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Передмова
"Літопис нот" –– державний бібліографічний покажчик, що інформує про
нотні видання, зареєстровані Книжковою палатою України.
"Літопис нот" виходить один раз на рік і містить інформацію про окремо
видані музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних
записів, навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видань
книжного типу: літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та
інші видання, в яких літературний текст органічно пов'язаний з музичним
текстом. У покажчику "Літопис нот" наведено дані про музичні твори,
опубліковані в книгах, літературно-художніх, масових і дитячих журналах, що
видаються в Україні.
Відображення нотних видань здійснюється у відповідності з чинною
інструкцією по добору нотних видань.
Бібліографічний опис складається згідно з ГОСТ 7.16–79 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание нотных изданий" та "Изменением № 1 ГОСТ 7.1.–84".
Слова скорочено відповідно до ДСТУ 3582–97 "Скорочення слів в
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила" й
ГОСТ 7.12–93 "СИБИД. Библиографическая запись. Сокращения слов на
русском языке. Общие требования и правила".
Нотні видання описано мовою оригіналу.
Бібліографічний запис складається з:
– порядкового номера;
– бібліографічного опису;
– номера державної реєстрації, під яким видання зареєстровано в Книжковій палаті України.
Бібліографічні записи згруповано згідно зі схемою класифікації нотних
видань за видами музики (вокальна, інструментальна, вокально-симфонічна,
сценічна) і засобами виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою
палатою України. Схему подано в кінці покажчика.
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Бібліографічні описи нот, опубліковані в книжкових виданнях, журналах і
газетах, розміщено в спеціальному розділі.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" вміщує допоміжні
покажчики: іменний, назв збірників, покажчик назв вокальних творів, покажчик
перших слів тексту вокальних творів, покажчик видань (книг, журналів, газет),
в яких уміщено ноти.
На титульній сторінці в круглих дужках зазначено порядкові номери
записів, що ввійшли до покажчика.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" призначений для читачів, пов'язаних з музичним мистецтвом: музикознавців, композиторів, викладачів та 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. Антологія лемківської пісні: [Для співу (голос соло, хори) без супроводу] /
Упоряд., [від авт.] М. Байко; [Авт. вступ. сл. М. Колесса; Муз. ред. Я. Матюха; Літ.
ред. О. Кровицька]. — Львів: Афіша, 2005. — 495 с.: фотогр.; 30 см. — ISBN 966325-065-08. — 500 пр. — [2006-104 н]
Зміст: Календарно-обрядові: Колядки: Розвеселімся всі разом нині / Записав і
гармонізац. Я. Полянського. Нова радість стала / Записав В. Барвінський. Нова радість стала. Ангел пастирям мовив. Ангел пастирям мовив / Записав Й. Кишакевич.
Дивная новина (І в.) / Опрац. Я. Полянського. Дивная новина (ІІ в.) / Опрац. Т. Купчинського. Дивная новина (ІІІ в.) / Записав М. Трохановський. Дивная новина (ІV в.
мел.) / Гармонізац. Д. Січинського. Возвеселімся всі купно нині (І в. мел.) / Записав
В. Пінчак. Ясніший від сонця / Опрац. В. Барвінський. Іде звізда чудна (І в.). Іде звізда чудна (ІІ в.) / Записав К. Стеценко. Іде звізда чудна; Вселенная веселися; Во Вифлеємі; Час радости, веселости; Бог ся рождає; В глубокій долині; В глибокій долині;
На небі зірка; Небо і земля; Во Вифлеємі зоря сіяє; Нині рождество Божого дитяти;
З неба зірка засвітила. Як панна Марія по світу ходила / Записав О. Гижа. По всьому
світу. Ой дивна, дивна вкраїнська родина / Записав І. Біликовський. Був святий вечер
/ Гармонізац. В. Барвінського. Новая радість світу ся з’явила (І в.); Нова радість (ІІ в.);
Марія Діва; Радуйтеся всі людіє; Колядники; Темненькая нічка; Витай Ісусе;
Народився Ісус Христос; Коли Христос родився. Ізрівняй, Боже, гори / Записав Ф. Колесса.
Херувими свят. Що то за предиво / Записав В. Барвінський. Дар нині пребогатий;
Різдво Христове; У неділю рано; В Вифлеємі у вертепі; В Вифлеємі новина. Радість
нам ся явила / Записав о.Горошка. Що за радість. Нині радість нам усім; В Вифлеємі
тайна / Записав О. Нижанківський. Ангел Божий із небес; Хто там по дорозі; Пойме
ми додому; Тріє царі, де ідете; Предвічний родився. Не плач, Рахиле / Гармонізац.
В. Барвінського. Ми з колядою / Записала М. Білинська. Стань, Давиде / Опрац. о.В. Матюка. На святий вечір. Христос родився / Опрац. і гармонізац. В. Барвінського. Ой не
спіть, не спіть. Чудесна зірка / Опрац. О.В. Стех. Син Божий від Отця; Ну же, браттясусіди; Нині Адаме; Прилетіли Ангелята. Щедрівки: Щедрий вечер всім вам; Дайте
же нам, дайте; Чому коню, води не п’єш?; Ой у саду, саду. Ой чи є, чи нема господаря дома (І в.) / Записав Ф. Колесса. А чи єст, чи нема (ІІ в.). Ой чи є, чи нема (ІІІ в.)
/ Записав Ф. Колесса. Гей, чи ти там дома, пане господарю (ІV в.) / Записав М. Соболевський. А ци є, ци нема (V в.). Пішла дівчина / Записав І. Герасим'юк; Гармонізац.
Є. Козака. Ой сивая та і зозуленька; Ой у полі при дорозі; Щедрівка господареві. Ой,
сів Христос та й вечеряти / Оброб. М. Колесси. Щедрий вечір, добрий вечір; Павочка
ходить. На Орданській річці / Записав Д. Яворницький. Ой у садочку павоньки ходять / Записав Ф. Колесса. Ой на гороньці / Опрац. для хору К. Стеценко. Ой чи є, чи
нема пан господар дома? / Записав М. Соболевський. Ой на річці, на Йордані / Записав Д. Яворницький. Щедрий вечір Христа Мария; Щебетонька щебетава; Пішла
Марися. Пришли зме ту щедраци / Записав Ф. Колесса. Ой Дунай, Дунай. Віншування: Ой там під Львовом. Подь же ти, туроньку / Записав І. Герасим’юк; Гармонізац.
Є. Козака. Гаса, хлопці / Записав Ф. Колесса. В райськім городі росла лелія; В нашої
Марисі; В нашого ґазди. Веснянки: До саду, дівчата; Де лес бив; Горіла липка (І в.);
Горіла липка (ІІ в.). Горіла липка (ІІІ в.); Ой горіла липка (ІV в.) / Записав Ф. Колесса. Горіла липка, горіла (V в.); Горіла липка, горіла (VІ в.); Горіла липка, горіла (VІІ в.).
Зелена липка горіла (VІІІ в.) / Записав М. Соболевський. Як ми капустичку садили;
Зелена сосна горіла; Ой, до саду, дівчатонька (І і ІІ в.); Пані весна нам воскресла;
Сива зозуленько / Опрац. Ф. Колесса. Де ти їдеш, Яничку; Бердо, бердо, бердовичко.
Собіткові: Ишли дівки на собітку. А на Яна (І в.) / Записав Ф. Колесса. А на Яна, на
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Янонька (ІІ в.); Ой на Яна (ІІІ в.); А на Яна, на Янонька (ІV в.); Ой на Яна (V в.). Подьте, хлопці, на собітку / Записав І. Герасим’юк; Гармонізац. Є. Козака. На свято
Яна; Ой на Яна, на Янонька; Яне, Яне, святий Яне. Жниварські: Ішли женці жито
жати; Там на горі, на горбочку; До нас, хлопці (І в.); Гей, до нас, хлопці (ІІ в.); Ей, до
нас, хлопці, ей, до нас, небожата (ІІІ в.); До нас, хлопці (ІV в.) / Записав Ф. Колесса.
Кружели ми / Записав і опрац. Ф. Колесса. Ой, там на горі жита много / Записав Ф. Колесса. Родинно-обрядові: Весільні: Ой у нашого дружби: "...ой широка сокира..." /
Записав Я. Бодак. Їду, їду, не знам кади; В ширим поли студенечка; Жаль мі, жаль мі:
"...же не мам пінязи..."; Мої очка: "...стяли бучка до поточка..."; Ти ня, Ганцю, рада
маш. Здалека зме приїхали (І в.) / Запис і опрацюв. Б. Фільца. Здалека зме приїхали:
"...коні ся нам замачали..." (ІІ в.). Здалека зме приїхали (ІІІ в.) / Оброб. Є. Козака. Маковий замочок: "...медже горами..."; Пустте же нас, пустте: "...або нам отворте...";
Там за гором, за горбочком; А за нашом хижом: "...копа сена..." (І в.); А за нашом хижом: "...копа сена..." (ІІ в.). Дружба я сой, дружба (І в.) / Записав Я. Бодак. Дружба я
си, дружба: "...а капелюша не мам..." (ІІ в.) / Записав М. Трохановський. Ей, дружба я
си, дружба: "...ей гірка моя служба..." (ІІІ в.). Дружба я си, дружба: "...така моя служба..." (ІV в.) / Записав Ф. Колесса. Грают в корчмі, грают: "...аж корчмичка дуднить..." (І в.); Бодай та корчмичка (ІІ в.); Заграйте мі, гудачки (І в.); Заграй мі, гудаку
(ІІ в.); Заграй мі, гудачку: "...ей, на тонку струночку..." (ІІІ в.); Заграй мі, гудачку:
"...на тонку струночку..." (ІV в.); Помеже столики: "...червені гудзіки..."; Коняре, коняре: "...раз, де сте коня пасли, два...". Ой, веселє, веселє: "...богацьке веселє..." / Записав Я. Бодак. Закувала зозуленька: "...на дворі..." (І в.); Закувала зозуленька: "...за
гором..." (ІІ в.); Не буду я капусточку їва; Як я собі в нашім селі заспівам; Ей, Боже,
Боже, як то жлі; Високо мі отець пвоти погородив (І в.); Ой, високо мій отець пвоти
погородив (ІІ в.); А наш дружба коня не ма. Гудачкове, грайте: "...паробце, танцюйте..." / Записав Я. Бодак. Як голубиця летіва: "...звоти перечка тратива..."; Фраїречко-речко: "...вивий мі речко..."; Виберайся, Ганцю: "...виберай, виберай..." (І в.).
Виберайся, Марисю: "...виберайся з нами..." (ІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Виберайся,
сину: "...в щасливу годину..."; Кроком коні, кроком; Ожениць бим ся барз бим рад;
На нашій оборі красьні грают; Під облачком черешенька: "...а на вершку—дві...";
Жаль мі, жем ся не оженив; Лемківська шинкарка: "...пиво несе..."; Закувала зозуленька: "...на дворі..."; Добрі м учинив, жем ся оженив; Рубав сом чатину; Ей, ци то
вам, гудаци; Червена ружичка: "...квитне з яра..."; Шуміла береза: "...кед ся розвивала..."; Пастирочка пасва: "Пасва, пасва пастирочка..." (І в.); А хто хоче з паном
млодом танцювати (ІІ в.). На горі високій церковиця стояла / Запис від І. Колесси.
Ми, циґанє: "...нич не маме..."; Ой, заспівайте враз: "...для пана млодого..."; Чи я тобі
не казала (танець): "...як ти сіяв ленцю..."; Панове-сватове: "...поволи ступайте...";
Весіля, весіля; Весільни приспівки; Ой, мамцю, мамичко; Шлюбував єс, же мя возмеш; Так бим ся віддала; В долині калина. Зашуміла ліщина: "...ліщина..." / Записав і
опрац. І. Зайчик. Боже, Боже, як ся старам. А хто бачив, а хто чув? / Записав і опрац.
Я. Ярославенко. Не будеме їсти: "...не будеме пити..." / Записав Ф. Колесса. Як єм била єще мала; На подвір’ю став. Не хвалюся: "...не ганюся..." / Записав Я. Ярославенко. Ой, там на горі: "...там малюют малярі..." / Записав Б. Дрималик. Ой, там на
горі: "...малювали малярі..." / Записав і опрац. Я. Ярославенко. По широкій річці:
"...плили каченята..." / Записав О. Гижа. Позерай, пані матко / Записав Б. Дрималик.
Мисли мої, мисли: "...пошто сте ту пришли..."; Ганцьо, не дримай; Час додому, час.
Чом тот дружба: "...коня не ма..." / Записав О. Гижа. Одкаль павичка летіла / Опрац.
М. Колесса. Закукала зозуленька: "...за гором..."; Ой, злі, недобрі: "...женитися треба...";
Засияло срібло-злото: "...доокола..."; Як я ишов поза гумен: "...ищи не бив ден..."; Чо-
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го ви мя видавали: "...таку молоденьку..."; Ідеме, ідеме, дрожки не знаме (І в.); Ідеме,
ідеме, дороги не знаме (ІІ в.); Заграйте же мі весело; Треба би нам, треба: "...стільця
широкого..."; Світ ми місячку, світ мі во дні; Жито, жито, озимина; Як я ишов без тот
хотар: "...возик ся мі розтеркотав..."; Шуміла ліщина: "...як ся розвивала..."; Ой,
сідай, кохання моє; Гей, юж я ся видала; Як ся свашка напила: "...то чепчика стратила..."; Будеш ти, мамичко: "...горенько плакати..."; Думалас си, мамцю: "...же ся мя
не збудеш..."; Іди, дружбо до комори; А пониже озера: "...стоїть липа зелена..."; Гей,
як идеш попред нас; Ой, а свашка я (І в.); Ей, свашка, тоя свашка (ІІ в.); Ой, до Львова дороженька: "...ой до Львова, до Львова..."; Ой, про мою фраїречку; Боже, Боже,
што лес ми дав; А за нашом хижом сиви волчата; Юж минули м’ясниченьки: "...в цілім селі тихо..."; Світ, місячку: "...зоре также...". Чому дружки не співають?; Дівчатко, дівчатко: "...повідж мі наразі..." / Записав М. Соболевський. Ой, чардаша: "...чардаша...". Ой, так мі ся, гудаче, тай танцувати хоче; Гори мої, гори / Опрац. І. Майчик.
Весільні приспівки / Записав М. Соболевський. Ой танцувала баба / Опрац. М. Соболевський. Хоц мі люде повідают / Опрац. І. Майчик. Ой, зацвили фіялочки; Яка ж
то стала велька змена / Опрац. М. Соболевський. На нашім подвір’ю; Тота жена добра / Опрац. І. Майчик. Гудачку, грай же мі; Бувайте здорові: "...дорогі пороги..."; Де
ся, Марусю, збераш; Дівчатко-квіточок: "...десь діло віночок..."; Дівча, рушай собом;
Заграй же мі потряску; Коли я ся віддавала. Летіла пава: "...летіла..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак. Ой, плили гусоньки, раз; Сіяла мачок і пастерначок:
"...лелію..."; На війтовій ролі: "...студенечка стоїт..."; Втоди єс мя, втоди: "...мій миленький зрадив..."; Помочив мя дрібний дощик. Ани мі не вечер: "...ани мі не рано..."
/ Записав Ф. Колесса. Юж лем ся оженив (І в.): "...юж буду свою мав..." / Записав О. Гижа.
Ой, юж єм ся оженив (ІІ в.); Юж єм ся оженив (ІІІ в.); Юж бим ся оженив (ІV в.);
Коло мої хати: "...зацвили блавати...". Не вступимеся з кута / Записав І. Герасим’юк;
Опрац. Є. Козак для вок. тріо. Копав, копав керниченьку; Сідит пташок: "...на черешни...". Поточе, поточе: "...зелений поточе..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак. Дам я яловицю (Заграйте музики): "Заграйте, музики..." / Записав І. Герасим’юк;
Опрац. Є. Козак для вок. тріо. Рости ми, Янчику: "...як ружа..." / Опрац. І. Майчик.
Ішли кози: "...понад лози..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак для вок. тріо.
Зозуленька кукат: "...моє серце стукат..." / Опрац. М. Колесса. В неділю рад паленку
пию. Дай мі, дівча, дай віночок / Записав М. Соболевський. Ой, укушу разок сира;
Теперки м весела: танец / Записав П. Бажанський. Весільна: "Не будеме їсти, не будеме пити..."; Не піду я домів: "...аж як буде свитати..."; Дайте же нам, дайте; Оженив
би я ся: "...мам я на то волю..."; У нашої свашки: "...весіля гуляло..." / Записав Ф. Колесса. Ой, Янічку, оженься (І в.). Гей, Яничку, оженься (ІІ в.) / Записав М. Соболевський. А де ж тота доріженька: "...з Пермишля до Львова..." / Записав Ф. Колесса.
Оженив єм ся: "...не призрив єм ся..." / Записав Я. Бодак. Хрестинні: Наш кумонько;
Ани тото хресня веселе не буде; Куме, куме, дайте вина (І в.); Куме, куме, дайте вина
(ІІ в.); Жеби не та кума: "...і не та дітина..."; А пришво нам, пришво; Прийшов кум до
куми; Ой напиймеся, кумо: "...ой напиймеся обі..."; Ой, який то наш кумонько:
"...справедливий..."; Куми мам; Чудуються люде: "...де я ся напила..."; Кумо моя, кумо: "...повічте кумовини...". Лірика: Про кохання: На тій горі: "...високій стоїть
древко зелене..."; Грабай же лем, моя мила: "...ой, то сіно зелене..."; Як я ішов през
ліс: "...през ліщину..."; Виросла мі черешенька (І в.). Ой маю я черешеньку (ІІ в.) /
Опрац. Б. Дрималик. Ой ходжу я попід гору; На зеленій убочи (І в.); На зеленій убочи (ІІ в.); На зеленій убочи (ІІІ в.). На зеленій убочи (ІV в.) / Записав М. Соболевський. Воляре, воляре: "...де сте воли пасли..." (І в.); Воляре, воляре: "...де ви воли пасли..."
(ІІ в.); Ой гори мої: "...гори..."; Тощо ся мі дівча сподобало (І в.); Тощо ся мі дівча
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сподобало (ІІ в.); Тощо ся мі дівча сподобало (ІІІ в.); Преквитай, семирацка ружо; Ой
попід гори бучки сут; Ой, я не рада танцую; Ой згори ся туляво яблочко; Ей гора
зелена, гора; Червене яблочко: "...по полися тулят..."; Орав би я, орав: "...плужок ся
мі зламав..."; Попід нашим облачком: "...лучка зелена..."; Студена росичка: "...той ночи падава..."; Моя мила: "...чорнобрива зо Сроковец..."; Команецьке село: "...набіло
білено..."; Піду я в поле: "Піду я, скочу я в поле..."; Як я ишов без тот лес (І в.); Кед я
ішов през тот ліс (ІІ в.); Бива любов: "...бива межде нами двома..."; Я сой хлопец
справедливий: "...нихто на мя нич не знат..." (І в.); Я сой хлопец справедливий (ІІ в.).
Я сой хвопец справедливий (ІІІ в.) / Записав Я. Бодак. Я сем хлопец справедливий
(ІV в.) / Опрац. Б. Дрималик. Я сой хлопец справедливий: "...нихто на мя нич не
віст..." (V в.) / Записав М. Соболевський. А звідси гора: "...звідси другая...". Тече вода
з-під явора / Записав М. Трохановський. Тече вода з-під явора: "...каламутна..." (ІІ в.)
/ Опрац. І. Майчик. Гора, гора, горувата / Записав А. Цисляк. Ей, дівчатко пишне:
"...горе себе несе..."; Сьпівам я си, сьпівам: "...але не з розкошу..."; За Дунай, за Дунай: "...за ту тиху воду..."; Прид, шугайку: "...до нас до тижня..."; Ей, травичка зелена: "...ей, зеленівася..."; Мав єм фраїрочку: "...з другої строни ярку..."; Кед я сой заспівам: "...на високій горі..."; Там коло млина: "...густа вербина..." (І в.); Пониже млина: "...стоїт бузина..." (ІІ в.). Дробний дожджик падат: "...милий коня глядат..." / Записав Ф. Колесса. За гору високу западат сонечко (І в.); Ой западай, сонечко: "...за гори, за доли..." (ІІ в.); Як я ишов од свой милой, ищи не бив ден; Лет, соколе, през
гору; Горе, доле ходжу: "...не виджу никого..."; А ти, дівча шалене: "...шалене..."; Ой
яка то гора, што нема явора; А під нашим окенечком: "...лучка зелена..."; Поточе,
поточе: "...што в тобі клекоче..."; Піду же я, піду, кади я ходила; З коновечком по
водичку; Гоя, гоя, поля: "Гоя, гоя, коло поля вимий ножки..."; Гей, тече річенька;
А під нашим оконечком: "...красна заградка..."; Ой не буду все лем банувати; Студена
росичка: "...той ночи падала..."; Ходили хлопці ґ нам; Ой Телич наш, Телич; Прид
же, милий: "...премиленький, прид до нас..."; Не пий, Янку, воду: "Не пий, Янку, не
пий воду..."; За чречком мила стояла; Кукай же мі, зозуленько ряба; Прийшов милий
до милой: "...стукат до двери..."; Там на горі черешенька: "...а під горов став..."; Мам
я красну заградечку. Я тебе любила: "...як з горіха зерня..." / Опрац. І. Майчик. Під
зеленом гором: "...два голуби сідят..." / Записав М. Соболевський. Не піду до леса з
коничками (І в.); Я до леса не піду (ІІ в.); Не піду до леса: "...з кониками..." (ІІІ в.).
Гаєм зелененьким (ІV в.): "...вода тече..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак.
Не піду до леса (V в.): "...без сокири..." / Записав М. Соболевський. Я до леса не піду
без сокири (VІ в.); Я до леса не піду: "...без сокири..." (VІІ в.); Дівчатко, што робиш:
"...в росі студеной..."; Ой, чий же то шугай: "...як ружа..."; За горком, за горком:
"...але бо не за том...". Там на горі дрожка висипана. Ой, шугаю, што ти робиш / Записав М. Соболевський. Бучку, при поточку: "...чом ся не розвиваш..." / Записав Ф. Колесса. Так ся, вера, стало: "...як я розраховав..."; Ой ти, смутна горо: "...што так смутні стоїш..."; Співай, дівче, співай: "...жалю не задавай..."; Вшитко ся в поли зазеленіло; На гори кряк—під водом пняк; Гаю мій зелений; Як я ішов без тот хотар; Яка
ти мі, моя мива, парадна; Вродилися терки за горами (І в.); Вродилися терки за горами (ІІ в.); Зродилися терки: "...за горами..." (ІІІ в.); Прийшов би я до вас: "...каждий
вечір..." (ІV в.); Вродилися терки (V в.): "...меже горами..."; За горами, за лісами:
"...лучка зелена..."; Г вишневим саду нихто не бивав; Тече водичка ледова: "Тече водичка з-під яворичка ледова..."; Чого так тяжко, чого так важко: "...туга на серці налягла..."; Не хилися, дубе; Там на горі зимний вітер дує (І в.). Там на горі зимний
вітер віє (ІІ в.) / Записав Б. Дрималик. Там на горі, на горбочку. Там на горі зимний
вітер віє (ІІІ в.) / Записав М. Колесса. Там на горі зимний вітер віє (ІV в.); Гора, гора і
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долина: "...не видів єм дівча з Угрина..."; Ей, гой, летят гуски, летят; Ой на горі, на
горі квіток лелийовий; Дес бив, Янічку: "...дес бив до рана..." (І в.); Янку, Яничку:
"...десь був до рана..." (ІІ в.). Піду я си, піду / Записав Ф. Колесса. Ой, шугайова я буду / Опрац. І. Майчик. А там довом рокита; Піду я горами, піду я водами; Ей, фраїрове штири: "...ей, про што сте ся били..."; Ой, циганочко миленька; Під облачком черешенька: "...на вершечку—дві..."; Ой мила, миленька: "...яка з тя циганка..."; Одкаль
соненько сходило (І в.). Одкаль соненько сходило (ІІ в.) / Записав Я. Бодак. Одкаль
сонечко сходило (ІІІ в.); Одкаль соненько сходило (ІV в.); Одкаль сонечко сходило
(V в.); Одкаль сонечко сходило: "...там дівча яблінь садило..." (VІ в.). Одкаль соненько сходило (VІІ в.); Одкаль сонечко сходило (VІІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Нес мене,
конику, нес; Як я ішов штири милі лісом (І в.); Як я ішов од своєй миленькой (ІІ в.);
Як я ішов штири милі лісом (ІІІ в.); Як я ішов штири милі поля (ІV в.); Як я ішов
штири милі лісом (V в.); Як я ишов од свой милой (VІ в.). Як єм ишов од милої (VІІ в.) /
Опрац. І. Майчик. Ой, добра вода в тій студенці / Опрац. М. Байко. Дай же мі, дівчатко / Записав Ф. Колесса. Дві голуби воду пили: "...а два комутили..."; Ой від брами ворон коню; Ванюсю, ой, я тобі не вірю; Дівча, штос думало: "...колис мене любувало..."; Так мі ся віділо, же з-за гори блискат; Бива мене мати паличком з ліщини;
Як я буду в свойой мамці на одході; Соколе, соколе: "...штос такий сумний..."; Ой, до
той, Ванюсь, до той; Ой, оба ми ся, оба в марцу породили; Ой нависли чорні хмари (І в.).
Ой нависли чорні хмари (ІІ в.) / Записав С. Людкевич. Палюночку пив бим:
"...дівчатко любив бим..."; Ой тече річенька, ой тече бистрая; Там серед поля (І в.);
Помеже поля росла тополя (ІІ в.); А мій милий пішов пречки; Сві мі, місячку, зоре
также; Зелена ліщина: "...оріхи родила..."; В городі вишенька: "...в городі калина...";
Поведу коничка на зелену лучку; Мої очка все в єден бік; Ой, кед бим я знала: "...де
мій милий пасе..."; Ой учка, учка зелена. Фурман я сой, фурман: "...і з бича я сой
жию..." / Записав А. Кос-Анатольський. Зелена ліщина: "...орішки родила..."; А там
на гори, там вітер рве; Ой, Янічку, Янічку: "...а што ти по коничку..."; А за нашом хижом пелехата грушка (І в.); На широкій меджи грушка конариста (ІІ в.); Боже, Боже,
што ся стало. Ой, горами волоньки / Опрац. М. Колесса. Моя мила шудре-дудре
(І в.); Моя мила шудре-дудре: "...же я п’ю..." (ІІ в.); Ковалю, ковалю: "...добрий
день..."; Ідзем, ідзем, аж ся трєсем; Бивай мі здорова ти, дівчино моя; Моя мива, якас
мі парадна; За яречком, за водом; Калина, калина, по ній яворина; Повідж же мі, моя
мила: "...повідж мі..."; Чом трава зелена: "...бо під ньов вода..."; Малам я фраїра
фуяроша (І в.); Малам я фраїра фуяроша (ІІ в.); Малам сой милого фуяроша (ІІІ в.);
Мала я фраїра годинаря (ІV в.); Вилетіла ластівочка зо скаля; Серед села заградечка;
Ой рокита, рокита; Недалеко крячок крячка; Мила моя на кичери стала; Як я ішов
през ліс, през ліщину; Там на горі шівета; Михале, не пий воду в скале; Червена
курочка: "...білий когут..."; Боже, Боже, нич не маме (І в.); Боже, Боже, нич не маме
(ІІ в.); Як я шла вчера гвечер з чекання; А ту гора, а ту лес; Падат дощ: "...падат
дощ..."; Мої співаночки; Наверни сой волки: "...к собі..."; А ти, мила, штос думала;
Моя фраїречко, увий мі перечко (І в.). Моя фраїречко, увий мі перечко (ІІ в.) / Опрац.
Б. Дрималик. Моя фраїречко, вивий мі перечко (ІІІ в.) / Записав М. Соболевський.
В темнім лісі: "...в гаю зелененькім..."; Ой, коло гостинця студня мурована; Грабай,
дівча, грабай; Понад зелен-гороньками. Нема в світі доокола / Записав Я. Ярославенко. Бодай тя, миленький, качечка копнула; Не бив то як то гвони (І в.). Не било то
яко влони (ІІ в.) / Опрац. Б. Дрималик. Ой місяче, місяченьку; Ой, найду я сой миленького; Співаночки мої: "...деж я вас подію..."; Гори мої, гори: "...зеленії бори...";
Камінь на камени: "...підківонька на нім..."; Мам коника шарґу: "...і фраїрку гарду..."; Не
жалуй, не бануй: "...ти, дівчатко, того..."; На Дунаю шати прала: "...плакала...". Ой
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Боже мій, Боже: "...та што ж би я робив..." / Записав І. Майчик. Ой мій Боже, што ся
робит; Ой, веселенькам била; Почула я соловія: "...як додому іду..."; По садочку походжаю: "...сама собі розмовляю..."; Понад берег ідеш: "...до берега впадеш...";
Стелися, стелися: "...хрещатий барвінку...". Ей, там на горі вишня / Записав Б. Дрималик. По садочку ходжу: "...кониченька воджу...". Не кашли, дівчатко: "...не кашли..." (І в.) / Записав Б. Фільц. Не кашли, Ганичко: "...не кашли..." (ІІ в.) / Записав І. Майчик. Ганічко, любічко: "...не кашлей..." (ІІІ в.) / Опрац. Б. Дрималик. Не кашляй, Ганичко: "...не кашляй..." (ІV в.) / Записав О. Гижа. Співаю, співаю: "...голосу не
маю...". Ей, біда мене з хижи жене; Погнівався мі мій наймиленьший; Ци ти підеш,
ци не підеш?; Бандурки ся породили; Вечер юж мі, вечер (І в.) / Опрац. Б. Дрималик.
Вечюр юж мі, вечюр (ІІ в.) / Опрац. М. Колесса. Ой маю я черешеньку в лесе; Ой
пасла би я воли; По саді ся прохождає; Там пониже села: "...там карпелі садят...";
Я на береженьку: "...стояла..."; Ой на зеленій межи; Ой чорна гора, чорна; Промочив
мя, промочив; Там на горі калина / Опрац. Б. Дрималик. Чом ти на мене не заволала.
Їдят коні: "...і п’ют коні..."; Хавкат мі ся, хавкат; Як я сой заспівам: "...красні премилені..." (І в.) / Опрац. Б. Дрималик. Як я си заспівам трьома голосами (ІІ в.) /
Опрац. І. Майчик. Як я си заспівам двома голосами (ІІ в.); Як я си заспівам: "...понад
яворики..." (ІІІ в.). Як я си заспівам: "...понад яворики..." (ІV в.) / Записав О. Гижа.
Ой, співам я си (V в.); Як я си заспівам: "...красні, премилені..." (VІ в.); Співаночки
мої: "...де я вас подію..." (VІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Як я си заспівам серед села
(VІІІ в.) / Записав І. Майчик. Ей, співала бим собі, шугаю, о тобі (ІХ в.); Ой, заспівала
бим сой: "...ой, миленький..." (Х в.) / Записав Ф. Колесса. В гаю зеленім: "...соловій
співат...". Жеби ти знав, Янчик / Записав Ф. Колесса. Там на лучці зеленій (І в.); Там
на лучці зеленій (ІІ в.); Там на лучці зеленій (ІІІ в.); Іде дівча лучками (ІV в.); Юж
сонечко зашло: "...за високу гору..."; Гори єм обишов; Летіли лебеді: "...через став...";
Гором воли, гором; На високій горі; Зелено, зелено: "...коло зеленого..."; На поли, на
поли; Червене яблочко: "...попід гору скаче..."; Два дуби, два дуби; Беру лен, беру
лен: "...борозду за тижден..."; Не світи місячку: "...і ти, зоре ясна..."; На зеленій
пасіці; Ой тади, милий: "...тади..."; Високий бережок: "...бистра водичка..."; Повідж
же мі: "...любе дівча..."; Фраїру мій любий: "...ти ружо польова..."; Розвивайся, гласе:
"...по горах, по лесе..."; Пасла коні на вигоні; Сяд си, дівча: "...сяд си, около мя...";
Фраїру, фраїру: "...я тобі не вірю..."; Червена калина; Чом жес ти не пришов: "...як я
ти казала..."; Широка вода на Віслі; Ой наверни мі воли: "...ой, альбо не навертай...".
Повідав лес, же мя возмеш / Записав І. Дем’янчук. Гей, Боже мой; Якби не я: "...якби
не ти..."; Ой у полі три тополі; Ой у полі озеречко; Ой, лучка, лучка; Як я ишов од
свой милой; Як я ишов вчера г’вечір: "...з грабаня..."; Дивися, дівчино: "...де суха тополя..."; Мороз, мороз: "...велька зима..."; Пуст мя, мила: "...пуст мя, пуст..."; Мила
моя, чом ти така бляда; А там долов при долині; Коло нашой бистрой води. Жально
мі тя: "...жально..." / Записав Ф. Колесса. Наштос, дівча, зьвяндало. Познам я си,
познам / Записав Ф. Колесса. З-поза гори місяць зишов; Косит косец: "...на луці...";
Ци тебе, дівчино, маляр намалював?; Там під лісом, там під лугом. Не за то сой співам: "...бим весела била..." / Записав Ф. Колесса. Ходит мила, ручки заламує; Стала
дівчина: "...стала єдина, як ружовий квіт...". Ей, погнівався мій наймиленьший /
Записав Ф. Колесса. Шуміла дзедзина: "...шумів зелений гай..." / Оброб. М. Колесса.
Ой нагнувся дуб широкий: "...понад став..."; Як єм била іщи мала: "...гойя, гоя, я...";
Скочу я, піду я в поле: "...в поле..."; А тоді, а тоді веселенька била; А кілько то було
той моєй утіхи; Гора, гора горувата. Тот мій, тот мій / Записав А. Цисляк. Чи то мі ся
видит, чи здає / Оброб. М. Колесса. Ой Боже, Боже, як дощик сіє; Ой в долинці
шварне дівча: "...в долинці..."; Червене яблочко в кишені мам; Як єм ішов з конич-
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ками; Там у лісі калиновим на камени мармуровим; Засвіт місяць внічку. Не мелем /
Гармонізац. Є. Козак. Прелет, пташку: "...през тот гай...". Чотири воли пасу я / Записав А. Кос-Анатольський. Моя мила, премила: "...премила..." / Опрац. Л. Ревуцький.
