина 98 

За сонцем хмаронька пливе,  

червоні поли розстилає 27 

За столом на святі 74 

За татарським бродом, мла густа  

й туман 81 

За чеканням у напрузі 91 

Заблудилось счастье в сказке 67 

Забриніли Верховини 52 

Заведи, матусю, у гай зелененький 107 

Завжди дивували паростки життя 17 

Завод, завод, мій цех складальний 95 

Завтра зразу після школи... 83 

Завтра я їду до школи 83 

Заговори мене, мамо 13 

Заграй мені, вівчарику, на дуду 96 

Заграй ми, цигане старий, якої  

я гадаю 56 

Заграй-но на сопілці нам, козаче 57 

Заграйте, дзвони, в храмі Андрія 107 

Загубився песик мій малий,  

нетямущий зовсім і незлий 99 

Задзвонять янголята в срібні дзвони 57 

Задремали звезды золотые 100 

Задумала бабусенька 111 

Зажурився явір над водою 74 

Зажурилась Україна, що нігде  

прожити 36 

Заквітчана земле 74 

Закохалася у тебе, закохалася 60 

Закружляли літа над чолом 16 

Закувала зозуленька  

в зеленому гаї 91, 92 

Закувала зозуленька на стодолі 33 

Залицявся жовтень до беріз 57 

Залишай, о дух, мій 76 

Заметілі, заметілі 85 

Занадився журавель 111 

Занадився журавель, журавель,  

до бабиних конопель 100 

Запалилася зоря й місяченька скиба 99 

Запам'ятай мене святковим 88 

Запашний вітерець пряде 90 

Запитав Господь Марію:  

де учора Ти була 108 

Запитаймо себе, хто і звідки ми є 81 

Запитайте мене 16 

Заплакав лебідь в тиші на світанку 60 

Заплітає коси мені ненька 178 

Запылились струны гитары 15 

Заросла стежина споришем 15 

Зарунилось поле все в руті і м'яті 83 

Засинає стомлене село 57 

Засинають ліс і гори 103 

Засміється небо 110 

Засмутилася земля 87 

Заснули мальви біля хати 56 

Заспіває соловейко,  

як прийде весна 102 

Заспіваємо Різдво, Алілуя 97 

Заспівай мені, матусю, заспівай 81 

Заступнице усердная,  

Мати Господа 104 

Засяяла в небі зірочка 15 

Захищу тебе від осінніх бід 60 

Зацвіла в долині червона калина 27, 80 

Зацвіла весна на моїй землі 89 

Зацвіла мов черешня  

у весняному саду 84 

Зацвіла навколо невгамовна осінь 54 

Зацвіли весною на воді лілеї 83 

Зацвіли-відцвіли літа мальвами 93 

Зацвіли тюльпани в нашому саду 54 

Зацвітає калина, зеленіє ліщина 135 

Зачекай, коханий, зачекай 87 

Зачем пришел на землю вечер 12 

Зачерпну я у долоні 110 

Зачинилися внуки Дажбога 71 

Зашуміла ліщинонька, заплакала 

дівчинонька 33 

Защебетав жайворонок  

у полі летючи 27 

Защебетав соловейко,  

пішла луна гаєм 27 

Збережи мене, добрий мій друже 60 

Збирайсь, козацтво 16 
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Збіг за обрій день 105 

Звідавши життя оцього горе 76 

Звідкіль гості налетіли 111 

Звонкий треугольник весело  

зальется 119 

Звонче жаворонка пенье, ярче  

вешние цветы 112 

Звучить орган у пишній світлій залі 74 

Згадай себе такою, як я запам'ятав 60 

Згадую своє дитинство, мамо 56 

Зглянься, Господи, над нами 73 

Здолали мене рани смертоносні 76 

Здравствуй город, здравствуй  

милый 60 

Зелена Хортиця — перлина  

на Дніпрі 11 

Зеленая рута, жовтий цвіт 33 

Зелений шум — і білий цвіт 36 

Земле моя, всеплодющая мати.  

Сили, що в твоїй живе глибині 30 

Земле Черкаська, моя рідна нене 81 

Земля життєдайна — особлива  

в ній сила 12 

Земля моя, для мене ти єдина 57 

Земля — неповторна, красива 17 

Земля прикрашається у візерунки 99 

Зима не даром злится 100 

Зима панує над селом, сніги  

засипали дороги 77 

Зима прийшла до нас 110 

Зима с узорами в снегу купается 67 

Зі сходу сонце 16 

Зіграй мені на золотій струні 87 

Зійшов із вічності Тарас 94 

Зійшов місяць, зійшов ясний 52 

Зіронька перша у небі 57 

Злелечене сонце скотилось 90 

Змахнув би крилами 16 

Змити гріх наш 73 

Змучена від болю 87 

Знає Львів, знають Суми 99 

Знаєш, мамо, я малим боявся  

смерті, думав я колись 13 

Знайдеться на усе причина 56 

Зникла Ворскла тихолоза,  

затремтіла в руках кобза 71 

Зникла ти в житах 53 

Знов з дитинства прийшло 81 

Знов зорали долі вражії гармати 13 

Знов крізь примху долі  

гомінкий ручай 83 

Знов повертаюсь я додому 87 

Знов ступая на поріг 90 

Знов у місто завітала осінь 12 

Знов хвилюють каштани мене 60 

Знову мальви цвітуть біля хати 56 

Знову мені сниться 56 

Знову мрія проросла 100 

Знову наснилось дитинство 56 

Знову осінь, знов у дальній вирій 106 

Знову осінь проводами 62 

Знову синє море та ласкаве сонце 79 

Знову цвітуть кущі жасмину 16 

Зозуле рябенька, пташино  

маленька 146 

Золотая осінь малює листочки 189 

Золоті, прекрасні мрії, незабутні  

дивні сни 77 

Зоре моя вечірняя, зійди  

на горою 27, 80, 81, 111 

Зоренька милая солнышко  

раннее 106 

Зоря вечірня над горою 96 

Зранку сходить сонце ясне 183 

Зродились ми великої години 47 

Зупинилась на півслові 60 

Зупинюсь, озирнусь і згадаю 60 

Зустрів тебе я в синьому вінку 89 

Зустріла Господа у церкві 108 

Зустріла я дві пісеньки 178 

Зустріч з тобою жду, як свята, 

зсумувалось серце 60 

И врагу не желай той судьбы 66 

Иже Херувимы 104 

Известный всем я птицелов... 80 

Изида и Озирис дайте согласие 80 

Ишво дівча през ярочок 29 

І барвінком, і рутою, і рястом  

квітчала 27 

І весело, і сердито 111 

І вірю, що прийдеш 68 

І день іде, і ніч іде і голову  

схопивши в руки 27 

І день не день, і йде не йде 92 

І дорослих, і малечу 111 

І дорослих і малих зустрічає 100 
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І досі сниться під горою, між  

вербами та над водою 30 

І дотепер я пам'ятаю день цей: допік 

обом нам поголос-обман 91 

І знову рік промайнув 100 

І знову сонце прокидається 110 

І тоді, як сніг довкола 110 

І шумить і гуде, дрібний дощик іде 182 

І я тобі поспіваю 102 

Іванку, Іванку, купи мя рум'янку 33 

Іванчику-білоданчику, поплинь,  

поплинь по Дунайчику 112 

Іде війна глуха, сліпа 99 

Іде дівча до першого причастя  

у білій сукні 108 

Іде звізда чудна з восток на полудне 22 

Іде, іде в світ май пишний 40 

Іде Миколай лужком-бережком 113 

Іде шутка з паскою під нашою  

хаткою 99 

Ідеш, нас покинуть хочеш 76 

Іди, іди, дощику, зварю тобі  

борщику 190 

Іду старими вулицями 74 

Іду старими вулицями міста 74 

Ідуть наречені до шлюбу 107 

Іже Херувими. Херувими 30 

Із багряних садів віє сум 53, 88 

Із Богом говорю тихо про  

сльози та перемоги 108 

Із Великоднем всіх вас вітаю.  

Це ж воістину Господь воскрес 26, 99 

Із вирію лелеки, додому повертають 83 

Із гір карпатських тече струмочок 99 

Із далекого загір'я ніби з туману 63 

Із душею хто ясною 76 

Із душі — горіння і криця 96 

Із душі цілої, із всього серденька 100 

Із країв далеких, із-за океану 91, 99 

Із першим променем небесним 74 

Із ранку аж до ночі 110 

Ісус Христос завжди був світлом 26 

Ісусове Серце любити уміє 107 

Ішов до цього дня увесь Адамів рід 73 

Ішов ледар на роботу, луку  

покосити 84 

Ішов милий горонькою 33 

Ішов милий лужком, лужком 33 

Ішов собі зелений пан 99 

Ішов я вранці лугом сам 191 

Іще не осінь, уже не літо 64 

Їде коник цок та цок 113 

Їдем вдвох спокійно і радісно 15 

Їздять по вулиці різні машини 109 

Її молоду, із діброви 59 

Їхав козак за Дунай, сказав —  

дівчино, прощай 190 

Їхав молодий козак з далекого  

краю 178 

Їхали козаки від Дону додому 29 

Їхали хлопчики на санках 99 

Йду до тебе вже багато років 60 

Йдуть жовняроньки та машерують 20 

Йому тринадцятий минало... 193 

Йорданський хрест — із  

льоду, мов кришталь 108 

Йшла ворона по перону 193 

Йшли солдати боронить 89 

Йшов мороз через ліс 189 

Йшов по Срібному вивідач 71 

Каже батькові синок: няньку  

поможіть! 84 

Кажуть впаде зірка 89 

Кажуть люди, голова 16 

Казав мені батько, щоб я оженився 80 

Казала дівчина, казала,  

що ми буде вірно 33 

Какая странная судьба, странная  

судьба 61 

Как-то мама кенгуру 106 

Калино-малино, чом ти в лузі стоїш 33 

Калино червона, ти наче Мадонна 47 

Калинове щастя, бо доленька  

спільна 93 

Калинові дзвіночки усіх  

нас рано будять 99 

Кап, кап... роси, роси, дощику 100 

Карнавальный мой костюм 70 

Каштани на землю летять 78 

Каштаны падают на стекла 64 

Квітка рум'яна, краса веселкова 84 

Квітневе диво — вишня зацвіла 53 

Квітолюбів пребагато 73, 84 

Квітує Вкраїна у стиглих житах 57 

Квітує моя Україна від сходу  

до рідних Карпат 89 
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Києво-Святошинська громадо 94 

Кискин блюз бывает в самом деле 100 

Кленові листочки 189 

Клепачів — село так назвали 59 

Кличе радісно до школи 110 

Ключі журавлині летіли 60 

Кобзарська бандуро, яка  

ти стозвучна 99 

Когда к нам в ставни  

постучится вечер 12 

Когда мне было восемь лет 193 

Когда на теплый дух жилья 106 

Когда у нам в ставни  

постучался вечер 12 

Когут піє в тиші, як ся розвидняє 84 

Кожен день зі мною будь 107 

Кожен рік пливе у вічну тишу 53, 88 

Козак за кермом залізного  

коня. Не потрібна йому шабля 54 

Колдовскою красой зачарован сад 64 

Коли Божа Мати ішла восени,  

весь світ затих 97 

Коли Вкраїна скинула кайдани 53 

Коли граться ти охочий 189 

Коли жовтіє ліс 73 

Коли згадую прошлі дороги 54 

Коли іду я в степовому раю 89 

Коли їду до рідної хати 56 

Коли ми слухали 70 

Коли місяць сходив в березневий  

вечір 60 

Коли на серці туга і печаль 52 

Коли навкруг весни розмай 96 

Коли почуєш знову 58 

Коли розлука, як наслання 96 

Коли сідає сонце за горою 74 

Коли співають діти — співає  

Україна, веселі очі світлі 63 

Коли ся стемніє, засвітиться  

небо 73, 84 

Коли ти юна, в твоє віконце 102 

Коли тобі наскучить біла днина 18 

Коли цвітуть сади 73 

Коли я тебе зустріла, любку  

мій — Іване 84 

Колисали мене хлопці  

та в решеті, та в коробці 72 

Колиско роду, наша Україно 57 

Колискова пісня у дитинство кличе 96 

Колисонько яворова, мережані  

бильця 57 

Колись матуся мені казала 53 

Колись нашу рідну хату 23 

Колишній раю, суще пекло 71 

Колишня молодість лишила 60 

Коло ліса криниця, в ній студена  

водиця 84 

Коло млина ноги мию 33 

Коло плотика ягничка Лізочку — 

"сестричку" має 84 

Колокольний дзвін  

Михайлівський лунає 12 

Колона йде... Припинена балачка 71 

Колону білий прапор вів 74 

Коляда, коляда, коляд,  

коляда-колядка 30 

Команда "шикуйсь" —  

і школа завмерла 12 

Котик вусатенький, котик 

волохатенький 183 

Котику сіренький, котику  

біленький 103 

Котилася ясна зоря з неба... 72 

Кохана, ти для мене найрідніша 86 

Кохана, тут наш острівець любові 88 

Коханий мій, ти як там в небі  

між тисяч вбитих на війні 13 

Коханий мій, яка тяжка дорога 15 

Кохання... Миті щастя... 79 

Кохання моє таємниче,  

любове моя неземна 60 

Кохання палало, кохання горіло 60 

Кохання пломінь весняний 68 

Коханої очі карі 53 

Кошеля тоненька, шила  

єй миленька 29 

Кошенята, кошенята 189 

Край вікна любисток пророста 63 

Край, де ми народились 106 

Край мій Наддніпрянський, люба 

Україно 54 

Край чудовий навкруги 193 

Крап, краплинки падають з дахів 113 

Краплю дощика берем 110 

Краса життя, його дорога 73 

Краса Карпат у дивограї 83 
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Красна дівка оддалася — Гриць  

дістав ї в боротьбі 84 

Красний вечір, добрий вечір 146 

Красо України, Поділля!  

