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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. Библиографи-

ческая 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. Ластовецький М. А. Жниварські пісні : зошит 2 для жіночого хору без 

супр. : навч.-метод. посіб. / Микола Ластовецький ; [передм. З. Ластовецька-

Соланська] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва, Дрогобиц. 

муз. училище ім. В. Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 139 с. ; 

29 см. — Бібліогр.: с. 138 (16 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707537-46-6. — [2020-022 Н]. 

2. Скаче горобейко : дит. ігри Рівнен. Полісся у записах Віктора Ковальчука. 

— Рівне : Формат-А, 2020. — 51, [1] с. : іл., портр. ; 25 см. — Вид. коштом міського 

бюджету відповідно до Програми підтримки книговид. місц. авт. та популяризації 

укр. кн. в м. Рівне на 2016—2020 рр. — ISMN 979-0-9007015-6-5 (у паліт.). —  

[2020-116 Н]. 

3. Строцень Л. Д. Повстанські пісні Бережанщини : зб. пісень патріот. тема-

тики, записаних у с. Базниківка, Саранчуки, на хуторі Соколиці Бережан. р-ну 

Тернопіл. обл. / Людмила Строцень ; Тернопіл. обл. центр охорони та наук. дослідж. 

пам'яток культур. спадщини. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 78, [1] с. : іл., 

портр. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-457-385-3 (у паліт.). — [2020-057 Н]. 

4. Україна колядує : зб. колядок [та щедрівок / упоряд. В. М. Островський]. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2020. — 79 с. ; 17 см. — ISBN 978-966-10-5344-0. — 

[2020-105 Н]. 

5. Україна колядує : зб. колядок [та щедрівок / упоряд. В. М. Островський]. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2020. — 79 с. ; 17 см. — ISBN 978-966-10-5372-3. — 

[2020-106 Н]. 

6. Україна колядує : зб. колядок [та щедрівок / упоряд. В. М. Островський]. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2020. — 79 с. ; 17 см. — ISBN 978-966-10-5372-3. — 

[2020-135 Н]. 

7. Україна колядує : зб. колядок [та щедрівок / упоряд. В. М. Островський]. — 

Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2020. — 79 с. ; 17 см. — ISBN 978-966-10-5344-0. — 

[2020-136 Н]. 

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

8. Гусар М. Музичні вітражі : [зб. пісень] / Мар'яна Гусар. — Івано-

Франківськ : Супрун В. П., 2019. — 263 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-

617-7468-44-7 (у паліт.). — [2020-133 Н]. 

9. Облещук М. Й. Вишивала мати вишиванку : зб. пісень для мішаного хору та 

вокал. анс. / Михайло Облещук. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2020. — 49, 

[1] с. ; 20 см. — ISMN 979-0-707579-63-3. — [2020-137 Н]. 

Зміст: Слався побратана наша родино : "… слався в віках..." ; Вставай, Україно, 

вставай : "… виходь на дорогу свободи..." / сл. Д. Павличка ; Осанна Україні : 

"Україно, соборна державо..." / сл. Б. Демківа ; Дума про Бандеру : "Не вставай, 

тумане..." / сл. О. Мінського ; Тече річка : "… невеличка..." ; Ой заграли музиченьки : 

"… музиченьки заграли..." ; Ой ти, горо кремінная : "… лупайся..." ; Не пий, козаче : 

"Козак гуляє, шинкарка носить..." / сл. С. Пушика ; Гиля, гиля, сірі гуси : "… не 

каламутьте води..." ; Чом ти не прийшов : "… як місяць зійшов..." ; Не топай, не 

топай : "… так тупо ногою..." ; Їхав, їхав козак містом : "… під копитом камінь 

тріснув..." ; Тото ся мі дівча сподобало : "Тото ся мі, тото дівча сподобало..." ; 

Фурман, я си фурман : "… всі дороги знаю..." ; Вишивала мати вишиванку : "... для 
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найменшого синочка Йванка..." ; Ой зацвіла черемха : "... зацвіла..." / сл. Р. Куп-

чинського ; Чия то могила в полі : "… при битій дорозі..." ; Ой на церкві хрест, 

хрест : "… на дзвіниці стрілка..." ; Стрілецька могила : "Там у полі вітер віє..." / 

сл. В. Івасика, М. Паньківа ; Уклін тобі солдате : "Ой як же красно, зелено..." / 

сл. Л. Татаренка ; Заплету віночок : "… заплету шовковий..." ; Ой Андрію, 

Андрієчку : "… даруй мені надієчку..." ; Бойківська краса : "Збирає сонце ранішню 

росу..." / сл. Л. Любарської. 

10. Рева В. Я. Назустріч сонячній весні : пісні та хори в супр. фп. на сл. 

Миколи Губи / Віктор Рева. — Краматорськ (Донец. обл.) : Друк. дім, 2020. — 101, 

[1] с. ; 30 см. — 50 пр. — ISBN 978-617-7415-75-5. — [2020-091 Н]. 

Зміст: Щедрість серця : "Я люблю коли двері в будинку навстіж…" ; Зоря 

надії : "Сивокрилий стелиться туман…" ; Кущ калини : "В об'єктиві кущ калини…" ; 

Одцвітають вишні : "… одцвітають…" ; Назустріч сонячній весні : "Зимі пора від нас 

тікати…" ; Дорога до щастя : "В дорогу іду, моя доле…" ; Букет запашних 

чорнобривців : "Наснились троянди край хати…" ; Мелодія ріки : "Спокійна річки 

течія…" ; Поезія моєї душі : "Через віки сягну, щоб в небо звитись…" ; На Івана 

купала : "Відкрийте очі подивіться…" ; Материна пісня : "Стало в хаті соколятам 

тісно…" ; Пісня полонин : "Красі посвячена незмінній…" ; Мій рідний ліс : "Мене 

принаджувала звіку…" ; Йде весна : "Чують люди в щебеті пташинім…" ; 

Батьківська хата : "Зустрічає вулиця знайома…" ; Уклін Тарасу : "Стоїть на Чернечій 

горі величаво…". 

2.1 Хори без інструментального супроводу 

11. Гімни Церкви : зб. духовних пісень євангел. церков меннонітів України / 

[уклад. Master's intern. ministries]. — 1-ше вид. — Луцьк : МКФ "Християн. життя", 

2019. — [398] с. ; 25 см. — Текст укр., рос. — Частина тексту парал. укр., англ. ; рос., 

англ. — Покажч.: с. 6, 130, 379—398. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707508-07-7 

(у паліт.). — [2019-206 Н]. 

12. Заслужений академічний Закарпатський народний хор, 75 / [упоряд. та ред. 

Н. Петій-Потапчук ; ст.: Т. Грись та ін.]. — Ужгород : РІК-У, 2020. — 255 с. : іл., 

портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007180-0-6 (у паліт.). — [2020-145 Н]. 

Зміст: Гей, на високій полонині : "… вітрик повіває..." / оброб. П. Мило-

славського ; Там за горов, за горою : "… сидить легінь з дівчиною..." ; Дівчино, 

прощай : "На війну іду..." ; Верховино, світку ти наш : "… гей як у тебе тут мило..." / 

сл. М. Устиновича, оброб. Д. Задора. — Задор Д. Ой сонечко вже заходить : "… 

місячок виходить...". — Ой, болить ня головонька : "… та й межи плечима..." / оброб. 

І. Мартона. — Мартон І. Полонино, полонино : "… як же без тебе..." / 

сл. В. Діянича ; Елегія : "Тихо, тихо на горі..." / сл. Ю. Гойди. — Не пий, коню, воду : 

"… бо вода не чиста..." / оброб. М. Данкулинця ; Звідси гора, звідти друга : "… а 

звідти долина..." / оброб. М. Кречка ; Паде дощ : "… низенько ся спущать..." ; Не 

рубай ліщину : "… най орішки родить..." ; Ой на плаю : "… вівці пасуть..." ; Тече 

вода каламутна : "… мила моя, чогось смутна..." ; Шуміла діброва : "… кой ся 

розвивала..." ; Іванкова мати : "Іванкова мати на мене ся дує..." / оброб. М. Попенка. 

— Попенко М. Лебідки : "Злетіла лебідка..." / сл. С. Білака ; Сопілочка яворова : 

"Ой, сопілко яворова..." / сл. В. Габорця. — Ой на горі крута верба : "… там тече 

бистра вода..." / оброб. М. Попенка ; Ой докить я була у няньковім дворі : "… висіло 

яблочко..." / оброб. П. Рака ; Ой Дунає, Дунаєчку : "… тиха вода..." ; Віночок пісень 

Боржавської долини : "Ей сиві волки, сиві..." / оброб. Ф. Копинця ; Ей далась ня, 
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мамочко : "… за гору, за долину..." / оброб. В. Гайдука. — Гайдук В. Світочку наш 

милий : "Закарпаття краю, світочку наш милий..." / сл. І. Козака. — Теличко В. 

Убили Лепеїка : "… убили..." ; Хваліте Господа : "… з небес...". — Машкін М. 

Верховино, мати моя : "У трембітоньку заграю..." / сл. М. Машкіна. — В'язанка 

українських народних пісень : для міш. хору в супр. фп. / оброб. Д. Задора. — Ой 

вийду я, вийду : "… на вулиці хлопці..." / оброб. І. Мартона ; Червена ружа трояка : 

"… мала я мужа пияка..." / оброб. М. Попенка ; За лісом, за лісом : "… видно нове 

село..." ; Горіла сосна : "… палала..." ; Ой не буду, мамко твоя : "Звідси гора, звідти 

гора..." ; Казала'м ти, хлопче : "… казали ти люди..." / оброб. Т. Грушовського. — 

Гайдук В. Красне поле : "На красному полі, юначе, спинись...". — Бубнарський 

танець ; Березнянка. — Ой на горі винобрання : "… буде за мнов бановання..." / 

оброб. Н. Петій-Потапчук ; інстр. аранж. М. Бровді. 

13. Михаць М. Г. З Україною в серці : твори патріот. тематики для чоловічого 

хору (квартету): аранж., опрац., редагування : [навч.-метод. посіб.]. Вип. 1 : [хорові 

твори з інструментальним супроводом та без нього] / Микола Михаць ; Дрогобиц. 

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

Посвіт, 2019. — 107 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-55-8. — 

[2020-087 Н]. 

Зміст: Голубєв О. Гімн ДДПУ імені Івана Франка : "Дрогобича слався 

університет…" / сл. О. Шалати. — Нижанківський О. Зродились ми великої 

години : "… з пожеж війни і полум'я вогнів…" / сл. О. Бабія. — Михаць М. Уже літ 

за двісті : "… як козак в неволі…" / сл. М. Михаця ; Розлилися круті беріженьки : "… 

по роздолі…" ; Гей нум, браття, всі до зброї : "… на герць погуляти…" ; Ми 

гайдамаки : "… ми всі однакі…" / сл. О. Маковея. — Січинський Д. Не пора, не 

пора, не пора : "… москалеві й ляхові служить…" / сл. І. Франка. — Ярославенко Я. 

За Україну : "… З вогнем завзяття…" / сл. М. Вороного. — Чарнецький С. Ой, у 

лузі червона калина : "… похилилася…" / сл. Г. Труха. — Купчинський Р. Ой, та 

зажурились : "… стрільці січовії…" / сл. Р. Купчинського. — Лисенко М. Вічний 

революціонер : "… дух, що тіло рве до бою…" / сл. І. Франка. — Людкевич С. 

Сміло, други : "… не теряйте…". — Ніщинський П. Закувала та сива зозуля : "… 

раним рано на зорі…". — Лепкий Л. Журавлі : "Чуєш, брате мій…" / сл. Б. Лепкого. 

— Вербицький М. Не чужого ми бажаєм : "Серед поля широкого…" / сл. В. Шаш-

кевича. — Нестримним потоком : "… чота за чотою…" / сл. і муз. невідомого автора. 

— Ох, як люблю ті наші гори : "… де по лісах гуля легінь…" / сл. і муз. невідомого 

автора. — За байраком байрак : "… а там степ і могила…" / сл. Т. Шевченка. — 

Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : "… сердитий вітер завива…" / 

сл. Т. Шевченка. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте…" / сл. Т. Шев-

ченка. — Лисенко М. Боже великий, єдиний : "… нам Україну храни…" / 

сл. О. Кониського. — Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "… ні слава ні 

воля…" / сл. П. Чубинського. 

14. Молитви крила : духовні хор. твори з репертуару камер. хору "Cantabile" : 

навч. вид. / [Є. А. Дерев'ягіна та ін.] ; під заг. ред. Є. А. Дерев'ягіної ; Дніпропетров. 

облрада, Комун. ВНЗ "Кам'ян. муз. коледж" Дніпропетров. облради". — Кам'янське 

(Дніпропетров. обл.) : ДДТУ, 2020. — 110 с. : іл., портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. — Частина тексту рос., румун. — 300 пр. — ISBN 978-966-175-201-5 

(у паліт.). — [2020-090 Н]. 

Зміст: Лисенко М. Молитва за Україну : "Боже, великий, єдиний..." / 

сл. О. Кониського, аранж. О. Кошиця. — Леонтович М. Отче наш : "… що єсі на 
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небесах...". — Бортнянський Д. Господь — просвіта моя : "Господь — просвещеніе 

моє...". — Шух М. Тиха молитва : "І хмари пливуть...". — Вербицький М. Ангел 

вопіяше : "… благодатній...". — Свиридов Г. Любов свята : "Ты любовь святая...". 

— Шнітке А. Три духовних хори : Господи Ісусе : "Господи Исусе Христе..." ; Отче 

наш : "… иже еси на небесех...". — Файнер В. Херувимська пісня : "Иже 

херувимы...". — Рахманінов С. В молитвах невсипущу Богородицю : "В молитвах 

неусыпающую Богородицу...". — Шведов К. Благослови, душе моя, Господа : "… и вся 

внутренняя моя...". — Ходош В. Нині отпущаєши : "… раба Твоєго...". — Танєєв С. 

Хорал з кантати "Іоанн Дамаскін" : "Но вечным сном пока я сплю...". — Голованов М. 

Під Твою милість : "Под Твою милость прибегаем...". — Музическу Г. Doamne 

buzele mele : "… buzele mele...". — Бітбунов С. Святий Боже : "Кадиша Аалла 

Кадиша жы(э)лтана...". — Юнек О. Хваліть ім'я Господнє : "Хвалите имя 

Господне...". — Нібель Ю. Коляда : "Коляд коляд коляда, дін дон...". — Вєдєрніков М. 

Різдвяний концерт : "Радуются вси ангели на небеси...". — Крохмаль В. Молитва : 

"Боже, великий, єдиний...". 

15. Парфенюк В. М. Хорові твори / Володимир Парфенюк ; [муз. ред., вступ. 

ст. П. Андрійчук]. — Київ : Фенікс, 2019. — 219, [2] с. : портр. ; 30 см. — Видано 

коштом родини. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007146-6-4 (у паліт.). — [2019-197 Н]. 

Зміст: Плавай, плавай, лебедонько : "… по синьому морю..." / сл. Т. Шевченка ; 

Прощай, світе : "… прощай, земле..." / сл. Т. Шевченка ; Сонце гріє, вітер віє : "… з поля 

на долину..." / сл. Т. Шевченка ; У гаю, гаю : "… вітру немає..." / сл. Т. Шевченка ; 

Зашуміла дубровонька : "… листям зашуміла..." / сл. М. Шашкевича ; Гуцульська 

дівчина : "Де гори нищі та найвищі..." / сл. М. Петренка ; Далекі згадки : "Далекі ті 

згадки, видіння..." / сл. М. Петренка ; Лишилось двоє нас : "Злетілись спогади..." / 

сл. М. Петренка ; Нема роду переводу : "За рікою голубою..." / сл. М. Петренка ; 

Повстанський нічліг : "Спати, спати, гори вірні..." / сл. М. Петренка ; Хилилось сонце 

до горбочка : "Дівча ходило по ожини..." / сл. М. Петренка ; Труби трублять, сурми 

грають : "Гей, на доли, та й на гори..." / сл. В. Почовського ; Весняний віночок : 

"Ой весна, весна..." / сл. М. Войцехівської ; Прилетіла зозуленька : "… закувала 

голосненько..." / сл. М. Войцехівської ; Несе козак звістку : "Запалали зорі в росах на 

долині..." / сл. М. Войцехівської ; Ой весна, цвітом красна : "Ой весна, ой весна..." / 

сл. М. Войцехівської ; Вишиванка : "Під вишеньку ненька сідала..." / сл. В. Кузь-

менко ; Заспіваймо, брате : "… не востаннє..." / сл. П. Перебийноса ; Моє село : 

"В тополинім пуху, у смарагдовім листі..." / сл. М. Микитюка ; Молодичка : "Ой на 

горі дичка..." / сл. І. Кутеня ; Я — зернинка України : "Де впала небесна зернина..." / 

сл. А. Канич ; Світи, зоре, на все поле : "… поки місяць зійде..." ; Ягіл-ягілочка : 

"… ягелова дочка..." ; Тече річка невеличка : "… з вишневого саду..." ; По діброві 

вітер виє : "… гуляє по полю..." / сл. Т. Шевченка ; Ой уставай, брате : "… бо вже 

біла днина..." ; Вже сонце низенько : "… вже вечір близенько..." ; Взяло дівча відра : 

"… та й пішло по воду..." ; Ішов козак потайком : "… до дівчини серденько..." ; 

Летіла зозуля : "… тай стала кувати..." ; Летіла пава : "… летіла..." ; На вулиці 

скрипка грає : "… мене мати не пускає..." ; На камені ноги мию : "… на камені 

стою..." ; На поточку`м прала : "… на вербочку'м клала..." ; Ой вербо, вербо : 

"… сухая вербо..." ; Ой вийду я на ту гору : "… та й погляну на долину..." ; 

Ой вийшов місяць : "… із-за хмари..." ; Ой зацвіла калинонька : "… в лузі над 

водою..." ; Ой на горі білий камінь : "… ку, ку-ку..." ; Ой розвивайся, та старий дубе : 

"… завтра мороз буде..." ; Ой там у полі тополя : "… кругом тополі туман..." ; Ой у 

вишневому садочку : "… там соловейко щебетав..." ; Ой у полі три криниченьки : 
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"… любив козак три дівчиноньки..." ; Ой цвітку, цвітку : "… білий шафране..." ; 

Ой чиє ж то жито : "… чиї то покоси..." ; Посилала мати сина та й на косовицю : "… 

розчесала чорні кудрі та й на потилицю..." ; У неділю ранесенько : "… музиченьки 

грають..." ; Якби мені сивий кінь : "… я сідельце маю..." ; Виїхав козак : "… на круту 

гору..." ; Сивий коню : "… а грива біленька...". — Яроненко Я. За Україну : 

"… з вогнем завзяття..." / сл. М. Вороного. — Степовий Я. Єсть на світі доля : 

"… а хто її знає..." / сл. Т. Шевченка ; Тече вода в синє море : "… та не витікає..." / 

сл. Т. Шевченка. — Батюк П. Тихо над річкою : "… в ніченьку темную..." / 

сл. С. Черкасенка. — Поклад І. Моя Україно : "На росах на водах..." / сл. М. Ткача. 

— Стельмащук С. Виряджала мати сина під Крути до бою : "… розчесала кучерики 

понад головою..." / сл. Г. Їжака. — Яцола В. Гей, як сонце спати ляже : "… в голубій 

долині..." / сл. М. Кубика. — Андріїв А. Наша воля, наша слава : "Коли хрестили 

Україну..." / сл. М. Барана. 

16. Підківка О. М. Христос і хрест : духовні твори для мішаного хору. Кн. 5 / 

Олег Підківка ; Дрогобиц. орг. Нац. спілки композиторів України. — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 67 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 

100 пр. — ISMN 979-0-707537-58-9. — [2020-130 Н]. 

17. Співає "Мегалія" : вибр. твори для жіночого хору / [ред.-упоряд. Р. Пасіч-

ник ; муз. ред. В. Пасічник] ; Храм св. Климентія папи Укр. греко-католиц. церкви. 

— Львів : Растр-7, 2020. — 46 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7864-24-9. — 

[2020-017 Н]. 

18. Твори для мішаного хору a cappella = Works for mixed choir a cappella / 

Олександр Щетинський ; Каф. композиції та інструментування. — Харків : Естет 

Принт, 2019. — 79 с. ; 29 см. — На обкл. у надзаг.: Харків. нац. ун-т мистецтв. — 

Надзаг. та частина тексту парал. укр., англ. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007165-4-5. — 

[2020-048 Н=13150]Зміст: Ой ходить сон : "… коло вікон..." ; Купальська : 

"Як купався Іван..." ; А в Єрусалимі : "… всі дзвони дзвонили..." ; Петрівочка — мала 

ніченька : "Та Петрівочка — мала ніченька, та й не висипалася..." ; Судний день : 

"І зійшов же сам Господь..." ; А вже весна : "… а вже красна..." ; Не Зевс, не Пан... : 

"… не Голуб-Дух..." / сл. П. Тичини ; Закучерявилися хмари : "… Глибінь 

блакить..." / сл. П. Тичини ; Гаї шумлять : "… — я слухаю..." / сл. П. Тичини ; 

Арфами, арфами : "… золотими, голосними..." / сл. П. Тичини ; На стрімчастих 

скелях : "… де орли та хмари..." / сл. П. Тичини ; Іще пташки : "… в дзвінких 

піснях..." / сл. П. Тичини. 

19. Терлак Б. М. Дорога до краси : твори для хору / Богдан Терлак ; Дрогобиц. 

орг. Нац. спілки композиторів України. — Дрогобич (Львів. обл.) ; Самбір (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2019. — 51 с. : іл., портр. ; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. передм. 

— 200 пр. — ISMN 979-0-707537-51-0. — [2020-001 Н]. 

Зміст: Молися, сину, за Вкраїну : "… молися щиро..." / сл. С. Бердяєва ; 

Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ; Думи мої : "… думи мої, ви 

мої єдині..." / сл. Т. Шевченка ; Плавай, плавай, лебедонько : "… по синьому 

морю..." / сл. Т. Шевченка. — Котко Д. Розрита могила : "Світе тихий, краю 

милий..." / сл. Т. Шевченка. — Терлак Б. Садок вишневий : "… коло хати..." / 

сл. Т. Шевченка. — Козак Є. Не всихайте, пишні квіти : "Чи є кращі між 

квітками?..." / сл. Лесі Українки. — Терлак Б. Пісня матері : "Лети, мій соколе, від 

хати..." / сл. О. Головка. — Білаш О. Явір і яворина : "Я стужився, мила, за 

тобою..." / сл. Д. Павличка. — Гушак В. П'є журавка воду : "Де курні дороги вийшли 

за село..." / сл. І. Зінченка. — Пилат Б. Зоряна калина : "… і краса, і врода..." / 
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сл. І. Косовського. — Терлак Б. Ой Боже, Боже : "… зглянься на нас..." ; Берізка : 

"Я бачив, як вітер берізку зламав..." / сл. В. Александрова ; Летів пташок : "… понад 

воду..." ; Чи я в лузі не калина була? : "… Чи я в лузі не червона була?..." ; Ой піду я 

на долину : "… подивлюся на калину..." ; Вечір на дворі : "… ніч наступає..." ; 

Ой зелена Верховино : "… я до тебе серцем лину..." ; Журавель : "Був собі журавель 

та журавочка..." ; Задумала стара баба : "… та й розбагатіти..." ; Паде дощ : 

"… низенько ся спущат...". — Александрова Л. Повій, вітре, на Вкраїну : "… де 

покинув я дівчину..." / сл. С. Руданського. — Терлак Б. Ой світи, місяченьку : 

"… хоч годиноньку..." ; По садочку ходжу : "… кониченька воджу..." ; Бандуристе, 

орле сизий : "… добре тобі, брате..." / сл. Т. Шевченка ; Тече вода в синє море : "… та 

не витікає..." / сл. Т. Шевченка ; Молитва : "Боже, вислухай благання...". — Гірський Б. 

Українська рідна мова : "Зі слова починається людина..." / сл. Н. Рій. — Терлак Б. 

Ой там старий батько : "… окопи копав..." ; В неділю пораненьку : "… цвіла ружа 

біленька..." ; Чотири воли : "… пасу я...". 
20. Форми та методи самостійної роботи студента над хоровою партитурою : 

навч.-метод. посіб. для студентів мистец. навч. закл. I—IV рівнів акредитації спец. 
025 "Муз. мистецтво" / [Шиманський П. Й. та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. — Вид. 2-ге, змін. та допов. — Луцьк : Вежа-Друк, 2020. — 214 с. ; 29 см. 
— Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 212—214 (34 назви). — 300 пр. — 
ISMN 979-0-900-7158-1-4. — [2020-153 Н]. 

21. Musica Sacra : хор. твори для співу під час літургії / [упоряд. Приходько О. ; 
пер. текстів: Карпицька Ю. та ін. ; передм.: о. І. Гнюс, Приходько О.]. — Київ : 
Кайрос, 2020. — 176 с. ; 30 см. — Частина тексту латин. — 500 пр. — ISBN 978-966-
2302-33-2. — [2020-050 Н]. 

Див. також № 25 

2.1.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори 

22. Семенчук В. В. Музичне аранжування та обробка: українські народні та 
авторські твори : навч. посіб. [У 3 ч.]. Ч. 1. Чоловіче вокальне тріо / Василь Семен-
чук ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.) : Сочін-
ський М. М., 2020. — 155 с. : іл., портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 153—155 (28 назв). — 
300 пр. — ISBN 978-966-304-359-3. — [2020-077 Н]. 

Зміст: Заздоровна : "Нині у нас робота…" ; Та орав мужик край дороги : "… та 
орав мужик…" ; Була в багача одна донечка : "… гей брови, як волоки…" ; Гей, 
волошин сіно косить : "… а волошка їсти носить…" ; Ой у полі три криниченьки : 
"… любив козак три дівчиноньки…" ; Ой у полі озеречко : "… там плавало 
відеречко…" ; Гиля, гиля, сірі гуси : "… гиля, гиля, до води…" ; Їхали козаки полем : 
"… притомились у них коні…" ; Повіяв вітер степовий : "… трава ся похилила…" ; 
Пущу коня : "… ой на яр на долину…" ; Ой там на горі, ой там на крутій : "… ой там 
сиділа пара голубів…" ; Було літо, було літо : "… тай стала зима…" ; Із-за гори, із-за 
кручі : "… риплять вози йдучи…" ; Летіла зозуля яром на долину : "… тай стала 
кувати…" ; Два брати милі сіно косили : "… да там при долині…" ; Соловейко 
маленький : "… в тебе голос тоненький…" ; Ой ніхто так не літає : "… як орел у 
висоті…" ; Туман яром, а мороз долиною : "… стрічається зима з літом…" ; 
Ой наварили ляхи пива : "… тай нікому пити…" ; Ой учора, ізвечора : "… пасла 
Маланка два качура…" ; Із-за гори, за туману : "… ясен місяць сходить…" ; Ой у лісі 
при дорозі : "… добрий вечір…" ; По горі-горі пава літала : "… гей, дай, Боже…" ; 
Будьте здорові, ми вже ідемо : "… йдемо…" ; Свята Варвара : "… церкву 
збудувала…" ; Небо ясні зірки вкрили : "… та всю землю освітили…" ; А вчора 
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звечора : "… з небесного двора…" ; Отче наш : "… що ти є на небесах…" ; Святий 
Боже : "… святий кріпкий…" ; Богородице діво, радуйся : "… благодатна, Маріє…" ; 
Під твою милість : "… прибігаємо…" ; По горам, горам сам Господь ходив : "… сам 
Господь ходив…" ; Молитва : "Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі і таляри…" / 
сл. Т. Шевченка. — Гладкий Г. Зоре моя вечірняя : "… зійди над горою…" / 
сл. Т. Шевченка. — Балема М. Ой на тім вигоні : "… де поміж трав є квіти…" / 
сл. М. Воньо. 

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

23. Гайворонський М. О. І. (1892—1949) Літургія В-dur для мішаного хору : 
[навч.-метод. посіб. з дисципліни "Історія укр. музики"] / Михайло Гайворонський ; 
[упоряд., переднє сл. А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Навч.-
наук. ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2020. — 50, [1] с. : 
портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. передм. — 300 пр. — ISMN 979-0-
707537-60-2. — [2020-119 Н]. 

24. Польовий О. Г. Шевченкіана : твори для хору a cappella / Олег Польовий. 
— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 83, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 
ISMN 979-0-707537-49-7. — [2020-025 Н]. 

Зміст: Молитва : "Царям, всесвітнім шинкарям..." ; Давидові Псалми : хоровий 
концерт № 1 : "Блажен муж на лукаву не вступає раду..." ; Думка : "Тече вода в синє 
море..." ; Чого мені тяжко : "… чого мені нудно..." ; Якби мені черевики : "… то 
пішла б я на музики..." ; Давидові Псалми : хоровий концерт № 2 : "Між царями й 
судіями..." ; Молитва : "Царів кривавих, шинкарів...". 

Див. також № 161 

2.2 Хори з інструментальним супроводом 

25. "Угорники мої, моя ти Вітчино..." : хор. твори з репертуару нар. аматор. 
хору "Прикарпаття" ім. Дениса Січинського Нар. дому с. Угорники [Івано-Франків. 
обл.] / упоряд. Г. Мартиненко. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. — 55, [1] с. : 
іл., портр. ; 30 см. — Вид. коштом Угорниц. сільради. — 300 пр. — ISBN 978-966-
428-716-3. — [2020-100 Н]. 

Зміст: Бордецький В. Мої Угорники : "Угорники мої, моя ти Вітчизно..." / 
сл. Л. Юрків. — Юрків Б. Дар Вітчизни : "Можна втратити все..." / сл. П. Пере-
бийноса, оброб. Г. Мартиненко. — Борута Я. Україно, ти для мене єдина : "На цій 
землі ми народились..." / сл. В. Крищенка. — Боднаренко Є. Зоря-полин : "Слова з 
пісень..." / сл. Б. Кучера. — Витвицький В. Виряджала мати сина : "Зірвалася 
хуртовина..." / сл. Г. К. — Світить місяць : "… понад темним бором..." / оброб. 
Г. Мартиненко ; Чи ти чув миленький : "… як цвіла калина...". — Котко Д. Цитьте : 
"По опеньки ходила...". — Степовий Я. Світає : "Подивлюся — аж світає..." / 
сл. Т. Шевченка. — Мартиненко Г. Ой чого ти почорніло... : "… зеленеє поле..." / 
сл. Т. Шевченка. — Фільц Б. На роковини Т. Г. Шевченка : "Колись нашу рідну 
хату..." / сл. Л. Українки. — Іванців І. Пісня мого краю : "А не тая ж воно 
пташка..." / сл. Г. Турелик. — Веселовський Б. Вина, вина, дівчино : "… червоного, 
як кров..." / сл. С. Чернецького, Г. Мартиненко. — Кишакевич Й. До ангела 
хоронителя : "Хоронителю душі...". — Мартиненко Г. Ой, добрий вечір : "… ґаздо й 
ґаздине..." ; На радощах : "… заспіваймо днесь..." ; Прийшли щедрувати : 
"… до вашої хати..." ; У чистім полі : "… грушечка стоїть..." ; Алилуя, Христе Боже : 
"… в новім Йордану..." ; Ґаздам кланяємось : "Файним газдам кланяємось...". 

Див також № 12, 13, 16, 20 
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2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури 

26. Гімни Церкви : зб. духов. пісень євангел. церков меннонітів України / 
[уклад. Master's intern. ministries]. — 1-ше вид. — Луцьк : Християн. життя, 2019. — 
[399] с. ; 25 см. — Текст укр., рос. — Покажч.: с. 6, 160, 380—399. — 600 пр. — 
ISMN 979-0-9007169-0-3 (у паліт.). — [2020-004 Н]. 

27. Іонафан (Єлецьких А. І.) Чорнобильська літургія : у пам'ять жертв 
Чорнобил. трагедії : для солістів, хору і симф. орк. / митр. Іонафан (Єлецьких). — 
Київ : Муз. Україна, 2020. — 120 с. : портр. ; 35 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-707540-
01-5 (у паліт.). — [2020-079 Н]. 

2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури. 

28. Підківка О. М. Співає "Дністер". Наша дума : твори для мішаного хору. 
Кн. 5 / Олег Підківка ; [ред.-упоряд., вступ. ст. Д. Василик] ; Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. 
— 63 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — 
ISMN 979-0-707537-45-9. — [2019-193 Н]. 

Зміст: Кос-Анатольський А. Наша дума : "… наша пісня не вмре, не 
загине..." / сл. Т. Шевченка. — Воробкевич І. Тече вода : "… з-під явора..." / 
сл. Т. Шевченка, аранж. О. Підківки. — Луцишин М. За байраком байрак : "… а там 
степ і могила..." / сл. Т. Шевченка ; Ой чого ти почорніло : "… зеленеє поле..." / 
сл. Т. Шевченка. — Підківка О. Учітеся, брати мої : "… думайте, читайте..." / 
сл. Т. Шевченка ; Садок вишневий коло хати : "… хрущі над вишнями гудуть..." / 
сл. Т. Шевченка ; Не тополю високую : "… вітер нагинає..." / сл. Т. Шевченка ; Чого 
ти ходиш на могилу? : "… Насилу мати говорила..." / сл. Т. Шевченка ; У перетику 
ходила : "… по оріхи..." / сл. Т. Шевченка. — Козак Є. Не всихайте, пишні квіти : 
"Чи є кращі між квітками..." / сл. Лесі Українки, перекл. для хору О. Підківки. — 
Підківка О. Скрізь плач і стогін : "… і ридання..." ; Ой світи, місяченьку : "… та й 
ти, зоре ясна..." ; Ой світи, місяченьку : "… хоч годиноньку в річку..." ; Ой там в 
полі : "… кирниця..." ; Летить галка через балку : "… літаючи кряче..." / сл. Т. Шев-
ченка ; Гей, там на горі Січ іде : "… Гей, малиновий стяг несе..." / сл. і мелодія 
К. Трильовського. — Нижанківський О. Гуляли : "… гуляли. Гуслі розривались..." / 
сл. Ю. Федьковича, перекл. для міш. хору О. Підківки. — Шамо І. Україно, любов 
моя : "Як не любить тебе, Україно..." / сл. Д. Луценка, оброб. О. Підківки. — Під-
ківка О. Брати мої : "… що впали у двобою..." / сл. В. Сосюри ; Матері : "Знов буяє 
весна..." / сл. І. Колодія ; Тарасове безсмертя : "У степу широкім калина росте..." / 
сл. І. Куновського ; Франкові багатства : "Франкова стежина..." / сл. І. Василька ; 
Скинь, Україно, кайдани : "Досить ходити по лезу..." / сл. невідомого автора. 

2.3 Вокальні ансамблі 

29. Коляда О. В. Стакато дощу : пісні на вірші Наталії Мазур : [збірник пісень 
з букв.-цифр. познач. партії супр.] / комп. Олесь Коляда. — Житомир : Євенок О. О., 
2019. — 66 с. : портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007108-7-1. — [2020-003 Н]. 

Зміст: Батьківщина наша : "На Вкраїну гляну, на її красу..." ; Птахи 
Батьківщини : "Летіли веселки, линули небом..." ; Витинанка : "На крилах мрії — 
дерево життя..." ; Медовий спогад : "Кучерявогриві, піднебесні коні..." ; На осонні : 
"Де кропива позацвітала біло..." ; Хмелію тобою : "Витає кімнатою кави міцний 
аромат..." ; А сніг все падає : "Знов перший сніг танцює білий вальс..." ; Біла завія : 
"Де проходить незримий рубіж..." ; Барвиста парасолька : "… повсякчас..." ; Весняна 
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орхідея : "У жіноче свято — завірюха..." ; Випадковість : "Ніч знову стікає по 
вікнах..." ; Кава без цукру : "Наша осінь була..." ; Сік черешні : "… на спраглих 
губах..." ; Бо тут я вдома : "Де роки зозуля гучно лічить..." ; Я так тебе кохаю : "Тебе 
кохаю! Так тебе кохаю..." ; Старенький музикант : "На вулиці старенький 
музикант..." ; Як починається осінь : "Може, так починається осінь..." ; Нічний дощ : 
"Знов у Львів завітав тихий дощ..." ; Перша кава : "Старий автобус у серпневу 
спеку..." ; Пух самоти : "Білий смуток літа пухом із тополі..." ; Скажи : "… ще раз: 
"Кохана, я люблю"..." ; Смарагдова ніч : "Ніч вінчала смарагдами нас..." ; Стакато 
дощу : "Йду дощем обіч низок машин...". 

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі 

30. Волощук В. М. Молюся серцем : пісні : [збірник з літерно-цифровим 
познач. партії супр.] / Володимир Волощук. — Кропивницький : Лисенко В. Ф., 
2020. — 135 с. : іл., портр. ; 21 см. — (Таланти Красноградщини). — Текст укр., 
рос. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007092-3-3. — [2020-056 Н]. 

Зміст: Оце тобі господар : "… і свята неділя…" ; Ой, не спиться й не лежиться : 
"… і сон мене не бере…" ; Світи, світи, місяченьку : "… та й на мій перелаз…" ; Била 
мене мати : "… березовим прутом…" ; Ой, у вишневому саду : "… там соловейко 
щебетав…" ; Чом ти не прийшов : "… як місяць зійшов…" ; Мамина молитва : "Як 
закрила хмара небо синє…" / сл. Т. Дмитренко ; Красноград, ти — моє місто : "Свої 
обійми розкриває місто…" ; Святкова пісня : "Сьогодні свято…" ; Подаруй мені 
посмішку : "Чому сьогодні ти сумна…" ; Молюся серцем : "Життя від самого 
порогу…" ; Наша осінь на двох : "Вже стільки літ йдемо рука в руці…" ; Под стук 
колёс : "Под стук колёс мелькают километры…" / сл. Г. Таран ; Джерело : "Де 
кінчається село…" / сл. Д. Метелика ; Вийду за околицю : "Як блакитна 
стрічечка…" / сл. Р. Любарського ; Криниця : "… крутобока в однім селі стояла…" / 
сл. Л. Суркової ; Надкусили місяць зорі : "… бо не поділились…" / сл. О. Вінника ; 
Голубе сивий : "… чом крила ламаєш…" ; Не спешите, годы : "Словно скакуны, 
несутся годы…" / сл. Е. Рыбченко ; Піщанко, ти доле моя : "Я піснею славлю 
село…" / сл. Т. Дмитренко ; А я люблю : "Вісні проміння сонце простягає…" / 
сл. Г. Таран ; Осіння пісня : "Одягла знову осінь…" / сл. В. Закревського ; Первый 
снег : "Белый лист на столе…" ; Їхали козаки : "… яром, долиною…" / сл. В. Во-
лощука ; Королівна : "Ти пестиш мальви у саду своїм…" / сл. Т. Дмитренко ; Ой гаю 
мій, гаю : "… та густий…" / нар. пісня ; Чия то верба : "… чия то вишня…" ; Два 
голуби воду пили : "… а два колотили…" ; До чего же ты робкий, несмелый : 
"Раскрыло небо синие глаза…" / сл. Т. Дмитренко ; Казачьи песни : "Родня казачьи 
песни пела…" ; Вітальна пісня : "Хай доля дарує…" / сл. Н. Шипіло ; Букет за 
улыбку : "За улыбку твою…" / сл. народні ; Не лягайте в лузі спати : "Свиня вухо 
відкусила…" / сл. С. Безверхого ; Од понеділка до понеділка : "… вип'ємо, куме…" / 
сл. народні ; На коня : "Зірка вечорова…" / сл. народні ; Величальна селу Наталине : 
"Зі мною подих рідної землі…" / сл. Т. Дмитренко ; Ой, так чи не так : "Радять люди 
на селі…" ; Как ты мог : "Ты по первому льду…" ; Летят года : "Загадка времени…" / 
сл. В. Закревского ; Любіть Україну : "… як сонце, любіть…" / сл. В. Сосюри ; 
Поднимаем тост : "О возрасте давайте позабудем…" / сл. Ю. Касилова. — Фрадкин М. 
А годы летят : "Вот так и живём…" / сл. Е. Долматовского. — Поклад І. Скрипка 
грає : "Вже догорає небокрай…" / сл. Ю. Рибчинського. — Лагидзе Р. Песня о 
Тбилиси : "Такой лазурный небосвод…" / сл. П. Грузинского. — Костюк А. Судьба : 
"Никто нас в церкви не венчал…" / сл. А. Костюка. — Палаускас В. Полевые 
цветы : "По полю, по чистому полю…" / сл. В. Палаускаса.  
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31. Панич Ф. В. Вічне джерело : зб. пісень [на вірші відомих поетів] / 
Франческа Панич. — Київ : Талком, 2020. — 185, [4] с. : портр. ; 29 см. — Частина 
тексту рос. — Вид. коштом авт. — 40 пр. — ISBN 978-617-7832-16-3. — [2020-084 Н]. 

Зміст: А ти одна : "… мені на світі…" / сл. В. Трохименка ; Барви осені : 
"… буйність осені…" ; Безталанна я : "І багата я, і вродлива я…" / сл. Т. Шевченка ; 
Бігла осінь : "Підібгавши благеньку сукню…" / сл. Н. Мухіної ; Благословенні 
будьмо і єдині : "Запитаймо себе…" / сл. В. Крищенка ; Благословен той час : 
"Благословен той день і час…" ; Благословення онукам : "Будьте здорові! Будьте 
щасливі…" / сл. Ф. Панич ; Вальс : "… вальс, вальс…" / сл. Г. Писанки ; Вересень : 
"Вже вересень, замріяний…" / сл. В. Латанського ; Весільна : "Послухай: б'є 
весільний бубон…" / сл. Б-І. Антонича ; Вкраїно рідна : "… Світе мій широкий…" / 
сл. Д. Кононенка ; Вечір на Хрещатику : "Дніпровії хвилі…" / сл. С. Капутікян ; 
В моїм краю : "… живуть кряжисті сили…" / сл. М. Руденка ; В синім полі : "… при 
дорозі…" / сл. Я. Шумляківської ; В тобі одній : "… люблю я безліч…" / 
сл. Д. Павличка ; Гей, нові Колумби : "… й Магелани…" / сл. В. Симоненка ; Голос 
бажання : "Полетіли б кудись…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Дай, Боже : "… всім: 
голодним і сліпим…" / сл. В. Баранова ; Да святиться ім'я твоє вічно : "Україно моя, 
ще здалека…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Двоє : "Рука в руці вони ідуть…" ; День 
осінній : "… на павутині…" / сл. Ф. Степанова ; День сьогодні сонячний : "… і 
світлий…" / сл. В. Трохименка ; Дивна казка : "Десь на дні мого серця…" / 
сл. П. Тичини ; Дитинство : "Бажання є вернутися назад…" / сл. Т. Щерби ; Дніпро, 
Дніпро : "… Ти покохав…" / сл. О. Олеся ; Дозвольте познайомитися : "… з 
Вами…" / сл. В. Крищенка ; Допоки живем : "… то ніколи не пізно…" / 
сл. Т. Щерби ; Другій половині : "Чоловіки. Яка солодка згуба…" / 
сл. В. Трохименка ; Дружина-мати : "Вночі прокинеться дружина…" / сл. М. Луківа ; 
Елегія : "Коли над містом розливається неон…" / сл. Г. Литовченко ; Є в коханні і 
будні, і свята : "… є у ньому і радість, і жаль…" / сл. В. Симоненка ; Жайвір : "Є на 
світі добрий вісник сонечка…" / сл. В. Дергача ; Живи, Україно : "… живи для 
краси…" / сл. О. Олеся ; Журавлик : "З далекого краю…" / сл. Л. Пилипюк ; За 
печатями осені : "Жовте листя опало…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Засмутилась 
тополина : "Засмутили тополину, красу молодую…" / сл. В. Мангова ; Зима : "Десь 
там осінь за горами…" / сл. В. Сосюри ; З Новим роком : "… людоньки…" / 
сл. Г. Могильницької ; Зоря моя : "Якби помножити любов…" / сл. В. Сосюри ; 
Зупинись : "… на хвилину…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Каменярі : "Я бачив дивний 
сон…" / сл. І. Франка ; Квітне льон : "Котить поле сині хвилі…" / сл. В. Мангова ; 
Київ : "Тучі день давно розвіяв…" / сл. В. Сосюри ; Козацька слава : "Забули ясні 
зорі козацький хоровод…" / сл. Д. Павличка ; Коли дивлюсь глибоко в любі очі : 
"… в душі цвітуть якісь квітки урочі…" / сл. Л. Українки ; Коханий, як ти звешся? : 
"В думках з тобою бути наодинці…" / сл. Р. Захарченко ; Край хатини : "… вузенька 
стежка…" / сл. О. Ящук ; Краю рідний : "… ти моє Полісся…" / сл. Н. Зубицької-
Земної ; Крила любові : "Якщо любиш, ти щасливий…" / сл. В. Мангова ; Літа 
летять, мов журавлі : "… за хмарами до моря…" / сл. В. Мангова ; Любіть Україну : 
"… могутню державу…" / сл. Г. Писанки ; Люблю : "… як дощик з неба ллється…" / 
сл. А. Скиби ; Люблю я ліс : "… дрімотний ліс…" / сл. В. Сосюри ; Любов і 
ніжність : "Біля вечорових мовчазних воріт…" / сл. В. Крищенка ; Любов чи ні? : 
"… не знаю…" / сл. М. Рильського ; Материнська тривога : "Тривожиться серце не 
знає спокою…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Матусине літо : "Початок літа…" / 
сл. Г. Чубач ; Ми є, були, і будем ми : "Нас не здолають сили згуби…" / сл. А. Ле-
гіта ; Милого нема : "Скали… Кедри… Скоро й вечір…" / сл. А. Кримського ; 
Мистецтво для поета — головне : "Кришилась віра, і переконання…" / 
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сл. Р. Захарченко ; Мільйонами став він : "Шевченко це буря…" / сл. В. Сосюри ; 
Місячна родина : "Сонце за хмари сідає…" / сл. К. Борозенець ; Мова України : 
"В шелесті калини…" / сл. Л. Когут ; Молдаванко : "Де кипучим водоспадом…" / 
сл. І. Виргана ; Молитва : "Отче наш, Тарасе всемогутній…" / сл. Д. Павличка ; 
Молитва : "Благослови нас, Боже…" / сл. В. Цимбала ; Молитва українця : 
"Всевишній Боже…" / сл. В. Переяславця ; Молода січ : "Неозорі степи України…" / 
сл. Р. Завадовича ; Моя любов : "Хай в небі є сонце…" / сл. І. Виргана ; Моя любове : 
"… Я перед тобою…" / сл. Л. Костенко ; Моя провінція : "Сонця, сонечка аж по 
вінця…" / сл. В. Латанського ; Наїзниця-весна : "Це хто над світом вранці 
промайнув…" / сл. Г. Литовченко ; Найсвятіше почуття : "Страшніше смерті лиш 
життя…" / сл. Т. Щерби ; Найсвятіше слово Україна : "Є найсвятіше слово на 
землі…" / сл. Д. Кононенка ; Напитись голосу твого : "… того закоханого 
струму…" / сл. Л. Костенко ; На світанку : "… трави ще дрімають…" / 
сл. М. Іванченка ; Нас тільки двоє : "Ласкавим жестом хтось горта…" / 
сл. В. Трохименка ; "Наша хата : "Я люблю свою хату…" / сл. І. Гнатюка ; Не бійся 
сивини : "… моєї…" / сл. Д. Павличка ; Не жди : "… щоб хтось тебе з колін 
підвів…" / сл. Н. Кошари ; Нежная песня : "… звучит вдалеке…" / сл. Р. Козакової ; 
Несказане лишилось несказанним : "Очима ти сказав мені, люблю…" / 
сл. Л. Костенко ; Не спить лише мати : "… ще тихо, ще сіро…" / сл. І. Лобозінської ; 
Несподівана печаль : "У світі злому і холодному…" / сл. Л. Костенко ; Не старій, моя 
матусю : "Чарівлива твоя мова…" / сл. А. Скиби ; Не тужіть : "Гомін по діброві…" / 
сл. Д. Павличка ; Ні, не забув : "… тебе я, люба зірко…" / сл. М. Вороного ; Нічого 
кращого немає : "… коли зоря встає над краєм…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; 
Новорічна ялинка : "Ой весела в нас зима…" / сл. М. Рильського ; Ой летіли лебеді : 
"… кудись…" / сл. Н. Мухіної ; Ой тумане : "… теплий брате…" / сл. В. Мангова ; 
Олень і дівчина : "В лісі дрімучому дівчина проситься…" / сл. В. Бичка ; Осіннє : 
"Вже небо плаче краплями дощу…" / сл. П. Вольвача ; Осінній блюз : "В моїх очах 
тремтить надія…" / сл. Н. Мухіної ; Осінь : "… похмура йде…" / сл. М. Семенка ; 
Отпусти меня, любовь : "… в ту страну иную…" / сл. Р. Козакової ; Отут би 
зупинитись : "… та підійти до джерела…" / сл. Д. Павличка ; Очі, схожі на стиглії 
вишні : "Не скажу, бо не знаю…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Пам'яті героїв Небесної 
сотні : "Падав сніг на оновлений світ…" / сл. В. Цимбала ; Під рік Новий : "… коли 
зима гопчаста…" / сл. П. Ребра ; Пісня про рідну землю ; "Куди б не ходив я…" / 
сл. Д. Павличка ; Пісня про Україну : "Я йшов лугами навпростець…" / 
сл. П. Засенка ; Понад Дніпром : "… біля води…" / сл. Г. Писанки ; Причастя : 
"То був не фарс на мить…" / сл. В. Трохименка ; Причетність : "Ти для мене 
причетна…" / сл. М. Сіренка ; Розбита чарка : "На весіллі бринять чарочки…" / 
сл. Л. Українки ; Розпука : "Де ж мої пісні веселі…" / сл. К. Козицької ; Рости, рости 
тополенько : "… все в гору та в гору…" / сл. В. Мангова ; Сама втекла в сніги : "Гуде 
вогонь…" / сл. Л. Костенко ; Свята неділя : "Для праці й клопоту шість днів…" / 
сл. В. Крищенка ; Серенада : "Зорійте, ви, очі дівочі…" / сл. М. Вороного ; Серце : 
"… серце, ти не можеш зрадить…" / сл. І. Виргана ; Святий Миколай : "Дні бувають 
незабутні…" / сл. В. Бойка ; Серпень : "Перше листя пливе…" / сл. М. Луківа ; 
Синова сорочка : "Сину на сорочку…" / сл. В. Мангова ; Сину, мій сину : "Не вірте 
злому наговору…" / сл. Н. Коломієць ; Сипле, сипле сніг : "… сипле…" / 
сл. М. Підгірянки ; Скажи мені, вітре : "… відкіль…" / сл. М. Підгірянки ; Скарб : 
"Щедрий вечір! сонечка вам в хаті…" / сл. Н. Мухіної ; Скільки в серці пісень : 
"Скільки маю в душі…" / сл. Д. Кононенка ; Сніговій : "Ти пробач, що сьогодні 
непрошена…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Соловей : "Солов'я збентежив трепет…" / 
сл. І. Виргана ; Солов'їні далі : "… знов весна розквітла…" / сл. І. Сосюри ; Співець : 
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"Пишно займаються зорі…" / сл. Л. Українки ; Спогад : "Як було це недавно…" / 
сл. Н. Зубицької-Земної ; Спогад : "Пригадую моє село…" / сл. Т. Щерби ; Ступає 
березень привітно : "У вазі гілочки розквітли…" / сл. В. Черниша ; Сьогодні : "День 
дзвенить…" / сл. Є. Маланюка ; Твої уста : "П'яним сонцем тіло налилося…" / 
сл. О. Теліги ; Ти залишишся в серці навік : "Розкажу тобі думку таємну…" / 
сл. Л. Костенко ; Тарасові : "Коли серцю моєму…" / сл. С. Жолоб ; Ти знов 
прийшла : "… щоб всі чуття холодні…" / сл. О. Олеся ; Ти не моя : "… дівчино 
молодая…" / сл. М. Вороного ; Ти зрікся мови рідної : "… Тобі Твоя земля родити 
перестане…" / сл. Д. Павличка ; Ти не любиш мене : "… вже нема повороту…" / 
сл. М. Вороного ; Ти не моя : "… нехай у грудях ти чудове серце маєш…" / 
сл. С. Руданського ; Ти не одна : "У ті дні, як мене не буде…" / сл. В. Бичка ; Тяжке 
намисто : "Сьогодні кожен крок…" / сл. О. Теліги ; Удовина пісня : "Сніги 
навколо…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Україна : "… це тато і ненька…" / сл. К. Хав-
ронич ; Україна-родина : "Україна — це ніби родина…" / сл. Д. Федієнко ; Україна 
моя : "Широко простягнулася…" / сл. Є. Іванченка ; Україно : "… ти моя…" / 
сл. Г. Коваля ; Українська осінь : "Я вранці-рано вийшла в сад…" / сл. Н. Зубицької-
Земної ; У розлуці : "Ти так далеко…" / сл. О. Дейнеги ; Учителька : "Вона не просто 
вчить…" / сл. Ю. Головач ; Фото в пеналі : "Обіцяв маленькій Cоні…" / 
сл. В. Мангова ; Христос воскрес : "І там, і тут хмарки біжать…" / сл. Р. Куп-
чинського ; Хуртовина айстр : "Двори стоять у хуртовині айстр…" / сл. Л. Костенко ; 
Це мої почуття : "Нанизати душею мелодії…" / сл. Р. Захарченко ; Чаклування 
весни : "В неї очі волошково-сині…" / сл. Н. Зубицької-Земної ; Чари : "Дивись, 
коханий мій…" / сл. М. Вороного ; Шевченкове слово : "Відсію від зерна…" / 
сл. К. Хавронич ; Шана : "Неправда, ? все мов продається…" / сл. Д. Павличка ; 
Мольба за Україну : "Почуй мене, Боже…" / сл. невід. автора ; Яблука червоні : 
"Яблука доспіли…" / сл. М. Рильського ; Яблуня Богунців : "Веселіться 
бджілоньки…" / сл. В. Мангова ; Я долі дякую : "… що виросла в селі…" / 
сл. Г. Чубач ; Я думаю про Вас : "Не знаю, чи побачу Вас чи ні…" / сл. Л. Костенко ; 
Я із пісні Вкраїни : "Я із весен прозорих…" / сл. Д. Кононенка ; Якби мені достати 
струн живих : "… якби той хист мені…" / сл. Л. Українки ; Як вийдеш в поле : 
"… серце мліє…" / сл. Г. Писанки ; Я квітку кохаю : "… котру ж я не знаю…" / 
сл. А. Кримського ; Я кличу тебе : "Той сад, і ніч, і зорі…" / сл. П. Тичини ; Як не 
любити рідну мову : "… і як її не берегти…" / сл. В. Сосюри ; Як сонце в небі : 
"… ти в душі моїй…" / сл. М. Сингаївського ; Я люблю свою хатину : "Більше, ніж 
саму себе…" / сл. О. Кобця ; Я люблю тебе : "Я в думці обняти тебе не посмію…" / 
сл. В. Сосюри ; Я тебе любив : "Я тебе любив, я так любив…" / сл. Б. Олійника ; 
Я тільки ждав : "Ішли літа…" / сл. В. Бичка ; Я Українка : "… В тім моя молитва…" / 
сл. Л. Степаненко ; Я чую пісню : "Я чув ту пісню вже колись…" / сл. Т. Харкаліса. 

32. Сташук О. А. Мелодія душі : зб. пісень : [з букв.-цифр. познач. партії 

супр.] / Олександр Сташук. — Рівне : Формат-А, 2020. — 54 с. : портр. ; 30 см. — 

Частина тексту рос. — ISBN 978-617-515-326-0. — [2020-089 Н]. 

Зміст: Моя хвала : "Вийду на зорі з своєї хати..." ; За хліб я дякую тобі : "Через поле 

йдучи..." ; До тебе, Господи приходжу : "… тобі я співаю..." ; Мої жнива : "Жовтим 

листям осінь замітає..." ; Тобі хвала хай не змовкає : "Моє життя в твоїх руках, о Боже..." ; 

Нічна молитва : "Лиш тільки нічка опустилась..." ; Моя молитва : "Буває так тривожно 

стане..." ; Молитва сильна : "З неба сіються сніжинки..." ; Життєва стежина : "… не 

квітами вкрита..." ; Мій погляд на небо : "Очі свої зводжу..." ; Мій хрест, моя дорога : 

"До вічності нелегка є дорога..." ; Надія : "Ніколи моя не погасне надія..." ; Як я бажаю : 

"… до тебе, Боже..." ; Моя обітниця Христові : "Просте та щире слово..." ; Хочу я 

надіятись на тебе : "… й за тобою, Господи, іти..." ; Нас чекає небо : "… Неземна 
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країна..." ; До небесної Вітчизни : "О, як хочеться бути..." ; Віра в Бога світ перемагає : 

"Коли сум, печаль, неспокій...." ; Христова любов : "Так часто зникає..." ; Шукайте Бога : 

"… в шепотінні квітів..." ; Ще й сьогодні голос той лунає : "Чи не хочеш серденько 

відкрити..." ; Пісня весни : "Весняна пісня знову залунала...." ; Пісня ночі : "Літньої ночі 

пісня родилась..." ; Глянь, о друже, на Голгофу : "… де за тебе помирав..." ; Нове життя : 

"У Христі життя..." ; Мир вам : "Кожному серцю, кожній родині..." ; Ми пісню Різдва 

заспіваймо : "Про Різдво, Різдво Христове..." ; Новий рік зустрічаю : "Дякую, дякую, Боже 

мій..." ; Новорічна : "День за днем тихенько відлітає..." ; Господь хай рясно вас 

благословить : "Де море там берег..." ; Мамі : "Вже матінка моя..." ; Смерть навіки 

переможена Христом : "Добра вістка серце нам наповнила..." ; Пред вечностью 

неведомой стоишь : "Не вернёшь ты годов..." ; Жизнь, куда ты улетаешь? : "Улетают 

наши годы..." ; Вечность очень быстро приближается : "… птицей вещею летит..." ; Боль 

их себе возьми : "Идёшь ты дорогой..." ; Учитесь доброе творить : "Научитесь люди..." ; 

Когда слёзы в глазах : "… на душе одна мгла..." ; Мой Христос, моё спасенье : "Когда 

мрак вокруг спустится..." ; Осенние цветы : "… тихонько плачут..." ; Новый год опять 

пришел : "Год новый как книга..." ; Прекрасное имя Христа : "Назовите мне имя 

дороже..." ; Следы Христа : "Я иду по дороге..." ; Пред тобою склоняюсь : "Опять пред 

тобою склоняюсь..." ; Я счастья большего не знаю : "Не знаю счастья большего...". 
33. Тищенко И. А. Весна любовь пророчит : песни / [муз.:] Игорь Тищенко, 

Галина Логвинова ; [сл.] М. Данканич. — Днипро : Журфонд, 2018. — 63 с. : портр. ; 
20 см. — Текст рус., укр. — 100 экз. — ISBN 978-966-934-161-7. — ISBN 979-966-
934-161-7 (ошибоч.). — [2020-052 Н]. 