Моя мила, премила: "Моя мила, моя мила, премила..." / Записав М. Соболевський.
Гаєм зелененьким вода тече (На яворі соловей щебече); Як єм ішов без границю
пруську; Ей гоя, гоя, слободо моя. Ганцьо, біла ружа / Записав М. Соболевський.
Яничку златовлас; Ой, ізрада, зрада: "...карі очі..."; Ой там на горі, на високій.
Вшитки ся поля зазеленіли; Ой, піду я у поле; Ой, піду я, піду: "...кади я ходила..." /
Записав М. Соболевський. А чия то хата: "...хата при долині...". Ой ишов я гаєм:
"...гаєм, тим гаєм зелененьким..."; Ліщина, ліщина: "...зелена ліщина..."; Лемко я:
"...лемко я з-під самого горба..."; На подолю білий камін; Марисю, Марисю, я тебе не
лишу; Пішов єм до милой / Записав М. Соболевський. Тече вода з-під явора
каламутна. Боднарка, Боднарка: "...округла, як таляр..."; А відси гора: "...відси
другая..." (ІІ в.) / Записав М. Соболевський. Ой, відси гора: "...відси другая..." (ІІІ в.).
А звідси гора: "...звідти другая..." (ІV в.) / Записав Ф. Колесса. Ой ти, дівчино,
доброго роду; По садочку походжаю; Гей, повідав єс, же мя возмеш; Спомнеш ти мя:
"...ей, кождий ден..."; Стелися, стелися: "...зелений барвінку..."; Фраїру, фраїру, я тобі
не вірю / Записав М. Соболевський. Юж єм поорав: "...те переліще, раз..." / Записав
В. Хомик. Як я ішов з Дебрецина додому (І в.) / Записав М. Соболевський. Кед сой
ишов з Перечина додому (ІІ в.); Не ход, Янку, на полянку. Подме на орішки: "...моє
любе серце..." / Записав Ф. Колесса. То не я калину ламала; Ей, з гори на долину; Ей,
засвітив би місяць; Три-сем-дана: "...виноград зривала..."; За горами, за лісами:
"...лучка зелена..."; Юж білий квіт з черешні впав / Опрац. І. Майчик. Оддай мі,
дівчатко / Записав Ф. Колесса. Горами, долами: "...при яречку..." / Опрац. І. Майчик.
Іде доч; На високій горі: "...сніжок ся біліє..."; Кеби так горіла калина, як дівчина;
Познам тя, миленький; Яке м дівча любив (зелене м посіяв): "Зелене м посіяв, зелене
мі зишло..."; Боже, Боже, што ся робит; Десь бив, Янічку: "...десь бив до рана...";
А там долом; Розточилися мі на фартушку фалди / Записав Ф. Колесса. Світи,
місяченьку: "...високо, не низко..." / Записав М. Соболевський. Не рубай, не стинай:
"...молоду ліщину..." / Записав Ф. Колесса. Широке коріня в тій яблони (І в.).
В нашім саді явір посаджений (ІІ в.); Під облачком явір посаджений (ІІІ в.); Під
облачком явір похилений (ІV в.); Під облачком явір посаджений (V в.); А де тота
коханічка: "А де тота студенічка, што голуб купався..."; Гей, там на горі тернина /
Записав Ф. Колесса. Мила моя, як ся маш. Пасла би я воли: "...але юж не сама..." /
Записав Ф. Колесса. Як ся кози розіграли / Записав В. Льорчак. Балади: Зозуленько
сива: "...де будеш кувала..."; Під дубиною, під зеленою (І в.). Під дубиною: "...під
зеленою..." (ІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Мава мати сина (І в.): "...тай го женива...";
Мала мати сина (ІІ в.); Ой попід гай зелененький (І в.); Ой попід гай зелененький
(ІІ в.). Ой попід гай зелененький (ІІІ в.) / Записав І. Франко. Ішло дівча на воду:
"...під зелену заграду..."; В ширим поли береза стояла; Там під лісом: "...під білом
березом, там де місяць високо світив..."; Ой чия ж то хата зкраю; Ішли козаки з
вивозу; Плине качур: "...по Дунаю..."; Сів си сокіл на грушку; На горі високій гілля
ся хиляє; Горе доле ходжу: "...не виджу никого..."; А у млині три камені; Там під
гором: "...там під лісом г моїм милім краю..."; Хотів ся женити шугаїчок шувний;
Зайшло сонце за віконце; Не мам я позору: "...та лем на тоту гору..."; Ой ви, дівчата,
ви мої; На небі ясно, на небі красно; Ишов фурман з Подоля; Ой там за горою, та за
кремінною (І в.). Ой там за горою, там за кремінною (ІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Там
попід горою: "...попід криницею..." / Записав М. Соболевський. Ишов Яничко в
огляди; Пропала надія: "...забилося серце, заплакали очі мої..." (І в.); Пропала надія:
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"...забилося серце..." (ІІ в.); А там долов під явором (І в.); Ой там долов під явором (ІІ в.);
Серед ночи опівночи: "...когути запіли..."; На зеленій та і луці; Ой плили гусоньки
бистрою водою; Пришла карта з Сянока; Ишли рибаре на риби (І в.); Ишли рибаре на
риби (ІІ в.); Закувала зозуленька: "...у гаю..."; На високій турмі; Мали діти матір; Чия
то хатина: "...що є при долині..."; Там на горі тернина; Боже, Боже, коли вечер
прийде; Там на горі в гущику маленьким; Ой там коло млина, да гей!; Посадила м
орішата ще й терен; Шуміли верби в поповій долині; За горами, за лісами (І в.). За
горами, за лісами (ІІ в.) / Записав М. Соболевський. В калиновім лісі / Записав
С. Людкевич. В зеленім гаю: "...древко рубают..."; Ходит дівча по садочку; Як я був
хлопец молодий. Моя мамця вороженька / Записав М. Соболевський. Янчик коня
поїв / Записав Ф. Колесса. Жартівливі: Старій бабі дати граблі: "...жеби ними
грабала..."; Летів заяц берегами; Там на горі вишня; Боже, Боже, з таким льосом;
Ішов дідо бородатий: "...чатину рубати..."; Я козака не любила; Заграйте мі потряску.
Ой ми, яко ми: "...на дівчата лакоми..." / Записав Б. Дрималик. Мав я жену погану;
Дуката м дав: "...жебим з нев спав...". Вертай, дівче / Опрац. І. Майчик. А вже вечір
вечоріє: "...сонечко низіє..."; Та орав мужик край дороги; Ой ти, старий сиваку; Як я
ішов коло млина; Дівча, дівча, я би м тя взяв; Пияку не підеш до неба; Дрим, бабо,
дрим. Бив мене муж: "...три рази юж..." / Записав Ф. Колесса. Ой, піду я меже гори /
Записав М. Соболевський. А гнали гурале овце, овце; А в неділю рано люлька ся
курила; Гуляй, гуляй по боїску / Записав Ф. Колесса. Женив бим ся: "...біда моя...";
На пецу молотив: "...за пецом віяв...". Побутові: Ой, а під старим дубом: "...ой трава
зеленіє..."; Виїжджай, фурмане: "...бо юж на тя час..."; Чому ти, коню, води не пиєш:
"...ци о дорозі чуєш..."; За високу гору сонечко заходит; Зозуленько біла: "...де ти
будеш кукала..."; За гором-кряк: "...під гором-пняк..."; В нашім керті ягоди:
"...малини..."; А там долов під явором; Співам я си, співам: "...але не з розкошу...".
Червена ружа трояка (І в.) / Записав М. Соболевський. Червена ружа ядловец (ІІ в.) /
Записав І. Майчик. Закувала зозуленька: "...закувала тай кує..."; Моя мила при
яречку, што робиш?; Бистриця горіла: "...аж корчма дудніла..."; За яречком шати
прала: "...горі, долов попатряла..."; А там долов, при долині (І в.); А там долов при
Дунаю: "...сивий голуб..." (ІІ в.); Ой, лучка, лучка: "...лучка зелена..."; Ей, далас ня,
мамко; Там за гором, за двором: "...там дівчина гарна, чорнобрива..."; У багацких
дівочок: "...аж по дев’ят сорочок, го-я-я..."; Не єдна дівчина в селі хлопця має; Ой,
настала чорна хмара: "...што нам ярмак розігнала..."; Беру лен, сама роса на нім; Ой,
гори, гори, гори сут; Купалас ня, мамцю: "...в каламутній воді..."; А там доо на
вигоні; Чорна гора, чорна: "...кед би побіліла..."; Понад гори, понад хмари: "...голуби
літают...". Заспівай когутку: "...на вербовім прутку..." / Записав М. Соболевський.
Коло нашой хижи: "...дрожка виходжена..."; Юж по півночи: "...перша година..."; Там
на горі пєкна заграда; Ой піду я, піду: "...кади я ходила..."; Мати моя стара: "...далеко
с ня дала..."; Ой, співаночки мої: "...де я вас подію..." (І в.); Ой, співаночки мої (ІІ в.);
Ой, поточе, поточе: "...вода в тобі черкоче..."; Ей, гуле-гуле, гуси: "...на воду..."; Ой,
жеби я біду знава; Лучка зелена, непокошена. Не бий мене, мужу, вночі / Опрац.
І. Майчик. Червене яблочко: "...висит на листку..."; Як я піду з куділю: "...з
куділю..."; Што же мі, Боже, по трьох ковалях: "...на зиму..."; А я хлопец з Кожушан;
Мої милі ягоди; Сьпівам я си веселі сьпіванки; Муляре, муляре: "...вадні муруєте...";
Господарю наш: "...прид же ти до нас..."; Подме же ми стади: "...хоц зме ту і ради...";
Жеби не я, жеби не ти; Плавало дівчатко по тихім Дунаю; Ой, не я, але ти; Тече вода,
тече з кичери до села; Гори мої, гори: "...зеленії бори..."; Болит мене головонька;
Ходжу по саду, сіно громаджу; Ой піду же я в поле. Зозуленька кукат: "...моє серце
стукат..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак. Боже, Боже, як ся старам; Ой,
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піду я лугом, лугом; Я з корчми іду: "...як бджола гуду..."; Жалуєш ти, моя мила, же я
п’ю. Ой, спала я на сенє (І в.) / Записав Я. Ярославенко. Як я спала на сені (ІІ в.) /
Опрац. Б. Дрималик. Ой, спала я на сенє; Горой, горой, долиною. Пішли качки: "...на
млачки..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак. Пішов я до леса: "...вчера рано..."
/ Опрац. Б. Дрималик. На заграді черешенька. Приплетом чепчику: "...приплетала сой..." /
Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак. Червена ружа двояка. Спонадився воробель:
"...до бабиних конопель..." / Записав І. Герасим’юк; Опрац. Є. Козак. Заграй мі,
цигане старий (І в.). Заграй мі, цигане, співаночку: "...тоту..." (ІІ в.); Ой попід гай,
попід гай зелененький / Записав М. Соболевський. Ой забили Юрка: "...в лісі на
убочи..."; Ой вшитко мі водичка забрава; Співаночки мої миви: "...складани,
складани..."; Ганічко, душечко, де ти бива; Єдна гора, дві гори: "...мої гори зелени...";
Промочив мя дойжджик: "...надворі...". Ой, на прядки; Кукулечко, де ти била; На
високій горі; Ой, верше мій, верше (І в.) / Записав М. Соболевський. Ой, верше мій,
верше: "...мій зелений верше..." (ІІ в.). З високої горочки; Ой, сусідко: "...сусідко...";
Ей, стараются люде / Записав М. Соболевський. Ей, я старий: "...я старий..." / Записав
Ф. Колесса. Повідав мі милий: "...же ма штири воли..."; Там на горі росне копер:
"...ой, чия ж я буду тепер..." / Записав М. Соболевський. Ци я в лузі не калина була /
Записав А. Цисляк. Ей, не зато я сьпівам; Ой, знала я співаночки; Ой, діти, мої діти:
"...ой, як сте мя обсіли..."; Ей, горі селом ішов; Діти мої, діти: "...люблю всіх вас
дуже..."; Сьпівайте, дівчата: "...тераз вам до того..." / Записав Ф. Колесса. Головка ня
болит. Не мам я голосу / Записав Ф. Колесса. Дунаю, Дунаю: "...бистра вода твоя..." /
Записав М. Соболевський. Куделицьо ти моя: "...зо самого срібла..."; Голосе, не дай
ся змінити; Долина, долина: "...долина букова..." / Записав Ф. Колесса. Святкова,
Святкова: "...то гарде селечко...". Гори наши Карпати (І в.) / Записав М. Соболевський. Я до леса не піду (ІІ в.). Я до леса не піду (ІІІ в.) / Записав І. Майчик. Не тота мі
мати: "...што мя виховала..." / Записав Ф. Колесса. Ей, гуси мої на воду. Зелене,
зелене: "...попід гору скаче..." / Записав М. Соболевський. Зато мене головонька
болит / Записав Я. Полянський. Співати бим рада. Колискові: Ей, йа, люлю мі, люлю
(І в.); Ей, йа, люлю мі (ІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Люляй же мі, люляй (І в.) / Записав
М. Колесса. Люляй же мі: "...люляй, кед мі маш люляти..." (ІІ в.) / Записав М. Соболевський. А люляй мі, люляй: "...дітино од Бога..."; Ой люляй же мі, люляй; Як
кральова сова; Люляй же мі, гарни очка стуляй; Спий, дитинко, спий: "...очка
зажмурий...". Люляй же мі, колишу я тебе / Записав М. Соболевський. Ей, бенькибубеньки / Записав Б. Дрималик. Йа, люлю мі, люлю; Люляй, синочку мій. Ей, люляй
мі, люляй: "...сиви очка стуляй..." / Записав Ф. Колесса. Ей, люляй мі, люляй: "...моя
ти дитино..." / Записав Б. Дрималик. Мати доню колисала. Пастуші: Ой пігнала
дівчинонька: "...ягнятонька в поле..." / Записав М. Соболевський. Як я волки напасала:
"...теля, теля, теля-ля..."; Я сой бача барз юж старий (І в.); Я сом баца: "...барз юж
стари..." (ІІ в.). Ой на луці зеленій / Записав М. Соболевський. Не лій, дойджик: "...не
лій..."; Пожену я овечки на гору. Косарські: Чи дівчата чуєте; Ой жено моя; Ой,
кобим я то знала, де мій миленький косит; Добре тому коса косит; Ей, як мі коса
косит; Ей, мам я косу, але ньов не кошу (ІІ в.). Грабанє, грабанє: "...би зме
дограбали..." / Записав І. Герасим’юк. Добрі тому коса косит; Мам я косу, косічку;
Добрі тому коса косит; Мам я косу: "...од тамтого рочку...". Гей, ци то коса тупа; Ден
бим косив / Записав М. Соболевський. Жовнірські: Іщи раз: "...іщи раз, ей, піду
мила, до вас..."; Чорни очка: "...подте спать..."; Кой буду я машерувац: "...дам я собі
коня кувац..." (І в.); Як я буду з Кошиц іти (ІІ в.); Як я буду з Кошиц машеровац
(ІІІ в.); Як я буду з Кошиц машерувац (ІV в.); В штирнастім році: "...смуток
настав..."; За горою, за лугом; Чардаш: "Вчера вечер із вечера..."; Там на горі шире
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поле (І в.). А в Мисовцій чорна роля (ІІ в.) / Записав М. Соболевський. В Маластові
чорна роля (ІІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Я сой хвопец єден: "...мам фраїрок седем...";
Лучко зелена; Ишов милий з войни: "...так мі наказував..."; Коло мойой заградочки:
"...гарні сонце світит..."; Чекай же мя: "...чекай же мя, фраїречко моя..."; Кед я піду в
гороньки; Як я ішов з Венгер; Саноцка касарня: "...то велький дім..."; Як єм ішов з
любовання; По горах ходила; Без зелене жито вода тече (І в.); Без то жито вода тече
(ІІ в.); Мила моя, возму я тя; Долина, долина: "...глубока долина..."; В Бардийові за
воячка ня взяли. Кед мі пришла карта: "...нароковац..." / Записав М. Соболевський. А
за нашом заградочком: "...ясне сонце світит..."; В калиновим лесє; А на горі два
явори. Кед сем ішов з Керешмезу ку Прадзе; Як єм ишов з Будзина до Пешту; Ішов
жовнір: "...през ліс, през ліщину..." (І в.) / Записав Б. Дрималик. Ішов жовнір: "...без
ліс, без ліщину..." (ІІ в.); Оріхове сіделечко: "...і кінь вороненький..."; А хто хоче
войну знати (І в.); А хто хоче війну знати (ІІ в.); Чорна хмара в полонині; Гей,
браття-опришки (І в.); Гей, браття-опришки (ІІ в.); Гей, браття-опришки (ІІІ в.); Над
Галичем-ясна зоря. Ци чулисте, любе браття / Записала Л. Клопотовська. Ой, ходило
дівчатко по лісі плачучи; Калино, калино червена; Грают, бубнуют: "...а ми іще
пиєме..."; Била я весела, але не в тім рочку; На лелію воду лію (І в.); На лелію воду
лію (ІІ в.). Вчера вечер, із вечера (І в.); Вчера вечер, із вечера (ІІ в.); Краківська
шинкарка: "...пиво несе..."; Иду горами, иду лісами; Ой, Боже, чогом ся дочкав /
Записав М. Соболевський. Широкий мосточок погинатся / Записав А. Цисляк. Ой
зацвила черемшина / Записав Б. Дрималик. Чорні хмари наступають: "...дрібні дощі
йдуть..."; Світить місяченько і ясная зоря; Шумить, гуде дібровонька. Ей, цисарю,
цисарю: "...планно ти ся веде..." (І в.) / Записав Б. Дрималик. Ей, цісарю, цісарю:
"...планно ти ся веде..." (ІІ в.) / Записав Ф. Колесса. Ей, жеби тих капрали / Опрац.
І. Майчик. В калиновим моїм лесє; Там на горі три явори. Не буду дрібний овес косив / Опрац. І. Майчик. Пила бим: "...пила бим...". Емігрантські: Добре тому в Гамерици: "...що май жінки дві...". Буд здрава, землице; Кед сой шов з Америки; Як я сой
заспівам: "...попід яворини..." / Записав М. Соболевський. Пісне моя українська / Записала С. Грица. Пливе качур по Дунаю; Прощай, село моє: "...рідне і хата, і віра...".
А Боже мій, Боже: "...Боже мій найвищий..." / Записав А. Цисляк. Полетів бим на
край світа (І в.) / Записала М. Бойко. Полетів бим на край світа (ІІ в.); Як єм ишов з
Гамерики. Гей, поїхав мій милий аж до Гамерики / Записала С. Грица. Зашуміли
ліси: "...зашуміли бори...". В Гамериці стежка шутрована / Опрац. І. Майчик. Як
ишов я з Гамерики: "...до краю...". Шуми, вітре, шуми, буйний: "...на ліси, на гори..."
/ Записала С. Грица. Ой плакала моя мамка; Добрі в Гамерици: "...як иде робота...".
2. Вселенная, веселися!: Колядки та щедрівки: [Для співу (голос соло, хори)
без супроводу] / [Авт. передм. О. Тарасенко]; Аранжув. М. Туровського; [Муз. ред.
І. Литвинова; Літ. ред. Н. Стасюк]; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. муз. уч-ще. —
Рівне: Б.в., 2006. — 36 с.; 20 см. — ISBN 966-07-0568-9. — 500 пр. — [2006-060 н]
Зміст: Ой підемо браття й сестри; Бог предвічний; Бог ся рождає; В Вифлеємі
днесь...; В Вифлеємі новина; Во Вифлеємі нині новина; Вселенная, веселися; Діва
сина породила; Днесь поюще; Не плач, Рахіле; Небо і земля; Добрий вечір тобі, пане
господарю; Нова радість стала. Спи, Ісусе, спи / Оброб. О. Тарасенка. Спи, Ісусе, спи
(варіант на три голоси); По всьому світу стала новина; Що то за предиво?; Радуйтеся,
всі людіє; Ой сивая та і зозуленька. Щедрик / Оброб. М. Леонтовича. Сльота І.
Щедрик / Сл. О. Богачука. Ой в Єрусалимі / Оброб. Я. Яциневича. Небо ясні зірки
вкрили (щедрівка для жіночого складу хору).
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3. Мамині чорнобривці: Нар. пісні, зап. у селі Хоружівка Недриг. р-ну: [Для
співу (голос соло, хори) без супроводу] / Фольклор. запис, нотографія та упоряд.
К. Смаля. — Вижниця: Черемош, 2006. — 83 с.: фотогр.; 20 см. — ISBN 966-813045-6. — 400 пр. — [2006-071 н]
Зміст: Колядки та щедрівки: Добрий вечір тобі, пане господарю; На Різдво
Христове; В місті Вифлеємі три дерева росло; Ой на Святий вечір, на Рождество; Що
то за предиво; У глибокій долині; Молодий Іванко по саду ходив; Ой рано-рано, рано
в неділю. Весільні пісні: Вигрібай, мати, жар; Смородина—та не ягода; Ой глянь,
мати, та й на мій посад. Побутові пісні: Ой горе тій чайці; Ой у полі верба; Світить
місяць, світить ясний; Посіяла огірочки; Ой посаджу рожу край вікна; Розвивайся,
сухий дубе; Ой горе да горе; Ой на горі, горі; Ой в полі долінушка; Летів голуб через
сад зелений; Ой вийду я на ту гору; Ой журавко, журавко; Ой верба, ти, верба; Усі
гори зеленіють; Запорожець, мати, ой запорожець; За лісом сонце засіяло; Ой в полі
береза; Летіла зозуля; На городі цвіте біб; Ой, гаю мій, гаю; Ой там за широкою
дібровою. Пісні про кохання: По той бік гора; Ой у полі озеречко; Ходила, бродила
Наталя в саду; Сивий коню, сивий коню; Шумлять верби в кінці греблі; Їхав козак
конем містом; Ой у полі криниченька; Розпрягайте, хлопці, коні; Ой ти, місяцю; Ой
вітер віє—повіває. Балади: Під дубом, дубом, під дубиною; Виряджала мати сина у
солдати; В суботу пізненько; Тече річенька невеличенька; Шуміла діброва, шумів
темний гай. Жартівливі пісні: Та продай же, бариня, бичка; Вой да сидів кулик на
льоду; На дубові на вершечку; Ой Мусію, Мусію; Ой у нас новина, новина.
4. Народні пісні: [Для співу (голос соло, хори) без супроводу] / Вступ. сл.,
записи Людмили Єфремової; [Ред. М.К. Дмитренко]; Нац. акад. наук України, Ін-т
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — К.: Наук. думка, 2006. — 575 с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 45—46. — Прим.: с. 522—561. — Імен. покажч.:
с. 562—574. — Рез. рос., англ. — ISBN 966-00-0437-0. — 525 пр. — [2006-053 н]
Зміст: Веснянки: Весна наша, весна; Гуси та качки гречку поїли; Ой рости,
кропе. А; Йа рости, кропе. Б; Тара, тара по дубині; Ой в середу, в середу, в середу;
А вже весна, а вже весна. Купальські, петрівчані та жниварські пісні: Ой на Івана,
на Купала; Ой на Івана, на Купайла; Ой положу кладку; А у нашім селці три місяці
ясних; Ой ходила квочка навколо кілочка; А в Корделівці шумить, гуде; Ой там
Василько сіно косив; Ой на горі липух, липух; Ой угору, місяченьку, й угору; Йа
стояла туполя край поля. А; Ой ходила Мариня по полю. Б; Ой летіла зозуленька,
летіла; Ой до бору стежечка, до бору; Ой Петре, Петре, Іване; Ой темна нічка петрівочка; Женчики мої милі; Вийди хмаронько, з неба; Котився вінок з лану. Колядки
та щедрівки: Прилетіла ластівонька; Защебетала, гей, ластівочка; А в нашого дядька
виросла бероза; Зажурилася крутая гора; Ой рано, рано кури запіли; Ой ясна, красна
на небі зірка; А вставай, не лежи та застеляй столи. А; Та й у тім домі на покуті. Б;
А ще да й учора та й і на Маланки. В; Ой учора ізвечора. А; Ой учора ізвечора. Б; Ой
учора ізвечора. В; Ой учора ізвечора. Г; Добрий вечір тобі, пане господару, у тебе;
Добрий вечір тобі, пане господару, радуйся. А; Добрий вечір тобі, пане господару,
радуйся. Б; А й у Русалимі всі дзвони дзвонили; Ой темного народження Божая сила;
Вийди, Боже, вийди, скажи; Ой на Ордані тиха вода стояла. А; На річці Йорданці
тиха вода стояла. Б; Взойшла звізда чудна з восток на полудня. А; Зійшла зірка чудна
з восток на полудень. Б; Ой зійшла, зійшла правда на землю; Нова рада стала, яка не
бувала. А; Нова радість стала, яка й не бувала. Б; Нині радість стала, яка не бувала.
В; Нова радість стала, що на небі хвала. Г; Коляден, коляден; Коляд, коляд
колядниця; Щедрик-бедрик. Весільні пісні: І. Сватання, заручини: Ой таточку мій
ріднесенький. А; Ой таточку мій ріднесенький. Б; Йа ходила Галюня по двору; Вий-
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ди, вийди, ти заручана; Прощай, прощай, дівчинонько, сестро наша; Ой підождіть,
дівчатонька, я вам щось скажу. ІІ. Молода збирає дружок: Галюнина матінка; Прибирайся, матінко, прибирайся; Прийшла Надічка з села. А; Прийшла дочка з села. Б;
Ой де ти, та Галочка, та й ходила. ІІІ. Вінок, гільце: Буярине, нитки та нитки; Ти,
Любоню, ти серденько моє; Чорнявії гільця вбирають; Прехороше наше гілечко.
IV. Розплітання коси: Ой дайте нам стільця. А; Дай, мамо, стільця. Б; Не зробили
столяри стільця; Ой дай, мати, масла. А; Ой дай, мати, масла. Б; Та ой як тобі
дівчинонько, здавається; Посіяла чорнобривці напротив Різдва; На дворі терен
тешуть; Брат сестрицю розплітав. V. Запросини на весілля: Іди, іди, моя доню, на
село. А; Іди, іди, моя доню, на село. Б; Іди, іди, моя доню, на село. В; Я думала, що
то грім гримить; Поволі, дружечки, ідіте; Радочком, дружечки, радочком ідіть;
Добрий вечір тому. А; Добрий вечір тому. Б; Добрий вечір тому. В; На день добрий
тому. Г; Здоровії були. А; На день добрий тому. Д; Здоровеньки були. Б; Були ми й у
хаті. А; Були ми й у хаті. Б; Через сінечки двоє дверечок. VI. Коровай: Йа Надюнєна
ненька. А; Ой Галочкина ненька. Б; До бору, бояре, до бору; Ой з гори, з гори
коровайнички йшли; Я на коровай ішла; Ой сяду я та й на терлицю; Ніхто не вгадає;
Як ми коровай місили. А; Як я коровай місила. Б; Дві сестриці коровай місят. А; Дві
сестриці коровай місили. Б; Іспече ті коровайниця. В; На яблуні гилля висить; Йа в
нашої печі; Наша піч регоче. А; Наша піч регоче. Б; Рости, короваю; Старшая
коровайниця; Короваю-раю. А; Короваю-раю. Б; Ми до клуні воду носили. А; Як ми
на тік воду носили. Б; Коровайнички молодесенькі. VII. Дівич-вечір: Ой у суботу й
неділю; Та ой ходила та й дівчинонька по крутій горі. А; Та ой ходила та й Маруся
по крутій горі. Б; Пливи, пливи, щука-риба, по тихій воді. В; Пливи, пливи, щукариба, по тихій воді. Б; Ви дружечки, ви паняночки; Тече вода з-під явора по жовтім
пісочку. VIII. Молоду вбирають і їдуть до шлюбу: Ой продай же ти; Ой господи, з
високого неба; Ой подякуй наш молодий за вбори; Батько дітей частує; Ой сосонка
влітку і зиму зелена; Куди б я не їхала, куди б я не йшла; Куди б я не їхала, й куди б
я не йшла; Шуміла сосна ще й явір. ІХ. Пісня шлюбу: Не пишайся, наш молодий, не
пишайся; Рубайте калину; Ой ішли ми низом. А; Ой ішли ми низом. Б; Вийди, вийди,
матінко, з калачом. Х. Учта на весіллі: А ми тебе хороше кличем; Да й здвигнулися
лавки; Здвигнулися стіни.А; Здвигнулися стіни.Б; Бурятине-білозірочку; Ви ж бояри
молодесеньки; Брязнули ложки, тарілки; Їли бояри, їли. А; Їли друженьки, їли. Б; Ой
на горі грушка та грушка; Не совайте та тарілкою; Світилочка-білозірочка;
Світилочка-паню. А; Світилочку-пані. Б; Ой чия ж то ложка гуляє; Ви, нанашки,
вельможнії пані; Йа в голуба крильця сивенькі. А; А в нанашка ручки біленькі. Б;
А на печі ведмідь лежить; Де ж та сваха та поділася; А де ж наша весільная мати;
Од стола до порога; Спасибі, матінко, за твою честь; Їжте ви, пийте. ХІ. Пісенна
перепалка за весільним столом: Свату наш коханий; А в нашого свата. А; А в
нашого свата. Б; Наш сват петлихатий; Коза на плиц скаче; Наш буярин пелихатий.
А; Старший буярин горбатий; Старший буярин косий. А; Старший буярин і косий. Б;
Де буяри забарилися; Наш дружба пелихатий; Годі тобі, дружко дружкувати; А казали, што дружко стар; Де ж ви, дружечки, бували; Наша хата не мальована; Чо ви,
свашки, не співаєте. А; Ми не вміємо, ми не сміємо; Чом ви, дружки, не співаєте. Б;
Світилка-шпилька при стіні; Світилка-ворона; Брешете, дружки-раки; Кише, сороки,
з хати; Ой брав козаченько льон, льон; Зробили ми славу; Старосто дівочий;
Старосто старесенький. А; Старосто старесенький. А; Старосто старесенький. Б;
Старосто старесенький. В; А ми сюди не сами прийшли; Сестричко, сестричко.
ХІІ. Весільний поїзд молодого їде по молоду: Що світилка молодесенька; В дорожку,
Іване, в дорожку; Ой под лісом високим; Ой місяцю-ріжку; Ой темная та невидная
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ноченька; Поза городи йдемо; Коло тихого броду; Ой не сиди Надічко, не сиди; Ой
доки ж ми та стоятимемо. ХІІІ. Викуп молодої: Десь маршалки подівалися; Ви,
маршалки, та не гайтеся; За півлітру горілки; Виверни, маршалку, кишеню; Казали,
маршалки багаті; Казали люди: буярин багач; Наш буярин пелихатий. Б; Ой казали:
зять багатий; Буярине, ти ж мій коханий; Було б тобі та й не дружбити; Оце ж тіє
чоботи, шо зять дав. XIV. Дружечки, голубочки: Приступи, матінко, до дочки;
Покривальниця плаче; Зробили ми діло. XV. Розподіл короваю: Дружко коровай
крає. А; Дружко коровай крає. Б; Крає, дружбойко, крає; А я в тебе, дружко, питаю;
Ми пшеницю пололи; Ви на бога гляньте; Ви дружечки лабурського роду; Свашканеліпашка. XVI. Молоду виряджають до молодого: Зійшла за селом хмара; Ходила
над водою; Думай, Марусю, думай; Низенько, покірненько; Ой ти, Аня, ти товаришко; Ой Олєночка по городу ходить. А; Ой Олєночка по городу ходе. А; Ой жаль мені
хорошого двору. Б; Ой там гора кремнистая. В; А чужа сторона, чужії люде; Казав
батько: не отдам я дочки; Ой дає, дає батенько дочку; А я в свого батька на отході.