Розкинулось мило, недбало 23 

Краю мій чудовий, щире твоє слово 96 

Крилечок двоє — дві коси 95 

Крізь тисячоліття скорботи і слави 59 

Круг палацу над ставом 59 

Кружляє троянда, кружляє 68 

Крутим-крута його гора 16 

Кто в нарядной теплой шубе 116 

Куди ідеш, веснонько? До ріки,  

до ріки 108 

Куди їдеш, козаче 40 

Куди, куди, мене спитала мама 182 

Ку-ку, ку-ку, концерт дает  

кукушка 106 

Ку-ку, ку-ку чути в ліску 100, 111 

Ку-ку, ку-ку, я правду вам скажу 84 

Кучерявились верби над річкою 16 

Кучерявить вітер в лісосмузі 102 

Лає мене жінка 16 

Ластівка летіла з далекого краю 106 

Лебеді білі стали на крила 135 

Лебеді летіли до тепла 90 

Легко в селі гайновати 84 

Ледь золотавить сонце 81 

Лежить у долині зеленій мов гай 54 

Лежиш у гробі, празнуєш суботу 76 

Лелеки, лелеки, де були? Далеко 183 

Лелію очі летом ластівчаним 91 

Лес зачарован, лес молчит 119 

Лети, моя пісне, ніколи не згинь 98 

Летить галка через балку,  

літаючи кряче 27 

Летить пісня 74 

Летів пташок понад воду.  

Скаламутив піском воду 47, 112 

Летіла зозуля з гори та й в долину 72 

Летіли орлята на полюс 89 

Летіть до нас, друзі крилаті 106 

Летнее золото, летнее золото 112 

Летний день, летом жизнь легка 61 

Летний день смеющийся 66 

Летять клином за обрій лелеки 56 

Летять лелеки і курличуть 70 

Лечу до витоків своїх 56 

Лине мелодія пізня й лагідна 53 

Лине пісня до небес 98 

Линуть дзвони 58 

Линуть думи додому 59 

Линуть хмари — білі гуси 99 

Липи, батько й син — обоє герої 71 

Лист багряний догорає 96 

Листячко зелене, а я —  

чорнобривий 84 

Литургия в Божьем храме,  

светлый благовест летит 104 

Лиш підняли ми з руїни 91 

Лишь наступит зимний вечер 11 

Ліпше життя із піснями 73 

Лісом, лісом при долині 29 

Літа минають щосекундно 56 

Літня пора на гостини прийшла 113 

Літо, літо-літепло-тепло 101 

Лічу в неволі дні і ночі  

і лік забуваю 27 

Луна в окошко заглянула 67 

Лунайте, дзвони 57 

Лунали вибухи смертельні 74 

Луцьку мій, розкажи про  

минулі літа 58 

Люба донечко рідненька 103 

Люба нене, не сварися 90 

Любий отче Миколаю, ти прийди  

до нас із раю 107 

Любий, милий Чудотворче,  

ти для нас, як ясне сонце 107 

Любила я не Вас безумно нежно 11 

Любистком пахне тут і чебрецем 93 

Любіть, люди, Бога 107 

Любіть Україну, як сонце любіть 81 

Люблю карпатські сині гори  

і полонини їх чудові 91 

Люблю, коли цвітуть сади 56 

Люблю тебе, мій рідний степ,  

тобі на вірність присягаю 36 

Люблю щиро Україну 73 

Любов — це мудра простота 73 

Любовь воспеть хотел бы я,  

когда заснет природа 119 

Люди, люди молоді — світанковий  

цвіт 84 

Людська душа хай Господа  

хвалить, бо ми живем в Хресті 26, 99 
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Люлі-люлечки, дитино 103 

Люлі-люлечки, синочку 103 

Люлі-люлі 68 

Люлі, люлі, люлі 36 

Люлі люлі, люлі лю 103 

Люлі, люлі мій синочку 103 

Люляй ти мі, люляй, мій малий  

синочку 40 

Люстерком дівчинка піймала  

сонечко 102 

Лягушонок и котенок 112 

Лялечку маленьку 189 

Магдалина, мов калина 73 

Магдалина, мов калина серед  

літа вбрана 84 

Мала баба три сини, а всі були  

русини 56 

Мала мати п'ять синів 56 

Мале дівчатко-пастушок 102 

Маленька хатинка на краю села 83 

Мальовниче моє, чорнобриве село 59 

Мам я красну заградочку уха-ха 29 

Мама вишивала рушники 56 

Мама, мама — в цьому слові  

світло дня 111 

Мама паску випікала, високу  

кругленьку 59 

Мамо, ви будили мене рано 83 

"Мамо, мамо" — шепочу до тебе 56 

Мамо, не плач. Я повернусь весною 59 

Мамо рідненька моя 110 

Мамо, я напишу тобі листа 87 

Мамусю, Ви в мене найкращі 91 

Мандрагора — зваба, гречка —  

золота перлина 84 

Марія захотіла світом  

помандрувати. Кораблик спорядила 97 

Марія темним лісом йшла,  

Господи, зглянься 97 

Марширують вже повстанці 35 

Мати моя, Богородице, дерево  

вічності раю 26 

Мати наша — сива горлиця. все  

до її серденька горнеться 56 

Мати пішла. Сумують абрикоси 56 

Мати сіяла сон під моїм під вікном 56 

Мати скорботних і зболених 99 

Матінко мила, зраджена сила 71 

Матусю, Ви в мене найкращі 99 

Матусю, яка в тебе хустка 16 

Матуся навчила нас пісню  

співати 56, 135 

Маю собі брівки шнурочком,  

заплету я косу віночком 102 

Маю я слив'янку, як гарячі губи 73 

Мая мила шатя прала, кабат  

закотила 84 

Межа обіч, в очах межа 98 

Мелодія вальсу пливе 94 

Мене зрання проймає сміх 11 

Мене мати колисала 74 

Мене рано розбудила мати 30 

Мене сьогодні осінь не чарує 54 

Мене тут мама сповивала 56 

Мені однаково, чи буду я жить  

в Україні чи ні 80 

Мені приснився запах твого тіла 88 

Мені сниться поле 83 

Мені сорочку мама вишивала 56 

Ми в небі народилися 106 

Ми — веселі козачата, так, так, так 52 

Ми веселі малюки 99 

Ми веснянку заспіваєм  

у дружньому колі 58 

Ми вінчуєм колядою 26, 99 

Ми віримо, що ми всі королі 16 

Ми вітаємо Вкраїну 99 

Ми два роки з тобою ішли 59 

Ми — діти Волині, зростаємо нині 58 

Ми діти твої, Україно, куди  

не розвіяло нас 59 

Ми до зустрічі із Богом 108 

Ми живемо на Волині — хлопці  

і дівчата 58 

Ми з барвистих квітів виплели  

вінок 52 

Ми з тобою барилися 85 

Ми з тобою поруч 62 

Ми з тобою спізнилися 53 

Ми збирали яблучка 189 

Ми із пластиліну 189 

Ми корзиночки несем 189 

Ми любимо весну, зелену,  

чудесну 178 

Ми маленькі дударі, дударі 100 

Ми — маленькі лубенчата... 90 
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Ми на світ цей зійшли 56 

Ми — патріоти України 91 

Ми патріоти України, нам  

світить сонце золоте 99 

Ми перемовились очима 90 

Ми пишем на асфальті 99 

Ми підемо у садок 98 

Ми поруч йшли, а ти не сміла 59 

Ми прибули з Буковини 52 

Ми прийшли у зоопарк 63 

Ми родом усі із дитинства 15 

Ми сотнями пішли на небо 94 

Ми сплетем вінок з барвінку 12 

Ми сьогодні прокидались 95 

Ми такі у школі діточки маленькі 191 

Ми шукаємо, як можем 16 

Ми ще юні й малі 98 

Миколай Святий іде і даруночки  

несе 111 

Мила моя, де ти була 33 

Милость мира жертву хваления 104 

Милуюсь красою синички 99 

Минає день за днем, життя  

веде мене 56 

Минають дні, минають ночі,  

минає літо 27, 92 

Мир так огромен 11 

Мишка в нірці пошкреблася 103 

Між держав Європи — моя  

Україна 102 

Між пагорбами ніжиться долина 58 

Між скелями на п'єдесталі 99 

Мій давній друже 77 

Мій Світловодськ — рідне  

місто моє 54 

Мій човен бурею хитає 76 

Міста — прекрасні,  

мальовничі — села 90 

Місто моє, де зеленії гори 87 

Місто-перлина 58 

Місяцю-Князю, нічкою темною 47 

Місяцю ясний, зорі прекрасні 81 

Місяць в небі загойдався,  

сяють зорі вогняні 178 

Місяць в темені зійшов 81 

Місяць зорі колихає 15 

Місяць — мрій колиска 16 

Місяць човником пливе 103 

Місяць яснесенький,  

промінь тихесенький 30 

Міцно сплять побратими мої 98 

Міць народу, вовік нездоланна 108 

Мов ключі журавлів, полетіли  

за обрій літа 93 

Мов крига по весні 62 

Мов сизий сокіл дім 53 

Моє дитинство босоноге 74 

Моє кохання лісом їде 82 

Моє Полісся голубе й зелене 63 

Моє рідне село, живу тут я давно 56 

Моє село, мої Криві Коліна,  

життя мого 16 

Моєї мами рушники 15 

Може в житті хтось принаду  

підкине 56 

Може, завтра, може, нині 111 

Може, не те і не так я кажу,  

може, привласнюю правду 60 

Мої Карпати над полями 74 

Мої літа несе на крилах час 106 

Молимось ми, мамо,  

за родинний спокій 56 

Молитва в Небеса летить 73 

Молімося, бо діти Божі ми 17 

Моліться на вервиці, люди Мої 107 

Молю тебе, не снися мені  

більше 53, 88 

Молюся, аби від Тиси до Дніпра 74 

Молюся і каюся Богу 83 

Молюсь за тебе, мати  

Україно, усім Богам 81 

Молюсь за тебе, Україно 87 

Молюсь на тебе краю мій,  

прадавня земле України 89 

Мороз тріщить і колеться 100 

Мотив звучить, веде 90 

Моя бандура — пісня України 135 

Моя жона, як та квітка,  

хоть ся не пудрує 84 

Моя земля — замріяні Карпати 74 

Моя любов — неначе сніг 82 

Моя мама вчителька, я нею  

горджуся 63 

Моя Україна — це клич  

журавлиний 106 

Моя Україно — лани колосисті 47 
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Моя Україно, скажи 78 