Содерж.: Тищенко И. Весна любовь пророчит : "В дворах цветут кусты..." / 
сл. М. Данкавича ; Возвращение журавлей : "Хорошо и привольно на свете..." ; 
Встречайте день с улыбкой : "Когда в душе любовь..." ; Случайный взгляд : "С тобой 
мы встретились глазами..." ; В душе не осень, а весна : "Осенний ветер, он как 
песня..." ; Вечный зов : "Горит серебряным огнём..." ; Чи кохаєш ти мене : "Не 
сумуй, голубонько, моя..." ; Маэстро и поэт : "Листаем свой мы календарь..." ; Хочу 
зажечь свечу на счастье : "Ночное небо всё в веснушках..." ; Не закрывай своё окно : 
"Открой же, милая, окно..." ; Ты — моя мелодия души : "На ветру легонько 
стонет..." ; Спасибі тобі, хліборобе! : "Крокує село і святкує жнива..." ; Помни, 
товарищ : "Нелёгкую службу с тобою, солдат..." ; У братских могил тишина... : "… и 
реют над ними знамёна...". — Логвинова Г. Украина — это мы с тобой : "Однажды 
о тебе весь мир узнал..." / сл. М. Данкавича ; А где-то там... идёт война : "Проснулось 
небо на заре..." ; Башмачанська сторона : "Я прокинусь рано вранці..." ; Берёза : 
"Стоит берёза у дороги..." ; Мы должны с тобою встретиться : "К тебе спешу я на 
свидание..." ; Осень в Карпатах : "Там, на склонах гор..." ; Пісня серця : "Я склав про 
тебе пісню серця..." ; Рябина : "Горит рябина нежным цветом..." ; Ты улыбкой 
счастье позови : "Скорый поезд на рассвете..." ; У реки : "Там, в березах над 
рекой..." ; Чи кохаєш ти мене : "Не сумуй, голубонько, моя..." ; За рікою, під горою : 
"Місяць плив в небеснім морі..." ; Я жду, мой друг, с тобою встречи : "Весной, когда 
наступит вечер..." ; Вернись, коханий! : "Сумують верби над рікою..." ; Люблю тебе, 
моє село : "Стоїть село в своїй красі...". 

2.4 Спів соло 

34. Губар М. Г. Творчість Г. Сковороди у музиці : [інстр. і вокал.-інстр. 

твори] / Микола Губар. — Київ ; Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Основа, 

2019. — 23, [1] с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в тексті вступу. — 300 пр. — 

ISBN 978-966-984-016-5. — [2020-018 Н]. 
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Зміст: De libertate : "Що є свобода?..." ; Розмова про премудрість : "Сестрице 
люба, чи інакше звешся ти?..." ; Облудники, що моляться : "Боже встань, чому 
заснув?..." ; Всякому місту — звичай і права : для фп. 

35. Єфімова В. А. Калиновий спів : пісні : [збірник з букв.-цифр. познач. партії 
супр.] / Валентина Єфімова. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 2020. — 52 с. : іл., 
портр. ; 21 см. — 30 пр. — ISBN 978-617-567-135-1. — [2020-110 Н]. 

Зміст: Єфімова В. Я люблю свого Данила : "Ой як мати мене била..." ; 
Черевички нові : "Я на вулицю піду..." ; Чарівна ніч : "Опустив свої крила вечір..." ; 
Цвіте черемха в лузі : "Десь кохання загубилось..." ; Отака я дівчина : "Ой, як зійде 
місяченько..." ; Ой люблю Романа : "На городі густо..." ; Ой біла калинонька : 
"… в лузі цвіла..." ; Обнялися дуб із грушею : "Там де з неба зорі падають..." ; 
Коханнячко моє : "Бентежить соловей своєю піснею..." ; Із коханням не жартуй : 
"Соловей співає..." ; Моя Україна : "В піснях оспівана земля..." ; Земля моя рідна : 
"На Полтавщині я народилась..." ; Наш ансамбль : "Наша пісня щиро лине..." ; 
Вечірній сад : "Вечорами пахне рута-м'ята..." ; Заблукала любов : "… заблукала...". — 
Близнюк В. З тобою ми до осені прийшли : "Як у природі, так і у житті..." ; Зоряне 
кохання : "Я кохання в Гадячі зустрів..." ; Іде весна : "Вже минає зима..." ; Кладочка 
любові : "Місяць в небі..." ; Лебедина пісня : "Човен пливе річкою..." ; Липовий мед : 
"Буйно квітне липа..." ; Осінь : "Така чудова світла мить..." ; Соняшник цвіте : 
"Буйно квітне соняшник медовий..." ; У неділю на вулиці : "… скрипка тихо грає..." ; 
Яблучний спас : "Я думкою лину у рідне село...". 

36. Козак С. Співана поезія / Софія Козак. — Львів : Растр-7, 2020. — 
38, [1] с. : портр. ; 30 см. — 70 пр. — ISBN 978-617-7864-55-3. — [2020-125 Н]. 

Зміст: Козак С. Народ, як море : "Розлилося тепер..." ; Народна пісня : "Сонце 
світить та не гріє..." ; Осіннє танго : "Далекий спогад..." ; Конвалій цвіт : "Йде 
подорожній по життю..." ; Невблаганний часу плин : "… нескінченні мрії..." ; 
Пісенька : "Стоять такі ясні, погожі, літні дні..." ; Листопад : "Опалим листям 
встелився шлях..." ; Осінній лист кружляє : "… в тихім вальсі..." ; Цвіте земля : 
"… у гіркій задумі..." ; Цвітуть волошки в житі : "… ще не усе прожито..." ; Твоя 
година : "… бистрокрила..." ; Побажання : "У недільний ясний день..." ; В день 
Ангела твого : "Як спраглий мандрівник..." ; Антитези : "Лісова Діана..." ; Ідол : 
"Дволикий Янус сторожі честь..." ; На прощі : "Як людський гріх затьмарив світ..." ; 
Цвіт незабудки : "Здійнялась буря..." ; Прагнення : "Минають дні. Проходять 
роки..." ; Спомин : "Прокочують хвилі житейські..." ; Мотто : "Молитвою пісня у 
небо летіла..." ; Не сумуй за роками : "… що канули..." ; День народження у тебе : 
"… для душі пора вітань..." ; Пісня на прославу святого Партенія : "Із глибини 
століть..." ; О, як весною пахне день : "… вже заколисаних пісень..." ; У літню пору 
гомінку : "… розлогі стеляться лани..." ; Коляда : "Зимової пори..." ; Коли вже літо 
краснеє : "… із осінню..." ; А серпень знов нагадує : "… що літечко пройшло...". — 
Дулиба І. Біжать роки : "… нестримно...". 

37. Козловський В. Вкраїно рідна : зб. пісень : [збірник з букв.-цифр. познач. 
партії супр.] / Володимир Козловський. — Бердичів (Житомир. обл.) : Мель-
ник М. В., [2020?]. — 69 с. : портр. ; 20 см. — Частина тексту рос. — 100 пр. — 
ISBN 978-617-7254-46-0. — [2020-055 Н]. 

Зміст: Летим. Дивлюсь : "… аж світає…" / сл. Т. Шевченка ; Вкраїно рідна : 
"… люба наша ненько…" ; Героям Чорнобиля : "Місяць сховався за хмарами 
диму…" ; День стомився : "… ніч приходить…" ; Два лебеді : "… в небі летіли…" ; 
Може краще мені : "… випить зорі ясні…" ; Гори високі : "… дивні, могучі…" ; 
Майбуття : "Скільки бажань ще блукає…" ; Ювілей : "Шістдесят, шістдесят…" ; Наш 
Бердичів : "Розкинувся велично край ріки…" ; Кохання : "… то щастя…" ; Свято 
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дерунів : "Знову заспіваємо…" ; Їжачок : "В яблуневому садочку…" ; Я невольник 
души : "… потому жизнь свою…" ; Унесёт мой кораблик : "… творенья…" ; Вера, 
надежда, любовь : "Спасибо тебе, вера, я жду…" ; Мелодии творенье : "Из нот 
рождается мелодия…" ; Окружающий мир : "Не понять до конца…" ; Я не просто 
жил : "… я любви служил…" ; Закохався : "… і скорився…" ; Річка : "Як змійка, 
проклала свій шлях…" ; На весіллі : "… радість, щастя…". 

38. Коляда О. В. Подаруй мені кохання! зб. пісень : [зб. пісень з букв.-цифр. 
познач. партії супр.] / [муз.] Олесь Коляда ; [вірші] В. Демиденко. — Одеса : 
Астропринт, 2019. — 115 с. : іл., портр. ; 21 см. — Текст укр., рос. — 300 пр. — 
ISBN 978-966-927-477-9 (у паліт.). — [2020-031 Н]. 

Зміст: В зоне АТО : "Как мало нужно мне сейчас..." ; В шпиталі : "Мамо, у 
грудях болить..." ; Молитва : "Мой Бог, прошу, останови войну..." ; О войне : "Как 
много лжи вокруг войны..." ; Обстріл : "Ворожих мін смертельні жала..." ; 
Однодумцям : "Годі вже байдикувати..." ; Покликання : "Війна вирує навкруги..." ; 
Собачьи мысли : "Что-то грустно, друзья..." ; Українці : "Свою мету і свій майбутній 
дім..." ; Подаруй мені кохання : "Не оманливе — останнє..." / пер. І. Булахової ; 
Белые вороны : "Я люблю вас, мысли светлые..." ; Благодарю : "… за то, что я 
живу..." ; Боль : "Не покидай меня..." ; Жене моряка : "Каждый день без тебя..." ; 
Запой : "Опять запой. Ты снова пьёшь..." ; Зов : "Я не знаю, друзья..." ; Иногда : 
"Я иногда так остро ощущаю..." ; Кокосовые острова : "Я по звёздам пришёл к 
тебе..." ; Листья : "… шуршат..." ; Любимой : "Остаток жизни посвящу тебе..." ; 
Мечта : "Я так мечтал..." ; Мой дом : "Ты дождался меня..." ; Мысли в слух : 
"За отмеренный срок..." ; Подари мне любовь : "… я хотел бы начать..." ; Поцелуй : 
"Волшебный миг прикосновенья..." ; Поэт-моряк : "Душа поэта — словно птица..." ; 
Прогулка : "Австралийская пустыня..." ; Радуга : "Сегодня в небе радуга цвела..." ; 
Разлуки : "Опять земля куда-то вдаль уходит..." ; С днём рождения! : "… сынок..." ; 
С любовью в сердце : "Вокруг меня застывший океан..." ; Сны : "Я повстречаюсь 
перед сном..." ; Тоска : "Мой добрый ангел..." ; Транзитный пассариж : "В Париже 
ночь..." ; Час истины : "Говорят, вода имеет память..." ; Частица души : "Вера, 
любовь и души чистота..." ; Яхта : "Облака на море..." ; Прикосновение : "Обнимает 
Темза нежною рукою..." ; Колыбельная для внучки : "Солнце, будто колобок..." ; 
Остров Кенгуру : "Дикий остров Кенгуру..." ; Дождик : "Дождь за окном...". 

39. Кренців Я. М. Сольний спів. Сопрано : вокал.-пед. репертуар : [навч. посіб. 
для ВНЗ культури і мистецтв І—ІІ рівнів акредитації] / Ярослав Кренців. — Київ : 
Муз. Україна, 2020. — 157, [2] с. ; 26 см. — 300 пр. — ISMN М-707502-45-7. — 
[2020-068 Н]. 

Зміст: Сандлер О. Чи я в лузі не калина була : "… чи я в лузі не червона 
росла…". — Бігдай Я. Пусти ж мене, мамо : "… у ліс по горішки…". — Лисенко М. 
Ой ходила дівчина бережком : "… заганяла селезня батіжком…" ; Лугом іду, коня 
веду : "… розвивайся луже…" ; Ой піду я до млина : "… до дірявого…". — 
Людкевич С. Залітай, залітай : "… сивий голубоньку…". — Кренців Я. Через сад-
виноград : "… по воду ходила…". — Лисенко М. Ой маю, маю я оченята : 
"… нікого, мати, та оглядати…" / сл. Т. Шевченка. — Чишко О. Чом, чом не 
прийшов : "… як ще місяць не зійшов…". — Лисенко М. У перетику ходила : "… по 
оріхи…" / сл. Т. Шевченка. — Андресюк П. Ой на гору козак воду носить : 
"… дівчинонька козаченька просить…". — Кауфман Л. Спать мені не хочеться : 
"… і сон мене не бере…". — Бойченко П. Зелененький барвіночку : "… стелися 
низенько…". — Стеценко К. Стелися, барвінку : "… низенько…". — Лисенко М. 
Дощик : "… дощик крапає дрібненько…". — Бонковський Д. Нащо мені чорні 
брови : "… нащо карі очі…" / сл. Т. Шевченка, оброб. Л. Кауфмана. — Людкевич С. 
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Ой співаночки мої : "… де ж я вас подію…". — Кауфман Л. Ой не світи, 
місяченьку : "… не світи нікому…". — Фільц Б. На зеленому горбочку : 
"… у вишневому садочку…" / сл. Л. Українки. — Майборода Г. Гаї шумлять : 
"… я слухаю…" / сл. П. Тичини. — Андрієвська Н. Якби я вміла вишивать : 
"… розшила б я дніпрові зорі…" / сл. Л. Реви. — Майборода Г. Запливай же, 
роженько весела : "… по тихій воді…" / сл. А. Малишка. — Білаш О. Журавка : 
"Чом журавка об крижину…" / сл. В. Юхимовича. — Штогаренко А. Якби мені 
черевики : "… то пішла б я на музики…" / сл. Т. Шевченка. — Степовий Я. Як 
почуєш вночі : "… край свойого вікна…" / сл. І. Франка. — Стеценко К. Вечірня 
пісня : "Тихесенький вечір…" / сл. В. Самійленка. — Лисенко М. Пісня цвіркунки : з 
опери "Чорноморці" : "Ой надіну черевики…" ; Чого ж вода каламутна : з опери 
"Наталка-Полтавка" : "… Чи не хвиля збила…". — Гулак-Артемовський С. Місяцю 
ясний : з опери "Запорожець за Дунаєм" : "… зорі прекрасні…". — Бортнянський Д. 
Арієта Перетти : з опери "Свято сеньйора" : "Скромних квітів букет…". — Агагабов С. 

Лісовий бал : "В гаю, біля річки…" / сл. Н. Сахонської, укр.. текст Я. Кренціва. — 
Шопен Ф. Бажання : "Якби я сонечком у небі…" / сл. С. Витвицького. — Моцарт В. А. 
Туга за весною : "Прийди, весна, і знову…" / сл. Х. Овербена. — Чайковський П. 
Мій садочок : "… свіжий, пишний…" / сл. О. Плєщеєва, укр. Текст І. Стешенко. — 
Вієтті Н. Купуйте фіалки : "… перші квіти весняні…" / сл. Джакоббі. — Каччіні Дж. 
Ave Maria : "… Ave Maria…". — Шуберт Ф. Ave Maria : "… в вишині почуй мої 
благання…" / сл. А. Шторка, укр.. текст Б. Тена. — Бах Й. С. — Гуно Ш. Ave 
Maria : "… grasia plena…". — Моцарт В. А. Арія Бастьєни : з опери "Бастьєн і 
Бастьєна" : "Ох, мій Бастьєн…" ; Арія Барбарини : з опери "Весілля Фігаро" : 
"Упустила, загубила…" ; Каватина графині : "Бог любові! Зглянься…" ; Арія 
Керубіно : "Серце хвилює гаряча кров…". — Гендель Ф. Арія Альміри : з опери 
"Рінальдо" : "Дай же сльозами…" / сл. Дж. Россі. — Пуччіні Дж. Арія Лауретти : з 
опери "Джанні Скіккі" : "Допоможи нам, батьку…". — Моцарт В. А. Ave verum 
corpus natum : "… de Maria…". 

40. Лойтра П. Л. Осягнення : поезії та вокал. твори : [вокальні твори з букв.-
цифр. познач. партії супр.] / [муз.:] Петро Лойтра, Володимир Стеценко ; [сл.] Д. Шупта. 
— Чернівці : Букрек, 2020. — 175 с. ; 21 см. — 300-літтю укр. велета духу Григорія 
Савича Сковороди присвяч. — ISBN 978-617-7770-67-0 (у паліт.). — [2020-112 Н]. 

Зміст: Лойтра П. Вокальний цикл "Кам'яна могила й "Велес-книга": Світанок : 
"Назустріч — ковили безмежжя хвиль..." ; Споруда кургану : "Видінь таких ніде не 
знають..." ; Пам'ятка-послання : "Ця мова своєрідна..." ; Рідна віра : "Забути рідну 
віру..." ; Заклична : "І непомітно й хутко час летів..." ; Вокальний цикл "Шлях 
істини": Довіра пісні : "Ми довірились пісні..." ; Обледеніння : "Люто пронизує 
вітер..." ; Громи затихли : "… Блискавки відляскали..." ; Задума гетьмана : "Не думав 
гетьман..." ; Переяслав : "Сюди мене провидиця прислала..." ; Прощай, кар'єро... : 
"Що ж, тут ні хатки, а ні грядки..." ; Сповідь : "Сьогодні я сповідуюсь Дніпру..." ; 
Харсіки : "Нові сьогодні в нас тусовки..." ; Звіт землякам : "Обходять вас мої 
труди..." ; Пророки України : "В гулкому наполоханім відлунні..." ; Повела мене 
веселка : "Битий шлях із закапелка..." ; Родовід : "Сфери найвищого рівня..." ; Сад 
небесних пісень : "… виростив Сковорода..." ; Сковородинські діброви : "З дубів 
одвічної святині..." ; Всесвіт мови : "Не там, де міста переділ...". — Стеценко В. 
Вокальний цикл "Осягнення": Заспів : "В цім найкращім світі..." ; Спокуса волі : 
"Чиясь рука для шаблі...". — Лойтра П. Затихли з вітами билини : "… та відшуміла 
ковила..." ; Хула для тебе : "Хула уже для тебе не страшна..." ; Терплячий рід : 
"… поволі йшов до волі...". — Стеценко В. Мармур ночі : "Всевишній Боже 
милосердний...". — Лойтра П. Під ясні зорі : "… і на чисту воду...". — Стеценко В. 
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Степ життя : "Я не самотній, поки не один..." ; Пошуки душі : "Всі біди мої з 
болями...". — Лойтра П. Біда наспіла : "Таки ми хворі...". — Стеценко В. Нектар 
свободи : "На Сході — сонце злите із землею...". — Лойтра П. Видива Сковороди : 
"Твої стежки у Рим і Приазов'я..." ; В полотняній свиті : "… та босоніж..." ; 
Повечір'я : "День змежовується з ніччю..." ; Вогонь душі : "У світі не знайти мені 
притулку..." ; Крізь прісні дні : "… крізь ночі нескоромні...". — Стеценко В. 
Таємниця Сковороди : "Сховали тайну свою Харсіки..." ; Поспів : "З-за небокраю 
нагряда..." ; Даруй нам, Боже... : "… літ перебіг многих...". — Лойтра П. Три кити : 
"Чуть на майдан, як хлюпає вода...". 

41. Мадич Ж. В. Пісня мовою любові : [зб. пісень] / Жанна Мадич. — 
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2020. — 55 с. : портр. ; 
20 см. — Частина тексту англ. — Частина тексту парал. укр., рос., англ. — 200 пр. — 
ISBN 978-617-620-322-3. — [2020-113 Н]. 

Зміст: Мій славний Кам'янцю : "Між скелями і пагорбами..." ; Країна моя 
Україна : "У Європі в серці є країна..." ; Уклоняюсь піснею : "Краю мій коханий..." / 
сл. П. Перебийніса ; Повертайся, мамо : "Чомусь так сумно стало на душі..." ; Руки 
матері : "Руки материнські, ви не ніжно-білі..." / сл. М. Мурка ; Дорогою любові : "На 
перехресті думок і мрій..." ; Із днем народження : "Невимовне щастя мати сина..." ; 
Мирослава : "Ти народилась під щасливою зорею..." ; Оплески жінці : "Досконалості, 
може, ти не знайдеш..." ; Руки-лебеді : "Бачите на небі сонця золоті промені..." ; 
Обійми мене : "Огорну себе пелюстками троянд..." ; Зоряне бажання : "Зоря, що 
падає, твоя..." ; Музика : "У серці кожному вона..." ; Друзі мої : "В небі сонце 
зійшло..." ; Заспівай : "Посміхнувся у віконечко ранок..." ; Вікторія : "Україночкою я 
народилася на світ..." ; Таке наснилося мені : "Таке наснилося мені — в гостях була у 
казки..." ; Sveet dreams : "This is my world..." ; Бурштинове намисто : "Багатство — то 
від Бога..." ; Доле, щастя подаруй : "Сонечка поцілуночок на щоці...". 

42. Мисько-Пасічник Р. Е. Вибрані пісні : для голосу в супр. фп. / Роксоляна 
Мисько-Пасічник. — Львів : Растр-7, 2020. — 68, [2] с. : іл., портр. ; 25 см. — 300 пр. 
— ISBN 978-617-7864-48-5. — [2020-053 Н]. 

Зміст: Од вежі, що на Руській : "… де вали на крапку ставлячи…" / 
сл. А. Содомори ; Тінь : "Я тінь, схорона од жарких промінь…" / аранж. Г. Волощак ; 
Львівська осінь : "Старого Львова осене пливка…" ; Струна осені : "Всі барви й 
звуки скошені…" ; Версія : "Коли на місто тихий сіє дощ…" ; Прощання : "По цей 
бік шибки вже весна…" ; Хоч маком сій, хоч зорями : "… одне і теж, цій тиші, що 
над горами…" ; Без назви : "Весна.. Піщинки сонця…" / сл. Р. Гериновича ; 
Оксамитове танго : "Сталось так у нас з тобою…" / сл. М. Магунь ; Очима ти сказав 
мені : "… люблю…" / сл. Л. Костенко ; Тиха нічка : "… наступає…" / сл. Х. Білавич ; 
Не вір мені : "… бо я брехати не вмію…" / сл. В. Симоненка ; Пісенька з варіаціями : 
"І все на світі треба пережити…" / сл. Л. Костенко. 

43. Олена Теліга : пісні сучас. укр. гуртів та виконавців на вірші О. Теліги з 
нотами й акордами : [співаник з букв. цифр познач. партії супр.] / авт. ідеї проєкту: 
І. Роман, О. Юрков ; упоряд., передм. О. Кротюк ; муз. упоряд. Т. Шамшетдінова] ; 
Громад. спілка "Творче патріот. об-ня "Музичний Батальйон". — Кам'янське (Дніпро-
петров. обл.) ; Київ : Андрій, 2020. — 47 с. : іл., портр. ; 20 см + 1 аудіодиск. — (Серія 
"Нескорений ПроRock"). — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007178-0-8. — [2020-107 Н]. 

Зміст: Кольцова О. Любов і ніжність : "О, так, я думаю...". — Босий О. 
Сучасникам : "Не треба слів..." / Бутко Т. — Бурмака М. Вечірня пісня : "За вікнами 
день холоне...". — Заклецька А. Літо : "Топчуть ноги радісно...". — Панасюк Х. Без 
назви : "Не любов, не примха...". — Ілларіа Розквітають кущі ясмину : "… грає 
сонце в височині...". — Шамшетдінова Т. Танго : "І знов з'єднались в одну оману...". 
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— Власова Т. Усе — лише не це! : "… Не ці спокійні дні...". — Франчук Н. Життя : 
"Зловіщий брязкіт днів...". — Романенко Є. Махнуть рукою! Розіллють вино! : 
"… Хай крикне хтось...". — Шамшетдінова Т. Кожний крок : "… сліпуча 
блискавиця...". — Тельнюк Л. Моя душа : "… й по темнім трунку...". 

44. Скубій П. І. Петрів батіг : [зб. пісень] / Петро Скубій. — Полтава : Астрая, 

2020. — 158, [3] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7669-64-6. — [2020-095 Н]. 

Зміст: Петрів батіг : "Скільки я доріг сходив…" ; Айдар : "Лиш ранок над 

Донбасом засірів…" / сл. Г. Демиденко ; Бабусі : "Між споришами стежечка 

вузенька.." / сл. С. Мурдзи ; Батькові : "Ви чекайте на мене…" / сл. М. Любивого ; 

Біла казка : "Так неждано зима прийшла…" / сл. Б. Ватутіної ; Біль душі : "У тиші 

грудка рідної землі…" / сл. К. Коровайної ; Божий заповіт : "Бог нам землю 

створив…" / сл. П. Скубія ; Бувають люди : "… сонячні і світлі…" ; В обіймах війни : 

"І зима не зима…" ; Ваше слово почуто : "Замордовані і замучені…" / сл. Г. Де-

миденко ; Веселкова : "Польовою в'юнкою стежинкою…" / сл. Б. Ватутіної ; 

Весільний вальс : "Це вічно хвилюючий вальс…" / сл. Б. Ватутіної ; Весняна ніч : 

"На дворі ніч…" / сл. Г. Демиденко ; Весняний вальс : "Баян дзвінкими пере-

борами…" / сл. А. Пустового ; Ветеранам : "Весна для вас співає…" / сл. К. Коро-

вайної ; Вибір : "Над штормом, над шабельним зблиском…" / сл. Б. Олійника ; 

Вирушаймо у ліс : "Шурхотять під ногами…" / сл. В. Чепіжного ; Вишивала мама 

рушники : "… полотно, як ниву засівала…" / сл. Б. Ватуіної ; Відродиться Україна : 

"… із пеплу, із вогню…" / сл. Б. Ватутіної ; Він з тих : "… для кого правда над 

усе…" / сл. Г. Демиденко ; Вклонися хліборобу : "Вклоняюсь низько праці 

хлібороба…" ; Вогонь перемоги : "Ми знов ідем до вічного вогню…" ; Все 

повториться знов : "Чом ти серце не рвешся…" / сл. М. Любивого ; Вставай, народе : 

"По небу йдуть сивіші гніву хмари…" / сл. Б. Олійника ; Гімн журналістів : 

"Є професія така…" ; Гімн Нових Санжар : "Стоять вже віками Санжари…" / 

сл. Л. Давиденко ; Глибокий сум : "Душа торкнулась ще незвичних струн…" / 

сл. К. Коровайної ; Дай Боже : "… Вам любові і тепла…" ; Дві долі : "… стрілись в 

певний час…" / сл. Л. Мощури ; День пам`яті : "Ще й досі ешелони йдуть на 

Схід…" / сл. Р. Нічика ; Дитинство довгокосе : "Ех, моє дитинство…" / 

сл. Л. Ігнатової ; Дорога додому : "Як прекрасна дорога додому…" / сл. С. Мурдзи ; 

Дорожи українською мовою : "Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все 

гаразд…" / сл. Д. Білоуса ; Дорослі стали ми : "… вчорашні діти…" / сл. І. Діденко ; 

Єднаймося : "Нас єднає земля…" / сл. Б. Ватутіної ; Єднаймося в один кулак : 

"Щоразу як заходжу в поет клуб…" / сл. Г. Демиденко ; Життя ріка : "Для нас уже 

скінчилися уроки…" / сл. О. Соколової ; Життя — то праця і борня : "Щебече жайвір 

високо над полем…" / сл. О. Тітаренко ; Жіноча доброта : "Жінко! Велич твоя 

свята…" / сл. Т. Домашенко ; З днем народження : "Прийшли ми до тебе на 

свято…" ; З Україною в серці : "… я живу і борюсь…" / сл. Г. Демиденко ; 

З Україну : "На барикадах і в боях…" / сл. В. Остроуха ; Звучить козачко заповіт : 

"Козачу славну Бог призвав до себе…" / сл. М. Налойченка ; Земля кричить : "Стоїть 

зима, земля дріма…" / сл. Г. Демиденко ; Знов падають солдати : "Вітри війни над 

Сходом…" / сл. Г. Демиденко ; Знову живу : "Здавалось, випите життя…" / 

сл. Г. Демиденко ; Зустрічаєм весну : "Веселиться земля…" / сл. І. Діденко ; Зятю, 

дорогенький : "Зятю милий, зятю любий…" ; І не буде переводу : "В сиву-сиву 

давнину…" ; Йдуть випускники : "Випускний на шкільному подвір'ї…" / 

сл. Б. Ватутіної ; Калина : "Росте калина у городі…" / сл. Г. Демиденко ; Коли є 

любов на світі : "… нею душі в нас зігріті…" / сл. Л. Мощури ; Коли повернуся : 

"Коли повернуся до вас вже одягнутий в камінь…" / сл. Б. Олійника ; Коли 
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Чорнобиль небо зранив : "Сади диміли квітом раннім…" / сл. Г. Демиденко ; Країна 

моя : "Серед хлібів волошки сині…" / сл. В. Іваницького ; Крокуй, Україно, вперед! : 

"Ми вставали нелегко…" / сл. В. Крищенка ; Лунає гімн : "Душа неначе крила 

розправляє…" / сл. Г. Демиденко ; Любіть свою Вітчизну : "Милуючись степом 

широким…" / сл. Т. Маляренко-Казмірюк ; Любіть Україну : "Любіть свою 

землю…" ; Майдан України : "Майдан у Україні ще триває…" / сл. Г. Демиденко ; 

Маленьке моє село : "Як опустить весна крило…" / сл. Г. Демиденко ; Мами тепле 

слово : "Пісня колискова…" / сл. В. Куксаля ; Матусин заповіт : "Посадила в дворі 

кущ калини…" ; Ми — одна родина : "Краю мій, багатий і єдиний…" / сл. Г. Деми-

денко ; Мила Україна : "Тепло своїх долонь…" ; Мій край : "У кожного із нас…" / 

сл. Б. Ватутіної ; Місячна соната : "Лелека опустилася на хату…" / сл. Л. Шарай ; 

Мову захисти : "Не говори: в нас мова солов`їна…" ; Мої Горобці : "Тихі зорі й 

небесна блакить…" / сл. К. Коровайної ; Мої дороги : "Дорогою від дому…" / 

сл. Л. Шарай ; Моя Батьківщина : "Є багато країн на землі…" ; Моя доля : "Моя ти 

доле…" / сл. О. Тітаренко ; Моя сусідка : "… вже старенька бабця…" / 

сл. Л. Ігнатової ; Моя ти земле : "… рідна і свята…" / сл. Г. Демиденко ; Моя це й 

твоя країна : "Якщо ти Землі дитина…" / сл. Г. Демиденко ; На осінньому полі : 

"… чорнобривці й калина…" / сл. О. Казанко ; Над Дніпровою водою : "… України 

сива доля…" / сл. Г. Демиденко ; Найперші обереги : "Там, в далекому дитинстві…" / 

сл. О. Тітаренко ; Найцінніший скарб : "Від воєн світ давно уже стомивсь…" / 

сл. Г. Демиденко ; Наснилось дитинство : "… далеке…" / сл. Б. Ватутіної ; Наш 

Борис Олійник : "Як він родився…" / сл. Н. Кравченко ; Не відпускай : "Тепло 

вечірніх вулиць…" / сл. А. Карпюк ; Не проси мене : "Я про тебе писать не 

смію…" /сл. Л. Овдієнко ; Невідомому : "Ніхто, окрім рідних…" / сл. Л. Ігнатової ; 

Незабудка : "Цвіт синьооких, ніжних незабудок…" ; Незабутнє село : "Наче грім 

несподівано в тиші…" / сл. Б. Ватутіної ; Незламні : "Дерева вмирають стоячи…" / 

сл. Л. Овдієнко ; Незрадливі друзі : "Не вір у сумнівні вісті…" / сл. Л. Овдієнко ; 

Нехай звучать пісні : "На цій землі…" / сл. Б. Ватутіної ; Ностальгія : "Замітає сніг 

тендітні квіти…" / сл. С. Мурдзи ; О рідна земле! : "… Я до тебе лину…" / 

сл. Г. Демиденко ; О, земле моя : "… рідна земле…" / сл. Г. Демиденко ; Ода жінці : 

"О, жінко, зоре неземна…" / сл. О. Казанко ; Ой на Івана та й на Купала : "… вінок 

Мар'яна на воду клала…" / сл. Г. Демиденко ; Ой, вербиченько : "Плине в 

небесах…" / сл. Г. Демиденко ; Ой, пливи, віночку : "Я сьогодні на світанку…" / 

сл. Т. Маляренко ; Осінній вітер : "Перегоріло з тріском…" / сл. О. Тітаренко ; 

Осінь : "Прийшла осінь до нас…" ; Осінь-чепуруха : "Прийшла осінь журавлина…" / 

сл. А. Пустового ; Пам'яті Раїси Кириченко : "Сиротою Корещина стала…" / 

сл. М. Налойченко ; Перевесло кохання : "Наше літечко стрілося…" / сл. Л. Савченко 

Пишем історію : "Ми пишем історію нашу…" / сл. Г. Демиденко ; Пісенна радість : 

"Дебют сьогодні…" / сл. Г. Демиденко ; Пісня ветеранів : "Листя багряне…" / 

сл. Л. Давиденко ; Пісня людської любові : "Добру простояв ти сотню літ…" / 

сл. О. Тітаренко ; Пісня про булаву : "Народе України мій…" / сл. Г. Демиденко ; 

Плаче дощ : "Заплакане автобусне вікно…" / сл. Л. Ігнатової ; Плине Ворскла : 

"Поміж трав і лісів…" / сл. Г. Демиденка ; Поки живу : "Було воно не панської 

породи…" / сл. О. Титаренко ; Полтавщина : "Я не знаю де така краса…" / 

сл. О. Візнович ; Прапор держави : "Заповітні бажання збулися…" / сл. Б. Ватутіної ; 

Приїжджайте в Санжари : "… там, зелені густо…" / сл. О. Візнович ; Прикмети 

нашого часу : "Кохання по інтернету…" / сл. Л. Ігнатової ; Прокинулась : "Я про-

кинулась…" / сл. Л. Ігнатової ; Райський край на землі : "… називають Санжари…" / 
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сл. Б. Ватутіної ; Ранок : "Зелено, зелено…" / сл. О. Візнович ; Реалії війни : "Чи 

бачив ти…" / сл. Г. Демиденко ; Рідна Україна : "… мова солов'їна…" ; Розцвітай, 

Україно! : "… ти квітками калини…" / сл. Г. Демиденко ; Ромашка-квітка : "Серед 

літа між зелені трави…" ; Самозаперечення : "Скину раптом полуду чинності…" / 

сл. М. Любивого ; Санжари : "Є на нашій Полтавщині…" / сл. С. Мурдзи ; Сватання : 

"Прийшов до дівчини…" ; Себе з тобою бачу назавжди : "Ти синім небом…" ; Село 

моє : "І знову ця знайома стежка…" ; Селянська доля : "Де в'ється дорога у світ…" / 

сл. О. Титаренко ; Серце лікаря : "Спливає час…" / сл. П. Маги ; Словами вишиваю 

перемогу : "Дарую я землі свої думки…" / сл. Г. Демиденко ; Сон : "Приснилася 

рідна домівка…" / сл. Л. Мощури ; Сповідь подруги : "Лунає музика хмільна…" / 

сл. Б. Ватутіної ; Стиглий колос нахилився : "Щоднини мову свою творіть…" / 

сл. О. Тітаренко ; Тепло рідної землі : "Зберусь і все міське покину…" / сл. Б. Ватуті-

ної ; То моя свята земля : "Де ходили ноги босі…" / сл. Г. Демиденко ; Ти моя 

Україна : "Де вітри…" / сл. Г. Демиденко ; Тобі, Україно : "Пройшла страшний ти 

час…" ; Тривожать сни війною : "Сивіють скроні…" / сл. Г. Демиденко ; Україна над 

усе : "З дитинства вчили батько й мати…" / сл. Б. Ватутіної ; України слава : 

"В обіймах завмираю…" / сл. Г. Демиденко ; Україно, моя доле : "Пошматована і 

покраяна…" / сл. Г. Демиденко ; Українська мова : "Моя найкраща в світі 

батьківщина…" / сл. Л. Шарай ; Українська ніч : "Яка прекрасна українська ніч…" / 

сл. С. Мурдзи ; Українські захисники : "Джерельний тихий спів води…" / 

сл. Г. Демиденко ; Учитель : "Він все життя з відкритою душею…" ; Фіалками пахне 

весна : "… бузковим п'янким буйно цвітом…" / сл. Б. Ватутіної ; Це щастя, що живу 

на цій землі : "Як добре мені жить…" / сл. І. Федоренко ; Через роки — випускники : 

"Весна в воді ховає береги…" / сл. Г. Демиденко ; Чому плаче серце : "Я осені жду з 

любов'ю…" / сл. Л. Шарай ; Щира подруга "Світлиця" : "Промінням сонячним 

ясниться…" / сл. Б. Ватутіної ; Я метелик : "… у твоїх долонях…" ; Я так тебе 

чекала : "Ти все-таки прийшов…" / сл. Л. Ігнатової ; Я тут родився : "… восени…" / 

сл. Б. Олійника ; Як пахне хліб : "Коли у небі сонце розквітає…". 
45. Стефанов В. Т. Наш вальс : (сб. песен) / Владлен Стефанов. — Днипро : 

Ленский А., 2020. — 113 с. ; 29 см. — Текст рус., укр. — 30 экз. — ISBN 978-617-
7651-10-8. — [2020-014 Н]. 

Содерж.: Моє Придніпров'я : "Тече віки велично Сивочолий..." / сл. А. Лози ; 
Этот город : "… взметнувшийся юной столицей..." / сл. Л. Некрасовской ; Якби 
знала, якби знала : "Полюбила чорнобрива козака дівчина..." / сл. Т. Шевченка ; 
Тихая звезда : "На счастливый путь годы не свернуть..." / сл. А. Дёмина ; В зале 
звучит орган : "Музыка птицею вещей..." / сл. С. Паливоды ; Три сестры : "Ах, как 
красиво было всё сначала..." ; Быстротечная ночь : "Белый танец звучит..." ; 
Покаяние : "Как больно бьём мы тех..." / сл. Л. Некрасовской ; Первая строчка 
любви : "… наша встреча..." / сл. Н. Кулиниченко ; Я снова будущим полна : "… и 
вновь о счастье робко брежу..." / сл. И. Ковалёвой ; Пою тебя, любовь : "С любовью 
мы живём..." / сл. Л. Яворской ; В летний сад окно моё открыто : "… занавеску 
треплет ветерок..." / сл. Л. Корчмы ; Вечернее : "Мелькают год за годом..." / 
сл. Л. Ленской ; Прощание : "Костры цветные осень разложила..." ; Колдунья ты, 
колдунья : "А море пенится игриво..." / сл. В. Синеокого ; У рассвета окна розовы : 
"На рассвете дым берёзовый..." / сл. Н. Милаш ; Колыбельная жене : "Утихли голоса, 
часы каминные..." / сл. А. Берлин ; А мне влюбиться хочется : "Эх, хороша любви 
пора..." / сл. А. Дергачёва ; Летний сон : "Горизонт уходит в синеву небес..." / 
сл. О. Соколовой ; Вам : "Я завжди думаю про вас..." / сл. Ж. Бондаренко ; 
Колыбельная : "Скоро стихнет шум трамвая..." / сл. М. Пятых ; Тет-а-тет : "Погасли 
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люстры, залы опустели..." / сл. А. Покровского Наш вальс : "Вальс зазвучал, ты 
застенчиво мне улыбнулся..." / сл. В. Стефанова. 

46. Тарас Шевченко : пісні сучас. укр. гуртів та виконавців на вірші 
Т. Шевченка з нотами й акордами : [співаник з букв. цифр познач. партії супр.] / авт. 
ідеї проєкту: І. Роман, О. Юрков ; упоряд. О. Кротюк ; передм., муз. упоряд. 
В. Лютий]. — Кам'янське (Дніпропетров. обл.) ; Київ : Андрій, 2020. — 47 с. : іл., 
портр. ; 20 см + 1 аудіодиск. — (Серія "Нескорений ПроRock"). — 1 000 пр. — 
ISMN 979-0-9007178-0-1. — [2020-108 Н]. 

Зміст: Козак Т. Дніпр широкий : "Реве та стогне Дніпр широкий...". — Криса О. 
Думка : "Тече вода в синє море...". — Дран Е. Б'ють пороги : "… місяць сходить...". 
— Решетник С. Тече вода з-під явора : "… яром на долину...". — Бікеєв Р. Зацвіла в 
долині : "… червона калина...". — Сухий А. Не завидуй багатому : "… багатий не 
знає..." / оброб. Лук'яненко Г. — Факфура С. У всякого своя доля : "… і свій шлях 
широкий...". — Пироженко В. Ой гоп того дива : "… наварили ляхи пива...". — 
Шамшетдінова Т. Щаслива голубка : "… високо літає...". — Франчук Н. Ой люлі, 
люлі, моя дитино : "… вдень і вночі...". — Савчук А. Вітер з гаєм розмовляє : 
"… шепче з осокою..." / оброб. Зінкевич А. — Лютий В. Журбою не накличу собі 
долі : "… коли й так не маю...". — Зажитько І. Породила мати сина : "… в зеленій 
діброві...". — Лавренчук В. І Архімед, і Галілей : "… вина й не бачили...". — 
Тельнюк Л. І мертвим, і живим... : "І світає, і смеркає...". 

47. Шипілова Л. Зустрічай кохання своє : пісні, вірші : [збірник пісень з букв.-
цифр. познач. партії супр.] / Любов Шипілова. — Лисичанськ (Луган. обл.) : Єгоро-
ва О. Є., 2019. — 97 с. : іл., портр. ; 20 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-8695-28-5. — 
[2020-002 Н]. 

Зміст: Зустрічай кохання своє : "Любляче серце в гаю гуляє..." ; Я подарю тебе 
любовь : "Войдём с тобой в весенний сад..." ; Люби меня : "За окном моим 
тишина..." ; Запали вогонь : "… в моїй душі..." ; Ещё вчера : "… ты был со мной..." ; 
Дарите счастье всем : "… оно ведь так необходимо..." ; Берег нашей любви : 
"Ветерками юга..." ; Твои цветы : "Спасибо тебе за цветы..." ; Элегия любви : 
"Солнце за окном играет..." ; Зірка моя одинока : "На порозі біля хати..." ; Нас 
любовью закружило : "Много смеха, много света..." ; Твои глаза : "Ах, эти синие 
глаза..." ; Не від'їжджай : "На обрії блищить, гуркоче небо..." ; Капельки любви : 
"Настроение порой грустное..." ; Крепче меня обнимай : "Солнце нежно коснулось 
глаз..." ; Лисичанка : "Лисичанськ над Дінцем прокидається..." / пер. В. Коміної ; 
Куда ушла любовь : "Что-то в нас уже произошло..." ; Потеря : "Ты не ищи со мною 
больше встреч..." ; Гойделеко грай : "В наш будинок заселився..." ; Не уходи, любовь 
моя : "Любовь — ее мы ищем..." ; Октябрь : "… за окном..." ; Білий сніг летить : 
"Вранці снігом замело..." ; Обіймай, мамо : "Як сонячне тепло на підвіконні..." ; 
Не торопи меня, мой друг : "Нам никогда не быть вдвоём..." ; Мамині очі : 
"… турботливо-ніжні..." / сл. В. Коміної ; Чекаю на весну : "… коли сніг тане..." / 
сл. В. Коміної ; Голубка : "Вранці випадають чисті роси..." / сл. В. Коміної ; Мамині 
квіти : "У мене на грядках цвітуть..." / сл. М. Лисицького ; День рождения твой : 
"Я приду, я приду и тебя разбужу..." / сл. М. Лисицького ; Летом : "В пёстром, ярком 
сарафане..." / сл. А. Промевич ; А вам неведома печаль : "Ворвалась в вашу жизеь 
нечаянно..." / сл. Т. Фроловой ; Подари мне радость : "Принеси мне солнце на 
ладони..." / сл. Т. Фроловой ; Благодарю тебя за грусть : "… за тихую, святую 
нежность..." / сл. И. Гудковской ; Позвольте вас обнять за плечи : "… прижать к 
пылающей груди..." / сл. В. Кривко ; Юности вальс : "Школьные годы юности 
нашей..." / сл. И. Тумановой ; Без тебя : "Ты моё солнце..." / муз. Л. Шипиловой, 
О. Козаренко ; Жартівлива гумореска : "Чоловіку кажу підем вранці..." ; Осенний 
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вальс : "Падают листья в старом саду..." / сл. В. Лубенской ; На морі : "Як хочеться 
поїхати на море..." ; Моє кохання : "Зародилося в моїй душі...". 

2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії  

48. Квасневський В. Ф. Романси на вірші Василя Вишиваного / Валерій 
Квасневський. — Львів : Растр-7, 2020. — 23 с. : портр. ; 29 см. — Справжнє ім'я 
Василя Вишиваного — Вільгельм фон Габсбург. — 150 пр. — ISBN 978-617-7864-
35-5. — [2020-045 Н]. 

Зміст: На полонині : "З далека чую згуки тихі..." ; Рання хвиля : "Зіронька 
рання вже мліє..." ; Ноктюрн : "Далеко ген дрімають шпилі..." ; Минають дні : 
"… розкішного кохання...". 

49. Пісні та романси : вокал. твори миколаїв. композиторів у супр. фп. / [уклад. 
і ред. В. Коршунов] ; Упр. з питань культури та охорони культур. спадщини 
Миколаїв. міськради, Миколаїв. міський палац культури та урочистостей подій, Клуб 
композиторів "Ad libitum". — Миколаїв : Іліон, 2020. — 79 с. ; 30 см. — Текст укр., 
рос. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007047-4-0. — [2020-148 Н]. 

Зміст: Малыхин В. Розы расцветают : "… сердце отдохни…" / сл. В. Жуков-
ского. — Широков О. Ой одна я, одна : "… як билиночка в полі…" / сл. Т. Шев-
ченка. — Образцова Э. Вокализ. — Жадик И. Баллада о Джен Вальмор : 
"В старинном замке…" / сл. К. Бальмонт. — Гуменюк И. Альпийский рог : "Средь 
гор глухих…" / сл. В. Иванова. — Федотко А. Двадцать первое. Ночь. Понедель-
ник… : "… Очертанье столицы…" / сл. А. Ахматовой. — Тоганов О. Прозренье : 
"Однажды, покачнувшись на краю…" / сл. Б. Ахмадулиной. — Коршунов В. 
Серебристые нити дождя : "… низвергаются с грозного неба…" / сл. А. Русской. — 
Образцова Э. О, чувство : "… нет, не уходи…" / сл. Е. Мишанкина. — Широков О. 
Коли до губ твоїх : "… лишається пів дотику…" / сл. Г. Чубая. — Таганов О. 
Повернення : "Полинути б метеликом рожевим…" / сл. О. Дідусенко-Палій. — 
Коршунов В. Песня барыни : "Мне маманя говорила…" / сл. А. Вербец. — Гуменюк И. 
Осень : "Лист дрожит на ветке…" / сл. Liiv J., пер. с эст. Т. Третьяковой. — 
Морозенко Д. Исключительным : "Покажи мне людей…". — Малыхин В. Ты в 
сердце моем : "… уголек…". — Коваленко К. Мама і тато : "У кожного з нас є 
великії крила…". — Морозенко Д. Ода О. : "Ему безразлично…". — Гвоздь О. 
Васильки : "Помнишь, как с темного неба…". 

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого  

та сольного співу із супроводом і без нього 

50. Гринькевич І. Ф. Пісня нам дарує крила : [зб. пісень] / Іван Гринькевич. — 
Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. — 80 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-
617-513-642-3. — [2020-149 Н]. 

Зміст: Співаймо разом : "Коли неспокій у моїй душі…" / сл. Н. Мартинець ; 
Рідна земле моя : "… у гаях і розбуджених бродах…" / сл. Д. Луценка ; Люблю тебе, 
Подільський край : "… де Товтри дихають лісами…" / сл. Л. Кур'ян, Л. Лешин-
ського ; Повернення до рідного краю : "Пахне медом полин…" / сл. А. Яриновського. 
— Вовк С. Україна — це пісня : "Є на світі країни…" / сл. В. Близнюка. — Гринь-

кевич І. Вальс прощання : "Зів'яли серця квіти…" / сл. В. Близнюка ; Віньковецький 
ноктюрн : "Так липа не цвіла…" / сл. М. Савчука ; Пісня про Віньківці : "Берізок гурт 
в скорботному мовчанні…" / сл. О. Підгорняк ; Шумить садами Віньковеччина : 
"В зелене маєво…" / сл. Г. Федюка ; Рідна мова : "Як струмочок із джерельця…" / 
сл. В. Ластовської ; З небесних джерел : "Зіткана вміло із сонця проміння…" ; Сон : 
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"В солодких снах стрімкий політ…" ; Для тебе : "Хотіла б стати я…" ; Осінні 
Віньківці : "Палають Віньківці осінні…" / сл. П. Старости ; Вишиванка від мами : 
"Яскравий спомин із дитячих літ…" ; Білосніжні хризантеми : "Я дарую тобі 
хризантеми…" ; Любити, вірити, чекати : "Весь час милуюсь я тобою…" ; Осламів : 
"… назва від оселі…" / сл. М. Яцишина ; А я колись була щаслива : 
"… беззастережно і сповна…" / сл. С. Макаревської ; Пісня про рідне село : "Де 
дощами літо перемите…" / сл. О. Грібової ; В небі місяць : "… повна чаша…" ; 
Сонет : "Я знову, пані…" / сл. І. Пустового ; Не забувай : "Хай моя ніжна любов…" ; 
Ви — диво-квітка : "… у чужім саду…" ; Моя мрія : "Мрію, щоб ти ліжко 
застелила…" ; Вірю : "Я знов в тривожному чеканні…" ; Знаю я : "… весна…" ; 
Скажи мені те "прощавай"… : "… я гіркоту цих слів стерплю…" ; Зима : "Небо 
хмарами біліє…" / сл. П. Протичка ; Відшуміли дощі : "… тихо стало вночі…" ; Як 
жаль : "… Неждано одцвіла весна…" ; Пам'ять : "Усе тече, усе минає…" ; Село : 
"Люблю тебе, мій рідний краю…" ; Ода вірності : "Ти завжди мені…" ; Пропало 
весілля : "Заручились молоді…" ; Осінні мальви : "… під вікном…" / 
сл. Т. Кухарської ; Гімн школи : "Наша школа, наче мати…" ; Я тебе дуже люблю : 
"Матусю, дай ручки…" / сл. К. Перелісної ; Сонечко : "По-весняному вже гріє…". — 
Гуменюк В. Козацька доля : "Відсурмили сурми…" / сл. О. Слободянюка. — 
Гринькевич І. Воленька-воля : "Шикувалось військо…" ; Ще не вечір : "І як 
колись…" / сл. Н. Лещинської ; Весняний вальс : "Грає травень на струнах дощу…" / 
сл. В. Спірякіної ; Огорни мене літом : "… закохай до безтями…" ; Україно моя 
золота : "… рідна ти земле…" / сл. О. Галанзовської ; Благословенна Україна : 
"… колиско пращурів моїх…" / сл. Н. Яриновського ; Ти рідна мати, Україно : "Ти не 
скорилась…" / сл. Ф. Чешньовського ; Ми незалежні, господом натхненні : "Хто 
право дав нас розділяти…" / сл. В. Мазура ; Своя лише правда : "О земле наша…" ; 
На Поділлі : "… найсвітліші зорі…" ; Уклін вам, люди : "За шум колось і землю у 
цвіту…" / сл. П. Власюка ; Голос рідної землі : "Моя колиска гойдає…" / 
сл. П. Старости ; Слава хлібу : "Слава миру на землі…" / сл. С. Погорєловського ; 
Хлібодар : "Ти бачив, як падають роси…" / сл. Г. Тарнавського ; Співай мій рідний 
край : "Ой у полі вітер повіває…" ; Одвічні істини : "Пам'ятай ту калину…" / 
сл. Н. Фриги ; Летять пісні : "… від краю і до краю…" / сл. Н. Лещинської ; Христос 
воскрес : "Весна війнула подихом ласкавим…" / сл. В. Гутника ; Иже херувимы : 
"… херувимы…" ; Не плачте за померлими : "… моліться…" / сл. В. Мазура ; Ой гай 
зелененький : "Через річку качки гнала…". 

51. Єльцова А. Ш. Натхнення : (зб. пісень) / А. Єльцова. — Мелітополь 
(Запоріз. обл.) : Колор Принт, 2020. — 51 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7882-
02-1. — [2020-147 Н]. 

Зміст: Школа — любове моя : "Музика щиро летить…" ; Школа музыки : 
"Светлый день начинает разбег…" ; Музыкальная школа : "Среди теней и 
тополей…" ; Зимняя песня : "Вечерний сумрак землю снежную обьял…" ; Отче наш : 
"… Сущий на небесах…". 

52. Зажитько І. Світло з небес / комп. Іван Зажитько ; авт. сценарію 
А. Покришень. — Київ : НВП "Інтерсервіс", 2019. — 190 с. : портр. ; 21 см. — 
500 пр. — ISBN 978-617-696-974-7. — [2019-201 Н]. 

53. Камінський Б. В. Дівчата з Черкащини : (для жіночих вокал. анс.) : [пісен. 
зб.] / Борис Камінський. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 171 с. : портр. ; 
20 см. — Частина тексту рос. — 150 пр. — ISBN 978-966-920-461-5. — [2019-199 Н]. 

Зміст: Україно моя : "… у житах ти цвітеш..." / сл. В. Олефіренка ; Ми дівчата з 
України : "… гарні та веселі..." / сл. Н. Лось ; Де дівчата кращі : "Нагадаєм, не 
питаєм..." / сл. П. Власюка ; Краю мій чарівливий : "А над полем широким..." / 
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сл. В. Даника ; Моя земля : "Земле моя, неозорі простори..." / сл. Ю. Семенова ; 
Українська хата : "Зникає тихе сяйво ночі..." / сл. Н. Жук ; Зелен-м'ята : "Біля хати 
літо розцвіло..." / сл. В. Леоненко ; Криниця мого роду : "Вікно у світ..." / 
сл. М. Будлянського ; Розквітай Черкащина моя : "Як дівчина, розцвіла калина..." / 
сл. Б. Камінського ; Славетні Чорнобаївці мої : "Серед полів безмежних 
потонуло..." / сл. Н. Лось ; Селянські руки : "… пахнуть теплим хлібом..." / 
сл. Н. Лось ; Батьку мій, лебедю білий : "Мати, як горлиця, в'ється..." / сл. Н. Лось ; 
Ой, вербо, вербо... : "… Чого ти плачеш..." / сл. А. Перехрест ; Ой, чого ж ти, калино : 
"… та кладеш на долоні..." / сл. В. Даника ; Ми забули війну : "… нам здавалось, що 
пам'ять зітреться..." / сл. Л. Восколович ; Ой, Василю, Василю : "Ніби спалах, над 
світом..." / сл. В. Даника ; Горда Українка : "Я зберу мов квіточку..." / 
сл. І. Олексієнко ; У моєї долі : "Квіти щастя рвала я у полі..." / сл. І. Олексієнко ; 
Світанкові роси : "Забриніли світанкові роси..." / сл. Н. Лось ; Вийшла дівчина 
раненько : "… у сад біля хати..." / сл. В. Приза ; А зозуленька кує : "Ой у лузі 
навесні..." / сл. В. Приза ; Тече річка : "Долиною ріка тече..." / сл. Л. Науменко ; 
Вишила калину : "На сорочці сину..." / сл. Ю. Семенова ; Мамина вишиванка : 
"В неспокійну ніченьку до ранку..." / сл. В. Копиці ; Зоряний рушник : "Зорі в небі 
вишити..." / сл. А. Слободяника ; У місячну ніч : "Наче коси білі..." / сл. М. Зайки ; 
Пелюстковий цвіт : "Ой, вишневий цвіт..." / сл. І. Кримської ; Край городу вишня : 
"На краю городу..." ; Вишня кучерява : "Над яром пологим..." / сл. В. Приза ; Червоні 
маки : "Я пам'ятаю мама молодою..." / сл. Л. Науменко ; Скільки цвіту : "А літа 
летять помалу..." ; Краса дівоча : "За цвітом першим..." / сл. В. Даника ; Коли 
скрипка журиться : "Ой, чого ти, дівчино..." / сл. В. Даника ; Ой, зозуленько, 
зозуле... : "Ніжним цвітом, росами..." / сл. В. Олефіренка ; Ластівчина печаль : 
"Прилетіла ластівонька..." / сл. Н. Лось ; Білі лебеді : "Прилетіли, зарясніли вранці на 
воді..." / сл. Ю. Тупицького ; Білая чаєчка : "Ластівко бистрая..." / сл. В. Максим-
чука ; Веснянка : "Ой, прийшла весна..." / сл. В. Даника ; В село прилетіли лелеки : 
"Закружляли над селом лелеки..." / сл. В. Приза ; Ой, вийду я за ворота : "Ой пустила 
мене мати..." / сл. Б. Камінського ; Ой, у саду, саду : "… та ще й у садочку..." / 
сл. Н. Лось ; Коли ми стрінемося знову : "Чому на людях я не можу..." / 
сл. О. Желізняк ; Маки в житі : "Ціле поле квітів..." / сл. Ю. Семенова ; Вышей мне 
рубаху : "… стаей журавлиной..." / сл. В. Артёмова ; Слушала гармонь по вечерам : 
"Я гуляла в детстве по полям..." / сл. В. Пономарь ; Эх, играй, гармонь : "Петухи 
нынче запели..." / сл. Б, Каминского ; Перебори-переборчики : "Понад берегом 
туманами..." / сл. Ю. Тупицького ; Бідна моя голівонька : "… ой, бідная..." / 
сл. П. Власюка ; Ой, у лісі : "Ой, у лісі на горбочку..." / сл. І. Гончарука ; На ставочок 
я ходила : "На ставочок качки в парі..." / сл. Л. Восколович ; Приходь, мій козаче : 
"Щебече в садочку моїм соловейко..." / сл. Г. Сміляньця ; Зелені валочки : "Світить 
сонечко яскраве..." / сл. В. Приза ; Я малого виглядаю : "Чорна хмара наступає..." / 
сл. Н. Лось ; Куме-кумцю ти мій : "Замітала я подвір'я..." / сл. О. Желізняк ; Ой, на 
горі бересток : "… під горою вишня..." / сл. В. Приза ; Дубовая сопілочка : "Узяв 
козак дубовую гілку..." ; Рано сонечко сідає : "Ходить осінь жовтокоса..." / 
сл. Н. Лось ; Краю мій барвінковий : "Тихим полем — пшеницею..." / сл. В. Даника ; 
Тут пристань моя : "Весна поспішає в гаї..." / сл. Н. Лось ; Повертайтесь на рідний 
поріг : "Біленька хата посивіла..." / сл. В. Федорова. 