А; Я в батенька та й на отході. Б; Посадила черешеньку у батька в саду; Засвіти,
мати, свічку, постав на столі. А; Засвіти, мати, свічку, постав на столі. Б; Засвіти,
мати, свічку, постав на столі. В; Засвіти, мати, свічку, постав на столі. Г; Засвітила
мати свічку, поставила на столі. Г; Нехай матінка знає; Ой ненько моя, вже я не твоя;
Сидить Маруся за тисовим столом; Я щоб було знала, що піду від мами; Грайте,
музики де весела хата; Посію я жито поміж осокою; А я літом не гуляла; Ой буліли в
мене пушки; Ку-ку, зятеньку, ку-ку; Ой зятю, зятю прехороший; Загрібай, мати, жар,
жар. А; Загрібай, мати, жар, жар. Б; Загрібай, мати, жар, жар. В; Закидай, мати,
дрова. Г; Місяць дорогу освітив; Матінка виводила; Ой піду я до комори—скрині
нема; Ви коники сиві; Рости, сосна, вгору; Тобі, сосно, не хилитися. XVII. Молоду
привозять до молодого: Камінецькії воріженькі; З дороги, вороги, з дороги. А; З дороги, вороги, з дороги. Б; Розтупиться вороги. В; Як ішли ми мостом; Ой чиї ж бо то
буряки; Роди, Боже, сватові гречку; Топи, мати, грубу; Готуй, мати, різку; Тупу, коники, тупу; Не лякайся, свахо; Відчини, мати, ліску; Чи велика щербина; Схилилася
вишня; Ой зятю мій, зятю хороший. А; Ой зятю мій, зятю хороший. Б; Ой зятю мій,
зятю хороший. В; Мені мати приказала. XVIII. Перезва. Кінець весілля: Ой чи
чули, люди добрі, тую новину; Хвалилася Марусина помежі дівками; Пожену я сиві
воли до череди; Та подякуймо свату; Здоров, здоров, нене. Побутові балади: Ой чиє
то поле, що високі гори. А; Ой чиї ж то воли по горі ходили. Б; А в городі вишня
з-під коріння вийшла; Калина-малина, чого в лузі стоїш. А; Калина-малина, чом не
процвітаєш. Б; Калина-малина, чом не процвітаєш. В; Люблю тебе щирим серцем,
дівчино моя; Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати; Ой орьол, ти орьол, ти
товаришу мій; Ой там, на горі, ой там, на крутій. А; Ой там, на горі, ой там, на крутій. Б; Ой там, на горі, ой там, на крутій. В; Над річенькою, над бистренькою. Г; Їхав,
їхав ой да козаченько до дівчини в гості. Ой їхав козак та й доріжкою та й до дівчини
в гості. Б; Ой вишенька, черешенька, я з милим стояла; Любила хлопця з восьмого
року; Ой через гору та й контору орел воду носить; Ой на дворі все курно та й
димно; Їхали козаки із Дону додому. А; Їхали козаки із Дону додому. Б; Ой спився
козак, спився; Ой зійди, зійди, місяць, за комору; Ой там, в чистім полі Василь сіно
косить. А; Василь сіно косе, високі покоси. Б; Калина-малина над морем стояла; Ой у
лісі на дубочку. А; На калині, на малині. Б; На калині, на малині. В; Ковалю, ковалю,
ой коваль молоденький; Ой у нашому селі нова новина; У містечку Богуславку
Коньовського пана. А; Ой у місті Богуславку там дівчаток купка. Б; Покинь, Петре,
жінку; Ой на горі розрита могила; За горами сонце палає; Осінь моя й долгая. А;
Осінь моя й долгая. А; Ой сяду я край стола. Б; Летів й орьол через сад зельоний; Ой
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віддала мене мати замуж молодою; Ой у полі озеречко, там пливало відеречко; Мала
мати одну дочку; Ой піду я в ліс по дрова, наломаю йолку. А; Ой піду я в ліс по
дрова, назбираю лому. Б; Ой зірву я з рози квітку та й пустю на воду. В; Ой чиє ж то
жито, чиї ж то покоси. А; Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси. Б; Виражала мати сина
у солдати. В; Виряжала мати сина у солдати. Г; Мала мати сина та його женила. Д;
Ой у Галі свекруха лихая; Поза лужком зелененьким. А; Поза лугом зелененьким. Б;
Поза лугом зелененьким. В; Ой чорна хмара наступає; Летіла зозуля через мою хату;
Як посію хмелю високого; Ой віддала мати дочку у чужую стороночку; Ой з-за гори
та буйний вітер віє; Ой летіла зозулина поміж круті гори. А; Вилітала зозуленька з-за
крутої гори. Б. Пісні про кохання: Ой я маю чорні брови, маю карі очі; Ой на горі
два дубки; Туман яром, туман долиною; Птичка-невеличка по полю літає; Ой у полі
криниченька; Ой за током, за током. А; За річкою, гей, за Донцом. Б; Ой звідти гора,
а звідти друга. А; По той бік гора, а по той друга. Б; По цей бік гора, по той бік друга.
В; Пойду, вийду на круту могилу; Калино-малино, чого в лузі стоїш; Ой у лузі
калина стояла. А; Ой у лузі калина стояла. Б; Чорна хмара наступає, а за нею сива;
Ой вишенька, черешенька, чом ягід не родиш; Ой ти, дубе, ти зелений верше; Ой у
полі дві березоньки; Посіяла, ой да, конопельки, вершки зеленіють; Ой у полі дві
тополі; Ой у лісі на горбочку, де нескошена трава; Соловейко щебече, а зозуленька
кує; Ой у полі калина, сама я засмутилась; Зійшов місяць, зійшов ясний, зійшов
місяць високо; Ой попід нашим садком; Ой чиї ж то трави, чиї ж то покоси; Ой ти,
вишенька, ти, черешенька. А; Ой ти, вишенька, ти, черешенька. Б; Ой Боже, Боже, з
такою годиною. А; Ой Боже, Боже, яка я вродилася. Б; Косарі косять, вітер повіває.
В; Ой ти місяцю, я зіронька ясная; Посіяла огірочки близько над водою. А; Посіяла
огірочки близько над водою. Б; Ой на горі кремінній зацвіла калина; Ой із гори та й в
лісок; Вітер з поля, хвиля з моря. А; Ой ти, орле сизокрилий. Б; На вгороді верба
рясна. А; На вгороді верба рясна. Б; На вгороді верба рясна. В; На вгороді верба
рясна. Г; Ти капуста, ти розсада; Ой дубе мій, дубе, дубе зелененький; Шумлять
верби в кінці греблі, що я й насадила; Ой у полі три криниченьки; Пливе качурець,
не випливає; Ходила, гуляла в вишневім саду; А ще сонце не зайшло; Ой упав сніжок
та й на бережок; Не тучки, не хмарки, дрібний дощ іде; А в тій долині єсть хатина;
Світить місяць, світить ясний, а зіроньки миготять; Ой хмелю мій, хмелю, хмелю
зелененький; Ой і дощик іде, до коріння липне; Марусю, Марусю, що мені з тобою;
Батько добрий, батько добрий, а мати лиха; Я в середу родилася, кажуть люди: горе.
А; Я в середу родилася, кажуть люди: горе. Б; Ой у полі вітер віє, а жито половіє;
Сама я, сама я наробила біди; Ой не ходи, та розкудрявчик, біля мого саду; Місяць
низенько сходить, високо заходить; Ой піду я в ліс по дрова, там дубину тешуть;
Лугом їду, коня веду, розвивайся, луже; Ой у полі конопельки верхом зелененькі. А;
Посію я конопельки, верхи зелененькі. Б; Попід гаєм конем граю ще й попід ліщину;
Ой полин, ти полин, чом не стелишся ти. Родинно-побутові пісні: А в полі береза, а
в полі кудрява; Летіла зозуля через мою хату; Плачте, очі, плачте, карі, така ваша
доля; Туман яром по долині; Ой горав же мій миленький од льоду до льоду; Ой піду
я, піду я, куди раньше ходила; Ой походино та й побродино. А; Ой похожено. Б; Ой
піду я понад лугом; Ой тату наш, тату, натопи нам хату; Розкопаю гору ...Ой
розкопаю гору; Ой з-за гори та й вітер повіває. А; Ой з-за гори вітер повіває. Б; Із-за
гори вітер повіває. В; Ой з-за гір-гори ой вітерець повіває. Г; Ой з-за гори, з-за крутої
голуби літають; Летіла зозуля, почала кувати; Туга за тугою, друга за другою. А;
Біда за бідою, журба за журбою. Б; Чорноморець, маменько, чорноморець; Ой
зацвіла рожа край вікна. А; Ой зацвіла рожа, ой зацвіла рожа. Б; Посадила розу край
вікна. В; Ой сосна, сосна в печі горіла; В мене батько як цвіт зав’язав мені світ; Ой у
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лузі при березі червона калина. А; Ой у лузі та ще й при березі червона калина. Б; Ой
хмарка наступає; Ой у лісі, лісі дуб до дуба звився; Перепілочка мала, невеличка;
Соло ...соловейку мій, пташе ...пташечко моя; Помаленьку йду, широко ступаю.
Колискові пісні: Ой ходи сон коло вікон; А-а, люлі; А... котів два; Ай ну, ну, ну, два
котики; Ай ну, ну, ну, коточок; А-а, о-па-па. Соціально-побутові пісні: Віє вітер, віє
буйний, листя опадає; Повіяв вітер степовий, трава ся похилилась; Ой з-за гір, з-за
гір вилітав сокіл; Ходив чумак, ходив чумак сім літ до Криму; Ой п’є чумак, п’є, а в
його гроші є; Ой наступала то чорна хмара, став дощ накрапать. Пісні жартівливі,
танцювальні та алегоричні: І шумить, і гуде, дрібний дощик іде; Ой терниця
терновая; Ішов козак потайком. А; Ішов козак потайком. Б; Мене мати одну мала;
Червоненький бурячок, зеленая гичка. А; На городі бурячок, зеленая гичка. Б; На
городі бурячок, зеленая гичка. В; Ой підемо, мила, підемо, підемо; Ой ходімо, жінко,
ходімо. Б; Оженився я раненько; Я сьогодні п’яна, не буду палити; Як пішла я заміж
на чужую землю; Ідуть люди з міста та з мене сміються; Кажуть люди, що я лиха, а я
й Василиха (Василиха); Горілочко моя мила; Кину мичку на поличку; Зібрав батько
кумпанію (про Купер’яна); Ой там, на тічку, на базарі. А; Ой там, на току, на базарі.
Б; Чоловіче, нездорова; А до мене Яків приходив; Муж поїхав до млина; Як приїхав
чоловік з далекої дороги. А; Я ж тебе Галю не лаю. Б; Кури ж мої, кури, курищебетури; На городі буркун ягідок не родить; Ой признайся, кумасенько, що ти
обіцяла; Кума до куми ходила; Чогось кума моя дметься; Молодії мої літа; Лежить
дід на печі, баба у затінку; Захотіла баба молодою бути; Стара баба, як холєра;
Сидить батько кінець столу, опустивши вуха; Ой на горі цигани стояли; Плетися, мій
хмелю; За городом козу пасла; По базару, по базарушку ходила (сарафанчик); Як
служив же я у пана; Ой у неділю свадьба буде; Оженився щиглик. Романси та пісні
літературного походження: Чом ти не прийшов; Підемо, серце, ми до гаю; Спить
ставок, де колишуться віти; Одного разу я мав дівчину; Ой у саду вишневому, там
сонечко сяє; Зелене листя, білі каштани; Ой чий то кінь стоїть; Осиплеться жовтеє
листя; Скажи, де ділась наша любов; Ой піду я й на ту гору; Ой там у полі, у полі. А;
Ой понад гаєм-гайочком. Б; Десь на далекому сході; На небі місяць, на небі ясний;
В моїм садочку ростуть цвіточки; Під небом чужим я тиняюсь; Час рікою пливе, де
зустрів я тебе. А; Час рікою пливе, як зустрів я тебе. Б; Час рікою пливе, як зустрів я
тебе. В; Ой нащо, милий, мене губиш; Чотири воли пасу я; Вже вечір вечеріє; Колись
була дівка красна, файно вишивала; Шуміла ліщина, шумів темний гай; Ой сивая
зозуленько, чом ти не куєш. Сучасні пісні та нові твори: Із-за хмари, з-за туману;
Ви на щастя покохались; Веди, наречений, до шлюбу. А; Веди, наречений, до
шлюбу. Б; Молодих ми чекали. А; Ми вас долго чекали. Б; Ми вас щиро вітаєм; Ідіть,
ідіть, замріяні, вродливі; Зеленеє жито, зелене; Село моє рідне над ставом стоїть; Де
курні дороги вийшли за село; Під високим замком старий дуб стоїть; Прилетіла
пошта, принесла письмо; Віють вітри, віють буйні, гай зелений шелестить; Ой вийди,
місяцю, з-за хмари. А; Зійшов же місяць, зійшов ясний. Б; Зірка ясная, полум’яная.
А; Льон кудрявиться, кучерявиться. Б; Ой біда, подруженьки, ой біда; Битая доріжка,
битая лежить; Ой послала мене мати рано-вранці, до зарі; При долині кущ калини
похилився до води. А; Ой у лузі кущ калини, там холодая вода. Б; При долині кущ
калини нахилився до води. В; Ой каліна, ти каліна, в рєчкє талая вода. Г; Якщо
калина не цвіла, то й не ламай калину; Дарувала шовком хусточку розшиту; Ой ти
гора, гора високая; Над водою верба рясна а вбік похилилась; Я живу в колгоспі,
буряки вбробляю; Ти казала в понеділок; На камені ноги мию, на камені стою. А; На
камені ноги мию ще й помию ручки. Б; На камені ноги мию ще й помию ручки. В;
Як була я молодою, я корів доїла; Я копала буряки. Псальми та поховальні пісні:
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Ой ти, Боже милосердний; О потіш моє серце, Спасителю мій; Ой Боже ж мій, Боже,
з високого неба; Вєчная память. Російські пісні: По небу плывет луна, на улице
тишина; На берегу крутому, на берегу реки; По песку вода течет, а по речке лодка;
Раз я еду в поезде, в вагоне; Ой поезд мчится без остановки; По тропинке, снежком
запорошенной; За горою у колодца, где студеная вода; Заздравная; Було время
золотое; На всех солнце светит, а на миня нет; Ой вы, дети мои, не забудьте меня;
Царство небесное, царство блаженное. Польська пісня: U czystym polu poieleniala.
5. Народна скарбівня: Укр. нар. пісні: [Для співу на 1 і 2 голоси без супроводу]
/ Упоряд.: В. Лобурак, М. Лобурак; [Авт. передм. Т. Севернюк]. — К.: Муз. Україна,
2005. — 168 с.; 22 см. — ISMN M-707502-53-2. — 2000 пр. — [2006-05 н]
Зміст: Українські народні пісні: Ой на горі та женці жнуть; Ой попід гай зелененький; Ой наступила та чорна хмара; Повіяв вітер степовий; Їхав, їхав козак містом; Їхали козаки: "...із Дону додому..."; Вівці мої, вівці; Туман яром, туман долиною; Ой вийду я на ту гору; Вже сонце низенько; Ой попід гай зелененький; Ой у
полі три криниченьки; Ой летіли журавлі; Ой чий то кінь стоїть: "...що біла гривонька..."; Ой у гаю при Дунаю: "...соловей щебече..."; По той бік гора, по цей бік друга;
Чом ти не прийшов: "...як місяць зійшов..."; По садочку ходжу; Місяць і зіроньки;
Взяло дівча відра; Ой там у полі тополя; Ой гарна я, гарна: "...як тая горлиця..."; Мені
ворожка ворожила; Ой у полі криниченька; Сиджу я край віконечка; Горіла сосна,
палала; Як я сиділа біля віконця; В саду гуляла: "...квіти збирала..."; Несе Галя воду;
Якби я мала орлині крила. (Сухая верба); Ой не світи, місяченьку; Зелене листя, білі
каштани; Ой хмелю ж мій, хмелю; Копав копав криниценьку; Ой там, на горі, в
зеленім гаю; Зеленеє жито, зелене; Ішов козак потайком; Ой дівчино, шумить гай; Ой
у вишневому садочку; Перелаз, перелаз від сусіди до нас; Ой сиділа дівчина край віконця; З сиром пироги: "Служив козак при війську..."; Бодай ся когут знудив; Порізала пальчик: "...ой болить..."; Тиха вода: "...тиха вода..."; На каменю ноги мию; За
нашов стодолов; Василю, Василю; Ой на горі два дубки; Як засядем браття, коло чари; Била мене мати: "...березовим прутом..."; Посилала мене мати; Ой на горі білий
камінь; На поточку-м прала; Тече вода каламутна; Цвіте терен; Ой чорна я си, чорна;
Ой на горі цигани стояли; Чорні очка, як терен; Ой Марічко чичері; Ой піду я лугом,
лугом; Тече річка невеличка; Добрий вечір, сусідонько; Зацвіла ружа трояка; Ой що
ж то за шум учинився; Як ішов я з Дебречина: "...додому..."; Скрипка би не грала;
Сорок років не женився; Ти казала, в понеділок; Чоловіче, я слаба; Як ішов я з
Перемишля; Якби мені сивий кінь; Я в матері одна була; Поїхала баба в ліс. Пісні
мистецького походження: Ще не вмерла Україна: "...і слава, і воля..." / Сл. П. Чубинського. Реве та стогне Дніпр широкий; Така її доля: "...о Боже мій милий..." / Сл.
Т. Шевченка. Стоїть гора високая / Сл. Л. Глібова. Сміються-плачуть солов’ї / Сл.
О. Олеся. Там, де Ятрань круто в’ється / Сл. А. Шашкевича. Місяць на небі, зіроньки
сяють. За світ встали козаченьки. Тихо над річкою: "...ніченька темная..." / Сл.
С. Черкасенка. Ніч яка місячна, зоряна, ясная / Сл. М. Старицького. Чорнії брови,
карії очі / Сл. К. Думитрашка. Час рікою пливе / Сл. І. Франка. Човен хитається серед
води.; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку / Сл. Р. Купчинського. Верховино, світку
ти наш / Сл. М. Устияновича. Гуцулка Ксеня: "Темна нічка гори вкрила..." / Сл. Р. Савицького. Гей, наливайте повнії чари; Розпрягайте хлопці, коні / Сл. Д. Балацького. Ой видно село: "...широке село під горою..." / Сл. Л. Лепкого. Рідна мати
моя: "...ти ночей не доспала..." / Сл. А. Малишка. Два кольори: "Як я малим збирався
навесні..." / Сл. Д. Павличка. Чорнобривці: "Чорнобривців насіяла мати..." / Сл.
М. Сингаївського. Марічка: "В’ється наче змійка..." / Сл. М. Ткача. Черемшина:
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"Знов зозулі голос чути в лісі..." / Сл. М. Юрійчука. Червона рута: "Ти признайся
мені..." / Сл. В. Івасюка. І в вас, і в нас хай буде гаразд!: "Скільки б не співали, а прощатись час...".
6. Народна скарбівня: Укр. нар. пісні: [Для співу на 1 і 2 голоси без супроводу]
/ Упоряд.: В. Лобурак, М. Лобурак; [Передм. Т. Севернюк]. — К.: Муз. Україна, 2005.
— 168 с.; 22 см. — ISMN M-707502-53-2. — 1500 пр. — [2006-100 н]
Зміст: Українські народні пісні: Ой на горі та женці жнуть; Ой попід гай
зелененький (Пісня про Олексу Довбуша); Ой наступила та чорна хмара; Повіяв
вітер степовий; Їхав, їхав козак містом; Їхали козаки: "...із Дону додому..."; Вівці мої,
вівці; Туман яром, туман долиною; Ой вийду я на ту гору; Вже сонце низенько; Ой
попід гай зелененький; Ой у полі три криниченьки; Ой летіли журавлі; Ой чий то
кінь стоїть: "...що біла гривонька..."; Ой у гаю при Дунаю: "...соловей щебече..."; По
той бік гора, по цей бік друга; Чом ти не прийшов: "як місяць зійшов..."; По садочку
ходжу; Місяць і зіроньки; Взяло дівча відра; Ой там у полі тополя; Ой гарна я, гарна:
"...як тая горлиця..."; Мені ворожка ворожила; Ой у полі криниченька; Сиджу я край
віконечка; Горіла сосна, палала; Як я сиділа біля віконця; В саду гуляла: "...квіти
збирала..."; Несе Галя воду; Якби я мала орлині крила (сухая верба); Ой не світи,
місяченьку; Зелене листя, білі каштани; Ой хмелю ж мій, хмелю; Копав, копав
криниченьку; Ой там, на горі, в зеленім гаю; Зеленеє жито, зелене; Ішов козак
потайком; Ой дівчино, шумить гай; Ой у вишневому садочку; Перелаз, перелаз від
сусіди до нас; Ой сиділа дівчина край віконця; З сиром пироги: "Служив козак при
війську..."; Бодай ся когут знудив; Порізала пальчик: "...ой болить..."; Тиха вода; На
каменю ноги мию; За нашов стодолов; Василю, Василю; Ой на горі два дубки; Як
засядем, браття, коло чари; Била мене мати: "...березовим прутом..."; Посилала мене
мати; Ой на горі білий камінь; На поточку-м прала; Тече вода каламутна; Цвіте
терен; Ой чорна я си, чорна; Ой на горі цигани стояли; Чорні очка, як терен; Ой
Марічко, чичері: "...чичері, чичері..."; Ой піду я лугом, лугом; Тече річка невеличка;
Добрий вечір, сусідонько; Зацвіла ружа трояка; Ой що ж то за шум учинився; Як
ішов я з Дебречина; Скрипка би не грала; Сорок років не женився; Ти казала, в
понеділок; Чоловіче, я слаба; Як ішов я з Перемишля; Якби мені сивий кінь; Я в
матері одна була; Поїхала баба в ліс: "...баба в ліс, баба в ліс...". Пісні мистецького
походження: Вербицький М. Ще не вмерла Україна: "...і слава, і воля..." / Сл. П. Чубинського. Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий / Сл. Т. Шевченка. Така її доля: "...о Боже мій милий..." / Сл. Т. Шевченка. Стоїть гора високая / Сл. Л. Глібова. Сміються-плачуть солов’ї / Сл. О. Олеся. Там, де Ятрань круто в’ється / Сл.
А. Шашкевича. Місяць на небі, зіроньки сяють; За світ встали козаченьки. Батюк П.
Тихо над річкою: "...ніченька темная..." / Сл. С. Черкасенка. Ніч яка місячна, зоряна,
ясная / Сл. М. Старицького. Чорнії брови, карії очі / Сл. К. Думитрашка. Час рікою
пливе / Сл. І. Франка. Купчинський Р. Човен хитається серед води; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку / Сл. Р. Купчинського. Верховино, світку ти наш / Сл. М. Устияновича. Савицький Р. Гуцулка Ксеня: "Темна нічка гори вкрила..." / Сл. Р. Савицького. Гей, наливайте повнії чари. Балацький Д. Розпрягайте, хлопці, коні / Сл.
Д. Балацького. Лепкий Л. Ой видно село: "...широке село під горою..." / Сл. Л. Лепкого. Майборода П. Рідна мати моя: "...ти ночей не доспала..." / Сл. А. Малишка. Білаш О. Два кольори: "Як я малим збирався навесні..." / Сл. Д. Павличка. Верменич
В. Чорнобривці: "Чорнобривців насіяла мати..." / Сл. М. Сингаївського. Сабадаш С.
Марічка: "В’ється, наче змійка..." / Сл. М. Ткача. Михайлюк В. Черемшина: "Знов
зозулі голос чути в лісі..." / Сл. М. Юрійчука. Івасюк В. Червона рута: "Ти признайся
мені..." / Сл. В. Івасюка. І в вас, і в нас хай буде гаразд!: "Скільки б не співали, а прощатись час...".
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7. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон): [Для співу (голос соло,
хори) без супроводу] / Передм., фольклор. записи та упоряд. В.В. Дубравіна. —
Суми: Унів. кн., 2005. — 446 с.: іл.; 25 см. — Алф. покажч. і прим.: с. 435—446. —
ISBN 966-680-188-4. — 500 пр. — [2006-076 н]
Зміст: Календарно-обрядові пісні: Колядки господарю і його родині: В пана
Івана умная жона; Да що в пана Петрика умная жона; А у цього хазяїна та в його
дому; А в пана Романа та на його дворі; Пан-хазяїну, застилай столи у себе. Колядки
парубкові: В чистім полі край дороги; В пана Дениска сокіл на вікні, соколе; Їхав
Іванько з лісу до лісу (А); Їхав Іванько з лісу до лісу (Б); Ой мостять мости з нової
трости; Мостили мости з тонкої трости; А в полі, в полі коничок грає; Да чи дома,
дома молодчик Женечка (А); Да чи дома, дома молодчик Женечка (Б); Да чи дома,
дома молодчик Дмитрик; А у дворі сосонка велика зросла; Що й у дворі сосонка
велика зросла; Що й у таточки один синочок. Колядки дівчині: Пойду я понад
тихим Дунайом; Прала Валечка вишитий рушник; Ішла Галочка лужком, бережком;
Ішла Галєчка лужком, бережком; Дівка Галочка в полі ходила; Ой, гула, гула крутая
гора; Дівка Галочка по городу ходила; А в ліску, ліску на жовтім піску; Дівка
Лідочка по городу ходила; У місті, в місті, в новой світлонце; Ні свєт, ні зоря
занімалася; Да чого ти, роженька, в городі сама; В пана у Петра рожа зацвіла. Дитячі
колядки: Колядин, колядин (А); Колядин, колядин (Б); Колядин, колядин (В);
Коляд, коляд, колядниця (А); Коляд, коляд, колядниця (В); Колядувать йду; Панегосподарю; Бігла теличка із березенчика; Бігла теличка (А); Бігла теличка (Б); Бігла
теличка (В); Біг козелець; Що в діда, діда п’ять овечок; А в дядька, дядька (А); А в
дядька, дядька (Б); А в дядька, дядька; Що в дядька, в дядька; Маленький хлопчик;
Колядувало чотири баби; А в пана, в пана; Обрепко-репко. Колядки релігійного
змісту: Ой хто, хто Миколая любить; Що на горі Осіянській; Ой дивноє народження;
Ой дивноє народження (А); Ой дивноє народження (Б); Як народився Сус Христос;
Младенець-первенець; Звізда ясна осіяла; Що на річці, на Ордані; Що на річці, на
Йордані; Що на річці, на Йордані; Ой на річці, на Ордані; Нова рада стала; Нова
радість стала (А); Нова радість стала (Б); Нова радість стала, яка не бувала; Ой ти,
Дух прекрасний; Пресвята Діва. Щедрівки господарю і його родині: Як піднявся
сокіл над моїм віконцем; Ой сивая зозуленька; В цьому домку, як в райку;
Ластівочка прилітала; Ластівочка-щебетушка; Щедрик, щедрик, щедрівочка;
Пролітала, припадала; Поля, поля, Діва Марія. Щедрівки парубкові: А в пана Івана
та на його дворі; А в пана Стрижака та на його дворі; Ой невольно ріка розливається;
Гиля, гиля на Василя. Щедрівки дівчині: Вилетів сокіл з Києва на двір; Як вилетів
сокілонько; Як сів голуб та й на віконечко; Як вилетів та соколечок; Прилетіла пара
голубоньків; Як прилетів горобеєчко; Дівка Марійка да сад садила; Щедрий вечір,
добрий вечір (А); Ой край села стоїть хата; Що в Кийові да на риночку. Дитячі
щедрівки: Щедрівочка щедрувала (А); Щедрівочка щедрувала (Б); Щедрівочка
щедрувала (В); Щедрівочка щедрувала (Г); Щедрик, щедрик; Щедрівочка щедрувала
(Д); Щедрівочка щедрувала (Е); Щедрівочки щедрували; Щедрик-ведрик (А); Щедрик-ведрик (Б); А в дядька, дядька (В); А в нашого дядька. Щедрівки-засівалки:
Щедрий вечір, добрий вечір (Б); На щастя, на здоров’я; Сєю, сєю, засіваю; А в полі, в
полі; Сєто, сєто, нове лєто. "Коза" та Меланки: "Коза" (1); "Коза" (2); "Коза" (3);
Меланка ходила (А); Меланка ходила (Б); Меланка ходила (В); Меланка. Щедрівки
релігійного змісту: Ой за столом, за престолом; Що за столом, що за престолом (А, Б);
Як сів Христос та вечеряти; В цьому двірку, як у вінку; Що в Єрусалимі рано
задзвонили; У Єрусалимі рано задзвонили; Ой на ріці; ще й на Ордані; Що на
Дунаєчку та на бережечку. Масничі пісні: Масляная, ти у нас одна; Масляная, бєлий

24

сир; Масляная, от і я йду; Масляниця-полизуха; Ой долом, долом. Веснянки: Весняночка-паняночка (А); Весняночка-паняночка (Б); Весняночка-паняночка (В); Весняночка-паняночка (Г); Весняночка-крейдяночка; Весняночка-красняночка (А); Весняночка-красняночка (Б); Над моєю хатиною; Ой весна, весна; Ой весна, весна, ти
красна; А вже весна сім день красна; Прийшла весна, прийшла красна; Ти не стій же,
вербо, та над водою; Як вийду я на вулицю; Ой терен, терен, зелений гаю; Що на тії
та вулиці; На поповій вишні; А вже весна, уже красна; Що й у лісі при долині.
Весняні танкові пісні: Король по городу ходе; Короля, короля; Ходе гарбуз по
городу; Що ти, Галечко, веди танок; Шум іде; Просо. Великодні пісні: Весна-красна; Ой поєду повз Китай-город гулять; Я маленький хлопчик; Мати Марія під хрестом стояла. Троїцькі пісні: Ой на зелені та й на святки; Як зав’ю вінки; Молоденький да Васєчка; Ой у городі ж роман, роман; Ой пущу стрілу удовж по селу; Ой
зійди, зійди; Якби мені крила; На вгороді явори. Купальські пісні: Купала на Івана (А);
Купала на Івана (Б); Купала на Івана (В); Купала на Івана (Г); Купала на Івана (Д);
Купала на Йвана; На Йвана Купала; Купала под Івана; Сьогодні Купала, а завтра Івана; Купався Іван, доведеться й нам (А); Купався Іван, доведеться й нам (Б); Купався
Іван та й у воду впав; Купалочка, де твоя дочка; Ой на Івана, на Купайла. Петрівки:
А мала нічка Петрівочка; Петрівочка, мала нічка; Ой Петрівочка ж, мала нічка; Що
вже Петрівочка, та мала нічка; Петрівочка, темна нічка; Да Петрівочка, да настає;
А Петрівочка наставала; Ой ти, Петре, Петре, ще й ти, Йване; Що й у садочку-холодочку. Жнивні пісні: А вже сонце на заході; А вже сонце котиться (А); А вже
сонце котиться (Б); Ой дивіться, небожі; Одчиняй, пане, вороти (А); Одчиняй, пане,
вороти (Б); Як послала мати; Як пішла я в поле жито жати; Сидить ворон на копє.
Покровські пісні: Покрівонька, покрівонька; Як повіє вітер на святу Покрову.
Родинно-обрядові пісні: Весільні пісні: Сватання: Через сінечки двоє дверечок; Ой
сосонка літом і зимой зелена; Горіла сосна, палала. Коровай і вілечко: Благослови
Боже (А); Ніхто не вгадає; Благослови Боже (Б). Запросини на весілля: Ой ти,
душенько, наша Марусечко ("Ой до бору, дружечки, до бору"); Ой ти, душенько,
наша Манечко ("Перед порогом долина"); Ой ти, душенько, наша Манечко ("Ішли
ми полями"); Ой ти, душенько, наша Манечко ("Забарилась молода в хаті"); Ішли
дружечки рядочком; Ой ти, душенько, наша Галочко ("Гнися, калино, гнися"); Пусти
мене, мати. Дівич-вечір: Як ізвила Галочка віночок; Мати дочку часто частувала;
Суботонька-неділенька; Суботонька, неділенька, як один день (А); Суботонька,
неділенька, як один день (Б); Субітонька, неділенька; Та суботонька, неділенька; Ой
ходила та й Галочка; Собірайся, да й родоньку; Казав рідний та мій батенько;
Увечорі у суботоньку; Що в субітоньку да в неділеньку; Летять, летять голубоньки;
Ой ходила та Мар’єчка; Смородина та й не ягода; Ой матінко, та голубонько; Ізмий,
матінко, головоньку; Ой там гора кременистая; Ой матінко, ти голубонько; Що я в
батька та й на одході; Ізмий, мати, та головоньку; Ой глянь, мати, та на мій посад;
Що за гаєм, за тихим Дунаєм; Та летять галочки ряд по рядочку; Та засвіти, мати,
свічку (А); Та прощай, прощай, та Галино; Да Боже мій милий, родоньку вірний; Ой
у садочку, виноградничку; Що в суботоньку рано; Прощай, прощай, та Тетянко;
Даєш мене, мій батенько; Ой ходила та Ганночка; Ой думай, думай, Галинонько; Та
думай, думай ти, Галино; Видно Галину по походонці; Ой, Марійко, Марійко; Ой
ходила да Мар’єчка; Ой ходила та й Манечка; Як ходила та й Галочка; Та ой ходила
дівчинонька; Та засвіти, мати, свічку (Б); Що й у Галочки та батьків много; Ой у лузі
зозуля кувала; Зеленая та дібрівонька; А в липень у осичині. Після вінчання: Та як
ми на горі стояли; Чого ж мати да не виходе; Ой ти, душенько, наша Галочко
("Вийди, мати, з хати"); Ой, що ми хотіли; А й котиться сонечко колісцем. За ве-
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сільним столом: А) Ліричні пісні: Ой глянь, мамо, да на мій посад; Ой у саду зозуля кувала; Що й у саду зозуля кувала; Чи не жаль же тобі, дівко Тетяно; Куди,
доню, собіраєшся; Сядьмо, мамо, повечеряймо; Що у яру у широкому; Ой крутії береги; Од батенька та на одході; Молодая та Тетянко; Ой попід ліском битая доріженька; Що й на горі стоїть терем; Прощай, прощай, да Мар’єчко; Та засвіти ж, мати, свічку; Та ’ддаєш мене, моя мати; Ой слухайте, та дружечки; Ой зозуле сивенька;
Ой ти, кринице, чиста водице; За новими та й воротами; Та ой уже, ненько, та й вже
не раненько; А вже пізненько, вже не раненько; Донечко моя, ти в мене одна;
Да летять галочки у три рядочки; Та колький терен, колький терен; Приступати да й
стала мати; Ой стукнули кониченьки на мосту; Ой Боже ж мій, та дитя моє.