Мрійний вечір у Карпатах  

стелить тишу навкруги 96 

Мріють крилами з туману 40, 81 

Музика душі 57 

Музика душу заповнює 16 

Музика, музика звідусіль луна 110 

Музика спомином літа 98 

Мы слепили снежный ком 116 

Мы становимся проще в разлуке 66 

Мы уже немолоды 66 

М'яч утік од нас 189 

На березі моря щоденно стояла 11 

На білому світі у білому світлі 17 

На вгороді коло броду  

барвінок не сходить 27, 92 

На високій полонині 100 

На відлигу, на відлигу 57 

На відстані подій 74 

На візочку кольоровім 108 

На всіх семи горбах 68 

На вулиці музиченька грає,  

мене мати не пускає 135 

На вулиці скрипка грає, мене  

мати не пускає 183 

На Галичі, на Галичі, цвітуть сади 52 

На галявині, де ялинка 95 

На гитаре играешь, ее струны поют 67 

На горі високій, лісовій маківці 91 

На городі біля глина стоїть козак 41 

На городі будяк, полюбив  

мене дяк 178 

На городі кирниченька, при  

дорозі терен 33 

На дворі ніч давно темненька 191 

На дзвіниці ранесенько 107 

На долині на загоні 54 

На доріженці осінній павучок 183 

На дубових вітах 189 

На душі і світанно і щемко 81 

На зеленому горбочку  

у вишневому садочку 106 

На землі ми зібралися диво творити 12 

На зорі мене, мамо, збуди, хай  

на дворі зими перешуг 95 

На зорі, на зорі 189 

На Ісуса позирає дівочка маленька 191 

На квіточці синенькій 98 

На коляду, коляду Сонце  

й Місяць на виду 108 

На косичках верболозу 90 

На Красному полі вмирали за волю 74 

На Красному полі, юначе, спинись 74 

На крутих берегах стоїть Київ 63 

На мельнице жил кот 100 

На мої слова, на твоє мовчання 60 

На небі зірка світу звістила,  

що Діва-Мати Сина зродила 99 

На небі зірка світу звістила,  

що Діва-Мати Сина породила 26 

На опушке леса Осень 11 

На опушке, на полянке 116 

На острові Лабема 112 

На поляні, у гаю 59 

На порозі — Новий рік 110 

На Посуллі забарився знову я 90 

На розпутті кобзар сидить,  

та й на кобзі грає 178 

На ромашці пелюсточків 62 

На світі є багато непройдених доріг 56 

На світі нас лиш двоє, квітучих  

як весна 84 

На север гуси улетают, уносят  

вдаль свою мечту 15 

На скатерті дикого степу 71 

На сосні кудлатій 146 

На сцені полум'ям небесним 74 

На узліссі дівчину зустріли 89 

На усій планеті неозорій 74 

На холмах осенний вечер 100 

На хрестини свого сина 59 

На човнах золотих 60 

На човні нас було тільки  

двоє. Хвилі скрізь вколо нас 23 

На шлях я вийшла ранньою весною 23 

Навий рік, новий рік 146 

Навчи, Боже, українців,  

як їм далі жити 91 

Над білими крутими берегами 106 

Над горами пісня лине 74 

Над Карпатами мандрує 74 

Над кошлатим килимком 90 

Над краєм неба летять журавлі 89 

Над містом уже вечоріє 59 

Над плином літ висить твоє  

мовчання 98 
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Над полями засяяло сонце 16 

Над Посуллям Неба — кращого  

не треба 90 

Над рекою тихо 112 

Над рідним краєм веселка грає 146 

Над річкою схилилася верба 90 

Над ставком, між вербами 15 

Над степом небо посіріло 74 

Над Україною, над журавлиною 81 

Надворі вітер смуток коїть 60 

Наді мною — вкраїнське небо 96 

Надія, віра і любов —  

це почуття найкращі 78 

Найдовша ніч зими 86 

Найдовша ніч — короткою  

була 86, 88 

Наймиліший в світі край 18 

Накрутило, намело 59 

Налетіла чорна хмара  

та й накрила світ 98 

Налетіли журавлі, сіли-впали  

на ріллі 33 

Наловили раків у річці 16 

Нам життя простелило дороги 83 

Нам нема ще семи 190 

Нам столик на двоих накрыт 70 

Намалюй зірницю у високім небі 60 

Напевно, і нам доведеться стріляти 13 

Напиши мені пісню, я слова доберу 59 

Нарікає бідний зайчик 113 

Народе мій! Народе мій, зніми  

полуду з очей своїх 96 

Народилась "Освітяночка"  

в давнім краї партизан 15 

Народилася в селі 73 

Народилася я на Волині 58 

Нарядная елка сверкает огнями 116 

Нас атака в ночі чекала 52 

Нас довгі колони 16 

Нас доля поводила 68 

Нас олімпійський подружив вогонь 91 

Наснились батькові листи 16 

Наснились мальви, рута-м'ята 56 

Наступили Святок радостные дни 116 

Натомився мій день 70 

Научила мати рушник вишивати 96 

Наче з пісні-балади 96 

Начинается радость с зари 116 

Наш отаман Гамалія, отаман  

завзятий 27 

Наша горлице, слава тобі 59 

Наша перепілонька 111 

Наша сіра киця мишей не боїться 68 

Наше місто усе з голубами 99 

Нашим Маріям многая літа 107 

Нащо мені женитися, нащо  

мені братись 27 

Нащо мені чорні брови, нащо  

карі очі 27 

Не брошу камень в прошлые  

года — не стану проклинать 66 

Не бути чи бути 73 

Не випадає думати розверсто 71 

Не вірте, що продажні українці 47 

Не даремні були всі змагання 96 

Не дивуйте, що квітом прекрасним 23 

Не є пісні на всім світі 112 

Не жаль мені, що я тебе кохаю 70 

Не ждала я любви, не хотела 17 

Не жди мене, моя кохана 59 

Не забудь, не забудь юних  

днів весни 47 

Не забудь, яка стрімка 63, 98 

Не здатні ми на ризик втеч 71 

Не знаю я, чому в життя моє  

ввірвалась 83 

Не знаючи чого казати 79 

Не зчувся я: минула молодість 60 

Не исчезают в жизни чудеса:  

живет в душе невиданное царство 116 

Не існує й не було 73 

Не існує краю кращого на світі 73 

Не куплю я хустку 60 

Не люблю осінньої ночі! Той вітер 69 

Не надо бояться густого тумана 112 

Не питай, кохана 90 

Не піду в місто багате 76 

Не піду я у льотчики 99 

Не плач, Майдане, нам ще треба  

донести 13 

Не плач, матусю, не журись 57 

Не плачте, верби, не тужіть поля 59 

Не плачь, не рыдай, Украина 15 

Не повернеш додому  

з далеких доріг 68 

Не погляд — а крихіточка жалю 93 
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Не подумай, друже, що я покохала 59 

Не продайте діти, України,  

бо не буде місця нам ніде 60 

Не розчаровуйся в Україні,  

що довго ми в ярмі були 96 

Не сама гармонь играет 54 

Не світ, не зоря занімалася.  

Святий вечір 111 

Не світи місяченьку, хоч  

годиноньку в нічку 30 

Не слухайте, як ходить  

хитрий Лютий 60 

Не снись, не зви і не печалься 91 

Не співайте півні, бо я ще не спала 30 

Не сумуй, моя мила 59 

Не сховати смутку вже в очах 85 

Не так давно бродили переляки 74 

Не так тії вороги, як добрії люди 27 

Не тополю високую вітер нагинає 92 

Не треба слів! Хай буде тільки діло 77 

Не тягни за хвіст кота, кіт  

за то сердитий 84 

Не уходи, Господь, ведь наступает  

вечер 97 

Не щебечи, соловейку,  

під вікном близенько 80 

Небо в зорях світиться 71 

Небо і земля нині торжествують 42 

Небо ясні зірки вкрили 29 

Небувале диво зриме 76 

Невеличка в нас сім'я 59 

Нежданно стрілись 90 

Незабутню й досі 90 

Незрячий музика прийшов  

на зупинку 11 

Нелегко бути українцем 96 

Немає в нас Хрещатика,  

та нічого журитися 90 

Немає вже до Удаю городу 90 

Немає гірше розпуки 59 

Немає краще наших танців 99 

Немає кращої землі 58 

Немає України без калини,  

як і нема без пісні солов'я 106 

Немов пташки, злетілись діти 56 

Немов те злото, царство Боже 107 

Неначе праведних дітей 27 

Нене Україно, рідна серцю зроду 15 

Неопалимі імена 68 

Неповторним токуванням,  

де вербовий схил 84 

Непомітно з'явилася осінь 191 

Несе Галя воду, коромисло гнеться 33 

Несемо ми з Васильком 189 

Нет на свете большей муки 80 

Нехай благословляє нас Бог 40 

Нехай гнеться лоза, куди  

вітер пігне 111 

Нехай добро вас обіймає 99 

Нехай журливий перший сніг 60, 95 

Нехай лютує хуртовина,  

шаліє грізно буревій 47 

Нехай на небі завжди  

буде ясно, і ніжний вітер  

буде навкруги 15 

Нині, Адаме, розвеселися!  

Єво прамати 42 

Нині, Адаме, розвеселися!  

Прамати Єво 42 

Нині дощ привітань і листівок 99 

Нині ніччю довго хтось співав 59 

Нитка до нитки — мальва жевріє 60 

Ні долі, ні волі у мене нема 23, 89 

Ні, ти не вмер, бо є ще небеса 59 

Ніби дах над нами небо 110 

Ніхто не знає, що нас чекає 53, 85, 93 

Ніхто ще в світі не зумів 73 

Ніч в садах пелюсток натрусить 64 

Ніч гойдається, мов дим 191 

Ніч на дворі, зорі сяють 107 

Ніч плескотом топтала сивий брук 59 

Ніч пливе лебедина 52 

Ніч спустилась на сільську дорогу 68 

Ніч спустилась тиха, випали  

срібні роси 16 

Ніч темна людей всіх  

потомлених скрила 23 

Ніч яка місячна, зоряна ясная 183 

Нічка в вікна заглядає 56 

Нічка найдовша, скупана в зорях 99 

Нова радість світу ся з'явила 42 

Нова радість стала, яка  

не бувала 42, 110-11, 190 

Ночь выбивается из сил 66 

Ночь проходит, а я одинока 54 

Ночью от людей по секрету 112 
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Ну от і все, минула дивна гра 105 

Ну що б, здавалося, слова, слова  

та голос більш нічого 30 

Ну, що ж ти так, моя старенька  

хато 53, 85 

Нынче плохая погода 12 

О благородна Катерино, у Бога  

радосте свята 107 

О благословенна Богородице,  

захисти нас 26, 99 

О Боже, спаси і помилуй  

Карпатський народ 73 

О, Діви! Князівни! 59 

О Маріє, Мати Божа, наша квітка  

і зоря 107 

О милостива Мати, ми до Тебе 26 

О мій рідний безталанний краю 69 

О, мово Вкраїни, о скарбе ти наш 96 

О націє, дужа і вічна, як Бог,  

не це покоління 77 

О небесний спокій вишній 76 

О рідна земле 74 

О руки ті! Вони вночі не сплять 96 

О світла днино, повна ти тепла 107 

О, серця мого скарбе, і муко  

і відрадо 84 

О сини мої, сини, мого саду квіти 84 

О слово рідне! Орле скутий 96 

О хто, хто Миколая любить.  

О хто, хто Миколаю служить 29 

О чудова квітко 58 

О, що то за краса 74 

О, як же квітнуло й гуло 90 

Обіймають вітри 58 

Обніміте ж, брати мої,  

найменшого брата 36 

Обніміться, свати і наповніть чарки 16 

Образ у хаті і церква свята 108 

Од Києва до Лубен, насіяла  

конопель 110, 190 

Од села до села танці та музики 27, 80 

Одвічна наша ця земля 96 

Оддай мене моя мамо  

та не за старого 27 

Одна гора високая, а другая низька 80 

Однажды на свете Принцесса жила 11 

Одні живуть на березі любові 12 

Одного лиш бажаю 15 

Одної днини у Зарваниці 108 

Одяглися в багрянець ліси 62 

Одягну я вишиту сорочку 106 

Ой, а в горді росла лелія.  

Хто її садив 36 

Ой, бандуронько, золотоголоса.  