54. Мартинець Н. М. До рідного дому стежина : зб. пісень поета-пісняра 

Нестора Мартинця : [збірник з букв.-цифр. познач. партії супр.]. — Вінниця : Твори, 2019. 

— 115 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007164-1-5. — [2019-208 Н]. 
Зміст: Григорук В. Покликаний служити Богу : "Покликаний ти був служити 

Богу..." ; П'ятдесята осінь : "… на життя порозі..." ; По землі вкраїнській : "… мова 
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рідна лине..." ; Землі ніхто не вибирає : "… де наше промайне життя..." ; Гей, 

українці : "… гей, схаменіться..." ; Відлітаєм з гнізда : "… і в далекі світи..." ; Пам'яті 

повстанців : "Часто люд приходить на сумні алеї..." ; Знищений Чорнобиль : "… мені 

сниться..." ; Я не буду пити за Вкраїну : "Дякую я горам й полонинам..." ; Офіцери 

України : "Офіцери незалежної Вкраїни..." ; Не дай, Господи, сину : "… щоб ти 
землю покинув..." ; Віддаймо шану : "… тим, кого нема..." ; Молитва за Україну : 

"Ісусе, я впаду до твоїх ніг..." ; Моя Україна : "Віками так склалось..." ; До рідного 

дому : "… пташеням приб'юся..." ; Два дуби : "… два дуби, немов рідні брати..." ; 

Прощання : "Як на тебе я, милий, чекала..." ; Школа рідна моя : "Не забудеться час 
той ніколи..." ; Дзвінок перший, дзвінок останній : "… а між ними — життя 

частина..." ; Підіймався вгору дим : "… щоб з хмаринками в небі злитися..." ; Моя 

стежина : "Де б не був у думках..." ; Ісус родився : "Кружляють сніжинки по синьому 

небі..." ; Однокласники : "В рідну школу навідались знову..." ; Як на мене кохана 

чекала : "… щоб додому я знов повернувсь..." ; Краса безмежна : "… сонечко сіда..." ; 
Догорає свіча : "… залишає душа..." ; Витає дух свободи над Майданом : "… його 

вже неможливо зупинить..." ; В променях любові : "В твоїх руках, як в променях 

любові..." ; Мамина усмішка : "Я народилася в Карпатах..." ; Мій брате : "Я пішов у 

вічність..." ; Дякую, бабусю, за таку матусю : "В село до бабусі із міста втікаю..." ; 
Народження ваш день : "Є дні в житті веселі і святкові..." ; Весільна : "Ой, як то 

добре..." ; Співаймо разом : "Коли неспокій у моїй душі..." ; Якби ти встав, Тарасе : 

"… й подививсь...". — Батюк І. По землі вкраїнській : "… мова рідна лине..." ; Сотні 

прізвищ : "… написаних золотом..." ; Боюсь, що ми тебе не збережем : "О, земле, 
наша..." ; Доброта : "Жорстокий світ довкола нас..." ; Догорає свіча : "… залишає 

душа..." ; Офіцери : "Не мовчіть у час хитання і незгод..." ; Не дай, Господи, сину : 

"… щоб ти землю покинув..." ; Чорнобильцям : "Небо у тривозі..." ; Аскольде : 

"Вітри прошуміли..." ; Любити ніколи не пізно : "Любити не пізно ніколи..." ; До 

рідного дому : "… пташеням приб'юся..." ; Ой, летять лелеки : "… у краї далекі..." ; 
Ісусику, впаду до твоїх ніг : "… умию їх гарячими сльозами..." ; Стоїть хатина, наче 

сиротина : "… упав паркан..." ; Чорнобильська зона : "Навколо так, неначе вдома..." ; 

Заспівай мені, рідная мамо : "… як в дитинстві колись..." ; Ой ти, річенько : "… моя 

річенько..." ; Я народилася в Карпатах : "… в краю струмків і полонин..." ; Дякую, 
бабусю, за таку матусю : "В село до бабусі із міста втікаю..." ; Таточку, татусю : 

"Багато пісень ми про маму співаєм..." ; Між нами знов розлука : "… на серці моїм 

смуток..." ; Квітка кохання : "Там, де ми з тобою часто зустрічались..." ; Прекрасний 

легіню : "Навколо хлопців так багато..." ; Мотив для двох : "Пливуть, мов човником, 

слова із уст твоїх..." ; Жди мене, рідная мамо : "Ти мені світиш, мов зірка..." ; 
Співаймо разом : "Коли неспокій у моїй душі..." ; Євро-2012 : "Довго, довго на день 

цей чекали..." ; Підіймімо угору серця : "Радість довкола, світ оживає...". — 

Ясецький Б. Стрільці січовії : "… втішаємось вами..." ; Україна : "… гине, Україна 

стогне..." ; В нас красива земля : "… є куточки на ній..." ; Слухай шум колосків : 
"… що шепочуть про хліб..." ; Бігає дівчинка по росі : "… босими маленькими 

ногами..." ; Матусю, я твоя доня : "Золотиться нива у широкім полі...". — 

Соболевська Л. А я собі з Прикарпаття : "… із краю гірського..." ; Стрільці січовії : 

"… втішаємось вами..." ; Батькова підкова : "Як від'їжджав від рідного я дому..." ; 
Я не буду пити за Вкраїну : "Не забуду гори й полонини...". — Литвиненко Л. 

Обійми, коханий : "Твої поцілунки для душі..." ; А довкола нас пожовклі стебла : 

"… колос стиглий тисне до землі..." ; Зозуля : "Скільки років накувала...". — 

Гуменюк М. Ми маємо свій гімн : "… ми маємо свій прапор...". — Яремчук Ю. 

Найдорожчий край : "Комусь степи безмежні ранять душу...". — Соболевський З. 
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Заспівай мені, рідная мамо : "… як в дитинстві колись...". — Іванишин В. Там, де ми 

з тобою : "… завжди зустрічались..." ; Любити ніколи не пізно : "Любити не пізно 

ніколи...". — Денега Р. Мій милий : "Хочу я тобі..." ; Тебе нема : "… і вже зів'яли 

квіти...". — Середюк В. Повернись, коханий : "… повернись, я молю тебе...". 

55. Плаксєєв В. Г. Пісні Таврійських степів : на вірші поетів Херсонщини : 

[частина творів у збірнику з букв.-цифр. познач партії супр.] / Валентин Плаксєєв. — 

Херсон : Друк. "Штрих+", 2019. — 188, [2] с. : портр. ; 32 см. — (Пісенні скарби 

Херсонщини). — ISBN 978-617-7794-01-0 (у паліт.). — [2020-078 Н]. 

Зміст: А вишні цвітуть : "На зорі затужив…" / сл. В. Кулика ; Батьківське поле : 

"Хлібом пахнуть жита…" / сл. В. Наумич ; Білозерка моя : "Білозерська земля…" / 

сл. А. Щербини ; Білокрилі лелеки : "Відлетіли лелеки…" ; Вимріяна любов : "Немає 

кращої пори…" / сл. О. Чорнобеля ; Весна : "Сонце за обрій сховалось…" / 

сл. М. Веденко ; Вечірня пісня : "Білим цвітом палають каштани…" / сл. М. По-

доляна ; Вишенька : "Як дівча, прибралася…" ; Вишня : "… біла вишня…" ; Вікна 

отчого дому : "… дорогі, золоті…" / сл. В. Кулика ; Вранішній Херсон : "Я люблю 

йти вранішнім Херсоном…" / сл. О. Чонобеля ; Вуличний музика : "Біля дверей 

гастроному…" / сл. В. Кулика ; Два білих лебеді : "Від весни до осені…" / 

сл. Н. Коломоєць ; День Валентина : "… свято на схилі зими…" / сл. В. Кулика ; 

Дівоча лірична : "Вечором осіннім…" / сл. М. Подоляна ; Для тебе квітне орхідея : 

"Повітка скрипне на зорі…" / сл. В. Кулика ; Дніпровські чайки : "Чайки-чаєнята…" / 

сл. М. Подоляна ; Дніпряночка : "Де та хата маленька…" / сл. А. Дунаєва ; 

Жайворонком би злетіла : "Течуть води в степ колосний…" / сл. В. Форущенко ; 

Журавлина весна : "Весна пливе на білому човні…" / сл. О. Бондарєвої ; Заблукався 

високо лелека : "… і ніяк дороги не знайде…" / сл. М. Томенка ; Заповітне : "Там, де 

річка плине між степами…" / сл. В. Шевченка ; Засніжена ніч : "Як тепліє у 

пам'яті…" / сл. М. Братана ; Зацвіла нареченою вишня : "… зацвіла у веснянім 

саду…" / сл. А. Щербини ; Зачекай, любове : "За полями, за туманами…" / 

сл. В. Кулика ; Зоряна стежина : "… загубилась в м'яті…" / сл. О. Чорнобеля ; Казав 

мені батько : "… щоб я одружився…" / сл. О. Олексюка ; Калина : "Шатром зеленим 

ясен відшумів…" / сл. Н. Багатої ; Князе-Григорівські маки : "Знов пригадалось, як 

коло хати…" / сл. Н. Кущій ; Колискова : "Дарочка, Даруня…" / сл. Н. Коломієць ; 

Королева степів : "Полюбив я у квітні…" / сл. О. Чорнобеля ; Краю мій Таврійський : 

"… ниви і толоки…" / сл. А. Щербини ; Лелеки : "… вертайтесь до хати…" / 

сл. П. Підліпняка ; Летять літа : "Ну що ж ти нам зозуле накувала…" / сл. В. Кулика ; 

Мамина пісня : "Лелечий клекіт так любила мати…" / сл. Л. Вірної ; Мамине поле : 

"На стежині роса…" / сл. В. Кулика ; Марічка : "З-під хустинки дві тернинки…" / 

сл. М. Подоляна ; Материнська любов : "В степу моїм жоржина одцвіта…" / 

сл. В. Кулика ; Мелодія осінньої дороги : "Блакитна даль…" ; Ми українці : "Ми не 

холопи і не скіфи…" / сл. П. Підлепняка ; Ми віримо у чудеса : "Червоні маки на 

межі…" / сл. В. Кулика ; Мій Таврійський рідний краю : "… земле моя…" / сл. М. Ве-

денка ; Моє придніпровське село : "Забути тебе я не в змозі…" / сл. В. Форущенко ; 

Моя батьківщина : "… верби і ставки…" / сл. Н. Коломієць ; Моя ти рідна земле : 

"Як не любити рідну землю…" / сл. С. Дубовалової ; На згарищі любові : "Так 

сталося в житті…" / сл. В. Кулика ; Найдорожчі слова : "Є слова, до яких до-

ростаємо…" / сл. Н. Кущій ; Не чекай : "Не чекай мене, Оксана…" / сл. О. Лозового ; 

Неповторна як рання весна : "Січнева ніч настала знов…" / сл. В. Кулика ; 

Нерозлучні з лірою : "Мов ті птахи, що повертають з вирію…" ; Ностальгія : "Усе 

мина і не вертає…" / сл. Н. Кущій ; О, як же я тебе люблю : "Цей день, як світ…" / 

сл. В. Кулика ; Одцвіла калина : "Там, де ніжна пісня лине…" ; Песенка про щенка : 
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"Не зайка и не мишка…" / сл. Л. Кленовой ; Письма : "Любить легко…" / 

сл. И. Толконюка ; Під зоряним небом : "Під сонячним небом…" / сл. М. Сингаїв-

ського ; Пісня про два села : "Там, де над берегом верби замріяні…" / сл. Н. Кущій ; 

Пісня про рідне село : "Знайду тебе на карті України…" / сл. М. Братана ; Повір, 

кохана, в чудеса : "Як музика блакитна і легка…" / сл. В. Кулика ; Принеси на крилах 

щастя : "Море ніжно обіймає…" ; Призабутий давній сон : "Розхвилена ріка журбу 

мою торка…" ; Рідне село : "Стоїть материнська хатина…" / сл. Н. Дубовалової ; 

Рушничок для мами : "Голочка снується…" / сл. О. Чорнобеля ; Сердечні струни : 

"… спів дівочий…" / сл. А. Дунаєва ; Софіївський берег : "Знайома доріжка біжить за 

село…" / сл. Н. Кущій ; Стежина долі : "Іде від гурту дівчина люба…" / сл. А. Ду-

наєва ; Степова краса : "Липень грає ніжним квітом…" / сл. В. Кулика ; Стояв ясен 

понад річкою : "… шепотівся із берізкою…" / сл. А. Шпака ; Стрічання і розлуки : 

"Тихо з клена пада лист…" / сл. М. Братана ; Тебе я жду, чекаю на зорі : "Міряю 

серцем відстані-далі…" / сл. В. Кулика ; Толока : "Високе сонце над полями…" ; 

У вечірньому полі : "Пропливають вогні…" / сл. М. Братана ; Україно моя : "Серпень 

рушниками стелить…" / сл. Н. Коломієць ; У сні тобі всміхаюсь : "Як риба без 

води…" / сл. В. Кулика ; У травневий вечір : "Вихлюпнув з відерця…" / 

сл. О. Чорнобеля ; Херсонський вальс : "Наш Херсон вітає щиро…" / сл. В. Бічуєва ; 

Цвітуть бузки : "Я знову бачу крізь роки…" / сл. М. Братана ; Цвітуть осінні небеса : 

"Над осінньою гладдю голубою…" / сл. В. Кулика ; Чому кіт без чобіт : "У червоних 

чобітках…" / сл. В. Мелещенко ; Чорноморочка : "Море ніжно обіймає…" / 

сл. Л. Куліша ; Ще у вирій гуси не летіли : "… ще не чути осені октав…" / 

сл. А. Анастас'єва ; Що з тобою, калино : "… моя…" / сл. М. Братана ; Я славлю 

жінку-українку : "… її не писану красу…" / сл. А. Щербини ; Якщо ти син : "… своєї 

батьківщини…" / сл. О. Богачука ; В битві завойоване життя : "Чорні вирви заросли 

травою…" / сл. — В. Охріменко ; Величальна рідній землі : "Тече Дніпро між вічних 

берегів…" / сл. В. Кулика ; Весна прилинь : "… на оспівані кручі…" / сл. М. Бра-

тана ; Вечерняя песня : "Затихает дальняя поляна…" / сл. Н. Грибачева ; Вечная 

песня : "Лети мелодія ликуя…" / сл. М. Кривошеина ; Де ти стежино моя? : "Пора 

щемлива падолисту…" / сл. В. Кулика ; Дубочки : "Два дубочки молоденькі…" / 

сл. Ф. Лиховця ; Жовта лілея : "На березі тихім…" / сл. М. Петрова ; Здрастуй місто : 

"Гожий ранок засіяв…" / сл. П. Корчевського, пер. М. Братана ; Зірко вечоровая : 

"… райдуго жива…" / сл. В. Кузьменка ; Казав мені батько : "… щоб я 

одружився…" / сл. О. Олексюка ; Конвалії : "Я приніс конвалії…" / сл. Л. Куліша ; 

Кохання дикі орхідеї : "Вечірньої пори співа зоря…" / сл. В. Кулика ; Кроленята : 

"У мого дідуся Гната…" / сл. В. Малещенка ; Легенди неповторної землі : "Ранкових 

нив проміння…" / сл. В. Кулика ; Місто моє наддніпрянське : "Де степи зливаються з 

морями…" / сл. В. Шевченка ; Музыка летящей тишины : "Тишина навек над 

полем…" / сл. Е. Бондаревой ; На заснеженной горе : "Мчится, мчится санный 

поезд…" / сл. Ю. Терещенка ; Пісня про Асканію : "Не загубилася в степах…" / 

сл. В. Кулика ; Пісня про Чаплинку : "Життя усе моє як на долоні…" ; Припади до 

рідної землі : "Заблукався високо лелека…" / сл. М. Томенко ; Про Козацькі походи : 

"Гей на Подолі…" / сл. О. Рибальченко ; Серед літа : "… косовиця…" / сл. М. Петрова ; 

Сонячне місто : "Світ навколо в сонці…" / сл. М. Братана ; Степова лірична : "Над 

полечком липневий день…" / сл. В. Кулика ; Стояв ясен над річкою : "… шепотівся із 

берізкою…" / сл. А. Шпака ; Таврійська лірична : "Ти не зови мене у світ широкий…" / 

сл. Л. Вишневецького ; Твої очі, як дві ночі : "Ой, дівчино, ой, рибчино…" / 

сл. В. Охріменка ; Тобі несу любов свою : "Як не любити рідну землю…" / сл. Є. Дубо-
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валової ; Херсонські кавуни : "Дивне диво є на світі…" / сл. В. Мелещенко ; Цілує 

мати ордени : "Питала мати в далини…" / сл. П. Моха ; Чуттями володієш ти : "За що 

люблю тебе, мій степе…" / сл. Л. Куліша. 
56. Стригун В. М. (1941—2017) Їхав козак з Січі : [пісен. зб.] : [окремі твори у 

збірнику з букв. цифр. познач. партії супр.] / Василь Стригун ; [упоряд. Б. Камін-
ський]. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 67 с. : портр. ; 20 см. — Частина 
тексту рос. — 150 пр. — ISBN 978-966-920-503-2. — [2019-200 Н]. 

Зміст: Їхав козак з Січі : "… в пізню вечорину..." / сл. М. Пузиря ; Козацька 
похідна : "Ой, да виступали з Умані раненько..." / сл. В. Стригуна ; Гімн козацької 
сотні імені Івана Гонти : "Козацькому роду нема переводу..." / сл. В. Криницького ; 
Наш отаман Гамалія : "… отаман завзятий..." / сл. Т. Шевченка ; Козацька слава : 
"Летять коні, коні воронії..." / сл. В. Стригуна ; Ми діти війни : "… без дитинства 
зростали..." / сл. В. Стригуна ; Відгриміли бої : "… зашуміли гаї..." / сл. В. Кри-
ницького ; Нахиліться віти : "… на могили низько..." / сл. П. Власюка ; Баллада о 
матери : "Заалела рябина ярко-красным огнём..." / сл. А. Хлебаса ; О долечко, доле : 
"Не так світить місяць..." / сл. О. Костюк ; Журавлі моїх літ : "… журавлі..." / сл. М. Ма-
зурика ; Проводжала козака дівчина : "Ой, у лузі, при дорозі..." / сл. М. Городничого ; 
Рідне місто моє : "… спів гудків на зорі..." / сл. В. Стригуна ; Я відданий тобі, село : 
"Де б не був я у будь-яку пору..." / сл. М. Мазурика ; Наше рідне село : "Наше рідне 
вишневе село..." / сл. В. Стригуна ; Заспівай колискової, мамо : "… як співала в 
дитинстві колись..." ; Українка : "Ой, як вийду я в садочок..." / сл. К. Садової ; 
Родничёк : "В небе солнышко светит..." / сл. В. Стригуна ; Згадка : "Ми стояли біля 
тину..." / сл. М. Мазурика ; Зіронька вечірня : "Пада між берізки зіронька..." / сл. М. Ма-
зурика ; Ой, у саду на калині : "… зозуля кувала..." / сл. В. Стригуна ; Білий цвіт : "… на 
роси сині..." / сл. М. Ткача ; Що мені робити? : "Як же мені бути..." / сл. В. Стригуна ; 
Ой, не зрадить мене милий : "І ввечері, і у південь..." / сл. В. Стригуна ; Обжинки : 
"Щедро колосися, хліборобська нива..." / сл. В. Стригуна. 

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 

57. Вовк М. В. Хрестоматія з практикуму сольного співу / [М. В. Вовк, М. П. Сте-
фанюк] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ : 
Фоліант, 2020. — 111, [4] с. : іл. ; 29 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: 
с. 111 (23 назви). — 100 пр. — ISBN 978-617-7970-19-3. — [2020-154 Н]. 

58. Вокалізи : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: Павлічук В. І. та ін.] ; Луц. пед. 
коледж. — Луцьк : Надстир'я, 2020. — 162 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. 
прим. метод. порад. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007102-7-7 (у паліт.). — [2020-076 Н]. 

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

59. Альбом юного вокаліста : [зб. вокал. творів видат. європ. класич. компо-
зиторів / упоряд. зб. та адапт. текстів Т. Васильєва]. — Київ : Неопалима купина, 
2020. — 30, [1] с. ; 30 см. — ISBN 978-966-2002-22-5. — [2020-141 Н]. 

Зміст: Бетховен Л. Малинівка : "Скажи, малинівко, чому..." — Брамс Й. 
Бедрик : "Маленький бедрику присядь..." ; Домовик : "Тупу-тупу-туп...". — Шуберт Ф. 
Польова ружечка : "Хлопчик ружу вподобав...". — Шуман Р. Метелик : "Метелику, 
мов, куди летиш знов..." ; Совенятко : "Малюк я совенятко..." ; Пісочний чоловічок : 
"На ніжках легкі чобітки...". — Векерлен Ж.-Б. Пори року : "Якщо листям 
багряніючим..." ; Молода Флора : "… та юний Легіт..." ; Ліс : "Тінь дарує про-
холоду...". — Шуберт Ф. Лютня : "Звуку лютні тихим бути..." ; Пісенька рибалки : 
"Рибалко, прокидайся...". 
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60. Близнюк В. І. Мандрівник : пісні для дітей : [збірник пісень з бук. цифр. 

познач. партії супр.] / Володимир Близнюк. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 2020. — 

32 с. ; 21 см. — 50 пр. — ISBN 978-617-567-133-7. — [2020-029 Н]. 

Зміст: Україно-ненько : "… ниво золота..." ; Пісня про інтернат : "Дружно і 

рано встає інтернат..." ; Мандрівник : "А за вікном уже весна..." / сл. С. Павлюченко ; 

Табір наш — країна мрій : "Ми любимо сонце і квіти..." ; Я, ти, літо між нами : 

"Пахне медами й травами..." / сл. Н. Тихоненко ; Дорога родина : "Пригорне ніжно 

матінка дитину..." ; Дружба : "Ти щасливий, якщо в тебе друзі є..." / сл. Д. Солонька ; 

Пісня для друга : "По стежинці, де густі спориші..." ; Донечко : "Над тихими 

садами..." / сл. О. Недовіса ; Риба-кит : "На далекій Півночі..." / переспів за Юлієм 

Кімом, сл. О. Недовіса ; Мій човник : "Над морем сонечко зійшло..." ; Зимова 

пісенька : "А я йшов, поспішав по сніжку..." ; За спиною — Січ : "Наче тепло в 

долоні..." ; Іде війна : "Заходить сонце над лугом тихим..." / сл. О. Недовіса ; Тільки б 

встигнуть мені : "Час летить і летить..." / сл. М. Пляцковського, пер. О. Недовіса. 

61. Ведмедеря М. О. Пісенник 100+ : [збірник пісень з букв.-цифр. познач. 

партії супр.] / [муз. М. Ведмедері ; сл.] Ю. Хандожинська. — Вінниця : Твори, 2020. 

— 123 с. : портр. ; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На тит. арк. та 

обкл. зазначено одного авт. — 100 пр. — ISBN 978-966-949-335-4. — [2020-030 Н]. 

Зміст: Бабця Яга : "Де дрімучий темний ліс..." ; Берег дитинства : "Там де 
народився..." ; Білий сніг : "Біле, біле все довкола..." ; В дитинство : "Повернись в 

дитинство, ніби в казку..." ; В добрий час : "… зимовий час..." ; В зимову сніжну 

пору : "… коли гудуть вітри..." ; Вербові котики : "Всілися рядочком тихо на 

вербі..." ; Вересень в квітах : "Промайнуло літо..." ; Веселе літо : "Влітку багато дива 
буває..." ; Веселе сонечко : "Я — золотобоке сонце..." ; Весна, немовби квіточка : 

"… красою розцвіла..." ; Весна прийшла : "Навесні струмочки голосно біжать..." ; 

Вже весна : "А на Україну вже весна прийшла..." ; Вишиває осінь : "Вишиває осінь 

листячко зелене..." ; Від хати до хати : "… снігом замітає..." ; Вітерець : "Я біжу 

через лісочок..." ; Вустами мами : "Радісна й щаслива буде та родина..." ; Гопачок : 
"Ми танцюєм гопачок..." ; Гордість України : "Хай не знає Україна печалі ніколи..." ; 

Горобчики : "Ми — горобчики веселі..." ; Дайте дітям жити : "Стала на порозі 

маленької хати..." ; Диво-книга : "Не забуть, не забуть, хто веде в цікаву путь..." ; До 

нашого двору : "… місяць нахилився..." ; Доля козака : "Українська доля, доля 
козака..." ; Дощ іде : "Парасольки, парасольки, у листочки, у квасольки..." ; Дощику 

прийди : "У лісі на травичці..." ; Друзі : "Ми — справжні, гарні друзі..." ; Дякуємо, 

мами! : "Скільки б не співали ми про матерів..." ; Є у мене котик : "… я його 

люблю..." ; Жовтий джміль : "Якось в гості прилетів..." ; Жовтобоке сонечко : 

"… вийшло погуляти..." ; За вікном зима : "Ранесенько встану..." ; За обрій : 
"… заховалося..." ; Заблудився дощик : "… два дні крапотить..." ; Зайчики : "По траві 

зеленій зайчики біжать..." ; Заспіваймо дружно : "Українка я маленька..." ; Заспівала 

пташечка : "… заспівала..." ; Зима : "Завітала в гості зимонька-зима..." ; Золотий 

клубочок : "Котиться по небу золотий клубок..." ; Квітуча Україна : "З дитинства я 
живу на Україні..." ; Козачок і Українка : "Я — маленький козачок..." ; Колосочки : 

"Ген за лісом, за сосновим..." ; Коляда : "Високо у небі зірка запалала..." ; Країна 

дитинства : "Ми — сонячні діти країни дитинства..." ; Краплі-краплинки : "Я у бабці 

запитала..." ; Кульки кольорові : "Мені купила мама..." ; Курли : "Курли, курли, 
курличуть, курличуть журавлі..." ; Курчатка : "Бігають курчатка..." ; Люба мамо : 

"Березень приходить із весною..." ; Люблю співати : "Я люблю пісень співати..." ; 

Малесенькі сніжинки : "… навкруг біля ялинки..." ; Мамина казка : "Я тебе 

попрошу..." ; Мамині долоньки : "… туляться до мене..." ; Матінко, матусю : 
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"Скільки в слові "мама"..." ; Ми родом з дитинства : "… де весни квітують..." ; 

Морозець : "А мороз-морозець взимку прибуває..." ; На гостину : "Через поле, через 

ліс..." ; Намалюю : "… синє небо..." ; Незабудки : "Невеличкі незабудки..." ; Нічка : 

"Там, де сонечко сідає..." ; Новий день : "… новий день народився..." ; Новий рік : 

"Білий сніг малює казку..." ; Новий рік не за горами : "… стелить стежку 
килимами..." ; Новорічний передзвін : "Де ялинка, чути гомін..." ; Одягнусь я в свою 

вишиванку : "… що чекає на мене давно..." ; Ой, весна красна : "Коли зима 

сувора..." ; Ой, лелеко : "Де зелена осока..." ; Ой холодно : "… зимою на дворі..." ; От 

якби така нагода : "Сів ведмедик на пеньок..." ; Пелюстками мами : "Тулимося, 
тулимося до своєї мами..." ; Перший дзвіночок : "Нас перший дзвіночок гукає до 

школи..." ; Писанка : "Разом із бабусею писанки писали..." ; Пізня осінь : "Пожовтіла 

травичка..." ; По кладочці : "Я знаю, не далеко є річка..." ; Побажання : "Ми не багато 

хочемо..." ; Прилетіла ластівка : "… до мого вікна..." ; Прилетіла осінь : "Завітала 

осінь до нас у садочок..." ; Рідний край : "Заплету в усмішку сонечко..." ; Розкажи, 
матусю : "Розкажи мені, матусю..." ; Рушничок : "Вишивала рушничок..." ; 

Святкова : "Гей, хто є, не дрімайте..." ; Свято наближається : "… в травні навесні..." ; 

Свято — Новий рік : "Галасливо всюди стало..." ; Сніжиночка : "Малесенька 

сніжиночка..." ; Солов'їна Україна : "Лише у нас, у нас на Україні..." ; Сонячна 
стежина : "Весело, весело біжу по стежині..." ; Сонячний дощик : "Я — сонячний 

дощик..." ; Сонячний зайчик : "Промінчиком спустився..." ; Сорочина : "Ой, казала 

мама..." ; Стежечка до школи : "Мама каже: Доню..." ; Струмочки-голосочки : "Лиш 

де-не-де із-під снігу..." ; Туман : "Сьогодні вранці встану..." ; Україна, Україна : "Моя 
країна — рідна Україна..." ; Українка я маленька : "… українці — батько й 

ненька..." ; Хочемо ми жить на Україні : "… бачить, як цвітуть її сади..." ; Хустка : 

"На базар ходила..." ; Це моя країна : "… тут моє життя..." ; Чарівна пісня ця : 

"Спитаю у трави й світанку..." ; Чи не втомилось сонечко : "… ходити з краю в 

край..." ; Чорнобривці : "… в нашому дворі..." ; Щастя : "Всі на світі добре 
знають..." ; Я малюю кольори : "… пензлем знизу догори..." ; Я поділюся : 

"Я народилась, де цвіте калина..." ; Яблунева стежечка : "Нас зі школи поведе 

святково...". 

62. Войцехівська Л. На крилечках янголята сни несуть... колискові : [збірник 

пісень з букв.-цифр. познач. партії супр.] / муз. Людмили Войцехівської ; вірші 

Н. Остапенко. — Житомир : Євенок О. О., 2019. — 23 с. ; 30 см. — 500 пр. — 

ISMN 979-0-9007108-8-8. — [2020-013 Н]. 

Зміст: Звуки ночі : "Шепоче нічка пісню колискову..." ; Нічка йде : "Люлі-люлі, 

нічка йде..." ; Колискова для тата : "Тату, без тебе я не засинаю..." ; Світлячки : 

"Вечір прийшов у наш дім..." ; Зоряна : "Люлі, люлі, місяць сходить..." ; Шепоче 

казку нічка : "Ну, ось вже й дня немає..." ; Світанкова колискова : "Сон на світанку 

солодкий завжди..." ; Теплі сни : "На барліг пада сніг ; На крилечках янголята : 

"У віконце зазирає..." ; Місто спить : "День минає, все стихає..." ; Казковий політ : 

"В ліжечка ми вклалися..." ; Колискова для мами : "Всі навшпиньки ходять вдома..." ; 

Вишиванка : "Я колисочку гойдаю..." ; Сонячний зайчик : "Білі хмаринки, як 

витинанки..." ; Засинай, моє маля : "… люлі-лю, люлі-лю..." ; У зеленім гаї : "Вітер 

шепче ніжно колискову..." ; Сон зайшов до хати : "Клубочком м'якеньким на лапах 

пухкеньких..." ; Вечірня пісенька : "Взяв цвіркунчик скрипочку..." ; Люлі, кохана до-

нечко : "… місяць вже над віконечком..." ; Господиня нічка : "… прати йшла до річки...". 

63. Волощак Г. Пісні для маленьких і не дуже / Галина Волощак. — Львів : 

Растр-7, 2019. — 55 с. : іл. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7864-34-8. — [2020-

043 Н]. 
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Зміст: Маленький Ісусик : "… в ясельцях лежить..." /сл. Г. Волощак ; Миколай : 

"Чарівний вечір настає..." ; Мамине свято : "Хто мене уранці підіймає..." ; Сніжок 

паде : "… білий пушок..." ; Зірка ясна : "… з неба впала..." ; Різдвяна мрія : "Ніч 

зимова..." ; Хтось постукав уночі : "… швидко я взяла ключі..." / сл. Д. Павличка ; 

Папуга : "В гості раз до свого друга..." ; Весна : "До мого вікна підійшла весна..." ; 

Небеса прозорі : "… мов глибінь ріки..." ; Ворона : "Я ворона гонорова..." ; Пролісок : 

"Я бачив, як зірниця впала..." ; Свище люта завірюха : "… приморозив заєць вуха..." / 

сл. М. Лисича ; Колишися, колисочко : "… легонько..." / сл. народні ; Біла вежа : 

"Біля білої вежі, чорне дерево..." / сл. Л. Костенко. 

64. Гавриленко С. І. Заспівають зорі : музика для школярів / Сергій 

Гавриленко. — Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 2020. — 147 с. ; 30 см. — 50 пр. — 

ISBN 978-617-567-130-6 (у паліт.). — [2020-041 Н]. 

Зміст: Місячна дорога : "Впало сонце ген за море..." ; Дитинство : "Є країна, 

дивний світ..." ; Вишивальниця : "Рушничок я шию з мамою..." ; Весняний дощ : 

"Вже вкотре дощик капотить..." ; Мамине свято : "Проліски із лісу рано..." ; 

Незнайомка : "Вчора посміхнулась доля..." ; Вчителі : "Сяє сонце в небі радо..." ; 

Промінь сонця : "В день весняний на осонні..." ; Веснянка : "Летять, летять 

лелеки..." ; Їдуть, їдуть козаки : "Бандуристе, думу заспівай..." ; Прощавай : 

"Востаннє дзвоник нам вже продзвенів..." ; Веснянка в народному стилі : 

"Ой прийшла весна..." ; Як в нашому та й дворі : "… зимували снігурі..." ; Заспівають 

зорі : "… в срібно-синім морі..." ; З новим роком : "Настає знов рік Новий..." ; 

Зіронька : "… скотилась з неба..." ; Ну чому це? : "… Ну чому це? Хмарки в небесах 

пливуть..." ; Пісня нового дня : "Ясний сонячний день..." ; Моє село : "Глянь, як 

квітне в садах..." ; Україно, рідна земле : "Над тобою ясно світять зорі..." ; Якби мені 

черевики : "… то пішла б я на музики..." / сл. Т. Шевченка ; Я саджаю квіти : 

"… запашні..." ; Співай, країно рідна : "Лиш день новий почне розмову..." ; 

Доленька : "Я до тебе йду в снах..." ; Сонечко : "… ясне за хмарку зайшло..." ; Нічна 

симфонія : "Знов догорає день..." ; Весняна фантазія ; Веснянка ; Музичний 

калейдоскоп. 

65. Гольонко Л. М. Веселі миші : [пісні для дітей дошк. та мол. шк. віку] : 

[збірник пісень з букв. цифр. познач. партії супр.] / Лідія Гольонко ; [муз. ред. 

А. Пастушенко] ; іл. А. Мельник. — Рівне : Формат-А, 2020. — 30, [2] с. : кольор. іл., 

портр. ; 24 см. — На паліт. авт. не зазначено. — Вид. коштом міського бюджету 

відповідно до Програми підтримки книговид. місц. авт. та популяризації укр. кн. в 

м. Рівне на 2016—2020 рр. — ISBN 978-617-515-336-9 (у паліт.). — [2020-081 Н]. 

Зміст: Місто Рівне : "Неповторна, незабутня, рідна зблизька іздаля..." ; Кольоровий 

дощик : "… розквітає літом..." ; Веселі миші : "Вийшли дружно до смерку..." ; Спи, 

моя донечко : "… спи, моє сонечко..." ; Строката хата : "Непривітно й темнувато..." ; 

Дзвіночки : "Дзень-дзень-дзень..." ; Вишиванка : "Мережила вишиванку..." ; Сонях : 

"Виростає жовтий сонях..." ; Перше вересня : "… настало..." ; Нічка : "Люлі, люлі 

синій вечір...". 

66. Гринник О. І. Співай, школярику! пісенник / Олена Гринник. — Вінниця : 

Твори, 2019. — 239 с. : іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7742-92-9. — 

[2019-205 Н]. 

Зміст: Ангеле святий : "… біля мене стій..." / сл. В. Багірової ; Батьківщина : 

"Що таке Батьківщина?..." / сл. П. Бондарчука ; Берегти рідну мову : "О мово 

українська..." ; Батьківщина Україна : "Є багато країн на землі..." / сл. Ю. Бедрика ; 

Батько мій : "Батько й мати — сильні два крила..." ; Без верби і калини : "Хто свій рід 
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забуде..." / сл. Н. Талиманчук ; Весна : "До мого вікна..." / сл. Д. Павличка ; 

Вітчизна : "Соловейчику, співай..." / сл. Н. Поклад ; Вербниця : "Ой ти, гілко, гілко 

вербова..." / сл. Н. Горик ; Весна прийшла : "Вже крига скресла..." ; Вечірня година : 

"Уже скотилось із неба сонце..." / сл. Лесі Українки ; Веснянка : "Станем дружно в 

коло всі..." ; Вже сонечко в море сіда : "… у тихому морі темніє..." / сл. Лесі 

Українки ; Вишиванка : "Ми своїми вправними руками..." / сл. М. Сингаївського ; 

Великодня казка : "Під зорями земля ще буде спати..." / сл. Р. Завадовича ; 

Вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки..." / сл. Лесі Українки ; Вояки 

УПА : "Рідну землю захищати..." ; Геній України : "Славетний поет України..." ; 

Гість із неба : "У дитячий край щасливий..." / сл. А. Лотоцького ; Гайсинський 

мотив : "Кажуть, мала батьківщина..." ; Герої Крут : "Було їх триста хлопців 

юних..." ; Гребінець : "Просив у друга півника..." / сл. П. Сороки ; Державний гімн : 

"Слова палкі..." / сл. Н. Поклад ; Думи мої : "… думи мої, ви мої єдині..." / 

сл. Т. Шевченка ; День подарунків : "Коли святий Микола..." / сл. Р. Завадовича ; 

Дорожчої немає : "Рано, рано сонце встало..." / сл. О. Лупія ; До школи : "Мов на 

свято, до школи..." ; Душа Кобзаря : "У кожній бандурі..." / сл. Л. Чижової ; Дівчина 

Алісія : "… в Африці живе..." / сл. Д. Павличка ; Друзі : "Тільки друг допоможе..." ; 

День святого Миколая : "Несе людям радість..." / сл. М. Щура ; Є три матері у мене : 

"… та всі три хороші..." / сл. К. Вагілевича ; З тобою : "Послухай, як струмок 

дзвенить..." / сл. П. Осадчука ; Заповіт Шевченка : "Його ім'я відоме всім..." ; Зоре 

моя вечірняя : "… зійди над горою..." / сл. Т. Шевченка ; Золотий човник : "Он летять 

журавлики..." / сл. С. Пушика ; Зимові розваги : "Ой, летять сніжинки білі...". — 

Ведмедеря М. Із днем матері : "Дорога моя матуся.,," / сл. О. Гринник. — Гринник О. 

Їде святий Миколай : "Забілів снігами гай..." ; Колядка : "Темної ночі зорі засяли..." / 

сл. К. Перелісної ; Козачата : "Козаки були відважні..." ; Киця : "Плакала киця на 

кухні..." / сл. І. Франка ; Колискова : "Місяць яснесенький..." / сл. Л. Українки ; 

Котик танцює : "Котик-муркотик сів між квітками..." ; Коваль : "У долині село 

лежить..." / сл. І. Франка ; Ластівка : "Ти знов защебетала..." / сл. Б. Грінченка ; 

Любити Вітчизну свою : "Хочу любити всім серцем..." ; Леся : "Я бачу: кущисті 

Ласкавці..." / сл. Д. Білоуса ; Люблю усе красиве : "Я усміхнусь, проснувшись 

вранці..." ; Мати — Україно! : "Перше наше слово..." / сл. М. Сингаївського ; Мамо, 

відпочинь : "Лагідна і добра..." ; Мова калинова : "Українська мова..." / сл. О. Лупія ; 

Мій рідний край : "Край заквітчаний, чудесний..." ; Ми йдемо колядувати : "Вийди, 

зіронько, на небо..." / сл. О. Крушельницької ; День травневий : "… день 

весняний..." / сл. С. Кузьменко ; Ми козацького роду : "Ми любимо сонце..." / 

сл. Діма ; Місто над Собом : "У місті над Собом..." ; Мобільний телефон : "Ходить 

лелека по лузі..." / сл. Д. Павличка ; Мудра книжка : "Книжка — для науки..." ; Наша 

столиця : "Чудовий день. Ясна пора..." / сл. А. Камінчука ; На мамине свято : "Чому 

це надворі..." / сл. Г. Бойка ; Наш Великдень : "Сонечко грає, всіх звеселяє..." ; На 

зеленому горбочку : "… у вишневому садочку..." / сл. Л. Українки ; Не хочу : 

"Метелика ловити я не хочу..." / сл. А. Костецького ; Наш прапор : "Небеса блакитні 

сяють з глибини..." / сл. Д. Паличка ; На волі : "На зеленій гілці пташка співала..." / 

сл. М. Підгірянки ; Нічка-новорічка : "Гарна нічка-новорічка..." / сл. В. Моруги ; 

Наша книжка : "Найвірніша з друзів..." / сл. Р. Завадовича ; Навчи мене, мати : 

"… рушник вишивати..." / сл. З. Подолянки ; На Івана Купала : "Не проспи, а 

розбудись..." / сл. І. Калинця ; Оленчині вишиванки : "А Оленка в нас рукоділь-

ниця..." / сл. С. Жупанина ; Олівець-малювець : "Олівець-малювець намалює 

хату..." ; Прапор : "… це державний символ..." / сл. Н. Поклад ; Починається з 
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малого : "Все — із доброго чи злого..." / сл. М. Сингаївського ; Птиця : "Тріпоче 

серце пійманої птиці..." / сл. Д. Павличка ; Прощай, букварику : "Першу книжку в 

першій школі..." ; По діброві вітер виє : "… гуляє по полю..." / сл. Т. Шевченка ; 

Птахи співають по-українськи : "На Україні, на материнській..." / сл. Б. Стельмаха ; 

Пливе білий човник : "Пливе білий човник, хвилечка колише..." / сл. Л. Українки ; 

Перший дзвоник : "Свято дзвоника радісне..." ; Поклін Франкові : "Хто такий 

Франко? Ми знаєм..." / сл. У. Кравченко ; Пісня радості : "Знову сонечко сміється..." ; 

Перша вчителька : "Букварі і читанки..." / сл. Т. Коломієць ; Рідна мова : "Мова 

кожного народу..." / сл. В. Лучука ; Рідний край : "Під рідним небом жайворон 

співа..." / сл. М. Петріва ; Свято Покрови : "Світ у сяйві, не впізнати..." / сл. О. Лупія ; 

Світає : "Подивлюся, аж світає..." / сл. Т. Шевченка ; Січ-Мати : "Ой на Хортиці 

островій..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Свята Трійця : "Вибігаймо в ліс і в поле..." ; 

Сосна : "З вітром весняним сосна розмовляла..." / сл. Л. Українки ; Сонячні дарунки : 

"Сонце нам промінчики..." ; Свято матері : "Як засяє сонце ясне..." / сл. З. Бебешко ; 

Сюрприз : "В день народження буває..." ; Скринька : "Гопки! Скоки! Наче в раю..." / 

сл. І. Франка ; Слухала лисичка : "… солов'я..." / сл. І. Світличного ; Святий 

Миколай : "По сріблястій вервичці..." ; Сонечко : "… сонечко весело світи..." ; Три 

матусі : "Є у кожної дитини..." / сл. Л. Полтави ; Тече вода з-під явора : "… яром на 

долину..." ; Тато : "Добре, в кого тато є..." / сл. О. Кобця ; Тиша морська : "У час 

гарячий полудневий..." / сл. Л. Українки ; Телефон сороки : "Телефон появився в 

сороки..." / сл. П. Сороки ; Українська мова : "Мова — наш духовний код..." / 

сл. О. Лупія ; У похід : "Заклопотаний Хома..." / сл. Г. Бойка ; Учися, дитино : 

"… бо вчитися треба..." / сл. В. Масляка ; Христос рождається : "В Назареті зірка 

сходить..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Хліб святий : "… навчала мати..." ; Христос 

воскрес : "… Радійте діти..." / сл. Л. Глібова ; Хлібина : "Тільки-но з печі..." / 

сл. Л. Компанієць ; Хоровод місяців : "Незупинно, крок за кроком..." ; Чарівниці : 

"Моя бабуся — чарівниця..." / сл. Д. Павличка ; Щедрий вечір : "Там над ріками..." / 

сл. М. Косовичевої ; Хочуть знати гарні діти... ; Я люблю у лузі квіти : "… де гудуть 

весь день джмелі..." / сл. Г. Чубач ; Ялиночка-ялинка : "Вже гірлянди засвітились...". 

67. Димань Т. Ю. Веселі краплинки : пісні і композиція за творами Грицька 

Бойка : для ст. дошк. та мол. шк. віку / Тетяна Димань. — Київ : Веселка, 2020. — 

30, [2] с. : іл., табл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-01-6058-3. — [2020-

143 Н]. 

Зміст: Марш веселих чоловічків : "Дружно пісню ми заводим..." ; Відпочити 

ніколи : "Лиш наступає ранок..." ; Ворона-каркарона : "Де, вороно-каркароно..." ; 

Мрійливий кіт : "Лежить собі відпочиває..." ; На санчатах : "Я лечу, лечу, лечу..." ; 

Пригода з Дідом Морозом : "В нас ялинка лісова..." ; Зелена аптека : "… лежить 

навкруги..." ; Кізлик : "Вийди, вийди кізлику..." ; Мавпенята та мавпа-мати ; Танок 

їжака ; Заєнько : "Заєньку, та за головоньку..." ; Поросятка ; Таночок поросят ; 

Слониха ; Ведмедик ; Лисенятко ; Веселий танок. 

68. Камінський Б. В. Мамині колисанки / Борис Камінський. — Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2019. — 59 с. : іл. ; 21 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-920-493-6. — 

[2019-202 Н]. 

Зміст: Молитва : "Прошепочу молитву над ліжечком доні..." / сл. В. Зеніч ; Моє 

миле диво : "Моя рідна донечко..." ; Люлі, люлі, а-гу-гу : "… квітнуть квіти на 

лугу..." ; Соннівочка : "Спи, дитинко..." ; Припівочка : "Прилетіла ластівка..." ; Диво 

моя, доню : "… мамина потіхо..." ; Баю-бай : "Спи, дитинко..." ; Ай, люлі, ай, люлі : 

"… діти — янголи малі..." ; Люлі, люлі : "… всі поснули..." ; На бузковій гілочці : 
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"Заколисує пташатко..." ; Равлик : "… у траві..." ; Тітонька хурделиця : "… біла 

завірюшка..." ; Коту, коту, коташок : "… дам тобі казок мішок..." ; Я дорослий і 

сміливий : "А-гу-гу, скаче коник по лугу..." ; Колисаночка : "Гойда, гойда, 

гойданочка..." ; Колискова для Настуні : "Місяць по небу гуляє..." / сл. Н. Лось ; 

Надворі світає : "Сонечка промінчик грає..." ; Чарівний сон : "Спи, мій хлопчик..." ; 

Спи, моє малятко : "Люлі, люлі, люлечки..." / сл. Г. Маслюкович-Черненко ; Сон 

ступає тихо-тихо : "… відганяє зло і лихо..." / сл. Л. Восколович ; Зоряна колискова : 

"Засвітила ніченька ліхтаря..." / сл. А. Перехрест ; Притомився вечір : "Ой, зійшла на 

небі зіронька-зірниця..." ; Спи, дитинко, баю-бай :: "Солов'ї на скрипку грають..." ; 

А у небі місяць сяє : "Котить човник срібну хвилю..." ; Ходить тихий вечір : "… в 

росах..." ; Спи, моя лебідко : "Розплету із кісок стрічечки..." ; Засинай, маля : "Вечір 

тихо у віконце загляда..." ; Подарую колисаночку веселу : "… хай до серця стежечку 

простеле..." ; Спи, мій хлопчику : "Люлі, люлечки, люлята..." ; Пізня вже пора : 

"Сплять у кошику котята..." ; Я синочка колихаю : "… ніжну пісеньку співаю..." / 

сл. І. Олексієнко ; Впала зіронька в колиску : "… і розсипалось намисто...". 
69. Карпенко Є. В. Ходить Казка по узліссі : пісні для дітей на вірші Наталії 

Левченко / Євген Карпенко. — Суми : Мрія-1, 2020. — 31 , [1] с. ; 29 см. — 300 пр. 

— ISBN 978-966-566-759-9. — [2020-128 Н]. 

Зміст: Літо : "За весною з квіточками..." ; Осінь : "… птиця-чарівниця..." ; Тихо 
ходить казка по узліссі : "… пісня лине кожному у серце..." ; Зимова пісенька : 

"Падав сніг легесенький на поріг..." ; Зима : "Закрутила, завертіла..." ; Весна : "Тихо-

тихо так: кап-кап..." ; Колискова : "Загорнена у сутінь тиха ніч...". 

70. Кобільник Л. І. Співай, школярику : вокал. та хор. твори для дітей : навч.-
метод. посіб. / Лілія Кобільник ; фортеп. супровід Г. Коваль ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : 

Посвіт, 2019. — 59 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-44-2. — [2019-194 Н]. 

Зміст: Сідає сонце за горою : "… настає вечір..." ; Українська ніч : "Над 

зеленим гаєм..." / сл. П. Сиченко ; Вже сонечко в море сіда : "… у тихому морі 
темніє..." / сл. Л. Українки ; Літо краснеє минуло : "… сніг лежить на полі..." / 

сл. Л. Українки ; Дощ іде : "Сьогодні за хмари сховалося сонце..." / сл. Н. Забіли ; 

Кольорові пташки : "Червоні снігурі..." / сл. В. Лучука ; Пташко-літашко : "… куди 

ти летиш..." / сл. О. Орач ; Що воно за диво? : "… хлопця здивувало..." / 
сл. М. Сингаївського ; Неслухняна киця : "Ой ти кицю, ой неслухняна..." / 

сл. К. Перелісної ; Зірка : "Діти з-за порога..." / сл. М. Хоросницької ; Засвітила зірка 

свічку : "На блакитній на доріжці..." / сл. М. Петренка ; Іде Миколай : "Білі, білі 

візерунки..." / сл. С. Жупанина ; Все бачить Святий Миколай : "Де місяця ясне 
коло..." / сл. Й. Білика ; Баба віхола : "… сива віхола..." / сл. Л. Костенко ; Наталчина 

пригода : "Ох, невесело Наталці..." / сл. С. Жупанина ; Дощик : "… дощик, ти вже 

злива..." / сл. Л. Костенко ; Вже весна прийшла : "А чи вже готові прутики 

вербові..." / сл. М. Петренка. 

71. Кравцевич Г. В. Гра в сольфеджіо : [дит. пісні для голосу, фп., флейти, 
гітари, ксилофону, трикутника : навч. посіб.] / А. [тобто Г.] Кравцевич ; вірші 

С. Маршака ; мал. В. Конашевича. — Дніпро : Ліра, 2020. — 51 с. : іл. ; 30 см. — 

Текст рос., укр. — 10 пр. — ISBN 978-966-981-368-8. — [2020-085 Н]. 

Зміст: "Плывёт, плывёт кораблик..." ; Кузнец : "Эй, кузнец, молодец..." ; Дуйте, 
дуйте, ветры : "… в поле..." ; Пирог : "Много, много птичек..." ; Маленькие феи : 

"Три очень милых феечки..." ; Лягушка : "Вот лягушка на дорожке..." ; Мэри : 

"У маленькой Мэри..." ; Примета : "Ветряно в марте..." ; О мальчиках и девочках : 

"Из чего только сделаны мальчики...". 
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72. Любім Україну! хрестоматія з хор. кл. для дит. мистец. шк. / [уклад. 

Ф. Васечко] ; М-во культури та інформ. політики України, Упр. культури і туризму 

Рівнен. облдержадмін., КЗ "Рівнен. обл. центр нар. творчості" РОР. — Рівне : Волин. 

обереги, 2020. — 191 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-416-756-4 (у паліт.). — 

[2020-132 Н]. 

Зміст: Вербицький М. Святий Боже : "… святий кріпкий…" ; Алілуя : 

"… Алілуя…". — Леонтович М. Благослови, душе моя, Господа : "… благословен 

єси Господи…". — Ведель А. Нехай повні будуть : "… уста наші…" / аранж. 

Ю. Антківа. — Рожнов А. Хваліте Господа з небес : "… хваліте його…". — Тур-

чанинов П. Христос воскрес : "… із мертвих…" / аранж. М. Брика. — Лисенко М. 

Молитва за Україну : "Боже великий єдиний…" / сл. О. Кониського. — Вербицький М. 

Гімн України : "Ще не вмерли України…" / сл. П. Чубинського. — Андрухов А. 

Живи, Україно : "Радій, Україно, бо маєш вже волю…" / сл. Л. Засадко ; Героям 

слава : "Йшли повстанці воювати…". — Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не 

треба…". — Балема М. Я уславлю мою Україну! : "Вже співають гаї…" / 

сл. П. Карася ; Козацькому роду нема переводу : "Сяяли на сонці…" / сл. М. Воньо; 

П. Карася; М. Белеми. — Горішній Я. Любім Україну : "… любім щохвилини…" / 

сл. А. Тригуби. — Кухарук Д. Боже, Україну збережи : "… Боже, Україну 

захисти…" / аранж. А. Матрахової. — Марич Л. Зродились ми великої години : 

"… з пожеж війни…" / сл. О. Бабія. — Виспінський І. Свята Богородиця : "Свята 

заступнице…". — Пісня про Олексу Довбуша : "Хто там о півночі…". — Потапенко П. 

Посадила стара баба : "… на припічку гусака…". — Калиниченко В. Ой ходить 

сон : "… коло вікон…". — Мельник М. Ой на горі жито : "… сидить зайчик…". — 

Кошиць О. Щигликове весілля : "Щиглик оженився…" / перекл.. М. Брика. — 

Савралюк Ю. Подоляночка : "Десь тут була Подоляночка…" ; Іди, іди, дощику : 

"… зварю тобі борщику…" ; Ой на горі жито : "… сидить зайчик…". — Некрасова А. 

Ой це йду : "Па-па-па…" / перекл. А. Матрахової. — Людкевич С. Журавель : 

"… журавель, довгоногий журавель…". — Ревуцький Л. Іди, іди, дощику : 

"… зварю тобі борщику…". — Лозинська М. Різдвяна ніч : "… за вікном…" ; Свята 

вечеря : "Пахне світлиця медом…". — Попович В. Я чекаю Миколая : "Примощуся 

на подушку…" / сл. Л. Вознюк. — Антків Ю. Миколай : "Нічка тиха мерехтлива…". 

— Бог ся рождає : "… Хто то може знати…" / невід. авт. — Потапенко П. 

В Вифлеємі днесь Марія : "… Пречиста породила…" ; Боже дитятко : "Зірка на 

небі…" / сл. В. Багірової. — Ми вашого двора не минаємо : "… Святий вечір…" ; 

В Вифлеємі новина : "… Діва сина родила…". — Кос-Анатольський А. Учітеся, 

брати мої : "… думайте, читайте…" / сл. Т. Шевченка. — Борисюк К. Думи мої : 

"… думи мої, лихо мені з вами…" / аранж. С. Орфєєва. — Котко Д. Розрита могила : 

"Світе тихий, краю милий…" / аранж. Д. Купровської. — Васечко Ф. Садок 

вишневий коло хати : "… хрущі над вишнями гудуть…". — Бражнікова Л. Зоре моя 

вечірняя : "… зійди над горою…". — Степовий Я. Вітер в гаї не гуляє : "… вночі 

спочиває…" / аранж. М. Брика. — Подгаєць Є. Нічний концерт : "Білії, чорнії, 

руденькі кішки…" / сл. Л. Яковлева. — Ярова Т. Кольорова парасолька : 

"З парасолькою біжу…" / сл. С. Решетової. — Балема М. Посварились два дружки : 

"За шаблюку на роки…" / сл. П. Карася. — Андрухов А. Заєць, кріт і їжачок : 

"… збили хатку з дощечок…" / сл. М. Яковчук. — Савралюк Ю. Небилиці : "Чи 

буває таке?..." / сл. М. Пронька. — Білик І. Жук : "Жив собі на світі…" / сл. Л. Бегун. 