Б) Величальні пісні: Хата на помості; То не сокіл ясний; Що брат сестру за стол
веде; Що любая, да милая мати; Світилочка, ти паняночка; Світилочка пишна; Та
світилочка-пані; Світилочка-пані; Світилочко-пані; Дружко коровай крає (А); Тобі,
дружко, да й не дружкувати; Ой дружко наш, дружку; А в нашого свата (А); Несуть
пишний і розкішний. В) Соромітницькі пісні: Ми думали, свати їхали; Хвалилися,
що багатії; Свашка-неліпашка (А); Свашка-неліпашка (Б); Свашка-неліпашка (В);
Що в нашого свата (А); Що в нашого свата (Б); А в нашого свата (Б); Що в нашого
пана-свата; Світилка-шпилька при стіні; Старша світилка при стіні; Та світилкашпилька; Світилка, як шпилька; Що то за ворона (А); Що то за ворона (Б); Їли бояри,
їли (А); Їли бояри, їли (Б); Де бояри подівалися; Од стола та й до порога; Не
дивуйтесь, та боярочки; Старший боярин баба; Щоб тобі, дружко, та не дружкувати;
Тобі, дружко, та не дружкувати (А); Тобі, дружко, та не дружкувати (Б); Тобі,
дружко, не дружкувати; Раки, дружечки, раки; Мили дружечки ручки; Край коровай;
Дружко коровай крає (Б); Дружко коровай крає (В); Дружко коровай крає (Г); Слава
Богу, сина оженила. Г) Обрядово-ігрові пісні: Виннеє яблучко у саду; Ой брат
сестрицю розплітав; Ой дай, мати, голку (А); Ой дай, мати, голку (Б); Подай, мати,
голку; Як я була свашка; Що свість зятю квітку пришивала; А я зятю квітку
пришила; Має кісонька, має; Із Київа швачка; Скаче свістя, скаче; Отепер же я козак;
Ой глянь же ти, зятеньку, на мене; Ой глянь, зятеньку, на мене; Я на зятя та не
дивлюся; Суньтеся, жупанці, по лавці; Не дивись, зятю, скоса; Ой, зятю хороший; Не
стій, зятю, за плечима; Не стій, зятю, та за плечима; Наш молодий, молодий; Ой
роду, роду багатий; Не наступай, литва; Суньтеся, да паняночки; Брязнули ложки,
тарілки; Що з-за гори гуска летіла; Брала Галечка льон; Якби мені, Господи,
свекрухи діждати; Ой де наша весільная мати. Від’їзд до молодого: Зайшло, зайшло
до й сонячко; Утоптана да й стежечка; Виряджала мати дочку; Виїжджала Манечка
із двора; Давай, свату, да миритися; Ой ти, скриня, ти дубовая; Ой ти, скриня, та
дубовая; Що в сінечках голубець гуде (А); Що в сінечках голубець гуде (Б);
Вигрібай, мати, жар, жар; Загрібай, мати, жар, жар; Розступітеся, вороги; По дорозі
василечки поросли. Понеділкування ("перезва"): А) Як снідать несуть: Ми до
тебе, Галочко, ідемо; Ми до тебе, Любочко, ідемо; Ми до тебе, ГНадюшко, ідемо; Ми
твого дворика не знали; Чи це тая хата; Метена улочка, метена; Вийди, вийди, та
старая мати; А доки ми та стоятимем; Вийди, вийди, Мар’єчко; Ой десь наше та тут
золото (А); Ой десь наше та тут золото (Б); Ой десь наше та тут золото (В); Брязнули
ложечками; Пане-сватове, просимо вас; Ой брязнули ключі; Та ой брязнули же
ключі. Б) Понеділкові ліричні пісні: Що й у лісі у високому; Ой дуб дуба та
вихитує; Ой дуб дуба перехитує; Що дуб дуба перехитує; Правда, що в тихому броді;
Перед нашими воротями. Туги: Похоронні туги: Туга за матір’ю: "Та моя й матінко,
та моя й ріднесенька..." (А); Туга за матір’ю: "Та матінко старісінька..." (Б); Туга за
матір’ю: "Моя й матінко, моя й ластівко..." (В); Туга за матір’ю: "Та моя матінко, моя
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й ріднесенька..." (Г); Туга за матір’ю: "Ой мамочка моя Коновна..." (Д) ("Кукування"); Туга за батьком: "А мій татусю, та мій ріднесенький..." (А); Туга за батьком:
"І мій таточку, та мій ріднісінький..." (Б); Туга за батьком: "Та мій батенько, мій ріднісінький..." (В); Туга за батьком: "Таточку мій, соловеєчко..." (Г); Туга за батьками:
"Та моя ненька, та моя рідненька..."; Туга за чоловіком: "Ти, хазяїну мій молодюсінький..." (А); Туга за чоловіком: "Та мій чоловіче, та мій хазяїн дорогий..." (Б);
Туга за чоловіком: "Та мій же ти чоловічечку..." (В); Туга за хазяїном: "Хазяїну мій
дорогий же..." (А); Туга за хазяїном: "Хазяїн мій, хазяїн..." (Б); Туга за хазяїном: "Хазяїну, та мій рідненький..." (В); Туга за хазяїном: "Та мій хазяїну, мій рідненький..." (Г);
Туга за хазяїном: "Мій хазяїну, та мій дорогесенький..." (Д); Туга за хазяїном: "І мій
хазяїну, мій ріднісінький..." (Е); Туга за сином: "А мій синочку, та мій молодісінький..." (А); Туга за сином: "Та мій синочок, мій ріднісінький..." (Б); Туга за сином:
"Та мій синочок, та моя й дитиночка дорога..." (В); Туга за дочкою: "Та моя й дочечко, та моя й манісінька..."; Туга за сестрою: "Моя й сестричко, та моя й ріднісінька..." (А); Туга за сестрою: "Сестрице моя дорогая..." (Б); Туга за братами: "Браточки мої, соколочки..." (А); Туга за братами ("Як під голод померли"): "Мої братіки,
та мої молодісінькі..." (Б); Туга про своє життя: "Та як мені про ясенка сивого й
казать..."; Туга ("Дорікання дітям"): "Мої діточки, мої малісінькі...". Туги-пародії: Тугапародія: "Теща моя, теща..." (А); Туга-пародія: "Теща, теща, жінчина мати..." (Б);
Туга-пародія: "Теща, теща, жінчина мати..." (В); Туга-пародія: "Ой тужу, тужу..." (Г);
Туга-пародія: "Та моя ти кумасечко..." (Д); Туга-пародія: "Як умер мій хороший..." (Е);
Та-ра-ра, та-ра-ра.
8. Пісні Іршавщини: [Для співу (голос соло, хори) без супроводу / Упоряд.,
підгот., вступ. ст., прим., словник, запис текстів і мелодій І. Хланти; Підгот. текстів
І. Хланти та М. Офіцинської; Мелодії розшифрували А. Гайналій, М. Попенко,
М. Рибалко, Т. Росул; Відп. за нот. матеріал В. Кобаль]; Упр. культури Закарпат.
обл. держ. адмін., Обл. центр нар. творчості. — Ужгород: Закарпаття, 2005. — 814 с.;
22 см. — ISBN 966-347-010-0. — 350 пр. — [2006-079 н]
Зміст: Колядки світського характеру: Колядки газдові й газдині: Але двору,
двору; Іся нам хижка на святім місці; Встань, газдо, не спи; Керечин-печін на святий
вечір; Майстрове стали камінь лупати; Защебетала ластовиченька; Золотий плужок
на полі оре; Орав плужочок; Ой у нашім дворі; А в сего пана розумна жона; Я в гору,
гору, шовкову траву; Я в горі, горі два соколове; Ой там на горі. Колядки дівчині:
Пішла Марічка орішки рвати; Пасла Анниця читири волки; Пасла Маріка чотири
павки; Пасла Полінка чотири павки; Прийшли за дівкою троє сватачі; Прийшли до
Марьки трої сватачі; Прала Анниця попові ризи; Маріко-дружко, версь ми яблочко;
Анціко-душко; В райськім городци; На очарочці, на мочарочці; Пішла Анниця рано
на воду; Ой шила Анця святу коруну; Ішла Янціка в неділю рано; На горі в садку; Ой
уйди, пишна Христинко. Колядки хлопцеві: А в саду, в саду зелений явір; Заставив
собі колядовати; Пішов Василько гуслі рубати; Ой браття, не так ми чинім; Ішов
Іванко через мосточок; Були в Василя новії сіни. Щедрівки та вінчування:
Защебетала та й ластівочка; Уставай, газдо, не протігайся; Вінчую, вінчую; Росло
деревко; Вінчуєме, пане газдо; За нашу колядку; Дякуєме вам за ваш Божий дар.
Гумористичні колядки: Туй у сюй хижі не було газди; Була у Йвана сліпа козойка;
Наш бердар із дуба звалився; Ой устань горі, господареньку; Нарізав циган три вози
пруття; Була у Гриця сліпа куриця; Як сорока гніздо в’є. Колядки християнськорелігійного змісту: А вчера звечера; Бетлегемський майоре; Весела світу новина;
В небі віфлеємським; Во Віфлеємі в вбогій стаєнці; Во пустині віфлеємській; Вчорашньої ночі; Ген там за ярочком; Де тота звіздиця; Дивная новина міста Віфлеєма;

27

Диявол походив в раю по Едемі; Добрий вечір всім вам; Зоря зійшла, вставайте,
люди; Ізийшлися всі святиї; Ішла звізда краєм світа; Коли Божа Мати по світу
ходила; Коли Божа Мати по земли ходила; Колядуймо, християни; Летить дівиця, як
голубиця; Ликующе возиграймо днесь; Марія; На високій горі звізда світила; На Різдвяні свята всі ми радіймо; Народився, народив; Нову радость вам реку; Ой веселий
вечір; Ой ви чули, люди; Ой лиш тота зірничка; Ой на святий вечір; Ой темная нічка;
Ой у нашім дворі; Ой у полі пастушки; Ой устаньте, не спіть; Пізній вечір, небо в
хмарах; Породила Бога иста; Пречиста Діва Сина зродила; Радуймося нині; Спи,
Ісусе, спи; Старий рік минає; Сумний святий вечір; У нашого хазяїна; Усі вірні, спішіте; Христос рождається; Уж ми малі пастушкове; Укради в’д нас баранчика; Радуйся, красная палата. Духовні пісні: Отче наш небесний: "...що Ти нас миловав...";
Слава Богу Отцю: "...і Сину на хресті..."; Тайна Христова: "...на престолі..."; Ближче,
о Боже мій, до Тебе йду; Похвалу принесу; По святій горі у Єрусалимі; Де той Ієрусалим; Йордан-ріко, уготовися; На ріках сидяще: "...горько Вавилона..."; Плакался
Адам пред раєм; Плачу я і ридаю; Час вже, чоловіче: "...грішить перестати..."; Як
святі ангели розпочнуть трубіти; Іду нині ко хресту; Прийдіте восхвалим пречесний
хрест; Маріє, гляди: "...чиї то сліди..."; Тіло пречисте: "...смертю спочивши..."; Сонце, не грій, закривайся; Чоловіче добрий: "...глянь на хрест святий..."; Високо стоїть
на Голгофі: "...орган..."; Радуйся зіло дщи Сіона; Воскрес Ісус от гроба: "...радость
велія..."; Коли Ісус Христос на небо збирався; Понад сонце: "...понад зорі..."; На горі
преобразився: "...Христос Господь славно..."; Рождество днесь Пресвятої Дівиці;
Днесь усі людіє купно соберімся; Пресвятая Діво Мати; Вострубите, воскликните;
Християни по всім світі; Младенца приносит; О Всепітая мати!; Ідеме, ідеме на
високу гору; Прийшли-сьме до церкви; Ідім до заградки: "...межі лелії..."; Не допусти
на нас войну: "...Маріє славна..."; Около олтаря: "...Мати Божа стояла..."; О Мати Божа, до серця Твого; Світла зоря світила; О Пресвята Діво: "...за християн заступи...";
Органи, іграйте: "...Петра величайте..."; Михаїле! "Кто яко Бог?": "...вельми возопил
єсь..."; День святого Миколая: "...святкують століття..."; О Варваро-мученице; Неділенька Божа: "...неділя владична..."; В зеленім садочку, в селі на горбочку; Вісті радісні лунають: "...в кожну хату нині..."; Приходім до церкви: "...Бога умоляти...". Похоронні пісні: Ах пора приходить: "...треба умирати..."; В родину нашу, у нашу хату;
Голубе, голубе: "...як красно гуркаєш..."; Господь—всіх творець: "...чудо сотворив..."; Кажуть люди, що я умру: "...а я хочу жити..."; О душе грішная: "...що-сь дуже
плакала..."; Ой уйду я, уйду: "...на гору високую..."; Покрийте ня сиров землив:
"...піском і травою..."; Прощай, душе: "...в конечний час..."; Стою я і гірко ридаю;
Сумная година по світу настала; Вже ми псалми закінчили; Ви, рідні мої:
"...пам’ятайте мене...". Пісні про рідний край: Карпаторусь—моя земля; Там, под
Карпатами, єсть одна країна; Звідав бескид полонину: "...ци підеш за мене..."; Ой
ішла я горі селом: "...кавка воду брала..."; Ой куди би-сь не вандровав: "...куди би-сь
не ходив..."; Заспіваймо коломийку: "...нащо так сидіти..."; Любім свою хату:
"...бідну не багату..."; Ой пасу я бички, бички: "...та й попід осички..."; Тече річка з
полонини: "...град за собов тягне..."; Сів воробчик, задумався: "...що йому робити...".
Веснянки: Ходить жучок по долині; Завидово, Завидово; На роваш, мамічко, на роваш; Ой Маріко Шандарьова; У богацьких дівочок; Ой коби ти, біла дівко, не лінива;
Круча дівча; Пустіте нас. Пісні про кохання: Паде дощ, паде дощ: "...на білу березу..."; Цімборашко, цімборашко: "...будьмо у ворошку..."; Світи, місяченьку:
"...світи на діброву..."; Ой мамко моя, мамко: "...скоро ся оженю..."; Не буду, не буду:
"...з круга воду пити..."; Бочкарику молоденький: "...як тя не любити..."; Ей прийди
до ня, хлопче: "...як ся звечоріє..."; В гаю зелененьким: "...вода тече..."; Горі селом
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іду: "...на сивім конику..."; Через річеньку, через болото; По горі, по горі: "...краще—
по долині..."; Посіяла-м жито; Ой Василю, Василику; Мамко моя солоденька: "...що
буде..."; Дам я яловицю: "...ще й сивого коня..."; Порізала-м перстик: "...та й болить..."; Плавле кача, плавле: "...само собі рапче..."; Коло лісу зеленого; Дівчино з
Осою: "...посади тополю..."; У зеленій полонині: "...овечата бляють..."; Не пію паленку: "...лиш варену воду..."; Закукала зозуленька: "...та й повіла: ку-ку..."; Керечанська, мамко, вода: "...ей, намуликом вонить..."; Коло млина ясенина: "...коло вітрового..."; Ой на горі команичка; Ци ти, дівко, ци не ти по гриби ходила; Ой Дунаю,
Дунайику: "...тиха вода..."; Ой на горі два дуби зрослися; Ой дівчино Марино; Цукор
їла, кавіль пила; Сидить сокіл на високій драбині; Зажинай, зажинай: "...я буду
косити..."; А із гори вода тече: "...тече-виливає..."; На жаль, мамко, на жаль; Посадив
я у кішкерті ружу; Де ти, дубе, ріс, ріс: "...та й не розвивався..."; Маріко-сіріко: "...сірі
очі маєш..."; Сиділа-м на ганку: "...кликала-м Іванку..."; На краснім полю: "...стромик
зелений..."; Од суботи вечера: "...не була я весела..."; Горі тими поточками;
Латорице, чому-сь каламутна?; Ой ходила по садочку; Піду в полонину: "...та в
полониночку..."; Заходить сонечко: "...заходивай..."; Червона калина: "...листячко
зелене..."; Мамко моя, мамко: "...серце ми ся замкло..."; Ой болить ня головиця: "...ой
байте ми, байте..."; Орали би сиві волки: "...орали, орали..."; Рубаю березу: "...білу і
тоненьку..."; Ой Боже милостивий, що знаю чинити?; Ой Боже милостивий, що ми
мамка лає; Ішли фурмани: "...тихо, помали..."; Ей що ся, легінику: "...додомочку
пазиш..."; А чия то крайня хата: "...що я її не знаю..."; Такий у ня, мамко, любко:
"...май від нього не є..."; Ой сиділа під визором: "...парадна вдданиця..."; Ой кінь
біжить, земля дрижить; Ой кінь біжить: "...земля дрижить. Ци ти, мила чуєш...";
Скоком, коню, скоком: "...горі тим потоком..."; Дівко, дівко, жаль би тя вбив; Хащо,
хащо, хащо; Невисока калинонька: "...не мож’ присягнути..."; Милий мій, що ми
навкір робиш; Никай, дівко, никай: "...ей-гой, на суху тополю..."; Ой Маріко, біла
дівко: "...я тобі кохався..."; Через нашоє село: "...тече річка Білка..."; Очка ми ся
закурили: "...я в колибі спала..."; Ще кури не піли; Ой у мої миленької: "...мальовані
двері..."; Орав милий, орав: "...а я волочила..."; Мамко моя, шануй мене; Куди я
ходила: "...вже би не ходити..."; Попуд грушу коньом рушу: "...дівко, нагадайся...";
По горі-м ходила: "...личко холодила..."; Прийди, прийди, милий мой; Дівко, дівко,
пой іграти; Скажи тетушка Мар’яна; Ой коню, мій коню: "...сива у тя грива...";
Співайме, дівочки: "...по чотири рочки..."; Усі-м гори здуловала: "...половина
світа..."; Не плач дівко, не журися; Ой ходила біла дівка по саду; Ой Боже мій, нащось ня дав; Ой на горі два явори: "...над водов..."; Мила моя, де ти була сночи; Усі
гори буря збила; Є на горі монастир: "...та ще не святився..."; Горі селом іду; Гаєм
зелененьким вода тече; Співай, дівко, співай: "...любо тя слухати..."; Ей вийду на
вулицю: "...ей, та й пороззираю..."; Не буду ся завивати: "...в шириночки бурі..."; Горі
гай, долу гай: "...понад Тису, Дунай..."; Удсіть гай, удтіть гай: "...серединов—
Дунай..."; Маріко за водов: "...що ми жаль за тобов..."; Ей, дубе зелененький:
"...чомусь не розвився..."; Шуга-м ото не вірила; Як я хочу, так най буде; Ой на горі
дичка: "...пуд дичков кирничка..."; Як я помру: "...шумно ня сховайте..."; Такий у ня,
мамко любко: "...май від нього не є..."; Дарьмо плачеш, моя мила; Анічка колопні
мочила; Ци знаєш, милий: "...де я буваю..."; Летіло писемце: "...в трумбетку ся
звило..."; Мила моя, мила: "...три ночи не спала..."; Ой ходила біла дівка: "...по
саду..."; Бетяр-им був, бетяр; Ой почав я з тов барнастов дівков ходити; Ширить ми
ся, ширить: "...фраїр ми ся женить..."; Летіли гусята: "...та й собі потята..."; Солодкий
мій побратим; Плакала-м учора: "...ще поплачу і днись..."; Жалі мої, жалі; Ой ти,
дубе зелененький: "...дубе кучерявий..."; Зеленая рута, жовтий лист; Ой на горі, на
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горбочку; Повилася повитиця: "...по дублю, по дублю..."; Співайме, гуляйме: "...бо
вже не будеме..."; Іще-м огинь не наклала: "...вже ся тріски курять..."; Ой пан
гийпнеш: "...та най стане машина, машина..."; Коли я йшов від свої милої; В сись
вівторок неділь сорок: "...як ня мати била..."; Казала-м ти, мій миленький: "...казала,
казала..."; Ой ци вандруй, дівко, вандруй: "...лиш ся добре справуй..."; Чотири би
писарики: "...не переписали..."; Горі гай, долі гай, серед гаю—Дунай..."; Ой пониже
Мукачева: "...у саду вода..."; Ген там, ген там, за Дунаєм: "...висока гора..."; Не боліла
ня глава: "...заким з милим спала...". Весільні пісні: Ой женюся, люба мамко: "...беру
ластовочку..."; Ой пой, Боже, до нас; А ми прийшли сесю хижу: "...мало
звеселити...", А ми прийшли сватачики: "...стали коло хати..."; Ей стара дівка, стара:
"...рада би ся вддати..."; Нарвали-сьме барвінку; Ой зелений барвіночку; Барвіночку
шелеснатий; Ой хрещатий барвіночку; На горі ся біліє; Горі сонечко, горі; Ой вінку
із барвінку: "...маточка тя вила..."; Ей вийте, дівки, вінки: "...бо вже день
біленький..."; Ой плетіть, дівки, вінки: "...бо вже день біленький..."; Вберталося море;
Ой приступи, мамко, ближе; Ой не плачте, мамко, за мнов; Ей мамко солоденька:
"...купи ми гребінець..."; По синьому морю: "...плавають качата..."; Загуди ми,
гудачику: "...та поперебирай, гоя..."; Сидить сокіл на високій дубині; Віддала-сь ня,
моя мамко: "...за леда-бідочку..."; Молодої мамка плаче: "...болить ї’ голова..."; Буде
свадьба, буде: "...будеме співати..."; Не самі-сьме сюди ішли: "...вода нас занесла...";
Ци у мене в городчику: "...петрушка, петрушка..."; Добре було дівочити: "...дівочков
ходити..."; Ушитко, ушитко водиця забрала; Відклонюся в’д свої мамки: "...на сіннім
порозі..."; Ой жала я жито: "...близько над водою..."; Шуміла дуброва: "...кой ся
розвивала..."; Заспівали попи в церкви: "...ея-гой..."; Дякуєме попонькови; Усі хлопці
не женаті; Горі селом іду собі; Горі селом іду собі, ей-гой; Бандо, бандо, бий
майдуже: "...ея-гоя-гой..."; Ідеме, ідеме: "...а де ми станеме..."; Гей, Юрику, Юрику;
Іде свадьба згорі; Втворяй, мамко, ліску; Ой свату наш, свату; Много я походив,
трудився; Коли я ся хотів женити; В нас молодий, як косиця: "...молода—як пава...";
Ой на горі трепеточка; Коли-м собі жону вбирав; Ей, ідеме з дарами; Бо ми вас туй
не пустиме; Прийшли до нас приданчане; Вийди, дівко, вийди: "...попід білу стіну...";
Наша млада невіста; Егей, не плач ти, Маріко: "...най ти плаче отець..."; Ей, уйди,
стара мати: "...та стань на ворота..."; Не за то ми прийшли: "...ош їсти та й пити...";
А на нашій молодици: "...біла шлаєрина..."; На тім боці при потоці: "...пасуться
ягнята..."; Гоп-шіді-ріді, качалося пластя; Егей, сиві волки, сиві: "...писаноє ярмо...";
Люблю собі натурцию: "...люблю собі дяку"; Та ми собі заспіваймо: "...пісню
веселенько..."; Та кить би ви, гості наші: "...не їли, не пили..."; Пропили-сме білу
дівку: "...ой, пропили пропили..."; Ой жаль мені, жаль: "...пане старосто, на тебе, на
тебе..."; Ой здри, Анько: "...крозі колач..."; Наш староста в пецу спав; Кухарочка
молоденька: "...кухарочка біла..."; Не є так нікому: "...як нашій сокачці..."; Ей, не
плач, дівко біла: "...пуд зеленим вінком..."; Вчора було літо: "...завтра буде зима...";
А завийся, дівко біла: "...і стань коло відвірка..."; Ей стара моя, стара: "...будь до ня
ласкава..."; Ой стара, мати стара: "...будеш ми за маму..."; Ой летіли гуси: "...та сіли
на мости..."; Закувала зозулиця на ломі: "...на ломі..."; А й ми ся погостили:
"...челядко, челядко..."; Ой дружба я, дружба я: "...на каждім веселю..."; А я собі
заспіваю: "...бо я собі годен...". Приспівки до весільних танців: Сколомийка
молоденька: "...по горах ходила..."; Сколомийка, сколомийка: "...по горах ходила...";
Чому-сь до няне прийшов; Ой Маріко, що ти, що; Ой Маріко, що тото; Ей пой,
Маріко, йграти: "...пой, Маріко, йграти..."; Дубу, дубу, чоботята: "...по леду, по
леду..."; Свадьба йде: "...свадьба йде, Раковець гуляє..."; Ой ішов я до Собатин:
"...сватати, сватати..."; Кувала зозуля та в полониночці; Урвалася струна: "...що
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майфайно гула..."; Вчора гоя і днесь гоя; Раковець, Раковець: "...Раковець на ямі...";
Цімборику Василику: "Цимборику Васильку та Йванку..."; А мій милий такий був.
Родинно-побутові пісні: Няньку, женив би-м ся; Женив би-м ся—натури не маю;
Чорнушко-душко: "...вставай раненько..."; Коло циганина зацвіла калина; Ой ружо
моя, ружо: "...що-м тя поливала..."; Оддалась ня, моя мамо: "...таку молоденьку...";
Дала мене моя мамка: "...та дала, та дала..."; Мамко моя, мамко: "...єдну-сь мене
мала..."; Мамко моя, мамко: "...єдну-сь мене мала..."; Уддала ня моя мамка: "...за гори
бувати..."; Ой дала ня моя мама: "...за гори бувати..."; Віддай мене, моя мамко: "...за
кого я кажу..."; Моя мамка в лісі росла: "...люди не видала..."; Не за то ня мамка
вддала; Ой береш ня легінку: "...до себе робити..."; Уже три дні три неділі: "...як я
приведена..."; Мамко моя солоденька: "...мамко моя рідна..."; Коби-м була, мамко,
знала: "...ош сяк буду жити..."; Ци я тобі моя мамко: "...платічко не прала..."; Коли-м
була коло мамки: "...та овечки пасла..."; Ци дала ня моя мама: "...за леда-бідицю...";
Аньцо-кацьо, постель мені; Ой піду я польом, лугом; Ой там за горою: "...там за
високою..."; Бив мене муж; Така-м п’яна, ледве стою; Ой п’яна я, п’яна; А мій
миленький невеликий зріс; Були у нас у коморі булі; Не за то я пію: "...що тим
веселюся..."; Учора, учора; Ой ви, дівчата, ви мої; Ой піду я в Мараморош: "...у велику гущу..."; Ей маю родиниці: "...півсела, півсела..."; Ой на горі дубина; Закувала зозулиця: "...в старім теметові..."; Пила я палинку: "...та ще й буду пити..."; Зрубай з
дуба яворину; Не така-м проклята: "...як-им рознесена..."; Ой там на горі, ой там на
крутій; Ой Маріко дуже біла; Приснив ми ся сон тверденький; Бідна жінка долю
проклинає; Цвіте, цвіте черемшина: "...ягідок немає..."; Добра ніч, дівко біла:
"...добра ніч, добра ніч..."; Ей, прийди до ня, хлопче: "...як ся звечоріє..."; Є у мене
постільочка: "...з троякого древа..."; Коли буду умирати: "...буду позирати..."; Ой під
мостом риба з хвостом: "...три золоті пера..."; Схилився дуб на березу: "...а вільха
підперла..."; Які ото квіти красні: "...котрі розцвітають..."; Ти нас, мамко, много мала:
"...ти всіх нас любила..."; Донько моя солоденька: "...а й сивий голубе..."; Чия хата
соломою крита; Ой віє вітер, віє: "...цвіт-калину сіє..."; Ой у полі дуб на дуба звився;
Ой діти дорогенькі: "...що-м вас много мала..."; Ой вінку мій зелененький: "...росяний
барвінку..."; Ой із-за гори та буйний вітер віє; А ми старі не молоді: "...коби-сьме
здорові...". Хрестинні пісні: Ой кумочку молоденький; Коби в нашої куми: "...не
мала дитина..."; Дякуємо ми вам, куме: "...за вашу гостину..."; Ой кіби ми не співали;
У зеленім заріночку: "...зацвіла черешня..."; —Ей, куме,—каже,—куме: "...ей, солома
ся суне..."; Кумко наша мила; Ішла кума од кумиці; Кумо моя, кумо: "...ци варилась
пиво...". Колискові пісні: Колишу тя, дітинце: "...колишу, колишу..."; Егей сяду за
столиком: "...та й писемце пишу..."; Мати доню колисала; Ой спи, дитя, колишу тя;
Спи, маленька дітинице: "...довго будеш спати..."; Спи, дитинко, спи; Колисочко
яворова: "...колиско з горішка..."; Гейду, рибко, колишу тя; Гайда, люлю, дітинице:
"...маленька, маленька..."; Колишу тя дітинице: "...колишу, колишу..."; Колишу я
дітиницю: "...колишу, колишу...". Пісні-ігри: Ластівочка: "Ластівочко, де летиш, де
летиш..."; Ой піду я до ліса: "...до ліса..."; Ой цверчику цікавий; Дуб, дуб зелений:
"...зеленоє листя..."; Наш бердар із дуба звалився; Моя мамка щось мала; Ой люблю я
плаття мити; Гей, дзвони дзвонять; Цілу нічку я не спала; Бім-бом, бім-бом; Посіяла-м
загороду: "...сеї яри..."; В загороді розалки: "...гяцент процвітає..."; Іде баран
мостом; Мінько-черінько: "...де була..."; Цуру-цуру до баби; Валяй, валяй колачики;
Сонце гріє: "...дощ паде..."; Кра-кра ворона; Я—пан-капітан; Зайчику, зайчику;
Зайшла коза до саду. Пісні для дітей: Ластівочко-щебетушко; Пахне сіно над
лугами; Ой приходить вже зима; Ой минула вже зима; Куку-куку; Пожовкло,
пожовкло уже листя; Осінь, осінь, лист жовтіє; Жовтіє, жовтіє уже листя; Як то
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красно звонок грає; Ой Боже милий, світе; Когутику гребенастий: "...не греби
петрушку..."; Ой до нори, мишко: "...до нори..."; Снило ми ся ясне сонце: "...що в хаті
світило...". Балади: Ой у городі у Ужгороді; Сидить Пинтя у темниці; Попуд ділок
зелененький; Ой попід гай зелененький; Прийшла картка-чілочка; Ой ти, церо
найстарша; Там за горов, там за ділом; В Мукачеві на зарінку; Пішла дівка на
зарінок; Ішло дівча долинами; Ішла дівка зарінками; Ішов любко із войночки:
"...через буковину..."; Ой прийшов я до дівчини: "...та й став їй казати..."; У суботу
увечері: "...новина ся стала..."; У суботу полудене: "...новина ся стала..."; Із суботи на
неділю новина ся стала; Прийшов легінь додомочку: "...мати ’го здвідає..."; На тім
боці Дунаю: "...мой, чабане, мой, мой..."; Ци чули-сте, люди добрі: "...за такоє диво..."; Наші хлопці-риболовці: "...рибу ловили..."; Понад Дунай глубокий; Породила
дівка сина: "...в ярку під вербою..."; Уженила мати сина: "...та взяла невістку..."; У неділю у час рано: "...ще й кури не піли..."; Дуже рано сонце сходить: "...ввечері заходить..."; Пішов Іван у корчмочку: "...паленочку пити..."; Не стій, Йване, пуд визором:
"...заходи до хати..."; Ішов Іван на вандрівку: "...мамці наказовав..."; Ой у гаю мила
телята пасає; Іване, Іване, раз; Коли я йшов у армію: "...на дощ ся збирало..."; Пой,
лингарю, із вандрівки: "...вмирає ти отець..."; Ци чули-сьте, люди добрі: "...таку новиночку..."; Сталася в нас новина; Є в гаю, гаю стромик зелений; О були в Дробенюшки: "...а два брати рідні...". Співанки-хроніки: Ой летіли гуси дикі: "...низенько,
низенько..."; Ой убили Липеїка: "...вище Репинного..."; Закукала зозулиця на броді:
"...на броді..."; Та убили у армії: "...братика рідного..."; Ішов шофер із Верхнього: "...у
Плауц на дрова..."; Пішов хлопець на весілля: "...мало погуляти..."; Ци чули-сьте,
добрі люди?: "...новина ся стала..."; Закукала зозулиця: "...ей, сіла на ялицю...". Пісні
про долю: Ци я така нещаслива: "...ци то моя родина..."; Доле моя, доле: "...доле нещаслива..."; Ей доле моя, доле: "...пером би тя вбила..."; Кажуть люди, що-м щаслива:
"...нічим не журюся..."; Співай, дівко, співаночки; Куди-м давно хожовала; Не жаль
мені калину; Гей, вже журавлі одлетіли; Сумно мені, сумно: "...як вечір, так рано...";
Мені уже сорок років: "...минає, минає..."; Із-за гори кам’яної: "...голуби злітають...";
Ой Боже мій милостивий: "...високо богуєш..."; Мамко моя, доле, ци я тя не мала;
Мамко моя, мамко, єдну-сь мене мала; Ой дві гори, дві долини. Рекрутські та
вояцькі пісні: На горі, на горі: "...три дзвони дзвонили..."; Кой ми милий наруковав;
Ой ци вийди дівко біла: "...на високу гору..."; Коли я руковав: "...мила плаття прала..."; Коли я руковав із Кошиць: "...до Брна..."; Ей, рекруто зелений: "...будеш ти
червений..."; Мене мати породила: "...коло каменика..."; Іще раз, іще раз: "...пойдем,
дівча, до вас..."; Ци ми хлопці раковецькі: "...та ми собі братя..."; У неділю рано:
"...пташечка співала..."; Прийшла мені карта наруковат; Мамко моя стара: "...не старайся за ня..."; Недалеко от Дунаю до Тиси; В зеленім гаєчку: "...пташечки співають..."; У неділю рано, ще сонце не сходить; Вояк коня пуцує; Ший ми, мила, ший
ми: "...білу кошулю..."; Всі ся хлопці женять; На Дунаю плаття миють; Од Унгвара
дражка іде; Зелений мосточок заломився; Ой паде дощик, паде: "...із чорної хмари...";
При дорозі ігрушка стоїть: "...вершком зелена..."; З вариської касарни: "...хлопці позирали..."; Ходить солдат по касарни: "...саблю в руці носить..."; Кошицька касарня
мальована; Коли-сьме куфри на віз накладали; Управила мати сина: "...за високі
гори..."; Цілу ніч не спала: "...дробний лист писала..."; Ой у лузі калинонька в лузі;
Ой Росіє, Росіє; Одна сестра брата мала; Будь здорова, моя мила; Змінив ми ся голос:
"...лиш не сього рочку..."; Кому, мила, кому: "...кошулицю шиєш..."; При зеленом житі: "...вода тече..."; Од Дунаю тихий вітер віє; Від Унгвару тихий вітер віє; Вийшла
мати з хати: "...стала на горбочку..."; Кой ся война начинала: "...сонце ся смінило...";
Ой прокляті сербіяне: "...якоє зробили..."; Ой упала звізда з неба: "...та й розси-
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палася..."; В Волосянці война була: "...козаки ся били..."; Ой били таліяна: "...та метали бомби..."; Тече вода, тече: "...ей-гой, та най она тече..."; А сорок первий рік
сумний настав; Ой іде машиниця: "...красно в нюй співают..."; Їдуть вози з України;
На Татранській горі: "...велка война стоїть..."; Не бойтеся, хлопці: "...войинської
влади..."; Ей, Боже, коби-м не вмер: "...лише на войночці..."; Чорна гора неорана;
Журилася моя мать. Стрілецькі пісні: Ой там за Дунаєм; Більше двісті років: "...як
козак в неволі..."; Віє вітер, віє буйний: "...дуба нахиляє..."; Жовто-блакитний стяг:
"...над нами має..."; Гей же, до бою: "...браття, за волю..."; Світить місяць між зорями;
Мала я вас, мала: "...четверо синів..."; Нащо мене породила; Колись дівчино мила;
Коби скоріше з гір Карпатських: "...з’їхати в долину..."; Йде січове військо: "...та
співає стиха..."; Як я, браття, раз сконаю; Заквітчали дівчатонька: "...стрільцеві
могилу..."; Чуєш, брате мій; Ми йдемо в бій: "...ми йдемо в бій..."; Питається вітер
смерті; Ой впав стрілець: "...у край зруба..."; Волошин наш—батько рідний; Ой ви,
хлопці, не журіться; Ци чули ви, добрі браття; Послухайте, милі браття.