Як почую 17 

Ой важу я важу на ту дівчину  

вражу 80 

Ой вербиченько, біле личенько 111 

Ой вербо, вербо, де ти зросла 81 

Ой вербо, вербо кучерява 111 

Ой верше, мій верше,  

мій зелений верше 29, 33, 36, 63 

Ой весна, ой весна — чарівна 189 

Ой ви гори, мої гори 74 

Ой ви коні, впрягав, напував вас 90 

Ой виострю товариша, засуну  

в халяву 92 

Ой, вишенько-черешенько 83 

Ой гай, мати, гай та мене заміж дай 30 

Ой глибока осінь, ніч не коротенька 60 

Ой гляну я, подивлюся  

на той степ на поле 92 

Ой гніваються хлопці, ей,  

же їх не любую 33 

Ой гори, ой світи місяченьку 121 

Ой горіла полонина, горіла, горіла 33 

Ой гук, мати, гук 16 

Ой, да мы матрешки 112 

Ой, дивіться — білий сніг 113 

Ой дивна, дивна наша  

родина як до вечері сідає 30 

Ой діброво — темний гаю,  

тебе одягає 27, 92 

Ой дівчина, дівчина ти повір, наяву 78 

Ой, дівчино 68 

Ой дівчино милая, скажи, як живеш 16 

Ой Дніпре мій, Дніпре,  

широкий та дужий 92 

Ой є в лісі калина, калина, калина 190 

Ой жалю мій жалю гіркий  

не помалу 47 

Ой жаль шевця та не вернеться 72 

Ой жур-журавель, довгоносий  

журавель 189 

Ой за горою, за долиною 112 

Ой заграй нам, сопілкарю 74 
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Ой заграла, заспівала 57 

Ой зажену сиві воли  

на ту левадочку 33 

Ой зацвили фіялочки, зацвили 33 

Ой, зацвіли гори по всій Верховині 84 

Ой зійди, зійди, ясен місяцю, як 

млиновеє коло 80 

Ой зійдися, родинонько, до мене 57 

Ой зіронько вечорная, чом не 

виграваєшся 33 

Ой зозуленька в гайку 189 

Ой і не стелися хрещатий барвінку  

та і на крутій горі 80 

Ой ішла я понад яром 16 

Ой коли б я сокіл, коли б крила мав 80 

Ой колисочка вербова 57 

Ой коло млина шумить дубина,  

десь та дівчина, що мя любила 41 

Ой крикнули сірі гуси в яру  

на ставку 27, 91, 92 

Ой кувала зозуленька в лісі  

на горісі 72 

Ой кувала зозуля 15 

Ой кум до куми борозенков ішов 33 

Ой летіла горлиця, розпустила  

пір'ячко на весь сад 30 

Ой летіла зозуленька далеко  

по світу 87 

Ой лопнув обруч, коло барила 190 

Ой любов 16 

Ой, люлі, люлі, моя дитино вдень  

і вночі 92 

Ой люляй же мі, люляй 29 

Ой мала я ружу, що цвіла у полі 33 

Ой минула вже зима, снігу льоду  

вже нема 190 

Ой на горі жито, сидить зайчик 111 

Ой, на горі калина, калина, калина 115 

Ой на горі пшениченька,  

а в долині овес 33 

Ой на горі росте жито 108 

Ой на горі та й женці жнуть,  

а попід горою 190 

Ой, на Івана, ой, на Купала 57 

Ой на річці на Ордані там Пречиста  

ризи прала 22 

Ой нависли чорні хмари,  

сумно ворон кряче 69 

Ой над Вифлеємом, над щасливим  

краєм 100 

Ой, над ставом, ставом верби 

похилились 15 

Ой, не бийте муху 40 

Ой не буду все лем банувати,  

дам я собі гудакам заграти 29 

Ой не мало діл я мала 189 

Ой не п'ються пива-меди,  

не п'ється вода 27 

Ой, не ходи, Грицю,  

та на вечорниці 33 

Ой ну, люлі, люлі, налетіли гулі 103 

Ой одна я, одна як билиночка  

в полі 27 

Ой пане Іване, пане Іване 22 

Ой пігнала дівчинонька ягнятонько  

в поле, ягнятонько в поле 41 

Ой під вишнею, під черешнею 80 

Ой, під горою джерела 62 

Ой під калиною трава зеленіє 33 

Ой піду я ввечір до потічку 18 

Ой піду я до криниці, до води 16 

Ой піду я до млина, до млина 106 

Ой, піду я через сад, може  

впала сливка 20 

Ой по горі, горі три пташки ходили 41 

Ой по горі роман цвіте, долиною  

козак іде 92 

Ой поля, ви, поля, ви широкі степи 36 

Ой попливи, вутко, проти  

води прудко 36 

Ой прийшла пора 99 

Ой продала дівчина курку,  

та й купила козакові люльку 178 

Ой світи, місяченьку, та й ти,  

зоре ясна 41 

Ой сивая та і зозуленька.  

Щедрий вечір 111, 115, 183 

Ой, скоро вже весна 59 

Ой сой хлопец з Капушан,  

немам жени лем єм сам 29 

Ой сопілка яворова 146 

Ой стрибає сонечко 178 

Ой, стрічечка до стрічечки,  

мережаю три ніченьки 65, 91,  

 92, 191 

Ой там за горою, ой там за крутою 36 
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Ой там на горі дубина, ой там  

на горі 33 

Ой, там при долині гарматами  

зритій 47 

Ой, тече вода, тече холодна 82 

Ой ти, дівчино, зарученая,  

чого ж ти ходиш засмученая 183 

Ой ти, дубе, дубе, кучерявий дубе 33 

Ой ти знав, нащо брав міщаночку  

з міста 183 

Ой ти, жайворонку, ранняя пташина 36 

Ой ти, коте, не гуди, спить  

дитина, не буди 103 

Ой ти, місяцю, місяцю 91 

Ой ти птичко жовтобока 76 

Ой ти соловейку, ой ти,  

ранній пташку 20, 101 

Ой, тонка осиченько 69 

Ой три шляхи широкії, докупи  

зійшлися 27, 81 

Ой у гаю, при Дунаю соловей  

щебече 33 

Ой у лісі, на полянці стояли  

повстанці 35 

Ой у лузі при дорозі червона калина 81 

Ой у полі верба, під вербою вода 33 

Ой у полі два дубки тай  

сплелися до купки 135 

Ой у полі криниченька, в ній  

водиця грає 90 

Ой у полі плужок оре. Щедрий  

вечір 110 

Ой у полі три криниченьки, 

любив козак три дівчиноньки 81 

Ой у полі три тополі 29 

Ой, у темнім гаю впав козак  

молодий 59 

Ой упало сонечко за вікном 79 

Ой, хмариться, туманиться,  

дрібні дощі йдуть 20 

Ой, хмелю ж мій, хмелю,  

хмелю зелененький 33 

Ой ходила дівчина бережком,  

заганяла селезня батіжком 100, 190 

Ой ходить сон коло вікон 63, 190 

Ой ходить сон коло вікон,  

а дрімота коло плота 103 

Ой хто, хто Миколая любить 190 

Ой через річеньку 146 

Ой, чи буде пісня литись 15 

Ой чи є чи нема 20 

Ой чий то кінь стоїть, сивая  

гривонька 135 

Ой, чия ж то крайня хатка,  

що я її не знаю 82 

Ой чого ж ти почорніло,  

зеленеє поле 27 

Ой чого калина віти похилила 56 

Ой чого ти до схід сонця 108 

Ой чого ти дубе, на яр похилився 80 

Ой чого ти почорніло, зеленеє поле 27 

Ой чом не прийшов, як місяць  

зійшов 135 

Ой я в батька одиниця,  

полюбила Гриця 178 

Ой я вийду в сині гори 87 

Ой, я знову хворію 113 

Ой, як хороше навколо 189 

Ой, яка ж то слава нині 76 

Ой, які ж стали дивними ночі 56 

Ой ялинка зелененька 189 

Оксано, моя люба і вірна 94 

Он ярочки зелененькі, стежечки  

на них маленькі 77 

Онука малює незвичний малюнок 56 

Опівночі матіола полонила сад 82 

Опустився вечір над рікою 60 

Опустіла хата і самотній двір 56 

Опустіли села невеселі 74 

Опять весна, и снова  

просыпается природа 54 

Орися ж ти, моя ниво, долом  

та горою 92 

Осени пора, дождливые деньки 15 

Осенью встревоженный уют 64 

Осідлайте, хлопці, коней 73 

Осіннє небо, хмари — кораблі 64 

Осінній вечір вуаль накинув 102 

Осінній птах в вирій летить 96 

Осінній сніг на землю ліг 90 

Осінь в двір прибігла 57 

Осінь відхмарилась, і зима пройшла 76 

Осінь замітає сквери і сади 59 

Осінь золотом, а я святом 60 

Осінь і чудові осінні дні 78 

Осінь, осінь вже прийшла 189 
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Осінь, осінь — пора, вже пора  

золота 83 

Осінь — радісна пора 189 

Осінь, я вітаю тебе знов 78 

Осяває сонце нас 99 

Ось виросла троянда з коріння  

ніжного 97 

Ось заєць, кріт 146 

Ось і вечір в місті 78 

Ось і знову прийшов новий рік 78 

Ось і немає вже пори 78 

Ось по безмірній гладині  

з небес приходить човен 97 

Открытка от мамы — анютины  

глазки 67 

Отненных, Архистратиже 104 

Отца и Сына и Святого Духа 104 

Отче наш 108 

Ох, як на схилі літ своїх 59 

Оцей пальчик — товстунець 91 

Оця дорога трисвята 108 

Очі волошкові — зваби чарівні 73, 84 

Очі дитячі, глибокі як ніч 99 

Очі заплющу і бачу стежини 81 

Очки закривай, дитинко моя 192 

Падають сніжинки і біліє ліс 85, 105 

Паде зів'яле листячко, немов  

тоті слова 96 

Палящее солнце лучами 17 

Пам'ятаймо, друзі, ту годину 68 

Пам'ятаю церкву над горою 93 

Память в детство меня возвращает 11 

Пане господаре, я на вашім  

дворі. Радуйся земле 22 

Паничами двір засіяла кругом 94 

Панове, радість дай вам Бог, хай  

смутку не бува 97 

Парти, зошити, книжки 99 

Парубоцька вольниця 90 

Пасочки печемо, ковбаску кладемо 192 

Паучок сидит на паутинке 100 

Пахне отава над гаєм 15 

Пелюстка до пелюстки 58 

Пелюстками твоїх рук 90 

Переспілі морелі щемлять 86 

Перехожий до лікарні 15 

Перлини Буковини, рідненька  

сторона 52 

Перо співає — і цвітуть слова 93 

Перше вересня, перше вересня,  

знову чуємо сміх дітвори 12 

Першовересень тишу стривожив 108 

Писанка, писанка — кращої нема 98 

Пишайся тим, що — українець!  

Гордися тим, що в тебе є 16 

Під вікном у мене калина 135 

Під горіхом крислатим калина  

розмовля 83 

Під городнім вікном 60 

Під дубиною, під зеленою 33 

Під кущем бузковим 103 

Під покровом ночі 97 

Під спів зими серця ми поєднали 88 

Підбиває на грабунки 71 

Підійду, обійму я матусю рідну 99 

Піднімаймо пращурів знамена 12 

Піднімалась зоря над Сеймом 12 

Піднявся в небо ключ гусиний 62 

Підняла лебідка білі крила  

і злетіла в небо голубе 56 

Підняли мене з колиски 191 

Підростала доня та й на зорі стала 83 

Пізня вже година 103 

Пісня наша дзвенить, пісня  

без кінця 100 

Пішов милий лужком, лужком 115 

Пішта вдень ночує, а не серед ночі 84 

Плавай, плавай, лебедонько  

по синьому морю 27, 65 

Плакала зелена полонина 74 

Плаче скрипка, грає бубон 85, 86, 91 

Пливе Дніпро, пливе могучий 96 

Пливе, пливе вітрильник 102 

Пливу в човні по течії 87 

Пливуть хмаринки над рідним  

краєм 89 

Плывет, плывет кораблик мой 12 

По безмежних, неозорих краю  

рідного просторах 79 

По білому снігу блукаю 11 

По всьому світу стала новина 40 

По горі — чебрець, сонце —  

на горі 60, 95 

По діброві вітер виє, гуляє по полю 27 

По дорозі жук, жук, по дорозі  

чорний 190 
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По дорозі рак, рак, нехай буде  