— Пастушенко А. Два козлики і дві кізочки : "Зустрілися два козлики…" / 

сл. Й. Струцюка. — Андрухов А. Танцювали зайчики : "… у гайку…" / 
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сл. Л. Куліша. — Кура ряба : "Жили собі дід і баба…". — Кацан О. Стояла собі 

хатка : "… дірявий чобіток…" / сл. Н. Забіли. — Балема М. Отчі причали : "З-за 

моря лелеки вертали…" / сл. П. Карася. — Андрухов А. Пролісок : "В темнім 

лісі…" / сл. Б. Сидоренка. — Лісова Р. Гуси крила білі в травах заросили : "… думи 

в смутках бились…" / сл. К. Квітчастої. — Верменич В. Чорнобривці : 

"Чорнобривців насіяла мати…" / сл. М. Сингаївського. — Стеценко К. Тихесенький 

вечір : "… на землю спадає…" / сл. В. Самійленка. — Купровська Д. Ангел любові : 

"Коли на небі зіронька засяє…" / сл. М. Кордупля. — Пастушенко А. Пісня 

повертається додому : "Обнялися журавлі з весною…" / сл. О. Богачука. — 

Завалішина М. Кульбаба : "На галяву промінь сонця завітав…". — Вівальді А. 

Gloria : "… gloria…". — Керубіні Л. Веселий канон : "Сміх лунає ген за гаєм…". — 

Dona nobis : "… pacem…". — Штайєрмак Й. Тірольський канон : "Хамді аріа…". — 

Mozart W. A. Unsere Kleine Nachtmusik : "Seht und huört…". — Штраус Й. Весна : 

"… весна, лісів краса…". — Торміс В. Пісенька туземця : "Табу, табу…". — 

Горбульскіс Б. Літній танець : "Пам, пам…". 

73. Мамині колискові : [сучас. та нар. пісні + ноти : для дошк. і мол. шк. віку / 

муз. й оброб. Б. Проня та ін. ; вірші Л. Антонової та ін. ; упоряд. С. Крупчан] , 

намалювали: О. Рибакова [та ін.]. — Київ : Рідна мова, 2020. — 47 с. : кольор. іл. ; 

22 см. — (Чемним діточкам, ISBN 978-966-917-115-3). — На звороті тит. арк.: 

Пам'яті укр. музиканта і співака Богдана Проня. — 500 пр. — ISBN 978-966-917-233-4 

(у паліт.). — [2020-138 Н]. 

Зміст: Антонова Л. Кольорові сни : "Тихо-тихо ніч у місто...". — Цілик Л. 

Вже надворі ніч темненька : "… біля тебе рідна ненька..." / оброб. В. Оліновського. 

— Роговенко О. Солодкий сон : "Діток ліжечка чекають..." / оброб. Б Проня. — 

Пронь Л. Над колискою : "Люлі-люлечки, дитино...". — Роговенко О. Зорепад : 

"Місяць човником пливе...". — Антонова Л. Бузкова колискова : "Під кущем 

бузковим...". — Колискова : "Ой ходить сон коло вікон...". — Пронь Л. Казкові сни : 

"День лягає, іскряться зорі...". — Кулик Н. Сонько-Дрімко : "Пізня вже годинка...". 

— Ой ти, коте, не гуди : "… спить дитина, не буди...". — Котику сіренький : 

"… котику біленький...". — Антонова Л. Сон-птаха : "Дивна птаха прилетіла..." ; 

Люба донечко : "… рідненька...". — Майданюк А. Свою доню я люблю : "Люлі-

люлі, люлі-лю...". — Пронь Л. Колискова для донечки : "Спи, дитинко, треба 

спати...". — Майданюк А. Пригорнись до мене, донечко мала : "… засвітились 

зорі...". — Ой ну, люлі, люлі : "… налетіли гулі...". — Майданюк А. Доню сон не 

обмине : "Мишка в нірці пошкреблася...". — Цілик Л. Прилетіли диво-птиці : 

"… принесли по паляниці...". — Пронь Л. Колискова для синочка : "Люлі-люлі, мій 

синочку...". — Антонова Л. Хлоп'ятко-ластів'ятко : "Спи маленьке ластів'ятко...". — 

Цілик Л. Люлі-люлечки : "… синочку...". — Майданюк А. Сон та дрімота за руки 

взялися : "… в хату заходять до нас...". — Антонова Л. Люлі-люлі, капітане : 

"Засинають ліс і гори...". — Майданюк А. Сину, сину, сину : "… любий мій, 

рідненький...". — Цілик Л. Хитренький коточок : "Щоб не мерзли в сина ніжки...". 

74. Облещук М. Й. Сонце України : дит. пісні / М. Й. Облещук. — Тернопіль : 

Навч. кн. — Богдан, 2020. — 47, [1] с. ; 20 см. — ISMN 979-0-707579-52-7. — [2020-

114 Н]. 

Зміст: Сонце України : "Я маленький хлопчик..." / сл. У. Кравченко ; Україн-

ські діти : "Хоч маленькі ми ще діти..." / сл. Ю. Ігоркіна ; Мова вкраїнська : 

"… найкраща моя..." / сл. М. Мімози ; Не забувайте рідний дім : "… не залишайте 

любу хату..." / сл. Р. Обшарської ; Над Господнім храмом : "… сонце засіяло..." / 
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сл. Л. Любарської ; Над Дніпровою сагою : "… стоїть явір між лозою..." / 

сл. Т. Шевченка ; Покотилось коло : "Поко, покотилось коло..." / сл. Л. Мелих ; Вже 

до школи час : "Влітку скачуть коники..." / сл. М. Облещука ; Чаклунка-осінь : 

"… веселкова..." ; Сніжок лапатий : "Падає сніжок лапатий..." / сл. Н. Репети ; Святий 

Миколай : "Через гори, доли йдеш..." ; На ялинці біля хати : "… поселились 

снігурята..." ; Дід Мороз несе дарунки : "Сьогодні в садочок йдуть любі малята..." ; 

Новорічне свято : "Диво-казка новорічна..." / сл. Г. Шутурми ; Батьківська наука : 

"Як мені вас не любити..." ; О де ж ти, матінко моя : "За горами, за синіми 

морями..." / сл. І. Бачук ; Вишивала мати вишиванку : "… для найменшого синочка 

Йванка..." ; Прокидайся, барвіночку синьоокий : "Весна прийшла..." ; Наш Миколка 

— садівник : "… він усі секрети знає..." ; Ми садимо деревці : "Всім садочком у 

дворі..." ; Дощик : "… дощик, дощик накрапає..." / сл. Т. Цибульської ; Калина 

червона : "… росте при долині..." ; Вишеньки : "Поблискують черешеньки..." / 

сл. Л. Українки ; У чарівному дивосвіті : "Мама гнома, діти гноми..." ; Лисів син : 

"Чути пісню на узліссі..." / сл. Ю. Смаль ; Заблудилось білченя : "… по лісі 

блукає..." ; Скрекотали дві сороки : "… на весь ліс..." ; Спорт для всіх : "Яскравіше в 

небі сонечко світить..." / сл. Р. Обшарської ; Рано-вранці на зорі : "Батько з сином 

косять сіно...". 

75. Ой на кота воркота : колискові пісні Рівнен. Полісся у записах Віктора 

Ковальчука / [нот. транскр.: Л. Гапон, Л. Алієва ; худож. А. Тимошок]. — Рівне : 

Формат-А, 2019. — 51, [1] с. : іл., портр. ; 25 см. — Вид. коштом Рівнен. міського 

бюджету. — ISMN 979-0-9007015-5-8 (у паліт.). — [2019-203 Н]. 

Зміст: Ой ходить сон біля вікон : "… а дрімота — коло хати..." ; Ходить сон 

коло вікон : "… а дрімота — коло плота..." ; Ходить сонок по долині : "… кличе ж 

мати до дитини..." ; Ходить же сон коло вікон : "… а дрімота — коло плота..." ; 

Ой ходить сон колі вікон : "… а дрімота — коло плота..." ; Ходить сон коло вікон : 

"… а дрімота — коло плота..." ; Ой да люлі, люлі : "… мале дитя спати..." ; А-а-а, 

люлі, а-а-а, котки два : "… шурий бурий обидва..." ; Ой люлі, люлі : "… усім дітям — 

дулі..." ; А-а, люлі, люлі, мале дітя спаті : "… коту, коту, котіночка..." ; Люлі, люлі, 

налетілі гулі : "… сталі гулі прилєтать..." ; Люлі, люлі, чужим дітям — дулі : 

"… Сероженци — калачи..." ; Люлі, люлі, налетіли гулі : "… Стали щебетати..." ; 

Люлі, люлі, люлі, сидів дід на гулі : "… а баба — за дошками..." ; А, люлю, люлю, 

люлю : "… чужим діткам — дулю..." ; А, люлі, люлі : "… люлі котка спати..." ; Люлі, 

люлі, усім діткам — дулі : "… а Марусі — калачі..." ; Ой на котка ж — воркотка : 

"… на Сірожку — сон..." ; Кота, кота, вся й воркота : "… на Хведіка — сон..." ; 

А, котки два : "… шури й бури обидва..." ; Ой ти, котко, ой ти наш : "… чи ти вмієш 

"Отче наш"..." ; Сірий, білий коточок : "… поїв бабин медочок..." ; Котко сірий, 

білий, волохатий : "А зуц, котко..." ; Котино, котино : "… куда їдеш..." ; Коточок, 

коточок : "… не лякай ти девочок..." ; Котик бєлій, котик сєрий : "… не ходи по 

хати..." ; Котку наш, котку : "… ізробив нам шкодку..." ; Ходить кіт по воротях : 

"… й у червониньких чуботях..." ; Ходіть котко по плотку : "А, люленькі; Люлі, 

люлі, котки два : "… сіри, біли, обидва..." ; Люлі, люлі, коте наш : "… чи ти вмієш 

"Отче наш"..." ; А-а, люлю, малий брат : "… прийде мама цици дасть..." ; Люлі, 

люлі,..." ; Ходить котко по плотику : "… у червоному чоботику..." ; А, а, люлі : 

"… чужим діткам дулі..." ; Котку — гулі : "… а Сашку — калачи..." ; Гойда, гойда : 

"… гойда, да..." ; Била бабка котка по лапочках : "… щоб не ходив по місочках..." ; 

Ішов котик по плотку : "… да в червоном чоботку..." ; Ходіть котко по плотку : 

"… в червоному чоботку...". 
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76. Пісенні джерела Волині : зб. пісень у супр. баяна та акордеона / [аранж.: 

Бовканюк П. О. та ін. ; упоряд.: Хмілевський В. М., Комосій І. М.] ; Упр. освіти, 

науки та молоді Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Терен, 2019. — 

135 с. : іл. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007156-1-6 (у паліт.). — [2020-096 Н]. 
Зміст: Хмілевський В. Волинська вода : "У Волинському краї..." / 

сл. А. Нісімчука ; Дружні малята : "Дружні ми малята у садочок ходимо..." / 

сл. В. Хмілевського, аранж. З. Скакальської ; Хочу вчителем я стати : "Виросту — 

піду я..." ; Зимонька : "… зимонька снігу принесла..." / аранж. В. Кучка ; Анютка-
малютка : "Поки ще маленька..." / аранж. О. Каспера ; Адріана : "Я маленька 

Адріана..." / сл. З. Скакальської ; Моя Мар'яна : "… хорошеє дитя..." / аранж. 

І. Комісія ; Внучата : "Ми малята й не малята..." / аранж. І. П'янки ; У садочку : 

"… у садочку ходять діти по місточку..." / аранж. Я. Назара ; Братик мій : "Ти, 
Артемчик, братик мій..." / аранж. В. Суворова ; Яна-Яночка : "На світанку сонце 

кличе..." ; Зіронька : "Маленька я Аліночка..." ; Перший клас : "Я іду сьогодні в 

школу..." ; Дружок : "Є у мене песик..." ; Наш садочок : "За ручку в садочок..." / 

аранж. В. Рокоша ; Кіт-мурлика : "Котик наш пухнастий..." ; По гриби : "Цілу ніч не 

спимо..." ; Зоопарк : "Ми прийшли у зоопарк..." ; Сніг упав : "Рано очі розкриваю..." ; 
Ялиночка : "Новорічне свято..." ; На рибалку : "Рано-вранці на світанку..." ; Весна-

красна : "Тепле світить сонечко..." ; Люба мама : "Мама люба..." ; Два дідусі : 

"… в мене є..." ; Про бабусю : "… пісню, я сиджу й складаю..." / аранж. 

П. Бовканюка ; Спогад : "Зустрів я тебе..." ; Хата під березою : "Рідна хата і біла 
береза..." / сл. Н. Адамської ; Черешня : "Росла черешня біля хати...". — П'янка М. 

Волинь : "В нас волинська земля..." / сл. М. П'янки. — Комосій І. Ми всі діти 

українські : "… український славний рід..." ; Ім'я учитель : "Все в ранковому 

сяйві..." / сл. Н. Горик ; Дикі гуси : "Тихо в небі, чую клекіт..." / сл. Л. Матвійчука ; 

Гей там під горами : "Гей там, гей там..." / сл. М. Підгірянки ; Циганка : "Нашу 
яблуню..." / сл. Н. Горик ; На ниточці родоводу : "На портреті — світлочубе..." / 

сл. Н. Горик ; Парасольки : "Прилетів до нас..." / сл. Н. Горик ; По ягоди : "Там, де 

стежечки сувій..." / сл. Н. Горик ; Веснянка : "Весна відкрила тайничок..." / 

сл. Н. Горик ; Запахла липа золота : "… п'янким медом..." / сл. С. Цюриця ; 
Колискова : "Ой не плач, моя маленька..." / сл. С. Олексюк ; Український козачок : 

"А у нас сьогодні свято..." / сл. Г. Гнатюка ; Сонячне яблуко : "Медом яблуко 

налите..." / сл. В. Крищенка ; Вийди, вийди, сонечко : "… на дідове полечко..." ; 

Пісня про весну : "Крап-крап-крап дрібні краплинки..." / сл. Т. Корольової ; 
Веснянка : "А вже красне сонечко..." / сл. О. Олеся ; Золотий човник : "Ой летять 

журавлики..." / сл. С. Пушика ; Вишиванка : "Мама вишила мені..." / сл. В. Кри-

щенка ; Мамина коса : "Ой, чого калина віти похилила..." / сл. І. Чернецького ; 

Я матусю дожидаю : "Поглядаю, поглядаю..." / сл. О. Пархоменка ; Ніч над містом : 

"… засвітила..." / сл. О. Роговенка ; Веселий Новий рік : "Новий рік, Новий рік..." / 
сл. В. Малишко ; Посівальна : "Гей, насиплю я пшениці..." / сл. Р. Завадович ; На 

лижах : "З татусем удвох..." / сл. Г. Бойка ; Зима : "Дорога біла стелиться..." / 

сл. В. Бичка ; Снігова баба : "Порошить метелиця..." / сл. О. Маружського ; Дві 

бурульки : "… дві сестрички..." / сл. В. Паронової ; Дід мороз : "Попід вікнами 
Мороз..." / сл. К. Перелісної ; Подарунки від зайчика : "Через поле, через ліс..." / 

сл. А. Музичука. 

77. Співає дитячий хор "Любава" : джаз. хор. твори для дит. (жін.) хору : 

[навч.-репертуар. зб.]. Вип. 2 / упоряд. Л. Мартинюк. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2020. — 107 с. : портр. ; 29 см. — Частина тексту 

англ., рос. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-321-6. — [2020-150 Н]. 
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Зміст: Хромушин О. Фантазія на теми українських народних пісень: "А вже 

весна, а вже красна…". — Алжнєв Ю. Щедрівка : "Злетів сокіл на віконце…". — 

Кодай З. Вночі в горах : "Аааа…". — Шаїнський В. Весела фуга : "Па-па…". — 

Елінгтон Д. Сі-джем блюз : "Тува, тува…". — Гершвін Д. Хлопай в такт : "Clap a 

your hand…" / сл. А. Гершвіна. — Artman R. Bach-a-Rokc : "Very clean…" / сл. Ruth 

Artman. — Kander J. And all that jazz from "Chicago" : "Лиш поглянь на ясний 

блиск…" / сл. K. Shaw. — Хромушин О. Шалом-алейхем : "На рыбалке у реки…" ; 

Вільний вітер : "Ты со мною в легком танце…". 

78. Сучасний пісенний репертуар школяра : навч.-метод. посіб. для вчителя 

музики / [уклад.: А. М. Мітєва та ін. ; заг. ред. Н. А. Сегеда] ; Мелітопол. держ. пед. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т соц.-пед. та мистец. освіти. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.) : Однорог Т. В., 2019. — 77 с. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISBN 978-617-7823-01-7. — [2019-196 Н]. 

Зміст: Герц М. Коляда : "Ісусик маленький не спить, не дрімає..." / сл. І. Окаля. 

— Дивная новина : "… нині Діва Сина...". — Шипко А. Добрий вечір : "… тобі, пане 

господарю...". — На різдвяні свята : "… всі ми радіймо...". — Різдвяна ялинка : 

"Падають сніжинки..." / сл. Я. Ткачівського. — У далекім Вифлеємі : "… в стаєнці на 

сіні..." / сл. І. Драбчука. — Що то за предиво : "… в світі новина...". — Една 

Былгарска роза! : "Добър вечер приятелю млад...". — Опа, опа та бузукья : 

"Эгвантыас гутраксья экса...". — Хай ла хорэ : "… мой фатэсій...". — 

О, Танненбаум : "… О, Танненбаум...". — Хей, там под лясем : "… щось блыщи 

здаля...". — Кое Г. : "Сары каеш....". — Геллэр : "… героэп...". — Пустоно лудо и 

младо : "… ищи ми...". — То калокераки : "… стын акроклья...". — Шатров Є. 

Весенний блюз : "Если ты...". — Гаголин М. Gloria : "… in excelsis...". — Яковчук О. 

Одхіль-лє міла, облачок : "… сціха най ніхто не дома...". — Май Н. Донечка 

Вкраїни : "Квіточка до квіточки...". — Попов М. Кучерява Катерина : "… чіплялася 

до Мартина...". — Стеценко В. Ой по горі сніг біленький : "… десь поїхав мій 

миленький...". — Івасюк В. Я піду в далекі гори : "… на широкі полонини...". — 

Сингаївський М. Любимо землю свою : "Квітне, радіє земля...". — Фільц Б. На 

зеленому горбочку : "… у вишневому садочку..." / сл. Л. Українки ; Любіть Україну : 

"… як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри. — Бец О. Рідна наша мова : "Мова, наша 

мова..." / сл. Ю. Рибчинського. — Зірка засіяла в небі України : "… довгожданну 

волю принесла..." : укр. нар. пісня / фп. супр. Б. Ліхмана. — Май Н. А я живу на 

рідній Україні : "Хтось говорить: за морями сонце світить...". 

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

3.1. Твори для оркестру 

3.1.1 Симфонічний оркестр 

79. Ревуцький Л. М. (1889—1977) Симфонія № 2 = Symphony № 2 : перша 

ред. (1927) / Левко Ревуцький. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 182, [1] с. : портр. ; 

35 см. — Текст парал. укр., англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — 

ISMN 979-0-707540-04-6 (у паліт.). — [2020-134 Н=28061] 

80. Твій Шевченко : зб. муз. творів укр. композиторів на тексти Тараса 

Шевченка в оркестр. Романа Стельмащука / [заг. ред., упоряд., вступ. ст. В. Сиво-

хіп] ; Львів. нац. філармонія ім. Мирослава Скорика. — Львів : Растр-7, 2020. — 137, 

[1] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7864-87-4. — [2020-151 Н]. 
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Зміст: Степовий Я. Прелюд пам'яті Т. Г. Шевченка ; Гоголю : "За думою дума 

роєм вилітає". — Лютошинський Б. Шевченківська сюїта : Прелюд № 1 : "Сонце 

заходить, гори чорніють". — Степовий Я. Не на шовкових пелюшках / текст 

Г. Комарівни ; Ой три шляхи широкії. — Лисенко М. Княжна : "Зоре моя вечірняя" ; 

Не тополю високую ; Ой крикнули сірі гуси ; Ой одна я, одна ; Садок вишневий коло 
хати ; Якби мені, мамо, намисто. — Вербицький М. Заповіт. 

3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми 

81. Затуловський Л. Б. (1935—2018) Блукаючі зірки : сюїта для симф. орк. / 

Леонід Затуловський ; [упоряд. Каплієнко-Ілюк Ю. В.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці : Місто, 2019. — 95 с. : іл., портр. ; 29 см. — 150 пр. — 

[2020-006 Н]. 
82. Кудрик Б. П. (1897—1952) Симфонія мі-мінор / Борис Кудрик ; упоряд. 

Й. Созанського. — Чернівці : Букрек, 2019. — 198, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — 

ISBN 978-617-7770-35-9 (у паліт.). — [2020-098 Н]. 

3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр 

83. Максимов С. В. Популярні твори для камерного оркестру : навч. посіб. / 

Сергій Максимов ; ред.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т муз. мистецтва, Каф. нар. муз. інстр. та вокалу. — 
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 71 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. 

прим. передм. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-52-7. — [2020-097 Н]. 

Зміст: Хачатурян А. Адажіо з балету "Спартак". — Вільямс Дж. Тема із 

"Списку Шиндлера". — Росауро Н. Despedida [Farewell]. — Нарваренц Г. Вічна 
любов. — Дога Є. Кодри. 

84. Пасічник В. П. Елегія : для камер. орк. / Володимир Пасічник. — Львів : 

Растр-7, 2020. — 10 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7864-51-5. — [2020-063 Н]. 

3.1.4 Оркестр народних інструментів 

85. Максимов С. В. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) 

народних інструментів : навч. посіб. Вип. 6 / Сергій Максимов ; ред.-упоряд.: 

А. Душний, В. Шафета ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т 
муз. мистецтва, Каф. нар. муз. інстр. та вокалу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 

2019. — 115 с. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. передм. — 300 пр. — ISMN 979-

0-707537-53-4. — [2020-094 Н]. 

Зміст: Гуно Ш. Увертюра до опери "Ромео і Джульєтта" / перекл. 
С. Максимова. — Чайковський П. Танець феї Драже з балету "Лускунчик". — 

Шостакович Д. Вальс з Джаз-сюїти № 2. — Товпенко М. Розпрягайте хлопці 

коней. — Грідін В. Веселий хоровод. — Міагава Ю. Літні канікули. 

86. Маринін І. Г. Вибрані твори для оркестру народних інструментів = 

Selected musical compositions for the orchestra of folk instruments : репертуар.-метод. 
посіб. Вип. 4 / Іван Маринін ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Друк. "Рута", 2020. — 212 с. : портр. ; 

29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7887-28-6. — [2020-082 Н=20426] 

Зміст: Моцарт В. А. Речитатив та арія Алектри з опери "Ідоменей". — 
Хоткевич Г. Героїчна поема "Байда". — П'яццолло А. Лібертанго ; Медітанго. — 

Гальяно Р. Концерт для акордеона і струнного оркестру (ІІІ частина). — Бадельт К. 

Музика до кінофільму "Пірати Карибського моря". 
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3.2. Твори для інструментального ансамблю 

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

87. Карабиць І. Ф. (1945—2002) Інтродукція та колізія : для 2 скрипок та фп. / 

Іван Карабиць. — Київ : КІМ, 2020. — 27 с. ; 29 см + 2 парт. для 2 скрипок (8, 8 с.) — 

100 пр. — ISMN 979-0-707520-13-0. — [2020-034 Н]. 

3.2.6 Ансамблі смичкових і духових інструментів  

з фортепіано та без фортепіано 

88. Київський авангард: антологія камерної музики = Kyiv avant-garde: 

chamber music anthology = Kyjiwer Avantgarde: Anthologie der Kammermusik : твори 

для фп. [№ 1 / упоряд. і ред. О. Войтенко]. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 140, 

[3] с. ; 29 см., у футлярі 30 см + 51 парт. — Текст парал. укр., англ., нім. — Вкладено 

у футляр разом з кн. № 2 та 51 парт. — 300 пр. — ISMN 979-0-707540-06-0. — 

ISMN 979-0-707540-07-7 (у футлярі). — [2020-155 Н=35178] 

89. Київський авангард: антологія камерної музики = Kyiv avant-garde: 

chamber music anthology = Kyjiwer Avantgarde: Anthologie der Kammermusik : твори 

для фп. [№ 2 / упоряд. і ред. О. Войтенко]. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 225, 

[3] с. ; 29 см., у футлярі 30 см + 51 парт. — Текст парал. укр., англ., нім. — Вкладено 

у футляр разом з кн. № 1 та 51 парт. — 300 пр. — ISMN 979-0-707540-06-0. — 

ISMN 979-0-707540-08-4. — [2020-156 Н=35179] 

3.2.7 Ансамблі народних інструментів 

90. Горобченко О. В. Сповідь чарівних струн : авт. пісні для анс. бандуристів / 

Оксана Горобченко. — Харків : Мачулін, 2019. — 83 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISBN 978-617-7767-66-3. — [2019-195 Н]. 

Зміст: Світ одвічної краси : "Обійняти хочу цілий світ..." ; Тобі, бандуро : 

"Минають дні, століття..." ; Ненька : "Знов лечу до тебе увісні..." ; Золотавий 

промінь : "Сонячний промінчик вранці..." ; Чароцвіт : "У нічку на Купала раз..." ; 

У полоні любові : "Я неначе ясна зіронька..." ; Яворова доля : "Яворина, явір — сива 

далечінь..." / сл. В. Ковалко ; Подивись на цей світ : "… світ щасливої родини..." ; 

Лелеченьки : "Леле, любий лелеченьку..." / сл. О. Головко ; Заплету калину в коси : 

"Теплий вітер коси розпліта..." ; Тополинка : "Край дороги тополинка..." ; На щастя : 

"В кожну радісну хвилину на землі...". 

3.2.9 Навчальні та інструктивні видання  

для інструментального ансамблю 

91. Горбаль Я. М. Методика репетиційної роботи диригента з військовим 

оркестром : [навч.-метод. посіб.] / Горбаль Я. М., Горбаль В. Я. ; М-во оборони 

України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. — Дрогобич 

(Львів. обл.) ; Львів : Посвіт, 2020. — 127 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 127 та в 

підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-617-7835-47-8. — [2020-139 Н]. 

92. Кириченко Ф. Л. Фортепіанний ансамбль: актуальні методичні підходи до 

викладання : навч. посіб. / Флора Кириченко. — Одеса : Букаєв В. В., 2020. — 80 с. : 

іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 77—80 (32 назви). — 100 пр. — ISBN 978-617-7790-15-9. 

— [2020-140 Н]. 
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3.3. Твори для інструментів соло 

3.3.1. Клавішні інструменти 

3.3.1.1 Фортепіано 

93. Афанасенко Т. В. Піаноленд : нот. зб.-розмальовка : джаз, класика, поп для 

початківців : [білінгв. вид.]. Ч. 1 / Афанасенко Тетяна. — Київ : Планета Прінт, 2020. 

— 34, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — Назва обкл.: Pianoland. — Текст парал. укр., англ. 

— 107 пр. — ISBN 978-966-97935-4-6. — [2020-122 Н]. 

Зміст: На гойдалках ; Прогулянка ; Принц та принцеса ; Крокодили ; На 

добраніч ; На канікулах ; У розпачі ; Мій пухнастий кіт ; Щасливі друзі ; Гонка ; 

Дзеркало ; Веселка ; Білка знаходить горіхи ; Мій маленький друже ; На сноуборді ; 

Ввечері ; Роботи ; Пташина пісня ; Сонячний зайчик ; Космос ; З бабусею ; Метелик ; 

Бджілка ; У горах ; Блюз для двох ; Весняний дощик ; Прогулянка ; На день 

народження ; Гігантські кроки слона ; Дзвони. 

94. Барвінський В. О. (1888—1963) Вісім прелюдій : для фп. : [навч. посіб. з 

навч. дисципліни "Профіль: фортепіано"] / Василь Барвінський ; [ред.-упоряд., вступ. 

ст.: Л. Філоненко, О. Німилович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 62, [1] с. : портр. ; 30 см. — На тит. арк.: До 

130-річчя від дня народж. Василя Барвінського. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. 

ст. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-57-2. — [2020-118 Н]. 

95. Безкоровайний В. В. (1880—1966) Твори для фортепіано. Т. 1 / Василь 

Безкоровайний ; [авт. проекту та упоряд.: Н. Безкоровайна, Б. Безкоровайний] ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. ін-т мистецтв, 

Сімферопол. наук.-твор. т-во Василя Безкоровайного. — Київ [та ін.] : Муз. Україна, 

2020. — 149 с. : іл., портр. ; 30 см. — У вих. дан. також: Сімферополь, Тернопіль. — 

Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-92-4. — 

ISMN 979-0-707527-93-1 (т. 1) (у паліт.). — [2020-074 Н]. 

Зміст: Не ходи Грицю ; І шумить ; Ой піду я до млина ; Ой під гаєм ; 

Ой хмариться ; Реве та стогне ; Ой вишеньки ; Зузанна ; Бодай ся когут знудив ; 

Падай дощику ; Ой дівчина горлиця ; На городі криниченька ; Думка 1 ; Думка 2 ; 

Пластунка ; Шуміли верби ; Стоїть гора ; Там на горі ; Колискова ; Гопак ; А я 

люблю Петруся ; Гуцулка Ксеня ; Ой у саду ; Вільхівка ; Коломийка ; Ой не світи 

місяченьку ; Ой під гаєм ; Сонце низенько ; Реве та стогне ; Віддала мене ; Ой видно 

село ; Взяв би я бандуру ; Світить місяць ; Ллється пісня ; Гімн безсмертної батави ; 

Маршують вже повстанці ; Гандзя ; Пишна, пишна ; Тропак ; З тої гори ; Маєва 

нічка ; Човен хитається ; Козачок 1 ; Козачок 2 ; Христос воскрес 1 ; Христос воскрес 

2 ; Христос воскрес 3 ; Христос воскрес 4 ; Сонатина ; Ще не вмерла України ; Що ж 

то за прапор ; Вальс Андрійка ; Вальс Роми ; Женчичок ; Вперед ; Ой під гаєм ; 

Ой дівчина горлиця ; Ой ти, дівчино ; За світ встали козаченьки ; Сусідка ; Чи є в 

світі молодиця ; Дівча в сінях стояло ; Гей на горі ; Верховино ; Козачок 2 ; Аркан ; 

Гуцулка ; Віють вітри ; Чари ночі ; Гагілка 1 ; Гагілка 2 ; Гагілка 3 ; Гагілка 4 ; 

Танець Нілюсі ; Танок Любчика ; Танго Стефи ; Вже прийшла весна ; Ти вже не мій ; 

Ой, Морозе ; Сокільський марш ; Ой у саду ; Коломийка ; Не ходила на вулицю ; 

Гуцулка ; Шуміли верби ; Накрила нічка ; Гей там у Вільхівці ; Хризантеми ; 

Баяністка. 

96. Безкоровайний В. В. (1880—1966) Твори для фортепіано. Т. 2 / Василь 

Безкоровайний ; [авт. проекту та упоряд.: Н. Безкоровайна, Б. Безкоровайний] ; 
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ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. ін-т мистецтв, 

Сімферопол. наук.-твор. т-во Василя Безкоровайного. — Київ [та ін.] : Муз. Україна, 

2020. — 160 с. : портр. ; 30 см. — У вих. дан. також: Сімферополь, Тернопіль. — 

500 пр. — ISMN 979-0-707527-92-4. — ISMN 979-0-707527-94-8 (т. 2) (у паліт.). — 

[2020-075 Н]. 

Зміст: Спомини з гір ; Заграй мені, цигане ; А у нашої сусіди ; Вечірні мрії ; 

Заколисана пісня ; Пісня без слів ; Ой і зрада Козацька думка ; Valse triste 1 ; Valse 
triste 2 ; Галичанки ; Ноктюрн 1 ; Ноктюрн 4 ; Козачок 5 ; Соната 1 ; Соната 2 ; 

Соната 3 ; Мала фуга триголосна ; Ноктюрн 2 ; Ноктюрн 3 ; Poeme erotique ; В гаю 

зеленім ; Фантазія на тему О. Нижанківського Думка g-moll ; Різдвяна увертюра ; 

Збірка коляд "При ялинці". 
97. Бекіров У. Р. Етюди для фортепіано / Усеін Бекіров ; [передм. І. Олійник]. 

— Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. — 61 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-

489-467-5. — [2020-086 Н]. 

98. Брустінов Л. Музика дітям = Music for kids. Вип. № 2 / Леонід Брустінов. 
— Київ : Муз. Україна, 2020. — 38, [1] с. : кольор. іл., портр. ; 29 см. — Текст парал. 

укр., англ. — 150 пр. — ISMN 979-0-707540-00-8. — [2020-120 Н=28060] 

Зміст: Весела гра ; Пастушок ; Перший вальс ; Ведмідь ; Сексти, що 

стрибають ; Колискова ; У кузні ; Зайка і ведмедик ; Сумна пісенька ; Маленький 

експромт ; Крапельки ; Похідна пісня ; Народна ; Пісня ; Наспів ; Танок ; Казочка ; 
Кіннота ; Квочка ; Граю з мамою джаз. 

99. Гелетюк Ю. П. Українські мотиви : пед. репертуар : для фп. (4—7 роки 

навчання) / Юрій Гелетюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2020. — 62, [1] с. : 

портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707534-19-9. — [2020-126 Н]. 
Зміст: Козацька звитяга : Марш ; Ой дівчино, шумить гай : Варіації ; У горах 

Медоборах : Вальс ; Ой хмариться, дощ буде : Скерцино ; По садочку вишневому 

ходжу : Рондо ; Із сиром пироги : Гумореска ; Ой піду я на долину : Варіації ; Човник 

хитається : Баркарола ; Елегія ; Їхав козак за Дунай : Варіації ; Галицький віночок : 

Сюїта ; Степом, степом : Реквієм ; Северин Наливайко : Поема ; Подільська 
фантазія ; Великий наш Бог : Християнська пісня ; Візьми свій хрест : Християнська 

пісня ; Маятник годинника : Християнська пісня. 

100. Грудин В. В. (1893—1980) Фортепіанні твори : [навч. посіб. з навч. 

дисципліни "Профіль: фортепіано"] / Володимир Грудин ; [ред.-упоряд., вступ. 
ст. О. Німилович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. 

обл.) : Посвіт, 2020. — 89, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — На тит. арк.: До 125-річчя від 

дня народж. Володимира Грудина. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. 

— ISMN 979-0-707537-61-9. — [2020-127 Н]. 
Зміст: Три інструктивні п'єси op. 11 ; Дитяча сюїта op. 5 ; Два офорти op. 2 ; 

Етюд op. 7, № 1 ; Етюд op. 7, № 2 ; Три парадокса op. 9 ; Дві п'єси для фортепіано 

op. 12 ; Дві п'єси для фортепіано op. 19 ; Осінь ; Соната для фортепіано op. 4. 

101. Дворжак М. Джазові етюди для фортепіано / Мілан Дворжак. — Київ : 

Муз. Україна, 2020. — 76 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707527-16-0. — [2020-
062 Н]. 

102. Каменська В. Ю. Фортепіано : навч. посіб. / В. Ю. Каменська ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ : НАКККіМ, 

2019. — 251 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 241—248 (145 назв). — 100 пр. — 
ISBN 978-966-452-266-0. — [2019-214 Н]. 

Зміст: Щуровський Ю. Поле. — Левідова Д. П'єса. — Стендтфорд П. 

Граючи з тінями. — Беркович І. Ой літає соколонько ; Руська пісня. — 
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Орлянський Г. Подоляночка. — Кореллі А. Сарабанда. — Вівальді А — Бах Й. С. 

Адажио. — Берд В. Алегретто. — Телеман Г. Алеманда ; Алегро. — Бах Ф. Е. 

Менует. — Бах Й. С. Арія з оркестрової сюїти № 3. — Щуровський Ю. Діалог. — 

Фрід Г. Дві подружки. — Борткевич С. Степом. — Циполі Д. Маленька фуга. — 

Талліс Т. П'єса. — Яківчук О. Інвенція ; Фугета. — Андре А. Маленька сонатина, 

ч. 1. — Рейнеке К. Маленька сонатина, ч. 1. — Бейл А. Сонатина. — Бенда Й. 

Соната. — Вебер К-М. Сонатина. — Гайдн Й. Легка соната. — Сильванський І. 

Варіації. — Халамінов С. Варіації на тему білоруської нар. пісні "Прилетіла 

перепілонька". — Заремба В. Варіації "Ой місяцю місяченьку". — Острова Л. 

Варіації. — Хаслінгер Т. Рондо із сонати До мажор. — Андре А. Рондо із сонатини. 

— Бортнянський Д. Рондо із сонати До мажор. — Моцарт В. А. Маленька пісня. — 

Ліст Ф. Маленька п'єса. — Стандфорд П. Вітерець серед дерев ; Спіймай мене, 

якщо зможеш ; Передзвін. — Шопен Ф. Кантабіле. — Петі П. Кривоніжка. — 

Мирза-Заде Х. Старовинний гобелен. — Скулте А. Аріета. — Лизогуб О. Мазурка. 

— Гусаковський А. Альбомний листок. — Борткевич С. П'єса з циклу "Ліричні 

думки" ; Ностальгія, з циклу "Тужіння". — Степурко В. Колесо фортуни. — Скорик М. 

Листок до альбому. — Сєрова О. Гра відображень ; Колискова ; Токата. — Губа А. 

Нігерія з циклу "Сцени з традиційного життя". — Мордасов М. Буги-вуги ; Старий 

мотив ; Давним давно. — Пітерсон О. Менует. — Клімашевський В. Арабеска ; 

Натюрморт з Тубою. — Шмітц М. Співочі септакорди ; Блюз. — Манчіні Г. Moon 

river. — Чаплін Ч. Smile. — Міллер Г. Moon light serenade. — Еллінгтон Д. 

Лінивий Дюк. — Фіртич Г — Бетховен Л. До Елізи. — Шостакович Д. Колискова. 

— Брамс Й. Вальс. — Клин В. Якби мені черевики ; Думи мої. — Хромушин О. 

Настрій індіго. — Акомпанементи до вокальних вправ. — Перселл Г. О, солодка 

мить кохання : "Ах, как сладок миг любви..." / сл. Дж. Драйдена. — Бенток Г. Грай 

про любов, волинка : "… грай про любов..." / укр. пер. В. Каменської. — Берг А. 

Пастух : "Где б ни был я..." / сл. Д. Таркова. — Онеггер А. Прощай : "Ja'i cueilli ce 

brin..." / сл. Г. Аполлінера. — Стеценко К. Стояла я і слухала весну : "… вона мені 

багато говорила..." / сл. Л. Українки. — Степурко В. Перед Покровою : "Вже й до 

Покрови тільки днина..." / сл. О. Кавуненка. — Алексеєнко Б. На Івана Купала : 

"В цю зоряну ніч..." / сл. М. Чайковського. — Весоловський Б. Бродяга : "Колись, як 

я хлопцем маленьким ще був..." / сл. С. Костюк ; Прийде ще час : "Ще раз поглянути 

на тебе...". — Черні К. Етюд. — Мясковський Н. Етюд. — Жилінський А. Етюд. 

— Сидельніков Л. Етюд. — Черні К. Етюд "Таємничий незнайомець". — 

Карпенко Л. Етюд "Радісний". 

103. Кос-Анатольський А. Й. (1909—1983) Шість прелюдів для фортепіано / 

Анатолій Кос-Анатольський ; [ред.-упоряд.: Денис О., Рудавська О.] ; М-во культури 

України, КЗ ЛОР "Дрогобиц. муз. коледж ім. Василя Барвінського". — Дрогобич 

(Львів. обл.) : Трек-ЛТД, 2020. — 24, [1] с. : портр. ; 30 см. — На тит. арк.: До 110-ї річ-

ниці від дня народж. Анатолія Кос-Анатольського. — 100 пр. — ISBN 978-617-7263-

86-8. — [2020-026 Н]. 

104. Ластовецький М. А. Фортепіанні п'єси для дітей та юнацтва : навч. посіб. 

Зошит 5 / Микола Ластовецький ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т 

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

обл.) : Посвіт, 2019. — 147 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-47-3. — 

[2020-023 Н]. 

Зміст: Веснянка ; Коляднича заклична ; Замовлянка дощу ; Пастуша ладканка ; 

Ой ти, Настасько ; Козацька переможна ; Ліричний наспів ; Пісня без слів ; Скерцино 
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"in C" ; Скерцино "in a" ; П'ятдесят поліфонічних п'єс-канонів на теми українських 

народних пісень ; Дві ліричні "рок-балади" ; Два Basso ostinato ; П'ятдесят маленьких 

старовинних вальсів. 

105. Малахова А. Музичні фантазії : репертуар. зб. для гри на фп. / Аліса 

Малахова. — Дніпро : Журфонд, 2017. — 71 с. : іл., портр. ; 30 см. — На звороті тит. 

арк.: Друк. за результатами ІІІ Міжнар. фестивалю-конкурсу самодіял. композиторів 

"Гран-прі". — Частина тексту рос. — 100 пр. — ISBN 978-966-934-106-8. — [2020-

042 Н]. 

Зміст: Музична сюїта "Ріпка" ; Вітерець ; Сновидіння ; Феєчка ; Ранкова роса ; 

Вальс бешкетних мишенят ; Мне совсем немного нужно : "Мне не нужно слишком 

много..." / сл. В. Яковенко ; Тема з варіаціями ; Кішка ; Пташка ; Пригоди песика 

Льови ; Пори року : диптих ; Блакитна троянда : "Мальви гордовиті дивувались..." / 

сл. Н. Гуманенко ; Серед хвиль ; Літнім ранком ; Буги-вуги ; Мінливий настрій. 

106. Маник В. Ю. Фортепіанні твори : нот. зб. / Віталій Маник. — Івано-

Франківськ : Місто НВ, 2020. — 99 с. ; 30 см. — Частина тексту парал. укр., англ. — 

100 пр. — ISBN 978-966-428-702-6. — [2020-104 Н]. 

Зміст: Прелюдія і фуга in D, тв. 5 ; Карпатські образки, тв. 8 ; Три п'єси, тв. 11 ; 

Варіації, тв. 17 ; Рондо, тв. 21 ; Три п'єси, тв. 28 ; Три романтичні прелюдії, тв. 89 ; 

12 прелюдій і фуг, тв. 85. 

107. Павленко Л. Мелодії для Тетянки : твори для фп. для початк. мистец. 

освіти / Людмила Павленко. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2020. — 19, [1] с. : іл. ; 

30 см. — ISBN 978-966-920-527-8. — [2020-065 Н]. 

Зміст: Маленька поліфонія ; Лендлер ; Мазурка ; Весела мандрівка ; Прелюдія ; 

Ліричний настрій ; Навіяне Чік Корією ; Вальс ; Регтайм. 

108. Перлини української фортепіанної музики : 5—7-й кл. / упоряд.: 

Є. Шелестова, М. Чикаренко. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 78, [1] с. ; 29 см. — 

300 пр. — ISMN 979-0-707527-41-2. — [2020-067 Н]. 

Зміст: Калачевськи М. Романс. — Нижанківський Н. Коломийка. — 

Степовий Я. Прелюд. — Ревуцький Л. Пісня. — Людкевич С. Квочка : Скерцо. — 

Глієр Р. Аріета ; Ескіз. — Білаш О. Гуцульська писанка : з циклу "Тетянчин 

альбом". — Караманов А. Ave Maria. — Шамо І. Веснянка ; Весняний дощ ; 

Румунська. — Шамо Ю. Токата. — Гадзяцький В. Лаврські передзвони ; Ноктюрн. 

— Скорик М. Мелодія. — Щербаков І. Елегія. — Юріна А. Імпровізація ; Регтайм 

"Сінема" ; Коралові рифи. — Майборода П. Пісня про рушник / аранж. 

К. Віленського. — Віленський К. Не питай, чого в мене заплакані очі. 

109. Савицький Р. І. (1907—1960) Український фортепіанний альбом для 

початківців / Роман Савицький ; [передм. О. Кіселичник]. — Дрогобич (Львів. обл.) : 

Посвіт, 2019. — 27 с. : іл., портр. ; 29 см. — Друк. за вид.: Ukrainian piano album for 

beginners = Український фортеп'яновий альбом для початківців / Роман Савицький 

(New York : The Ukr. inst. of America, Inc., 1977). — Частина тексту парал. укр., англ. 

— 300 пр. — ISMN 979-0-707537-56-5. — [2020-102 Н]. 

Зміст: Бог предвічний ; Нова радість ; Во Вифлеємі нині новина ; 

Подоляночка ; Зозуля ; Гей там на горі січ іде ; Ой ходить сон ; Стоїть явір над 

водою ; Верховино. — Гайворонський М. Їхав стрілець на війноньку. — 

Климовський С. Їхав козак за Дунай. 

110. Сухощеєва Л. С. Фортепіанні мініатюри : [альб. маленького піаніста] / 

Людмила Сухощеєва. — Вінниця : Нова Кн., 2020. — 44 с. : портр. ; 29 см. — 

ISMN 979-0-707533-40-6. — [2020-049 Н]. 
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Зміст: Дрібнички ; Сумний дощик ; Потанцюймо ; Лагідна пісенька ; 

Гондольєра ; Український танок ; Буратіно ; Серенада П'єро ; Мальвіна ; Лисиця 

Аліса і кіт Базиліо ; Веселий Карабас ; Ляльковий батл ; Дударик / аранж. 

Л. Сухощеєва. — Pierpont J. Jingl Bells / аранж. Л. Сухощеєва. — Лятте Р. Радість 

від чудового дня / аранж Л. Сухощеєва. — Юяма А. Самокат / аранж. Л. Сухощеєва. 
111. Фортепіанні п'єси композиторів України : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: 

Н. Філоненко, Н. Яцюшка] ; М-во культури, молоді та спорту України, Департамент 
з питань культури, національностей та релігій Львів. облдержадмін., Від. культури та 
мистецтв виконав. органів Дрогобиц. міськради, Дрогобиц. дит. муз. шк. № 1. — 
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 31, [1] с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 7 (4 назви). 
— 300 пр. — ISMN 979-0-707537-50-3. — [2020-024 Н]. 

Зміст: Маркевич М. 19 українських народних пісень. — Пасічинський Т. 
Коломийка № 1 ; Коломийка № 2. — Кузеля З. Коломийка № 4. — Барнич Я. Під 
сумну годину. 

112. Шопен Ф. (1810—1849) Вибрані твори / Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. 
— Київ : Муз. Україна, 2020. — 96 с. ; 29 см. — Зміст: Блискучі варіації Ор. 12 ; 
Болеро Ор. 19 ; Тарантела Ор. 43 ; Концертне алегро Ор. 46 ; Фантазія Ор. 49 ; 
Колискова Ор. 57 ; Баркарола Ор. 60 ; Варіація з "Гексамерону" Dbop. 29. — 350 пр. 
— ISMN 979-0-707540-03-9. — ISВN 83-890003-85-6. — [2020-072 Н]. 

Зміст: Блискучі варіації Ор. 12 ; Болеро Ор. 19 ; Тарантела Ор. 43 ; Концертне 
алегро Ор. 46 ; Фантазія Ор. 49 ; Колискова Ор. 57 ; Баркарола Ор. 60 ; Варіація з 
"Гексамерону" Dbop. 29. 

113. Шопен Ф. (1810—1849) Мазурки : серія В : вид. посмертне / Фридерик 
Шопен ; ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 29, [1] с. ; 29 см. — 350 пр. — 
ISMN 979-0-707540-02-2. — ISBN 83-9203658-1 (пол.). — [2020-103 Н]. 

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон 

114. Годлевський В. О. Збірник перекладень та аранжувань для дуету 
баяністів-акордеоністів / Володимир Годлевський. — Вінниця : Нова Кн., 2020. — 
87 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707533-39-0. — [2020-012 Н]. 

Зміст: Моцарт В. А. Divertimento in B-dur. — Мурена Т. Indifference. — 
Вівальді А. Concerto grossoin d-moll. — Дженкінс К. Концерт "Palladio". — Вільямс Дж. 
Симфонічна трилогія "Star wars". — Вівальді А. La primavera : Концерт "Весна" з 
циклу "Пори року". — Оффенбах Ж. Orphee aux enfers. — Бізе Ж. "Carmen" : уривок 
з увертюри до опери. — Гріг Е. Peer Gynt : сюїта № 1. — Бадельт К. Pirates of the 
Caribbean : симфонічна сюїта. 

115. Головчак М. В. Педагогічний репертуар баяніста : (із серії "Творчість 
композиторів Львівської баянної школи") : навч. посіб. / Микола Головчак ; ред.-
упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Навч.-
наук. ін-т муз. мистецтва, Лаб. акад. нар.-інстр. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : 
Посвіт, 2019. — 79, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-54-1. — 
[2020-093 Н]. 

Зміст: Вальс "Меггі" ; Веселий ранок ; Зима в стилі танго ; Коломийка ; 
Ностальгія ; Подорож до Ахен ; Токата. 

116. Соколик С. Р. Педагогічний репертуар баяніста-акордеоніста : навч.-
репертуар. зб. для мистец. навч. закл. / Світлана Соколик ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т муз. мистецтва. Каф. нар. муз. інстр. та вокалу, 
Лаб. акад. нар.-інстр. мистецтва, Моршин. шк. мистецтв. — Дрогобич (Львів. обл.) : 
Посвіт, 2020. — 25 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-59-6. — 
[2020-121 Н]. 
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Зміст: Жартівниця ; Українська полька ; Дитяча сюїта "Одного літнього дня ; 

Українська народна пісня. — Стеценко К. Чуєш, брате мій. — Лепкий Б. Маєва 

нічка. 

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання  

для клавішних інструментів 

117. Кауркіна О. П. Від сходинки до сходинки : авт. зб. навчання гри на фп. : 

навч.-метод. посіб. для початківців у трьох частинах / Олена Кауркіна. — Харків : 

Панов А. М., 2020. — 159 с. : іл. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-617-7859-68-9. — 

[2020-083 Н]. 

118. Фролов С. В. Азбука баяниста-концертмейстера : учеб. пособие / 

С. В. Фролов. — Сумы : Мрія-1, 2020. — 216, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Библиогр.: 

с. 215—217 (36 назв.). — 300 пр. — ISBN 978-966-566-762-9. — [2020-109 Н]. 

3.3.2. Смичкові інструменти 

3.3.2.1 Скрипка 

119. Іщенко Ю. Я. Гуцульська пісня : для скрипки та фп. / Юрій Іщенко. — 

Київ : КІМ, 2020. — 11 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки ([2] арк.) — 100 пр. — 

ISMN 979-0-707520-13-0. — [2020-033 Н]. 

120. Іщенко Ю. Я. Маленька партита : для скрипки та фп. / Юрій Іщенко. — 

Київ : КІМ, 2020. — 15 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки (4 с.) — 100 пр. — ISMN 979-

0-707520-13-0. — [2020-036 Н]. 

121. Каденко С. В. Prequel : для скрипки та фортепіано (з додатком партії 

скрипки) ; Тиха-тиха : фантазія на 2 українські теми для скрипки соло : для скрипки 

та фп. / Сергій Каденко. — Київ : КІМ, 2020. — 15 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки 

(8 с.) — 100 пр. — ISMN 979-0-707520-12-3. — [2020-040 Н]. 

122. Карабиць І. Ф. (1945—2002) Ліричні сцени : для скрипки та фп. / Іван 

Карабиць. — Київ : КІМ, 2020. — 15 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки (7 с.) — 100 пр. 

— ISMN 979-0-707520-13-0. — [2020-035 Н]. 

123. 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. [Ч. 2]. Клавір / Наталя Плахцінська ; М-во культури 

України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — 2-ге вид. — 

Вінниця : Нова Кн., 2019. — 74 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-707533-38-3. — 

[2019-210 Н]. 

Зміст: Плахцінська Н. Веселий струмочок ; Сорока ; Веселий бегемот ; 

Маленькі жабенята ; Хом'ячата ; Курочка ; Казка на ніч ; Жваві мавпенята ; 

Засмутився крокодил ; Брудні поросята ; Білочка ; Тигренята ; Морська подорож ; 

Маша і ведмідь ; Коляда ; Хмарка ; Порося ; Вовчик ; Жовтенькі клубочки ; 

Черепаха ; Ходить місяць ; Ведмежа ; Жабенята ; Щебетала пташечка ; Зайчик 

налякався ; Колискова ведмедику ; Сіра мишка ; Грак ; Каченята ; Волошки ; Моя 

машинка ; Страшна міль ; Богатир ; Пташка ; Опадає листя ; Пливе човен ; Равлик ; 

Руль для скрипалів ; Вітер виє, завиває ; Йдемо до школи ; Грім гримить ; 

Черешеньки-сестрички ; Бугі-вугі ; Черепаха; Нотна грамота ; Мишка ; Маскарад ; 

Перші нотки скрипаля. — Степовий Я. Ой ру-ду-ду ; Дрібушечки ; Сорока-ворона ; 

Добрий вечір, лисонько. — Філіпенко А. Весняночка ; Дві жаби. — Якубовська В. 

Пастушок ; Кізонька. — Верьовка Г. Ой по горі льон, льон. — Кишко І. Ой минула 
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вже зима. — Кирейко В. Іде, іде, дід, дід ; Біла кізка топилася ; Чечіточка ; Летів 

горобейчик ; Печу, печу хлібчик. — Ревуцький Л. Іди, іди, дощику ; Подоляночка ; 

Прийди, прийди, сонечко. — Левітова Л. Добрий ранок. — Брацин А. У кота-

воркота. — Магіденко М. Півник. — Тіліченко О. Потанцюємо. — Лисенко М. 

Чумарочка рябесенька ; Дощик ; Лисичка ; Коза-дереза. — Полонський С. 

Перепілонька. — Карш Н. З днем народження. — Моцарт В. А. Алегретто. — 

Красєв М. Зайчик ; Веселі гуси. — Ой джигуне, джигуне. — Козак Є. Рано-вранці. 

— Комаровський А. Пісенька. — Александров А. Хустина. — Лисаковський О. 

Танок. — Стемпневський С. Пастушок. — Шольц П. Дівка в сінях стояла. — 

Стеценко К. Журавель. — Людкевич С. Залітай, залітай. — Леонтович М. За 

городом качки пливуть. — Бетховен Л. Бабак. — Бакланова Н. Колискова. — 

Ребіков В. Чеський народний танець. — Локтєва В. Спи малюк. 

124. Саратський О. Н. Граємо джаз = Playing jazz : п'єси для скрипки та фп. : 

пед. репертуар для муз. шк., муз. від-нь початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. 
естет. виховання) / Олександр Саратський ; М-во культури України, Держ. метод. 

центр навч. закл. культури і мистецтв України. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 

32 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки (15 с.) — 300 пр. — ISMN 979-0-707527-42-9. — 

[2020-061 Н=20013]Зміст: Граємо джаз ; Блюз їжака ; Спірічуелс ; Нью-Орлеанська 

мазурка ; Регтайм ; Свінгуємо разом ; Бугі ; Джаз в Карпатах ; Джазовий дует. 
125. Скорик М. М. Kyz Zhibek. Рапсодія на казахські теми : для скрипки та 

фп. / Мирослав Скорик. — Київ : КІМ, 2020. — 19 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки 

(7 с.) — 100 пр. — ISMN 979-0-707520-13-0. — [2020-039 Н]. 

126. Скрипак К. Д. Скрипкові дива : робочий зошит для дітей дошк. і мол. шк. 
віку / Катерина Скрипак ; худож. М. Бикова. — Одеса : Астропринт, 2019. — 47 с. : 

іл. ; 21х30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707538-01-2. — [2020-047 Н]. 

Зміст: Андрій-горобець ; Котик ; Їжачок ; Пастушок ; Жабенятко ; Ведмідь та 

зайченя ; Пісня 1-го пальця ; Дощик ; Зайченя ; Загадка ; Дощик-городник ; 
Ластівка ; Волошка ; Сходинка ; Гуп-гуп ; Білка ; Скрипочка ; Ведмежа. 

127. Спренцис А. В. Открытка "Привет из Буэнос-Айреса" : для скрипки и 

фп. / А. Спренцис. — Киев : КИМ, 2020. — 11 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки ([3] с.) 

— 100 экз. — ISMN 979-0-707520-11-6. — [2020-066 Н]. 

128. Степурко В. І. Три п'єси : для скрипки та фп. / Віктор Степурко. — Київ : 
КІМ, 2020. — 19 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки (7 с.) — 100 пр. — ISMN 979-0-

707520-13-0. — [2020-038 Н]. 

129. Терешина М. Г. Скрипкова музика для юних віртуозів : цікаві п'єси та 

твори крупної форми для учнів початк. шк. : скрипка та фп. / М. Г. Терешина, 
Т. А. Міщенко. — Одеса : Астропринт, 2020. — 29 с. ; 29 см + 1 зошит з парт. 

скрипки (12 с.) — 100 пр. — ISMN 979-0-707538-03-6. — ISMN 978-0-707538-03-6 

(помилк.). — [2020-046 Н]. 

Зміст: Зарядка ; Подорож ; Гопачок ; Вальс для ляльки ; Музика на ярмарку ; 

Гуцульське престо ; Жартівлива фантазія на тему з опери М. Лисенка "Коза-дереза" ; 
Варіації на тему укр. нар. пісні "І шумить і гуде" ; Варіації на тему укр. нар. пісні 

"Ходить гарбуз по городу". 

130. Шинкаренко В. С. Розкол : чотири мініатюри для скрипки та фп. / 

Вікторія Шинкаренко. — Київ : КІМ, 2020. — 7 с. ; 29 см + 1 парт. для скрипки (3 с.) 
— 100 пр. — ISMN 979-0-707520-13-0. — [2020-037 Н]. 

131. Юріна Л. Є. Пульсар : [п'єса] для скрипки соло / Людмила Юріна. — 

Київ : КІМ, 2020. — 8 с. ; 21х30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707520-10-9. — [2020-

044 Н]. 
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3.3.2.4 Контрабас 

132. Боттезіні Д. (1821—1889) Вибрані етюди для контрабаса / Джованні 

Боттезіні ; [упоряд. Денис Я. М.] ; М-во культури України, Департамент з питань 

культури, національностей та релігій Львів. облжержадмін., Дрогобиц. муз. коледж 

ім. В. Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2019. — 23 с. ; 29 см. — 

300 пр. — ISMN 979-0-707537-48-0. — [2020-008 Н]. 