Заробітчанські пісні: Брат мій рідний пише: "...що в Краю бідує..."; Коли-м ішов з
Америки додому; Ой у тій Америці корчма мурована; Побий, Боже, залізницю й
колеса; Змінився ми ся, мамко люба: "...на мадяріх голос..."; Рушила машина:
"...швиденько іде..."; У колгоспі я робила; Сижу на чужині: "...та й думки думаю...";
Пішов любко у Росію: "...та дасть Бог, що прийде..."; Ей, яка ти, Росіє: "...широка та
довга..."; Ей Боже милостивий: "...що маю робити..."; Ой жіночко ріднесенька:
"...тяжко в світі жити...". Жартівливі пісні: Ой Іванку, вповіш правду; Ей, горі йду,
долу йду: "...ей, моя хижка крайня..."; Дівчата-сестриці: "...минають м’ясниці...";
Вічка ми ся прикурили: "...бо в колибі-м спала..."; Ой дівчата, чуєте: "...чінгі-лінгібом..."; Ой пішов я до дівчини; Не за вто співаю: "...що я дяку маю..."; Чому до ня не
йдеш; Кіть ня любиш, бери уже; Ой Іване, бери ня; Ішла Дуня жито жати; Спала би-м,
дрімочу; Співай, дівко: "...буду, мамко..."; Коли-м ішов попід гата; Не буду я калом
брести; Куди ідеш, Олексо?; На горі в ня хижка: "...на горі я сам..."; Дай ми, мила,
дай ми: "...що-сь ми обіцяла..."; Сині очі маю: "...я їх не малюю, гей..."; Ой пішов я до
Маріки сватати; Доки-м Юру любила; Співаю співанку: "...де би-м не співала...";
Дубочку зелений: "...та вже по дубови..."; Посіяла-м жито: "...а тепер—колосся...";
Ой день, білий день; Іще сонце на дві жерди: "...та й на п’ядь..."; Посадив я
черешеньку в зимі; Іванку, Іванку, на тім боці ярку; Ой відки ти, дівко біла: "...ци не
з Кошельова..."; Ой хто хоче воду пити: "...най іде в кирницю..."; Казала ти, хлопче,
мати: "...що я не вдданиця..."; Не є води у потоці: "...упили ї’ кані..."; Наша хата не
пуста; Любила-м тя легінику: "...любила, любила..."; У кішкерті туліпан; У голуба
крила араньови; Ой придь до ня, шугаю: "...придь до ня хоть коли..."; Коли ідеш
попиля нас; А чиї то коні в тім дворі; Маріко-сіріко: "...сірі очі маєш..."; Як я
прийшла на свадьбочку: "...взяв ня любко йграти..."; Ішли дівки на весілля: "...та так
говорили..."; Ригать ми ся, щикать ми ся: "...перепеклим м’ясом..."; Ей моя білявина:
"...ей мало баламутна..."; На зеленім заріночку; Блискать, гримить: "...дробний дощ
паде..."; Чорна гора горовата; Горі дражка, долі дражка; На гору, на гору: "...чий помали зийду..."; Співай, дівко, співай: "...доки ти на гадці..."; Іванку з Клянчина: "...з
чорними очима..."; Я бетяр-парубок: "...бетярськи очка мам..."; Трава зелена: "...та й
команиця..."; Чини тото, що я чиню; Горі селом гуси гнала; А мій милий такий бов;
Василю, Василю; Лишаю тя, мій миленький: "...лишаю, лишаю..."; Серед села жовта
глина: "...укопана яма..."; Ой чому ти, файна рибко: "...та й не отворила..."; Ой
файний мій легінику: "...я би-х тя любила..."; Не звідай ня, білявино: "...чому я
сердитий..."; Ей неборе-бетярику; Ей, кедь би-м знала, милий: "...ош ти мій не був
би-сь..."; Та ци ота пищалочка: "...не по правді ввивать..."; Ішла дівка вербником;
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Моя мила пішла в млин: "...шіді-ріді-дайна..."; Ой упала чорна хмара: "...та й упала
ліса..."; Ой Боже мій милостивий: "...та ви, люди, чуйте..."; Коли я був малий: "...не
знав я, що любов..."; Болить мене головочка: "...та й межи плечима..."; Ой піду я до
млина, до млина; А ми собі ізмелеме: "...а ви собі товчіть..."; Били мене, били: "...я не
бив нікого..."; Моя хижка пуд бережком: "...та й коло кирниці..."; Зарізала-м
качурика: "...най качечка рапче..."; Ой Маріко криштальова; Ой Маріко папірьова;
Черешенька од корене пукає; Фраїр, фраїр, що би-сь робив; У міху, у міху пасуля
цоркоче; На потоці перу: "...на камени кручу..."; Дівча, дівча, що ти маєш?; Моя мила
пече хліб; Тече вода, тече: "...на камені гучить..."; Така я дівочка: "...як бердо до
ткання..."; Женив би-м ся, лем ся бою; Не буду, не буду: "...до тебе ходити..."; Ци не
дурна тота дівка: "...котра ся зажурить..."; А ци ми ся не любили: "...ци ми ся не
знали..."; Пили хлопці, пили: "...аж корчма дрижала..."; Та узяв я рибку йграти:
"...рибка була боса..."; Ой хвалилася Фантиха: "...хлопцям молоденьким..."; Ой
пристану до Юлани: "...пристану, пристану..."; На горі, на горі три горішки рясні;
Удколи ня мамка била: "...удтовди ся бою..."; Дівчата, дівчата: "...що ви думаєте...";
Ци звів-ись ня, легінику: "...з правої дороги..."; Гоп-шіді-ріді, ци я був не легінь;
Межи тими горами: "...гайда-ріда-дайда..."; Як я прийшла на свадьбочку: "...взяв ня
любко йграти..."; Палинка не вода: "...пити ’ї не шкода..."; На склянчанім колодязі:
"...потятко несеся..."; Мамка в мене дуже біла: "...я її дитина..."; Мене мамка била,
била; Не журися, моя мамко: "...ош я самий хожу..."; Била мене моя мати: "...за файну
дівчину..."; Мала я фраїра в понеділок; Ой такого-м фраїра: "...вчора вечір мала...";
На поповім заріночку; Ой сплю, спала би-х; Сиві волки, сиві: "...писаноє ярмо...";
Іди, бідо, не бий собов; Ой кошу я команицю із росов; Субота, неділя: "...коби
прилетіла..."; Жалую, баную: "...жаль ми не поможе..."; Гей, бодай тя мій милий:
"...три кольки кололи..."; Казала ми Катерина: "...женися, небоже..."; Паде дощ, паде
дощ: "...а я сижу в ямці..."; Коби-м хлоп: "...коби-м хлоп, коби-м не каліка..."; Чорна
талпа: "...білі клинці..."; Побили ня, не болить ня; Ой ішов я сночи пізно: "...з
весілля..."; Співання, гуляння: "...буде бановання..."; Раковець, Раковець: "...Раковець
на ямі..."; Учора-м не їла: "...днесь-им не голодна..."; Чи капуста, чи розсада; Ще-м на
свадьбу не ходила: "...іще-м не іграла..."; В понеділок засівала; Журилися раківчани:
"...що я в біду впала..."; Іванко ся втопив: "...раз..."; Зеленіють огірочки: "...огірочки,
огірочки..."; Ой на горі хащина; Ба тко бетяр: "...ци не я..."; Закувала зозулиця та й
сіла на ладу; Ой ци мала я любочка: "...вірно-м ’го любила..."; У берега не бирую:
"...а в долину мушу..."; Казав-ись ми, ош ня возьмеш; Співай, донько співай; Ей
пряду я, попрядую: "...клоча на повісмо..."; Ей, роблю у заводі: "...ей, глипну на
явора..."; Мене мамка породила: "...коло сіяночок..."; Коло млина товста бзина:
"...були би колеса..."; Ей, добре ся, добре маю; Летів кос на покос; У колгоспі добре
жить; Ой роблю я у колгоспі: "...руки-м приробила..."; З мочила: "...з мочила, з
мочила..."; Дівочка колопеньки мочила; Ей іду, куди йду: "...корчми не минаю...";
Ішли жиди до млина: "...ах-вай-бум..."; Ішли цигани із Бардійова: "...з гуслями...";
Ішли цигани із Бардичова: "...з гуслями..."; Умерла циганка на долині; Каже циган:
"Свадьба буде"; Та була в попа собака; Чоботи, чоботи ви мої; Камінь на камені;
Чоловіче, чоловіче: "...подай мені раду..."; Нікому так Пан Бог не дав: "...лем мені
самому..."; Жоно моя, гіркий хріню; Ой Боже мій милостивий, що в ня мала жона;
Ци приймеш ти, жоно: "...мене додомочку..."; Ой Боже мій милостивий: "...святий
Миколай..."; Бім-бом, бім-бом; Ой пішов муж на роботу: "...лишив жінку дома...";
Олійниця влій не била: "...бо ся показила..."; Прийшла кума до кумоньки: "...в
суботу, в суботу..."; Чоловіче, я слаба; А що тото за чоловік: "...що ся жони боїть...";
Ой що то за тополя: "...що ся не розвила..."; Іди, іди, мий миленький: "...в лісок на
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калину..."; Сіно в стозі: "...граблі в оборозі..."; Коли-м була на буряках: "...я так
бідовала..."; Купив я сі козу; Посадила-м ружу в лісі; Купив лісник півлітер горілки;
Паленочка цяпотить; Ой пила я палиночку: "...та пила, та пила..."; Милий у ня
п’яниченька; Ішла кума із гостини; Раковецькі пси: "...пси, пси піють каждий день...";
Ой умру я, умру: "...жити не буду..."; А я зайшов до бирова: "...що бирівка діє..."; Ой
на горі пень-колода; Задумався старий дід: "...в суботу жениться..."; Загнав дідо
стару бабу: "...на студену воду..."; І сном би-сьте, люди добрі: "...та й не
придумали..."; Мала баба курку: "...не хтіла ся нести..."; А мій дідо стрілець був; Не
тепер, не тепер: "...на гриби ходити..."; Три діди: "...три діди полюбили бабу..."; Ей
старій треба гуту: "...аби ’ї убила..."; Баба улізла на граба; Бабка з дідиком;
Танцювала баба з дідом. Дяківські гласи: Чи я собі не газдиня; Напилася лиса
весною; Де ти ходив, баране; Ци чуєш ти, Іване; Вчора п’янка і днесь п’янка; Ой
ішов я горі ледом; Ци я була не газдиня; Марічка коло річки стояла; А у полю два
дубоньки; Звідовала баба цапа; Вчора лишенька п’янесенька була; Доле моя
нещасна; Посіяла дівчина попер зелененький; Хоч би-сь ми руки зав’язала; Семий
глас, седмий рано; Се тьма і рано; Розступітеся, панове славні; Іде чернець з
монастиря. Застольні пісні: Ой хто п’є, тому наливайте; Яно, Яно, не пий воду;
Около гордова: "...п’яниці довкола..."; А тко тебе в корчму жене; Ци чорт тебе в
корчму несе; Хто родився в січні; Пили-сьме за тиждень; Ой пила я в понеділок; Ейгой, тили-тили-тили; В нашім селі в кожнім домку; Міліція ся дивує; Заспіваймо собі
мало; Кукуріку поза ріку: "...тенгерицю лущу..."; Паленочко-гірчевичко; Величаєм
тя; Величаєм тя, палинчана корчажице; Ой не буду пиво пити: "...бо пиво гіркоє...";
Ой дай Боже здоровлічка: "...нашому газдові..."; Щось у горлі деренчить; Співала
би-м новту: "...ще би ми ся вчити..."; Пийме, хлопці, вино: "...паленка нам шкодить..."; Паленочко біла, біла: "...медова, медова..."; Упив би я, упив: "...якби ми ко-сь
купив..."; Завіяв вітер: "...кіби півлітер..."; Пропив много: "...пропив много..."; Пила
би ся палиночка: "...кить би нова склянка..."; А тко хоче зараз пити.
9. Українські народні жартівливі пісні: [Для співу на 1 і 2 голоси без супроводу] / Упоряд., авт. вступ. ст. В.М. Єсипок. — К.: Техніка, 2005. — 231 с.; 18 см. —
(Народні джерела). — ISBN 966-575-003-8. — 6000 пр. — [2006-09 н]
Зміст: А мій милий умер, умер; А той любий Григорій; А хто іде; Била жінка
мужика; Бодай ся когут знудив; В місяці іюлі випала пороша; Вийшли в поле косарі;
Гарбуз білий качається; Гей, волошин сіно косить; Гей, люди їдуть по ліщину; Гей,
нуте, хлопці: "...славні молодці..."; Глибока кирниця глибоко копана; Гриць мене,
моя мати; Грицю, Грицю, до роботи; Гуляв чумак на риночку; Да куди їдеш, Явтуше;
Дала мені мамка корову; Дівка в сінях стояла; Дівка Явдошка; Дощик, дощик; За
городом качки пливуть; За городом козу пасла; Задумав дідочок, задумав жениться; І шумить, і гуде, дрібен дощик іде; Ішов козак потайком; Казав мені батько; Кину кужіль
на полицю; Коли б мені ступка та жорна; Коли у путь: "...коли у путь..."; Кучерява
Катерина; Лугом іду, коня веду; Мав я раз дівчиноньку: "чепурненьку..."; Музиканти, починайте; На поточку-м прала; Наша Анничка: "Дам я яловицю..."; Не женися, сину, бо зле тобі буде; Ніхто ж не винен: "...тільки я..."; Од Києва до Лубен; Од
села до села; Одна гора високая; Ой важу я, важу; Ой джигуне, джигуне; Ой за гаєм,
гаєм; Ой заграли музики-музиченьки; "...заграли, заграли..."; Ой зацвіла синя квітка;
Ой знати, знати; Ой ішов я вулицею раз; Ой кум до куми залицявся; Ой Марічко:
"...чичері..."; Ой лопнув обруч: "...коло барила..."; Ой на горі два дубки; Ой на горі
жита много; Ой під вишнею; Ой під горою; Ой піду я до млина; Ой піду я лугом,
лугом; Ой піду я через сад; Ой поїхав за снопами; Ой продала дівчина курку; Ой
служив я в пана; Ой сусідко, сусідко; Ой там на товчку, на базарі; Ой ти знав, нащо
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брав; Ой у вишневому садочку; Ой хмариться—дощ буде; Ой ходила дівчина
бережком; Ой чоботи, чоботи ви мої; Ой чорна я си, чорна; Ой що ж то за шум
учинився; Ой я знаю, що гріх маю; Очерет лугом гуде; Очерет тріщить; Очеретом
качки гнала; Підкручу я чорнії вуса; Пішла мати на село; Пішов би я погуляв;
Подільський гопак: "Гей, га, у таночок..."; По дорозі жук, жук; Позволь мені, мати:
"...криницю копати..."; Продай, милий, сиві бички; Раз приходжу я додому; Раз я в
волості судився; Де терня, де терня (Ремета); Сватав мене попів син; Спать мені не
хочеться; Стелися, барвінку: "...низенько..."; Та орав мужик край дороги; Ти до мене
не ходи: "Ти до мене, ти до мене не ходи..."; Ти сказала: "Прийди, прийди"; У сусіда
хата біла; Удовицю я любив; Українське весілля: "Давній дуже був Ярема, хатній
господар дід жив..."; Умираю моя мати, вмираю, вмираю; Хлопці-молодці: "...пийте,
гуляйте..."; Час додому, час; Черевички: "Як поїхав мій миленький..."; Через
дорогу—там кума моя; Чи не той то Омелько; Чоловіче, чоловіче; Чом, чом не
прийшов; Чумарочка рябесенька; Я в матері одна була; Я в середу родилася; Як була
я маленька; Як засядем, браття, коло чари; Як ішов я з Дебречина: "...додому..."; Як
поїхав мій миленький; Як посіяв мужик та й у полі ячмінь; Якби я був Полтавським
соцьким.
10. Українські народні романси: [Для співу без супроводу] / Упоряд. В.М. Єсипок;
[Авт. передм. С. Лісецький]. — 2-ге вид., стер. — К.: Техніка, 2005. — 207 с.; 17 см.
— Б.т. — (Народні джерела). — ISBN 966-575-093-3. — [2006-010 н]
Зміст: Їхав козак за Дунай; Ой я нещасний: "...що маю діяти..."; Стоїть явір над
горою; Всякому городу нрав і права; Чорні брови... та не щира правда: "Ой, ізрада
чорні брови, зрада..."; Гаю, гаю, зелен розмаю; Чому дуб не зелений?; Ой на горі сніг
біленький; Чи я в лузі не калина була; Сонце низенько: "...вечір близенько..."; Сонце
низенько: "...вечір близенько..."; Ой і зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя; Чорнії
брови, карії очі; Якби мені не тиночки; Колір чорний: "Щоб співати колір чорний...";
Чого ж вода каламутна; Гей, у мене був коняка; А вже третій вечір: "...як дівчину
бачив..."; Ой дівчино, шумить гай; Як поїхав мій миленький до млина; Чом, чом не
прийшов; Ой казала мені мати; Хусточко ж моя, шовковая; Тече річка невеличка;
Гей, браття-опришки: "...долийте горілки..."; Козацька молитва: "Ой Боже, Боже,
зглянься на нас..."; Ой, гай, мати; Котилася ясна зоря з неба; Стоїть явір над водою;
Гуде вітер вельми в полі; Повій, вітре, на Вкраїну; Стоїть гора високая; Реве та
стогне Дніпр широкий; Така її доля: "...о Боже мій милий..."; Тече вода в синє море;
Думи мої, думи мої; Бандуристе, орле сизий; Зоре моя вечірняя; За байраком байрак;
По діброві вітер виє; Летить галка через балку; Нащо мені чорні брови; Віють вітри,
віють буйні; Видно шляхи полтавськії; Ой не шуми, луже; Гаєм зелененьким: "...вода
тече..."; Чумак по ярмарку гуляв: "Запряжу я воли в вози..."; Вітер віє-повиває;
Дивлюсь я на небо: "...та й думку гадаю..."; Там, на горі, крута межа; Вечір на дворі:
"...ніч наступає..."; Гей, нуте, хлопці: "...славні, молодії..."; Ой зійди, зійди, ясен
місяцю; У вишневому садочку; Не питай, чого в мене заплакані очі; Ой ти, місяцюзоре; О милий мій, молю тебе; Заграй ми, цигане старий; Рибалка молоденький;
Скрипливії ворітечка; Ти не моя: "...дівчино дорогая..."; Взяв би я бандуру; Спать
мені не хочеться; Ставок заснув: "...в вечірній тиші..."; Місяцю ясний: "...зорі прекрасні..."; Я бачив, як вітер берізку зломив; Вівці мої, вівці; Там, де Ятрань круто
в’ється; Чи ти, милий, пилом припав; Ой доки я, безталанна; Чом ти, дівчино, така
сумна?; Дівчина кохана, здорова була!; Ой ти, дівчино зарученая; Сміються-плачуть
солов’ї; Скажи мені правду: "...мій добрий козаче..."; Чом, чом, чом, земле моя; Та не
жур мене, моя мати; Де ти бродиш, моя доле?; Пісня про Нечая: "Гей з-за лісу, гей
з-за лісу, з-за темного гаю..."; Ой чого ти, дубе; Їхав козак на війноньку; Ішов від-
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важний гайовий; І снилося з ночі дівчині; Маєва нічка: "...леготом дише..."; Ой там
при долині: "...гранатами зритій..."; Як з Бережан до Кадри; Заквітчали дівчатонька;
Човник хитається: "...серед води..."; Повіяв вітер степовий; Ой зацвіла черемха,
зацвіла: "...ярим цвітом..."; Готуй мені збрую: "...готуй мені коня..."; Ой у лісі на
полянці; Я сьогодні від вас від’їжджаю; Поглянь, за вікном сніг; Заплакали карі очі;
Тихо над річкою: "...ніченька темная..."; Час рікою пливе: "...як зустрів я тебе..."; В
теплу сутінь нічну; Зелене листя, білі каштани; Гуцулка Ксеня: "Темна нічка гори
вкрила..."; О, соловію: "Вже сіло сонечко за гаєм..."; Намалюю небо; Де ти ходиш,
моє щастя; Козак гуляє: "...шинкарка носить..."; За Дунаєм: "Дунай в море воду
несе..."; Чужиніє поле: "...широке, просторе..."; У гаєчку ходила я; Ми підем, де
трави похилі; Рідна мати моя: "...ти ночей не доспала..."; Ти любов моя: "Ой дівчино,
чим ти полонила..."; Козак од’їжджає, дівчинонька плаче; Гиля, гиля, сірі гуси.

2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
11. Вєрєта Г. Слава в вишних Богу: Духов. хор. тв. [для міш. хору] / Григорій
Вєрєта. — К.: Муз. Україна, 2006. — 92 с.; 27 см. — ISMN M-707502-63-1. — 500 пр.
— [2006-95 н]
Зміст: Слава в вишніх Богу; Молитва Святому Духу: "Царю небесний, Утішителю..."; Блажен муж; Богородице Діво, радуйся; Пісня до Пресвятої Богородиці:
"Преблагословенна єси..."; Святий Боже; Алилуя; Нині отпущаєши. Божественна
літургія Святого Отця нашого Іоанна Златоустого: Єктенія мирна. Благослови,
душе моя, Господа / Присвяч. Т.М. Шиповській: Антифон перший; Антифон
перший повсякденний; Антифон перший воскресний. Хвали, душе моя, Господа /
Присвяч. Г.С. Шипці: Антифон другий; Антифон другий повсякденний; Антифон
другий воскресний; Антифон третій. Єдинородний сине: Єктенія мала. Во царствії
Твоєм / Світлій пам’яті моєї матері Єви: Антифон третій. Приідіте, поклонімся.
Алилуя: Після Апостола; Перед Євангелієм; Перед Євангелієм; Після Євангелія;
Єктенія сугуба; Єктенія заупокійна; Вічная память; Єктенія за оглашенних; Єктенія
перша за вірних; Єктенія друга за вірних. Іже Херувими / Присвяч. протоієрею
Віктору (Сватулі): Єктенія благальна; Отца і Сина і Святаго Духа. Вірую. Милость
мира: Достойно і праведно єсть; Свят, свят, свят; Тебе поєм. Достойно єсть: Єктенія
благальна. Отче наш. Єдин свят: Благословен грядий; Тіло Христове. Видіхом світ
істинний: Да ісполнятся уста наша; Буди імя Господне благословенно. Хваліте
Господа с небес: Коли служить Архирей; Многая літа. Псалом 116.
12. Верета Г. Слава в вишніх Богу: Духов. хор. тв.: [Для співу без супроводу] /
Григорій Верета. — К.: Свічадо, 2006. — 144 с.; 29 см. — Б.т. — ISBN 966-395-004-8.
— [2006-105 н]
Зміст: Слава в вишніх Богу; Молитва до Святого Духа: "Царю небесний, Утішителю..."; Блажен муж: "...що не йде..."; Богородице Діво, радуйся; Пісня до Пресвятої Богородиці: "Преблагословенна Ти, Богородице..."; Святий Боже: "...Святий
Кріпкий..."; Алилуя: "...алилуя, алилуя..."; Нині відпускаєш: "...відпускаєш раба...".
Божественна літургія Святого Отця нашого Іоана Золотоустого: Єктенія мирна;
Благослови, душе моя, Господа: Антифон перший; Антифон перший повсякденний;
Антифон перший воскресний. Хвали, душе моя, Господа: Антифон другий; Антифон
другий повсякденний; Другий антифон воскресний. Єдинородний сину: "Слава
Отцю, і Сину, І Святому Духу...". У Царстві Твоїм; Прийдіте, поклонімся; Святий
Боже: "...Святий Кріпкий..."; Алилуя: Після Апостола; Після Євангелія; Єктенія потрійна; Єктенія заупокійна; Вічна пам’ять; Єктенія за оголошених; Єктенія перша за
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вірних; Єктенія друга за вірних. Херувимська: Єктенія благальна; Отця і Сина, і
Святого Духа. Вірую. Милість миру; Достойно є: "...і це є істина..."; Отче наш: "...Ти,
що єси на небесах...". Єдин свят: "...єдин свят..."; Благословен, хто йде в ім’я Господнє. Тіло Христове: "...прийміть, прийміть..."; Ми бачили Світло істинне; Нехай сповняться уста наші; Хваліть Господа з небес; Многая літа: "...многая літа..."; Псалом 116.
13. Леонтович М. Служба Божа: [Для міш. хору / Муз. ред. І. Стасишин].
— [3-тє вид., доповн.]. — Львів: ПП Сорока Т.Б., 2005. — 78 с.; 29 см. — Б.т. —
ISBN 966-8460-06-5. — [2006-067 н]
Зміст: Літургія слова: Мирна єктенія; Молитва першого антифону; Перший
антифон повсякденний; Перший антифон воскресний; Перший псалом зображальний; Мала єктенія; Молитва другого антифону; Другий антифон повсякденний;
Другий антифон воскресний; Другий псалом зображальний; "Єдинородний сину";
Мала єктенія; Молитва третього антифону; Третій антифон; Блаженні; Молитва входу; Прийдіть і поклонімось; Молитва Трисвятої пісні; Трисвяте; Прокімен; Апостол;
Алилуя; Молитва перед Євангелієм; Євангеліє; Єктенія усильного благання;
Молитва усильного благання; Єктенія за померлих; Молитва за померлих; Єктенія за
оглашенних; Молитва за оглашенних; Єктенія за вірних; Перша молитва за вірних;
Друга молитва за вірних. Літургія жертви: Херувімська пісня; Молитва Херувімської пісні; Великий вхід з чесними дарами; Прохальна єктенія; Молитва приношення; Символ віри; Анафора; Прохальна єктенія; Молитва; "Отче наш"; Причастя;
Хваліте Господа з небес; Молитва приготування до святого причастя; Благодарна
єктенія; Молитва благодарення; Заамвонна молитва; Молитва на споживання святих
дарів; Відпуст. Канти і псальми: Од Івана (кант): "...богослова є лектора слічная
мова..."; Через поле широкеє: "...а через море глибокеє..."; Потоп: "Сказав Господь
Своїм Духом:—Слухай, Ною, своїм вухом..." (кант) / Запис П. Демуцького; Гармонізац. М. Леонтовича. Воскликнем днесь (псальма): "...всі язиці об Миколаю...".
Ой горе мні: "...грішнику сущу..." (псальма) / Сл. В. Мусатова; Запис П. Демуцького;
Гармонізац. М. Леонтовича. Аранжув. старовинних піснеспівів: Світе тихий:
"...святия слави..."; Світе тихий: "...святия слави..."; Ангел вопіяше: "...благодатній..."; Нині отпущеєши: "...раба Твоєго..."; Нині отпущаєши: "...раба Твоєго..."; Хваліте Ім’я: "...Всевишнє..."; Хваліте Ім’я: "...Всевишнє...".
14. Осмогласник Каллістрата з молдовського монастиря в Драгомирні 1769 рік:
[Для чоловіч. хору / Відп. ред. О. Цалай-Якименко; Розшифрування нот. і словес.
текстів Я. Михайлюк, О. Цалай-Якименко; Ред. словес. текстів А.В. Оголевець;
Ред. нот. текстів В.М. Пономаренко]; Нац. спілка композиторів України, Нац. б-ка України
ім.. В. Вернадського, Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка. — Полтава; К.; Львів: Полтав.
літератор, 2005. — [201], IX с.; 21 см. — ISBN 966-8304-32-2. — 100 пр. — [2006-077 н]
Зміст: Глас 1: Єлици во Христа крєстистєся: мал; Єлици во Христа крєстистєся:
вєл.; Ірмось Рождєству Христову. Таинство странноє; Ірмос Успєнїю. Побждаются
єстєства; Ірмос Воскрєсєнию Христову. О о; Фоо, оо І
Глас 2: Ірмос Богоявлєнию Ао; Крєсту Твоєму поклоняємося.
Глас 3: Ірмос СтрÐтєнїю. В закон сны и писании; Кондак Два днесь; Глас 4:
Ірмос Прєображєнїю. Вєличай душє моя; Ірмос Ввєдєнїю. Аы вхождєнїє
прєчистия зрящє. Глас 5: Хо : мал.; Ірмосъ Вознєсєнїю Мо. Глас 6:
Прєдстатєльство хрїстїан нєпостидно. Глас 7. Глас 8: Ірмос Рождєству Богородицы.
Чуждє Крєст; Ірмос Воздвижєнїю. Таин єси Богородицє; Прокимєн в нєд. сирную:
М оВзбранной воєвод: мал.; Взбранной воєвод: вєл.; Святъ Господь
Богъ нашъ. Свтилєн; Со учєники взийдєм на гору; Апостолы от конєц зємлы; Ликъ
А Благослови душє моя Господа; Ликъ В Благослови душє моя Господа; Ликъ А
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Очищающаго вся беззаконїя твоя; Ликъ В Избавляющаго от истлнїя живот; Ликъ А
Исполняющаго во благих жєланїє; Ликъ В Творяй милостини; Ликъ А Щєдръ и
милостив Господь; Ликъ В Нє по бєззаконїєм нашым сотворил; Ликъ А Яко по
высот нєбєсный; Ликъ В [з дефектом]; Ликъ В Яко той позна созданиє; Ликъ А
Чєловк яко трава; Ликъ В Яко Дух пройдє в нєм; Ликъ А Милость жє Господня;
Ликъ В И правда єго на сынх Єго; Ликъ А Господь нєбєси уготова; Ликъ В
Благословитє Господа вси али; Ликъ А Благословитє Господа вся сыли Єго; Ликъ
В Благословитє Господа вся дла Єго; Ликъ А Слава Отцу и Сыну; Ликъ В И нин и
присно; Ликъ А Благослови душє моя Господа; Ликъ В Слава Отцу и Сыну; Ликъ А
Нє надйтєся на князи; Ликъ В Изїйдєт Дух Єго; Ликъ А В той дєнь погибнут вся;
Ликъ В Блажєн жє єму жє Бог; Ликъ А Сотворшаго нєбо и зємлю; Ликъ В Хранящаго
истинну; Ликъ А Господь ршит основаниїя; Ликъ В Сира і вдову прїимєт; Ликъ А
Воцарится Господь во вк; Ликъ В И ныне и присно;А: малоє, срєд.;
О. Д гласа: мал., срєд.; О. Д гласа: вєл.; О. З гласа; Причастная Д гласа: А; Причастная А гласа. А о о;
Ао; Нин сили о; Ао. На Васїлїєвой Лїтур.
Ао; А. Вєликоє; Ао. Вєликоє Ао; То о.
Вєликоє; То о. Малоє; Ірмос Сошєст. Ст. Духа. Радуйся царицє; Достойно
єсть яко воистинну; Видхом свт истинный; Да исполнят уста наша; Погрєбєнїє
Христово: Блажєнни нєпорочнїи.
15. Стеценко К. Панахида: [Для міш. хору] / Кирило Стеценко. — Львів: Вид-во
Тараса Сороки, 2006. — 39 с.; 29 см. — Б.т. — ISBN 966-8460-12-Х. — [2006-085 н]
Див. № 2

2.2 Хори з інструментальним супроводом
16. Бойківська величальна: [Для чолов. та міш. хору у супроводі ф-но] / Наук.культуролог. т-во "Бойківщина", Іст.-етногр. музей "Бойківщина". — Львів: Камула,
2006. — 8 с.; 20 см. — Б.т. — ISBN 966-8343-41-7. — [2006-056 н]
Зміст: Зборовський П. Бойківська величальна: "Ми бойки, ми доньки й сини
України..." / Сл. М. Романовича; Гармонізац. і оброб. для хорів Р. Слов’яка.

2.3 Вокальні ансамблі
17. Твори для вокальних ансамблів: Хрестоматія: [Для однорід. і зміш. вок.
ансамблів без інструмент. супроводу / Уклад. Л.Х. Третяк; Ред. В.Б. Курбанов]; Київ.
нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. — К.: ДАКККіМ,
2005. — 89 с.; 28 см. — Метод. розробки: с. 3—17. — Б.т. — ISBN 966-8683-29-3. —
[2006-087 н]
Зміст: Вербицький М. Ще не вмерла України ні слава, ні воля / Сл. П. Чубинського. Ісаров Ю. Осока: "Полетіли лебеді високо..." / Сл. Б. Касієва. Білаш О.
Ровесники: "Батьку, ми ровесники з тобою..." / Сл. О. Підсухи; Аранжув. О. Зуєва.
Філіпенко В. Веснянка: "Прийди, прийди, весно красна..." / Сл. Д. Навроцького;
Аранжув. О. Зуєва. Поклад І. Чарівна скрипка: "Сіла птаха білокрила на тополю..." /
Сл. Ю. Рибчинського. Сльота І. Розійдися, туманочку / Сл. О. Добахової. Чоловік
сіє жито; Ой не плавай, лебідоньку; Гуляв чумак на риночку / Оброб. Л. Третяк.