так, так 65 

По жизни идем ли, бежим 60 

По зеленій весні 81 

По кладочці та помості 99 

По парковым аллеям 70 

По скрипу гілки 71 

По стеклу опять скользя 15 

По широкій річці пливли каченята 72 

Поберемося за руки 91, 99 

Побила шевця лихая година 72 

Поблискують черешеньки 191 

Побреду, побреду по череду  

в лободу 135 

Повернись вітерцем крізь літа 70 

Повій, вітре, на Вкраїну,  

де покинув я дівчину 81 

Повінчайся зі мною, осене 88 

Повішу я колисочку  

та й на калиночку 189 

Повіяв вітер степовий,  

трава ся похилила 36 

Повстанський стяг наш майорить 35 

Повсякдень, повсякчас, щохвилини 47 

Погас в дощах серпневий зорепад 90 

Погасла зірка, та не згасне світло 56 

Погляньте, човник приплива  

із вантажем зерна 97 

Под лазурным небесным  

простором 70 

Под свечами трепещут иголки,  

будто пылью светясь золотой 106 

Подаруй диво-ніч 85 

Подаруй мені мамо хустину 54 

Подаруй мені... себе, присвяти  

себе навічно 53 

Подивися над водою 135 

Подивлюся, аж світає, край неба  

палає 30 

Подружжя — Тайна превелика,  

цей дар зіслав нам сам Владика 107 

Подружки у гаю пісеньку співають 100 

Пожену я лебеді до Дунаю 33 

Поза річкою ліс 60 

Позбираймося гурточком 99 

Поїзд вирушив рано на світанку 96 

Покличу пісню солов'їну,  

заграй, музико 57 

Поклін тобі, народних нужд співаче 96 

Покохай мене, щоб кращим став 15 

Поле росится, солнце садится 100 

Полем, як болем 81 

Полетів бим на край світа, як вітер  

що в полі літав 47 

Поліський краю дорогий 89 

Поліський краю! Ти моя колиска 59 

Поліський хлопчина, юнак чоловік 60 

Полночный снег, он не спешит 116 

Полночь бьет — и в сердце трепет 116 

Половіє жовта нива, відлітає літо 84 

Полонила ти душу 58 

Полюбила чорнобрива козака  

дівчина 96 

Помирав у полі син 16 

Помирав хлопчина-квітка 73 

Помишляю день страшний,  

помишляю 20 

Поміж нескошених полів 57 

Поміж трьома дорогами рано, рано 20 

Помічник він перший в мами 108 

Помнишь, мама моя как  

девчонку чужую 56 

Помню, мать, бывало,  

песнь мне запевала 119 

Помнят березы и помнят курганы 62 

Помолімось, брате, за ту Україну 99 

Помолімось за грішних 108 

Понад пекельністю земною 71 

Понад полем іде 92 

Понад ставом, понад ставом  

зажурились явори 12 

Понад степом вітер хмари носить 74 

Понад Тисою дзвінко піснею 74 

Попід гаєм зелененьким, попід гаєм 33 

Попід горою стежечка бита 29 

Порвали кайдани, ярма і наруги 59 

Породила мати сина в зеленій  

діброві 96 

Посаджу калину зранку в чистім  

полі 94 

Посадил полынь я, а полынь  

все выше 112 

Посадила Оля в ряд 99 

Посадила-м черешеньку на дворі 72 

Посилала мене мати — іди  

доню килим ткати 33, 135 
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Посідали дві лебідки 89 

Посіяла людям 59 

Поскидали віти ранішню росу 57 

Послухай музику землі 96, 110 

Послухай, як струмок  

дзвенить 113, 191 

Посміхнись і подивися 87 

Поспішай, гостю, поспішай 76 

Поспішаю в журбі, а її вже нема 56 

Поставлю свічу проти місяця 72 

Постарели мои старики 56 

Постелю рушники вишивані, вмить 

війне від них ніжним теплом 56 

Постукаю в шибочку: "Мамо!"  

Із-за шибочки визирнеш: "Ти?" 56 

Пота ми клес 61 

Потерял в лесу фонарик светлячок 106 

Потята Україна встане, покине  

свій кайданний бран 71 

Похилилась берізка біла 60 

Похилились верби низькі над водою 83 

Похилилася верба коло хати 87 

Почему в темном небе 70 

Почуття і дні листопадами 78 

Пошлемо лист від діточок 113 

Пошли нам, Боже, маленьким дітям 26 

Правду серце мені віщувало  

й загорожа була не лячна 59 

Прагну творити добро я, прагну  

співати пісні 107 

Прадавній ліс шумить її словами 58 

Прадіди навчили сіяти й збирати 90 

Преданность храни ученью 66 

Пренепорочна, Діво-Мати 20 

Пренепорочная, Діво-Мати,  

Покрово наша пресвята 30 

Пречистая Діва Сина породила 97 

При лісочку, на горбочку 107 

При панках і панах 16 

Прибежали во дворы 116 

Прибрана ялиночка 189 

Привезли напівживого 73 

Привезли напівживого Митра до 

шпиталю 84 

Привітливо щирі 78 

Привольем и покоем 106 

Пригадай мене, Іваночку 36 

Пригадай, як сиділи навпроти 68 

Пригорнись до мене, донечко мала, 

засвітились зорі 103 

Пригорнись, моя люба, до мене, 

приклади мені руку до серця 91 

Приди, весна, и снова 100 

Приидите поклонимся и припадем  

до Христа 104 

Приїдьте додому, вклонітесь  

низенько 60 

Приїжджайте до нас в гості  

із провінцій 99 

Приїхав хлопець із АТО перепочить 

заслужено 95 

Приїхав хлопець у село, додому  

на канікули 60 

Прийди до мене в мій бузковий  

вечір 60 

Прийди, прийди, сонечко, під моє 

віконечко 146 

Прийди сьогодні на розмову,  

бо щось для тебе в мене є 84 

Прийшла благодатная днина 83 

Прийшла весна, гомінка, запашна 99 

Прийшла весна, щоб знову 110 

Прийшла до нас раненько 99 

Прийшла кума до кумоньки  

в суботу 100 

Прийшли до Тебе ми, Ісусе,  

з батьками й хресними прийшли 107 

Прилетів соколик 111 

Прилетіли диво-птиці, принесли  

по паляниці 103 

Прилетіли на зорі 81 

Прилетіло літо 111 

Прилинь до мене, як тепле  

сонечко зайде 96 

Прилинь, прилинь до рідного села 53 

Прилітай журавлику, прилітай 16 

Прилітають ключі журавлині 58 

Принесли молюски нам перлини 99 

Принесло нам сонечко знов тепло 191 

Природой так дано 15 

Притихла ніч. Стомивсь Майдан 13 

Причесана голівонька 74 

Пришла зима веселая 116 

Пришов би я до вас каждий вечір 29 

Про бабусю пісню я сиджу  

й складаю 63 
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Про калину пісня лине 110 

Про матусечку рідненьку пісню  

я співаю 192 

Про що шепоче вітер 87 

Пробач за все і за любов мою 86 

Пробудилося село 73 

Проведіть мене, мамо 16 

Проводжала мати сина у солдати 81 

Прогулянка перша весняна 106 

Прожити життя — це не поле  

пройти 63 

Пройшла зима, весна настала 89 

Прокладала доля в світ мені  

дороги 12 

Пролетала мины и снаряды 12 

Пролетіла любов, щезла десь  

в далині 60 

Пролетіли роки за роками 15 

Пролісок ніжний край снігу проріс 191 

Пролітають літа і за обрієм слід 12 

Пролунав церковний дзвін 74 

Промайнуло життя 66 

Промайнуло літо, листя опадає 70 

Проминають весни 70 

Промінь сонця веселку пряде 106 

Промінь сонця спозаранку 105 

Просила мама, просив і тато 85, 91 

Простелила доля стежечку-доріжку 98 

Прости мене, моя дівчино 59 

Прости мені, моє кохання... і ще,  

і знов 91 

Прости мені хато, старенька  

колиско 56 

Прости, о Господи, прости 94 

Прості Шевченкові слова 108 

Простіть мене, тату,  

що я не доглянула хату 94 

Протікала річка, а на річці мостик 146 

Прощай, маленька вітчизно 99 

Прощай навіки, батьку, і прости 56 

Пряла б же я куделицю,  

так головка болить 33 

Пшениці половіють 57 

Пытаясь что-то сохранить,  

напрасно остаемся вместе 64 

П'янить святість дива 40 

Радіємо нині усі 107 

Радісна хвилина 74 

Радістю наповнена, з дитятком 

представлена 26 

Радість нам ся явила, Діва  

сина родила 42 

Радію кохана твоєю красою 84 

Радость или грусть нас ждут потом 56 

Радуйся, Пречиста, ангелів царице 108 

Радуйтеся праведнії. Радуйтеся  

праведнії 30 

Раз ми в кухні щось варили 59 

Разбойника благоразумнаго  

во єдином часі 20 

Разгулялась вьюга белая, закружила, 

замела 11 

Райдужне небо кличе до себе 98 

Рани і хвороби ріжуть нас навпіл 108 

Ранками поволі тане холодок 52 

Рано вранці, весняним світанком 60, 95 

Рано-вранці дзвонять дзвони,  

кличуть нас у Божий храм 107 

Рано-вранці сонце встало 67 

Рано-вранці ясне сонце 193 

Рано на зорі прокидайтеся 110 

Рано, рано сонце встало 91 

Ранок вересневий лагідно  

проснувся 191 

Ранок затуманений 90 

Ранок прокинеться 95 

Рафа-жирафа вища ніж шафа 109 

Реве та стогне Дніпр широкий,  

сердитий вітер завива 80, 110 

Рибалка молоденький  

на човникові плив 115 

Рідна земле моя 74 

Рідна мамо, добра ти моя ненько 56 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 56 

Рідна наша мова, наче сиротина 96 

Рідненька мати нитки положила 56 

Рідний дім я часто бачу в снах 59 

Рідний край, ти такий мальовничий 57 

Річенька тече срібная 90 

Річка пригорнулась до села 57 

Річка притомлена в ніч засина 100, 111 

Ровесники й ровесниці 110 

Рождается в лучах зари 17 

Рожеві світанки стрічають 68 

Розвивайся, лозо, борзо, зелена  

діброво 96 
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Розвивайся, ой ти старий дубе 33 

Розвіялись хмари, райдуга  

на небі грає 76 

Розгнівилась на літо зима,  

що улітку морозу нема 100, 111 

Розгорнута книга мойого буття 83 

Розгорнута книга мойого життя 83 

Розгулявся вітер в соснах 54 

Розквітай неначе сад, Україна 54 

Розквітли яблуні в садах, цвітуть 

каштани в парку 178 

Розкладу тебе на кольори 57 

Розлилось сонце над Дністром 52 

Розлучились ми з тобою 53 

Розляглися мої Ярославичі 59 

Розмовляє місяць з тихою водою 89 

Розпелехав вітер зачіску мою 102 

Розплелася густа коса 91 

Розплелася густа коса аж до пояса 92 

Розпошир вдаль зір твій і розум 76 

Розпрощався стрілець зі своєю  

ріднею 35 

Розпрягайте, хлопці коней,  

та лягайте спочивать 33 

Розтанула нічка за моїм віконцем 68 

Розум, серце, дух 73 

Розцвіла у лузі червона калина.  

Рано вийшла заміж молода  

дівчина 54 

Розцвіла черешня ось ізнову 78 

Розцвіли так пишно хризантеми  

як останній осені мотив 59 

Розцвітають кущі ясмину 77 

Ромо-брате, ми з тобою вже  

одної долі 84 

Ронить вечір зорі у Тальянку 16 

Росла в гаю конвалія 23 

Росла собі калина з червоних  

ягідок 91, 99 

Росли і сили набирались 56 

Рости, українська дитино,  

на щастя, на радість батькам 178 

Рости, хмелю, рости, хмелю,  

рости дичиною 33 

Ручаями літа розтеклись 81 

Рушив поїзд, рясніючи вагонами 83 

Рушник матуся вишивала 16 

Рушниками вквітчана господа 63 

С давних пор человек живет 100 

С теплом опушечки 116 

С Ялтой связана судьбою 70 

Садили удвох ми свої ясени 89 

Садок вишневий коло хати 27 

Сама собі троянди подарую 94 

Сама я рожу садила, сама я рожу 

підливала 33 

Саме на полтавськім полі брані 71 

Самотньо хлюпотить ріка 16 

Самотою в світи стара хата зорить 56 

Свете тихий, Свете славный 112 

Свистіли кулі у ярах 74 

Свій город у нас 189 

Світ безмежний — пречудовий 90 

Світанкової пори пробудилися  

вітри 60 

Світе ясний, світе тихий,  

світе вольний 27 

Світе ясний! Світе тихий!  

Світе вольний, несповитий 92, 96 

Світить місяць у дозорі 90 

Світла паняночка по світі ходила 97 

Світло з Ісусом гомоніло...  