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання  

для смичкових інструментів  

133. 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. [Ч. 1]. Партія скрипки / Наталя Плахцінська ; М-во 

культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. —  

2-ге вид. — Вінниця : Нова Кн., 2019. — 79 с. : іл., портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-

707533-37-6. — [2019-209 Н]. 

3.3.3. Щипкові інструменти 

3.3.3.2 Гітара 

134. Бернат Ф. Гітарні візерунки = Gitár mintázatok : твори для класич. гітари / 

Ференц Бернат. — Ужгород : Рік-У, 2019. — 23 с. ; 29 см. — Текст парал. угор., укр. 

— Описано за обкл. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007132-5-4. — [2020-009 Н=10166] 

Зміст: У підніжжя старої гітари ; Українська балада ; Угорська фантазія ; 

Елегія. 

135. Гітара : [хрестоматія муз. творів композиторів ХVІ—ХХІ ст.] : 2-й кл. / 

[авт.-упоряд.: К. Чеченя, А. Бойко]. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 77, [3] с. ; 29 см. 

— 300 пр. — ISMN М-979-0-707527-14-6. — [2020-058 Н]. 

Зміст: Агуадо Д. Мазурка. — Пустеля Вілсона / невід. автор. — Танець / невід. 

автор. — Куранта / невід. автор. — Гарні квіти / невід. автор. — Бах Й. С. Арія. — 

Гайдн Й. Менует. — Діабеллі А. Алеманда. — Калатауд Б. Дивертисмент. — 

Каркассі М. Вальс. — Карозо Ф. Віланела. — Каруллі Ф. Полонез ; Екосез. — 

Каттінг Ф. Куранта. — Лозі Й. А. Капричіо ; Гавот. — Мертц Й. Адажіо. — 

Мілано Ф. Фантазія ; Модерато. — Ронкаллі Л. Менует. — Роч П. Вальс. — 

Сагрерас Х. Прелюд. — Санз Г. Еспаньолета ; Павана ; Парадетас. — Сор Ф. 

Анданте ; Вальс. — Шуберт Ф. Колискова. — Барток Б. Менует. — Бойко А. 

Полька ; Сумний вальс. — Гедіке О. Сарабанда. — Затинченко О. Полька ; 

Слоненя. — Кардосо Х. Лауріта. — Козлов В. З неба впала зіронька. — Кулинов-

ська В. Марш. — Ліннеманн М. Викрадення курки. — Пірумов О. Маленька 

інвенція. — Терещенко В. Вальс метеликів. — Флейтман М. Зозуля. — Черепович О. 

Колискова. — Чеченя К. Марго ; Початок року ; Квартовий рок ; Просто блюз. — 

Шевченко Ю. Кружляють сніжинки. — Шошин І. Раз, два, три, чотири, п'ять. — 

Бойко А. Повій, вітре, на Вкраїну. — Самоткін С. Дощик, дощик. — Чеченя К. 

Ой у гаю, при Дунаю ; Ой за гаєм, гаєм. — Вінницький О. Карпатський танець ; 

Львівський штаєрек. — Копенков О. А калі ж той вечар. — Іванов-Крамський О. 

Среди долины ровныя. — Шевченко Ю. Подгорка. — Поврозняк Ю. О, мамо моя 

люба. — Чеченя К. Лабамба ; Лампа Едісона ; Біжіть за мною маленькі песики ; 

Вантажний потяг. — Баєв Є. Етюд. — Бойко А. Етюд ; Етюд. — Вовк В. Етюд. — 
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Джуліані М. Етюд ; Етюд. — Сор Ф. Етюд ; Етюд. — Шевченко Ю. Етюд. — 

Тарланссон Е. Як ви хочете. — Кюфнер Й. Алегрето. — Ліннеманн М. Хуа Мулан, 

молода та рішуча. — Рехін І. У мене гарний настрій. — Вєтушко С. Мій друг 

Карлсон. — Крилатов Є. Колискова ведмедиці. 

136. Шестиструнна гітара : підготовчий та перший кл. дит. муз. шк. / [упоряд. 

М. П. Михайленко]. — Київ : Муз. Україна, 2020. — 75, [4] с. ; 29 см. — 300 пр. — 

ISMN 979-0-707502-98-3. — [2020-073 Н]. 

Зміст: Пливе, пливе човен ; Ішов козак дорогою ; Метелиця ; Лисичка ; Утушка 

луговая ; Естонський народний танець ; Ах ты матушка ; Голубь воркует ; Во поле 

берёза стояла ; Повій вітре на Вкраїну ; Мазурка ; И на горку шла ; То не ветер ветку 

клонит ; Ніч ; Зозуля ; Ходила младешенька ; Помните, ребята ; Суліко ; Шість 

маленьких барабанщиків ; Коса ль моя косынька ; Чорний баранець ; Вдоль да по 

речке ; Ивушка ; Во саду ли в огороде ; Как на матушке на Неве реке ; Во кузнице ; 

Молдавська народна мелодія ; Українська народна мелодія ; А я по лугу гуляла ; 

Добрий мірошник ; Степь да степь кругом ; Ой ти дівчино зарученая ; Петрушка ; 

Червона корівка ; Как пошли наши подружки ; Ой дзвони дзвонять ; Ходит зайка по 

лугу ; Дударик ; Не летай соловей ; Савка і Гришка ; Люлі-люленьки. — Філіпенко А. 

Весняна пісенька. — Тюрк Д. П'єса ; Люленьки-люлі ; П'єса. — Сароян С. Пісенька. 

— Бюкнер А. Каток. — Іванов-Крамськой О. Етюд ; Прелюдія ; Маленький вальс ; 

Вальс. — Каруллі Ф. Вальс ; Етюд ; Вальс. — Шаверзашвілі Т. На галявинці. — 

Каркассі М. Модерато ; Прелюд ; Етюд ; Анданте ; Андантіно ; Вальс ; Прелюд ; 

Полька ; Вальс ; Прелюд ; Андантино. — Алєманда з варіацією / невід. авт. — 

Джуліані М. Етюд ; Алегро ; Екосез. — Гурільов О. Пісенька. — Пахельбель Й. 

Гавот. — Чайковський П. Мій Лізочок. — Сор Ф. Менует ; Етюд ; Андантіно ; 

Анданте. — Матвійчук Л. Пісня. — Шаіїнський В. Коник. — Іванова-Крамська Н. 

Сурмач. — Гладков Г. Пісенька черепахи. — Віленський К. Прелюдія. — Комітас 

Кохана. — Вовк В. Крижачок. — Візе Р. Менует. — Діабеллі А. Етюд ; Скерцо. — 

Віленський М. Ігрова. — Брамс Й. Колискова. — Нейланд В. Гавот. — Моцарт В. 

Буре. — Кано А. Скерцо. — Каруллі Ф. П'єса ; Сонатина. — Матієчка В. 

Алеманда. — Степаненко О. Слов'янський наспів. — Моліно Ф. Рондо. — 

Матвійчук Л. Жартівлива. — Мертц І. Анданте. — Тарега Ф. Мазурка. — 

Шостакович Д. Марш. — Моцарт В. А. Менует. — Кабалевський Д. Наш край ; 

Вальс. — Ніколаєв О. Етюд. — Гнєсіна О. Етюд. — Аугадо Д. Етюд. — Гейнце Б. 

Етюд. — Михайленко М. Етюд. — Кюфнер І. Анданте ; Екосез ; Анданте ; Марш. 

— Бах Й. С. Маленька арія. 

3.3.3.4 Бандура 

137. Войт В. І. Торба міхоноші : твори для бандури / В. І. Войт, В. В. Войт. — 

Київ : Муз. Україна, ММХХ [2020]. — 93, [2] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-

707527-37-5. — [2020-069 Н]. 

Зміст: Веснянка ; Метелики ; Спогад ; Варіації на тему укр. нар. пісні "Гаю, 

гаю, зелен розмаю" ; Колискова Сон Роксолани ; Танець лісорубів ; Повзунець ; 

Решето ; Етюд ; Етюд-жарт ; Козачок № 1 ; Козачок № 2 ; Козачок № 3 ; Козачок 

№ 4 ; Козачок № 5 ; Ой чия ж то крайня хатка : "… вікном до дороги…" ; Як ішов я з 

Дебречина додому : "… зайшла мені чорна кура дорогу…" ; Через дорогу там кума 

моя : "… а в куми дівча…" ; Ой бре, море, бре : "… Сип, шинкарко, ще…" ; Ой на 

горі, на горі : "… пасла дівка лебеді…" ; Ой по горі, по горі : "… вівчар вівці 

зганяє…" Не виросте вище тину лобода : "… не стара була у попа попадя…" ; 
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Як поїхав мій миленький до млина : "… до млина…" ; Одна гора високая : 

"… а другая низька…" ; Ішло дівча лучками : "… лучками…" ; Час рікою пливе : 

"… як зустрів я тебе…" / сл. І. Франка; Б. Лепкого ; Тиха вода : "… гей лем на 

бескиді…" ; Ти не моя : "… дівчино молодая…" / сл. С. Руданського ; Сміються-

плачуть солов'ї : "… і б'ють піснями в груди…" / сл. О. Олеся ; Ой ти живеш на 

гороньці : "… а я під горою…" ; Сухая верба : "… а на ній листя зелене…" ; Ой у 

полі три криниченьки : "… любив козак три дівчиноньки…" ; Ой не цвіти буйним 

цвітом : "… зелений катране…" ; Ой плили гусоньки : "… бистрою водою…" ; Летів 

пташок понад воду : "… скаламутив піском воду…" ; Зеленеє жито, зелене : 

"… хорошії гості у мене…" ; Якби мені не тиночки : "… та й не перелази…" ; Нема 

мого милого : "… нема мого друга…" ; Бандуристе, орле сизий : "… Добре тобі, 

брате…" / сл. Т. Шевченка ; Взяв би я бандуру : "… та й заграв, що знав…" ; 

Козацька молитва : "Ой Боже, Боже, зглянься на нас…" ; Ой крикнула лебідонька : 

"… із-за хвилі виринаючи…" ; За байраком байрак : "… а там степ та могила…" / 

сл. Т. Шевченка ; Ой на горі вогонь горить : "… а в долині козак лежить…" ; Козак 

од'їжджає, дівчинонька плаче : "…"Куди їдеш, козаче?"…" ; Ой Січ-мати : 

"… а Великий Луг батько…" ; Діброво зелена : "… озовись до мене…". — 

Воробкевич І. Заграй ми, цигане старий : "… якої я гадаю…" / сл. І. Воробкевича. 

138. Горлице, голубко : для анс. бандуристок : [зб. творів укр. композиторів та 

укр. нар. пісень] / аранж., [ред.-упоряд.] М. Процайло ; [муз. ред. В. Пасічник] ; М-во 

культури, молоді і спорту [України], Жовків. дит. шк. мистецтв. — Львів : Растр-7, 

2020. — 38, [1] с., [2] арк. іл. с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. передм. — 

100 пр. — ISBN 978-617-6864-46-1. — [2020-060 Н]. 

Зміст: Остапенко Л. Горлиця : "Пару горлиць я в садок манила..." / В. Коваль. 

— Покровський П. Плавай, плавай, лебедонько : "… по синьому морю..." / 

сл. Т. Шевченка, аранж. М. Процайло. — Поліщук М. Зозуля закувала серед ночі : 

"… вві сні здригнулась липа мовчазна..." / сл. П. Перебийноса. — Лісова Р. Розкажи, 

матусю : "Заплітає коси мені ненька..." / сл. С. Корнієнко. — Ішов козак потайком : 

"… до дівчини, серденько, вечірком..." / аранж. М. Прощайло. — Ой, крикнули сірі 

гуси : "… в яру на ставку..." / сл. Т. Шевченка, аранж. М. Прощайло. — Конощен-

ко В. В'яне, сохне рута-м'ята : "… край мого вікна..." / сл. В. Юхимовича. — Любко В. 

Чорноморець, матінко : "… чорноморець...". — Лисенко М. У перетику ходила : 

"… по горіхи..." / сл. Т. Шевченка. — Шамо І. Пісня про горлицю : "Голубий 

світанок горлиця будила..." / сл. О. Коломийця. 

139. Дзвени, моя бандуро : репертуар. зб. пісень для анс. бандуристів / аранж. 

І. Горбатюк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 

2020. — 29 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-327-451-5. — [2020-

010 Н]. 

Зміст: Горбатюк В. Дзвени, моя бандуро : "… над гори і ліси..." / сл. Л. Божко. 

— Осадчий О. Україна мати : "Чорний вітер, жовтий смерч..." / сл. Б. Олійника. — 

Пономарьов О. Заспіваймо пісню за Україну : "Ми ніколи не зречемося рідної 

мови...". — Сонце України : "Край, де щиро ллється рідна мова...". — Момот К. 

Їхали козаки : "… їхали по полю..." /сл. В. Момот. — Алексанян А. Три тополі, три 

сурми : "На майдані три тополі...". — Коваль М. Козачата : "Дідів козаків, ми славні 

внучата..." / сл. М. Гузь. — Ой при лужку, при лужку : "… при широкім полі..." ; 

Поженемо сиві воли : "… та по-під дубики..." ; За світ встали козаченьки : "… в похід 

з полу ночі...". 
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140. Масляк Л. Поліфонічні твори : для учнів-бандуристів ДШМ / переклад 

Любові Масляк ; М-во культури, молоді і спорту, Жовків. дит. шк. мистецтв. — 

Львів : Растр-7, 2020. — 25, [1] с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7864-58-4. — 

[2020-123 Н]. 
Зміст: Крігер І. Менует. — Перселл Г. Арія. — Маттезон Й. Сарабанда. — 

Рамо Ж. Менует. — Граунпер Х. Буре. — Гендель Г. Сарабанда. — Моцарт Л. 

Полонез ; Менует. — Бах Й. С. Менует ; Менует ; Арія. — Гайдн Й. Менует. — 

Тюрк Д. Аріозо. — Моцарт В. А. Менует ; Менует ; Алегро ; Менует. — Шуберт Ф. 
Лендлер. — Гріг Е. Менует. — Гедіке О. Фугато ; Сарабанда. 

141. Мошик М. Г. Кримська квінтесенція : літ.-муз. твори з авт. репертуару, та 

в оброб. патріота-кобзаря ... Миколи Мошика / Микола Мошик ; Сум. обл. від-ня 

Нац. спілки кобзарів України. — Суми : Мрія-1, 2020. — 39 с. : іл., портр. ; 21 см. — 
Бібліогр.: с. 3, 37. — Бібліогр. нот. вид. авт.: с. 38 (24 назви). — 100 пр. — ISBN 978-

966-566-763-6. — [2020-111 Н]. 

Зміст: Вербицький М. Український славень / оброб. М. Мошика. — Мошик М. 

Ой Боже, Боже, зглянься на нас : "… дай же нам кращої долі..." ; Ой годі нам 

журитися : "… пора перестати..." / Головатий А. ; Ой Боже наш Боже : "… Боже 
милостивий..." ; Про вихід запорожців на Кубань : "Ой тисяча сімсот дев'яносто 

першого року...". — Лисенко М. Молитва : "Боже великий, єдиний..." / 

сл. О. Кониського. 

142. Обревко І. І. Дві фантазії для бандури : [нот. зб.] / Іван Обревко. — Івано-
Франківськ : Місто НВ, 2020. — 18 с., [1] с. іл. с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-

428-733-0. — [2020-144 Н]. 

Зміст: Ой, ти весно-весниця ; Ой, ти жайворонку. 

143. Павлова М. Розправляючи маленькі крила : навч. посіб. для учнів та 

викладачів початк. мистец. навч. закл. / Маргарита Павлова. — Дніпро : Ліра, 2019. 
— 55 с. ; 29 см. — 57 пр. — ISBN 978-966-981-284-1. — [2020-015 Н]. 

Зміст: Казковий ; Щастя в маленьких долоньках ; Хвилююча мить ; Козацька 

паланка ; Натхнення ; Мандруючи Заходом ; Подорож сновидіннями ; Коломийка ; 

Вальс ранкового проміння ; Пісня північного сяйва ; Розповідь ; Пролітаючи над 
містом. 

144. Українська пісня у звуках бандури : твори укр. композиторів, укр. нар. 

пісні : [навч.-метод. посіб.] / аранж. для капели бандуристів Тетяни Свентах ; Рівнен. 

муз. училище РДГУ. — Рівне : Волин. обереги, 2020. — 131 с. ; 29 см. — Вид. 
коштом міського бюджету відповідно до Програми підтримки книговид. місц. авт. та 

популяризації укр. кн. в м. Рівному на 2016—2020 рр. — 200 пр. — ISBN 978-966-

416-735-9. — [2020-070 Н]. 

Зміст: Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : "… сердитий вітер 

завива...". — Дріжчаний І. Оберіг : "На чужині тебе я бачу в снах..." / 
сл. І. Дріжчаного. — Андрухов А. Моя родина — Україна : "… нащадки славного 

Дніпра..." / сл. О. Богачука. — Вакарчук С. Мить : "Напиши на чужому конверті..." / 

сл. С. Вакарчука. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій : "… товаришу мій..." / 

сл. Б. Лепкого. — Мозговий М. Материнська любов : "Від порога дитинства у далекі 
світи..." / сл. М. Мозгового. — Кос-Анатольський А. Два потоки з Чорногори : 

"… один білий..." / сл. М. Петренка. — Івасюк В. Балада про дві скрипки : 

"Ой зробив хлопчина та й дві красні скрипки..." / сл. В. Марсюка. — Пономарьов О. 

Човен : "І долоні свої простягаю до неба..." / сл. О. Пономарьова. — Бідак І. Ой, на 
Івана Купала : "Ой, на Івана та й на Купала, там дівчинонька...". — Свентах Т. По 

той бік гора : "… по цей бік друга...". 
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145. Український колорит : зб. муз. творів для бандури / [упоряд. та муз. ред.] 

В. Іщенко. — Чернігів : Десна Поліграф, 2020. — 77, [2] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. 

— ISBN 978-617-7833-37-5. — [2020-101 Н]. 

Зміст: Ключник М. Ой на горі жито : "… сидить зайчик...". — Лисенко М. 

Ой коню, мій коню : "… золотая грива...". — Душна Є. Поїхав козак на чужину : 

"… на свому гнідому коні..." ; Летіла зозуля : "… тай стала кувати...". — Лисенко М. 

Де ти доню, барилася : "… на мельника дивилася...". — Іщенко В. Мала баба три 

сини : "… три сини..." ; На вулиці скрипка грає : "… мене мати не пускає..." ; Ой три 

шляхи широкії : "… докупи зійшлися..." / сл. Т. Шевченка ; Продай, милий, сиві 

бички : "… купи мені черевички..." ; У полі могила : "… з вітром говорила..." ; Зійди, 

зійди, місяченьку : "… за коморою..." ; Хмара наступає : "… Дощик накрапає..." ; 

Танцювала риба з раком : "… а петрушка з пастернаком...". — Суворова М. 

Весняночка-погуляночка : "Ой на горі кладочка...". — Іщенко В. Веселі нотки : 

"Нотки, нотки я повчила..." ; Хоч малий я, невеликий : "… зате добре знаю..." / 

сл. М. Даркович. — Грицай А. Грай наша бандурко : "Взимку і весною..." ; 

Кобзаренко молодий : "… на бандурі грає...". — Дремлюга М. Ранкова пісня : "Тихо, 

обережно..." / сл. О. Бродського ; Весняні краплини : "Ще навколо біло-біло..." / 

сл. Г. Бойка ; Дощик, дощику іди : "… на левади, на сади..." / сл. М. Познанської. — 

Філіпенко А. Весняночка : "Прийшла весна..." / сл. Г. Бойка ; Узяла лисичка 

скрипку : "… сіла з нотами під липку..." / сл. О. Журливої. — Коваль М. А я мамі 

подарую сонце : "… нехай світить, нехай гріє...". — Давидова Л. Мала українка : 

"У малого соловейка..." / сл. Л. Вербицької. — Степаненко М. Грай, бандуро, грай : 

"… бандуро, грай..." / сл. П. Воронька. — Корінь Г. Українонько моя : "Там над 

ріками..." / сл. Я. М'ятка. — Ведмедеря М. Немає України без калини : "… як і нема 

без пісні солов'я..." / сл. Г. Клок ; Подарунок : "По травичці зелененькій..." / 

сл. К. Куян ; Україна : "На ромашковому полі..." / сл. Н. Іванюк. — Купчинський Р. 

Чи є в світі краща зірка : "… як моя кохана Ірка...". — Власенко Г. Стояла я і 

слухала весну : "… вона мені багато говорила..." / сл. Л. Українки. — Лазаренко В. 

Запаліть свічки, вкраїнці : "… освітіть задушну ніч..." / сл. М. Ковтонюка. — 

Давидова Л. Верба : "Тане сніг, течуть струмки..." / сл. К. Перелісної. — Волощак Г. 

Весна : "До мого вікна підійшла весна..." / сл. Д. Павличка. — Мовчан В. 

Серпанкова земля : "Не сон-трави, не іван-чаю..." / сл. В. Юхимовича. — Фільц Б. 

На зеленому горбочку : "… у вишневому садочку..." / сл. Л. Українки. — Лісов Р. 

Мальви : "У ріднім краї..." / сл. С. Корнієнко. — Буєвський Б. Що робить сонце? : 

"… уночі..." / сл. М. Вінграновського. — Баглай О. Мій отчий дім : "… де всі стежки 

мої..." / сл. І. Драча ; Ой червона калинонько : "… білий цвіт..." / сл. О. Ільченка. — 

Кириліна І. Вінок у барвінку : "Що під снігом зеленіє..." / сл. К. Пасічної. — Іщенко В. 

Святковий марш ; Знайомий вальс ; Ранкова сурма ; Жартівливий танець ; Нічка 

цікавая ; Полька. — Місевич К. А хто бачив, а хто чув. — Іщенко В. Їхав козак за 

Дунай. — Хоткевич Г. Женчик ; Молодичка. — Лобко М. Вийшли в поле косарі ; 

Ой ходила дівчина бережком. — Діденко Д. Вечір надворі. — Горняткевич А. 

І шумить і гуде. — Бобирь А. Горлиця. — Гвоздь М. Дощик. — Іщенко В. Тропак. 

3.3.3.5 Домра 

146. Обревко І. І. Твори для домри з ансамблем "Узори" : клавір / Іван 

Обревко. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. — 179 с. ; 30 см. — На обкл. авт. не 

зазначено. — 100 пр. — ISBN 978-966-428-724-8. — [2020-099 Н]. 
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Зміст: Варіації на тему української народної пісні "Летіла зозуля". — 

Савицький Р. Гуцулка Ксеня / Я. Барнич. — Українська народна пісня "Біла 

береза". — Геккер В. Мелодія та буковинські козачки. — Монті В. Чардаш. — 

Козлов В. Варіації у стилі фламенко. — Канова да Мілано Ф. Сюїта для лютні ; 

Канцона ; Сюїта для лютні ; Танок. — Фантазія на тему української народної пісні 

"Качур молодий". — Орел С. Фантазія на тему гуцульських народних мелодій. — 

Українська народна пісня "Мамина казка". — Шишкін Г. Угорський чардаш. 

3.3.4 Духові інструменти 

147. Закопець Л. М. Етюди в характерах і настроях : навч.-метод. посіб. / Лев 

Закопець ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т мистецтв, Каф. духових та удар. інстр. 

— Рівне : Волин. обереги, 2019. — 39 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-416-683-3. 

— [2020-064 Н]. 

3.3.4.1 Дерев'яні 

148. Закопець Л. М. Гобойні награвання : вправи на засвоєння ритм. та 

інтонац. формул : навч.-метод. посіб. / Лев Закопець ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 

Ін-т мистецтв, Каф. духових та удар. інстр. — Рівне : Волин. обереги, 2019. — 35 с. ; 

29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-416-684-0. — [2020-059 Н]. 

149. Павленко Л. Сопілка. Перші кроки : твори в пер. для сопілки в супр. 

фонограми з дод. клавіру : 1—2-й рік навчання / Людмила Павленко, Юрій 

Павленко. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 36 с. ; 30 см. — ISBN 978-966-920-

453-0. — [2019-212 Н]. 

150. Павленко Л. Сопілка. Перші кроки : клавір : твори в пер. для сопілки в 

супр. фонограми з дод. клавіру : [1—2-й рік навчання] / Людмила Павленко, Юрій 

Павленко. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. — 36 с. ; 30 см. — ISBN 978-966-920-

454-7. — [2019-213 Н]. 

Зміст: На вулиці скрипка грає. — Лисенко М. Пісенька лисички. — Цвіте 

терен ; Ішов козак потайком ; Тече вода каламутна. — Метлов М. Павук і муха. — 

Моцарт В. А. Алегретто. — Бортнянський Д. Колискова. — Люллі Ж. Пісенька. — 

Марширують козаченьки. — Гедіке О. Пісня. — Аннушка. — Луканюк С. 

Гуцульська мелодія. — Ой у гаю при Дунаю ; Санта Лючія ; Ой ти Галю, Галю 

молодая. — Чайковський П. Танець. — Аренський А. Журавель. — Ревуцький Л. 

Ой єсть в лісі калина. — Ніч яка місячна ; Ой Марічко, чичери. — Павленко Л. 

Весна-весняночка. — Гуцульські наспіви / аранж. Ю. Павленка. 

151. Партитури для дитячих джаз-ансамблів та ансамблів дерев'яних духових 

інструментів : укр. нар. пісні в оброб. укр. композиторів та аранж. Олександра 

Мостового : для ст. кл. дит. муз. шк., муз. від-нь початк. спец. мистец. навч. закл. — 

Вінниця : Нілан, 2018. — 79 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7121-99-1. 

— [2020-092 Н]. 

Зміст: Саратський О. Коломийка / аранж О. Мостового. — Ой під вишнею ; 

Чом ти не прийшов ; І шумить і гуде ; В'язанка українських пісень. 

152. Щербанюк В. Ф. Збірка п'єс для юного саксофоніста : навч.-метод. посіб. 

для учнів духового від. МШ та ШМ / Володимир Щербанюк. — Чернівці : 

Місто, 2019. — 167 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-652-261-4 (у паліт.). — 

[2020-131 Н]. 

Зміст: Сніжинка ; Старий млин ; Забутий мотив ; Дорога до дому ; На 

перехресті ; Метелиця ; Дзига ; Повітряна куля ; Два дубочки ; Морозець ; Веснянка ; 
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Золота рибка ; Старий капелюх ; Маленька полька ; Пісочний годинник ; Дивний 

сон ; На уроці ; Снігова баба ; Вітерець ; Мокрий асфальт ; Квітка надії ; Вальс ; 

Буковиночка ; Лісова красуня ; Пісня старого мисливця ; Музичний дарунок ; 

Кумедний ведмедик ; Водопад ; На лижах ; Джерельна вода ; Музична дрібниця ; 

Бузок ; Крижана бурулька ; По під гірку ; Від подружки ; Нотний ланцюжок ; 

Абрикосовий цвіт ; Весела гра ; Полька "Панська" ; Ляльковий карнавал ; Осінній 

ескіз ; Молочний шлях ; Однорогий олень ; Веселий наспів ; Квітковий міст ; 

Рахівниця ; Білий півень ; Диригентська паличка ; Вишиванка ; Одинокий птах ; 

Полька ; Перше слово ; Час пік ; Музекспрес ; Золотий ключик ; Парасолька ; 

Скіфські дороги ; Гопак ; Зимовий візерунок ; Українські вечорниці ; Біла акація ; 

Червона калина ; Хлопчик та дівчинка ; Біля хати виноград ; Спілі вишні ; Канікули ; 

Зозулечка ; Коломийка ; Моя вітчизна ; Мідний вершник ; Іграшковий солдат ; Діва ; 

Жарт ; Сирба № 1 ; Флейлекс ; Водолій ; Ретро стиль ; Танок ; Патріотична пісня ; 

Сирба № 2 ; Наспів маленького негра ; Білі лебеді ; Скерцино ; Марш Діда Мороза ; 

Тенісний м'ячик ; Рондо ; Сонатина. 

3.3.4.2 Мідні 

153. Олексієнко В. П. Українські народні пісні в перекладі для валторни та 

фортепіано / Володимир Олексієнко. — Київ : Фенікс, 2020. — 34, [1] с. ; 30 см + 1 

парт. для валторни (16 с.) — 50 пр. — ISMN 979-0-9007146-9-5. — [2020-071 Н]. 

Зміст: Диби-диби. — Степовий Я. Ой на горі жито ; Женчичок бренчичок ; 

Соловеєчку сватку, сватку ; Край долини мак ; Щебетала пташечка. — Ревуцький Л. 

Прилетіла перепілонька ; Подоляночка ; Я коза ярая ; Павук сірий ; Ой єсть в лісі 

калина ; Іди, іди, дощику ; Галя по садочку ходила ; Вийди, вийди, сонечко. — 

Красєв М. Веселі гуси. — Лисенко М. Ой джигуне, джигуне. — Дремлюга М. 

Вербовая дощечка ; Як діждемо літа ; Ой минула вже зима. — Чайковський П. 

Вийшли в поле косарі. — Вериківський М. Котику сіренький. — Андрєєва О. Був 

собі журавель. — Ступницький В. Корольок. — Компанієць Г. Два півники. — 

Шульман Н. Стоїть гора високая. — Олексієнко Р. Ніч яка місячна. — Заремба В. 

Дивлюсь я на небо. — Кучеров В. На вулиці скрипка грає. — Косенко В. Взяв би я 

бандуру ; Реве та стогне Дніпр широкий. — Скороход К. Вечір надворі. — 

Надененко Ф. Чорнії брови, карії очі. — Верета Г. Гей, там на горі Січ іде ; Ой у 

лузі червона калина ; Вже вечір вечоріє. 

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання  

для духових інструментів 

154. Горбаль Я. М. Методика проведення індивідуальних занять з гри на 

духових та ударних інструментах : [навч.-метод. посіб.] / Я. Горбаль, В. Горбаль ; 

Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Каф. муз. мистецтва. — 

Дрогобич (Львів. обл.) ; Львів : Посвіт, 2019. — 75 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр. в 

підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-617-7835-36-2. — [2020-080 Н]. 

155. Горбаль Я. М. Характерні особливості сучасного духовного ансамблевого 

виконавства : навч.-метод. посіб. з курсу "Методика репетиц. роботи з орк." для 

курсантів та студентів муз. навч. закл. України / Я. Горбаль, В. Горбаль ; Нац. акад. 

сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Каф. муз. мистецтва. — Дрогобич 

(Львів. обл.) ; Львів : Посвіт, 2020. — 267 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 267 (4 назви). — 

300 пр. — ISBN 978-617-7835-48-5. — [2020-115 Н]. 
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4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ  

ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

156. Зигельбаум Ф. Р. Сборник нотных книг = Collection of music books : избр. 
песни, романсы, произведения для фп. и орк. различ. составов / Феликс Зигельбаум. 
— Одесса : Астропринт, 2019. — 900 с. : портр. ; 15 см. — Текст рус., укр., англ. — 
100 экз. — ISMN 979-0-707538-00-5 (в пер.). — [2020-027 Н=13810] Содерж.: Я под-
слушал : "… у птиц…" ; Юла : "Я цветок тебе дарила…" ; Почтальон : "Мой змей, 
изумрудный и лёгкий…" ; Не всегда : "За таким летят черны вороны…" ; Ночная 
серенада : "Под тёплой луною мы с вами гуляли…" ; Лебеди : "Просто жить увы, не 
просто…" ; Пожелай удачи : "… Подари коня…" ; Ангелы летят : "Ангелы, ангелы 
над страною летят…" ; Морской бой : "Дикий пират или чей-то приватир…" ; Скит : 
"В тихой сторонке стоял малый скит…" ; Самовар : "А ты мой миленький 
возьмёшь…" ; Обними : "Нет тебя милей…" ; Песня про морковь : "Меня согрела 
сонным…" ; Встреча во Вселенной : "Свет от луны и от солнца…" ; А зимой и 
осенью : "… я зимой и осенью…" ; Крылья Евангелины : "Сколько боли? Море 
боли…" ; Одесский тост : "Друзья, прибуду я в Одессу…" ; У вечернего океана : 
"Планеты сияют и звёзды сияют…" ; Дымка : "Журавлиной окружной дороге…" ; 
Над морем : "Песни над морем…" ; Муза-друг : "У тебе по-прежнему и зимой 
тепло…" ; Трагедии : "На поле чёрном наших трагедий…" ; Степью ветер : "Степью 
да степью ветер гуляет…" ; Весёлый круг : "Праздник светлый, праздник ждали мы 
тебя…" ; Марш "Кадетский вальс" : "Юный вальс, светлый вальс…" ; Секрет : 
"Каждою ночью, тёмною ночью…" ; Итальянцы : "… дружно ходят к вам на 
танцы…" ; Сон мой хороший : "Сон мой, приснись мне теперь…" ; Феномен неба : 
"Мить рахувати долю тих, хто правди духом став…" ; Шар : "Воздухом кружится, 
движется шар…" ; Что это было? : "… Если и было…" ; Граммофон : "Мой 
волшебный и хороший…" ; Звёздочка : "За тёмными корнями…" ; Философский 
вальс : "Встречаться нам ещё…" ; Мелодия зари : "А когда с тобою мы…" ; Ария : 
"Степь серебрится…" ; Кто вы? : "… Почему всегда со мною…" ; Богоборчество : 
"Почему Бог, в огромной душе…" ; Хая-я-я-я : "Иерусалим, светлый город…" ; 
Золотой район : "В золотом районе тихо…" ; Про баню и иронию : "Время холодное, 
ночь новогодняя…" ; Солнце светит : "Над Украиной солнце светит…" ; Песней о 
самом главном… : "Где ты белейший…" ; Широкие степи : "Нигде иной 
свободы…" ; Свет и тень : "Я бросаю свет на тень…" ; Твои стихи : "Быть слову 
летописцем…" ; По осени : "Нам считать по осени…" ; Гитарный романс : 
"Я придумал, я тебя придумал…" ; Малиновое лето : "Сладким малиновым 
летом…" ; Буратино : "Чудо старинное, тайна старинная…" ; Просто измена : "Вот 
снова измена…" ; Когда ночь некрасива : "Грешные люди, на темной земле…" ; На 
рассвете — туман : "… и под ним снег…" ; Гимн-Музыка : "Музыка имя, музыка 
рана…" ; Первая любовь ; Вальс-полёт ; Вода и соль ; Горы и звёзды ; Мгновенье ; 
Сентиментальная ; Золотая Орда ; Плясовая по-селянски ; Клондайк ; Счастливый 
барон ; Легенда Севера ; Ресторан на двоих ; Колыбельная ;  Народная любовь ; 
Шторм ; Ранчо ; Рисовое зёрнышко ; Море широкое ; Лайф ; Тонкий восток ; 
Полувальс ; Странствующий рыцарь ; Зимняя мелодия : "Зима, кругом зима…" ; 
Трубач : "Аааа…" ; Двенадцатый луч : для фп. ; Ледяная снежная : "Мы с тобой 
сошлись зимой…" ; Кино молодых : "Анна…" ; Романс "Ноктюрн" : "Дрожа на 
дальних поворотах…" ; Ноктюрн : "Дрожа на дальних поворотах…" ; Зимний вечер : 
"А зимний вечер нас нашел…" ; Платина лета : "До волос пшеничных…" ; Два 
попурри для большого симфонического оркестра ; Соната-вальс на темы авторских 
песен ; Одесская симфония. 
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157. Наш творчий доробок. Вінницька дитяча музична школа № 1 : [збірник / 

підгот.: Колесник О. А., Новаковська О. Л.] ; Департамент культури Вінниц. 

міськради. — Вінниця : Нілан, 2018. — 71 с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-

0-9007129-4-3. — [2019-211 Н]. 

Зміст: Мендік Л. Карнавал у лісі ; Сумний клоун ; Вечірні роздуми ; Осінній 

етюд : "В Стрийському парку клени..." / сл. Р. Братуня. — Колесник О. Гроза. — 

Балінова А. Fuga e-moll. — Немченко Н. Лякливий зайчик : "Сірий зайчик-

стрибунець..." ; Маринка : "Що за сміх лунає дзвінко...". — Швець В. Музики на 

весіллі ; Віслючок везе песика і мавпочку в парк ; Перед мандрівкою до Італії ; 

Віденський сувенір. — Яровий К. Вінницький ранок ; Вальс. — Шаїнський В. 

Пісня про коника. — Петербургський Є. Синий платочек. — Громова Л. Попурі : 

на тему укр. нар. пісень. — Томчук С. По садочку ходжу : укр. нар. пісня. — 

Пекарчук Я. Гиля, гиля, сірі гуси. — Лепешко В. Вишиванка з гопачком : 

"У братика Іванка, сорочка вишиванка..." / сл. В. Кленца, аранж. В. Оленич. — 

Павленко Т. Світанковий край : "На світанку рано..." / сл. І. Сабашиної. — 

Бувайло С. Жартівлива мозаїка / аранж. В. Степанчука. 

158. Пасічник Л. Барви : [п'єси для фп., інстр. анс. різного складу, вокал.-

інстр. вокал. та хор. твори] / Любомир Пасічник. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 

2020. — 35, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707537-62-6. — [2020-142 Н]. 

Зміст: Барви : для фп. ; Бойківські мотиви : для фп. ; Вальс № 3 : для фп. ; 

Політ метелика : для фп. ; Мелодія дощу : для двох скрипок і фп. ; Жарт : для двох 

скрипок і фп. ; Спогад : для скрипки і фп. ; Ой, у лузі струзі : "Ой, у лузі струзі, ясна 

зірка сяє..." : для міш. хору ; Весна : "Чарівним теплом..." : для голосу в супр. 

сопілки, скрипки і фп. ; Горянка : "На плаях весною..." : для вок. тріо в супр. фп. ; 

О, Богородице Діво : "… Маріє..." : для голосу і фп. 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ  

ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.1. Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори 

159. Яциневич Я. М. (1869—1945) Скорбна мати : ораторія на чотири частини 

для хору, двох солістів-сопрано, орк. (клавір) / муз. Якова Яциневича ; поезія 

П. Тичини ; [вступ. ст. В. Кузик] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : Вид-во ІМФЕ, 2019. — 

58, [1] с. : портр. ; 29 см. — На 5-й с.: До 150-річчя Я. Яциневича. — Бібліогр. в кінці 

вступ. ст. — ISBN 978-966-02-8906-2. — [2020-016 Н]. 

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.  

Музика до шкільних вистав і радіопостановок 

160. Ведмедеря М. О. Сію, сію, посіваю... віршов. казки-п'єси / [муз. Вед-

медеря М. О. ; сл.] Т. Гнатович. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2019. — 55 с. ; 24 см. 

— Авт. муз. зазначено на 54-й с. — 100 пр. — ISBN 978-966-07-3553-8. — [2019-

204 Н]. 

161. Чавдаров С. Х. (1892—1962). Повне зібрання духовних творів / С. Чав-

даров ; [упоряд. О. В. Засадна]. — Київ : Наук. столиця, 2020. — 47, [13] с. : портр. ; 

29 см. — (Духовна музика Розстріляного Відродження ; кн. 2). — Бібліогр. в підрядк. 

прим. вступ. ст. — Вид. коштом І. та А. Коломієць. — 200 пр. — ISMN 979-0-

9007177-0-2. — ISMN 979-0-9007177-1-9. — [2020-124 Н]. 
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6 ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

162. Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович. Повне зібрання хорової та педа-
гогічної спадщини : [з передм. та комент] : до 140-ї річниці від дня народж. / 
А. Ф. Завальнюк. — Вінниця : Твори, 2019. — 699 с., [1] арк. портр., [8] арк. іл. с. : 
іл., карта, портр. ; 25 см. — Частина тексту англ. — Частина тексту парал. укр., англ. 
— Бібліогр.: с. 691—696. — 200 пр. — ISBN 978-966-949-145-9 (у паліт.). — [2019-
207 Н]. 

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ  

І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ. 

МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ 

ВИДАННЯХ 

163. Верховинець В. (1880—1938). Весняночка : (посібник : скор. передрук) / 
Василь Верховинець ; упоряд. Л. Огнєва ; Всеукр. культур.-освіт. Асоц. гуман. 
педагогіки. — Дніпро : Домінанта Прінт, 2020. — 162 с. : іл., портр. ; 30 см. — 
(Антологія гуманної педагогіки. Класична педагогічна спадщина України). —  
На 3-й с. авт.: Василь Верховинець (Костів). — Бібліогр. в підрядк. прим. 
вступ. ст. — 50 пр. — ISBN 978-617-7371-66-2. — [2020-117 Н]. 

164. Використання довідкових матеріалів з музичної грамоти : метод. рек. для 
ВНЗ культури і мистецтв І—ІІ рівнів акредитації / уклад. С. П. Поляковська ; М-во 
культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. —  
2-ге вид. — Вінниця : Нова Кн., 2020. — 42 с. : іл., табл. ; 24 см. — Назва обкл.: 
Довідковий матеріал з музичної грамоти. — Бібліогр.: с. 41 (15 назв). — ISBN 978-
966-382-823-7. — [2020-054 Н]. 

165. Вознюк П. Т. Гармонія : навч.-метод. посіб. з мелодіями для гармонізації : 
для ВНЗ культури і мистецтв І—ІІІ рівнів акредитації / Вознюк П. Т., Поляков-
ська С. П. ; М-во культури України, Держ. наук.-метод. центр змісту культур.-
мистец. освіти. — 2-ге вид. — Вінниця : Нова Кн., 2019. — 141 с. ; 20 см. — 
Бібліогр.: с. 140—141 (18 назв). — ISBN 978-966-382-784-1. — [2019-198 Н]. 

166. Зеленецька І. О. Канони та їх різновиди у роботі з дітьми : навч.-метод. 
посіб. / [авт. метод. забезп. та упоряд. нот. матеріалу] Зеленецька І. О. — Кам'янець-
Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка (Сисин О. В.), 2020. — 139 с. : портр. ; 29 см. 
— Текст укр., рос. — Частина тексту парал. укр., рос. ; рос., італ. — Бібліогр.: с. 137 
(7 назв). — ISBN 978-617-539-327-7. — [2020-088 Н]. 

167. Качмар Н. Введення до предмету "Музичне мистецтво. Українська 
народна музична творчість" / Надія Качмар, Людмила Паршина. — Львів : Растр-7, 
2020. — 94 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 93—94 (28 назв). — 100 пр. — ISBN 978-
617-7864-52-2. — [2020-051 Н]. 

168. Ломоносова Н. О. Гармонічні диктанти : навч.-метод. посіб. для учнів  
9—11-х кл. спеціаліз. муз. шк. / Н. О. Ломоносова. — Одеса : Астропринт, 2019. — 
70 с. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 70 (13 назв). — 100 пр. — ISMN 979-0-9007147-8-7. — 
[2020-032 Н]. 

169. Медриш І. Д. Хрестоматія музичних прикладів до підручника "Світова 
музична література". Вип. 2 / Ірина Медриш. — Чернівці : Місто, 2020. — 123 с., 
[2] арк. іл. с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-652-271-3. — [2020-129 Н]. 

170. Музичне мистецтво : підруч. для учнів 1-го кл. початк. шк. / Волков О. Г. 
[та ін.]. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Люкс (Верескун В. М.), 2018. — 256 с. : іл. ; 
24 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7218-47-9. — [2020-005 Н]. 
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171. Петрова А. А. Дом, в котором живет музыка = Дім, у якому живе музика : 

учеб. пособие [для детей мл. и сред. дошк. возраста] / А. А. Петрова. — Днипро : 

Освіта України, 2019. — 112 с. : ил. ; 22х30 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-617-7777-

85-3 (в пер.). — [2020-011 Н]. 

172. Рева В. Я. Мелодичні диктанти. Другий клас : навч. посіб. / В. Я. Рева. — 

Краматорськ (Донец. обл.) : Друк. дім, 2020. — 32, [1] с. : портр. ; 21 см. — 50 пр. — 

ISBN 978-617-7415-43-4. — [2020-028 Н]. 

173. Теорія музики : І рівень : навч. посіб. Ч. 1 / [авт. ідеї та уклад. Фур-

дуй Ю. В.] ; Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки, Муз. шк. — Дніпро : Ліра, 

2019. — 160 с. : іл., табл. ; 30 см. — На обкл. у надзаг.: Нац. система муз. освіти. — 

Бібліогр.: с. 160 (12 назв). — 50 пр. — ISBN 978-966-981-267-4. — ISBN 978-966-

981-268-1 (ч. 1). — [2020-020 Н]. 

174. Теорія музики : І рівень : робочий зошит. Ч. 2 / [авт. ідеї та уклад. 

Фурдуй Ю. В.] ; Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки, Муз. шк. — Дніпро : 

Ліра, 2019. — 147 с. : іл. ; 30 см. — На обкл. у надзаг.: Нац. система муз. освіти. — 

Бібліогр.: с. 146 (12 назв). — 50 пр. — ISBN 978-966-981-267-4. — ISBN 978-966-

981-268-1 (ч. 2). — [2020-021 Н]. 

175. Теорія музики : (4-й курс) : навч. посіб. для студентів муз. коледжу зі 

спец. "Муз. мистецтво" / [уклад. Лютько Л. П.] ; Дніпропетров. акад. музики 

ім. М. Глінки, Муз. коледж, Циклова коміс. "Теорія музики". — Дніпро : Ліра, 2019. 

— 115, [1] с. : табл. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 114—115 (31 назва). — 50 пр. — 

ISBN 978-966-981-285-8. — [2020-019 Н]. 

176. Українські пісні та поспівки на уроках сольфеджіо для учнів І—ІІІ класів 

ДМШ : навч.-метод. посіб. / [авт.-упоряд.] Л. Телішевська. — Львів : Растр-7, 2020. 

— 35 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-7864-74-4. — [2020-152 Н]. 

177. Шишова Д. Музыка шаг за шагом. Просто — о музыке : пособие для 

детей и взрослых / Шишова Дарья. — Днипро : Середняк Т. К., 2020. — 100 с. : ил., 

табл. ; 30 см. — 50 экз. — ISBN 978-617-7953-07-3. — [2020-146 Н]. 

178. Щербанюк В. Ф. Веселка в соль-мажорі : навч.-метод. посіб. для учнів 

духов. відділів МШ та ШМ / Щербанюк Володимир Федорович. — Чернівці : Місто, 

2018. — 247 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-652-234-8 (у паліт.). — [2020-

007 Н]. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
*
 

                                                 
*Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 

Агагабов С. 39 

Агуадо Д. 135 

Адамська Н. 76 

Александров А. 123 

Александров В. 19 

Александрова Л. 19 

Алексанян А. 139 

Алексеєнко Б. 102 

Алжнєв Ю. 77 

Алієва Л. 75 

Анастас'єв А. 55 

Андре А. 102 

Андресюк П. 39 

Андрєєва О. 153 

Андрієвська Н. 39 

Андріїв А. 15 

Андрійчук П. 15 

Андрухов А. 72, 144 

Антків Ю. 72 

Антонич Б-І. 31 

Антонова Л. 73 

Аполлінер Г. 102 

Аренський А. 150 

Артёмов В. 53 

Аугадо Д. 136 

Афанасенко Т. В. 93 

Ахмадулина Б. 49 

Ахматова А. 49 

Бабій О. 13, 72 

Багата Н. 55 

Багірова В. 66, 72 

Баглай О. 145 

Бадельт К. 86, 114 

Баєв Є. 135 

Бакланова Н. 123 

Балема М. 22, 72 

Балінова А. 157 

Бальмонт К. 49 

Баран М. 15 

Баранов В. 31 

Барвінський В. 94 

Барнич Я. 111, 146 

Барток Б. 135 

Батюк І. 54 

Батюк П. 15 

Бах Й. С. 39, 102,  

 135, 136, 140 

Бах Ф. Е. 102 

Бачук І. 74 

Бебешко З. 66 

Бегун Л. 72 

Безверхий С. 30 

Безкоровайна Н. 95, 96 

Безкоровайний Б. 95, 96 

Безкоровайний В. 95, 96 

Бейл А. 102 

Бекіров У. 97 

Бенда Й. 102 

Бентог Г. 102 

Берг А. 102 

Берд В. 102 

Бердяєв С. 19 

Беркович І. 102 

Берлин А. 45 

Бернат Ф. 134 

Бетховен Л. 59, 102, 123 

Бец О. 78 

Бикова М. 126 

Бичко В. 31, 76 

Бігдай Я. 39 

Бідак І. 144 

Бізе Ж. 114 

Бікеєв Р. 46 

Білавич Х. 42 

Білак С. 12 

Білаш О. 19, 39, 108 

Білик І. 72 

Білик Й. 70 

Білоус Д. 44, 66 

Бітбунов С. 14 

Бічуєв В. 55 

Близнюк В. 35, 50, 60 

Бобирь А. 145 

Бовканюк П. 76 

Богачук О. 55, 72, 144 

Боднаренко Є. 25 

Божко Л. 139 

Бойко А. 135 

Бойко В. 31 

Бойко Г. 66, 76, 145 

Бойченко П. 39 

Бондаренко Ж. 45 

Бондарєва О. 55 

Бондарчук П. 66 

Бонковський Д. 39 

Бордецький В. 25 

Борисюк К. 72 

Борозенець К. 31 

Бортнянський Д. 14,  

 39, 102, 150 

Борута Я. 25 

Босий О. 43 

Боттезіні Дж. 132 

Бражнікова Л. 72 

Брамс Й. 59, 102, 136 

Братан М. 55 

Братунь Р. 157 

Брацин А. 123 

Брик М. 72 

Бровдя М. 12 

Бродський М. 145 

Брустінов Л. 98 

Бувайло С. 157 

Будлянський М. 53 

Буєвський Б. 145 

Булахова І. 38 

Бурмака М. 43 

Бутко Т. 43 

Бюкнер А. 136 

Вагілевич К. 66 

Вакарчук С. 144 

Васечко Ф. 72 

Василик Д. 28 

Васильєва Т. 59 

Василько І. 28 

Ватутіна Б. 44 

Вебер К-М. 102 

Ведель А. 72 

Веденко М. 55 
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Ведмедеря М. 61, 66,  

 145, 160 

Векерлен Ж.-Б. 59 

Вербец А. 49 

Вербицька Л. 145 

Вербицький М. 13, 14,  

 72, 80, 141 

Верета Г. 153 

Вериківський М. 153 

Верменич В. 72 

Верховинець В. 163 

Верьовка Г. 123 

Веселовський Б. 25, 102 

Вєдєрніков М. 14 

Вєтушко С. 135 

Вирган І. 31 

Виспінський І. 72 

Витвицький В. 25 

Витвицький С. 39 

Вишневецький Л. 55 

Вівальді А. 72, 102, 114 

Вієтті Н. 39 

Візе Р. 136 

Візнович О. 44 

Віленський К. 108, 136 

Віленський М. 136 

Вільямс Дж. 83, 114 

Вінграновський М. 145 

Вінник О. 30 

Вінницький О. 135 

Вірна Л. 55 

Власенко Г. 145 

Власова Т. 43 

Власюк П. 50, 53, 56 

Вовк В. 135, 136 

Вовк М. В. 57 

Вовк С. 50 

Вознюк Л. 72 

Вознюк П. 165 

Войт В. В. 137 

Войт В. І. 137 

Войтенко О. 88, 89 

Войцехівська Л. 62 

Войцехівська М. 15 

Волков О. 170 

Волощак Г. 42, 63, 145 

Волощук В. 30 

Вольвач П.  31 

Воньо М. 22, 72 

Воробкевич І. 28, 137 

Вороний М. 13, 15, 31 

Воронько П. 145 

Восколович Л. 53, 68 

Г. К. 25 

Габорець С. 12 

Гавриленко С. 64 

Гаголин М. 78 

Гадзяцький В. 108 

Гайворонський М. 23, 109 

Гайдн Й. 102, 135, 140 

Гайдук В. 12 

Галанзовська О. 50 

Гальяно Р. 86 

Гапон Л. 75 

Гвоздь М. 145 

Гвоздь О. 49 

Гедіке О. 135, 140, 150 

Гейнце Б. 136 

Геккер В. 146 

Гелетюк Ю. 99 

Гендель Г. 140 

Гендель Ф. 39 

Геринович Р. 42 

Герц М. 78 

Гершвін А. 77 

Гершвін Д. 77 

Гірський Б. 19 

Гладкий Г. 13, 22 

Гладков Г. 136 

Глібов Л. 66 

Глієр Р. 108 

Гнатович Т. 160 

Гнатюк Г. 76 

Гнатюк І. 31 

Гнєсіна О. 136 

Годлевський В. 114 

Гойда Ю. 12 

Голованов М. 14 

Головатий А. 141 

Головач Ю. 31 

Головко О. 19, 90 

Головчак М. 115 

Голубєв О. 13 

Гольонко Л. 65 

Гончарук І. 53 

Горбаль В. 91, 154, 155 

Горбаль Я. 91, 154, 155 

Горбатюк В. 139 

Горбатюк І. 139 

Горбульскіс Б. 72 

Горик Н. 66, 76 

Горішній Я. 72 

Горняткевич А. 145 

Горобченко О. 90 

Городничий М. 56 

Граунпер Х. 140 

Грибачев Н. 55 

Григорук В. 54 

Гринник О. 66 

Гринькевич І. 50 

Грись Т. 12 

Грицай А. 145 

Грібова О. 50 

Гріг Е. 114, 140 

Грідін В. 85 

Грінченко Б. 66 

Громова Л. 157 

Грудин В. 100 

Грузинский П. 30 

Грушовський Т. 12 

Губа А. 102 

Губар М. 34 

Гудковская И. 47 

Гузь М. 139 

Гулак- 

Артемовський С. 39 

Гуманенко Н. 105 

Гуменюк В. 50 

Гуменюк И. 49 

Гуменюк М. 54 

Гуно Ш. 39, 85 

Гурільов О. 136 

Гусаковський А. 102 

Гусар М. 8 

Гутник В. 50 

Гушак В. 19 

Давиденко Л. 44 

Давидова Л. 145 

Даник В. 53 

Данканич М. 33 

Данкулинець М. 12 

Даркович М. 145 

Дворжак М. 101 

Дейнега О. 31 
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Демиденко В. 38 

Демиденко Г. 44 

Дёмин А. 45 

Демків Б. 9 

Дем'яненко О. 170 

Денега Р. 54 

Денис О. 103 

Денис Я. М. 132 

Дергач В. 31 

Дергачев А. 45 

Дерев'ягіна Є. 14 

Джакоббі 39 

Дженкінс К. 114 

Джуліані М. 135, 136 

Димань Т. 67 

Діабеллі А. 135, 136 

Діденко Д. 145 

Діденко І. 44 

Дідусенко-Палій О. 49 

Діянич В. 12 

Дмитренко Т. 30 

Дога Є. 83 

Долинський С. 72 

Долматовский Е. 30 

Домашенко Т. 44 

Драбчук І. 78 

Драйден Дж. 102 

Драч І. 145 

Дремлюга М. 145, 153 

Дріжчаний І. 144 

Дубовалова Є. 55 

Дубовалова Н. 55 

Дубовалова С. 55 

Дулиба І. 36 

Дунаєв А. 55 

Душна Є. 145 

Душний А. 83, 85, 115 

Екєр Я. 112, 113 

Елінгтон Д. 77, 102 

Єльцова А. 51 

Єфімова В. 35 

Желізняк О. 53 

Жидик И. 49 

Жилінський А. 102 

Жолоб С. 31 

Жук Н. 53 

Жуковский В. 49 

Жупанин С. 66, 70 

Журлива О. 145 

Забіла Н. 70, 72 

Завадович Р. 31, 66, 76 

Завалішина М. 72 

Завальнюк А. 162 

Задор Д. 12 

Зажитько І. 46, 52 

Зайка М. 53 

Заклецька А. 43 

Закопець Л. 147, 148 

Закревський В. 30 

Заремба В. 102, 153 

Засадко Л. 72 

Засадна О. 161 

Засенко П. 31 

Затинченко О. 135 

Затуловський Л. 81 

Захарченко Р. 31 

Зеленецька І. 166 

Зеніч В. 68 

Зигельбаум Ф. 156 

Зінкевич А. 46 

Зінченко І. 19 

Зубицька-Земна Н. 31 

Иванов В. 49 

Іваницький В. 44 

Іванишин В. 54 

Іванова-Крамська Н. 136 

Іванов- 

Крамський О. 135, 136 

Іванців І. 25 

Іванченко Є. 31 

Іванченко М. 31 

Іванюк Н. 145 

Івасик В. 9 

Івасюк В. 78, 144 

Ігнатова Л. 44 

Ігоркін Ю. 74 

Ілларіа 43 

Ільченко О. 145 

Іонафан (Єлецьких) 27 

Іщенко В. 145 

Іщенко Ю. 119, 120 

Їжак Г. 15 

Кабалевський Д. 136 

Кавуненко О. 102 

Каденко С. 121 

Казанко О. 44 

Калатауд Б. 135 

Калачевський М. 108 

Калинець І. 66 

Калиниченко В. 72 

Каменська В. 102 

Камінський Б. 53, 56, 68 

Канич А. 15 

Кано А. 136 

Канова да Мілано Ф. 146 

Каплієнко-Ілюк Ю. 81 

Капутікян С. 31 

Карабиць І. 87, 122 

Караманов А. 108 

Карась П. 72 

Кардосо Х. 135 

Каркассі М. 135, 136 

Карозо Ф. 135 

Карпенко Є. 69 

Карпенко Л. 102 

Карпицька Ю. 21 

Карпюк А. 44 

Каруллі Ф. 135, 136 

Карш Н. 123 

Касилов Ю. 30 

Каспер О. 76 

Кауркіна О. 117 

Кауфман Л. 39 

Кацан О. 72 

Качмар Н. 167 

Каччіні Дж. 39 

Квасневський В. 48 

Квітчаста К. 72 

Керубіні Л. 72 

Кирейко В. 123 

Кириліна І. 145 

Кириченко Ф. 92 

Кишакевич Й. 25 

Кишко І. 123 

Кім Ю. 60 

Кленец В. 157 

Кленова Л. 55 

Климовський С. 109 

Клин В. 102 

Клімашевський В. 102 

Клок Г. 145 

Ключник М. 145 

Кобець О. 31, 66, 68 

Кобільник Л. 70 
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Ковалёва И. 45 