Чернюк А. Коромисло: "Поговорим з тобою неголосно..." / Сл. І. Чернюка. Шуміла
ліщина: "...як ся розвивала..." / Оброб. Л. Третяк; Аранжув. М. Скорика. Через дорогу
там кума моя; Їхав стрілець на війноньку / Оброб. Л. Третяк. Ой вийду я на ту гору /
Оброб. А. Кулика; Пер. Л. Третяк. Ой у полі озерце; Тихо, тихо Дунай воду несе;
Налетіли журавлі; Ідемо ми з гори; Уставай, козаче: "...бо татари йдуть..."; Ой, чиє то
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жито: "...чиї то покоси..."; Де я іду...: "...сам не знаю"; Ой знати, знати: "Та-ба...та-бада..."; Ходила я по садочку / Оброб. Л. Третяк. Чернюк А. Козацький марш: "Царю
небесний, Боже могучий..." / Сл. І. Чернюка. Злотник О. Мамина доня: "Зелен-рута
коло хати..." / Пер. для тріо Л. Третяк. Била жінка мужика: "...за чуприну взявши...";
Ворожка: "Мені ворожка ворожила..." / Оброб. Л. Третяк. Ой чого ти почорніло...:
"...зеленеє поле..."; Ой не п’ються пиво-меди; Ой ти горо кримінная / Сл. Т. Шевченка; Оброб. Л. Третяк. Добрий вечір, хазяїну / Оброб. Л. Третяк; Запис В. Триліса.

2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
18. Білаш О. Два кольори: Пісні, романси: [ Для співу соло в супроводі ф-но] /
Олександр Білаш; Передм., упоряд. О. Білаш. — К.: Муз. Україна, 2006. — 80 с.;
26 см. — ISMN M-707502-65-5. — 1000 пр. — [2006-94 н]
Зміст: Над Україною / Сл. М. Ткача. Пісня з далекого краю: "Коли збиравсь за
море від’їжджати..." / Сл. В. Бровченка. Прапор України: "Українське військо, мов з
могили встало..." / Сл. О. Олеся. Два кольори: "Як я малим збирався навесні...";
Лелеченьки: "З далекого краю..." / Сл. Д. Павличка. Ясени; Сніг на зеленому листі:
"Виглядаю тебе ще з весняних доріг..."; Прилетіла ластівка: "До вікна мойого..." / Сл.
М. Ткача. Впали роси на покоси / Сл. Д. Павличка. Над горою місяць повен (Чардаш)
/ Сл. С. Пушка. Люби мене—не покинь: "Де ти, любов моя, де сподівання..." Сл.
М. Ткача. Світи нам, матінко: "Матусенько, наш постарів кленок..." / Сл. Т. Голобородько. Журавка: "Чом журавка об крижину..." / Сл. В. Юхимовича. Ожина: "Достигає
ожина—синьо-сизий вогонь..." / Сл. Н. Мовчан-Карпусь. Між нами спалено мости:
"За літом осінь поспіша..." / Сл. Т. Голобородько. Явір і яворина: "Я стужився, мила,
за тобою..."; За літами: "Розплелись, розсипались, розпались..."; Як надійшла любов:
"Дзвенить у зорях небо чисте..." / Сл. Д. Павличка. Покладу я під голову біду / Сл.
В. Лігостова. Білі птиці снігів: "Я далеко забрів..." / Сл. М. Томенка. Дві любові: "Зупинись, кохана: дивна пісня лине..." / Сл. О. Капуляка. Жура-журавлики: "Найбільше
горе—втратить Батьківщину..." / Сл. О. Ситника.
19. Весь мир поет: Нот. сб.: [Для співу (голос соло, хори) у супроводі і без супроводу] / [Сост.: Сергей Свистун, Дина Свистун; Муз. ред. А. Бочевар]. — Одесса: Богомыслие, 2001. — 104 c.; 30 см. — Б.т. — Рус., укр. — ISBN 966-8434-00-5. — [2006-016 н]
Содерж.: Рождество: Радость в небесах; К пастырям ночью: "...голос прозвучал..."; Что за Дитя в хлеву чужом?; К яслям бедным: "...прибежали пастухи...";
Вот Он в яслях; Славный день: "...чудный день Рождества Христова..."; Рожден в
Вифлееме...: "...Младенец Святой..."; У Вифлеємі: "...Давидовім місті..."; Весть несется молнией; Дивная новина: "Дивная, дивная новина..."; Яркая звездочка: "...на
небе горит..."; Тихая ночь: "...над землею..."; Свечи зажжем: "...сегодня Друга ждем к
себе..."; Большая звезда: "...на небо взошла..."; Святая ночь: "...сверкают ярко звезды..."; В Палестине Царь родился: "...в те далекие года..."; Колыбельная: "На кроватке из соломы..."; Белые снежинки: "...жители небес..."; Колокольчики: "...звенят бимбом, бим-бом..."; Рождество—это праздник: "...света..."; Аллилуйя Христос рожден!:
"О Рождестве благую весть..."; В больших домах: "...тепло и свет..."; Темной ночью
родился Христос; Рождество, рождество: "На сумраке звездном полночного неба...";
Радуется ныне вся земля; Он рожден для нашего спасения; Эту правду не сотрут
столетья...; Медленно кружится снег; Тихой ночью в Вифлееме; Направьте взгляд:
"Направь свой взгляд туда..."; Слышите, как все колокола звонят; Рождественская
песнь: "Ночи тьму пронзив лучами..."; Прийдите, ликуйте!: "...пойте, торжествуйте...". Пасха: Арфы золотые: "Возрадуйтесь же, люди..."; Воскресенье Христово:
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"У Пещеры стоит в печали..."; Христос воскрес: "...воскрес Мессия..."; Ликуйте народы: "Ликуйте все народы..."; Поднимите к небу взор; Я смотрю на небес высоту; Пасху радостно встречаем: "...и поем: "Христос воскрес!..."; В небо смотрит: "...без опаски..."; Иисус Христос воскрес: "...Аллилуйя..."; День воскресения; Чудо из чудес:
"...чудо из чудес..."; Весна идет!: "Прогнало солнце снег и лед..."; Детский хор:
"...поет об Иисусе..."; Ад разрушил Агнец Божий: "...эту весть несут века..."; В это
радостное утро; Не ищите живого во гробе...; Никогда, никогда, никогда. Жатва:
Как природа хороша; Пой со мною аллилуйя; Осень золотая на землю пришла;
Маленький цветочек на земле растет; Как прекрасно все то, что Твое; Как прекрасен
Божий мир; Мы зернышки живые в прекрасном колоске; Прославленье: "Весь мир
поет..."; Славлю Бога за чудеса: "Оглянись вокруг и посмотри..."; Аллилуйя: "...пойте
вместе дети Земли..."; Одна листва: "...от всех твоих трудов..."; Я так счастлив: "Бог
посылает все для нас..."; Бог чудеса творит: "Смотрю я на Господний мир..."; Что
вера без дел?: "...это звук лишь пустой..."; Мы нежные цветочки: "...Господь нас посадил..."; Вот опять наступила осень; Каждый день и каждый час. Отцы и матери:
Мамочка милая: "...мамочка добрая..."; Отчий дом: "Ты помнишь, мой друг..."; Бабушка: "Будет вечером у нас и тепло и уют..."; Мама, расскажи мне об Иисусе; Спасибо: "...большое спасибо..."; Милую мамочку люблю: "Милую мамочку очень люблю..."; Тебе дано быть матерью живущих; Говорят, ты обо мне молилась; Кто столько много сделал; Помолись обо мне, дорогая; Молитва о матери: "Приложу к своему
сердцу..."; Мальчуган: "...от бабушки пришел..."; Ты склонилась тихо надо мною;
Тихо... Сгущаются тени; В розовом царстве: "...далекого детства..."; Отцы и матери:
"...отцы и матери...". Школа: В школе Божией; Тропинка: "...наша светлая..."; Солнце Правды: "...вошло в меня..."; Колокольчик: "Колокол сердечный нежно прозвонил..."; Дивная книга: "Дивная старая Книга Библия..."; Есть на свете вечный Бог;
Библия: "...чудная Книга..."; Я счастлив: "...что жизнь Он мне дал..."; О, как я рад!;
Кончилось лето: "...и осень пришла..."; Я иду тропинкою: "...что Христом проложена..."; Божье Слово: "...в сердце есть..."; Уходит лето: "...очень жаль..."; Отец наш
Небесный: "О, Царь наш небесный..."; Спасибо Иисусу: "Страдают в мире люди...";
Библия много света нам открыла.
20. Герц М. Рідне місто: [Зб. пісень: Для співу соло з умов.-букв. позначенням
акордів ф-но] / Михайло Герц. — Ужгород: Карпати, 2006. — 46 с.: іл.; 29 см. —
ISMN M-9007008-3-4. — 250 пр. — [2006-046 н]
Зміст: Художник: Рідне місто: "Там, де небо дарує безмежну блакить..."; Художник: "Есть волшебник..."; Молитва: "Як вечір прийде..." / Сл. Л. Бегун. Єдина дорога: "Дві тисячі років тому..." / Сл. Я. Гнатюка. Різдвяна ніч: "Пречиста Діва..." / Сл.
Л. Бегун. Колисочка: "Повішу, повішу колиску на дуба..." / Сл. народні. Колискова:
"Спи, моя люба, спи, засинай..." / Сл. Г. Лімбах. Хмаринка: "В небі біла хмарка ворухнулась..." / Сл. Л. Бегун. Смерічка: "Дзвонить, грає срібна річка..." / Сл. М. Підгірянки. Чудовий день: "Стану на узліссі..." / Сл. К. Копинця. Вінок: "Дівчина сплела
вінок..." / Сл. І. Чопея. Прощальний вальс: "Прийшли ми у школу музичну..." / Сл.
В. Федор. Літо: "Завітало в гості літо..."; Журавлик: "Осіннього ранку журавлик
летів..."; Зимонька: "Ой, ти зимонько, зима..."; Каникулы: "Засмотрелось солнышко,
на мое окошко..." / Сл. Л. Бегун. Чарівна сопілка: Зоряний птах: "Далеко, далеко, в
далеких світах..."; Дитячі очі: "Коли лоскоче очі втома..." / Сл. Л. Бегун. Чарівна
сопілка: "Вирізав я із верби..." / Сл. І. Чопея. Облака: "Проплывает по небу журавлик..."; Музика в серці жива: "Нам сонечко вранці всміхнеться..."; Артист: "Закружилась в белом вальсе осень..."; Заснеженный Киев; Ирония любви: "Печально и
смешно..."; Не могу, я больше не могу: "Больше я тебе не позвоню..."; Посміхнись:
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"Коли приходять дні, туманами сповиті..." / Сл. Л. Бегун. Кохана: "За вікном моїм
вже осінь..." / Сл. Я. Гнатюка. Хай спалахне любов: "Чи згадуєш ту березневу ніч..." /
М. Плакоша. Осінь у Карпатах: "Осінь, осінь, ти в Карпатах..."; Пісня про Мукачево:
"В Мукачеві, над річкою швидкою..." / Сл. І. Чопея.
21. Горбатюк О. Співайте для Господа: Духов. пісні з нотами / Ольга Горбатюк; [Передм. авт.; Аранжув. Д. Садковської та С. Каракушана]. — Тернопіль: Підруч. і посіб., 2006. — 112 с.; 20 см. — ISBN 966-07-0568-9. — 500 пр. — [2006-061 н]
Зміст: Акорди серця грають; Алілуя в небесах: "...славлять Анголи Христа...";
Алілуя, співайте Христу (дитяча); Безмірне є багатство в нас; Бог для людства є
Спаситель: "...друг найкращий вірний мій..."; Боже любий, діти ми Твої; Боже наш,
Ти Всевидящий; В далекі ті часи; Весна у серці моєму співає; Віки створив Ти:
"...наш вічний Спаситель..."; Вода тече долиною; Встань, прислухайся: "...друже...";
Господи Боже, Ти найдорожчий; Господь наш, Спаситель Ти світу; Далеко, далеко:
"...на небі далеко..."; Де прекрасні палаци і храми; Де чистії води: "...течуть
джерелами..."; Дивна новина: "Дивну новину світу звістили..."; Дім твій достатком
переповнений; До Ісуса приходжу: "...Він—мій цар і спасіння..."; Дороги, дороги,
широкі й вузькі (похоронна пісня); Дрімало тихо вечірнє небо: "...і стан пастуший
спокійно спав..."; Душа моя співає: "...Богу складає хвалу..."; Дякую, Боже, Тобі за
цей ранок; Є Біблія у нас: "...а в ній Божі слова..."; Є скарб найдорожчий на світі;
З небес Благодать на нас падає; З’єдналися дві руки; Закрили хмари: "...ясне синє
небо..."; Зарожевів вже схід небес; Засипало снігом: "...стежки і дороги..."; Знав лиш
Ти: "...що ми у світі..."; Знаєш ти, що на землі (дитяча); Ісус діток малих навчав
(дитяча); Ісус-Спаситель прийшов на землю; Коли шумить весняний сад; Милий
Господи: "...хочем з Тобою..."; Мій Ісус прекрасний, дивний скарб (дитяча); На Голгофському хресті; Народивсь Ісус нам: "...в бідному хліві..."; Не знаю я: "...що чекає в
майбутті..."; Ніжна й тепла хвиля прибою; Новина, новина: "...облетіла весь світ...";
О Боже наш милий; О, наш Христос: "...на небесах до себе кличе всіх..."; О, вчуй Ти
наш Боже (дитяча); О, Ісус, до тебе лину серцем я; О, Слава: "...Слава, Слава...";
О, слава Тобі, Спаситель мій; О, хвала Тобі, Ісус! (дитяча); О, душа співай моя; Осанна,
Осанна: "...кругом всі кричали..."; Падає, падає, крутиться сніг; Пастухам Ангел з
неба явився; Перед Тобою схиляюсь я: "...мій Боже, в житті..."; Понеси мене, пісне:
"...в ті далекі краї..."; Прекрасний запах лілії; Сіється теплий дощ; Скоро сурми вже
заграють; Слава Богу-Отцю: "...слава, слава..."; Слава Ісусу нехай несеться; Слава
Тобі, Господе мій; Слава, слава Богу: "...слава, Алілуя..." (дитяча); Спаситель Ти світу; Співа дзвіночок: "...на лугу..." (дитяча); Співайте Богу, усі народи; Співаю я і торжествую; Сумно бродить по світу; Тебе, мій Господь, нехай славить; Ти Бог наш
Всемогутній; Ти наш Бог: "...і Творець..."; Ти Сина нам післав; Тихо журчить струмок; Тихо на землю надходить день: "...сонце встає..."; Тихо над плесом: "...човен
пливе по воді..."; Тихо осінь приходить: "...все міняє Господь..."; Тихо уста шепочуть: "...славу Христу..."; Тобі, Господь, хвалу співає душа моя; Уже летять у вирій
журавлі; Україно, мій краю: "...страждальний..."; Хай славу для Бога: "...віддасть вся
земля..."; Хвала Йому, Спасителю: "...і Богу..."; Хвала Тобі: "...хвала Тобі..."; Христос
народився: "...в Віфлеємських яслах..."; Хто найкращий наш Друг і Спаситель?; Чудний Бог наш Всемогутній; Я бачу сонце: "...та Ісус кращий..."; Я дякую, Боже, Тобі;
Я є Владика: "...що створив Вселенну..."; Я пою, Господь Спаситель дорогой; Я Тебе
кличу, кличу, йди: "...люблю Тебе безмірно..."; Я хочу прославити руки Христа; Як високо в
небо: "...злітає пташина..."; Як добре з Христом: "...в цьому світі земному..."; Як серцем
радію, що Бога я взнав; Як тільки сон зійде з повік; Ясний промінь із неба спустився.
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22. Ковалко М. Пісні: [Для співу соло без супроводу / Авт. передм. С. Вікторів]. — К.: Пульсари, 2006. — 92 с.: фотогр.; 20 см. — ISBN 966-8767-46-2. — 500 пр.
— [2006-109 н]
Зміст: Домшинський В. Святий Боже: "Пресвятая наша Трійця...". Корепанов В.
Різдво Христове: "Новий рік! Різдво Христове..."; В день Святого Миколая: "Дня
Святого Миколая...". Домшинський В. Вишиванка: "По ниточці зі світу..."; Ми—українці: "Такі вже ми є..."; Козацька доля: "Доле моя, доле моя...". Корепанов В. Україна: "Україно, земле наша дорога...". Домшинський В. Зоряні мрії: "У нічній темноті..."; Жіноча доля: "...мов світанок..."; Там за тином: "Ходить місяць по стежині..."; Ліхтарики: "За руки взявшись, від зорі..."; Черешневий цвіт: "Тремтливо-ніжний білий світ...". Нечипорук Л. Калина: "Стоїть при дорозі..."; У костра под звон
гитары; Кохання на двох: "Якби я міг словами пісні..."; Зачаруй мене: "Завмирає моє
серце..."; Любовь: "Ты прижмись ко мне горячим телом...". Домшинський В. Наснилась квіткою мені: "Зачарувала, обняла...". Корепанов В. Вишневий цвіт: "Поглянь,
вишневий сад цвіте..."; Зоряні надії: "Десь у темряві нічній..."; Джерельце: "Кожна
жінка особлива..."; Софійка: "Софійко, Софіє..."; Зорі падають: "...в покоси..."; Подивись у душу: "Не дивись на сонце..."; Акація: "Чомусь не скинула листочки..."; Не
йде гора висока; Черешні цвіт: "Тремтливо-ніжний білий цвіт..."; На Івана на Купала:
"Заспіваймо купальську пісню...". Нечипорук Л. В ожидании любви: "Как бегут томительно минуты..."; Твій голос: "Мов у казковім дивнім сні..."; Криниця щастя: "Зоряна криниця..."; Нічка кличе: "Десь у темряві нічній..."; Така краса: "Сад зелений.
Нічка темна..."; Пригорни: "Ти до мене підійди...". Домшинський В. Романс: "В саду
співають солов’ї..."; Я Вас бачу: "Твої очі, твої вії, твої брови і чоло...". Нечипорук Л.
Танго кохання: "Ловлю я погляд твій тривожний...". Корепанов В. Летять роки:
"Летять, летять мої роки..."; Поле: "Ти скажи мені, поле, скажи...". Нечипорук Л.
Добра і щастя: "Добра Вам і щастя! Такі побажання...". Домшинський В. Гімн газовиків: "Скарби, накоплені віками...".
23. Кулька Т. Пісня летить над краєм: [Зб. пісень для дітей та молоді] / Тетяна
Кулька; [Муз. ред. Л. Лукашенко]. — Л.: Камула, 2005. — 30 с.; 20 см. — Б.т. —
ISBN 966-8343-44-1. — [2006-065 н]
Зміст: Сонячні мотиви: Україні: "Пишно заквітчалось рідне місто..."; Струни
серця: "Є багато пісень на світі..."; Благословляють небеса: "Ранкове сонце за вікном..."; Татова донечка: "Я нікого цим вже не здивую..."; Буду капітаном: "Кличуть
нас незвідані простори..."; Пісня летить над краєм: "Розлетілися по світу звуки чарівні..."; Мої батьки: "Пробив годинник тричі на стіні...". Лірика душі: Білокрилий
птах: "Ключем у небо злетіли журавлі..."; Нічний блюз: "Чаклувала ніч-чаклунка...";
Я плачу: "Коли народжується пісня..."; Без тебе: "Ти знову далеко..."; Пам’яті героїв:
"Коли каштани зацвіли..."; Роки ідуть: "Буяє все в весняному цвітінні...".
24. Кутєпов Ю.В. Рідний край—Дніпропетровщина: Пісні з нотами / Юрій
Кутєпов. — Дніпропетровськ: Зоря, 2006. — 75 с.; 27 см. — ISBN 966-8103-33-5. —
500 пр. — [2006-064 н]
Зміст: Дніпропетровські зорі: "Тече Дніпро через віки, через степи й ліси..." /
Вірші Ю. Лігуна. Герасимов В. Юність Дніпра: "Де в плавнях червоніє верболоз...".
Я дочка твоя Україно: "Осяйне колосся..."; Щастя в кожен дім: "Всі народи, що живуть на Україні..." / Вірші І. Пуппо. Гімн міста Дніпродзержинська: "Де Славути
вплітаються хвилі..." / Вірші В. Бурхана. Верю в новую жизнь: "Время зажечь нам
огонь Прометея..."; Вольногорск: "Были вольные здесь хутора..." / Стихи М. Арошенко. Душа ветеранів: "Ветерани, ветерани..." / Вірші І. Пуппо. Никополь—город
Победы: "Наш город казацкую славу хранит..."; Никопольский край: "Нико, Нико,
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Нико..."; Мой город Марганец родной; То Дмитровка, то Николаевка; Богдановка Богом дана: "В шахтерском глубинном краю..."; Естрадний шлях: "...як із варяг у греки..."; Юр’ївський вальс: "Час знаменитих подій..."; Соленый мед любви: "От станции Привольная..."; Магдалинівські чари: "Над озерами лебеді пробують крила...";
Ой, Миколо!: "Все робота й робота..." / Стихи М. Арошенко. Розкопаймо криниці /
Вірші І. Білого. Калина на волі: "Розквітає калина на волі..."; На Космічній: "...там де
близько небо..." / Вірші Р. Захарченко. Вогні, які кличуть додому: "Я давно уже став
на крило..."; Днепр вечерний: "Было слово и будет—вначале..."; Спаси и сохрани:
"Избави нас от жадных глаз..."; Первая школа надежды: "Ветер истории дует нам в
спину..."; Родители—родные родники: "Привычны, как дыхание, как речка и рассвет..."; Самая, самая: "Кто вокруг тебя теперь, моя далекая..."; Дорога глубинная:
"Подъемы и спуски крутые..." / Стихи М. Арошенко. Оглянись: "Уходишь ты и не
оглянешься..." / Стихи В. Кудрявцевца. Чувство полета: "В жизни нередко бывает
такое..." / Стихи Р. Фархади. Поцелуйте меня генерал / Стихи И. Орельской. Лирически-ироническая песня про тещу: "В теще спрятана невеста прежних дней..." / Стихи М. Арошенко. Игра на отбой: "Алло! Товарищ Кисилев..." / Стихи М. Владимова.
Зажурилась калина: "Мимо їхав козаченько зовсім молодий..." / Вірші В. Ковтуненка. Наснись мені, літо: "На край білого світу..." / Вірші О. Тараненка. Вареники:
"Оті дівчата, як вареники смачні..."; Твої вогні—мои огни: "Давай згадаєм юності
пісні..."; Новогодний вальс: "Ночь новогодних чудес..." / Стихи М. Арошенко.
25. Майданович, Т. Калиновий птах: Поезії і пісні з нотами / Тетяна Майданович; Музика Левченко (Бутуханової), Л. — К.: Криниця, 2006. — 167 с.; 30 см. —
ISBN 966-7575-77-2. — 5000 пр. — [2006-070 н]
Зі змісту: Заспів: Калиновий птах / Вірші Т. Майданович. Фіалочка: Я гуляю у
саду; Килимок-їжачок; Внучка: "Онученька Софієчка..."; Колискова: "Ой люлі-люлілюлі..."; Моя машина: "Бі-бі—машина каже..."; Вишенька: "Ой, упала вишенька...";
Осіння берізонька: "Вітер сильний і холодний налетів..."; Мишка-шкряботушка:
"Жила маленька сіра мишка..."; Два котики; Їжачок і жучок: "Світ за очі кинувсь їжачок..."; Мишко: "Ось мишко мохнатий..."; Зайці: "Під горою в ялівці..."; Новорічний
маскарад: "Біг на свято колобок..."; Дівчинка і клен: "Все допитується дівчинка у
клена..."; Фіалочка: "Ой блукало кошеня..."; Мама і сонечко: "Умивається Софійка..."; Пісенька про друзів: "Іграшки самі не хочуть гратися..."; Країна Українія:
"Є така країна—Українія..."; Видавництво "Криниця": "В Києві "Криниця"..." / Вірші
Т. Майданович. Рідна школа: Добрий день: "Сонце нас вітає..."; Український "Буквар": "Розгортайте, діти, букварі..."; Сонце: "Над горою золотою..."; Молитва до святого Миколая: "Святий Миколаю, угоднику Божий..."; Неслухняний дощик: "Бігав
дощик по квітках..."; Прощання з початковою школою: "В перший клас ми йшли несміло..."; Останній дзвінок: "Вже закінчився останній урок..."; Жовтогаряча революція: "Жовтогаряче сяйво..."; Рідна школа: "Шепоче казку яблуневий сад..." / Вірші
Т. Майданович. Яблуня у житі: Жовта жоржина: "Квітне під вікнами мамина жовта
жоржина..."; Яблуня у житі: "Стелився дим, немов холодна м’ята..."; Пречиста Мати:
"...Діва Марія..."; Хрест—це дерево Життя: "Сине Божий...Сине Божий, куди
йдеш..."; У Град Святий: "У довгім сні була дорога довга..."; Калинове серце: "На нашій стежині..."; Розрив-трава: "Любов зігрілась і притихла у руках..."; Калина при
вікні: "На дороги, на стежинки..."; Колискова для сина: "Десь не за нашим вікном...";
Журавлик: "Журавлику мій сірий..."; І я змирюся: "Усе, що серце радує і гріє...";
Живе зерно: "Там, де у землю живе засівають зерно..."; Небеса над Києвом: "Київські
сади, кручі при Дніпрі..." / Вірші Т. Майданович. Мрії. Біла квітка любові: "В лісі
між кленами, де ми з тобою ходили..." / Вірші Т. Майданович.
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26. Малиновский А. Песни "Одесса и любовь": [Сб. песен: Для пения соло без
сопровождения] / Предисл., ред. авт. — Одесса: Астропринт, 2006. — 116 c.: фотогр.;
21 см. — ISBN 966-318-531-7. — 300 экз. — [2006-111 н]
Содерж.: Свирский П. Наш двор: "Здесь в этом доме мы родились...". Полевой О. На "Привозе" рибу завезли: "Однажды случай был, совсем неординарный...". Климов Ю. Я бывший одессит: "...и мне по барабану...". Свирский П. Отец:
"Мне так грустно теперь вспоминать...". Климов Ю. Песня бомжа: "Синяк с фиалкою гуляет..."; Муныки летят: "Трехслойные асфальты...". Свирский П. Депутат
Молдаванки: "На базаре "Староконном"...". Полевой О. Роден край: "Татко пашет на
природе...": Болгар. нар. песня. Климов Ю. Мелитопольская "черешня": "Этот город
Мелитополь..."; Панель: "Мне остался лишь шаг до рыдания...". Полевой О. Папа и
мама: "Мне дороги отец и мать мои родные...". Климов Ю. Где еще есть улица
такая: "В мире много домиков и улиц...". Свирский П. Королева экрана: "Сравниться с нею можно...". Полевой О. Хорошее настроение: "Бабушка любимая..."; Одинокий волк: "Нынче живу я в каменных джунглях..."; Этих плечиков хрупких и нежных: "Я встречал ее часто дорогой..."; Возвращение эмигранта: "Прощай, Мелитополь, и здравствуй, Херсон..."; Железный Гуго: "Пиратский флаг над мачтой реет...";
Трое мам мне дорогих: "Одесса—сказать очень просто..."; Бунэ сара!: "...сказал ты в
тот вечер...". Свирський П. Хвилини відчаю: "Як мені сьогодні тяжко...". Полевой О.
Чужая: "Я чужая была..."; Голубенькие глазки: "Я искал. Искал тебя, не зная, где
ты...": Романс. Свирский П. Киевская Русь: "Что ты ищешь за морями...". Малиновский А. Трамвайчик: "Вы сидите напротив в вагончике...". Свирский П. Эх,
зачем, почему, почему? Полевой О. Эх, дороги: "...эти—щебень да асфальт..."; Круглый дом: "Тогда на дощатом балконе...". Малиновский А. Любви прекрасные полеты: "Голубые глаза..."; Судьба с судьбой не дружат: "Мне приходилось шарить по
карманам..." / Посвящ. Н.С. Киму. Полевой О. Немножко себе именинчики: "Сегодня "Цитрус" справляет именины..."; Сестрички медицинские. Гэть выносьте всэ из
хаты: "И Кравчук казав: "Хлопьята...": Нар. песня на языке Верки Сердючки. Малиновский А. Пардон пацан! Мы заняты собой!: "Однажды встретил я на улице мальчонку...". Одесские куплеты и сюжеты (по темам) / Музыка нар.
27. Морщавка О. Сполохи свічки: Пісні та романси: [Для співу соло без
супроводу] / Олександр Морщавка. — К.: Муз. Україна, 2006. — 107 с.; 22 см. —
ISMN M-707502-66-2. — 500 пр. — [2006-99 н]
Зміст: Хто сказав, що любові нема? / Сл. А. Кислої. Тобі: "...замість квітів я дарую ці слова..." / Сл. О. Гаци. Сполохи свічки: "Не забути сполохи свічки..."; Сентябрь любви: "Любовь посещает невинные души весной..."; Запах материнки: "Були
в нас дні—у яблуневім цвіті..."; Покохала козака гуцулка: "Гей, дівчино-любко, буковинська зірко..." / Сл. В. Хвостик. Напиши мне письмо: "...о любви, о весне..." / Сл.
А. Гацы. Аленушка: "Я встал сегодня с солнышком..."; Річенька: "В’ється річенька
в’юнка поміж осокою..." / Сл. А. Кислої. Сміх—музика: "А я пам’ятаю щасливий
твій сміх..."; Діана: "Там, в Ойкумени на краю..."; Квітка першоцвіту: "Юність моя—
твої вуглини очі..." / Сл. В. Хвостик. Вальс-предчувствие: "Скоро лето, скоро лето..."
/ Сл. А. Гацы. Коль любить: "Когда умирает любовь..." / Сл. В. Хвостик. Барвінковий
віночок: "Вдягнув мені коханий віночок барвінковий..." / Сл. А. Кислої. Жіноча пора:
"Розчинюся в нитях бабиного літа..." / Сл. В. Хвостик. Буковинські зорі: "У джерельному поточку..." / Сл. А. Кислої. Віднеси мене, любий: "...у поле неоране..."; Чекання: "Листя древнього дуба..." / Сл. О. Гаци. Заблукала любов: "За садом квітучим—
широка межа..."; Грає вітер: "...у сопілку виграє..." / Сл. А. Кислої. Чужие мы: "Твоих
я больше не целую рук..." / Сл. А. Гацы. Зоряне кохання: "Зірками вкрите небо ча-
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рівне..." / Сл. О. Гаци. Чарівний вечір: "Запаморочно пахнуть матіоли..." / Сл. А. Кислої. Белый вальс: "Я был печальный..." / Сл. А. Кислой. Прощай: "Віддзвеніло літо в
запашних покосах..."; Я нікого ще так не любив / Сл. О. Гаци. Ты хоть раз в неделю
позвони / Сл. А. Гацы. Квітка надії: "Де подіти печаль за тобою в ясні літні ночі...";
Перехрестя доріг: "Лебедина печаль. Осінь, осінь мина..."; Твій голос: "В зажуренім
небі клубочаться хмари..." / Сл. О. Гаци. Хмельною весною: "Смеркання—то музика
ніжна..." / Сл. В. Хвостик. Моя любовь, прощай!: "Моя любовь последняя, прощай..."
/ Сл. А. Гацы. Діброва кохання: "Ця зустріч не перша, але й не остання..." / Сл. О. Гаци. Ходили роками: "...одними стежками..." / Сл. В. Хвостик. Вишня поздняя: "Расцвела в саду вишня поздняя.." / Сл. А. Кислой. Човен: "Кружляють чайки понад рікою..." / Сл. А. Кислої. Рідний краю, пробач: "Україно моя..."; Пісня серця: "Я до
тебе йшов усе життя..." / Сл. О. Гаци. Молюсь за Україну: "Моя країна—верба й
калина..."; Материнська хата: "Зелений любисток і холодна м’ята..." / Сл. А. Кислої.
Осиротіло батьківське подвір’я / Сл. В. Хвостик. Балада про скорботну матір: "Вдивляється мати у ключ журавлиний..." / Сл. А. Кислої. Батьків осокір: "Хата материнська, материнський двір..."; Мої зорі: "Мене все життя супроводжують зорі..." /
Сл. В. Хвостик. Туман, туманочку: "Налягає туман на долини..." / Сл. А. Кислої. Додому: "В заметілях осені смереки..." / Сл. О. Гаци. Жінка—квітка життя: "Бог—наймудріший у світі Творець..." / Сл. В. Хвостик. Господинею ходить осінь: "Стигнуть
яблука, груші в саду..."; Шумлять зелених весен прапори: "Відзвеніла весна. Крізь
співучі гаї..." / Сл. О. Гаци. Птах щастя: "...прилетить..." / Сл. В. Хвостик.
28. Нещерет Т. Замріяна Хортиця: Пісні та романси: [Для співу соло у супроводі і без супроводу] / Тетяна Нещерет. — К.: Муз. Україна, 2005. — 55 с.; 27 см. —
ISMN M-707502-51-8. — 250 пр. — [2006-06 н]
Зміст: Пінзур Й. Замріяна Хортиця: "Вже вечір спустився на синь-небокрай...".
Носик О. Дніпре мій: "...єдиний, радосте, перлино...". Пінзур Й. Пісня про солдата:
"На заході гриміла канонада...". Костенко Л. Я бачила, як плакали жита. Пінзур Й.
Комбат: "В моєму домі фотокартка на стіні...". Юрків Б. Я бачила, як плакали жита.
Пінзур Й. Я—сталевар: "...моя робота—криця...". Боєва Н. Матері: "Сорочку мати
вишивала доні...". Розчеши мамо, донечці коси. Пінзур Й. Журавлина пісня: "Коли
весною білий сніг розтане...". Ващенко С. Моя любов: "...моя любов—мій біль, моя
печаль..."; Розлука: "Листя облетіло з дерева густого...". Боєва Н. Я кохаю тебе:
"...простелилися килимом трави...". Носик О. Вечір: "Ой, гарно ж як той вечір знов
прожити...". Боровик Н. Зимовий вальс: "Біло-біло бігла-бігла...".
29. Петросян С. Пісні про Львів: [Для співу соло з умов. букв.-цифр.