потемніло небо, потемніло 108 

Світлофор увімкнув червоний 109 

Свободою тішиться сокіл 91 

Свята Анно, нині є новина 107 

Свята ніч, тиха ніч 29, 97, 190 

Святе Хрещення дитяти 107 

Святий Боже, Святий кріпкий 20 

Святий Кріпкий, Святий Боже 26 

Святий Миколай, угоднику Божий 99 

Святий отче Миколай, нам у праці 

помагай 99 

Святий отче Миколаю, ти нікого  

не минаєш 99 

Святий Юрій іде 96 

Святиня для всіх нас —  

Святий Миколай 99 

Святих квіток Христос насіяв 73 

Святкова ялинка прикрашена 102 

Святый Боже, Святый крепкий 104 

Село Колодяжна з віків 58 

Село моє! Ти Ківерцями звалось 59 

Село під горою билинно старою 90 

Семь чудес на свете 68 

Серед літа, серед квітів 96 
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Серед поля широкого тай  

пшеницею 102 

Серед спалених нив 16 

Серед степу широкого долина  

лежить 54 

Серце просить спокою 53 

Сивий коню, сивий коню, а грива 

біленька 47 

Сиві печалі, темна скорботність 13 

Сиджу я край віконечка, на зорі 

поглядаю 33 

Сиділи ми на ґаночку 106 

Синєє море, скільки зір сягає 91 

Синій птах! Мій синій птах 59 

Синім посвітом, цвітом купави 59 

Синіють волошки у хвилях жита 56 

Синку мій, прокинься леле 30, 34 

Синові в дорогу, синові  

в дорогу мати промовляла 63 

Сину, рідний сину 56 

Сину, сину, сину, любий мій  

рідненький 103 

Синьооку красуню Десну 60 

Сипле місяць позолоту 57 

Сипле, сипле сніг. Сипле, сипле 100 

Сів ведмедик у машину,  

тай поїхав по малину 146 

Сів на хату голуб білий 69 

Сіло сонце на горі 73 

Сім хлоп'ят і сім дівчаток 188 

Сім хризантем, дарунок долі 90 

Січень снігом сипле-сіє 86 

Сію, сію, посіваю 99 

Сіяв мужик просо, жінка каже —  

мак 100 

Скажи мені, чому цвіте троянда 82 

Сказав батько — рідний мій сину 99 

Сказочная Ялта — берег  

светлых грез 70 

Сказочная Ялта, сказочный город 70 

Сквозь полудрему и сон 56 

Скільки б років, друзі, не минуло 12 

Скільки в бабусеньки з нами турбот 189 

Скільки днів танцював 59 

Скільки ніжності в світі розкидано 99 

Скорботна Мати-Україна 73 

Скоро сонечко пригріє,  

потечуть струмки 111 

Скочив стрільчик молоденький  

на коня 108 

Скрипка грає, терпко плаче 96 

Скрипки заиграйте 119 

Слава в Вишніх, Благословенна 97 

Слава Отцу и Сыну  

и Святому Духу 104, 112 

Слава! Рідна земле 40 

Славний шлях пройшла "Просвіта" 73 

Слався, Господь, у висотах,  

мир на землях 97 

Слова сумні на самоті 90 

Словно бусинки, денечки 70 

Слово перше лагідне, чудове 193 

Слово, чому ти не тверде як криця, 

що серед бою так ясно іскриться 23 

Слухай, небо і земля 76 

Слухаю тебе я, друже 12 

Слышу голос с небес,  

он зовет меня ввысь 12 

Смарагдами весною  

зарунились поля 83 

Смачно вдень ось так поспати 102 

Снег холодный серебрится 116 

Сніг наді мною проліта 98 

Сніг-сніжок біленький 189 

Снова зазвенела капель 67 

Солнце краешком касалось  

светлой кромки рубежа 64 

Солнце нового дня утомилось 11 

Соловей закохався в троянду 106 

Солов'ї співають, бо в коханні —  

воля 88 

Сон та Дрімота, за руки взялися  

в хату заходять до нас 103 

Сонечко в травневі днини 100 

Сонечко вже сяє, пташечки  

співають 192 

Сонечко гріло весь день 191 

Сонечко за хмарами 100 

Сонечко зранку проміння роздає 99 

Сонечко по небу 57 

Сонечко пригріло, вже весна  

прийшла 84 

Сонечко розквітло 99 

Сонечко сідає, дуже хоче спать 11 

Сонечко, сонечко, виглянь  

у віконечко 183 
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Сонечко щокате покотилось спати 60 

Сонце встає, снагу дає 68 

Сонце гріє, вітер віє з поля  

на долину 27, 81, 178 

Сонце дивиться в кімнату 189 

Сонце заходить, гори чорніють 106 

Сонце променем рожевим 101 

Сонце сіло на горі 191 

Сонце сходить 74 

Сонце тягне воду з моря 26 

Сонця шляхом, через зорі 97 

Сороконіжка жила за містом 113 

Сотворіння, світанок і ранок настав 17 

Спасибі вам, що ви зі мною разом 78 

Спи, Ісусе, спи 190 

Спи, маленьке ластів'ятко 103 

Спи, дитинко, треба спати 103 

Спи, дитино, спи, голову схили 26 

Спи, дитя, тихим сном 106 

Спи, моя радість, засни 189 

Спи, моя радосте 13 

Спить метелик, спить зайчатко 86, 105 

Спить село, заснула й мати 56 

Співає жайвір у полях 99 

Співець бандуру в свої руки взяв 57 

Спочивати вже пора 56 

Спрут гробить кожну націю  

до болю 71 

Стайня вифлеємська на весь  

світ одна 99 

Стали сумирні злі заметілі 58 

Стара сумує в селі хата 56 

Стежина від рідної хати 90 

Стежина та — доріженька свята 53 

Стежкою в'юнкою, тихою ходою 89 

Степовичку, горду до крику 16 

Стільки ти боролася 16 

Стоголосі солов'ї 68 

Стоїть біла батьківська хата 56 

Стоїть в задумі рідна хата, верба  

над ставом гомонить 56 

Стоїть в Карпатах здавна красний 73 

Стоїть верба над водою 33 

Стоїть високая тополя 16 

Стоїть гора високая попід  

горою гай 80, 111 

Стоїть на узбіччі від станції 68 

Стоїть серед гаю червона калина 89 

Стоїть серед степу берізка,  

як спогад далеких боїв 89 

Стоїть явір над водою, в воду  

похилився 36 

Сторононько рідна 23 

Стою із нею сам не свій, бо розуміть 

мене не хоче 60 

Стою перед іконою Твоєю 107 

Стою серед поля, вдивляюсь у небо 60 

Страдая, смерть зову я 80 

Стукає у двері старість 12 

Суєти у нас багато 73 

Сумно завіває 16 

Сумує вікнами мій дім 60 

Супить вечір хмари-брови 90 

Схилились мальовані вінки 90 

Схилімо голови в святій молитві 74 

Сырецкий парк поднялся на крови... 66 

Сьогодні Бог вас поєднав  

перед своїм святим престолом 107 

Сьогодні в нас ялинка 188 

Сьогодні в церкві молимось 107 

Сьогодні з нами вже весна 78 

Сьогодні кожний крок хотів  

би бути вальсом 64 

Сьогодні нас зібрав  

Чернігів-інститут 12 

Сьогодні свято наше урочисте 96 

Та болять ручки, та болять ніжки 33 

Та й-дай, тар-ра 68 

Та невже ж бо Земля стала  

менша нараз 26 

Та нема в світі гірш нікому,  

як бурлаці молодому 80 

Та пійду я пійду — де є моя мила 84 

Та послухай добрі речі 193 

Тает за школьным окном 106 

Так пахнуть яблука у райському  

саду 85 

Так світло в хатині 56 

Так склалися обставини 53 

Так тихо музыка звучала 11 

Так чекала кохання 60 

Така її доля, о Боже мій милий 27 

Така Марія гарна, аж світиться  

з лиця 108 

Така, як ти, колись лілея  

на Іордані процвіла 91, 92 
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Там де видноколи над просторами 99 

Там, де витоки Прип'яті 57 

Там, де Дніпро несе широкі води 78 

Там, де крута гора, де стежка  

в'ється 82 

Там де кручі і хвилі Дністра 47 

Там, де людні сходяться дороги 191 

Там, де небо таке голубе, там,  

де яблуня цвітом сія 96 

Там, де ріки стрімко в'ються 96 

Там, де травень будить 57 

Там де Ятрань круто в'ється,  

де по каменю біжить 80 

Там, за гулкими вітрами 57 

Там за лісом, там за перелазом 33 

Там за лісочком сонечко встало 33 

Там за селом дражка висипана 29 

Там земля є найсвятіша 73 

Там на горі сніг біленький 33 

Там над ріками — на Сході 26 

Там, попід лісом, темним  

бором, повстанці наші йдуть 35 

Там, у чорному лісі, я натрапив  

на зраду 91 

Танцює осінь жовтим листям 88 

Тарасова хатина стоїть скраю села 99 

Таточку наш, тату, сизокрилий  

пташку, ой би знав ти тільки 57 

Таточку, я вчуся на відмінно 191 

Тату! Тату! Наша білена хата 68 

Твій погляд пронизує серце мені,  

співає душа 60 

Твое тепло, мое тепло 56 

Твоє "Прощай" не впало громом 60 

Твоя любов — любов моя 106 

Твоя молодість далями синіми 95 

Те края, где я когда-то 66 

Тебе поєм, Тебе благословим 30 

Тебе я бачу у молитві 59 

Темна ніч на білу землю впала 60 

Темненька нічка тьмою світ  

закрила 97, 190 

Темно на дворі 106 

Тепер мене несуть вітрила 78 

Тече вода в синє море, та не витікає 57 

Тече вода із-за гаю 189 

Тече вода каламутна, мила  

моя чогось смутна 33 

Тече вода, тече, по каменю черкає 29 

Ти бажай любові 17 

Ти вимріяла ніч, безмежну та єдину 86 

Ти, Володю, бий у бубон 189 

Ти говорила: "Гляди не влюбись" 90 

Ти дивилась, калино 62 

Ти до мене не ходи, ти до мене  

не ходи, куций коротенький 115 

Ти ж, моя хусточка, в танці  

кружляй 106 

Ти ж так любив спів солов'їв 59 

Ти ж така співуча та чудова 66 

Ти знов мене з летаргії  

збудила. Зустрілися 69 

Ти знову мені наснилася така  

близька 16 

Ти зродився давно 89 

Ти Івасю, у гаю 189 

Ти йдеш травою 60 

Ти колись в наші ясні літа 16 

Ти мене не вколисуй  

тишею, не розгойдуй терпке  

мовчання 64 

Ти моєю була, жадана 53 

Ти моя країна, рідна Україна,  

я твоя зернина 99 

Ти навіщо, мила, мені розповіла 88 

Ти народився, музичний відділ 63 

Ти не буди весну кохання,  

ти не буди надій тепло 60 

Ти не простила і тоді 90 

Ти не хвилюй мене 70 

Ти не чуєш мене і не бачиш 94 

Ти пішов — і в матусиних скронях 16 

Ти послухай, як схлипує ніч 86 

Ти прокинься рано-рано 191 

Ти ранок зустрічаєш 100 

Ти така, як усі 88 

Ти ходиш в гори 62 

Ти чуєш серця монолог, до  

тебе ніжна сповідь лине 70 

Ти щоку притули до моєї журби 60 

Тисячу "Якщо?" я кажу комусь 102 

Тихая ночь, дивная ночь 115 

Тихим смутком цвітуть 47 

Тихо над річкою 74 

Тихо плине вода, там дівчина моя 83 

Тихо, обережно 189 
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Тихо, тихо Дунай воду несе,  