Коваленко К. 49 

Ковалко В. 90 

Коваль В. 138 

Коваль Г. 31, 70 

Коваль М. 139 

Ковтонюк М. 145 

Ковчук О. 78 

Когут Л. 31 

Кодай З. 77 

Козак Є. 19, 28, 123 

Козак І. 12 

Козак С. 36 

Козак Т. 46 

Козакова Р. 31 

Козаренко О. 47 

Козицька К. 31 

Козлов В. 135, 146 

Козловський В. 37 

Колесник О. 157 

Коломиєць О. 138 

Коломієць А. 161 

Коломієць Н. 31, 55 

Коломієць Т. 66 

Кольцова О. 43 

Коляда О. 29, 38 

Комарівна Г. 80 

Комаровський А. 123 

Коміна В. 47 

Комітас 136 

Компанієць Г. 153 

Компанієць Л. 66 

Кониський О. 13, 14,  

 72, 141 

Кононенко Д. 31 

Конощенко В. 138 

Копенков О. 135 

Копинець Ф. 12 

Копиця В. 53 

Кордупль М. 72 

Кореллі А. 102 

Корінь Г. 145 

Корнієнко С. 138, 145 

Коровайна К. 44 

Корольова Т. 76 

Корчевський П. 55 

Корчма Л. 45 

Коршунов В. 49 

Кос-Анатольський А. 28,  

 72, 103, 144 

Косенко В. 153 

Косовичева М. 66 

Косовський І. 19 

Костенко Л. 31, 42,  

 63, 70 

Костецький А. 66 

Костюк А. 30 

Костюк О. 56 

Костюк С. 102 

Котко Д. 19, 25, 72 

Кошара Н. 31 

Кошиць О. 14, 72 

Кравцевич Г. 71 

Кравченко Н. 44 

Кравченко У. 66, 74 

Красєв М. 123, 153 

Кренців Я. 39 

Кречко М. 12 

Кривко В. 47 

Кривошеин М. 55 

Крижанівський Д. 13, 144 

Крилатов Є. 135 

Кримська І. 53 

Кримський А. 31 

Криницький В. 56 

Криса О. 46 

Крищенко В. 25, 31,  

 44, 76 

Крігер І. 140 

Кротюк О. 43, 46 

Крохмаль В. 14 

Крушельницька О. 66 

Кубик М. 15 

Кудрик Б. 82 

Кузеля З. 111 

Кузменко С. 66 

Кузьменко В. 15, 55 

Куксаль В. 44 

Кулик В. 55 

Кулик Н. 73 

Кулиниченко Н. 45 

Кулиновська В. 135 

Куличенко А. 21 

Куліш Л. 55, 72 

Куновський І. 28 

Купровська Д. 72 

Купчинський Р. 9, 13,  

 31, 145 

Кур'ян Л. 50 

Кутень І. 15 

Кухарська Т. 50 

Кухарук Д. 72 

Кучер Б. 25 

Кучеров В. 153 

Кучко В. 76 

Кущій Н. 55 

Куян К. 145 

Кюфнер Й. (І.) 135 

Лавренчук В. 46 

Лагидзе Р. 30 

Лазаренко В. 145 

Ластовецька- 

Соланська З. 1 

Ластовецький М. 1, 104 

Ластовська В. 50 

Латанський В. 31 

Левідова Д. 102 

Левітова Л. 123 

Легіт А. 31 

Ленская Л. 45 

Леоненко В. 53 

Леонтович М. 14, 72, 123 

Лепешко В. 157 

Лепкий Б. 13, 116,  

 137, 144 

Лепкий Л. 13, 144 

Лешинський Л. 50 

Лещинська Н. 50 

Лизогуб О. 102 

Лисаковський О. 123 

Лисенко М. 13, 14, 39,  

 72, 80, 123, 129, 138, 

 141, 145, 150, 153 

Лисицький М. 47 

Лисич М. 63 

Литвиненко Л. 54 

Литовченко Г. 31 

Лиховець Ф. 55 

Ліннеманн М. 135 

Лісова Р. 72, 138, 145 

Ліст Ф. 102 

Ліхман Б. 78 

Лобко М. 145 

Лобозінська І. 31 
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Логвинова Г. 33 

Лоза А. 45 

Лозинська М. 72 

Лозі Й. А. 135 

Лозовий О. 55 

Лойтра П. 40 

Локтєва В. 123 

Ломоносова Н.  168 

Лось Н. 53, 68 

Лотоцький А. 66 

Лубенская В. 47 

Луканюк С. 150 

Луків М. 31 

Лук'яненко Г. 46 

Лупій О. 66 

Луценко Д. 28, 50 

Луцишин М. 28 

Лучук В. 66, 70 

Любарська Л. 9, 74 

Любарський Р. 30 

Любивий М. 44 

Любко В. 138 

Людкевич С. 13, 39, 72, 

 113, 108, 123 

Люллі Ж. 150 

Лютий В. 46 

Лютько Л. 175 

Лятошинський Б. 80 

Лятте Р. 110 

Мага П. 44 

Магіденко М. 123 

Магунь М. 42 

Мадич Ж. 41 

Мазур В. 50 

Мазурик М. 56 

Май Н. 78 

Майборода Г. 39 

Майборода П. 108 

Майданюк А. 73 

Макаревська С. 50 

Маковей О. 13 

Максимов С. 83, 85 

Максимчук В. 53 

Маланюк Є. 31 

Малахова А. 105 

Малещенко В. 55 

Малишко А. 39 

Малишко В. 76 

Малыхин В. 49 

Маляренко- 

Казмірюк Т. 44 

Мангов В. 31 

Маник В. 106 

Манчіні Г. 102 

Маринін І. 86 

Марич Л. 72 

Маркевич М. 111 

Марсюк В. 144 

Мартиненко Г. 25 

Мартинець Н. 50, 54 

Мартинюк Л. 77 

Мартон І. 12 

Маружський О. 76 

Маршак С. 71 

Маслюкович- 

Черненко Г. 68 

Масляк В. 66 

Масляк Л. 140 

Матвійчук Л. 76, 136 

Матієчка В. 136 

Матрахова А. 72 

Маттезон Й. 140 

Машкін М. 12 

Медриш І. 169 

Мелещенко В. 55 

Мелих Л. 74 

Мельник М. 72 

Мендік Л. 157 

Мертц Й. (І.) 135 

Метелик Д. 30 

Метлов М. 150 

Микитюк М. 15 

Милаш Н. 45 

Милославський П. 12 

Мирза-Заде Х. 102 

Мисько-Пасічник Р. 42 

Михайленко М. 136 

Михаць М. 13 

Мишанкин Е. 49 

Міагава Ю. 85 

Мілано Ф. 135 

Міллер Г. 102 

Мімоза М. 74 

Мінський О. 9 

Місевич К. 145 

Мітєва А. М. 78 

Міщенко Т. А. 129 

Мовчан В. 145 

Могильницька Г. 31 

Мозговий М. 144 

Моліно Ф. 136 

Момот В. 139 

Момот К. 139 

Монті В. 146 

Мордасов М. 102 

Морозенко Д. 49 

Моруга В. 66 

Мостовий О. 151 

Мох П. 55 

Моцарт В. А. 39, 86,  

 102, 114, 123,  

 136, 140, 150 

Моцарт Л. 140 

Мошик М. 141 

Мощура Л. 44 

Музическу Г. 14 

Музичук А. 76 

Мурдза С. 44 

Мурена Т. 114 

Мурко М. 41 

Мухіна Н. 31 

Мясковський Н. 102 

М'ятка Я. 145 

Надененко Ф. 153 

Назар Я. 76 

Налойченко М. 44 

Нарваренц Г. 83 

Науменко Л. 53 

Наумич В. 55 

Недовіс О. 60 

Нейланд В. 136 

Некрасова А. 72 

Некрасовская Л. 45 

Немченко Н. 157 

Нижанківський Н. 108 

Нижанківський О. 13, 

 28, 96 

Нібель Ю. 14 

Ніколаєв О. 136 

Німилович О. 94, 100 

Нісімчук А. 76 

Нічик Р. 44 

Ніщинський П. 13 

Новаковська О. 157 
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Облещук М.  9, 74 

Образцова Э. 49 

Обревко І. 142, 146 

Обшарська Р. 74 

Овдієнко Л. 44 

Овербен Х. 39 

Огнєва Л. 163 

Окаль І. 78 

Олексієнко В. 153 

Олексієнко І. 53, 68 

Олексієнко Р. 153 

Олексюк О. 55 

Олексюк С. 76 

Оленич В. 157 

Олесь О. 31, 76, 137 

Олефіренко В. 53 

Олійник Б. 31, 44, 139 

Олійник І. 97 

Оліновський В. 73 

Онеггер А. 102 

Орел С. 146 

Орлянський Г. 102 

Орфєєв С. 72 

Осадчий О. 139 

Осадчук П. 66 

Остапенко Л. 138 

Остапенко Н. 62 

Острова Л. 102 

Островський В. 4, 5, 6, 7 

Остроух В. 44 

Оффенбах Ж. 114 

Охріменко В. 55 

Павленко Л. 107,  

 149, 150 

Павленко Т. 157 

Павленко Ю. 149, 150 

Павличко Д. 9, 19, 31,  

 63, 66, 145 

Павлічук В. І. 58 

Павлова М. 143 

Павлюченко С. 60 

Палаускас В. 30 

Паливода С. 45 

Панасюк Х. 43 

Панич Ф. 31 

Паронова В. 76 

Парфенюк В. 15 

Пархоменко О. 76 

Паршина Л. 167 

Пасічинський Т. 111 

Пасічна К. 145 

Пасічник В. 17, 84 

Пасічник Л. 158 

Пасічник Р. 17 

Пастушенко А. 65, 72 

Пахельбель Й. 136 

Пекарчук Я. 157 

Перебийніс П. 15, 25,  

 41, 138 
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Соколова О. 44, 45 
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Сор Ф. 135, 136 
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Стефанов В. 45 

Стефанюк М. 57 

Стеценко В. 40, 78 

Стеценко К. 39, 72,  

 102, 116, 123 

Стешенко І. 39 
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Тарега Ф. 136 
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Товпенко М. 85 
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Томенко М. 55 
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Торміс В. 72 

Третьякова Т. 49 

Тригуба А. 72 

Трильовський К. 28 

Трохименко В. 31 

Трух Г. 13 

Туманова И. 47 
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Тупицький Ю. 53 

Турелик Г. 25 

Турчанинов П. 72 
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Факфура С. 46 
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Федорів В. 53 
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Філоненко Н. 111 
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Цілик Л. 73 
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Яковенко В. 105 

Яковлев Л. 72 

Яковчук М. 72 

Якубовська В. 123 
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Яриновський А. 50 

Яриновський Н. 50 

Ярова Т. 72 

Яровий К. 157 
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А, а, люлі 75 

А в Єрусалимі 18 

А вам неведома печаль 47 

А вже весна 18  

А вишні цвітуть 55 

А вчора звечора 22 

А где-то там... идёт война 33 

А годы летят 30 

А довкола нас пожовклі стебла 54 

А зимой и осенью 156 

А зозуленька кує 53 

А, котки два 75 

А, люлі, люлі 75 

А, люлю, люлю, люлю 75 

А мне влюбиться хочется 45 

А серпень знов нагадує 36 

А сніг все падає 29 

А ти одна 31 

А у небі місяць сяє 68 

А я живу на рідній Україні 78 

А я колись була щаслива 50 

А я люблю 30 

А я мамі подарую сонце 145 

А я собі з Прикарпаття 54 

А-а, люлі, люлі, мале дітя спаті 75 

А-а, люлю, малий брат 75 

А-а-а, люлі, а-а-а, котки два 75 

Адріана 76 

Ай, люлі, ай, люлі 68 

Айдар 44 

Алилуя, Христе Боже 25 

Алілуя 72 

Альпийский рог 49 

Ангел вопіяше 14 

Ангел любові 72 

Ангеле святий 66 

Ангелы летят 156 

Антитези 36 

Анютка-малютка 76 

Ария 156 

Арієта Перетти 39 

Арія Альміри 39 

Арія Барбарини 39 

Арія Бастьєни 39 

Арія Керубіно 39 

Арія Лауретти 39 

Арфами, арфами 18 

Аскольде 54 

Баба віхола 70 

Бабусі 44 

Бабця Яга 61 

Бажання 39 

Балада про дві скрипки 144 

Баллада о Джен Вальмор 49 

Баллада о матери 56 

Бандуристе, орле сизий 19, 137 

Барви осені 31 

Барвиста парасолька 29 

Батьківська наука 74 

Батьківська хата 10 

Батьківське поле 55 

Батьківщина 66 

Батьківщина наша 29 

Батьківщина Україна 66 

Батько мій 66 

Батькова підкова 54 

Батькові 44 

Батьку мій, лебедю білий 53 

Башмачанська сторона 33 

Без верби і калини 66 

Без назви 42, 43 

Без тебя 47 

Безталанна я 31 

Белые вороны 38 

Берег дитинства 61 

Берег нашей любви 47 
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Берегти рідну мову 66 

Берёза 33 

Берізка 19 

Била бабка котка по лапочках 75 

Била мене мати 30 

Бігає дівчинка по росі 54 

Бігла осінь 31 

Біда наспіла 40 

Бідна моя голівонька 53 

Біжать роки 36 

Біла вежа 63 

Біла завія 29 

Біла казка 44 

Білая чаєчка 53 

Білий сніг 61 

Білий сніг летить 47 

Білий цвіт 56 

Білі лебеді 53 

Білозерка моя 55 

Білокрилі лелеки 55 

Білосніжні хризантеми 50 

Біль душі 44 

Благодарю 38 

Благодарю тебя за грусть 47 

Благословен той час 31 

Благословенна Україна 50 

Благословенні будьмо і єдині 31 

Благословення онукам 31 

Благослови, душе моя, Господа 14, 72 

Блакитна троянда 105 

Бо тут я вдома 29 

Бог ся рождає 72 

Богоборчество 156 

Богородице діво, радуйся 22 

Боже великий, єдиний 13 

Боже дитятко 72 

Боже, Україну збережи 72 

Божий заповіт 44 

Бойківська краса 9 

Боль 38 

Боль их себе возьми 32 

Боюсь, що ми тебе не збережем 54 

Брати мої 28 

Братик мій 76 

Бродяга 102 

Бувають люди 44 

Будьте здорові, ми вже ідемо 22 

Бузкова колискова 73 

Букет за улыбку 30 

Букет запашних чорнобривців 10 

Була в багача одна донечка 22 

Було літо, було літо 22 

Буратино 156 

Бурштинове намисто 41 

Быстротечная ночь 45 

Б'ють пороги 46 

В битві завойоване життя 55 

В Вифлеємі десь Марія 72 

В Вифлеємі новина 72 

В день Ангела твого 36 

В дитинство 61 

В добрий час 61 

В душе не осень, а весна 33 

В зале звучит орган 45 

В зимову сніжну пору 61 

В зоне АТО 38 

В летний сад окно моё открыто 45 

В моїм краю 31 

В молитвах невсипущу Богородицю 14 

В нас красива земля 54 

В небі місяць 50 

В обіймах війни 44 

В полотняній свиті 40 

В променях любові 54 

В село прилетіли лелеки 53 

В синім полі 31 

В тобі одній 31 

В шпиталі 38 

Вальс 31 

Вальс прощання 50 

Вальс ранкового проміння 143 

Вам 45 

Васильки 49 

Ваше слово почуто 44 

Великодня казка 66 

Величальна рідній землі 55 

Величальна селу Наталине 30 

Вера, надежда, любовь 37 

Верба 145 

Вербниця 66 

Вербові котики 61 

Вересень 31 

Вересень в квітах 61 

Вернись, коханий! 33 

Версія 42 

Верховино, мати моя 12 
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Верховино, світку ти наш 12 

Весела фуга 77 

Веселе літо 61 

Веселе сонечко 61 

Веселий канон 72 

Веселий Новий рік 76 

Веселі миші 65 

Веселі нотки 145 

Веселкова 44 

Веселый круг 156 

Весенний блюз 78 

Весільна 31, 54 

Весільний вальс 44 

Весна 55, 63, 66, 69,  

 72, 145, 158 

Весна любовь пророчит 33 

Весна, немовби квіточка 61 

Весна прийшла 61, 66, 74 

Весна прилинь 55 

Весна-красна 76 

Весняна ніч 44 

Весняна орхідея 29 

Весняний вальс 44, 50 

Весняний віночок 15 

Весняний дощ 64 

Весняні краплини 145 

Веснянка 53, 64, 66, 76 

Веснянка в народному стилі 64 

Весняночка 145 

Весняночка-погуляночка 145 

Ветеранам 44 

Вечернее 45 

Вечерняя песня 55 

Вечір на дворі 19 

Вечір на Хрещатику 31 

Вечірній сад 35 

Вечірня година 66 

Вечірня пісенька 62 

Вечірня пісня 39, 43, 55 

Вечная песня 55 

Вечность очень быстро  

приближается 32 

Вечный зов 33 

Вже весна 61 

Вже весна прийшла 70 

Вже до школи час 74 

Вже надворі ніч темненька 73 

Вже сонечко в море сіда 66, 70 

Вже сонце низенько 15 

Взяв би я бандуру 137 

Взяло дівча відра 15 

Ви диво-квітка 50 

Вибір 44 

Видива Сковороди 40 

Вийди, вийди, сонечко 76 

Вийду за околицю 30 

Вийшла дівчина раненько 53 

Виїхав козак 15 

Вимріяна любов 55 

Вина, вина, дівчино 25 

Випадковість 29 

Вирушаймо у ліс 44 

Виряджала мати сина 25 

Виряджала мати сина під Крути  

до бою 15 

Витає дух свободи над майданом 54 

Витинанка 29 

Вишенька 55 

Вишеньки 74 

Вишеньки-черешеньки 66 

Вишиває осінь 61 

Вишивала мама рушники 44 

Вишивала мати вишиванку 9, 74 

Вишивальниця 64 

Вишиванка 15, 62, 65, 66, 76 

Вишиванка від мами 50 

Вишила калину 53 

Вишня 55 

Вишня кучерява 53 

Від хати до хати 61 

Відгриміли бої 56 

Віддаймо шану 54 

Відлітаєм з гнізда 54 

Відпочити ніколи 67 

Відродиться Україна 44 

Відшуміли дощі 50 

Вікна отчого дому 55 

Вікторія 41 

Вільний вітер 77 

Він з тих 44 

Вінок у барвінку 145 

Віночок пісень Боржавської долини 12 

Віньковецький ноктюрн 50 

Віра в Бога світ перемагає 32 

Вірю 50 

Вітальна пісня 30 
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Вітер в гаї не гуляє 72 

Вітер з гаєм розмовляє 46 

Вітерець 61 

Вітчизна 66 

Вічний революціонер 13 

Вклонися хліборобу 44 

Вкраїно рідна 31, 37 

Вночі в горах 77 

Внучата 76 

Вогонь душі 40 

Вогонь перемоги 44 

Возвращение журавлей 33 

Вокализ 49 

Воленька-воля 50 

Волинська вода 76 

Волинь 76 

Ворона 63 

Ворона-каркарона 67 

Вояки УПА 66 

Впала зіронька в колиску 68 

Вранішній Херсон 55 

Все бачить Святий Миколай 70 

Все повториться знов 44 

Всесвіт мови 40 

Вставай, народе 44 

Вставай, Україно, вставай 9 

Встреча во Вселенной 156 

Встречайте день с улыбкой 33 

Вуличний музика 55 

Вустами мами 61 

Вчителі 64 

Вышей мне рубаху 53 

В'язанка українських  

народних пісень 12 

В'яне, сохне рута-м'ята 138 

Газдам кланяємось 25 

Гайсинський мотив 66 

Гаї шумлять 18, 39 

Гей, волошин сіно косить 22 

Гей, на високій полонині 12 

Гей, нові Колумби 31 

Гей нум, браття, всі до зброї 13 

Гей, там на горі Січ іде 28 

Гей там під горами 76 

Гей, українці 54 

Гей, як сонце спати ляже 15 

Геллэр 78  

Геній України 66 

Герої Крут 66 

Героям слава 72 

Героям Чорнобиля 37 

Гиля, гиля, сірі гуси 9, 22 

Гимн-Музыка 156 

Гитарный романс 156 

Гімн ДДПУ імені Івана Франка 13 

Гімн журналістів 44 

Гімн козацької сотні  

імені Івана Гонти 56 

Гімн Нових Санжар 44 

Гімн України 72 

Гімн школи 50 

Гість із неба 66 

Глибокий сум 44 

Глянь, о друже, на Голгофу 32 

Гойда, гойда 75 

Гойделеко грай 47 

Голос бажання 31 

Голос рідної землі 50 

Голубе сивий 30 

Голубка 47 

Гопачок 61 

Горда Українка 53 

Гордість України 61 

Гори високі 37 

Горіла сосна 12 

Горлиця 138 

Горобчики 61 

Горянка 158 

Господи Ісусе 14 

Господиня нічка 62 

Господь — просвіта моя 14 

Господь хай рясно вас  

благословить 32 

Грай, бандуро, грай 145 

Грай наша бандурко 145 

Грай про любов, волинка 102 

Граммофон 156 

Гребінець 66 

Громи затихли 40 

Гуляли 28 

Гуси крила білі в травах заросили 72 

Гуцульська дівчина 15 

Да святиться ім'я твоє вічно 31 

Давидові Псалми 24 

Дай Боже 31, 44 

Дайте дітям жити 61 
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Далекі згадки 15 

Дар Вітчизни 25 

Дарите счастье всем 47 

Даруй нам, Боже... 40 

Два білих лебеді 55 

Два брати милі сіно косили 22 

Два голуби воду пили 30 

Два дідусі 76 

Два дуби 54 

Два козлики і дві кізочки 72 

Два лебеді 37 

Два потоки з Чорногори 144 

Двадцать первое. Ночь.  

Понедельник… 49 

Дві бурульки 76 

Дві долі 44 

Двоє 31 

Де дівчата кращі 53 

Де ти доню, барилася 145 

Де ти стежино моя? 55 

День Валентина 55 

День народження у тебе 36 

День осінній 31 

День пам'яті 44 

День подарунків 66 

День рождения твой 47 

День святого Миколая 66 

День стомився 37 

День сьогодні сонячний 31 

Державний гімн 66 

Джерело 30 

Дзвени, моя бандуро 139 

Дзвінок перший, дзвінок останній 54 

Дзвіночки 65 

Дивна казка 31 

Дивная новина 78 

Диво моя, доню 68 

Диво-книга 61 

Дикі гуси 76 

Дитинство 31, 64 

Дитинство довгокосе 44 

Діброво зелена 137 

Дівоча лірична 55 

Дівчина Алісія 66 

Дівчино, прощай 12 

Дід Мороз 76 

Дід Мороз несе дарунки 74 

Для тебе 50 

Для тебе квітне орхідея 55 

Дніпр широкий 46 

Дніпро, Дніпро 31 

Дніпровські чайки 55 

Дніпряночка 55 

До ангела хоронителя 25 

До нашого двору 61 

До небесної Вітчизни 32 

До рідного дому 54 

До тебе, Господи приходжу 32 

До чего же ты робкий, несмелый 30 

До школи 66 

Добрий вечір 78 

Доброта 54 

Довіра пісні 40 

Догорає свіча 54 

Дождик 38 

Дозвольте познайомитися 31 

Доле, щастя подаруй 41 

Доленька 64 

Доля козака 61 

Домовик 59 

Донечка Вкраїни 78 

Донечко 60 

Доню сон не обмине 73 

Допоки живем 31 

Дорога до щастя 10 

Дорога додому 44 

Дорога родина 60 

Дорогою любові 41 

Дорожи українською мовою 44 

Дорожчої немає 66 

Дорослі стали ми 44 

Дощ іде 61, 70 

Дощик 39, 70, 74 

Дощик, дощику іди 145 

Дощику прийди 61 

Другій половині 31 

Дружба 60 

Дружина-мати 31 

Дружні малята 76 

Дружок 76 

Друзі 61, 66 

Друзі мої 41 

Дубовая сопілочка 53 

Дубочки 55 

Дуйте, дуйте, ветры 71 

Дума про Бандеру 9 
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Думи мої 19, 66, 72 

Думка 24, 46 

Душа Кобзаря 66 

Дымка 156 

Дякуємо, мами! 61 

Дякую, бабусю, за таку матусю 54 

Една былгарска роза! 78 

Ей далась ня, мамочко 12 

Елегія 12, 31 

Ещё вчера 47 

Є в коханні і будні, і свята 31 

Є три матері у мене 66 

Є у мене котик 61 

Євро-2012 54 

Єднаймося 44 

Єднаймося в один кулак 44 

Єсть на світі доля 15 

Жайвір 31 

Жайворонком би злетіла 55 

Жартівлива гумореска 47 

Жди мене, рідная мамо 54 

Жене моряка 38 

Живи, Україно 31, 72 

Жизнь, куда ты улетаешь? 32 

Життєва стежина 32 

Життя 43 

Життя — то праця і борня 44 

Життя — ріка 44 

Жіноча доброта 44 

Жовта лілея 55 

Жовтий джміль 61 

Жовтобоке сонечко 61 

Жук 72 

Журавель 19, 72 

Журавка 39 

Журавлик 31 

Журавлина весна 55 

Журавлі 13 

Журавлі моїх літ 56 

Журбою не накличу собі долі 46 

З днем народження 44 

З небесних джерел 50 

З Новим роком 31, 64 

З тобою 66 

З Україною в серці 44 

За байраком байрак 13, 28, 137 

За вікном зима 61 

За лісом, за лісом 12 

За обрій 61 

За печатями осені 31 

За рікою, під горою 33 

За світ встали козаченьки 139 

За спиною — Січ 60 

За Україну 13, 15, 44 

За хліб я дякую тобі 32 

Заблудився дощик 61 

Заблудилось білченя 74 

Заблукався високо лелека 55 

Заблукала любов 35 

Заграй ми, цигане старий 137 

Задума гетьмана 40 

Задумала стара баба 19 

Заєнько 67 

Заєць, кріт і їжачок 72 

Заздоровна 22 

Зайчики 61 

Заклична 40 

Закохався 37 

Закувала та сива зозуля 13 

Закучерявилися хмари 18 

Залітай, залітай 39 

Запали вогонь 47 

Запаліть свічки, вкраїнці 145 

Запахла липа золота 76 

Заплету віночок 9 

Запливай же, роженько весела 39 

Заповіт 13, 19 

Заповіт Шевченка 66 

Заповітне 55 

Запой 38 

Засвітила зірка свічку 70 

Засинай, маля 68 

Засинай, моє маля 62 

Засмутилась тополина 31 

Засніжена ніч 55 

Заспів 40 

Заспівай 41 

Заспівай колискової, мамо 56 

Заспівай мені, рідная мамо 54 

Заспіваймо, брате 15 

Заспіваймо дружно 61 

Заспіваймо пісню за Україну 139 

Заспівала пташечка 61 

Заспівають зорі 64 

Затихли з вітами билини 40 

Зацвіла в долині 46 
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Зацвіла нареченою вишня 55 

Зачекай, любове 55 

Зашуміла дубровонька 15 

Звёздочка 156 

Звідси гора, звідти друга 12 

Звіт землякам 40 

Звуки ночі 62 

Згадка 56 

Здрастуй місто 55 

Зелена аптека 67 

Зеленеє жито, зелене 137 

Зелененький барвіночку 39 

Зелені валочки 53 

Зелен-м'ята 53 

Землі ніхто не вибирає 54 

Земля кричить 44 

Земля моя рідна 35 

Зима 31, 50, 61, 69, 76 

Зимний вечер 156 

Зимняя мелодия 156 

Зимняя песня 51 

Зимова пісенька 60, 69 

Зимові розваги 66 

Зимонька 76 

Зійди, зійди, місяченьку 145 

Зірка 70 

Зірка засіяла в небі України 78 

Зірка моя одинока 47 

Зірка ясна 63 

Зірко вечоровая 55 

Зіронька 64, 76 

Зіронька вечірня 56 

Знаю я 50 

Знищений Чорнобиль 54 

Знов падають солдати 44 

Знову живу 44 

Зов 38 

Зозуля 54 

Зозуля закувала серед ночі 138 

Золотий клубочок 61 

Золотий човник 66, 76 

Золотой район 156 

Зоопарк 76 

Зоре моя вечірняя 22, 66, 72 

Зорепад 73 

Зоря моя 31 

Зоря надії 10 

Зоряна 62 

Зоряна калина 19 

Зоряна колискова 68 

Зоряна стежина 55 

Зоряне бажання 41 

Зоряне кохання 35 

Зоряний рушник 53 

Зоря-полин 25 

Зродились ми великої години 13, 72 

Зупинись 31 

Зустрічаєм весну 44 

Зустрічай кохання своє 47 

Зятю, дорогенький 44 

Иже херувимы 50 

Иногда 38 

Исключительным 49 

Итальянцы 156 

І Архімед, і Галілей 46 

І мертвим, і живим... 46 

І не буде переводу 44 

Іванкова мати 12 

Іде весна 35 

Іде війна 60 

Іде Миколай 70 

Іди, іди, дощику 72 

Ідол 36 

Із днем матері 66 

Із днем народження 41 

Із коханням не жартуй 35 

Із-за гори, за туману 22 

Із-за гори, із-за кручі 22 

Ім'я учитель 76 

Ісус родився 54 

Ісусику, впаду до твоїх ніг 54 

Ішло дівча лучками 137 

Ішов козак потайком 15, 138 

Ішов котик по плотку 75 

Іще пташки 18 

Їде святий Миколай 66 

Їдуть, їдуть козаки 64 

Їжачок 37 

Їхав, їхав козак містом 9 

Їхав козак з Січі 56 

Їхали козаки 30, 139 

Їхали козаки полем 22 

Йде весна 10 

Йдуть випускники 44 

Кава без цукру 29 

Каватина графині 39 
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Казав мені батько 55 

Казала'м ти, хлопче 12 

Казачьи песни 30 

Казковий 143 

Казковий політ 62 

Казкові сни 73 

Как ты мог 30 

Калина 44, 55 

Калина червона 74 

Каменярі 31 

Капельки любви 47 

Квітка кохання 54 

Квітне льон 31 

Квітуча Україна 61 

Київ 31 

Кино молодых 156 

Киця 66 

Кізлик   67 

Кіт-мурлика 76 

Кладочка любові 35 

Князе-Григорівські маки 55 

Кобзаренко молодий 145 

Коваль 66 

Когда ночь некрасива 156 

Когда слёзы в глазах 32 

Кожний крок 43 

Козак од'їжджає, дівчинонька  

плаче 137 

Козацька доля 50 

Козацька молитва 137 

Козацька паланка 143 

Козацька похідна 56 

Козацька слава 31, 56 

Козацькому роду нема переводу 72 

Козачата 66, 139 

Козачок і Українка 61 

Кокосовые острова 38 

Колдунья ты, колдунья 45 

Коли вже літо краснеє 36 

Коли дивлюсь глибоко в любі очі 31 

Коли до губ твоїх 49 

Коли є любов на світі 44 

Коли ми стрінемося знову 53 

Коли повернуся 44 

Коли скрипка журиться 53 

Коли Чорнобиль небо зранив 44 

Колисаночка 68 

Колискова 55, 66, 69, 73, 76 

Колискова для донечки 73 

Колискова для мами 62 

Колискова для Настуні 68 

Колискова для синочка 73 

Колискова для тата 62 

Колишися, колисочко 63 

Коломийка 143 

Колосочки 61 

Колыбельная 45 

Колыбельная для внучки 38 

Колыбельная жене 45 

Коляда 14, 36, 61, 78 

Колядка 66 

Кольорова парасолька 72 

Кольоровий дощик 65 

Кольорові пташки 70 

Кольорові сни 73 

Конвалій цвіт 36 

Конвалії 55 

Королева степів 55 

Королівна 30 

Кота, кота, вся й воркота 75 

Котик бєлій, котик сєрий 75 

Котик танцює 66 

Котику сіренький 73 

Котино, котино 75 

Котко сірий, білий, волохатий 75 

Котку — гулі 75 

Котку наш, котку 75 

Коточок, коточок 75 

Коту, коту, коташок 68 

Коханий, як ти звешся? 31 

Кохання 37 

Кохання дикі орхідеї 55 

Коханнячко моє 35 

Край городу вишня 53 

Край хатини 31 

Країна дитинства 61 

Країна моя 44 

Країна моя Україна 41 

Краплі-краплинки 61 

Краса безмежна 54 

Краса дівоча 53 

Красне поле 12 

Красноград, ти — моє місто 30 

Краю мій барвінковий 53 

Краю мій Таврійський 55 

Краю мій чарівливий 53 
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Краю рідний 31 

Крепче меня обнимай 47 

Крила любові 31 

Криниця 30 

Криниця мого роду 53 

Крізь прісні дні 40 

Крокуй, Україно, вперед! 44 

Кроленята 55 

Крылья Евангелины 156 

Кто вы? 156 

Куда ушла любовь 47 

Кузнец 71 

Кульбаба 72 

Кульки кольорові 61 

Куме-кумцю ти мій 53 

Купальська 18 

Купуйте фіалки 39 

Кура ряба 72 

Курли 61 

Курчатка 61 

Кучерява Катерина 78 

Кущ калини 10 

Ластівка 66 

Ластівчина печаль 53 

Лебеди 156 

Лебедина пісня 35 

Лебідки 12 

Легенди неповторної землі 55 

Ледяная снежная 156 

Лелеки 55 

Леся 66 

Летим. Дивлюсь 37 

Летить галка через балку 28 

Летів пташок 19 

Летів пташок понад воду 137 

Летіла зозуля 15, 145 

Летіла зозуля яром на долину 22 

Летіла пава 15 

Летний сон 45 

Летом 47 

Летят года 30 

Летять літа 55 

Летять пісні 50 

Липовий мед 35 

Лисичанка 47 

Лисів син 74 

Листопад 36 

Листья 38 

Лишилось двоє нас 15 

Ліс 59 

Лісовий бал 39 

Літа летять, мов журавлі 31 

Літній танець 72 

Літо 43, 69 

Літо краснеє минуло 70 

Лугом іду, коня веду 39 

Лунає гімн 44 

Люба донечко 73 

Люба мама 76 

Люба мамо 61 

Люби меня 47 

Любимо землю свою 78 

Любимой 38 

Любити, вірити, чекати 50 

Любити Вітчизну свою 66 

Любити ніколи не пізно 54 

Любім Україну 72 

Любіть свою Вітчизну 44 

Любіть Україну 30, 31, 44, 78 

Люблю 31 

Люблю співати 61 

Люблю тебе, моє село 33 

Люблю тебе, Подільський край 50 

Люблю усе красиве 66 

Люблю я ліс 31 

Любов і ніжність 31, 43 

Любов свята 14 

Любов чи ні? 31 

Люлі, кохана донечко 62 

Люлі, люлі 68 

Люлі, люлі, а-гу-гу 68 

Люлі, люлі, коте наш 75 

Люлі, люлі, котки два 75 

Люлі, люлі, налетіли гулі 75 

Люлі, люлі, усім діткам — дулі 75 

Люлі, люлі, чужим дітям — дулі 75 

Люлі, люлі, люлі, сидів дід на гулі 75 

Люлі-люлечки 73 

Люлі-люлі, капітане 73 

Лютня 59 

Лягушка 71 

Львівська осінь 42 

Майбуття 37 

Майдан України 44 

Маки в житі 53 

Мала баба три сини 145 
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Мала українка 145 

Маленьке моє село 44 

Маленькие феи 71 

Маленький Ісусик 63 

Малесенькі сніжинки 61 

Малинівка 59 

Малиновое лето 156 

Мальви 145 

Мама і тато 49 

Мами тепле слово 44 

Мамина вишиванка 53 

Мамина казка 61 

Мамина коса 76 

Мамина молитва 30 

Мамина пісня 55 

Мамина усмішка 54 

Мамине поле 55 

Мамине свято 63, 64 

Мамині долоньки 61 

Мамині квіти 47 

Мамині очі 47 

Мамі 32 

Мамо, відпочинь 66 

Мандрівник 60 

Мандруючи Заходом 143 

Марічка 55 

Мармур ночі 40 

Марш "Кадетский вальс" 156 

Марш веселих чоловічків 67 

Материна пісня 10 

Материнська любов 55, 144 

Материнська тривога 31 

Матері 28 

Мати — Україно! 66 

Матінко, матусю 61 

Матусин заповіт 44 

Матусине літо 31 

Матусю, я твоя доня 54 

Махнуть рукою! Розіллють вино! 43 

Маэстро и поэт 33 

Медовий спогад 29 

Мелодии творенье 37 

Мелодия зари 156 

Мелодія осінньої дороги 55 

Мелодія ріки 10 

Мери 71 

Метелик 59 

Метелика ловити я не хочу 66 

Мечта 38 

Ми — одна родина 44 

Ми вашого двора не минаємо 72 

Ми віримо у чудеса 55 

Ми всі діти українські 76 

Ми гайдамаки 13 

Ми дівчата з України 53 

Ми діти війни 56 

Ми є, були, і будем ми 31 

Ми забули війну 53 

Ми йдемо колядувати 66 

Ми козацького роду 66 

Ми маємо свій гімн 54 

Ми незалежні, господом натхненні 50 

Ми пісню Різдва заспіваймо 32 

Ми родом з дитинства 61 

Ми садимо деревці 74 

Ми українці 55 

Миколай 63, 72 

Мила Україна 44 

Милого нема 31 

Минають дні 48 

Мир вам 32 

Мирослава 41 

Мистецтво для поета — головне 31 

Мить 144 

Між нами знов розлука 54 

Мій брате 54 

Мій край 44 

Мій милий 54 

Мій отчий дім 145 

Мій погляд на небо 32 

Мій рідний край 66 

Мій рідний ліс 10 

Мій садочок 39 

Мій славний Кам'янцю 41 

Мій Таврійський рідний краю 55 

Мій хрест, моя дорога 32 

Мій човник 60 

Мільйонами став він 31 

Місто моє наддніпрянське 55 

Місто над Собом 66 

Місто Рівне 65 

Місто спить 62 

Місяцю ясний 39 

Місячна дорога 64 

Місячна родина 31 

Місячна соната 44 
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Мне совсем немного нужно 105 

Мобільний телефон 66 

Мова вкраїнська 74 

Мова калинова 66 

Мова України 31 

Мову захисти 44 

Моє кохання 47 

Моє миле диво 68 

Моє придніпровське село 55 

Моє Придніпров'я 45 

Моє село 15, 64 

Може краще мені 37 

Мой дом 38 

Мой Христос, моё спасенье 32 

Мої Горобці 44 

Мої дороги 44 

Мої жнива 32 

Мої Угорники 25 

Молдаванко 31 

Молися сину, за Вкраїну 19 

Молитва 14, 19, 22, 24,  

 31,38, 68, 141 

Молитва за Україну 14, 54, 72 

Молитва сильна 32 

Молитва українця 31 

Молода січ 31 

Молода Флора 59 

Молодичка 15 

Молюся серцем 30 

Мольба за Україну 31 

Морозець 61 

Морской бой 156 

Мотив для двох 54 

Мотто 36 

Моя Батьківщина 44, 55 

Моя доля 44 

Моя душа 43 

Моя земля 53 

Моя любов 31 

Моя любове 31 

Моя Мар'яна 76 

Моя молитва 32 

Моя мрія 50 

Моя обітниця Христові 32 

Моя провінція 31 

Моя родина — Україна 144 

Моя стежина 54 

Моя сусідка 44 

Моя ти земле 44 

Моя ти рідна земле 55 

Моя Україна 35, 54 

Моя Україно 15 

Моя хвала 32 

Моя це й твоя країна 44 

Мрійливий кіт 67 

Мудра книжка 66 

Муза-друг 156 

Музика 41 

Музыка летящей тишины 55 

Музыкальная школа 51 

Мы должны с тобою встретиться 33 

Мысли в слух 38 

На бузковій гілочці 68 

На весіллі 37 

На волі 66 

На вулиці скрипка грає 15, 145 

На гостину 61 

На заснеженной горе 55 

На згарищі любові 55 

На зеленому горбочку 39, 78, 66, 145 

На Івана Купала 10, 66, 102 

На камені ноги мию 15 

На коня 30 

На крилечках янголята 62 

На лижах 76 

На мамине свято 66 

На морі 47 

На ниточці родоводу 76 

На осінньому полі 44 

На осонні 29 

На Поділлі 50 

На полонині 48 

На поточку'м прала 15 

На прощі 36 

На радощах 25 

На рассвете — туман 156 

На рибалку 76 

На різдвяні свята 78 

На роковини Т. Г. Шевченка 25 

На санчатах 67 

На світанку 31 

На ставочок я ходила 53 

На стрімчастих скелях 18 

На ялинці біля хати 74 

Навчи мене, мати 66 

Над Господнім храмом 74 
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Над Дніпровою водою 44, 74 

Над колискою 73 

Над морем 156 

Надворі світає 68 

Надія 32 

Надкусили місяць зорі 30 

Назустріч сонячній весні 10 

Найдорожчий край 54 

Найдорожчі слова 55 

Найперші обереги 44 

Найсвятіше почуття 31 

Найсвятіше слово  Україна 31 

Найцінніший скарб 44 

Наїзниця-весна 31 

Намалюю 61 

Напитись голосу твого 31 

Народ, як море 36 

Народження ваш день 54 

Народна пісня 36 

Нас любовью закружило 47 

Нас тільки двоє 31 

Нас чекає небо 32 

Наснилось дитинство 44 

Наталчина пригода 70 

Натхнення 143 

Нахиліться віти 56 

Наш ансамбль 35 

Наш Бердичів 37 

Наш Борис Олійник 44 

Наш Великдень 66 

Наш Миколка — садівник 74 

Наш отаман Гамалія 56 

Наш прапор 66 

Наш садочок 76 

Наша воля, наша слава 15 

Наша дума 28 

Наша книжка 66 

Наша осінь на двох 30 

Наша столиця 66 

Наше рідне село 56 

Нащо мені чорні брови 39 

Не бійся сивини 31 

Не від'їжджай 47 

Не відпускай 44 

Не вір мені 42 

Не всегда 156 

Не всихайте, пишні квіти 19, 28 

Не дай, Господи, сину 54 

Не жди 31 

Не забувай 50 

Не забувайте рідний дім 74 

Не завидуй багатому 46 

Не закрывай своё окно 33 

Не Зевс, не Пан... 18 

Не лягайте в лузі спати 30 

Не пий, козаче 9 

Не пий, коню, воду 12 

Не плачте за померлими 50 

Не пора, не пора, не пора 13 

Не проси мене 44 

Не рубай ліщину 12 

Не спешите, годы 30 

Не спить лише мати 31 

Не старій, моя матусю 31 

Не сумуй за роками 36 

Не топай, не топай 9 

Не тополю високую 28 

Не торопи меня, мой друг 47 

Не тужіть 31 

Не уходи, любовь моя 47 

Не хочу 66 

Не чекай 55 

Не чужого ми бажаєм 13 

Небеса прозорі 63 

Небилиці 72 

Небо ясні зірки вкрили 22 

Невблаганний часу плин 36 

Невідомому 44 

Нежная песня 31 

Незабудка 44 

Незабудки 61 

Незабутнє село 44 

Незламні 44 

Незнайомка 64 

Незрадливі друзі 44 

Нектар свободи 40 

Нема мого милого 137 

Нема роду переводу 15 

Немає України без калини 145 

Неповторна як рання весна 55 

Нерозлучні з лірою 55 

Несе козак звістку 15 

Несказане лишилось несказанним 31 

Неслухняна киця 70 

Несподівана печаль 31 

Нестримним потоком 13 
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Нехай звучать пісні 44 

Нехай повні будуть 72 

Нині отпущаєши 14 

Ні, не забув 31 

Ніч над містом 76 

Нічка 61, 65 

Нічка йде 62 

Нічка-новорічка 66 

Нічна молитва 32 

Нічна симфонія 64 

Нічний дощ 29 

Нічний концерт 72 

Нічого кращого немає 31 

Нове життя 32 

Новий день 61 

Новий рік 61 

Новий рік зустрічаю 32 

Новий рік не за горами 61 

Новорічна 32 

Новорічна ялинка 31 

Новорічний передзвін 61 

Новый год опять пришел 32 

Ноктюрн 48, 156 

Ностальгія 44, 55 

Ночная серенада 156 

Ну чому це? 64 

О, Богородице Діво 158 

О войне 38 

О де ж ти, матінко моя 74 

О долечко, доле 56 

О, земле моя 44 

О рідна земле! 44 

О, солодка мить кохання 102 

О, Танненбаум 78 

О, чувство 49 

О, як весною пахне день 36 

О, як же я тебе люблю 55 

Оберіг 144 

Обжинки 56 

Обіймай, мамо 47 

Обійми, коханий 54 

Обійми мене 41 

Обледеніння 40 

Облудники, що моляться 34 

Обними 156 

Обнялися дуб із грушею 35 

Обстріл 38 

Огорни мене літом 50 

Од вежі, що на Руській 42 

Од понеділка до понеділка 30 

Ода вірності 50 

Ода жінці 44 

Ода О. 49 

Одвічні істини 50 

Одесский тост 156 

Одна гора високая 137 

Однодумцям 38 

Однокласники 54 

Одхіль-лє міла, облачок 78 

Одцвіла калина 55 

Одцвітають вишні 10 

Одягнусь я в свою вишиванку 61 

Ой Андрію, Андрієчку 9 

Ой біла калинонька 35 

Ой Боже, Боже 19 

Ой Боже, Боже, зглянься на нас 141 

Ой Боже наш Боже 141 

Ой, болить ня головонька 12 

Ой бре, море, бре 137 

Ой, Василю, Василю 53 

Ой, вербиченько 44 

Ой вербо, вербо 15, 53 

Ой, весна красна 61 

Ой весна, цвітом красна 15 

Ой вийду я, вийду 12 

Ой, вийду я за ворота 53 

Ой вийду я на ту гору 15 

Ой вийшов місяць 15 

Ой гай зелененький 50 

Ой гаю мій, гаю 30 

Ой годі нам журитися 141 

Ой гоп того дива 46 

Ой да люлі, люлі 75 

Ой, добрий вечір 25 

Ой докить я була у няньковім дворі 12 

Ой Дунає, Дунаєчку 12 

Ой заграли музиченьки 9 

Ой зелена Верховино 19 

Ой зацвіла калинонька 15 

Ой зацвіла черемха 9 

Ой, зозуленько, зозуле... 53 

Ой коню, мій коню 145 

Ой крикнула лебідонька 137 

Ой, крикнули сірі гуси 138 

Ой, лелеко 61 

Ой летіли лебеді 31 
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Ой, летять лелеки 54 

Ой люблю Романа 35 

Ой люлі, люлі 75 

Ой люлі, люлі, моя дитино 46 

Ой маю, маю я оченята 39 

Ой, на горі бересток 53 

Ой на горі білий камінь 15 

Ой на горі винобрання 12 

Ой на горі вогонь горить 137 

Ой на горі жито 72, 145 

Ой на горі крута верба 12 

Ой на горі, на горі 137 

Ой на гору козак воду носить 39 

Ой, на Івана Купала 144 

Ой на Івана та й на Купала 44 

Ой на котка ж — воркотка 75 

Ой на плаю 12 

Ой на тім вигоні 22 

Ой на церкві хрест, хрест 9 

Ой наварили ляхи пива 22 

Ой не буду, мамко твоя 12 

Ой, не зрадить мене милий 56 

Ой не світи, місяченьку 39 

Ой, не спиться й не лежиться 30 

Ой не цвіти буйним цвітом 137 

Ой ніхто так не літає 22 

Ой ну, люлі, люлі 73 

Ой одна я, одна 49 

Ой піду я до млина 39 

Ой піду я на долину 19 

Ой, пливи, віночку 44 

Ой плили гусоньки 137 

Ой по горі, по горі 137 

Ой по горі сніг біленький 78 

Ой при лужку, при лужку 139 

Ой розвивайся, та старий дубе 15 

Ой світи, місяченьку 19 

Ой світи, місяченьку 28 

Ой Січ-мати 137 

Ой сонечко вже заходить 12 

Ой співаночки мої 39 

Ой, та зажурились 13 

Ой, так чи не так 30 

Ой там в полі 28 

Ой там на горі, ой там на крутій 22 

Ой там старий батько 19 

Ой там у полі тополя 15 

Ой, ти весно-весниця 142 

Ой ти, горо кремінная 9 

Ой, ти жайворонку. 142 

Ой ти живеш на гороньці 137 

Ой ти, коте, не гуди 73 

Ой ти, котко, ой ти наш 75 

Ой ти, річенько 54 

Ой три шляхи широкії 145 

Ой тумане 31 

Ой у вишневому садочку 15 

Ой, у вишневому саду 30 

Ой, у лісі 53 

Ой у лісі при дорозі 22 

Ой, у лузі струзі 158 

Ой, у лузі червона калина 13 

Ой у полі озеречко 22 

Ой у полі три криниченьки 15, 22, 137 

Ой, у саду на калині 56 

Ой, у саду, саду 53 

Ой уставай, брате 15 

Ой учора, ізвечора 22 

Ой ходила дівчина бережком 39 

Ой ходить сон 18, 72 

Ой ходить сон біля вікон 75 

Ой ходить сон колі вікон 75 

Ой холодно 61 

Ой цвітку, цвітку 15 

Ой це йду 72 

Ой червона калинонько 145 

Ой чиє ж то жито 15 

Ой чия ж то крайня хатка 137 

Ой, чого ж ти, калино 53 

Ой чого ти почорніло 25, 28 

Окружающий мир 37 

Оксамитове танго 42 

Октябрь 47 

Оленчині вишиванки 66 

Олень і дівчина 31 

Олівець-малювець 66 

Опа, опа та бузукья 78 

Оплески жінці 41 

Осанна Україні 9 

Осенние цветы 32 

Осенний вальс 47 

Осень 49 

Осень в Карпатах 33 

Осіннє 31 

Осіннє танго 36 

Осінні Віньківці 50 
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Осінні мальви 50 

Осінній блюз 31 

Осінній вітер 44 

Осінній лист кружляє 36 

Осіння пісня 30 

Осінь 31, 35, 44, 69 

Осінь-чепуруха 44 

Осламів 50 

Остров Кенгуру 38 

От якби така нагода 61 

Отака я дівчина 35 

Отпусти меня, любовь 31 

Отут би зупинитись 31 

Отче наш 14, 22, 51 

Отчі причали 72 

Офіцери 54 

Офіцери України 54 

Ох, як люблю ті наші гори 13 

Оце тобі господар 30 

Очима ти сказав мені 42 

Очі, схожі на стиглії вишні 31 

Паде дощ 12, 19 

Пам'яті героїв Небесної сотні 31 

Пам'яті Раїси Кириченко 44 

Пам'яті повстанців 54 

Пам'ятка-послання 40 

Пам'ять 50 

Папуга 63 

Парасольки 76 

Пастух 102 

Пелюстками мами 61 

Пелюстковий цвіт 53 

Первая строчка любви 45 

Первый снег 30 

Перебори-переборчики 53 

Перевесло кохання 44 

Перед Покровою 102 

Переяслав 40 

Перша вчителька 66 

Перша кава 29 

Перше вересня 65 

Перший дзвіночок 61 

Перший дзвоник 66 

Перший клас 76 

Песенка про щенка 55 

Песней о самом главном… 156 

Песня барыни 49 

Песня о Тбилиси 30 

Песня про морковь 156 

Петрів батіг 44 

Петрівочка — мала ніченька 18 

П'є журавка воду 19 

Пирог 71 

Писанка 61 

Письма 55 

Під зоряним небом 55 

Під рік Новий 31 

Під Твою милість 14, 22 

Під ясні зорі 40 

Підіймався вгору дим 54 

Підіймімо угору серця 54 

Пізня вже пора 68 

Пізня осінь 61 

Пісенна радість 44 

Пісенька 36 

Пісенька рибалки 59 

Пісенька туземця 72 

Пісня весни 32 

Пісня ветеранів 44 

Пісня для друга 60 

Пісня людської любові 44 

Пісня матері 19 

Пісня мого краю 25 

Пісня на прославу святого Партенія 36 

Пісня нового дня 64 

Пісня ночі 32 

Пісня північного сяйва 143 

Пісня повертається додому 72 

Пісня полонин 10 

Пісня про Асканію 55 

Пісня про булаву 44 

Пісня про весну 76 

Пісня про Віньківці 50 

Пісня про горлицю 138 

Пісня про два села 55 

Пісня про інтернат 60 

Пісня про Олексу Довбуша 72 

Пісня про рідне село 50, 55 

Пісня про рідну землю 31 

Пісня про Україну 31 

Пісня про Чаплинку 55 

Пісня радості 66 

Пісня серця 33 

Пісня цвіркунки 39 

Пісочний чоловічок 59 

Піщанко, ти доле моя 30 
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Плавай, плавай, лебедонько 15, 19, 138 

Платина лета 156 

Плаче дощ 44 

Пливе білий човник 66 

Плине Ворскла 44 

По горам, горам сам Господь ходив 22 

По горі-горі пава літала 22 

По гриби 76 

По діброві вітер виє 15, 66 

По землі вкраїнській 54 

По кладочці 61 

По осени 156 

По садочку ходжу 19 

По той бік гора 144 

По ягоди 76 

Побажання 36, 61 

Повела мене веселка 40 

Повернення до рідного краю 50 

Повернись, коханий 54 

Повертайся, мамо 41 

Повертайтесь на рідний поріг 53 

Повечір'я 40 

Повій, вітре, на Вкраїну 19 

Повір, кохана, в чудеса 55 

Повіяв вітер степовий 22 

Повстанський нічліг 15 

Под стук колёс 30 

Подари мне любовь 38 

Подари мне радость 47 

Подаруй мені кохання 38 

Подаруй мені посмішку 30 

Подарунки від зайчика 76 

Подарунок 145 

Подарую колисаночку веселу 68 

Поднимаем тост 30 

Подоляночка 72 

Подорож сновидіннями 143 

Поезія моєї душі 10 

Пожелай удачи 156 

Поженемо сиві воли 139 

Позвольте вас обнять за плечи 47 

Поїхав козак на чужину 145 

Покаяние 45 

Поки живу 44 

Покликаний служити Богу 54 

Покликання 38 

Поклін Франкові 66 

Покотилось коло 74 

Полевые цветы 30 

Полонино, полонино 12 

Полтавщина 44 

Польова ружечка 59 

Помни, товарищ 33 

Понад Дніпром 31 

Пори року 59 

Породила мати сина 46 

Посадила стара баба 72 

Посварились два дружки 72 

Посилала мати сина  

та й на косовицю 15 

Посівальна 76 

Поспів 40 

Потеря 47 

Поцелуй 38 

Починається з малого 66 

Почтальон 156 

Пошуки душі 40 

Поэт-моряк 38 

Пою тебя, любовь 45 

Прагнення 36 

Прапор 66 

Прапор держави 44 

Пред вечностью неведомой стоишь 32 

Пред тобою склоняюсь 32 

Прекрасний легіню 54 

Прекрасное имя Христа 32 

Пригода з Дідом Морозом 67 

Пригорнись до мене, донечко мала 73 

Призабутий давній сон 55 

Прийде ще час 102 

Прийшли щедрувати 25 

Приїжджайте в Санжари 44 

Прикмети нашого часу 44 

Прикосновение 38 

Прилетіла зозуленька 15 

Прилетіла осінь 61 

Прилетіли диво-птиці 73 

Примета 71 

Принеси на крилах щастя 55 

Припади до рідної землі 55 

Припівочка 68 

Притомився вечір 68 

Приходь, мій козаче 53 

Причастя 31 

Причетність 31 

Про бабусю 76 
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Про баню и иронию 156 

Про вихід запорожців на Кубань 141 

Про Козацькі походи 55 

Проводжала козака дівчина 56 

Прогулка 38 

Продай, милий, сиві бички 145 

Прозренье 49 

Прокидайся, барвіночку  

синьоокий 74 

Прокинулась 44 

Пролісок 63, 72 

Пролітаючи над містом 143 

Промінь сонця 64 

Пропало весілля 50 

Пророки України 40 

Просто измена 156 

Прощавай 64 

Прощай 102 

Прощай, букварику 66 

Прощай, кар'єро... 40 

Прощай, світе 15 

Прощание 45 

Прощання 42, 54 

Птахи Батьківщини 29 

Птахи співають по-українськи 66 

Пташко-літашко 70 

Птиця 66 

Пусти ж мене, мамо 39 

Пустоно лудо и младо 78 

Пух самоти 29 

Пущу коня 22 

П'ятдесята осінь 54 

Равлик 68 

Радуга 38 

Разлуки 38 

Райський край на землі 44 

Ранкова пісня 145 

Рання хвиля 48 

Рано сонечко сідає 53 

Рано-вранці на зорі 74 

Ранок 44 

Реалії війни 44 

Реве та стогне Дніпр широкий 13, 144 

Риба-кит 60 

Рідна віра 40 

Рідна земле моя 50 

Рідна мова 50, 66 

Рідна наша мова 78 

Рідна Україна 44 

Рідне місто моє 56 

Рідне село 55 

Рідний край 61, 66 

Різдвяна мрія 63 

Різдвяна ніч 72 

Різдвяна ялинка 78 

Різдвяний концерт 14 

Річка 37 

Родничек 56 

Родовід 40 

Розбита чарка 31 

Розкажи, матусю 61, 138 

Розквітай Черкащина моя 53 

Розквітають кущі ясмину 43 

Розлилися круті беріженьки 13 

Розмова про премудрість 34 

Розповідь 143 

Розпука 31 

Розрита могила 19, 72 

Розцвітай, Україно! 44 

Розы расцветают 49 

Романс "Ноктюрн" 156 

Ромашка-квітка 44 

Рости, рости тополенько 31 

Руки матері 41 

Руки-лебеді 41 

Рушничок 61 

Рябина 33 

С днём рождения! 38 

С любовью в сердце 38 

Сад небесних пісень 40 

Садок вишневий коло хати 19, 28, 72 

Сама втекла в сніги 31 

Самовар 156 

Самозаперечення 44 

Санжари 44 

Сватання 44 

Свет и тень 156 

Свище люта завірюха 63 

Світає 25, 66 

Світанкова колискова 62 

Світанкові роси 53 

Світанок 40 

Світи, зоре, на все поле 15 

Світи, світи, місяченьку 30 

Світить місяць 25 

Світлячки 62 
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Світочку наш милий 12 