позначеннями партії супроводу] / Сергій Петросян. — Л.: Ліга-Прес, 2005. — 21 с.:
фотогр.; 21 см. — ISBN 966-397-014-6. — 300 пр. — [2006-034 н]
Зміст: Місто Лева: "Львів—це гордість України..." / Сл. А. Канич. Місто моє:
"Вечірні вогні закружляли несміло..." / Сл. І. Долі. Львова святковий вальс: "Де сонце іскриться..." / Сл. Т. Василько. Чи бували ви у Львові / Сл. М. Петренка. Мій
любий Львів: "Розцвів у зорянім вінку..." / Сл. А. Канич. Мій Львів: "Уклін тобі доземний..." / Сл. Б. Косопуда. Я люблю тебе, Львове: "...повір!..." / Сл. А. Канич. Пісня
про Львів: "Золотава й небесно шовкова..." / Сл. Н. Макулович. Рідна вулиця: "Утіха"
моя мила вулиця Львова..."; Пегас над Львовом: "Якась незрима сила..." / Сл. А. Канич.
30. Пісні маминого серця: Пісенник: [Для співу (голос соло, хори) без супроводу] / [Редкол.: М.Г. Жулинський та ін.; Відп. ред., упоряд. та передм. Р.П. Радишевського]; Міжнар. шк. україністики НАН України. — К.: Просвіта, 2006. — 351 с.,
[32] с. іл.: іл.; 22 см. — ISBN 966-8547-62-4. — 3000 пр. — [2006-113 н]
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Зміст: Якубовський І. Я завжди з тобою, мамо: "Мамо, ластівко сивоволоса..."; Пісня про Бухарів: "Понад плесом розлогим Горині..."; Вірю в тебе, моя
Україно: "Україно, болить твоя доля..." / Сл. Р. Радишевського. А вже третій вечір:
"...як дівчину бачив..."; А дівчина по гриби ходила. Якубовський І. Без тебе, Олесю:
"...пшеницю возити..." / Сл. Р. Радишевського. Била мене мати; Біла береза: "...в печі
не була..."; Бодай ся когут знудив. Лисенко М. Боже Великий, Єдиний / Сл. О. Кониського. Боже, вислухай благання; Варенички: "Ой мій милий вареничків хоче...";
Вечір надворі, ніч наступає. Взяв би я бандуру / Сл. М. Петренка. Вийду на гору
крутую; Вийшли в поле косарі. Пашкевич А. Виростеш ти, сину: "...вирушиш в дорогу..." / Сл. В. Симоненка. Віють вітри, віють буйні; В кінці греблі шумлять верби;
В неділю пораненько. Білаш О. Впали роси на покоси: Пісня Романа з к/ф "Роман і
Франческа" / Сл. Д. Павличка. В саду гуляла; Гаю, гаю, зелен розмаю. Гей, ви,
стрільці січовії / Сл. К. Гутковського. Гей, десь далеко, на Волині; Гей, люди їдуть по
ліщину; Гей, наливайте повнії чари. Гей, там, на горі, Січ іде / Сл. К. Обуха. Гей у
лузі червона калина: "...похилилась..." / Сл. С. Чарнецького. Гиля, гиля, сірі гуси; Говорили-балакали; Голуб на черешні: "...голубка на вишні..."; Горіла сосна, палала;
Грицю, Грицю, до роботи. Савицький Р. Гуцулка Ксеня: "Темна нічка гори вкрила..." / Сл. Р. Савицького. Білаш О. Два кольори: "Як я малим збирався навесні..." /
Сл. Д. Павличка. Дивлюсь я на небо: "...та й думку гадаю..." / Сл. М. Петренка. Дощик, дощик. Козак Є. Думи мої, думи мої / Сл. Т. Шевченка. Закувала зозуленька;
Засвистали козаченьки; Заспіваймо пісню веселеньку; Зацвіла калина; Зеленеє жито,
зелене; Зелений дубочку; Зійшов місяць, зійшов ясний. Степовий Я. Зоре моя
вечірняя / Сл. Т. Шевченка. Іванку, Іванку; Ішов козак потайком; І шумить, і гуде.
Климовський С. Їхав козак за Дунай / Сл. С. Климовського. Гайворонський М.
Їхав козак на війноньку / Сл. М. Гайворонського. Їхав, їхав козак містом; Їхали козаки із Дону додому; Казав мені батько; Козак од’їжджає. Якубовський І. Козацьке
весілля: "Ой там за широкою брамою..." / Сл. І. Якубовського. Коли б мені рублик,
качалка. Гайворонський М. Коли ви вмирали: "...вам дзвони не грали..." / Сл. М. Кураха. Копав, копав криниченьку; Летіла зозуля: "...та й стала кувати..."; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку; Мала мати сина. Пашкевич А. Мамина вишня: "Знову
наснилось дитинство..." / Сл. Д. Луценка. Сабадаш С. Марічка: "В’ється, наче змійка, неспокійна річка..." / Сл. М. Ткача. Мені ворожка ворожила. Майборода П. Ми
підем, де трави похилі / Сл. А. Малишка. Місяць на небі, зіроньки сяють; На городі
буркун; На городі верба рясна; Накрутили кучері дівчата. Лісовол В. Наливаймо,
браття, кришталеві чари / Сл. В. Крищенка. На поточку-м прала. Янівський Б. Не
забудь: "...яка стрімка..." / Сл. Б. Стельмаха. Не питай, чого в мене заплакані очі;
Несе Галя воду; Не тьохкай, не тьохкай, соловейку. Білозір І. Ніби вчора: "...моя
мамо..." / Сл. П. Запотічного. Ніч яка місячна, зоряна, ясная / Муз. невідом. авт.;
Сл. М. Старицького. Одна гора високая; Ой важу я, важу. Лепкий Л. Ой видно село:
"...широке під горою..." / Сл. Л. Лепкого; Оброб. М. Гайворонського. Ой вийду я на
ту гору; Ой в полі тополя; Ой гиля-гиля, гусоньки, на став; Ой дівчино, шумить гай;
Ой за гаєм, гаєм; Ой з-за гори кам’яної; Ой ковалю, коваль-коваленку; Ой кум до
куми залицявся; Ой Марічко; Ой маю я чорні брови; Ой на горі калина; Ой на горі
пшениченька; Ой на горі та женці жнуть; Ой на горі цигани стояли; Ой наступила та
чорна хмара; Ой не світи, місяченьку; Ой орали хлопці ниву; Ой під вишнею, під
черешнею; Ой піду я до комори по муку; Ой піду я понад лугом; Ой при лузі, при
лужку; Ой спала я на сєнє; Ой сяду я край стола; Ой там, на товчку, на базарі; Ой там
при долині; Ой там, у темному гаю; Ой ти, дівчино зарученая. Кос-Анатольський А.
Ой ти, дівчино, з горіха зерня / Сл. І. Франка. Ой ти, місяцю; Ой ти, парубок; Ой у
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вишневому садочку; Ой у вишневому саду; Ой у гаю при Дунаю; Ой у лісі, на
полянці; Ой у лузі калина стояла; Ой у лузі та ще й при березі; Ой у полі верба. Ой у
полі вітер віє / Оброб. О. Кошиця. Ой у полі дві тополі; Ой у полі криниченька; Ой у
полі нивка; Ой у полі три криниченьки; Ой устану я в понеділок; Ой хмелю ж мій,
хмелю; Ой ходила дівчина бережком; Ой чиє то жито; Ой чий то кінь стоїть; Ой
чорна я си, чорна; Ой що ж то за шум учинився. Шамо І. Осіннє золото: "Багряний
лист, як цвіт кружля..." / Сл. Д. Луценка. Майборода П. Пісня про рушник: "Рідна
мати моя, ти ночей не доспала...". Плаче захмарене небо. Повій вітре на Вкраїну /
Оброб. В. Ступницького; Сл. С. Руданського. Повіяв вітер степовий / Оброб. А. Андрійчука. Подай, дівчино, ручку на прощання. По діброві вітер виє / Сл. Т. Шевченка.
Поза гаєм зелененьким. Верменич В. Поїзд із Варшави: "...спогади навіяв..." / Сл.
Л. Костенко. Поїхала баба в ліс; Посадила огірочки; По садочку ходжу; По цей бік гора:
"...по той бік друга..."; Причесався, прилизався. Крижанівський Д. Реве та стогне
Дніпр широкий / Сл. Т. Шевченка. Розпрягайте, хлопці, коні. Горчинський А. Росте
черешня в мами на городі / Сл. М. Луківа. Рости, рости, черемшино; Рушив потяг в
далеку дорогу; Сидить голуб на березі. Білаш О. Сину, качки летять: "На світанку
мати сповивала сина..." / Сл. М. Ткача. Соколи: "Гей дась, там, де чорні води..."; Hej,
sokoly: "Hej, tam gdzies z-ze czarnej wody...". Лисенко М. Сонце низенько: "...вечір
близенько..." / Сл. І. Котляревського. Спить ставок, де зарошені віти. Стоїть гора
високая / Сл. Л. Глібова. Стоїть дівча над бистрою водою; Стоїть явір над водою;
Сьогодні я дуже сумую. Там, де Ятрань круто в’ється / Оброб. М. Лисенка; Сл. А. Шашкевича. Там, під львівським замком; Там, попід лісом, темним бором; Та орав мужик
край дороги; Та попід нашим селом; Темна нічка-Петрівочка; Тече вода каламутна;
Тече річка невеличка; Ти ж казала в понеділок. Батюк П. Тихо над річкою:
"...ніченька темная..." / Сл. С. Черкасенка. Тихо навкруги / Сл. О. Богачука. Туман
яром, туман долиною; У полі береза; Цвіте терен: "...цвіте терен...". Чари ночі:
"Сміються плачуть солов’ї..." / Сл. О. Олеся. Лепкий Л. Час рікою пливе: "...як зустрів я тебе..." / Сл. Б. Лепкого. Івасюк В. Червона рута: "Ти признайся мені..." / Сл.
В. Івасюка. Михайлюк В. Черемшина: "Знов зозулі голос чути в лісі..." / Сл. М. Юрійчука. Чи ви, хлопці, спали. Купчинський Р. Човен хитається: "...серед води..." / Сл.
Р. Купчинського. Чом ти не прийшов; Чорна рілля ізорана. Бонковський Д. Чорнії
брови, карії очі / Сл. К. Думитрашка. Чорні очка: "...чорні очка...". Верменич В.
Чорнобривці: "Чорнобривців насіяла мати..." / Сл. М. Сингаївського. Чорноморець.
Лепкий Л. Чуєш, брате мій / Сл. Б. Лепкого. Злотник О. Чуєш, мамо: "Рідна мамо,
добра ти моя ненько..." / Сл. М. Ткача. Я в середу родилася; Я ж тебе Галю не лаю.
Як засядем, браття, коло чари / Сл. Ю. Федьковича. Білаш О. Як надійшла любов:
"Дзвенить у зорях небо чисте..." / Сл. Д. Павличка. Як поїхав мій миленький на
базар, до рідні. Як служив я в пана. Шамо І. Як тебе не любити, Києве мій: "Грає
море зелене..." / Сл. Д. Луценка. Якби мені не тиночки. Білаш О. Ясени: "...ясени..." /
Сл. М. Ткача. Я сьогодні від вас від’їжджаю. Колядки та щедрівки: Бог предвічний
народився; Бог ся раждає; В Вифлеємі новина; Возвеселімся всі разом нині; В полі,
полі; Дивная новина; Добрий вечір тобі, пане господарю; Колискова для Ісуса;
Красная пані; Небо і земля нині торжествують; Небо ясні зірки вкрили; Нова радість
стала; Ой у Вифлеємі сталася новина; Ой у полі сам плуг оре; Ой хто, хто Миколая
любить; Про Різдво Христово; Свята ніч; Там над Вифлеємом зірка сяє; Чи є вдома
пан господар; Щедрик, щедрик; Що то за предиво.
31. Пісні хвали: Різдво: [Зб. пісень без супроводу] / [Уклад. О. Корчевний, В. Хлиста; Авт. передм. Г.Я. Рьоттінг; Голов. ред. М. Романюк]. — Ірпінь: Центр християн. життя
України, 2006. — 41 с.; 22 см. — ISMN M-707508-04-6. — 5000 пр. — [2006-114 н]
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Зміст: У Вифлеємі нині новина; Тихая ніч: "...дивная ніч..."; Спас народився:
"...від Діви Марії..."; Радуйтеся всі люди, що є; По всьому світу: "...стала новина...";
Ой, у Вифлеємі: "...весела новина: радуйся..."; Тиша нічна: "...все тихо спить навколо..."; Небо і земля: "...небо і земля..."; Бог Предвічний: "...народився..."; Ясна на небі
зірка: "...засяла..."; Що то за Предиво; Радуйтеся усі люди; Ой, зійшла, зійшла:
"...правда на землю..."; Дивная новина: ..."...дивная новина..."; Дивная новина; Горит,
горит, не угасая; В Палестине Царь родился; Когда рождением Своим. Яблоцький С.
О, ніч свята: "О, ніч Різдва..." / Сл. С. Яблоцького. Вот Волхвы с Востока идут; Рождество—это праздник: "...света..."; Чудесна зірка: "...в небі сіяє..."; Вот Он в яслях;
Землю Юдейську: "...нічка вкрива..."; Христос Спаситель: "...в північ родився..."; Яке
Дитятко на руках; К яслям бедным: "...прибежали пастухи..."; Засіяла зірка на Сході;
Дивна сталася новина; В ночном саду: "...прозрачно и светло..."; Сьогодні ясна зіронька; Пізній вечір: "...небо в хмарах...". Ковальчук В. В минулі часи. Ой, над Вифлеємом: "...зірка сіяла..."; Нині радість стала; Зійшла зоря над Вифлеємом; В місті
Вифлеємі: "...сталась новина..."; Пастухи в полях дрімали; Темнесенька нічка:
"...тьмою все покрила..."; Старий рік минає: "...старий рік минає...".
32. Пісні хвали. № 3: [Для співу соло з умов. букв.-цифр. позначеннями партії
супроводу / Уклад., ред., макетування В. Карпич; Авт. передм. Г. Я. Рьоттінг; Муз.
ред. Т. Трегуб]. — Ірпінь: Вид-во центру християн. життя України, 2005. — 48 с. —
ISMN M-707508-03-9. — 5000 пр. — [2006-035 н]
Зміст: Душу мою к Тебе возношу; Вдали под небосводом; Ти моя сила у житті;
Как прекрасны вверху небеса; Ісус, Ти мій кращий Друг!; Буду жить под защитой
Твоих крыл; Иисус, Ты мой Господь; Господи, как странно; Господь, любви твоей
свет: "...сияет..."; Господь, я славлю Тебе: "...за все, що Ти зробив..."; Измени меня;
Ти є скала мого спасіння; Любовь Твоя о, Господь: "...бесконечна..."; Наче сніг:
"...наче сніг..."; Он здесь: "...Он здесь, хочет встречи Он с тобой..."; В тихий вечер
склоняю; Ты искупил мир: "...от греха..."; Куда бы я идти хотел; Иисус, Ты любовь
моя; Христе, Ти живеш в душі моїй; Церковь Господа, все вместе; Возношу Тебя,
Господь; Хвала Тебе, наш Господь; Край чудесный: "...нас ждет там..."; Ночное небо:
"...распростерлось над землей..."; Послав Бог Свого Сина; Осанна: "...осанна в
вишніх Богу..."; Скажи, ну что тебя сюда ведет; Иисус, я люблю Тебя; Свят Бог,
святы небеса; Пред Тобой склоняюсь я: "...Всемогущий Бог..."; Я постигаю сквозь
слезы и боль; Ти мій притулок є; Церковь Господа, ты невеста у Христа; Хай сповняє
Дух Господній: "...наше серце..."; Что хочет Бог?: "...если стану его..."; Я співатиму
Тобі, Господь; Создатель всей Вселенной: "...Всемогущий Бог...".
33. Попович В. Доля-лелітка: [Пісні для співу з умов. букв.-цифр. позначенням
акордів ф-но] / В. Попович, В. Кобаль. — Ужгород: Карпати, 2005. — 50 с.: фотогр. +
1 електрон. диск. — Сл. про авт. с. 3—4.; 30 см. — ISBN 966-671-093-5. — 250 пр. —
[2006-048 н]
Зміст: Ода пісні: "Ти мене в дитинстві колисала..."; Карпатська привітальна:
"Завітайте до нас в гості..."; Карпатський вальс: "У літньому небі грайливо...";
Здавалося нам: "...усе цвіло..."; Перше кохання: "Може, в житті вже щось сталось...";
Ти не вір: "Стала ти Жар-птицею у мріях-снах..."; Лелітка: "Коханий, заспівай...";
Доля схоче—не мине: "Я досі зустріч пам’ятаю..."; Нічна казка: Колискова: "Попід
вікна сонько ходить..."; Чекання: "Чому стоїш зажурений лелеко..."; Пісня юних літ:
"Коли огорне душу й серце туга..."; Доля-лелітка: "Обіцяв, обіцяв, що покличеш...";
Бабине літо: "Понад плаями, часом ярами..."; Пересторога: "Ніч зустрінемо з
тобою..."; Райські яблука: "У сад юності, де по яблука..."; Бути для тебе рікою: "Роки
пропливають всі чередою..."; Лебедине кохання: "Почуй мене, почуй, безжальний
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світу..."; Маки червоні: "Ніжні голівки маків червоних..."; Пісня молодого коваля:
"Пісня кузні вранці разбудила..."; Час кохати: "Не ходи навколо мене кругами..."; Зірка:
"Поговори ходять по усій окрузі..."; Вірю в Україну: "Повіяв вітер волі і свободи...";
Я за правдою поїду на Майдан: "Щоб розвіяти непевності туман..." / Сл. В. Кобаля.
34. Приходько М. Во Вифлеємі: Темат. пісен. зб.: [Для співу в супроводі бандури] / Марина Приходько. — Луцьк: Твердиня, 2005. — 37 с.; 21 см. — ISBN 9668770-02-1. — 525 пр. — [2006-080 н]
Зміст: Приходько М. Миколаєва ніч: "Місяць хмарку взяв на роги..." / Сл.
В. Слапчука. На святого Миколая: "Небо нині—наче сито..." / Сл. М. Мартинюка.
Дзень, дзень—Миколай: "Дзень, дзень, дзень-дзелень..."; Спалахнула на небі зоря /
З голосу Н. Сологуб. Найда Я. Йде у гості Миколай: "Через гори, через доли..." / Сл.
Й. Струцюка. Спи, Ісусе, спи; Тиха ніч: "...свята ніч..."; Нова радість стала; Нова радість стала: "...яка не бувала..."; На небі зірка ясна засяла; А вчора звечора; Во Вифлеємі нині новина; Вифлеємська зірка: "Темна ніч сповила...".
35. Рожко М. Дарунок невидимого птаха: (Вок. тв.) / Михайло Рожко, Інна
Багрійчук; [Авт. передм. І. Нагірняк; Літ. ред. І. Багрійчук]. — Чернівці: Технодрук,
2006. — 110 с. — Сл. про авт.: с. [2] обкл. с.: фотогр.; 21 см. — ISBN 966-8658-27-2.
— 500 пр. — [2006-081 н]
Зміст: Рожко М. Голос землі: "Іду понад берег, вітаючи хвилі..."; Краю любий
мій: "Помандрую світом через гори і ниви..."; Дороги: "Знову і знову, стежино, веди
до берегів..."; Музика землі: "Лунає музика лісів..."; Солдатські обеліски: "Прокидається травень, злітає на крилах..."; Доля: "Фотографій змінилося тло..."; Гармонія:
"Весна заплітає усміхнено коси..."; Моя молитва: "Є на світі багато доріг..."; Далекий
погляд його душі: "Летіло листя мені в долоні..."; Мамине слово: "Зашарілись кетяги
калини..."; Світлий спогад: "Мить—і світлий спогад оживає знову..."; Мамина радість: "Даруймо матусі усміхнені миті..."; На ріднім роздоллі: "Крізь шум верховіття
прилинуло слово..."; Нерозгадана мить таїни: "Всміхнулись привітно зелені Карпати..."; Журавлиний клин: "Я іду до вас..."; В обіймах рідної землі: "З народження
Шипіт загублені мрії..."; Засніжена стежина за селом: "Шепочуться вітри у гілках
вечорових..."; Простий сюжет: "Вже по-осінньому ліс мене, як мить, пригортає...";
Сходить місяц за рікою; Яблуня: "Поза вікна кущ калини квітом лине..."; Дарунок
невидимого птаха: "Я знову подивлюсь тобі у очі..."; Мальована мережка: "Якось мене розбудила зірочка..."; Дивоцвіт: "Перший вогник зорі..."; Минає день: "...заморилась хвиля, вже мовчить..."; Дві тополі: "Під вікном горобиною..."; Вальс таємної
зорі: "Обіймає мою весну..."; Чарівна мить: "А місто спить..."; Осіннє танго: "На самотнім вікні..."; Серпнева тиша: "В серпневій тиші в надвечір’ї ластівка..."; Запальна
співанка: "Над рікою ми стояли..."; Травневої мрії зоря: "Всміхнулась квітучими косами..."; Сонячні струни: "Шукало сонечко засмучену стежину..."; Диво-намистинки:
"Я сьогодні рано-рано встала..."; Віночок: "Я погляну у віконечко..."; Світанкові крила: "На землі світання знову..."; Бабусина стежка: "На зорі прокинусь, привітаю сонце..."; Краплини мрії: "Кличе радісно до школи нас дзвінок..."; Радість: "Мов у казці,
поряд ліс зашепотів..."; Лісова казка: "Літо посміхнулося ізранку..."; Казко, до побачення!: "Легкий промінчик сонця..."; Травнева усмішка: "Зацвіли травневі роси...";
Небесна пісенька: "Я візьму мале зернятко..."; Не пара: "Я іду щоранку..."; Веселка:
"Наді мною в небі голуба блакить..."; Твої квіти: "Перший вечір, перші квіти..."; Кольорове свято: "Завітало гарне свято..."; Літній піснеграй: "Промінь падає в долоні—
другу посміхнись..."; Добра казка: "Завітав казковий вечір нам на поріг..."; До зоряних висот: "Сонячною дниною..."; Надія: "Вітаю сонце щиро я..."; На крилі музик:
"Тепле сонце на вікні..."; Пісенний струм: "Зимовий вечір усміхається вогнями...";
Промені мрії: "Світяться зорі в кожному серці..." / Вірші І. Багрійчук.
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36. Рожко М. Суцвіття музики і слова: (Вок. тв.) / Михайло Рожко. — Чернівці: Технодрук, 2006. — 73 с.: фотогр.; 21 см. — ISBN 966-8658-26-4. — 500 пр. —
[2006-082 н]
Зміст: Моя Україно: "...зелений розмаю..." / Вірші М. Бояриної. Дністровський
край: "Мій край—чудова сторона..." / Вірші Т. Лаврук. Рідна серцю земля: "Іду я
схилами до рідного Дністра..." / Вірші Г. Мельник. Рідня: "Ой ти, рідна нене, ти одна
у мене..." / Вірші В. Васкана. Козацька слава: "Ми пісні співаєм..." / Вірші М. Рожка.
Рідна сторона: "Ранкові ниви шелестять хлібами..." / Вірші В. Васкана. Журавлі:
"Вже сині крила опускає вечір..." / Вірші С. Костюк. Мамина тривога: "З отчого порогу..." / Вірші Л. Топало. Лелека: "Вертався лелека..." / Вірші В. Мартинюка. Заспівай мені пісню, мамо / Вірші С. Костюк. Калинонька: "Калинонько! Ти—з маминої
пісні..." / Вірші В. Василашка. Маки: "Йшли в диму солдати—ні на крок назад..." /
Вірші С. Костюк. Мама: "...початок життя..." / Вірші М. Козуб. Моє село: "Закружляли між ярами заметілі..." / Вірші І. Нагірняка. Вдалині за селом: "...зеленіють
поля..."; Не по гріхах мене суди: "Я ще повернуся сюди..." / Вірші О. Бондара. Додому: "Далеко від дому, у небі чужому..." / Вірші В. Васкана. Не ламай любистку:
"Вже за нашу стріху заховалось сонце..." / Вірші В. Гандзія. Наша пісня: "Братіку, у
нас є пісня..." / Вірші Т. Лаврук. Вишня: "Ще не згасла кохання весна..." / Вірші
Г. Заболотної. Яблука любові: "Подарує осінь..." / Вірші В. Васкана. Посівалочка: "Ой у
полечку, та й іздалечку..." / Вірші В. Гандзія. Волошкові очі: "Достигають черешні і
троянди в цвіту..." / Вірші В. Васкана. Вечір на Дністрі: "Знову вечір над Дністром..."
/ Вірші Т. Лаврук. Через тії очі: "Гей, піду я знову в голубінь Дністрову..." / Вірші
В. Гандзія. Над Дністром-рікою: "...ген веселка грає..." / Вірші Т. Лаврук. Вірність: "Закипіло цвітом черешнево..." / Вірші В. Васкана. Зоряний вечір: "Ввечері, коли місяць сріблястий..." / Вірші Т. Лаврук. Жартівлива: "Ой у річці вода бистра..." / Вірші В. Вознюка.
Сто надій: "Біжить стежина до Дністра..."; Дівоча пісня: "Сьогодні вишня розцвіла..." /
Вірші Т. Лаврук. На горбочку два дубочки / Вірші В. Гандзія. Ми і дощ: "Сьогодні вперше я йду на побачення..." / Вірші Т. Лаврук. Стежина: "Кожен ранок, як сонечко зійде..." /
Вірші В. Васкана. Буковиночка: "Йшла весела дівчина стежинами..." / Вірші М. Рожка.
37. Сорока С. Лети, моя мелодіє!: [Пісні у супроводі ф-но і без супроводу] /
Софія Сорока; Передм.: В. Габореця, Н. Петій-Потапчук. — Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2006. — 80 с.; 29 см. — ISBN 966-8946-10-3. — 300 пр. — [2006-083 н]
Зміст: Гайдук В. Молитва за Україну: "За Україну я молю Тебе, мій Боже...";
Благословення: "Як рушаєш, сину, у світи далекі..."; Реквієм голодомору: "Гіркий,
страждальний, незабутній..."; Не покидай мене, моя рідненька: "Вставайте, мамо, бо
уже ранок..."; Моя доля: "Вона бачила горе і сльози..."; Весняно-чарівна: "Зійшла з неба
зірка на сцену мистецтва..."; Я чекаю тебе, мій коханий / Сл. С. Сороки. Матій П. Боже, прошу, дай терпіння; Благословення: "Як рушаєш, сину, у світи далекі..."; Прости
мене, мамо: "...за гріх мій синівський..."; В дарунок мамі: "Я подарую квіти мамі...";
Моєму дідусеві: "Я тобі, любий дідусю..."; Ужгород: "У сакур цвітіння і білі каштани..." / Сл. С. Сороки. Циганин В. Рідна мова моя: "Немов зоряна ніч і ранкова роса..."; Маестро: "Тепло в душі і доброта..."; Вітальна: "Відкликається пісня луною...";
У вирій: "Пора пташкам в далекий край..."; Мій коханий: "...я живу тобою..."; Я чекаю
тебе: "...дні і ночі..." / Сл. С. Сороки. Керецман І. Мої Карпати: "...сиві вершини..." /
Сл. С. Сороки. Керецман М. Я живу тобою: "Мій коханий, я живу тобою..." / Сл.
С. Сороки. Жабляк М. Першій вчительці: "Благородна і чарівна..."; Вихователям: "Я вихователям своїм пісню співаю..." / Сл. С. Сороки. Маник О. Я чекаю тебе, мій коханий
/ Сл. С. Сороки. Ленюська Т. Недоленька: "Чому, недоленько лиха..." / Сл. С. Сороки.
Худа О. Молитва за Україну: "За Україну я молю Тебе, мій Боже..."; Мої Карпати:
"...сиві вершини..." / Сл. С. Сороки.
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38. Хаврусь С. Божий дар: Зб. пісень: [Для співу (голос соло, хори) без супроводу] / Сергій Хаврусь; [Передм. М. Щербака; Ред. авт.]. — Черкаси: Кур’єр, 2004.
— 131 с.: іл.; 20 см. — ISBN 966-7988-08-9. — 1000 пр. — [2006-120 н]
Зміст: Духовні пісні: Голгофа: "Чую гомін людей, бачу Мужа ведуть..." / Сл. Л. Уменко. Впала Зірка Полин / Сл. С. Хавруся. Патріотичні пісні: Бути українцем—Божий
дар: "Коли на думку смуток напливає..." / Сл. С. Хавруся. Україно! Ти для мене
диво! / Сл. В. Симоненка. Думи про Батьківщину: "О здрастуй, мій сонячний краю..."
/ Сл. О. Гончара. Слався, Вкраїно!: "Вже грає веселка барвиста..."; Моя Україна:
"Дніпровськії гори, дніпровськії хвилі..."; Серце України: "Пливли роки лавиною
стрімкою..."; Наша Вкраїна—то рідная мати: "Синєє небо, зелені Карпати..."; Купина
ти моя неспалима: "Як Батия орди був кривавий вояж..."; Слава Кобзаря: "Канів над
Дніпром. Ген крута гора..."; Славний наш Нечую: "Не забути людям доброго
Нечуя..."; Стеблівська козацька: "Гей, у Стеблеві над рікою..."; Пісня про гетьмана Стеблівця: "Як славний гетьман Сагайдачний..."; Ясна зірниця світова (Богданів марш):
"Палають зорі угорі..." / Сл. С. Хавруся. За горою сонце сходить / Сл. М. Щербака.
Горою і долом / Сл.: І. Шевченка, В. Фесуненко. Хору ветеранов: "Ваши судьбы—
это ваши песни..." / Сл. В. Шмаренкова. Лірико-патріотичні пісні: На розпутті
кобзар сидить / Сл. Т. Шевченка. Лебедина пісня: "На болоті спала зграя лебедина..."
/ О. Олеся. Краю мій зелений: "В мерехтливих росах знов іде світання..." / Сл. М. Стельмаха. У мене донечок п’ятірко: "Спинився вітер на осонні..." / Сл. М. Щербака. Материнська туга: "Як щастя, тебе я плекала..." / Сл. В. Ткаченко. Доле ж моя, доле:
"У степу безкраїм..." / Сл. І. Криклі. Одцвіла у саду калина: "У бою завойована воля...";
Моє село: "...красотами багате..."; Пам’ятатиму завше домівку: "Вже давно не живу я
у хаті..." / Сл. С. Хавруся. Рідна моя сторона: "В’ється до хати стежина..." / Сл.
Н. Лось. Славна черкаська земля: "Буйно цвітуть вишники..."; Чудесная Рось: "Ніжна,
чудесная Рось..." (Стеблівський вальс) / Сл. С. Хавруся. Рось: "Як би я не тішивсья
тобою..." / Сл. О. Матійка. Милий Стеблів: "Сниться щоночі шлях заповітний..." / Сл.
С. Хавруся. Стежина Івана Нечуя: "До Стеблева не йду, а лечу я..." / Сл. М. Щербака.
Древній Корсунь молодіє: "Довкола верби розпустили коси..." / Сл. С. Хавруся.
Богуслав: "Я буду домівку любити..." / Сл. О. Матійка. Місто краси—Трускавець:
"У передгір’ї Карпат..."; Тебе не забуду, рідна Ялто: "О Ялто наша, чарівнице Ялто..." /
Сл. С. Хавруся. Пісня про Рокитне: "Знову сонечко в небо блакитне..."; Ми не забудем рідну Комарівку: "Прийшла весна. Веселощі довкола..." / Сл. М. Щербака. Кришталевий келих пива "Оболонь": "Я люблю наш Київ, нашу Оболонь..." / Сл. С. Хавруся. Ліричні пісні: Над Дніпровою сагою; Оце і вся моя дума; Рости, рости, моя
пташко / Сл. Т. Шевченка. У любистку матінка купала / Сл. Л. Уменко. Рідна мамо
моя: "Простелились стежки від ставка до воріт..." / Сл. М. Щербака. Мати печалиться: "Там на Поліссі, у тихому закуті..."; За туманами сивими / Сл. С. Хавруся.
Ходімо туди, де нічка ніжна: "Ходім туди, де дуб з вербою..." / Сл. О. Олеся. Акації
ніжні: "Дихають тихо акації ніжні..." (За мотивами поезії О. Олеся "Літньої ночі") /
Сл. С. Хавруся. Над Бугом: "Сядем тут відпочинемо, друже..."; Віхола: "Нагадала мені віхола..." / Сл. О. Гончара. Перша любов: "Молодість—сміх, молодість—цвіт...";
Радосте моя кароокая: "Світ мені—не світ, як тебе нема..."; Поспішає хлопчина:
"В’ється круто стежина..."; Коло криниці: "Коли вона приходила по воду..."; Ти така
хороша: "Дні такі погожі, і пора весняна..."; Волошки у житі: "...росою умиті..." / Сл.
С. Хавруся. Медовий місяць: "...медові днини..."; Без тебе я, немов земля без неба:
"Сховався день у золотій пшениці..." / Сл. М. Щербака. Очі терновії: "В небі засяяли
зорі казковії..."; Кохання: "О ночі, весняні світання..."; Повертайся, надіє: "Осінь серце печалить, осінь душу не гріє..."; Їхав степом козаченько; Йдуть козаки із походу;
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Козаки додому поверталися; У Іванка серце в’яне; А я люблю: "Надворі сніг, прийшла зима..."; А я—несуджена твоя: "Моє життя було блаженне..."; Забудь, мила: "Над
річкою, над тихою..." / Сл. С. Хавруся. Одсвітили, мов зорі, літа: "Знов у юнь повела
мене дівчина..." / Сл. М. Щербака. Та не згасла зоря: "Ой куди відлетіли літа..."; Ти
прилинь до мене: "...буйним вітром..." / Сл. Н. Христенко. Берізка: "В платті білому
берізка..."; Прийди: "Закотилось на заході сонце..." / Сл. П. Лусти. Отпусти ты меня:
"...отпусти..." / Сл. Л. Уменко. Пора отворотная: "Видно осень—пора отворотная..." /
Сл. В. Прошина. Бродить казка берегом: "Луг туманом встелено..." / Сл. М. Щербака.