а ще тихше дівка косу чеше 47 

Тихо, тихо ніч у місто 103 

Тиша. Вечір надворі 106 

Тиша. Поснуло все 59 

Тиша, прохолодь... Яр долиною 59 

Тілі, тілі 146 

Тільки зранку устаю я 26 

Тільки сонечко сідає 16 

То Божа для нас нагорода 26 

То із небес земне життя 93 

То кульбаби жовті, мов качатонька 99 

То не сусід, а суще лихо 71 

То як нам бути далі, розкажи 86 

Тобі краси не позичати,  

бо ти — як сонечко ясне 108 

Той, хто друзів має 16 

Только чуть подтаяли 116 

Тополиним пухом вдаль полинули 12 

Тополі в позолоті сяють знову 16 

Тополі, тополі — високі раїни 53 

Топчуть ноги радісно і струнко 77 

Травка зеленеет 112 

Травко-муравко,  

ой чого ти не зелена 30 

Тра-та-та, тра-та-та, йшли  

до школи два кота 183 

Тремтливі зорі розписали 68 

Три дівчини йшли по стежинці 96 

Тріщить на річці сивий лід 100 

Троїсті музики вас почути хочу 52 

Труби засіяли променисто 16 

Тужить душа циганська, коні  

понеслись у вись 16 

Тужить, плаче в небесах журавка 56 

Тук-тук-тук 146 

Туман котився за селом 56 

Туман, туман долиною, добре  

жити з родиною 108 

Туманный день в прозрачной дымке 66 

Тут батька слід 68 

Тут в неба синь 68 

Тут хліб такий духмяний 102 

Тут шепіт росних трав 16 

Туча хмурая растает 112 

Ты жива еще, моя старушка 56 

Ты кого искал? Ты не найдеш ее 54 

Ты меня не влеки, неоглядная тишь 66 

Ты откуда, музыка, в песенку  

попала 100 

Ты принес мне букет 70 

Тын афто 61 

Тяжко-важко в світі жити  

сироті без роду 27 

Тяжку і стражданну ми маємо долю 96 

У білому всьому, неначе пір'їнки,  

ідуть до причастя маленькі  

вкраїнки 108 

У Бога просимо не злата 108 

У вальсі закружляли 99 

У весняний цей день веселковий 99 

У Волинськім краю квітне 89 

У гаю, гаю вітру немає 27, 92 

У гетьмана були, і командарми,  

які могли спіткнутись 71 

У горах Карпатах на чатах 73 

У горах Карпатах хотів би я жить 63 

У гості до неї всі водять онуків 106 

У грудні дощ, немов  

травневий дощ 85 

У дворі доцвітають піони 60, 95 

У день прийди, вночі прийди  

з росою 84 

У дитячому садочку на стіні 99 

У довічному пошуку щастя 90 

У долинах верби 16 

У долині на Волині 58 

У древнім Львові гора-святиня 107 

У Карпатах світла днина 74 

У Києві на Подолі козаки гуляють 27 

У кожній долі є свої стежини 78 

У кожної дитини матінка єдина 193 

У крові втоплено знамена, їй довго 

литися із ран 71 

У лісі, під дубом столітнім 47 

У літню ніч, усіяну зірками 70 

У лялечки, у лялечки 99 

У малої терції, загубились спеції 183 

У машини — чорні шини 99 

У мене на стіні Франко  

у вишиванці 99 

У моєї мами серце золоте 99 

У моїм садочку визріла калина 53 

У нашім парку тиша урочиста 99 

У нашім раї на землі, нічого  

кращого немає 92 
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У нашому дворі камінь ламають 22 

У неділю пораненьку у дзвони  

голосять 59 

У Неквапи білі лапи 188 

У обрывистых гор 66 

У палацах з давніх пір 102 

У перетику ходила по горіхи 27 

У піаніно клавіші 106 

У полі, у густім гарячім літі 81 

У полі, у полі самітна стаєнка 101 

У природі див багато 59 

У пушинках край вікна 95 

У радості й мирі спішіть до святині 107 

У ранковім серпанку 57 

У рідне місто на крилоньках лину 90 

У рідний дім, з чужих країв 16 

У розквіті цвіте полярне літо 71 

У саду душі моєї ще мовчали  

солов'ї 16 

У серце западе від серця мовлене 94 

У серці народу Вкраїни 15 

У серці — свічечка Майдану 13 

У скверику на п'єдесталі 99 

У сонечок червоні боки 109 

У стаєнці серед ночі 107 

У старій частині міста 73 

У степу загуділи гармати 74 

У тебя еще лето сынок 67 

У тихий вечір і сонний 16 

У толстой тети хрюшки 106 

У траві росина 53, 85 

У траві росина, чиста як сльозина 85 

У хащах прибережних лоз 71 

У храмі на престолі царює  

Сам Господь 108 

У школі добре я учуся 83 

Убалакали свайбани чарочку 90 

Ударили дзвони, ударили  

дзвони, і світло упало з небес 99 

Україна мила, історичний шлях 78 

Україна ходить в райдужнім  

віночку 108 

Україно, квітко стобарвиста 74 

Україно! Краса твоя ніжна.  

Україно! рідний мій край 67 

Україно, миру, щастя 52 

Україно моя, не хилися  

в мовчанні й скорботі 47 

Україно моя неозора,  

всюди буйно квітує весна 96 

Україно моя, похилились діброви 47 

Україно моя, Україно, ти для  

нас, як та мати одна 52 

Україно, серце моє, Україно 67 

Україно, ти мова батьківська 99 

Україно, я свято люблю 78 

Умираю, моя мати, вмираю,  

вмираю 178 

Уночі морозець ще тріскоче 191 

Унылый дождь над Тихим океаном 66 

Упав сніжок білесенький  

на гори і поля 107 

Упала вниз уставшая звезда,  

угасла враз 70 

Упала ніч, неначе снігопад 15 

Усе засніжила пушиста зима 59 

Усі гори зеленіють, тільки  

гора чорна 191 

Уснула Божья Матерь тихо 104 

Успадкували ми руїну 96 

Утоптала стежечку через яр 27, 106 

Учителю, сьогодні ваше свято,  

душа — як сонячний 108 

Учітеся, брати мої, думайте,  

читайте 27 

Фартушок бабусин одягну 99 

Хай дзвенять бандури, хай  

гримлять літаври 47 

Хай кують в гаях зозулі 58 

Хай сивинки срібліють зі скронь 16 

Хай у вальсі кружляє хвоя 59 

Хата моя, біла хата, рідна  

моя сторона 56 

Хатина біла, горіх високий 81 

Хатина на краю слобідки 60 

Хвала і честь тобі, Вкраїно,  

хвала і донькам, і синам 96 

Хвали, душе моя, Господа 104 

Хвалите Господа с небес 104 

Хвилини за хвилинами 99 

Хвилююча безрадісна краса 90 

Хвиля котиться крута 95 

Хлопці чудові грають на полі 78 

Хмуриться, хмариться небо 74 

Ходжу, блуджу по чужині,  

як той місяць в крузі 72 



  

 158 

Ходжу-ходжу понуро 59 

Ходила я по садочку по зеленім 33 

Ходить вітер очеретом, на листку  

осики грає 96 

Ходить дівча по садочку,  

по зеленім барвіночку 29, 72 

Ходить зайчик по лісочку 146 

Ходить місяць сніжним гаєм 146 

Ходить осінь золотиста —  

жовтокоса, багряниста 113 

Ходить осінь по стерні,  

посумніли ясени 84 

Ходить сонко по вулиці, носить  

спання в рукавиці 106 

Ходить сорока коло потока 33 

Ходіть-но, любі наші гості 71 

Холодна ніч... І коси чорні-чорні 85 

Холодних клавішів  

торкнувшись дотиком 102 

Хороша земля Путивльская 15 

Хотів котик воювати 84 

Хотіла б я піснею стати у сюю  

хвилину ясну 91 

Хоч лихословлять так нестерпно 26 

Хоч ніхто не гув, співи часто чулися 84 

Хоч осінь знову золотисто зблисла 53 

Хоч я сивий — та красивий 84 

Хочемо у школі ми довго бути 99 

Хочу придумать песенку  

и спеть ее тихонечко 106 

Храни меня, о Ангел мой,  

ясным днем 97 

Хрести звелись 16 

Христос воскрес! Воскресла  

Україна 53 

Христос воскрес! Ми піснею 99 

Христос воскрес! Радіє світ 30 

Христос Воскрес! Співає  

вся природа. Величний гімн  

полинув до небес 26 

Христос воскрес — співають люди 108 

Христос Воскрес! Усе радіє,  

сміється сонечко з небес 26 

Христос воскрес, Христос  

воскрес 16, 26, 99 

Христос Воскресе из мертвых 104 

Христос родився, радіймо люди 107 

Христос Спаситель сю ніч родився 22 

Хто з тобою нас розлучить 76 

Хто прийшов на свято 52 

Хто ступає на поріг 111 

Хто там б'ється об груди знечулі 40 

Хто тобі, моя дитино 59 

Царице небесна, Ти нам помагай 107 

Цвіли акації духмяні 70 

Цвіте бузок, цвіте бузок аж закипає 53 

Цвіте Волинь, ряхтить розмаєм 59 

Цвіте терен, цвіте терен, листя  

опадає 30 

Цвітуть вишні у мене на городі 52 

Цвітуть сади, цвітуть луги 110, 112 

Цвітуть уже каштани 68 

Це вже весна, це вже весна 95 

Це вже весна, це вже красна 60 

Це моя така рідна земля 59 

Це празник в нас нині  

у храмі-святині 107 

Це просто так — намалювати  

відстань 15 

Цей день прийшов до нас 102 

Ци я си не жена, ци не господиня 29 

Цілувала щічки сонні 60 

Цок-цок, молоток,  

що майструєш, малючок 59 

Цуценятко залюбки 106 

Ця чорна ніч 53 

Час життя дорогоцінний 76 

Час іде своїм пробігом, випадає  

грудень снігом 99 

Час іде тихенько-тихо 109 

Час марнувати, друзі, доволі 95 

Час настає — і працьовиті всі такі 78 

Часто в снах бачу мамині очі 56 

Часто тепер мені сниться 56 

Червона калина віттям шелестить 52 

Червона калина — зелена поляна 16 

Через нашу землю 89 

Через поле широкеє й через  

море глибокеє 47 

Через річеньку, через болото 33 

Через терни років 60 

Черемоше, Черемоше, річка  

кам'яниста 52 

Черемуха душистая весною  

расцвела 106 

Чи всміхнеться мені 96 
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Чи є в світі краща зірка, як моя  

кохана 178 

Чи є кращі над квітками 23 

Чи є у світі диво-край 11 

Чи заповнить крихта пилу океанську 

глибину 76 

Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже 

навіки розійшлись 92 

Чи пригадуєш ти 60 

Чи ти мене, Боже милий, навік  

забуваєш, одвертаєш лице своє 27 

Чи ти тямиш тоті ночі 84 

Чи ти чуєш, брате мій 73 

Чи чуєш, мій друже, юначе, чи чуєш 29 

Чи я в лузі не калина була? Чи я  

в лузі не червона була 106 

Чиї то гори і долини 89 

Чимало на світі куточків чарівних 90 

Чиніть добро і зло вас не спіткає 96 

Чистий колір весни у водиці  

прозорій 93 

Чия то пісня вилягом 59 

Чобітки веселі в мене 106 

Чого мені тяжко, чого мені  

нудно 27, 91, 92 

Чого ти хочеш, Україно, ти наша  

ненько дорога 89 

Чого то часами, як сяду за діло 23 

Чогось очі серед ночі ніяк  

не замкнуться 69 

Чом дуб не зелений, — бо го туча  

збила 29 

Чом же-сь ти не прийшов,  

як я ся казала 72 

Чом перед вирішальною межею,  

ми — наче повтанажені воли 71 

Чом серце тривожно стукоче 83 

Чом ти в задумі, сивий Сейме 15 

Чому живе у серці 60 

Чому, сказати, й сам не знаю 80 

Чому стоїщ, вербиченько, одна?  