Свою доню я люблю 73 

Своя лише правда 50 

Свята Богородиця 72 

Свята Варвара 22 

Свята вечеря 72 

Свята неділя 31 

Свята Трійця 66 

Святий Боже 14, 22, 72 

Святий Миколай 31, 66, 74 

Святкова 61 

Святкова пісня 30 

Свято дерунів 37 

Свято матері 66 

Свято наближається 61 

Свято — Новий рік 61 

Свято Покрови 66 

Себе з тобою бачу назавжди 44 

Секрет 156 

Село 50 

Село моє 44 

Селянська доля 44 

Селянські руки 53 

Сердечні струни 55 

Серебристые нити дождя 49 

Серед літа 55 

Серенада 31 

Серпанкова земля 145 

Серпень 31 

Серце 31 

Серце лікаря 44 

Сивий коню 15 

Синова сорочка 31 

Сину, мій сину 31 

Сину, сину, сину 73 

Сипле, сипле сніг 31 

Сідає сонце за горою 70 

Сі-джем блюз 77 

Сік черешні 29 

Сірий, білий коточок 75 

Січ-Мати 66 

Скажи 29 

Скажи мені, вітре 31 

Скажи мені те "прощавай"… 50 

Скарб 31 

Скинь, Україно, кайдани 28 

Скит 156 

Скільки в серці пісень 31 

Скільки цвіту 53 

Сковородинські діброви 40 

Скрекотали дві сороки 74 

Скринька 66 

Скрипка грає 30 

Скрізь плач і стогін 28 

Слава хлібу 50 

Славетні Чорнобаївці мої 53 

Слався побратана наша родино 9 

Следы Христа 32 

Словами вишиваю перемогу 44 

Слухай шум колосків 54 

Слухала лисичка 66 

Случайный взгляд 33 

Слушала гармонь по вечерам 53 

Смарагдова ніч 29 

Смерть навіки переможена Христом 32 

Сміло други 13 

Сміються-плачуть солов'ї 137 

Сніг упав 76 

Снігова баба 76 

Сніговій 31 

Сніжиночка 61 

Сніжок лапатий 74 

Сніжок паде 63 

Сны 38 

Собачьи мысли 38 

Совенятко 59 

Солнце светит 156 

Солов'їні далі 31 

Соловей 31 

Соловейко маленький 22 

Солов'їна Україна 61 

Солодкий сон 73 

Сон 44, 50 

Сон зайшов до хати 62 

Сон мой хороший 156 

Сон ступає тихо-тихо 68 

Сон та дрімота за руки взялися 73 

Сонет 50 

Сонечко 50, 64, 66 

Соннівочка 68 

Сон-птаха 73 

Сонце гріє, вітер віє 15 

Сонце України 74, 139 

Сонях 65 

Сонячна стежина 61 

Сонячне місто 55 
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Сонячне яблуко 76 

Сонячний дощик 61 

Сонячний зайчик 61, 62 

Сонячні дарунки 66 

Соняшник цвіте 35 

Сонько-Дрімко 73 

Сопілочка яворова 12 

Сорочина 61 

Сосна 66 

Сотні прізвищ 54 

Софіївський берег 55 

Спасибі тобі, хліборобе! 33 

Спать мені не хочеться 39 

Спи, дитинко, баю-бай 68 

Спи, мій хлопчику 68 

Спи, моє малятко 68 

Спи, моя донечко 65 

Спи, моя лебідко 68 

Співай, країно рідна 64 

Співай мій рідний край 50 

Співаймо разом 50, 54 

Співець 31 

Сповідь 40 

Сповідь подруги 44 

Спогад 76, 158 

Спокуса волі 40 

Спомин 36 

Спорт для всіх 74 

Споруда кургану 40 

Стакато дощу 29 

Старенький музикант 29 

Стежечка до школи 61 

Стежина долі 55 

Стелися, барвінку 39 

Степ життя 40 

Степова краса 55 

Степова лірична 55 

Степью ветер 156 

Стиглий колос нахилився 44 

Стоїть хатина, наче сиротина 54 

Стояв ясен над річкою 55 

Стояв ясен понад річкою 55 

Стояла собі хатка 72 

Стояла я і слухала весну 102, 145 

Стрілецька могила 9 

Стрільці січовії 54 

Стрічання і розлуки 55 

Строката хата 65 

Струмочки-голосочки 61 

Струна осені 42 

Ступає березень привітно 31 

Судний день 18 

Судьба 30 

Сухая верба 137 

Сучасникам 43 

Сюрприз 66 

Сьогодні 31 

Та орав мужик край дороги 22 

Табір наш — країна мрій 60 

Таврійська лірична 55 

Таємниця Сковороди 40 

Таке наснилося мені 41 

Там, де ми з тобою 54 

Там за горов, за горою 12 

Танго 43 

Танцювала риба з раком 145 

Танцювали зайчики 72 

Тарасове безсмертя 28 

Тарасові 31 

Тато 66 

Таточку, татусю 54 

Твои глаза 47 

Твои стихи 156 

Твои цветы 47 

Твої очі, як дві ночі 55 

Твої уста 31 

Твоя година 36 

Тебе нема 54 

Тебе я жду, чекаю на зорі 55 

Телефон сороки 66 

Теплі сни 62 

Тепло рідної землі 44 

Терплячий рід 40 

Тет-а-тет 45 

Тече вода 28 

Тече вода в синє море 15, 19, 24, 46 

Тече вода з-під явора 46 

Тече вода каламутна 12 

Тече річка 9, 53 

Тече річка невеличка 9, 15 

Ти залишишся в серці навік 31 

Ти знов прийшла 31 

Ти зрікся мови рідної 31 

Ти моя Україна 44 

Ти не любиш мене 31 

Ти не моя 31, 137 
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Ти не одна 31 

Ти рідна мати, Україно 50 

Тиха вода 137 

Тиха молитва 14 

Тиха нічка 42 

Тихая звезда 45 

Тихесенький вечір 72 

Тихо над річкою 15 

Тихо ходить казка по узліссі 69 

Тиша морська 66 

Тільки б встигнуть мені 60 

Тінь 42 

Тітонька хурделиця 68 

То калокераки 78 

То моя свята земля 44 

Тобі несу любов свою 55 

Тобі, Україно 44 

Тобі хвала хай не змовкає 32 

Толока 55 

Тоска 38 

Тото ся мі дівча сподобало 9 

Трагедии 156 

Транзитный пассажир 38 

Три духовних хори 14 

Три кити 40 

Три матусі 66 

Три сестры 45 

Три тополі, три сурми 139 

Тривожать сни війною 44 

Тірольський канон 72 

Трубач 156 

Труби трублять, сурми грають 15 

Туга за весною 39 

Туман 61 

Туман яром, а мороз долиною 22 

Тут пристань моя 53 

Ты в сердце моем 49 

Ты — моя мелодия души 33 

Ты улыбкой счастье позови 33 

Тяжке намисто 31 

У братских могил тишина... 33 

У вечернего океана 156 

У вечірньому полі 55 

У всякого своя доля 46 

У гаю, гаю 15 

У далекім Вифлеємі 78 

У зеленім гаї 62 

У літню пору гомінку 36 

У місячну ніч 53 

У моєї долі 53 

У неділю на вулиці 35 

У неділю ранесенько 15 

У перетику ходила 28, 39, 138 

У полі могила 145 

У похід 66 

У рассвета окна розовы 45 

У реки 33 

У розлуці 31 

У садочку 76 

У сні тобі всміхаюсь 55 

У травневий вечір 55 

У чарівному дивосвіті 74 

У чистім полі 25 

Убили Лепеїка 12 

Удовина пісня 31 

Уже літ за двісті 13 

Узяла лисичка скрипку 145 

Уклін вам, люди 50 

Уклін Тарасу 10 

Уклін тобі солдате 9 

Уклоняюсь піснею 41 

Украина — это мы с тобой 33 

Україна 31, 54, 72, 145 

Україна мати 139 

Україна моя 31 

Україна над усе 44 

Україна, Україна 61 

Україна — це пісня 50 

Україна-родина 31 

України слава 44 

Українка 56 

Україно 31 

Україно, любов моя 28 

Україно моя 53, 55 

Україно, моя доле 44 

Україно моя золота 50 

Україно, рідна земле 64 

Україно, ти для мене єдина 25 

Україно-ненько 60 

Українонько моя 145 

Українська мова 44 

Українська ніч 44, 70 

Українська осінь 31 

Українська рідна мова 19 

Українська хата 53 

Український козачок 76 
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Український славень 141 

Українські діти 74 

Українські захисники 44 

Українці 38 

Унесёт мой кораблик 37 

Усе — лише не це! 43 

Учися, дитино 66 

Учитель 44 

Учителька 31 

Учитесь доброе творить 32 

Учітеся, брати мої 28, 72 

Феномен неба 156 

Философский вальс 156 

Фіалками пахне весна 44 

Фото в пеналі 31 

Франкові багатства 28 

Фурман, я си фурман 9 

Хай ла хорэ 78 

Харсіки 40 

Хата під березою 76 

Хая-я-я-я 156 

Хваліте Господа 12 

Хваліте Господа з небес 72 

Хваліть ім'я Господнє 14 

Хвилююча мить 143 

Хей, там под лясем 78 

Херсонський вальс 55 

Херсонські кавуни 55 

Херувимська пісня 14 

Хилилось сонце до горбочка 15 

Хитренький коточок 73 

Хліб святий 66 

Хлібина 66 

Хлібодар 50 

Хлопай в такт 77 

Хлоп'ятко-ластів'ятко 73 

Хмара наступає 145 

Хмелію тобою 29 

Ходить же сон коло вікон 75 

Ходить кіт по воротях 75 

Ходить котко по плотику 75 

Ходить сон коло вікон 75 

Ходить сонок по долині 75 

Ходить тихий вечір 68 

Ходіть котко по плотку 75 

Хорал з кантати "Іоанн Дамаскін" 14 

Хоровод місяців 66 

Хоч маком сій, хоч зорями 42 

Хоч малий я, невеликий 145 

Хочемо ми жить на Україні 61 

Хочу вчителем я стати 76 

Хочу зажечь свечу на счастье 33 

Хочу я надіятись на тебе 32 

Хочуть знати гарні діти 66 

Христова любов 32 

Христос воскрес 31, 50, 66, 72 

Христос рождається 66 

Хтось постукав уночі 63 

Хула для тебе 40 

Хуртовина айстр 31 

Хустка 61 

Цвіт незабудки 36 

Цвіте земля 36 

Цвіте черемха в лузі 35 

Цвітуть бузки 55 

Цвітуть волошки в житі 36 

Цвітуть осінні небеса 55 

Це мої почуття 31 

Це моя країна 61 

Це щастя, що живу на цій землі 44 

Циганка 76 

Цитьте 25 

Цілує мати ордени 55 

Чаклування весни 31 

Чаклунка-осінь 74 

Чари 31 

Чарівна ніч 35 

Чарівна пісня ця 61 

Чарівний сон 68 

Чарівниці 66 

Час истины 38 

Час рікою пливе 137 

Частица души 38 

Чекаю на весну 47 

Червена ружа трояка 12 

Червоні маки 53 

Черевички нові 35 

Через дорогу там кума моя 137 

Через роки — випускники 44 

Через сад виноград 39 

Черешня 76 

Чи є в світі краща зірка 145 

Чи кохаєш ти мене 33 

Чи не втомилось сонечко 61 

Чи ти чув миленький 25 

Чи я в лузі не калина була 19, 39 
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Чия то верба 30 

Чия то могила в полі 9 

Човен 144 

Чого ж вода каламутна 39 

Чого мені тяжко 24 

Чого ти ходиш на могилу? 28 

Чом ти не прийшов 9, 30 

Чом, чом не прийшов 39 

Чому кіт без чобіт 55 

Чому плаче серце 44 

Чорнобильська зона 54 

Чорнобильцям 54 

Чорнобривці 61, 72 

Чорноморець, матінко 138 

Чорноморочка 55 

Чотири воли 19 

Что это было? 156 

Чуєш, брате мій 144 

Чуттями володієш ти 55 

Шалом-алейхем 77 

Шана 31 

Шар 156 

Шевченкове слово 31 

Шепоче казку нічка 62 

Широкие степи 156 

Школа — любове моя 51 

Школа музыки 51 

Школа рідна моя 54 

Шукайте Бога 32 

Шумить садами Віньковеччина 50 

Шуміла діброва 12 

Щаслива голубка 46 

Щастя 61 

Щастя в маленьких долоньках 143 

Ще й сьогодні голос той лунає 32 

Ще не вечір 50 

Ще не вмерла Україна 13 

Ще у вирій гуси не летіли 55 

Щедрий вечір 66 

Щедрівка 77 

Щедрість серця 10 

Щигликове весілля 72 

Щира подруга — "Світлиця" 44 

Що воно за диво? 70 

Що з тобою, калино 55 

Що мені робити? 56 

Що робить сонце? 145 

Що то за предиво 78 

Элегия любви 47 

Этот город 45 

Эх, играй, гармонь 53 

Ювілей 37 

Юла 156 

Юности вальс 47 

Я — метелик 44 

Я — Українка 31 

Я відданий тобі, село 56 

Я долі дякую 31 

Я дорослий і сміливий 68 

Я думаю про Вас 31 

Я жду, мой друг, с тобою встречи 33 

Я — зернинка України 15 

Я із пісні Вкраїни 31 

Я квітку кохаю 31 

Я кличу тебе 31 

Я люблю свого Данила 35 

Я люблю свою хатину 31 

Я люблю тебе 31 

Я люблю у лузі квіти 66 

Я малого виглядаю 53 

Я малюю кольори 61 

Я матусю дожидаю 76 

Я не буду пити за Вкраїну 54 

Я не просто жил 37 

Я невольник души 37 

Я піду в далекі гори 78 

Я подарю тебе любовь 47 

Я поділюся 61 

Я подслушал 156 

Я саджаю квіти 64 

Я синочка колихаю 68 

Я славлю жінку-українку 55 

Я снова будущим полна 45 

Я счастья большего не знаю 32 

Я так тебе кохаю 29 

Я так тебе чекала 44 

Я тебе дуже люблю 50 

Я тебе любив 31 

Я, ти, літо між нами 60 

Я тільки ждав 31 

Я тут родився 44 

Я уславлю мою Україну! 72 

Я чекаю Миколая 72 

Я чую пісню 31 

Яблука червоні 31 

Яблунева стежечка 61 
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Яблуня Богунців 31 

Яблучний спас 35 

Явір і яворина 19 

Ягіл-ягілочка 15 

Як в нашому та й дворі 64 

Як вийдеш в поле 31 

Як жаль 50 

Як ішов я з Дебречина додому 137 

Як на мене кохана чекала 54 

Як не любити рідну мову 31 

Як пахне хліб 44 

Як поїхав мій миленький до млина 137 

Як починається осінь 29 

Як почуєш вночі 39 

Як сонце в небі 31 

Як я бажаю 32 

Якби знала, якби знала 45 

Якби мені достати струн живих 31 

Якби мені не тиночки 137 

Якби мені сивий кінь 15 

Якби мені черевики 24, 39, 64 

Якби ти встав, Тарасе 54 

Якби я вміла вишивать 39 

Якщо ти син 55 

Ялиночка 76 

Ялиночка-ялинка 66 

Яна-Яночка 76 

Яхта 38 

And all that jazz from "Chicago" 77 

Ave Maria 39 

Ave verum corpus natum 39 

Bach-a-Rokc 77 

De libertate 34 

Doamne buzele mele 14 

Dona nobis 72 

Gloria 72, 78 
Sveet dreams 41 

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ 

А, а, люлі, чужим діткам дулі 75 

А в Єрусалимі всі дзвони дзвонили 18 

А вже весна, а вже красна 18, 77 

А вже красне сонечко 76 

А вчора звечора з небесного двора 22 

А довкола нас пожовклі стебла,  

колос стиглий тисне до землі 54 

А за вікном уже весна 60 

А зимний вечер нас нашел 156 

А зимой и осенью, я зимой 

 и осенью 156 

А зуц, котко 75 

А когда с тобою мы 156 

А, котки два, шури й бури обидва 75 

А літа летять помалу 53 

А, люленькі 75 

А, люлі, люлі, люлі котка спати 75 

А, люлю, люлю, люлю, чужим  

діткам — дулю 75 

А море пенится игриво 45 

А мороз-морозець взимку прибуває 61 

А на Україну вже весна прийшла 61 

А над полем широким 53 

А не тая ж воно пташка 25 

А Оленка в нас рукодільниця 66 

А серпень знов нагадує, що літечко 

пройшло 36 

А ти одна мені на світі 31 

А ты мой миленький возьмёшь 156 

А у нас сьогодні свято 76 

А чи вже готові прутики вербові 70 

А я йшов, поспішав по сніжку 60 

А я колись була щаслива  

беззастережно і сповна 50 

А я мамі подарую сонце, нехай  

світить, нехай гріє 145 

А я собі з Прикарпаття, із краю  

гірського 54 

А-а, люлі, люлі, мале дітя спаті,  

коту, коту, котіночка 75 

А-а, люлю, малий брат, прийде  

мама цици дасть 75 

А-а-а, люлі, а-а-а, котки два,  

шурий бурий обидва 75 

Аааа 77, 156 

Австралийская пустыня 38 

А-гу-гу, скаче коник по лугу 68 

Ай, люлі, ай, люлі, діти — янголи  

малі 68 

Алилуя, Христе Боже, в новім  

Йордану 25 

Алілуя, Алілуя 72 

Ангел вопіяше благодатний 14 

Ангеле святий, біля мене стій 66 
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Ангелы, ангелы над страною летят 156 

Анна 156 

Арфами, арфами — золотими, 

голосними 18 

Ах, как красиво было всё сначала 45 

Ах, как сладок миг любви 102 

Ах, эти синие глаза 47 

Баба віхола, сива віхола 70 

Багато пісень ми про маму співаєм 54 

Багатство — то від Бога 41 

Бажання є вернутися назад 31 

Бандуристе, думу заспівай 64 

Бандуристе, орле сизий! Добре  

тобі, брате 19, 137 

Барви осені, буйність осені 31 

Барвиста парасолька повсякчас 29 

Батько з сином косять сіно 74 

Батько й мати — сильні два крила 66 

Бачите на небі сонця золоті промені 41 

Баян дзвінкими переборами 44 

Белый лист на столе 30 

Белый танец звучит 45 

Бентежить соловей своєю піснею 35 

Березень приходить із весною 61 

Берізок гурт в скорботному  

мовчанні 50 

Била бабка котка по лапочках,  

щоб не ходив по місочках 75 

Била мене мати березовим прутом 30 

Битий шлях із закапелка 40 

Бігає дівчинка по росі босими 

маленькими ногами 54 

Бігають курчатка 61 

Бідна моя голівонька, ой, бідная 53 

Біжать роки нестримно. 36 

Біле, біле все довкола 61 

Біленька хата посивіла 53 

Білий смуток літа пухом із тополі 29 

Білий сніг малює казку 61 

Білий цвіт на роси сині 56 

Білим цвітом палають каштани 55 

Білі, білі візерунки 70 

Білі хмаринки, як витинанки 62 

Білії, чорнії, руденькі кішки 72 

Білозерська земля 55 

Більше, ніж саму себе 31 

Біля білої вежі, чорне дерево 63 

Біля вечорових мовчазних воріт 31 

Біля дверей гастроному 55 

Біля хати літо розцвіло 53 

Благодарю за то, что я живу 38 

Благодарю тебя за грусть, за тихую, 

святую нежность 47 

Благословен той день і час 31 

Благословенна Україно, колиско 

пращурів моїх 50 

Благослови, душе моя, Господа, 

благослови єси Господи 72 

Благослови, душе моя, Господа  

и вся внутренняя моя 14 

Благослови нас, Боже 31 

Блажен муж на лукаву не вступає  

раду 24 

Блакитна даль 55 

Бог любові! Зглянься 39 

Бог нам землю створив 44 

Бог ся рождає! Хто то може знати 72 

Богородице діво, радуйся,  

благодатна Маріє 22 

Боже, великий, єдиний 14, 72, 141 

Боже великий, єдиний, нам  

Україну храни 13 

Боже, вислухай благання 19 

Боже встань, чому заснув? 34 

Боже, Україну збережи, Боже,  

Україну захисти 72 

Брати мої, що впали у двобою 28 

Був собі журавель та журавочка 19 

Буває так тривожно стане 32 

Бувають люди сонячні і світлі 44 

Будьте здорові, ми вже ідемо,  

йдемо 22 

Будьте здорові! Будьте щасливі 31 

Буйно квітне липа 35 

Буйно квітне соняшник медовий 35 

Букварі і читанки 66 

Була в багача одна донечка, 

 гей брови, як волоки 22 

Було воно не панської породи 44 

Було їх триста хлопців юних 66 

Було літо, було літо,  

та й стала зима 22 

Быть слову летописцем 156 

Б'ють пороги, місяць сходить 46 

В Вифлеємі десь Марія Пречиста 

породила 72 
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В Вифлеємі новина: Діва  

сина родила 72 

В гаю, біля річки 39 

В гості раз до свого друга 63 

В гулкому наполоханім відлунні 40 

В дворах цветут кусты 33 

В день весняний на осонні 64 

В день народження буває 66 

В добрий час, зимовий час 61 

В дорогу іду, моя доле 10 

В думках з тобою бути наодинці 31 

В зелене маєво 50 

В зимову сніжну пору, коли  

гудять вітри 61 

В золотом районе тихо 156 

В летний сад окно моё открыто, 

занавеску треплет ветерок 45 

В ліжечка ми вклалися 62 

В лісі дрімучому дівчина проситься 31 

В моїм краю живуть кряжисті сили 31 

В моїх очах тремтить надія 31 

В молитвах неусыпающую 

 Богородицу 14 

В Назареті зірка сходить 66 

В нас волинська земля 76 

В нас красива земля, є куточки  

на ній 54 

В нас ялинка лісова 67 

В наш будинок заселився 47 

В небе солнышко светит 56 

В небі місяць  повна чаша 50 

В небі сонце зійшло 41 

В неділю пораненьку цвіла ружа 

біленька 19 

В неї очі волошково-сині 31 

В неспокійну ніченьку до ранку 53 

В об'єктиві кущ калини 10 

В обіймах завмираю 44 

В Париже ночь 38 

В пёстром, ярком сарафане 47 

В піснях оспівана земля 35 

В полотняній свиті та босоніж 40 

В рідну школу навідались знову 54 

В село до бабусі із міста втікаю 54 

В сиву-сиву давнину 44 

В синім полі при дорозі 31 

В солодких снах стрімкий політ 50 

В старинном замке 49 

В степу моїм жоржина одцвіта 55 

В твоїх руках, як в променях любові 54 

В темнім лісі 72 

В тихой сторонке стоял малый скит 156 

В тобі одній люблю я безліч 31 

В тополинім пуху, у смарагдовім  

листі 15 

В цім найкращім світі 40 

В цю зоряну ніч 102 

В шелесті калини 31 

В яблуневому садочку 37 

Вальс, вальс, вальс 31 

Вальс зазвучал, ты застенчиво мне 

улыбнулся 45 

Ввісні проміння сонце простягає 30 

Вера, любовь и души чистота 38 

Верховино, світку ти наш, гей  

як у тебе тут мило 12 

Веселиться земля 44 

Веселіться бджілоньки 31 

Весело, весело біжу по стежині 61 

Весна в воді ховає береги 44 

Весна, весна, лісів краса 72 

Весна відкрила тайничок 76 

Весна війнула подихом ласкавим 50 

Весна для вас співає 44 

Весна, немовби квіточка, красою 

розцвіла 61 

Весна пливе на білому човні 55 

Весна поспішає в гаї 53 

Весна прилинь, на оспівані кручі 55 

Весна. Піщинки сонця 42 

Весной, когда наступит вечер 33 

Весняна пісня знову залунала 32 

Весь час милуюсь я тобою 50 

Ветерками юга 47 

Ветрено в марте 71 

Вечерний сумрак землю снежную  

обьял 51 

Вечір на дворі, ніч наступає 19 

Вечір прийшов у наш дім 62 

Вечір тихо у віконце загляда 68 

Вечірньої пори співа зоря 55 

Вечность очень быстро  

приблежается, птицей вещею летит 32 

Вечорами пахне рута-м'ята 35 

Вечором осіннім 55 

Вже вересень, замріяний 31 
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Вже вкотре дощик капотить 64 

Вже гірлянди засвітились 66 

Вже догорає небокрай 30 

Вже й до Покрови тільки днина 102 

Вже крига скресла 66 

Вже матінка моя 32 

Вже минає зима 35 

Вже надворі ніч темненька, біля  

тебе рідна ненька 73 

Вже небо плаче краплями дощу 31 

Вже сонечко в море сіда,  

у тихому морі темніє 66, 70 

Вже сонце низенько, вже вечір 

близенько 15 

Вже співають гаї 72 

Вже стільки літ йдемо рука в руці 30 

Взимку і весною 145 

Взяв би я бандуру та й заграв,  

що знав 137 

Взяв цвіркунчик скрипочку 62 

Взяло дівча відра, та й пішло  

по воду 15 

Ви  диво-квітка у чужім саду 50 

Ви чекайте на мене 44 

Вибігаймо в ліс і в поле 66 

Видінь таких ніде не знають 40 

Виїхав козак на круту гору 15 

Вийди, вийди кізлику 67 

Вийди, вийди, сонечко на дідове 

полечко 76 

Вийди, зіронько, на небо 66 

Вийду на зорі з своєї хати 32 

Вийшла дівчина раненько у сад біля 

хати 53 

Вийшли дружно до смерку 65 

Вина, вина, дівчино, червоного,  

як кров 25 

Випускний на шкільному подвір'ї 44 

Виростає жовтий сонях 65 

Виросту — піду я 76 

Виряджала мати сина під  

Крути до бою, розчесала кучерики  

понад головою 15 

Високе сонце над полями 55 

Високо у небі зірка запалала 61 

Витає дух свободи над Майданом,  

його вже неможливо зупинить 54 

Витає кімнатою кави міцний аромат 29 

Вихлюпнув з відерця 55 

Вишиває осінь листячко зелене 61 

Вишивала мама рушники, полотно,  

як ниву засівала 44 

Вишивала мати вишиванку для 

найменшого синочка Йванка 9, 74 

Вишивала рушничок 61 

Вишня, біла вишня 55 

Від весни до осені 55 

Від воєн світ давно уже стомивсь 44 

Від порога дитинства у далекі світи 144 

Від хати до хати снігом замітає 61 

Відгриміли бої, зашуміли гаї 56 

Віддаймо шану тим, кого нема 54 

Відкрийте очі подивіться 10 

Відлетіли лелеки 55 

Відлітаєм з гнізда і в далекі світи 54 

Відродиться Україна із пеплу,  

із вогню 44 

Відсію від зерна 31 

Відсурмили сурми 50 

Відшуміли дощі, тихо стало вночі 50 

Війна вирує навкруги 38 

Віками так склалось 54 

Вікна отчого дому дорогі, золоті 55 

Вікно у світ 53 

Він все життя з відкритою душею 44 

Він з тих, для кого правда над усе 44 

Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває 72 

Вітер з гаєм розмовляє, шепче  

з осокою 46 

Вітер шепче ніжно колискову 62 

Вітри війни над Сходом 44 

Вітри прошуміли 54 

Вічний революціонер, дух,  

що тіло рве до бою 13 

Вклоняюсь низько праці хлібороба 44 

Вкраїно рідна, люба наша ненько 37 

Вкраїно рідна! Світе мій широкий 31 

Влітку багато дива буває 61 

Влітку скачуть коники 74 

Вночі прокинеться дружина 31 

Воздухом кружится, движется шар 156 

Войдём с тобой в весенний сад 47 

Вокруг меня застывший океан 38 

Волшебный миг прикосновенья 38 

Вона не просто вчить 31 

Ворвалась в вашу жизнь нечаянно 47 
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Ворожих мін смертельні жала 38 

Востаннє дзвоник нам вже  

продзвенів 64 

Вот лягушка на дорожке 71 

Вот снова измена 156 

Вот так и живём 30 

Впала зіронька в колиску — і 

розсипалось намисто 68 

Впало сонце ген за море 64 

Вранці випадають чисті роси 47 

Вранці снігом замело 47 

Время холодное, ночь новогодняя 156 

Все в ранковому сяйві 76 

Все — із доброго чи злого 66 

Всевишній Боже 31 

Всевишній Боже милосердний 40 

Всі барви й звуки скошені 42 

Всі біди мої з болями 40 

Всі на світі добре знають 61 

Всі навшпиньки ходять вдома 62 

Всілися рядочком тихо на вербі 61 

Всім садочком у дворі 74 

Вставай, Україно, вставай, виходь  

на дорогу свободи 9 

Встречаться нам ещё 156 

Вчора посміхнулась доля 64 

Вышей мне рубаху стаей  

журавлиной 53 

В'яне, сохне рута-м'ята край  

мого вікна 138 

Гаї шумлять — я слухаю 18, 39 

Галасливо всюди стало 61 

Гарна нічка-новорічка 66 

Где б ни был я 102 

Где ты белейший 156 

Гей, волошин сіно косить,  

а волошка їсти носить 22 

Гей, на високій полонині, вітрик  

повіває 12 

Гей, на доли, та й на гори 15 

Гей на Подолі 55 

Гей, насиплю я пшениці 76 

Гей, нові Колумби й Магелани 31 

Гей нум, браття, всі до зброї  

на герць погуляти 13 

Гей там, гей там 76 

Гей, там на горі Січ іде! Гей,  

малиновий стяг несе 28 

Гей, українці, гей, схаменіться 54 

Гей, хто є, не дрімайте 61 

Гей, як сонце спати ляже в голубій 

долині 15 

Геллэр героэп 78 

Ген за лісом, за сосновим 61 

Гиля, гиля, сірі гуси, гиля, гиля,  

до води 22 

Гиля, гиля, сірі гуси, не каламутьте  

води 9 

Глянь, о друже, на Голгофу,  

де за тебе помирав 32 

Глянь, як квітне в садах 64 

Говорят, вода имеет память 38 

Год новый как книга 32 

Годі вже байдикувати 38 

Гожий ранок засіяв 55 

Гойда, гойда, гойда, да 75 

Гойда, гойда, гойданочка 68 

Голочка снується 55 

Голубе сивий чом крила ламаєш 30 

Голубий світанок горлиця будила 138 

Гомін по діброві 31 

Гопки! Скоки! Наче в раю 66 

Гори високі, дивні, могучі 37 

Горизонт уходит в синеву небес 45 

Горит рябина нежным цветом 33 

Горит серебряным огнём 33 

Горіла сосна, палала 12 

Господи Исусе Христе 14 

Господиня-нічка прати йшла  

до річки 62 

Господь просвещеніе мое 14 

Грає травень на струнах дощу 50 

Грай, бандуро, грай, бандуро, грай 145 

Грай про любов, волинка, грай  

про любов 102 

Грешные люди, на темной земле 156 

Громи затихли. Блискавки  

відляскали 40 

Гуде вогонь 31 

Гуляли, гуляли. Гуслі розривались 28 

Гуси крила білі в травах заросили,  

думи в смутках бились 72 

Дай Боже Вам любові і тепла 44 

Дай, Боже, всім: голодним і сліпим 31 

Дай же сльозами 39 

Далекий спогад 36 
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Далекі ті згадки, видіння 15 

Далеко ген дрімають шпилі 48 

Дарите счастье всем, оно ведь так 

необходимо 47 

Дарочка, Даруня 55 

Даруй нам, Боже, літ перебіг  

многих 40 

Дарую я землі свої думки 44 

Два брати милі сіно косили,  

да там при долині 22 

Два голуби воду пили,  

а два колотили 30 

Два дідусі в мене є 76 

Два дуби, два дуби, немов рідні  

брати 54 

Два дубочки молоденькі 55 

Два лебеді в небі летіли 37 

Два потоки з Чорногори   

один білий 144 

Двадцать первое. Ночь.  

Понедельник. Очертанье столицы 49 

Дві бурульки, дві сестрички 76 

Дві долі стрілись в певний час 44 

Дволикий Янус сторожі честь 36 

Двори стоять у хуртовині айстр 31 

Де б не був у думках 54 

Де б не був я у будь-яку пору 56 

Де в'ється дорога у світ 44 

Де вітри 44 

Де, вороно-каркароно 67 

Де впала небесна зернина 15 

Де гори нищі та найвищі 15 

Де дощами літо перемите 50 

Де дрімучий темний ліс 61 

Де ж мої пісні веселі 31 

Де зелена осока 61 

Де кипучим водоспадом 31 

Де кінчається село 30 

Де кропива позацвітала біло 29 

Де курні дороги вийшли за село 19 

Де місяця ясне коло 70 

Де море там берег 32 

Де проходить незримий рубіж 29 

Де роки зозуля гучно лічить 29 

Де степи зливаються з морями 55 

Де та хата маленька 55 

Де ти доню, барилася,  

на мельника дивилася 145 

Де ходили ноги босі 44 

Де ялинка, чути гомін 61 

Дебют сьогодні 44 

День Валентина свято на схилі зими 55 

День дзвенить 31 

День за днем тихенько відлітає 32 

День змежовується з ніччю 40 

День лягає, іскряться зорі 73 

День минає, все стихає 62 

День народження у тебе,  

для душі пора вітань 36 

День осінній на павутині 31 

День стомився, ніч приходить 37 

День сьогодні сонячний і світлий 31 

День травневий, день весняний 66 

Дерева вмирають стоячи 44 

Десь кохання загубилось 35 

Десь на дні мого серця 31 

Десь там осінь за горами 31 

Десь тут була Подоляночка 72 

Джерельний тихий спів води 44 

Дзвени, моя бандуро, над  

гори і ліси 139 

Дзвінок перший, дзвінок останній,  

а між ними — життя частина 54 

Дзень-дзень-дзень 65 

Дивись, коханий мій 31 

Дивна птаха прилетіла 73 

Дивная новина, нині Діва Сина 78 

Дивне диво є на світі 55 

Диво моя, доню, мамина потіхо 68 

Диво-казка новорічна 74 

Дикий остров Кенгуру 38 

Дикий пират или чей-то приватир 156 

Діброво зелена, озовись до мене 137 

Дівча ходило по ожини 15 

Дівчина Алісія в Африці живе 66 

Дідів козаків, ми славні внучата 139 

Діти з-за порога 70 

Діток ліжечка чекають 73 

Для нас уже скінчилися уроки 44 

Для праці й клопоту шість днів 31 

Дні бувають незабутні 31 

Дніпро, Дніпро! Ти покохав 31 

Дніпровії хвилі 31 

До вічності нелегка є дорога 32 

До волос пшеничных 156 

До мого вікна 66 
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До мого вікна підійшла весна 63, 145 

До нашого двору місяць нахилився 61 

До рідного дому пташеням  

приб'юся 54 

До тебе, Господи приходжу, тобі я 

співаю 32 

Добра вістка серце нам наповнила 32 

Добре, в кого тато є 66 

Добрий вечір тобі, пане господарю 78 

Добру простояв ти сотню літ 44 

Добър вечер приятелю млад 78 

Довго, довго на день цей чекали 54 

Догорає свіча, залишає душа 54 

Дождь за окном 38 

Дозвольте познайомитися з Вами 31 

Долиною ріка тече 53 

Допоки живем — то ніколи  

не пізно 31 

Допоможи нам, батьку 39 

Дорога біла стелиться 76 

Дорога моя матуся 66 

Дороги іншої не треба 72 

Дорогою від дому 44 

Дорослі стали ми, вчорашні діти 44 

Досить ходити по лезу 28 

Досконалості, може, ти не знайдеш 41 

Дощик, дощик, дощик накрапає 74 

Дощик, дощик крапає дрібненько 39 

Дощик, дощик, ти вже злива 70 

Дощик, дощику іди на левади,  

на сади 145 

Дрогобича слався університет 13 

Дрожа на дальних поворотах 156 

Дружні ми малята у садочок  

ходимо 76 

Дружно і рано встає інтернат 60 

Дружно пісню ми заводим 67 

Друзья, прибуду я в Одессу 156 

Дуйте, дуйте, ветры в поле 71 

Думи мої, думи мої, ви мої єдині 19, 66 

Думи мої, думи мої, лихо  

мені з вами 72 

Душа неначе крила розправляє 44 

Душа поэта — словно птица 38 

Душа торкнулась ще незвичних  

струн 44 

Дякую, дякую, Боже мій 32 

Дякую я горам й полонинам 54 

Ей далась ня, мамочко, за гору,  

за долину 12 

Ей сиві волки, сиві 12 

Ему безразлично 49 

Если и было 156 

Если ты 78 

Ех, моє дитинство 44 

Ещё вчера ты был со мной 47 

Є багато країн на землі 44, 66 

Є в коханні і будні, і свята,  

є у ньому і радість, і жаль 31 

Є дні в житті веселі і святкові 54 

Є країна, дивний світ 64 

Є на нашій Полтавщині 44 

Є на світі добрий вісник сонечка 31 

Є на світі країни 50 

Є найсвятіше слово на землі 31 

Є професія така 44 

Є слова, до яких доростаємо 55 

Є три матері у мене, та всі  

три хороші 66 

Є у кожної дитини 66 

Є у мене котик, я його люблю 61 

Є у мене песик 76 

Єсть на світі доля, а хто її знає 15 

Жив собі на світі 72 

Живи, Україно, живи для краси 31 

Жили собі дід і баба 72 

Життєва стежина не квітами вкрита 32 

Життя від самого порогу 30 

Життя усе моє як на долоні 55 

Жінко! Велич твоя свята 44 

Жовте листя опало 31 

Жовтим листям осінь замітає 32 

Жовтобоке сонечко вийшло  

погуляти 61 

Жорстокий світ довкола нас 54 

Журавель, журавель, довгоногий 

журавель 72 

Журавлиной окружной дороге 156 

Журавлі моїх літ, журавлі 56 

Журбою не накличу собі долі,  

коли й так не мою 46 

З вітром весняним сосна  

розмовляла 66 

З далека чую згуки тихі 48 

З далекого краю 31 

З дитинства вчили батько й мати 44 
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З дитинства я живу на Україні 61 

З дубів одвічної святині 40 

З неба сіються сніжинки 32 

З Новим роком, людоньки 31 

З парасолькою біжу 72 

З татусем удвох 76 

З Україною в серці я живу  

і борюсь 44 

За байраком байрак, а там  

степ та могила 13, 28, 137 

За весною з квіточками 69 

За вікнами день холоне 43 

За горами, за синіми морями 74 

За лісом, за лісом, видно нове село 12 

За обрій заховалося 61 

За окном моим тишина 47 

За отмеренный срок 38 

За полями, за туманами 55 

За рікою голубою 15 

За ручку в садочок 76 

За світ встали козаченьки  

в похід з полу ночі 139 

За таким летят черны вороны 156 

За тёмными корнями 156 

За Україну з вогнем завзяття 13, 15 

За улыбку твою 30 

За цвітом першим 53 

За шаблюку на роки 72 

За шум колось і землю у цвіту 50 

За що люблю тебе, мій степе 55 

Заалела рябина ярко-красным  

огнём 56 

Забілів снігами гай 66 

Заблудився дощик, два дні  

крапотить 61 

Заблудилось білченятко,  

по лісі блукає 74 

Заблукався високо лелека  

і ніяк дороги не знайде 55 

Заблукала любов, заблукала 35 

Забриніли світанкові роси 53 

Забули ясні зорі козацький хоровод 31 

Забути рідну віру 40 

Забути тебе я не в змозі 55 

Завітала в гості зимонька-зима 61 

Завітала осінь до нас у садочок 61 

Загадка времени 30 

Загорнена у сутінь тиха ніч 69 

Заграй ми, цигане старий,  

якої я гадаю 137 

Задумала стара баба  

та й розбагатіти 19 

Заєньку, та за головоньку 67 

Заєць, кріт і їжачок збили хатку  

з дощечок 72 

Закарпаття краю, світочку  

наш милий 12 

Заклопотаний Хома 66 

Заколисує пташатко 68 

Закохався і скорився 37 

Закружляли над селом лелеки 53 

Закрутила, завертіла 69 

Закувала та сива зозуля раним  

рано на зорі 13 

Закучерявилися хмари. Глибінь  

блакить 18 

Залітай, залітай, сивий голубоньку 39 

Замітає сніг тендітні квіти 44 

Замітала я подвір'я 53 

Замордовані і замучені 44 

Запалали зорі в росах на долині 15 

Запали вогонь в моїй душі 47 

Запаліть свічки, вкраїнці, освітіть 

задушну ніч 145 

Запахла липа золота п'янким медом 76 

Запитаймо себе 31 

Заплакане автобусне вікно 44 

Заплету в усмішку сонечко 61 

Заплету віночок, заплету шовковий 9 

Запливай же, роженько весела,  

по тихій воді 39 

Заплітає коси мені ненька 138 

Заповітні бажання збулися 44 

Зародилося в моїй душі 47 

Заручились молоді 50 

Засвітила ніченька ліхтаря 68 

Засинай, моє маля, люлі-лю,  

люлі-лю 62 

Засинають ліс і гори 73 

Засмутили тополину, красу  

молодую 31 

Заспівай колискової, мамо,  

як співала в дитинстві колись 56 

Заспівай мені, рідная мамо,  

як в дитинстві колись 54 

Заспіваймо, брате не востаннє 15 
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Заспівала пташечка заспівала 61 

Заспівають зорі, в срібно-синім  

морі 64 

Затихает дальняя поляна 55 

Затихли з вітами билини  

та відшуміла ковила 40 

Зацвіла в долині червона калина 46 

Зацвіла нареченою вишня, зацвіла  

у веснянім саду 55 

Зашуміла дубровонька, листям  

зашуміла 15 

Зберусь і все міське покину 44 

Збирає сонце ранішню росу 9 

Звідси гора, звідти друга, а звідти  

долина 12 

Звуку лютні тихим бути 59 

Здавалось, випите життя 44 

Здійнялась буря 36 

Зелена аптека лежить навкруги 67 

Зеленеє жито, зелене, хорошії  

гості у мене 137 

Зелененький барвіночку, стелися 

низенько 39 

Зелено, зелено 44 

Земле моя, неозорі простори 53 

Землі ніхто не вибирає, де наше 

промайне життя 54 

З-за моря лелеки вертали 72 

З-за небокраю нагряда 40 

Зима, кругом зима 156 

Зимі пора від нас тікати 10 

Зимової пори 36 

Зимонька, зимонька снігу принесла 76 

Зі мною подих рідної землі 30 

Зі слова починається людина 19 

Зів'яли серця квіти 50 

Зійди, зійди, місяченьку,  

за коморою 145 

Зірвалася хуртовина 25 

Зірка вечорова 30 

Зірка засіяла в небі України, 

довгожданну волю принесла 78 

Зірка на небі 72 

Зірка ясна з неба впала 63 

Зірко вечоровая, райдуго жива 55 

Зіронька рання вже мліє 48 

Зіронька скотилась з неба 64 

Зіткана вміло із сонця проміння 50 

Зіходить сонце над лугом тихим 60 

Злетів сокіл на віконце 77 

Злетіла лебідка 12 

Злетілись спогади 15 

Зловіщий брязкіт днів 43 

Знайду тебе на карті України 55 

Знайома доріжка біжить за село 55 

Знаю я — весна 50 

Зникає тихе сяйво ночі 53 

Знищений Чорнобиль мені сниться 54 

Знов буяє весна 28 

Знов догорає день 64 

Знов перший сніг танцює  

білий вальс 29 

Знов пригадалось, як коло хати 55 

Знов у Львів завітав тихий дощ 29 

Знову заспіваємо 37 

Знову сонечко сміється 66 

Зозуля закувала серед ночі, вві сні 

здригнулась липа мовчазна 138 

Золотиться нива у широкім полі 54 

Зоре моя вечірняя, зійди над  

горою 22, 66, 72 

Зорі в небі вишити 53 

Зорійте, ви, очі дівочі 31 

Зоря, що падає, твоя 41 

Зоряна калина — і краса, і врода 19 

Зоряна стежина загубилась в м'яті 55 

З-під хустинки дві тернинки 55 

Зродились ми великої години,  

з пожеж війни і полум'я вогнів 13, 72 

Зупинись на хвилину 31 

Зустрів я тебе 76 

Зустрілися два козлики 72 

Зустрічає вулиця знайома 10 

Зятю милий, зятю любий 44 

Идёшь ты дорогой 32 

Иерусалим, светлый город 156 

Иже херувимы 14 

Иже херувимы, херувимы 50 

Из нот рождается мелодия 37 

Из чего только сделаны мальчики 71 

Итальянцы дружно ходят  

к вам на танцы 156 

І Архімед, і Галілей вина  

й не бачили 46 

І багата я, і вродлива я 31 

І ввечері, і у південь 56 
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І все на світі треба пережити 42 

І долоні свої простягаю до неба 144 

І зима — не зима 44 

І зійшов же сам Господь 18 

І знов з'єднались в одну оману 43 

І знову ця знайома стежка 44 

І непомітно й хутко час летів 40 

І світає, і смеркає 46 

І там, і тут хмарки біжать 31 

І хмари пливуть 14 

І як колись 50 

Іванкова мати на мене ся дує 12 

Іде від гурту дівчина люба 55 

Іди, іди, дощику, зварю тобі  

борщику 72 

Із глибини століть 36 

Із-за гори, за туману, ясен місяць 

сходить 22 

Із-за гори, із-за кручі риплять  

вози йдучи 22 

Ісусе, я впаду до твоїх ніг 54 

Ісусик маленький не спить,  

не дрімає 78 

Ісусику, впаду до твоїх ніг, умию  

їх гарячими сльозами 54 

Ішли літа 31 

Ішло дівча лучками, лучками 137 

Ішов козак потайком, до дівчини 

серденько 15 

Ішов козак потайком, до дівчини, 

серденько, вечірком 138 

Ішов котик по плотку да в червоном 

чоботку 75 

Іще пташки в дзвінких піснях 18 

Їхав, їхав козак містом, під копитом 

камінь тріснув 9 

Їхав козак з Січі в пізню вечорину 56 

Їхали козаки, їхали по полю 139 

Їхали козаки полем, притомились  

у них коні 22 

Їхали козаки яром, долиною 30 

Йде подорожній по життю 36 

Йду дощем обіч низок машин 29 

Його ім'я відоме всім 66 

Йшли повстанці воювати 72 

К тебе спешу я на свидание 33 

Кадиша Аалла Кадиша жы(э)лтана 14 

Каждою ночью, тёмною ночью 156 

Каждый день без тебя 38 

Кажуть, мала батьківщина 66 

Казав мені батько, щоб я одружився 55 

Казала'м ти, хлопче, казали ти люди 12 

Как больно бьём мы тех 45 

Как мало нужно мне сейчас 38 

Как много лжи вокруг войны 38 

Калина червона росте при долині 74 

Квіти щастя рвала я у полі 53 

Квітне, радіє земля 78 

Квіточка до квіточки 78 

Клубочком м'якеньким на лапах 

пухкеньких 62 

Книжка — для науки 66 

Кобзаренко молодий  

на бандурі грає 145 

Когда в душе любовь 33 

Когда мрак вокруг спустится 32 

Когда слёзы в глазах, на душе  

одна мгла 32 

Кожний крок — сліпуча блискавиця 43 

Кожному серцю, кожній родині 32 

Козак гуляє, шинкарка носить 9 

Козак од'їжджає, дівчинонька  

плаче: Куди їдеш, козаче? 137 

Козаки були відважні 66 

Козацькому роду нема переводу 56 

Козачку славну Бог призвав до себе 44 

Коли вже літо краснеє із осінню 36 

Коли дивлюсь глибоко в любі очі,  

в душі цвітуть якісь квітки урочі 31 

Коли до губ твоїх лишається  

пів дотику 49 

Коли є любов на світі, нею  

душі в нас зігріті 44 

Коли зима сувора 61 

Коли на місто тихий сіє дощ 42 

Коли на небі зіронька засяє 72 

Коли над містом розливається неон 31 

Коли неспокій у моїй душі 50, 54 

Коли повернуся до вас вже  

одягнутий в камінь 44 

Коли святий Микола 66 

Коли серцю моєму 31 

Коли сум, печаль, неспокій 32 

Коли у небі сонце розквітає 44 

Коли хрестили Україну 15 

Колись нашу рідну хату 25 
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Колись, як я хлопцем маленьким  

ще був 102 

Колишися, колисочко, легонько 63 

Кольоровий дощик розквітає літом 65 

Коляд коляд коляда, дін дон 14 

Комусь степи безмежні ранять душу 54 

Костры цветные осень разложила 45 

Кота, кота, вся й воркота,  

на Хведіка — сон 75 

Котик бєлій, котик сєрий, не ходи  

по хати 75 

Котик наш пухнастий 76 

Котик-муркотик сів між квітками 66 

Котику сіренький, котику біленький 73 

Котино, котино, куда їдеш 75 

Котить поле сині хвилі 31 

Котить човник срібну хвилю 68 

Котиться по небу золотий клубок 61 

Котку — гулі, а Сашку — калачи 75 

Котку наш, котку, ізробив нам  

шкодку 75 

Коточок, коточок, не лякай  

ти девочок 75 

Коту, коту, коташок, дам тобі  

казок мішок 68 

Кохання — то щастя 37 

Кохання по інтернету 44 

Край, де щиро ллється рідна мова 139 

Край заквітчаний, чудесний 66 

Край хатини — вузенька стежка 31 

Крап-крап-крап дрібні краплинки 76 

Краса безмежна, сонечко сіда 54 

Красі посвячена незмінній 10 

Краю мій, багатий і єдиний 44 

Краю мій коханий 41 

Краю мій Таврійський — ниви  

і толоки 55 

Краю рідний, ти моє Полісся 31 

Криниця крутобока в однім селі  

стояла 30 

Кришилась віра, і переконання 31 

Крізь прісні дні, крізь ночі  

нескоромні 40 

Кружляють сніжинки по синьому  

небі 54 

Кто вы? Почему всегда со мною 156 

Куди б не ходив я 31 

Купуйте фіалки, перші квіти весняні 39 

Курли, курли, курличуть, курличуть 

журавлі 61 

Кучерява Катерина чіплялася до 

Мартина 78 

Кучерявогриві, піднебесні коні 29 

Лагідна і добра 66 

Ласкавим жестом хтось горта 31 

Ластівко бистрая 53 

Лежить собі відпочиває 67 

Лелека опустилася на хату 44 

Лелеки, вертайтесь до хати 55 

Лелечий клекіт так любила мати 55 

Лети мелодія ликуя 55 

Лети, мій соколе, від хати 19 

Летим. Дивлюсь, аж світає 37 

Летить галка через балку, літаючи  

кряче 28 

Летів пташок понад воду 19 

Летів пташок понад воду,  

скаламутив піском воду 137 

Летіла зозуля та й стала кувати 15, 145 

Летіла зозуля яром на долину,  

та й стала кувати 22 

Летіла пава, летіла 15 

Летіли веселки, линули небом 29 

Летять коні, коні воронії 56 

Летять, летять лелеки 64 

Летять пісні від краю і до краю 50 

Липень грає ніжним квітом 55 

Лисичанськ над Дінцем  

прокидається 47 

Лист дрожит на ветке 49 

Листаем свой мы календарь 33 

Листья шуршат 38 

Листя багряне 44 

Лиш де-не-де із-під снігу 61 

Лиш день новий почне розмову 64 

Лиш наступає ранок 67 

Лиш поглянь на ясний блиск 77 

Лиш ранок над Донбасом засірів 44 

Лиш тільки нічка опустилась 32 

Лише у нас, у нас на Україні 61 

Лісова Діана 36 

Літа летять, мов журавлі,  

за хмарами до моря 31 

Літньої ночі пісня родилась 32 

Літо краснеє минуло, сніг лежить  

на полі 70 
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Лугом іду, коня веду, розвивайся  

луже 39 

Лунає музика хмільна 44 

Люба донечко рідненька 73 

Любити не пізно ніколи 54 

Любить легко 55 

Любім Україну, любім щохвилини 72 

Любіть свою землю 44 

Любіть Україну могутню державу 31 

Любіть Україну, як сонце  

любіть 30, 78 

Люблю тебе, мій рідний краю 50 

Люблю тебе, Подільський край, де 

Товтри дихають лісами 50 

Люблю я ліс, дрімотний ліс 31 

Люблю, як дощик з неба ллється 31 

Любляче серце в гаю гуляє 47 

Любов чи ні? Не знаю 31 

Любовь — ее мы ищем 47 

Люлі, кохана донечко, місяць  

вже над віконечком 62 

Люлі, люлечки, люлята 68 

Люлі, люлі, а-гу-гу, квітнуть  

квіти на лугу 68 

Люлі, люлі, всі поснули 68 

Люлі, люлі, коте наш,  

чи ти вмієш Отче наш 75 

Люлі, люлі, котки два, сіри,  

біли, обидва 75 

Люлі, люлі, люлечки 68 

Люлі, люлі, місяць сходить 62 

Люлі, люлі, налетіли гулі. Стали 

щебетати 75 

Люлі, люлі, налетілі гулі, сталі гулі 

прилєтать 75 

Люлі, люлі синій вечір. 65 

Люлі, люлі, усім діткам — дулі,  

а Марусі — калачі 75 

Люлі, люлі, чужим дітям — дулі, 

Сероженци — калачи 75 

Люлі. люлі, люлі, сидів дід на гулі,  

а баба — за дошками 75 

Люлі-люлечки, дитино 73 

Люлі-люлечки, синочку 73 

Люлі-люлі, люлі-лю 73 

Люлі-люлі, мій синочку 73 

Люлі-люлі, нічка йде 62 

Люто пронизує вітер 40 

Майдан у Україні ще триває 44 

Мала баба три сини, три сини 145 

Маленька я Аліночка 76 

Маленький бедрику присядь 59 

Маленький Ісусик в ясельцях  

лежить 63 

Малесенька сніжиночка 61 

Малесенькі сніжинки навкруг біля 

ялинки 61 

Мальви гордовиті дивувались 105 

Малюк я совенятко 59 

Мама вишила мені 76 

Мама гнома, діти гноми 74 

Мама каже: доню 61 

Мама люба 76 

Мамині долоньки туляться до мене 61 

Мамині очі турботливо-ніжні 47 

Мамо, у грудях болить 38 

Мати, як горлиця, в'ється 53 

Матусю, дай ручки 50 

Махнуть рукою! Розіллють вино!  