Чому так листя опустились 60 

Чому сьогодні радісно 106 

Чомусь втікаєш від цілунку,  

моя любов і не моя 96 

Чомусь щодень холодна самота 53 

Чорна рілля ізорана гей, гей 101 

Чорна хмара небо вкрила 74 

Чорний ворон, чорний сидить  

на дубочку 33 

Чорні очка, чорні очка, як терен,  

коли ж ми ся поберем 135 

Чорнобиль — горе назавжди 15 

Чорнобривці цвітуть біля хати 60 

Что? Где? Когда? Почему? 70 

Чудес на планеті багато 90 

Чудо, чудо, чудо 68 

Чудове передмістя на березі ріки 85 

Чуєш, брате мій, товаришу мій 111 

Чуєш спів, що луна 18 

Чужиною захмарились дні мої 56 

Чужих світів вовік мені не треба,  

бо хочу жити на своїй землі 86 

Чуйна мати мала хлопчика малого 84 

Чули новину 78 

Шануймо рідну мову 90 

Шаровари й вишиванки 58 

Шепотить тобі вітер 68 

Широке коріння в тій яблони 29 

Широкеє болотисько, вода залляла 33 

Шкода, Боже, шкода леса зеленого,  

бо в ним не чувати пташка веселого 29 

Школа ти моя кохана 83 

Школярик мій далеко 59 

Штани мої, шаровари, сліди  

замітають 33 

Шукав я правду скрізь 74 

Шумить за вікнами сосна 56 

Шуміла ліщина, як ся розвивала 29 

Шуміли сосни і діброви, як він  

ішов в зелений гай 35 

Шумлять дніпровські води 100 

Щасливі закохані очі 84 

Щастя, а де ти живеш 76 

Ще навколо біло-біло 189 

Ще не вмерла України 110, 190 

Щедрий вечір, добрий вечір 36 

Щедрик-ведрик-коляда 108 

Щедрик, щедрик, щедрівочка 22,  

 146, 190 

Щемна настала пора 90 

Щирі друзі за столом 74 

Що за кряка чимчикує 59 

Що заспокоїть нас у горі 110 

Що то за сонечко, що не вечоріє 99 

Щоб жилося і велося 99 
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Щоб мені не говорили 191 

Щоб мені поспати трішки 108 

Щоб не мерзли в сина ніжки 103 

Щоднини ми чекаємо і миру,  

і весни 108 

Щось казкове в тім є 17 

Я бачу на картині зиму 193 

Я без няні обійдусь 105 

Я без тебя быть могу 70 

Я видела тебя в лесу 11 

Я визнаю. Христос — Син Божий 108 

Я виросла у місті 70 

Я — Волноваха 68 

Я Господа славлю за сніг у долині 26 

Я дівчинка, як сонечко 106 

Я для рідних своїх ще дитина 58 

Я до твого затишного дому 85 

Я до тебе, матусю, у пісні іду 56 

Я до школи йду веселий 106 

Я додому іду 106 

Я дружу с котенком Филей 106 

Я дякую, кохана, що ти є 83 

Я дякую тобі, мій Боже, за очі,  

якими бачу все 26 

Я з дитинства ходив на околицю 90 

Я заворожена, я зачарована 60 

Я запалю свічку з тобою 87 

Я запрошую вас на світанок 58 

Я звичайна собі жінка 94 

Я знаю, що в небі є місце для мене 107 

Я знову у Ялті співаю 70 

Я зрівняю тебе з неповторною  

казкою 121 

Я зростав під крилом материнським 99 

Я і ти — наче два замріяні світи 87 

Я іду, блукаю по життю своїм 79 

Я із святом усіх вас вітаю 99 

Я Ілоночка маленька 59 

Я катаю снежный ком 116 

Я люблю Марічку! Як ї не любити 84 

Я люблю, поважаю сільраду 16 

Я люблю тебе, рідна Вкраїно моя 47 

Я люблю українські простори 91 

Я людина проста, гонора не маю 84 

Я маленьке поросятко "хрю, хрю" 84 

Я маленький собі гуцулик 191 

Я — маленький хлопчик, сів собі  

на стовпчик 146 

Я, малий струмочок 191 

Я маю кішку Бейжу 59 

Я, мов квіточка барвиста 108 

Я мовою серця звертаюсь до тебе 17 

Я молюся за Ісуса 74 

Я молюсь за тебе 81 

Я на тебе чекатиму тисячу літ 60 

Я, Настуня, мамина кицюня 63 

Я не був на Верховині відколи  

родився 33 

Я не знаю, які в тебе очі,  

не посміла заглянуть у них 60 

Я не окраїна, я не руїна 94 

Я — немов троянда без колючок,  

я сміюсь, радію 102 

Я обійшов степи її й озера 74 

Я пам'ятаю кожне ваше слово 111 

Я пам'ятаю той чудовий вечір 78 

Я печу, печу 189 

Я піду в далекі гори, на широкі 

полонини 63 

Я плачу, я плачу, я плачу,  

но слез ты моих не увидишь 11 

Я по вулицях мандрую 11 

Я помолюсь за України, за цвіт 

безмежної краси 99 

Я прийду до тебе з подарунком 60 

Я прийшла у цей світ  

з незвичайної білої тиші 58 

Я прийшов, збудивши тишу 69 

Я — проста людина, квіти долі маю 84 

Я пучечок пролісків 59 

Я рішила розгадати 59 

Я родилась на юге, в июле 70 

Я росла поміж легенд Волині  

з білими лілеями 58 

Я руки здійму до неба 94 

Я свічку загасив — і враз прийшла 

пітьма 12 

Я своїй матусі подарую сонце 60 

Я співатиму вам про Карпати 74 

Я сплетена уся із України, з 

найпотаємніших землі цієї див 94 

Я стою на березі високім 99 

Я ступаю босою по узліссі росами 99 

Я сумую за тобою і не сплю ночами 84 

Я сьогодні від вас від'їжджаю  

боронити ріднесенький край 35 
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Я сьогодні з вами 78 

Я сьогодні рано встала 59 

Я так люблю бувати коло Тиси 74 

Я так люблю гуцулку-ніч 82 

Я так люблю свої Карпати 74 

Я так люблю той перший промінь 74 

Я так хочу, щоб ти була щаслива 74 

Я Творцеві співаю осанну 93 

Я твоя половина 68 

Я тебе приворожила 60 

Я три вишневі гілочки 97 

Я у Господа для тебе сонця  

вимолю із неба 94 

Я у мами сонечко, я у тата  

сонечко 146 

Я увійду у передсвітні сни 56 

Я уже почти неделю 70 

Я хочу, щоб був мир 106 

Я часто в своїх мріях 68 

Я щиро дякую Творцю 60 

Яблука доспілі 52 

Яблуко від яблуні в далечінь  

не котиться 105 

Яблуні цвіли в нашому саду 16 

Яблунька в саду цвіте 106 

Як без повітря, хліба і води 81 

Як весна прийде 58 

Як вечірні зорі 89 

Як дзвінок покличе на лінійку 108 

Як дитиною, бувало, упаду  

собі на лихо 23 

Як добре знати, десь ти є 60 

Як довго ждали ми своєї волі  

слова, і ось вона співа 77 

Як же сонячно у моїм саду 60 

Як же стрімко збігає час 90 

Як заграють полечку 106 

Як зайдеш до класу 108 

Як зійдуть сніги в горах Карпатах 18 

Як знали, так і знаєм море бід 91 

Як ішов я до причастя через  

кладочку вузьку 108 

Як кажу ніжне слово Мама 99 

Як льон розцвіте над полями 83 

Як минуться меди, як відплачуть  

осінні дощі 85 

Як на небі зорі вам сіяли 18 

Як не любить тебе, Україно 135 

Як пелюстково в диво-танці 90 

Як промінь неба сягає 68 

Як різдвяні пишні хвої 99 

Як тільки засяє зоря світанкова 15 

Як убила хлопця куля наповал 96 

Як умирав на чужині 81 

Як умру, то поховайте 70 

Як цвіт вишневий у садочку 107 

Як цвіт троянди, повен аромату 69 

Як цілопалення гріхів 26, 99 

Яка ж бо осінь золота 60 

Яка ж то радість 74 

Яка краса на полі 70 

Якби зустрілися ми знову,  

чи ти злякалася б, чи ні 27 

Якби мені, мамо, намисто,  

то пішла б я завтра на місто 92 

Якби мені черевики, то пішла  

б я на музики 27, 112 

Якби почув, не покидай мене 86 

Якби я сонечком у небі 106 

Якби, якби, якби 87 

Яке то щастя Вас любити 60 

Яким байдужим треба бути?  

Який на душу взяти гріх 54 

Яко же древле 104 

Якось старий дід зустрів  

молоденьку 70 

Якщо жити хочеш файно 191 

Якщо лінь до тебе з'явиться 111 

Ялино, ялино, я в гай по калину 35 

Ялта, ты мой сон волшебный 70 

Ярко звездными лучами 116 

Ясен-місяць повний 90 

Яскравим українським колоритом 16 

Ясне сонце променистим  

серпанком 135 

Ясно-синє небо й золото-жовте  

поле 93 

Ясно, ясно сонце світить 189 

Ясного сонця не ховали хмари 71 

Ain't it and paleft for me 61 

Alle psallite cum luya Alle 97 

Alleluia. Alleluia 100 

Alleluia, alleluia 112 

Armida, dispietata 80 

Ave Maria. Ave Maria 80 

Bongo Bongo Bongo 112 
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Canten senores Bom bo do 112 

Caro mio den credimi 80 

Cest si bon, si bon 61 

Come raggio di sol mite e mireno 80 

Dan, dan 112 

Dignare a Domine 80 

Dmine deus, agnus dai, Filius 112 

Dona nobis pacem, pacem 97 

Gia il dal Gange gia il soia 80 

Gloria in excelsis 112 

Happy Birthday to you 115 

Hello friends! Hello 102 

Hosanna hesanna 61 

Hu! Pardon me boy 112 

Kyrie Kyrie e leison 112 

Michelle, ma Belle 61 

Nearby borders 66 

Non posso vivere non posso 80 

Now is the litte 61 

O cessate di piagarmi piagarmi 80 

Pieta, signore di me 80 

Pokete pone Tanbra 112 

Sebben, crubele, mi Fai 80 

Spaces guess 61 

Tre gorni son che Nina che Nina 80 

Vittoria, Vittoria mio core 80 

You ain't been blue 61 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

Альбом юного піаніста 137 

Барвіночки 100 

Баян на концертній естраді 157 

Божественна Літургія 19 

Веселі нотки 189 

Вокально-педагогічний репертуар  

для баритону та басу 80 

Всенічне бдіння 21 

Грайлик 1 

Григорій Гайдеєк: "Музика і пісня  

у моєму серці ..." 52 

Гультяйські мандрагори 84 

Дорога до світла 12 

Європейські п'єси від класики  

до сучасності 166 

Живімо для добра 85 

Зеленая дібровонько 3 

Знов розквітне розмай 86 

Клас оркестрової майстерності 185 

Коли цвітуть серця 88 

Колядки та щедрівки Поділля 22 

Концертні етюди і каприси  

для альта 170 

Мамині колискові 103 

Метелик під сонцем 105 

Микола Віталійович Лисенко 205 

Музика Срібної Землі 191 

На Посуллі соловейко... 90 

Народна музика Рівненського  

Полісся у записах Віктора  

Ковальчука 4 

Народні пісні Волині 5 

Народні пісні Київщини 6 

Немає України без калини 106 

Передзвони 16 

Пісенна криниця 63 

Пісенний Кобзар. Хорова  

Шевченкіана 27 

Пісні Жидачівщини у записах  

Григорія Коваля 7 

Пісні з акомпанементом. 6 клас 110 

Пісні, написані серцем 75 

Постові, пасхальні, святкові  

піснеспіви 28 

Практична робота з хором 111 

Предвічна суть 93 

Різдвяна зірка 8 

Різнобарвна веселка нот 146 

Розмай 179 

Співай, Україно 94 

Співи у школі. 1—4 класи 114 

Старовинна музика 172 

Стихирар. Антологія стихир 

літургійного року. На основі 

українських рукописних  

ірмолоїв XVI—XVIII століть 37 

Твори для духових інструментів 

композиторів Дніпропетровщини 186 

Твори українських композиторів 30 

Твори юних композиторів 193 

Теорія музики 213-14 

Україна колядує 9, 10 

Українська музика для арфи.  

Збірка п'єс та перекладень 173 
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Українська фортепіанна музика  

ХХ—ХХІ століття 149-51 

Українські календарно-обрядові  

пісні 31 

Українські народні пісні 32, 33 

Усе освячене тобою 95 

Фарби наших мрій 122 

Фолк-модерн и другое 115 

Фортепіанні твори педагогічного 
репертуару 152 
Фортепіано 164-65 
Хай не старять Вас роки, дорогі  
наші батьки 56 
Хоровий цикл "Різдвяні пісні"  
Михайла Гайворонського 51 
Шлях до Різдва 97 
Greatest piano hits 155-56 

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ 

1 ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

2.1.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори 

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

2.1.3 Хори з опер та оперет 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

2.2.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори 

2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

2.2.3 Хори з опер та оперет 

2.3 Вокальні ансамблі 

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі 

2.3.2 Ансамблі з опер та оперет 

2.4 Спів соло 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії 

2.4.2 Сцени та арії з опер та оперет 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із супроводом  

і без нього 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 

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

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1 Твори для оркестру 

3.1.1 Симфонічний оркестр 

3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми 

3.1.1.2 Концерти та інші твори для солістів з оркестром (партитури) 

3.1.1.3 Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії 

3.1.1.4 Марші, танці, оркестровки пісень та інші твори для симфонічного оркестру 

3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр 

3.1.3 Духовий оркестр 

3.1.4 Оркестр народних інструментів 

3.1.5 Джаз-оркестр 

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр 

3.2 Твори для інструментального ансамблю 

3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два та більше фортепіано, фортепіано в 4 руки і т. д.) 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

3.2.3 Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 

3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано 

3.2.5 Ансамблі духових інструментів без фортепіано 
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