Хай крикне хтось 43 

Медом яблуко налите 76 

Мелькают год за годом 45 

Мене принаджувала звіку 10 

Мені купила мама 61 

Меня согрела сонным 156 

Мережила вишиванку 65 

Метелику, мов, куди летиш знов 59 

Ми вашого двора не минаємо,  

Святий вечір 72 

Ми всі діти українські, український 

славний рід 76 

Ми вставали нелегко 44 

Ми гайдамаки, ми всі однакі 13 

Ми — горобчики веселі 61 

Ми дівчата з України, гарні  

та веселі 53 

Ми діти війни, без дитинства  

зростали 56 

Ми довірились пісні 40 

Ми забули війну, нам здавалось,  

що пам'ять зітреться 53 

Ми знов ідем до вічного вогню 44 

Ми любимо сонце 66 

Ми любимо сонце і квіти 60 

Ми маємо свій гімн, ми маємо свій 

прапор 54 
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Ми малята й не малята 76 

Ми не багато хочемо 61 

Ми не холопи і не скіфи 55 

Ми ніколи не зрічемося рідної  

мови 139 

Ми пишем історію нашу 44 

Ми прийшли у зоопарк 76 

Ми родом з дитинства, де весни 

квітують 61 

Ми своїми вправними руками 66 

Ми — сонячні діти країни  

дитинства 61 

Ми — справжні, гарні друзі 61 

Ми стояли біля тину 56 

Ми танцюєм гопачок 61 

Милуючись степом широким 44 

Минають дні розкішного кохання 48 

Минають дні. Проходять роки 36 

Мить рахувати долю тих, хто  

правди духом став 156 

Мишка в нірці пошкреблася 73 

Між нами знов розлука, на серці  

моїм смуток 54 

Між скелями і пагорбами 41 

Між споришами стежечка вузенька.. 44 

Між царями й судіями 24 

Мій отчий дім, де всі стежки мої 145 

Мій садочок свіжий, пишний 39 

Мій Таврійський рідний краю,  

земле моя 55 

Міряю серцем відстані-далі 55 

Місяць в небі 35 

Місяць плив в небеснім морі 33 

Місяць по небу гуляє 68 

Місяць сховався за хмарами диму 37 

Місяць човником пливе 73 

Місяць яснесенький 66 

Місяцю ясний, зорі прекрасні 39 

Мне маманя говорила 49 

Мне не нужно слишком много 105 

Много, много птичек 71 

Много смеха, много света 47 

Мов на свято, до школи 66 

Мов ті птахи, що повертають  

з вирію 55 

Мова вкраїнська, найкраща моя 74 

Мова кожного народу 66 

Мова — наш духовний код 66 

Мова, наша мова 78 

Моє життя в твоїх руках, о Боже 32 

Може краще мені випить зорі ясні 37 

Може, так починається осінь 29 

Можна втратити все 25 

Мой Бог, прошу, останови войну 38 

Мой волшебный и хороший 156 

Мой добрый ангел 38 

Мой змей, изумрудный и лёгкий 156 

Молися, сину, за Вкраїну, молися  

щиро 19 

Молитвою пісня у небо летіла 36 

Молода Флора та юний Легіт 59 

Море ніжно обіймає 55 

Моя бабуся — чарівниця 66 

Моя батьківщина, верби і ставки 55 

Моя душа й по темнім трунку 43 

Моя колиска гойдає 50 

Моя країна — рідна Україна 61 

Моя любове! Я перед тобою 31 

Моя Мар'яна — хорошеє дитя 76 

Моя найкраща в світі батьківщина 44 

Моя рідна донечко 68 

Моя родина — Україна, нащадки 

славного Дніпра 144 

Моя сусідка, вже старенька бабця 44 

Моя ти доле 44 

Моя ти земле, рідна і свята 44 

Мрію, щоб ти ліжко застелила 50 

Музика щиро летить 51 

Музыка имя, музыка рана 156 

Музыка птицею вещей 45 

Мчится, мчится санный поезд 55 

Мы с тобой сошлись зимой 156 

На базар ходила 61 

На барикадах і в боях 44 

На барліг пада сніг 62 

На березі тихім 55 

На блакитній на доріжці 70 

На весіллі бринять чарочки 31 

На весіллі — радість, щастя 37 

На ветру легонько стонет 33 

На війну іду 12 

На Вкраїну гляну, на її красу 29 

На вулиці скрипка грає, мене  

мати не пускає 15, 145 

На вулиці старенький музикант 29 

На галяву промінь сонця завітав 72 
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На городі густо 35 

На далекій Півночі 60 

На дворі ніч 44 

На зеленій гілці пташка співала 66 

На зеленому горбочку  

у вишневому садочку 39, 66, 78, 145 

На зорі затужив 55 

На камені ноги мию, на камені  

стою 15 

На красному полі, юначе, спинись 12 

На краю городу 53 

На крилах мрії — дерево життя 29 

На майдані три тополі 139 

На ніжках легкі чобітки 59 

На обрії блищить, гуркоче небо 47 

На осінньому полі чорнобривці  

й калина 44 

На перехресті думок і мрій 41 

На плаях весною 158 

На Поділлі найсвітліші зорі 50 

На поле чёрном наших трагедий 156 

На Полтавщині я народилась 35 

На порозі біля хати 47 

На портреті — світлочубе 76 

На поточку'м прала, на вербочку'м  

клала 15 

На радощах заспіваймо днесь 25 

На рассвете дым берёзовый 45 

На рассвете — туман и под синим  

снег 156 

На різдвяні свята всі ми радіймо 78 

На ромашковому полі 145 

На росах на водах 15 

На рыбалке у реки 77 

На світанку сонце кличе 76 

На світанку трави ще дрімають 31 

На сорочці сину 53 

На ставочок качки в парі 53 

На стежині роса 55 

На стрімчастих скелях, де орли  

та хмари 18 

На Сході — сонце злите із землею 40 

На счастливый путь годы  

не свернуть 45 

На Україні, на материнській 66 

На цій землі 44 

На цій землі ми народились 25 

На чужині тебе я бачу в снах 144 

На ялинці біля хати поселились 

снігурята 74 

Навесні струмочки голосно біжать 61 

Навколо так, неначе вдома 54 

Навколо хлопців так багато 54 

Навчи мене, мати, рушник  

вишивати 66 

Нагадаєм, не питаєм 53 

Над Господнім храмом  

сонце засіяло 74 

Над Дніпровою водою України  

сива доля 44 

Над Дніпровою сагою стоїть  

явір між лозою 74 

Над зеленим гаєм 70 

Над морем сонечко зійшло 60 

Над осінньою гладдю голубою 55 

Над полечком липневий день 55 

Над тихими садами 60 

Над тобою ясно світять зорі 64 

Над Украиной солнце светит 156 

Над штормом, над шабельним  

зблиском 44 

Над яром пологим 53 

Надкусили місяць зорі — бо не 

поділились 30 

Назовите мне имя дороже 32 

Назустріч — ковили безмежжя  

хвиль 40 

Найвірніша з друзів 66 

Нам никогда не быть вдвоём 47 

Нам считать по осени 156 

Намалюю синє небо 61 

Нанизати душею мелодії 31 

Напитись голосу твого, того  

закоханого струму 31 

Напиши на чужому конверті 144 

Народе України мій 44 

Нас єднає земля 44 

Нас зі школи поведе святково 61 

Нас не здолають сили згуби 31 

Нас перший дзвіночок гукає  

до школи 61 

Нас чекає небо! Неземна країна 32 

Наснились троянди край хати 10 

Наснилось дитинство далеке 44 

Настає знов рік Новий 64 

Настроение порой грустное 47 
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Научитесь люди 32 

Нахиліться віти на могили низько 56 

Наче грім несподівано в тиші 44 

Наче коси білі 53 

Наче тепло в долоні 60 

Наш Миколка — садівник, він усі 

секрети знає 74 

Наш отаман Гамалія, отаман  

завзятий 56 

Наш Херсон вітає щиро 55 

Наша дума, наша пісня не вмре,  

не загине 28 

Наша осінь була 29 

Наша пісня щиро лине 35 

Наша хата 31 

Наша школа, наче мати 50 

Наше літечко стрілося 44 

Наше рідне вишневе село 56 

Нашу яблуню 76 

Нащо мені чорні брови, нащо  

карі очі 39 

Не бійся сивини моєї 31 

Не вернёшь ты годов 32 

Не виросте вище тину лобода,  

не стара була у попа попадя 137 

Не вір мені, бо я брехати не вмію 42 

Не вір у сумнівні вісті 44 

Не вірте злому наговору 31 

Не вставай, тумане 9 

Не говори: в нас мова солов'їна 44 

Не дай, Господи, сину, щоб  

ти землю покинув 54 

Не думав гетьман 40 

Не жди, щоб хтось тебе  

з колін підвів 31 

Не забувайте рідний дім,  

не залишайте любу хату 74 

Не забудеться час той ніколи 54 

Не забуду гори й полонини 54 

Не забудь, не забудь, хто веде  

в цікаву путь 61 

Не завидуй багатому: багатий  

не знає 46 

Не загубилася в степах 55 

Не зайка и не мишка 55 

Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух 18 

Не знаю счастья большего. 32 

Не знаю, чи побачу Вас чи ні 31 

Не любов, не примха 43 

Не мовчіть у час хитання і незгод 54 

Не оманливе — останнє 38 

Не пий, коню, воду, бо вода  

не чиста 12 

Не плачте за померлими, моліться 50 

Не покидай меня 38 

Не понять до конца 37 

Не пора, не пора, не пора,  

москалеві й ляхові служить 13 

Не проспи, а розбудись 66 

Не рубай ліщину — най орішки  

родить 12 

Не скажу, бо не знаю 31 

Не сон-трави, не іван-чаю 145 

Не спить лише мати, ще тихо,  

ще сіро 31 

Не сумуй, голубонько, моя 33 

Не сумуй за роками, що канули 36 

Не так світить місяць 56 

Не там, де міста переділ 40 

Не топай, не топай, так тупо ногою 9 

Не тополю високую вітер нагинає 28 

Не треба слів 43 

Не чекай мене, Оксана 55 

Небеса блакитні сяють з глибини 66 

Небеса прозорі, мов глибінь ріки 63 

Небо у тривозі 54 

Небо хмарами біліє 50 

Небо ясні зірки вкрили  

та всю землю освітили 22 

Невблаганний часу плин,  

нескінченні мрії 36 

Невеличкі незабудки 61 

Невимовне щастя мати сина 41 

Нежная песня звучит вдалеке 31 

Незупинно, крок за кроком 66 

Нелёгкую службу с тобою, солдат 33 

Нема мого милого, нема  

мого друга 137 

Немає кращої пори 55 

Немає України без калини, як і нема без 

пісні солов'я 145 

Неозорі степи України 31 

Неповторна, незабутня, рідна  

зблизька і здаля 65 

Неправда, все мов продається 31 

Непривітно й темнувато 65 
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Несе людям радість 66 

Нестримним потоком, чота  

за чотою 13 

Нет тебя милей 156 

Нехай повні будуть уста наші 72 

Нехай у грудях ти чудове  

серце маєш 31 

Нигде иной свободы 156 

Никто нас в церкви не венчал 30 

Нині отпущаєши раба Твоєго 14 

Нині у нас робота 22 

Ні, не забув тебе я, люба зірко 31 

Ніби спалах, над світом 53 

Ніжним цвітом, росами 53 

Ніколи моя не погасне надія 32 

Ніхто, окрім рідних 44 

Ніч вінчала смарагдами нас 29 

Ніч зимова 63 

Ніч знову стікає по вікнах 29 

Ніч над містом засвітила 76 

Нічка тиха мерехтлива 72 

Нічого кращого немає, коли зоря  

встає над краєм 31 

Но вечным сном пока я сплю 14 

Новий день, новий день  

народився 61 

Новий рік не за горами, стелить  

стежку килимами 61 

Новий рік, Новий рік 76 

Нові сьогодні в нас тусовки 40 

Новорічне свято 74, 76 

Нотки, нотки я повчила 145 

Ночное небо всё в веснушках 33 

Ну, ось вже й дня немає 62 

Ну чому це? Ну чому це? Хмарки  

в небесах пливуть 64 

Ну що ж ти нам зозуле накувала 55 

О, Богородице Діво Маріє 158 

О возрасте давайте позабудем 30 

О, жінко, зоре неземна 44 

О, земле моя, рідна земле 44 

О земле наша 50 

О, земле, наша 54 

О мово українська 66 

О рідна земле! Я до тебе лину 44 

О, так, я думаю 43 

О, Танненбаум, О, Танненбаум 78 

О, чувство, нет, не уходи 49 

О, як весною пахне день вже 

заколисаних пісень 36 

О, як хочеться бути 32 

Обіцяв маленькій Cоні 31 

Облака на море 38 

Обнимает Темза нежною рукою 38 

Обнялися журавлі з весною 72 

Обходять вас мої труди 40 

Огорни мене літом, закохай  

до безтями 50 

Огорну себе пелюстками троянд 41 

Од вежі, що на Руській, де вали  

на крапку ставлячи 42 

Од понеділка до понеділка  

вип'ємо, куме 30 

Одна гора високая, а другая  

низька 137 

Однажды о тебе весь мир узнал 33 

Однажды, покачнувшись на краю 49 

Одхіль-лє міла, облачок, сціха  

най ніхто не дома 78 

Одцвітають вишні, одцвітають 10 

Одягла знову осінь 30 

Одягнусь я в свою вишиванку,  

що чекає на мене давно 61 

Ой Андрію, Андрієчку, даруй мені 

надієчку 9 

Ой біла калинонька в лузі цвіла 35 

Ой Боже, Боже, зглянься на нас 19, 137 

Ой Боже, Боже, зглянься на нас,  

дай же нам кращої долі 141 

Ой Боже наш Боже, Боже  

милостивий 141 

Ой, болить ня головонька  

та й межи плечима 12 

Ой бре, море, бре! Сип, шинкарко,  

ще 137 

Ой вербо, вербо, сухая вербо 15 

Ой, вербо, вербо! Чого ти плачеш 53 

Ой весела в нас зима 31 

Ой весна, весна 15 

Ой весна, ой весна 15 

Ой вийду я, вийду, на вулиці  

хлопці 12 

Ой вийду я на ту гору,  

та й погляну на долину 15 

Ой вийшов місяць із-за хмари 15 

Ой, вишневий цвіт 53 
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Ой гаю мій, гаю та густий 30 

Ой годі нам журитися, пора  

перестати 141 

Ой гоп того дива, наварили  

ляхи пива 46 

Ой, да виступали з Умані раненько 56 

Ой да люлі, люлі, мале дитя спати 75 

Ой, дівчино, ой, рибчино 55 

Ой, добрий вечір, ґаздо й ґаздине 25 

Ой докить я була у няньковім дворі, 

висіло яблочко 12 

Ой Дунає, Дунаєчку, тиха вода 12 

Ой заграли музиченьки, музиченьки 

заграли 9 

Ой зацвіла калинонька в лузі над  

водою 15 

Ой зацвіла черемха, зацвіла 9 

Ой зелена Верховино, я до тебе  

серцем лину 19 

Ой, зійшла на небі зіронька-зірниця 68 

Ой зробив хлопчина та й дві красні 

скрипки 144 

Ой, казала мама 61 

Ой коню, мій коню, золотая  

грива 145 

Ой крикнула лебідонька, із-за  

хвилі виринаючи 137 

Ой, крикнули сірі гуси в яру  

на ставку 138 

Ой летіли лебеді кудись 31 

Ой летять журавлики 76 

Ой, летять лелеки у краї далекі 54 

Ой, летять сніжинки білі 66 

Ой люлі, люлі, моя дитино,  

вдень і вночі 46 

Ой люлі, люлі, усім дітям — дулі 75 

Ой маю, маю я оченята, нікого,  

мати, та оглядати 39 

Ой, на горі бересток, під горою  

вишня 53 

Ой на горі білий камінь, ку, ку-ку 15 

Ой на горі винобрання, буде за мнов 

бановання 12 

Ой на горі вогонь горить, а в долині 

козак лежить 137 

Ой на горі дичка 15 

Ой на горі жито сидить зайчик 72, 145 

Ой на горі кладочка 145 

Ой на горі крута верба, там тече  

бистра вода 12 

Ой на горі, на горі, пасла  

дівка лебеді 137 

Ой на гору козак воду носить, 

дівчинонька козаченька  

просить 39 

Ой на Івана та й на Купала,  

вінок Мар'яна на воду клала 44 

Ой, на Івана та й на Купала,  

там дівчинонька 144 

Ой на котка ж — воркотка,  

на Сірожку — сон 75 

Ой на плаю вівці пасуть 12 

Ой на тім вигоні, де поміж трав  

є квіти 22 

Ой на Хортиці островій 66 

Ой на церкві хрест, хрест,  

на дзвіниці стрілка 9 

Ой наварили ляхи пива,  

тай нікому пити 22 

Ой надіну черевики 39 

Ой не плач, моя маленька 76 

Ой не світи, місяченьку,  

не світи нікому 39 

Ой, не спиться й не лежиться,  

і сон мене не бере 30 

Ой не цвіти буйним цвітом,  

зелений катране 137 

Ой ніхто так не літає, як орел  

у висоті 22 

Ой ну, люлі, люлі, налетіли гулі 73 

Ой одна я, одна, як билиночка  

в полі 49 

Ой піду я до млина, до дірявого 39 

Ой піду я на долину, подивлюся  

на калину 19 

Ой плили гусоньки бистрою  

водою 137 

Ой по горі, по горі, вівчар вівці  

зганяє. Не виросте вище  

тину лобода 137 

Ой по горі сніг біленький,  

десь поїхав мій миленький 78 

Ой при лужку, при лужку,  

при широкім полі 139 

Ой, прийшла весна 53, 64 

Ой пустила мене мати 53 
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Ой розвивайся, та старий дубе,  

завтра мороз буде 15 

Ой світи, місяченьку, та й ти,  

зоре ясна 28 

Ой світи, місяченьку хоч  

годиноньку 19 

Ой світи, місяченьку, хоч  

годиноньку в річку 28 

Ой Січ-мати, а Великий Луг —  

батько 137 

Ой сонечко вже заходить, місячок 

виходить 12 

Ой, сопілко яворова 12 

Ой співаночки мої, де ж я вас подію 39 

Ой, та зажурились, стрільці січовії 13 

Ой там в полі кирниця 28 

Ой там на горі, ой там на крутій,  

ой там сиділа пара голубів 22 

Ой там старий батько окопи копав 19  

Ой там у полі тополя, кругом тополі 

туман 15 

Ой ти, гілко, гілко вербова 66 

Ой ти, горо кремінная, лупайся 9 

Ой ти живеш на гороньці,  

а я під горою 137 

Ой ти кицю, ой неслухняна 70 

Ой ти, коте, не гуди, спить дитина,  

не буди 73 

Ой ти, котко, ой ти наш, чи ти вмієш 

Отче наш 75 

Ой ти, річенько, моя річенько 54 

Ой тисяча сімсот дев'яносто  

першого року 141 

Ой три шляхи широкії докупи  

зійшлися 145 

Ой тумане, теплий брате 31 

Ой у вишневому садочку,  

там соловейко щебетав 15 

Ой, у вишневому саду,  

там соловейко щебетав 30 

Ой, у лісі на горбочку 53 

Ой у лісі при дорозі, добрий вечір 22 

Ой у лузі навесні 53 

Ой, у лузі, при дорозі 56 

Ой, у лузі струзі, ясна зірка сяє 158 

Ой, у лузі червона калина  

похилилася 13 

Ой у полі вітер повіває 50 

Ой у полі озеречко, там плавало 

відеречко 22 

Ой у полі три криниченьки,  

любив козак три дівчиноньки 15,  

 22, 137 

Ой, у саду на калині зозуля кувала 56 

Ой, у саду, саду, та ще й у садочку 53 

Ой уставай, брате, бо вже біла днина 15 

Ой учора, ізвечора, пасла Маланка  

два качура 22 

Ой ходила дівчина бережком,  

заганяла селезня батіжком 39 

Ой ходить сон біля вікон,  

а дрімота — коло хати 75 

Ой ходить сон колі вікон,  

а дрімота — коло плота 75 

Ой ходить сон коло вікон 18, 72, 73 

Ой холодно зимою на дворі 61 

Ой цвітку, цвітку, білий шафране 15 

Ой червона калинонько, білий цвіт 145 

Ой чиє ж то жито, чиї то покоси 15 

Ой чия ж то крайня хатка,  

вікном до дороги 137 

Ой, чого ж ти, калино,  

та кладеш на долоні 53 

Ой, чого калина віти похилила 76 

Ой, чого ти, дівчино 53 

Ой чого ти почорніло  

зеленеє поле 25, 28 

Ой, як вийду я в садочок 56 

Ой як же красно, зелено 9 

Ой, як зійде місяченько 35 

Ой як мати мене била 35 

Ой, як то добре 54 

Октябрь за окном 47 

Олівець-малювець намалює хату 66 

Он летять журавлики 66 

Опалим листям встелився шлях 36 

Опустив свої крила вечір 35 

Опять запой. Ты снова пьёшь 38 

Опять земля куда-то вдаль уходит 38 

Опять пред тобою склоняюсь 32 

Осенние цветы тихонько плачут 32 

Осенний ветер, он как песня 33 

Осінні мальви під вікном 50 

Осінній лист кружляє в тихім вальсі 36 

Осінь похмура йде 31 

Осінь птиця-чарівниця 69 
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Осламів — назва від оселі 50 

Остаток жизни посвящу тебе 38 

Открой же, милая, окно 33 

Отпусти меня, любов,  

в ту страну иную 31 

Отут, отут би зупинитись,  

та підійти до джерела 31 

Отче наш иже еси на небесех 14 

Отче наш, Тарасе всемогутній 31 

Отче наш, що єсі на небесах 14 

Отче наш, що ти є на небесах 22 

Отче наш. Сущий на небесах 51 

Офіцери незалежної Вкраїни 54 

Ох, мій Бастьєн 39 

Ох, невесело Наталці 70 

Ох, як люблю ті наші гори,  

де по лісах гуля легінь 13 

Оце тобі господар і свята неділя 30 

Очима ти сказав мені люблю 31, 42 

Очі свої зводжу 32 

П'яним сонцем тіло налилося 31 

Пада дощ, низенько ся спущат 19 

Пада між берізки зіронька 56 

Падав сніг легесенький на поріг 69 

Падав сніг на оновлений світ 31 

Падає сніжок лапатий 74 

Падают листья в старом саду 47 

Падають сніжинки 78 

Паде дощ, низенько ся спущать 12 

Палають Віньківці осінні 50 

Пам, пам 72 

Пам'ятай ту калину 50 

Па-па 77 

Па-па-па 72 

Парасольки, парасольки,  

у листочки, у квасольки 61 

Пару горлиць я в садок манила 138 

Пахне медами й травами 60 

Пахне медом полин 50 

Пахне світлиця медом 72 

Первая строчка любви —  

наша встреча 45 

Перегоріло з тріском 44 

Перше вересня настало 65 

Перше листя пливе 31 

Перше наше слово 66 

Першу книжку в першій школі 66 

Песни над морем 156 

Петухи нынче запели 53 

Питала мати в далини 55 

Пишно займаються зорі 31 

Під вишеньку ненька сідала 15 

Під зорями земля ще буде спати 66 

Під кущем бузковим 73 

Під рідним небом жайворон співа 66 

Під рік Новий, коли зима  

гопчаста 31 

Під сонячним небом 55 

Під твою милість прибігаємо 22 

Під ясні зорі і на чисту воду 40 

Підібгавши благеньку сукню 31 

Підіймався вгору дим, щоб з 

хмаринками в небі злитися 54 

Пізня вже годинка 73 

Пісня колискова 44 

Плавай, плавай, лебедонько  

по синьому морю 15, 19, 138 

Плакала киця на кухні 66 

Планеты сияют и звёзды сияют 156 

Пливе білий човник, хвилечка  

колише 66 

Пливуть, мов човником, слова  

із уст твоїх 54 

Плине в небесах 44 

По горам, горам сам Господь  

ходив, сам Господь ходив 22 

По горі-горі пава літала, гей,  

дай, Боже 22 

По діброві вітер виє, гуляє  

по полю 15, 66 

По землі вкраїнській мова  

рідна лине 54 

По небу йдуть сивіші гніву хмари 44 

По опеньки ходила 25 

По полю, по чистому полю 30 

По садочку ходжу, кониченька  

воджу 19 

По сріблястій вервичці 66 

По стежинці, де густі спориші 60 

По той бік гора, по цей бік друга 144 

По травичці зелененькій 145 

По траві зеленій зайчики біжать 61 

По цей бік шибки вже весна 42 

Поблискують черешеньки 66, 74 

Повернись в дитинство, ніби  

в казку 61 
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Повернись, коханий, повернись,  

я молю тебе 54 

По-весняному вже гріє 50 

Повій, вітре, на Вкраїну,  

де покинув я дівчину 19 

Повітка скрипне на зорі 55 

Повіяв вітер степовий, трава ся 

похилила 22 

Погасли люстры, залы опустели 45 

Поглядаю, поглядаю 76 

Под стук колёс мелькают  

километры 30 

Под Твою милость прибегаем 14 

Под тёплой луною мы с вами  

гуляли 156 

Подари мне любовь — я хотел  

бы начать 38 

Подарую колисаночку веселу,  

хай до серця стежечку простеле 68 

Подивлюся, аж світає 25, 66 

Пожелай удачи! Подари коня 156 

Поженемо сиві воли та по-під  

дубики 139 

Пожовтіла травичка 61 

Позвольте вас обнять за плечи,  

прижать к пылающей груди 47 

Поїхав козак на чужину на свому 

гнідому коні 145 

Покажи мне людей 49 

Поки ще маленька 76 

Покликаний ти був служити Богу 54 

Поко, покотилось коло 74 

Полетіли б кудись 31 

Полинути б метеликом рожевим 49 

Полонино, полонино, як же без тебе 12 

Польовою в'юнкою стежинкою 44 

Полюбив я у квітні 55 

Полюбила чорнобрива козака  

дівчина 45 

Поміж трав і лісів 44 

Помнишь, как с темного неба 49 

Понад берегом туманами 53 

Понад Дніпром, біля води 31 

Попід вікнами Мороз 76 

Пора щемлива падолисту 55 

Породила мати сина в зеленій  

діброві 46 

Порошить метелиця 76 

Посадила в дворі кущ калини 44 

Посадила стара баба на припічку  

гусака 72 

Посилала мати сина  

та й на косовицю, розчесала чорні кудрі 

та й на потилицю 15 

Послухай, як струмок дзвенить 66 

Послухай: б'є весільний бубон 31 

Посміхнувся у віконечко ранок 41 

Початок літа 31 

Почему Бог в огромной душе 156 

Почуй мене, Боже 31 

Пошматована і покраяна 44 

Праздник светлый, праздник  

ждали мы тебя 156 

Прапор — це державний символ 66 

Пригадую моє село 31 

Пригорне ніжно матінка дитину 60 

Пригорнись до мене, донечко мала, 

засвітились зорі 73 

Приїжджайте в Санжари, там,  

зелені густо 44 

Прийди, весна, і знову 39 

Прийшла весна 145 

Прийшла осінь до нас 44 

Прийшла осінь журавлина 44 

Прийшли ми до тебе на свято 44 

Прийшли щедрувати до вашої хати 25 

Прийшов до дівчини 44 

Прилетів до нас 76 

Прилетіла зозуленька, закувала 

голосненько 15 

Прилетіла ластівка 61, 68 

Прилетіла ластівка до мого вікна 61 

Прилетіла ластівонька 53 

Прилетіли диво-птиці, принесли по 

паляниці 73 

Прилетіли, зарясніли вранці на воді 53 

Примощуся на подушку 72 

Принеси мне солнце на ладони 47 

Приснилася рідна домівка 44 

Про бабусю пісню я сиджу  

й складаю 76 

Про Різдво, Різдво Христове 32 

Продай, милий, сиві бички,  

купи мені черевички 145 

Пройшла страшний ти час 44 

Прокочують хвилі житейські 36 
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Проліски із лісу рано 64 

Промайнуло літо 61 

Промінням сонячним ясниться 44 

Промінчиком спустився 61 

Пропливають вогні 55 

Просив у друга півника 66 

Проснулось небо на заре 33 

Просте та щире слово 32 

Просто жить увы, не просто 156 

Прошепочу молитву над ліжечком  

доні 68 

Прощай, світе, прощай, земле 15 

Пташко-літашко, куди ти летиш 70 

Пусти ж мене, мамо, у ліс  

по горішки 39 

Пустоно лудо и младо, ищи ми 78 

Пущу коня, ой на яр на долину 22 

П'ятдесята осінь на життя порозі 54 

Равлик у траві 68 

Радій, Україно, бо маєш вже волю 72 

Радісна й щаслива буде та родина 61 

Радість довкола, світ оживає 54 

Радуются вси ангели на небеси 14 

Радять люди на селі 30 

Разом із бабусею писанки писали 61 

Райський край на землі називають 

Санжари 44 

Ранесенько встану 61 

Ранкових нив проміння 55 

Рано очі розкриваю 76 

Рано, рано сонце встало 66 

Рано-вранці на світанку 76 

Раскрыло небо синие глаза 30 

Реве та стогне Дніпр широкий,  

сердитий вітер завива 13, 46, 144 

Рибалко, прокидайся. 59 

Рідна земле моя, у гаях  

і розбуджених бродах 50 

Рідна Україна — мова солов'їна 44 

Рідна хата і біла береза 76 

Рідне місто моє, спів гудків на зорі 56 

Рідну землю захищати 66 

Різдвяна ніч за вікном 72 

Родня казачьи песни пела 30 

Розкажи мені, матусю 61 

Розкажу тобі думку таємну 31 

Розквітають кущі ясмину,  

грає сонце в височині 43 

Розкинувся велично край ріки 37 

Розлилися круті беріженьки  

по роздолі 13 

Розлилося тепер 36 

Розплету із кісок стрічечки 68 

Розхвилена ріка журбу мою торка 55 

Розцвітай, Україно, ти квітками  

калини 44 

Розы расцветают, сердце отдохни 49 

Росла черешня біля хати 76 

Росте калина у городі 44 

Рости, рости тополенько,  

все в гору та в гору 31 

Рука в руці вони ідуть 31 

Руки материнські, ви не ніжно-білі 41 

Рушничок я шию з мамою 64 

С днём рождения, сынок 38 

С любовью мы живём 45 

С тобой мы встретились глазами 33 

Сад небесних пісень виростив 

Сковорода 40 

Сади диміли квітом раннім 44 

Садок вишневий коло хати,  

хрущі над вишнями гудуть 28, 72 

Сары каеш 78 

Свет от луны и от солнца 156 

Светлый день начинает разбег 51 

Свиня вухо відкусила 30 

Свище люта завірюха,  

приморозив заєць вуха 63 

Світ навколо в сонці 55 

Світ у сяйві, не впізнати 66 

Світе тихий, краю милий 19, 72 

Світи, зоре, на все поле,  

поки місяць зійде 15 

Світи, світи, місяченьку,  

та й на мій перелаз 30 

Світить місяць понад темним бором 25 

Світить сонечко яскраве 53 

Свої обійми розкриває місто 30 

Свою мету і свій майбутній дім 38 

Свята Варвара церкву збудувала 22 

Свята заступнице 72 

Святий Боже, святий кріпкий 22, 72 

Свято дзвоника радісне 66 

Свято наближається в травні  

навесні 61 

Сегодня в небе радуга цвела 38 
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Селянські руки пахнуть теплим  

хлібом 53 

Сердечні струни, спів дівочий 55 

Серебристые нити дождя  

низвергаются с грозного неба 49 

Серед літа косовиця 55 

Серед літа між зелені трави 44 

Серед полів безмежних потонуло 53 

Серед поля широкого 13 

Серед хлібів волошки сині 44 

Серпень рушниками стелить 55 

Серце, серце, ти не можеш зрадить 31 

Серце хвилює гаряча кров 39 

Сестрице люба, чи інакше  

звешся ти? 34 

Сивий коню, а грива біленька 15 

Сивіють скроні 44 

Сивокрилий стелиться туман 10 

Сину на сорочку 31 

Сину, сину, сину, любий мій,  

рідненький 73 

Сипле, сипле сніг, сипле 31 

Сиротою Корещина стала 44 

Сів ведмедик на пеньок 61 

Сідає сонце за горою, настає вечір 70 

Сік черешні на спраглих губах 29 

Сірий, білий коточок поїв бабин  

медочок 75 

Січнева ніч настала знов 55 

Скажи, малинівко, чому… 59 

Скажи мені, вітре, відкіль 31 

Скажи мені те прощавай,  

я гіркоту цих слів стерплю 50 

Скажи ще раз: Кохана, я люблю 29 

Скали… Кедри… Скоро й вечір 31 

Скину раптом полуду чинності 44 

Скільки б не співали ми про  

матерів 61 

Скільки бажань ще блукає 37 

Скільки в слові мама 61 

Скільки маю в душі 31 

Скільки років накувала 54 

Скільки я доріг сходив 44 

Сколько боли? Море боли 156 

Скоро стихнет шум трамвая 45 

Скорый поезд на рассвете 33 

Скрекотали дві сороки на весь ліс 74 

Скрізь плач і стогін, і ридання 28 

Скромних квітів букет 39 

Слава миру на землі 50 

Славетний поет України 66 

Слався, побратана наша родино,  

слався в віках 9 

Сладким малиновым летом 156 

Слова з пісень 25 

Слова палкі 66 

Словно скакуны, несутся годы 30 

Слухай шум колосків, що шепочуть  

про хліб 54 

Слухала лисичка солов'я 66 

Сміло, други, не теряйте 13 

Сміх лунає ген за гаєм 72 

Сміються-плачуть солов'ї і б'ють 

піснями в груди 137 

Сніги навколо 31 

Сніжок паде, білий пушок 63 

Солнце, будто колобок 38 

Солнце за окном играет 47 

Солнце нежно коснулось глаз 47 

Солов'їні далі, знов весна розквітла 31 

Солов'я збентежив трепет 31 

Соловей співає 35 

Соловейко маленький в тебе голос 

тоненький 22 

Соловейчику, співай 66 

Сон мой, приснись мне теперь 156 

Сон на світанку солодкий завжди 62 

Сон ступає тихо-тихо, відганяє зло 

і лихо 68 

Сон та дрімота за руки взялися,  

в хату заходять до нас 73 

Сонечка поцілуночок на щоці 41 

Сонечка промінчик грає 68 

Сонечко грає, всіх звеселяє 66 

Сонечко, сонечко весело світи 66 

Сонечко ясне за хмарку зайшло 64 

Сонце гріє, вітер віє з поля  

на долину 15 

Сонце за обрій сховалось 55 

Сонце за хмари сідає 31 

Сонце нам промінчики 66 

Сонце світить та не гріє 36 

Сонця, сонечка аж по вінця 31 

Сотні прізвищ, написаних золотом 54 

Спасибо тебе, вера, я жду 37 

Спасибо тебе за цветы 47 
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Спати, спати, гори вірні 15 

Спать мені не хочеться і сон  

мене не бере 39 

Спи, дитинко 68 

Спи, дитинко, треба спати 73 

Спи маленьке ластів'ятко 73 

Спи, мій хлопчик 68 

Спи, моя донечко, спи, моє сонечко 65 

Спитаю у трави й світанку 61 

Спливає час 44 

Сплять у кошику котята 68 

Спокійна річки течія 10 

Среди теней и тополей 51 

Средь гор глухих 49 

Стала на порозі маленької хати 61 

Стало в хаті соколятам тісно 10 

Сталось так у нас з тобою 42 

Станем дружно в коло всі 66 

Старий автобус у серпневу спеку 29 

Старого Львова осене пливка 42 

Стелися, барвінку, низенько 39 

Степь серебрится 156 

Степью да степью ветер гуляет 156 

Стоит берёза у дороги 33 

Стоїть зима, земля дріма 44 

Стоїть материнська хатина 55 

Стоїть на Чернечій горі величаво 10 

Стоїть село в своїй красі 33 

Стоїть хатина, наче сиротина, упав 

паркан 54 

Стояв ясен над річкою,  

шепотівся із берізкою 55 

Стояв ясен понад річкою,  

шепотівся із берізкою 55 

Стояла собі хатка — дірявий  

чобіток 72 

Стояла я і слухала весну, вона  

мені багато говорила 102, 145 

Стоять вже віками Санжари 44 

Стоять такі ясні, погожі, літні дні 36 

Страшніше смерті лиш життя 31 

Стрільці січовії, втішаємось вами 54 

Сумують верби над рікою 33 

Сухая верба, а на ній листя зелене 137 

Сфери найвищого рівня 40 

Сховали тайну свою Харсіки 40 

Сьогодні в садочок йдуть любі  

малята 74 

Сьогодні вранці встану 61 

Сьогодні за хмари сховалося сонце 70 

Сьогодні кожен крок 31 

Сьогодні свято 30 

Сьогодні я сповідуюсь Дніпру 40 

Сюди мене провидиця прислала 40 

Сяє сонце в небі радо 64 

Сяяли на сонці 72 

Та орав мужик край дороги,  

та орав мужик 22 

Та Петрівочка — мала ніченька,  

та й не висипалася 18 

Табу, табу 72 

Так липа не цвіла 50 

Так неждано зима прийшла 44 

Так сталося в житті 55 

Так часто зникає 32 

Така чудова світла мить 35 

Таке наснилося мені — в гостях  

була у казки 41 

Таки ми хворі 40 

Такой лазурный небосвод 30 

Там, в березах над рекой 33 

Там, в далекому дитинстві 44 

Там де з неба зорі падають 35 

Там, де ми з тобою завжди  

зустрічались 54 

Там, де ми з тобою часто  

зустрічались 54 

Там, де над берегом верби замріяні 55 

Там де народився 61 

Там, де ніжна пісня лине 55 

Там, де річка плине між степами 55 

Там, де сонечко сідає 61 

Там, де стежечки сувій 76 

Там за горов, за горою, сидить  

легінь з дівчиною 12 

Там, на склонах гор 33 

Там над ріками 66, 145 

Там у полі вітер віє 9 

Тане сніг, течуть струмки 145 

Танцювала риба з раком,  

а петрушка з пастернаком 145 

Танцювали зайчики у гайку 72 

Тату, без тебе я не засинаю 62 

Твої поцілунки для душі 54 

Твої стежки у Рим і Приазов'я 40 

Твоя година бистрокрила 36 
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Тебе кохаю! Так тебе кохаю 29 

Тебе нема і вже зів'яли квіти 54 

Телефон появився в сороки 66 

Темної ночі зорі засяли 66 

Тепле світить сонечко 76 

Тепло вечірніх вулиць 44 

Тепло своїх долонь 44 

Терплячий рід поволі йшов до волі 40 

Тече віки велично Сивочолий 45 

Тече вода в синє море,  

та не витікає 15, 19 

Тече вода з-під явора 28, 46, 66 

Тече вода каламутна, мила моя,  

чогось смутна 12 

Тече Дніпро між вічних берегів 55 

Тече річка невеличка з вишневого  

саду 15 

Течуть води в степ колосний 55 

Ти, Артемчик, братик мій 76 

Ти бачив, як падають роси 50 

Ти все-таки прийшов 44 

Ти для мене причетна 31 

Ти завжди мені 50 

Ти знов защебетала 66 

Ти знов прийшла, щоб всі  

чуття холодні 31 

Ти зрікся мови рідної. Тобі Твоя  

земля родити перестане 31 

Ти мені світиш, мов зірка 54 

Ти народилась під щасливою зорею 41 

Ти не зови мене у світ широкий 55 

Ти не любиш мене, вже нема  

повороту 31 

Ти не моя, дівчино молодая 31, 137 

Ти не скорилась 50 

Ти пестиш мальви у саду своїм 30 

Ти пробач, що сьогодні непрошена 31 

Ти синім небом 44 

Ти так далеко 31 

Ти щасливий, якщо в тебе друзі є 60 

Тиха вода гей лем на бескиді 137 

Тиха нічка наступає 42 

Тихесенький вечір 39 

Тихесенький вечір на землю спадає 72 

Тихим полем — пшеницею 53 

Тихі зорі й небесна блакить 44 

Тихо в небі, чую клекіт 76 

Тихо з клена пада лист 55 

Тихо над річкою в ніченьку темную 15 

Тихо, обережно 145 

Тихо, тихо на горі 12 

Тихо ходить казка по узліссі,  

пісня лине кожному у серце 69 

Тихо-тихо ніч у місто 73 

Тихо-тихо так: кап-кап 69 

Тишина навек над полем 55 

Тільки друг допоможе 66 

Тільки-но з печі 66 

Тінь дарує прохолоду 59 

Тітонька хурделиця, біла завірюшка 68 

То був не фарс на мить 31 

То калокераки стын акроклья 78 

Той сад, і ніч, і зорі 31 

Топчуть ноги радісно 43 

Тото ся мі, тото дівча сподобало 9 

Три очень милых феечки 71 

Тривожиться серце не знає спокою 31 

Тріпоче серце пійманої птиці 66 

Тува, тува 77 

Тулимося, тулимося до своєї мами 61 

Туман яром, а мороз долиною, 

стрічається зима з літом 22 

Тупу-тупу-туп 59 

Тучі день давно розвіяв 31 

Ты в сердце моем уголек 49 

Ты дождался меня 38 

Ты любовь святая 14 

Ты моё солнце 47 

Ты не ищи со мною больше встреч 47 

Ты по первому льду 30 

Ты со мною в легком танце. 77 

У братских могил тишина и реют  

над ними знамёна 33 

У вазі гілочки розквітли 31 

У віконце зазирає 62 

У Волинському краї 76 

У всякого своя доля і свій шлях  

широкий 46 

У гаю, гаю, вітру немає 15 

У далекім Вифлеємі в стаєнці на сіні 78 

У дитячий край щасливий 66 

У долині село лежить 66 

У Європі в серці є країна 41 

У жіноче свято — завірюха 29 

У кожній бандурі 66 

У кожного з нас є великії крила 49 
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У кожного із нас 44 

У лісі на травичці 61 

У літню пору гомінку розлогі  

стеляться лани 36 

У маленькой Мери 71 

У малого соловейка 145 

У мене на грядках цвітуть 47 

У місті над Собом 66 

У мого дідуся Гната 55 

У недільний ясний день 36 

У неділю на вулиці скрипка  

тихо грає 35 

У неділю ранесенько музиченьки  

грають 15 

У перетику ходила по горіхи 138 

У перетику ходила по оріхи 28, 39 

У полі могила з вітром говорила 145 

У ріднім краї 145 

У садочку, у садочку ходять діти  

по місточку 76 

У світі злому і холодному 31 

У світі не знайти мені притулку 40 

У серці кожному вона 41 

У степу широкім калина росте 28 

У тебе по-прежнему и зимой  

тепло 156 

У тиші грудка рідної землі 44 

У ті дні, як мене не буде 31 

У трембітоньку заграю 12 

У Христі життя 32 

У час гарячий полудневий 66 

У червоних чобітках 55 

У чистім полі грушечка стоїть 25 

Убили Лепеїка, убили 12 

Угорники мої, моя ти Вітчизно 25 

Уже літ за двісті як козак в неволі 13 

Уже скотилось із неба сонце 66 

Узяв козак дубовую гілку 53 

Узяла лисичка скрипку, сіла  

з нотами під липку 145 

Україна — це ніби родина 31 

Україна — це тато і ненька 31 

Україна гине, Україна стогне 54 

Українка я маленька 61 

Українка я маленька, українці —  

батько й ненька 61 

Україно моя золота, рідна ти земле 50 

Україно моя, у житах ти цвітеш 53 

Україно моя, ще здалека 31 

Україно, соборна державо 9 

Україно, ти моя 31 

Україно-ненько — ниво золота 60 

Україночкою я народилася на світ 41 

Українська доля, доля козака 61 

Українська мова 66 

Улетают наши годы 32 

Унесёт мой кораблик творенья 37 

Упустила, загубила 39 

Усе — лише не це! Не ці спокійні  

дні 43 

Усе мина і не вертає 55 

Усе тече, усе минає 50 

Утихли голоса, часы каминные 45 

Учися, дитино, бо вчитися треба 66 

Учітеся, брати мої, думайте,  

читайте 28, 72 

Файним ґаздам кланяємось. 25 

Фіалками пахне весна, бузковим  

п'янким буйноцвітом 44 

Франкова стежина 28 

Фурман, я си фурман, всі дороги  

знаю 9 

Хай в небі є сонце 31 

Хай доля дарує 30 

Хай ла хорэ мой фатэсій 78 

Хай моя ніжна любов 50 

Хай не знає Україна печалі ніколи 61 

Хамді аріа 72 

Хвалите имя Господне 14 

Хваліте Господа з небес 12 

Хваліте Господа з небес,  

хваліте його 72 

Хей, там под лясем, щось блыщи  

здаля 78 

Хліб святий — навчала мати 66 

Хлібом пахнуть жита 55 

Хлопчик ружу вподобав 59 

Хмара наступає. Дощик накрапає 145 

Ходить же сон коло вікон,  

а дрімота — коло плота 75 

Ходить кіт по воротях  

й у червониньких чуботях 75 

Ходить котко по плотику  

у червоному чоботику 75 

Ходить лелека по лузі 66 

Ходить осінь жовтокоса 53 
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Ходить сон коло вікон,  

а дрімота — коло плота 75 

Ходить сонок по долині,  

кличе ж мати до дитини 75 

Ходить тихий вечір в росах 68 

Ходіть котко по плотку в червоному 

чоботку. 75 

Хоронителю душі 25 

Хорошо и привольно на свете 33 

Хотіла б стати я 50 

Хоч маком сій, хоч зорями —  

одне і теж, цій тиші, що над горами 42 

Хоч маленькі ми ще діти 74 

Хоч малий я, невеликий зате  

добре знаю 145 

Хочемо ми жить на Україні,  

бачить, як цвітуть її сади 61 

Хочу любити всім серцем 66 

Хочу я надіятись на тебе,  

й за тобою, Господи, іти 32 

Хочу я тобі 54 

Хочуть знати гарні діти 66 

Христос воскрес із мертвих 72 

Христос воскрес! Радійте діти 66 

Хто мене уранці підіймає 63 

Хто право дав нас розділяти 50 

Хто свій рід забуде 66 

Хто такий Франко? Ми знаєм 66 

Хто там о півночі 72 

Хтось говорить: за морями сонце 

світить. 78 

Хтось постукав уночі, швидко  

я взяла ключі 63 

Хула уже для тебе не страшна 40 

Царів кривавих, шинкарів. 24 

Царям, всесвітнім шинкарям 24 

Царям, всесвітнім шинкарям,  

і дукачі і таляри 22 

Цвіт синьооких, ніжних  

незабудок 44 

Цвіте земля у гіркій задумі 36 

Цвітуть волошки в житі, ще не усе 

прожито 36 

Це — вічно хвилюючий вальс 44 

Це моя країна, тут моє життя 61 

Це хто над світом вранці промайнув 31 

Цей день, як світ 55 

Ціле поле квітів 53 

Цілу ніч не спимо 76 

Ця мова своєрідна 40 

Чайки-чаєнята 55 

Чаклунка-осінь веселкова 74 

Чарівлива твоя мова 31 

Чарівний вечір настає 63 

Чарівним теплом 158 

Час летить і летить 60 

Час рікою пливе, як зустрів я тебе 137 

Часто люд приходить на сумні алеї 54 

Чекаю на весну, коли сніг тане 47 

Червена ружа трояка, мала  

я мужа пияка 12 

Червоні маки на межі 55 

Червоні снігурі 70 

Через віки сягну, щоб в небо звитись 10 

Через гори, доли йдеш 74 

Через дорогу — там кума моя,  

а в куми дівча 137 

Через поле йдучи 32 

Через поле, через ліс 61, 76 

Через річку качки гнала 50 

Через сад-виноград по воду ходила 39 

Чи бачив ти 44 

Чи буває таке? 72 

Чи є в світі краща зірка,  

як моя кохана Ірка 145 

Чи є кращі між квітками 19, 28 

Чи не втомилось сонечко  

ходити з краю в край 61 

Чи не хочеш серденько відкрити 32 

Чи ти чув миленький,  

як цвіла калина 25 

Чи я в лузі не калина була,  

чи я в лузі не червона росла 39 

Чи я в лузі не калина була?  

Чи я в лузі не червона була? 19 

Чия то верба, чия то вишня 30 

Чия то могила в полі при  

битій дорозі 9 

Чиясь рука для шаблі 40 

Човен пливе річкою 35 

Чого ж вода каламутна?  

Чи не хвиля збила 39 

Чого мені тяжко, чого мені нудно 24 

Чого ти ходиш на могилу?  

Насилу мати говорила 28 

Чоловіки. Яка солодка згуба 31 
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Чоловіку кажу підем вранці 47 

Чом журавка об крижину 39 

Чом ти не прийшов, як місяць  

зійшов 9, 30 

Чом ти серце не рвешся 44 

Чом, чом не прийшов,  

як ще місяць не зійшов 39 

Чому на людях я не можу 53 

Чому сьогодні ти сумна 30 

Чому це надворі 66 

Чомусь так сумно стало на душі 41 

Чорна хмара наступає 53 

Чорний вітер, жовтий смерч 139 

Чорні вирви заросли травою 55 

Чорнобривці в нашому дворі 61 

Чорнобривців насіяла мати 72 

Чорноморець, матінко,  

чорноморець 138 

Чотири воли пасу я 19 

Что-то в нас уже произошло 47 

Что-то грустно, друзья 38 

Чудо старинное, тайна старинная 156 

Чудовий день. Ясна пора 66 

Чуєш, брате мій 13 

Чуєш, брате мій, товаришу мій 144 

Чути пісню на узліссі 74 

Чуть на майдан, як хлюпає вода 40 

Чують люди в щебеті пташинім 10 

Шатром зеленим ясен відшумів 55 

Шевченко — це буря 31 

Шепоче нічка пісню колискову 62 

Шикувалось військо 50 

Широко простягнулася 31 

Шістдесят, шістдесят 37 

Школьные годы юности нашей 47 

Шукайте Бога в шепотінні квітів 32 

Шуміла діброва, кой ся розвивала 12 

Шурхотять під ногами 44 

Щаслива голубка високо літає 46 

Ще й досі ешелони йдуть на Схід 44 

Ще навколо біло-біло 145 

Ще не вмерла Україна, ні слава  

ні воля 13 

Ще не вмерли України 72 

Ще раз поглянути на тебе 

Ще у вирій гуси не летіли,  

ще не чути осені октав 55 

Щебече в садочку моїм соловейко 53 

Щебече жайвір високо над полем 44 

Щедрий вечір! Сонечка вам в хаті 31 

Щедро колосися, хліборобська нива 56 

Щиглик оженився 72 

Що воно за диво хлопця здивувало 70 

Що є свобода? 34 

Що ж, тут ні хатки, а ні грядки 40 

Що з тобою, калино моя 55 

Що під снігом зеленіє 145 

Що робить сонце уночі 145 

Що таке Батьківщина? 66 

Що то за предиво, в світі новина 78 

Щоб не мерзли в сина ніжки 73 

Щоднини мову свою творіть 44 

Щоразу як заходжу в поет клуб 44 

Эгвантыас гутраксья экса 78 

Эй, кузнец, молодец 71 

Этот город, взметнувшийся юной 

столицей 45 

Эх, хороша любви пора 45 

Юный вальс, светлый вальс 156 

Я — Українка! В тім моя молитва 31 

Я бачив дивний сон 31 

Я бачив, як вітер берізку зламав 19 

Я бачив, як зірниця впала 63 

Я бачу: кущисті ласкавці 66 

Я біжу через лісочок 61 

Я бросаю свет на тень 156 

Я в думці обняти тебе не посмію 31 

Я ворона гонорова 63 

Я вранці-рано вийшла в сад 31 

Я гуляла в детстве по полям 53 

Я дарую тобі хризантеми 50 

Я до тебе йду в снах 64 

Я долі дякую, що виросла в селі 31 

Я думкою лину у рідне село. 35 

Я завжди думаю про вас 45 

Я зберу мов квіточку 53 

Я знаю, не далеко є річка 61 

Я знов в тривожному чеканні 50 

Я знову бачу крізь роки 55 

Я знову, пані 50 

Я — золотобоке сонце 61 

Я иду по дороге 32 

Я иногда так остро ощущаю 38 

Я іду сьогодні в школу 76 

Я із весен прозорих 31 

Я йшов лугами навпростець 31 
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Я квітку кохаю, котру ж я не знаю 31 

Я колисочку гойдаю 62 

Я кохання в Гадячі зустрів 35 

Я лечу, лечу, лечу 67 

Я люблю вас, мысли светлые 38 

Я люблю йти вранішнім Херсоном 55 

Я люблю коли двері в будинку  

навстіж 10 

Я люблю пісень співати 61 

Я люблю свою хату 31 

Я люблю у лузі квіти, де гудуть  

весь день джмелі 66 

Я маленька Адріана 76 

Я — маленький козачок 61 

Я маленький хлопчик 74 

Я малюю кольори пензлем  

знизу догори 61 

Я — метелик у твоїх долонях 44 

Я на вулицю піду 35 

Я народилась, де цвіте калина 61 

Я народилася в Карпатах 54 

Я народилася в Карпатах, в краю 

струмків і полонин 54 

Я не знаю де така краса 44 

Я не знаю, друзья 38 

Я не просто жил, я любви служил 37 

Я не самотній, поки не один 40 

Я невольник души, потому  

жизнь свою 37 

Я осені жду з любов'ю 44 

Я пам'ятаю мама молодою 53 

Я піду в далекі гори, на широкі 

полонини 78 

Я піснею славлю село 30 

Я пішов у вічність 54 

Я по звёздам пришёл к тебе 38 

Я повстречаюсь перед сном 38 

Я подслушал у птиц 156 

Я приду, я приду и тебя разбужу 47 

Я придумал, я тебя придумал 156 

Я приніс конвалії 55 

Я про тебе писать не смію 44 

Я прокинулась 44 

Я прокинусь рано вранці 33 

Я саджаю квіти запашні 64 

Я синочка колихаю, ніжну пісеньку 

співаю 68 

Я склав про тебе пісню серця 33 

Я славлю жінку-українку  

її неписану красу 55 

Я снова будущим полна и вновь  

о счастье робко брежу 45 

Я — сонячний дощик 61 

Я стужився, мила, за тобою 19 

Я сьогодні на світанку 44 

Я так мечтал 38 

Я тебе любив, я так любив 31 

Я тебе попрошу 61 

Я тінь, схорона од жарких  

промінь 42 

Я тут родився восени 44 

Я у бабці запитала 61 

Я усміхнусь, проснувшись вранці 66 

Я цветок тебе дарила 156 

Я чув ту пісню вже колись 31 

Яблука доспіли 31 

Ягіл-ягілочка, ягелова дочка 15 

Як блакитна стрічечка 30 

Як було це недавно 31 

Як в нашому та й дворі зимували  

снігурі 64 

Як вийдеш в поле, серце мліє 31 

Як від'їжджав від рідного я дому 54 

Як він родився 44 

Як дівча, прибралася 55 

Як дівчина, розцвіла калина 53 

Як добре мені жить 44 

Як жаль. Неждано одцвіла весна 50 

Як же мені бути 56 

Як закрила хмара небо синє 30 

Як засяє сонце ясне 66 

Як змійка, проклала свій шлях 37 

Як ішов я з Дебречина додому,  

зайшла мені чорна кура дорогу 137 

Як купався Іван 18 

Як людський гріх затьмарив світ 36 

Як мені вас не любити 74 

Як музика блакитна і легка 55 

Як на мене кохана чекала,  

щоб додому я знов повернувсь 54 

Як на тебе я, милий, чекала 54 

Як не любити рідну землю 55 

Як не любити рідну мову і як її не 

берегти 31 

Як не любить тебе, Україно 28 

Як опустить весна крило 44 
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Як поїхав мій миленький  

до млина, до млина 137 

Як почуєш вночі, край свойого  

вікна 39 

Як прекрасна дорога додому 44 

Як риба без води 55 

Як сонце в небі, ти в душі моїй 31 

Як сонячне тепло на підвіконні 47 

Як спраглий мандрівник 36 

Як струмочок із джерельця 50 

Як тепліє у пам'яті 55 

Як у природі, так і у житті 35 

Як умру, то поховайте 13, 19 

Як хочеться поїхати на море 47 

Як я бажаю до тебе, Боже 32 

Яка прекрасна українська ніч 44 

Якби мені достати струн живих,  

якби той хист мені 31 

Якби мені не тиночки  

та й не перелази 137 

Якби мені сивий кінь,  

я сідельце маю 15 

Якби мені черевики, то пішла  

б я на музики 24, 39, 64 

Якби помножити любов 31 

Якби ти встав, Тарасе,  

й подививсь 54 

Якби я вміла вишивать, розшила  

б я дніпрові зорі 39 

Якби я сонечком у небі 39 

Якось в гості прилетів 61 

Якщо з українською мовою в тебе, 

друже, не все гаразд 44 

Якщо листям багряніючим 59 

Якщо любиш, ти щасливий 31 

Якщо ти Землі дитина 44 

Якщо ти син своєї батьківщини 55 

Яскравий спомин із дитячих літ 50 

Яскравіше в небі сонечко світить 74 

Ясний сонячний день 64 

Ave Maria, Ave Maria 39 

Ave Maria, grasia plena 39 

Ave Maria, в вишині почуй  

мої благання 39 

Ave verum corpus natum de Maria 39 

Clap a your hand 77 

Doamne buzele mele buzele mele 14 

Dona nobis pacem 72 

Gloria, gloria 72 

Gloria in excelsis 78 

Ja'i cueilli ce brin 102 

Seht und huört 72 

This is my world 41 

Very clean 77 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ 

Альбом юного вокаліста 59 

Використання довідкових  

матеріалів з музичної грамоти 164 

Вокалізи 58 

Гімни Церкви 11, 26 

Гітара 135 

Горлице, голубко 138 

Дзвени, моя бандуро 139 

Заслужений академічний  

Закарпатський народний хор 12 

Київський авангард: антологія  

камерної музики 88, 89 

Любім Україну! 72 

Мамині колискові 73 

Молитви крила 14 

Музичне мистецтво 170 

Наш творчий доробок. Вінницька  

дитяча музична школа № 1 157 

Ой на кота воркота 75 

Олена Теліга 43 

Партитури для дитячих джаз- 

ансамблів та ансамблів дерев'яних 

духових інструментів 151 

Перлини української фортепіанної 

музики 108 

Пісенні джерела Волині 76 

Пісні та романси 49 

Скаче горобейко 2 

Співає "Мегалія" 17 

Співає дитячий хор "Любава" 77 

Сучасний пісенний репертуар  

школяра 78 

Тарас Шевченко 46 

Твій Шевченко 80 

Твори для мішаного хору a cappella 18 

Теорія музики 173, 174, 175 



  

 123 

Угорники мої, моя ти Вітчино... 25 

Україна колядує 4, 5, 6, 7 

Українська пісня у звуках  

бандури  144 

Український колорит 145 

Українські пісні та поспівки  

на уроках сольфеджіо для учнів  

І—ІІІ класів ДМШ 176 

Форми та методи самостійної 

роботи студента над хоровою 

партитурою 20 

Фортепіанні п'єси композиторів  

України 111 

Шестиструнна гітара 136 

Musica Sacra 21 

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 творидля 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 більш фортепіано, фортепіано в 4 руки і т.д.) 

3.2.2. Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано 

3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано 

3.2.4. Ансамблі духових інструментів з фортепіано 

3.2.5. Ансамблі духових інструментів без фортепіано 
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3.2.6. Ансамблі смичкових і духових інструментів з фортепіано та без фортепіано 

3.2.7. Ансамблі народних інструментів 

3.2.8. Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі 

3.2.9. Навчальні та інструктивні видання для інструментального ансамблю 

3.3. Твори для інструментів соло 

3.3.1. Клавішні інструменти 

3.3.1.1. Фортепіано 

3.3.1.2. Орган, фісгармонія 

3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон 

3.3.1.4. Інші клавішні інструменти 

3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів 

3.3.2. Смичкові інструменти 

3.3.2.1. Скрипка 

3.3.2.2. Альт 

3.3.2.3. Віолончель 

3.3.2.4. Контрабас 

3.3.2.5. Інші смичкові інструменти 

3.3.2.6. Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів 

3.3.3. Щипкові інструменти 

3.3.3.1. Арфа 

3.3.3.2. Гітара 

3.3.3.3. Мандоліна 

3.3.3.4. Бандура 

3.3.3.5. Домра 

3.3.3.6. Інші щипкові інструменти 

3.3.3.7. Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів 

3.3.4. Духові інструменти 

3.3.4.1. Дерев'яні 

3.3.4.2. Мідні 

3.3.4.3. Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів 

3.3.5. Ударні інструменти 

3.4. Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних 

ансамблів та інструментів соло 

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 

МУЗИКИ 

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 

5.1. Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори 

5.2. Опери та музичні драми 

5.3. Оперети та музичні комедії 

5.4. Балети та хореографічні постановки 

5.5. Музика до вистав, кінофільмів, літературних і радіокомпозицій 

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки. Музика до шкільних 

вистав 

6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ 
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