"Что прошло—не вернуть...": (Пісні на поезії С. Єсеніна): Я последний поэт деревни; Никакая родина другая: "Спит ковыль. Равнина дорогая..."; О пашни: "Как
птицы, свищут версты..."; Береза: "Белая береза..."; Пусть я буду любить другую:
"Вечер черные брови насопил..."; Только о ней лишь пою: "Сыплет черемуха снегом..."; Пускай ты выпита другим; Лиходейская разлука: "Под венком лесной ромашки..."; Не гляди на меня с упреком; Любить лишь можно только раз: "Какая ночь!
Я не могу..."; Темна ноченька: "...не спиться..."; Что прошло—не вернуть: "Не вернуть мне ту ночку прохладную..."; Поет зима—аукает / Сл. С. Есенина.
39. Шантир Є. Кораблик: [Зб. сучас. укр. та рос. пісень] / Євген Шантир; [Муз. ред.
Ю. Кутєпов; Літ. ред. Л. Овсянникова]; Асоц. діячів естрад. мистецтва України. — Дніпропетровськ: Зоря, 2006. — 97 с.; 24 см. — ISBN 966-8103-34-3. — 500 пр. — [2006-089 н]
Зміст: Українські пісні: Берізки: "Привітливо щирі..."; Гімн Україні: "Вітри
твої, Вкраїно, вільні..."; Гуляють українські козаки!: "Час настає і працьовиті всі такі..."; Кохання: "Моя Україно, скажи..."; Кохання, що на світі лиш одне: "Гуляє вітер
і мені весь час шепоче..."; Красень-листопад: "Почуття і дні..."; Моя дівчина, ти—це
моя юність: "Я пам’ятаю той чудовий вечір..."; Ось та Зірка!: "Я сьогодні, друзі назавжди..."; Україно моя: "Україно, я свято люблю..."; Я маленьке дівча: "Вчора кукли
свої..." / Сл. Є. Шантир. Русские песни: А я уеду на такси: "У нас судьба друзья,
одна..."; В судьбе была война; Вальс любви: "Кружит вечно любовь..."; Вокзальный
вальс: "Утро раннее сердце встревожит..."; Вращается быстро Земля: "Зима, как невеста, бела..."; Выборы: "Нынче конкурс объявлен большой..."; Девушка: "Солнце
спряталось за горизонтом..."; День рожденья!: "Ты пришел ко мне, мой День рожденья..."; Друзья мои: "...у каждого дорога..."; Заманчивый снег: "Где-то в мире есть
сказочный лес..."; Золотая осень: "Вечер низкие тучи подарит..."; И с Богом в душе!:
"Судьба, как корабль в океане..."; Иисус Христос Воскрес!: "Сверкают вечными
огнями звезды..."; Капельки удачи падают дождем; Кораблик проплывает под мостом; Красивый вечер: "Крутые штормы..."; Мальчишки: "На планете Земля..."; Маяки: "На просторах жизненных..."; Мне искренне скажите о любви: "Моя судьба с весною навсегда..."; Мое лето пришло!: "Вот и время пришло золотое..."; Моя дорога:
"Хочу идти я вместе с Богом..."; Незнакомка: "День обычный клонился к закату...";
Новые ветра: "Наступило время..."; Новый год: "Время быстро ушло..."; Новый год
начинает разбег!: "Праздник Нового года звучит..."; Осенний бал: "Собрались над
землею облака..."; Первое сентября: "Вот Первое настало сентября..."; Праздник
зимы: "Здравствуй, белокурая..."; Ты со мною, Христос!: "Слава Дню Рождества...";
Учитель: "Постоянно рождается время..."; Цветы, цветы: "Любовь моя, красивыми
полями..."; Чайки: "...мои чайки над волною..."; Это ж надо так влюбиться!: "Раскрасавица—природа..."; Я люблю эту жизнь, как весну!: "Нынче долго туманы клубились..."; Я мальчишка озорной: "Я мальчишка, я мальчишка озорной..."; Я—Шумахер на Млечном пути!: "Каждый день, как на старт, выхожу..." / Сл. Е. Шантырь.
40. Шаройко В. В тому році не було зими: [Зб. пісень] / Василь Шаройко. —
К.: Літопис-ХХ, 2005. — 33 с.: іл.; 20 см. — Про авт.: с. 3. — ISBN 966-7252-36-1. —
1000 пр. — [2006-090 н]
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Зміст: Стеренко В. Односельці: "Дорогі ви мої односельці...". Телюк В. Чом
же й досі ти ще не приїхала?!: "По ночах тепловози тривожно кричать...". Стеренко В.
Догодила: "Вже, Онисько, не прощу..."; Яблуневий цвіт: "...яблуневий цвіт...".
Телюк В. Пісня про Чистопілля: "Я приїхав знов і чистий полем..."; В тому році не
було зими: "Гаснуть десь за обрієм літа...". Шейченко А. Найрідніші: "Щоб про вас
написати схвильовані вірші...". Коновалов В. Тебе забуть не в силі я: "Тебе бабусею
зовуть...". Телюк В. На братській могилі: "...не в’януть вінки...". Коновалов В.
Гріховодниця: "Як зустрілась однокласниця...". Телюк В. Найсильніше чуття на
землі: "Як зв’язала любов нас обох залізницею...". Стеренко В. Диваки: "Прошуміли,
промчали роки...". Коновалов В. Вчителі: "Тривожно і радісно серце заб’ється...".
Телюк В. Пісня про онуку: "Я тобі заявляю з журбою...".
41. Шевчук І. Калинові барви. Кн. 2 / Ірина Шевчук; [Авт. передм. В. Коваль;
Літ. ред. Л. Веремієнко]. — Львів: Вид. Сорока Т.Б., 2005. — 131 с.: іл.; 30 см. — Б.т.
— ISBN 966-8460-07-3. — [2006-93 н]
Зміст: Молитва дитини: "Коли я спатоньки лягаю..."; Милість серця: "Бувають
люди з Ангелами схожі..." / Сл. А. Хімко. Я чекаю Миколая; Різдво: "Січневий тихий
вечір, зійшла перша зоря..."; Різдвяні дзвіночки: "Сьогодні святкує усенька земля...";
Різдвяні колядки: "Нам прийшли із давнини..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Вербна неділя:
"Стоїть край водиці чарівна вербиця..." / Сл. А. Хімко. Великодні писанки: "Великоднії свята..."; Деркач: "Ось деркач, ось деркач..."; О, Україно, моя ти земля: "Край дороги тополі стрункі височать...". Моя земля—земля свята: "Я не був за дальніми морями..." / Сл. В. Симоненка. Галичина: "Неопалима купина..." / Сл. Н. Папроцької.
Наша Галичанка: "Ой складу я дивну пісню..." / Сл. А. Хімко. Рідний Львів: "Красене
Львове тебе називаю..."; Жінки-герої: "Понад рідним краєм пролітають гуси..."; Борцям за волю України: "На могилах в ріднім краї є березові хрести..."; Батьківський
поріг: "Я люблю тебе, рідний мій краю..."; Мій Червоноград: "Є в кожному серці
частинка добра..."; Ми мандруєм: "Краю мій, моя ти земле неозора..."; Рідна вчителько моя: "Золотиста осінь грає ніжну музику свою..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Мона
Ліза: "Вийша ніч в вбранні новому..."; Роксолана: "З глибокого століть нашарування..." / Сл. Н. Папроцької. Чари очей: "Ні чаклунки старої зілля..." / Сл. М. Дубицького. Кропива: "Прибилась осінь у сади..."; Вже на дерева сипле мідь"; Таємниця: "В твоїх очах лукавий сміх..."; Серця поклик—не гріх / Сл. Н. Папроцької. Знову осінь співає пісні: "Знову осінь у сад завітала..."; Ти поклич—і я приду: "Наступає
осінь рання..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Вокзал стривожено гудів: "...відходив поїзд мій
на Львів..."; Я літала до півночі уві сні / Сл. Н. Папроцької. Це весілля луна: "У святковому залі в цей час..."; Образ твій дорогий: "У вечір той літній, коли ми зустрілись..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Таке воно моє кохання: "Не знаю, що за диво-дивина..."; Моє життя немов смугаста ковдра вкрила / Сл. Н. Папроцької. Зозулині черевички / Сл. А. Хімко. На Івана, на Купала; Осене: "Вже так сонечко не гріє...; Горобинонька: "...сумна..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Кошеня: "Дощем дрібним..." / Сл.
Н. Папроцької. Росинка: "З ясним сонцем вигравали..."; Зернятко: "Гідно щоб життя
прожити..."; Леліточки: "Зростаєм ми під сонечком..."; Тайстра: "В синь Карпат, генген, ген-ген..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Кохання пластуна: "Візьму кохану на Говерляну..." / Сл. В. Квітневого. Доброта: "Я хочу, щоб в світі..."; Заспівай: "Сонечко ясне
яскраво нам сяє..."; Зимонько, прийди: "Тихо навкруги..." (Варіант А, Б); Весна
прийшла: "Веснонька прийшла..."; Посміхайся: "І весела, й радісна, й щаслива..."; Телефон: "Новий день настає..."; Пісня "осені": "Я в осінній кошичок покладу..." / Сл. і
муз. І. Шевчук. Плакуча доля: "Не хилися, вербо, в воду..."; Гей, у горах Гологорах /
Сл. В. Квітневого. Верестовський А. Ой, подруженьки: "...як тяжко коротати юний
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вік": Хор із опери "Аскольдова могила" / Сл. І. Шевчук. Мендельсон Ф. Весільний
марш: "Ми молодій парі..." / Сл. І. Шевчук. Лебедина вірність: "Вже верба плакуча
коси розпустила..." / Сл. і муз. І. Шевчук. Осінь в місті Лева: "Була осінь в місті
Лева..." / Сл. З. Масного. Агапкин В. Прощання слов’янки: "Не змовкав марш "Прощання слов’янки"..." / Сл. І. Шевчук. Огінський М.К. Полонез "Туга за батьківщиною": "О, рідний край! О, рідна земля..." / Укр. сл. І. Шевчук, пол. сл. Г. Шимульської.
Див. № 6, 77, 163

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого і сольного співу
з супроводом та без нього
42. Багмут Н. Я—українка: Пісен. зб.: [Для співу без супроводу]. — К.: ЕксОб,
2006. — 67 с.; 22 см. — ISBN 966-7769-48-8. — 1000 пр. — [2006-014 н]
Зміст: Молитва за Україну: "Матінка-земля в нас одна єдина..."; Вишиванка:
"Є у мене вишиванка..."; В маминому дворику: "...квітка розцвіла..."; Віночок: "З барвистих квітів рідної землі..."; Щасливе дитинство: "Я намалюю синє небо..."; Село:
"Як прийде красне літечко..."; Під вільним небом України: "У тихім сквері..."; Моя
учителько: "Так схожа на матусю учителька моя..."; Маленький мій дружок: "Мені
подарували цуценя..."; Країна щастя: "Ми теплом землі зігріті..."; Ми з київського
краю; Русалонька: "Синє море, жовтий пісок..."; Човник долі: "Літній вечір зорями
порошить..."; Вальс шкільний останній: "Відлунав останній дзвоник і для нас...";
Любов врятує нас: "Люблю цей світ—прекрасний і жорстокий..."; Болить в душі моїй
Чорнобиль; Я-українка!: "Я маю ласку жити на цій святій землі..."; Моя Україна: "На
півдні і на півночі..."; Сини України: "Зростають хлопчики, синочки ясноокі..." / Сл.
Н. Багмут. Броварська сторона: "За борами бори..." / Сл. С. Олійника. Бровари—місто свободи!: "Пристоличне місто наше..."; Мій Києве: "Андрій Первозванний предрік
тобі славу..."; Пісенна моя дорога; Броварський вальс: "Я люблю тебе, місто моє..." /
Сл. Н. Багмут. Дніпро говорить із Десною: "Де трави цвітуть навесні..." / Сл.
А. Лемпицького. А що на серці: "Чекала з армії два літа..." / Сл. М. Луківа. Сало: "Знов
дорога повела..."; Варенички: "Чи я ж не українець не козак..."; Український борщ:
"Все, що росте на українському городі..."; Я—скрипка твоя: "Я скрипка, на якій ти
граєш..."; Любов і висота: "Полину за тобою я хоч на край землі..." / Сл. Н. Багмут.
43. Бак І. Наша пісня: [Зб. пісень для співу (голос соло, хори) без супроводу] /
Іван Бак; [Муз. ред. Л. Лукашенко; Літ. ред. І. Колцун]; Упр. освіти Сум. міськ. ради,
Інформ.-метод. центр. — Львів: Камула, 2006. — 71 с. — Сл. про авт., с. 3.; 20 см. —
Б.т. — ISBN 966-8343-54-9. — [2006-055 н]
Зміст: Страждальна мати: Україно моя!: "...Україно..."; Пісня про Івана Мазепу: "Ти вічний символ боротьби..." / Сл. Р. Бучка. Закатована пісня: "Народ співав
"Червону руту"..." / Сл. Р. Керика. Радіаційний голокост: "Заплакала Україна..." / Сл.
Я. Лозового. Страждальна мати: "Печаль печаттю почорнила долю..." / Сл. С. Праск.
Синові: "Пролетять, мов лелеки, літа..." / Сл. Р. Керика. Материнське серце: "Коли
сади цвіли вишневі..." / Сл. І. Бака. Майдан Незалежності: "Сотні тисяч прийшли на
Майдан..." / Сл. Р. Бучка. Надбужанський край: Місто над Бугом: "Місто старинне,
місто прекрасне..." / Сл. Р. Бучка. Надбужанський край: "Наш Надбужанський край
родимий..." / Сл. І. Бака. Село над Гологіркою: "Красне—село є прекрасне..." / Сл.
Р. Бучка. Дума про річку Ославу: "Ой, не чуєш ти, Ославо..." / І. Бака. Стежками
юності: Гімн гімназії: "Квітни, гімназіє, доме наш рідний..." / Сл. С. Гудими. Рідна
школо: "Де Солотвина блакитна..." / Сл. Л. Ціхотської. Випускний бал: "Сьогодні
востаннє зустрілись у школі..." / Сл. Р. Бучка. Пливе життя ріка: Без страждання
нема розуміння / Сл. Р. Керика. Звуки музики: "О, музики прекрасний дивосвіт..." /
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Сл. І. Бака. Моя мамо: "Заспівай мені пісню..." / Сл. Л. Ціхотської. Чорна троянда:
"Розцвіла троянда чорна..."; Плач скрипки: "Чарівно скрипко, чом ти плачеш..."; Чи
можна з юністю зустрітись; Балада про коней: "Через поле мчали коні..." / Сл. В. Демцюх. Літа, літа, куди ви так пливете / Сл. Р. Керика. Дороги долі: "Дві дороги-доріженьки..." / Сл. В. Демцюх. Джерело любові: Дві долі: "У твоєї долі калина у полі..."
/ Сл. І. Кащака. Ой у полі криниченька / Сл. Ю. Хрущ. Чарівнії сни: "І знов гай розвився, і знову весна..." / Сл. І. Бака. Іванна: "Колосся шепоче шовкове..." / Сл. Л. Ціхотської. Джерело любові: "Не висихає джерело любові..." / Сл. Р. Керика. Ви скажіть смереки: "Сонце сховалось за гірські вершини..." / Сл. І. Кащака. Жоржини:
"Знов радіє душа..." / Сл. Л. Кукуян. О, танго, танго!: "Чарівне танго знов лунає..." /
Сл. В. Демцюх. Загадка кохання: "Не вічні ми, ніщо не вічне..." / Сл. Р. Керика.
44. Василенко, К. "З чистої криниці...": Пісні, вірші, проза / Катерина Василенко; [Авт. передм. С. Шевченко]. — К.: ОО Купріянова, 2005. — 80; 29 см. — ISBN 9668668-25-1. — 500 пр. — [2006-058 н]
Зі змісту: Володько Г. Моя Україна: "Сонячні ранки, чисті джерела, все то моя
Україна..." / Сл. К. Василенко. Василенко К. Козацька: "Під вербою річка поспішає,
в’ється..."; Київ рідний мій: "Я люблю твої каштани навесні..." / Сл. К. Василенко.
Свилюк М. До ясеня-красеня: "Ой зірвала дівчинонька яблучко червоне..." / Сл.
К. Василенко. Василенко К. Я ж твоя дружина, не чиясь...: "З чистої криниці зачерпну водиці..."; Отаман: "Вже розквітла акація біла, отаман біля неї стояв..."; Сьогодні
ти вдома: "Я на ласку щедра, сповиту любов’ю..."; Лукава я: "Розцвіла моя ожина, до
вікна схилилася..."; Пісня далеких доріг: "Знаю, про далекі рейси мрієш і водити лиш
авто ти вмієш..."; Гордячка: "Ой, циганко молода, нащо нагадала..."; Акація цвіте:
"Цвіте, цвіте акація, дивує білим цвітом..."; Мелодія печалі: "Звучить мелодія печалі і
я у морі самоти..."; Ой, зима: "За вікном білий сніг рівнесенько стелиться..."; Заплакані жоржини: "Під дощем заплакані жоржини..."; Чарівне ім’я: "...дівчина мала, лиш
лукаво глянула з під вій...": з репертуару нар. артиста України О. Василенка / Сл.
К. Василенко. Володько Г. Подаруй комплімент: "Пані елегантність, комплімент
дозвольте..." / Сл. К. Василенко. Горчинський А. Примадонна: "Зустрів тебе колись
я на концерті..." / Сл. А. Горчинського. Клапан Р. Експериментальний імідж: "Мабуть я занадто імідж свій змінила..." / Сл. К. Василенко. Володько Г. Мрії на дачі: "Я
на дачі живу у вишневім садку..." / Сл. К. Василенко. Бурмицький О. Жарти люблю:
"Цілий день тебе чекала..." / Сл. К. Василенко. Володько Г. Огірочки-ніжинські: "Із
Десни, із Десни потекли струмочки..." / Сл. К. Василенко. Москаленко Є. Море:
"Шепіт хвилі біля моря, як сталось, не знаю..." / Сл. К. Василенко. Василенко К.
Диво солов’їне: "Сірі соловейки та не всюди, там, де ще джерельна б’є вода..." / Сл.
Л. Татаренка. Василенко К. Пам’ять першої любові: "біліли вишні, яблуні біліли, я
вітерців чекала, як сватів..." / Сл. С. Шевченка. Василенко К. На схилах Дніпра: "Черемхова гілка, вечірня пора..."; Побажай удачі: "Не печалься, не журися, мила...";
Межа: "Обцілую тебе очима, ніжним поглядом обів’ю..." / Сл. М. Луківа. Василенко К.
Шумить гроза: "Не сумуй, обминеться біда, обминеться печаль самоти..." / Сл. С. Шевченка. Василенко К. Бабусині очі: "І онуків і правнуків є, як ромашок на літньому
лузі..."; Обізвись лелекою: "Пропливають літа, мов хмаринки, знову доля мене обмина..." / Сл. В. Кленца. Василенко К. Олександре: "Не зваблюйте мене шляхетний пане..." / Сл. Л. Петрової. Василенко К. Кіно, кіно: "Ти запроси мене в кіно, його магічна сила вічна..." / Сл. С. Шевченка. Василенко К. Новий рік: "Вечір зимовий настояний дивними чарами..." / Сл. М. Салка. Василенко К. Колискова: "Спи, малий
синочку, в теплім сповиточку..." / Сл. А. Григорука. Безугленко Л. Я козак ще малий: "Дідусь коника сідлає онука навчає..."; Цвіркунчик: "Жив на світі стрибунець,
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цвіркунчиком звати..." / Сл. К. Василенко. Василенко К. Пісенька про "Малятко":
"Журнал цей незвичайний і мудрий і повчальний..." / Сл. О. Кротюк. Василенко К.
Безкозирочка: "Біля моря я жила, там де хвиля з під весла..."; Морячка: "Я морячка, я
морячка, горда тим ходжу..."; Хусточка-хустинка: "...завжди при тобі..."; Я запрошую
на вальс: "Познайомив дивний вальс, він звучав колись для нас..." / Сл. К. Василенко.
Безугленко А. Батьківський поріг: "І біла хата і садок..."; Земляки: "Прилуцький
край, казковий рай..." / Сл. К. Василенко. Василенко К. Прилуччина рідна: "Прилуцький край—казковий рай..." / Сл. К. Василенко. Василенко К. Склозавод: "Біжить в Дніпро ріка Ірпінь і грає синь нестримних вод..." / Сл. В. Кленца. СтаматіОленєва Т. Скажи мені...: "...ласкаве ніжне слово..." / Сл. К. Василенко. Василенко К.
Хліб і сіль на столі: "Мати вчила з людьми розмовляти..." / Сл. М. Сингаївського.
Титаренко В. Я посол країни Україна / Сл. К. Василенко. Василенко К. Золотая
рибка: "А за вікном пахуче літечко..." / Сл. Т. Стаматі-Оленєвої.
45. Вовк В. Світи, моя зоре, світи: [Пісенник: Для співу соло без супроводу] /
В. Вовк, Є. Гущин; [Авт. передм. Т. Гущина]. — К.: Муз. Україна, 2005. — 72 с.; 21 см.
— ISMN M-707502-55-6. — 500 пр. — [2006-02 н]
Зміст: Світи моя зоре, світи...; Очей криниця: "Дивлюся в криницю..."; Елегія:
"За даллю даль..."; Пов’яжу тебе хмільними веснами; Білі айстри: "...мені подаруй...";
Напливає туман; Тільки мій: "Забіліли сніги..."; Падає сніг: "Тихо падає сніг...": Танго; Завітаю я до тебе в сни; Первоцвіт: "Хай весніє душа..."; Світло мрії: "Горіла золотом свіча..."; Світло юності: "Невже ти плотська і реальна..."; Лебедина суть: "Гуком-перегуком дихає весна..."; Лемеші пам’яті: "Не дивися так благально..."; Моя
любов: "Тебе милую, тебе люблю..."; Моїй веснянці: "Квітувала весна..."; Колискова
для донечки: "Місячне сяйво лине з віконця..."; Повертайся, ластівко: "Із-під рідної
стріхи злетіла..."; Дотик рідної руки: "Мов коні схарапуджені..."; Зустріч: "Стрілися
двоє, стрілися очі..."; Не зникай, любове: "Не зникай з мого життя, красуне..."; Ніжний символ світу: "Під горою у долині..."; Бережу любов: "Мрії—у полоні"; В імлі
років: "...твої сліди..."; Лелеки: "Засріблилися роси в траві..."; Славочка: "На вістрі
буревію—пташка..."; Чураївна: "Полтавська землице козацька..."; Доля: "Тополь
веретена..."; Геологу: "Перебурено і переходжено..."; Сопілка: "Відкрий мені душу,
сопілко..."; Цінуймо щасливі дні: "Милує трави квітень величавий..."; Струменить
мелодія; Стежка долі: "Не дійшов ще стежкою до цілі..."; Вчителю: "Немає знань—
життя смеркає..."; Смолоскип життя: "Хтось горить, мов ясний смолоскип..."; Нескінченність весни: "Очей зіниці, як зірниці..."; Ранок земного раю: "Витрушує зорі із неба світанок..."; Теплота зорі: "Теплота карміну щедрої зорі..."; Провіснику весни:
"Розірвалась тиша, мов струна..."; Літній сон: "Тихо стукає ніч..."; Неминучість:
"Пломеніє багряно крайнебо..."; Теплий сніг: "На квітневу вулицю..."; Літо: "Босоногі стежки..."; Жіноча душа: "Я пісня, що тобою не співалась..."; Промовиста краса:
"Давно не снить вже розпашіле літо..."; Дещо про математику: "Над горою пам’яті..."; Його величність саксофон: "Імпровізована розмова..."; Іду Хрещатику, до
тебе; Мамина гітара: "Ніби бачу я знову її на стіні..."; Мамі: "Котики сріблясті,
зірочки весняні..."; Журавлина весна: "Запишалося небо високе..."; Героям—слава!:
"Не дзвеніла мідь оркестрів...".
46. Дозвілля: Репертуар. зб.: [Для співу (голос соло, хори) у супроводі і без
супроводу]. — К.: Муз. Україна, 2005. — № 5. — 96 с.; 22 см. — ISMN M-707502-52-5.
— 350 пр. — [2006-03 н]
Зі змісту: Пісні, музика: Хорові твори: Добрий вечір тобі, пане господарю:
Колядка / Оброб. А. Авдієвського. Пашкевич А. Мамина вишня: "Знову наснилось
дитинство..." / Сл. Д. Луценка. Кириліна І. Лелеча доля: "Говорила мати у літа да-
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лекі..." / Сл. В. Цілого. Лепкий Л. Ой видно село...: "...широке село під горою..." /
Оброб. М. Гайворонського. Стеценко В. Господи, Боже мій: Псалом. Андрійчук А.
Кого кохаю, того не маю: "Заходить сонце, сіда за ниви..." / Сл. Л. Курявенка. Мельничук Б. Ювілейне вітання: "Стрімко вгору, не по колу..." / Сл. А. Малиновського.
Солоспіви, ансамблі: Білаш О. Спасибі, вчителько, тобі: "Останній дзвоник пролунав..." / Сл. С. Лисого. Патричі Д. Посміхнися мені: "Знов на мене чекає дорога..."
/ Сл. А. Кравченка. Костенко-Київський В. Є жінки—немов зірки небесні / Сл.
Д. Павличка. Киценко Д. Ластівка: "Під горою гай—далі річенька..." / Сл. С. Пушика. Танці, забави: Молдавський народний танець "Сопілочка" / Запис танцю Л. Бондаренко. Молдавський народний танець / Оброб. С. Жданова. Дозвіллячко: Нашим
дітям: Зозулині черевички; У новорічну ніч: "Дупельце хвостиком причинить..." /
Сл. С. Шевченка.
47. Друзенко Л. А сердце верует: [Авт.] нот. сб.: [Для співу (хори, соло) у
супроводі] / Людмила Друзенко. — Одесса: Богомыслие, 2003. — 79 c.; 30 см. — Б.т.
— ISBN 966-8434-16-1. — [2006-017 н]
Содерж.: Рождество—спасения начало: "Тихо спят сады..." / Сл. М. Беловола. Иисус
родился: "...в имени Своем..." / Сл. Л. Васениной. Иисус, мы Тебе поем: "Иисус родился для детей..."; Хор ангелов: "...ликует..." / Сл. А. Кужеевой. Рождество: "...пришло
к нам снова...". Песнь звезды: "Мерцание звезд небосвод озаряет..." / Сл. А. Кужеевой. Песнь пастуха: "В хрустальной красоте ночной..." / Сл. В. Можаровой. Чудная
ночь: "Незабвенная чудная ночь...". Говорят, что в мире нет чудес / Сл. Я. Бузинного.
Гефсимания: "Палестинская ночь в черный бархат одета..."; Гефсиманский сад:
"...спят цветы в саду..." / Сл. Л. Васениной. Пасхальная радость: "Пасху радостно
встречаем..." / Сл. В. Кузьменкова. О, город мой, Иерусалим: "Луга под бархатом
цветов..." / Сл. Л. Васениной. Песня Марии: "Я хотела бы сегодня..."; Осанна Христу:
"Дети, сегодня с лучистых небес..."; Иисус Христос воскрес! Дарите доброту: "Учит
нас Господь творить добрые дела..." / Сл. А. Кужеевой. Слава Иисусу: "...Он источник счастья...". На полях растут цветы / Сл. А. Кужеевой. Прославим Господа: "В праздник благодарности..."; Сердце—Христу: "Цветочки горят красотой..."; Я маленький,
и я пою. Лучший Друг: "Иисус, Ты мой лучший Друг..." / Сл. А. Ковалевой. Ты только улыбнись / Сл. А. Литовченко. За все благодарите: "Научиться нужно нам Господа хвалить...". Песенка ромашки: "Хочу Христа благодарить..." / Сл. А. Кужеевой.
Звезда Вифлеема: "Звездочка зажглась на небе..." / Сл. С. Свистуна. Рождественская
ночь: "Догорает лучины огарок..." / Сл. В. Мацкул. На Рождество: "...все люди пойте..." / Сл. С. Свистуна. Ты—родился: "Не шумите, тише..."; Господь Один: "Господь
на небесах Один..." / Сл. Л. Васениной. Встреча со Христом: "Горят в ночи гирлянды
звезд..." / Сл. А. Шумилина. Подними на Голгофу свой взор: "Полночь в полдень
плыла над землей..." / Сл. Л. Васениной. Христос воскрес: "Христос за грешных умер
нас...". Воскресение: "Вновь земля ожила..." / Сл. Т. Кузьминой. Иерусалим: "На
встречу Иисусу город вышел..."; Воскресение: "И плыло утро над Землей воскресное..." / Сл. Л. Васениной. Отче наш: "...сущий на небесах…". Молитва: "В тихий вечер склоняю..." / Сл. В. Можаровой. Моя молитва: "...славить небо чисте..." / Сл.
Б. Фендросова. Молитва: "Помилуй меня, Боже..."; А сердце верует: "Я не достойна,
Господи..."; Да, Господи: "...с Тобою я согласна..." / Сл. Л. Васениной. Забывать—это
свойство прекрасное / Сл. Я. Бузинного. Не пройдите мимо: "Загляните страждущим
в глаза..." / Сл. Л. Васениной. За Христом: "Мне хотелось идти за Христом без креста..." / Сл. В. Кушнир. За далью синей: "Я устал, изнемог..." / Сл. А. Кужеевой. Не для
себя: "...Господь..." / Сл. Л. Васениной. Я размышляю о Тебе, Христос; Имя Иисуса:
"Есть в мире много имен ласковых..." / Сл. А. Кужеевой. Непостижимый мой Бог: "Рас-
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скажи мне о тайнах..."; Наши мамы: "Как нам мамы дороги и милы..."; В синее небо
птицы взлетят. В Новый год: "Пролетают года и проходят столетья..." / Сл. С. Свистуна.
48. Друзенко Л. По твоим следам: [Авт.] нот. сб.: [Для співу (хори, соло) у
супроводі] / Людмила Друзенко. — Одесса: Богомыслие, 2005. — 61 c.; 30 см. — Б.т.
— ISBN 966-8434-32-3. — [2006-019 н]
Содерж.: Мне с Тобой, Иисус; Новогодняя молитва: "Мой Господь дорогой..." /
Сл. Л. Васениной. Когда Твой голос слышу, Боже; Твоя благодать: "Разлилась Благодать в этом мире..." / Сл. Т. Евдокимовой. Не одна: "Я осталась одна..." / Сл. Л. Васениной. Богатство во Христе: "Я нашла потерянную драхму..." / Сл. Н. Логовской.
Куда, Господь, идти мне без Тебя / Сл. Т. Евдокимовой. Впрочем: "Он молился
Отцу..." / Сл. Л. Васениной. Пусть согреет любовь / Сл. Т. Евдокимовой. Знаю я, что
Бог всегда рядом: "Нелегко порою жизнь понять..." / Сл. С. Свистуна. Молитва:
"Встречаю на коленях новый день..." / Сл. Л. Васениной. Он обнищал: "Он был богат..." / Сл. Н. Логовской. Прости меня: "Хочу прощения просить..."; Пожалей: "Не
жалей себя, не жалей..."; Твое молчание: "Когда прихожу я к тебе..." / Сл. Л. Васениной. Я желаю: "Я склоняюсь пред жертвой Христа..." / Сл. Н. Логовской. Будем
святы: "Совершил Бог над нами чудо..."; Отче наш: "Не "Отче мой", но "Отче
наш"..." / Сл. Л. Васениной. Поклонись Христу: "Ночь...Капли пота, словно кровь...";
Прости, Господь: "Хочу познать и не могу постигнуть..." / Сл. Л. Друзенко. Храни
тебя Господь: "От ветра ураганного..."; Жатва: "Не перечесть нам милостей Господних..." / Сл. Л. Васениной. По Твоим следам: "Прости меня, о Господи..." / Сл. Г. Красненковой. Не тороплю: "Господь, тебя я тороплю..." / Сл. Л. Васениной. Дух Святой:
"...благословенье..." / Сл. Г. Красненковой. Могла ли я: "...подумать, о Господь..." /
Сл. Л. Васениной. Господь святой: "Кто жизнь дает большим орлам..." / Сл. Е. Шаповаловой. Прославьте Господа: "...с небес...". Твое имя: "...Иисус Христос..." / Сл.
С. Свистуна. Здесь на земле: "...одна отрада..." / Сл. Н. Логовской. Небесная страна:
"В стране небесной, желанной..." / Сл. А. Кужеевой. Моя душа: "От скитаний душа
устала..." / Сл. С. Свистуна. Господи—души моей Целитель / Сл. В. Можаровой. Пой
аллилуйя!: "Ночи тень сменит день..."; Пусть говорят: "...что мой Спаситель не воскрес..." / Сл. А. Кужеевой. Кто подобен тебе? / Сл. Г. Красненковой. В День Рожденья: "Мы в этот мир приходим не случайно..." / Сл. С. Свистуна. Учительница
музыки любви: "Вспомним первые школьные годы..." / Сл. А. Кужеевой. Велик Господь: "...Он чудеса творит..." / Сл. Г. Красненковой. Иисус рожден: "В эту ночь свершилось чудо из чудес..." / Сл. А. Кужеевой.
49. Живите в любви: Нот. сб. свадеб. песен: [Для співу (голос соло, хори)
у супроводі]. — Одесса: Богомыслие, 2005. — 47 c.; 30 см. — Б.т. — Рус., укр. —
ISBN 966-8434-36-6. — [2006-020 н]
Содерж.: Ты стоишь: "...прекрасная в белом одеянии"; Твердо вірю я: "...що не
одна сім’я..."; Кольори веселки: "...сонця промені..."; Вот на свадьбу: "...званые собрались..."; Дві стежини: "...дві дороги..."; Брачный аккорд согласья; Побажання: "Ви
сьогодні повінчались..."; Поздравляем: "Улетели уже годы детства..."; Адам и Ева:
"...сотворенные для счастья..."; Призначена Богом: "...мені прекрасна..."; Две руки:
"...пред Богом ныне съеденились..."; Ладья: "...ваша вскоре отчалит..."; Любовь:
"...добра, не злопамятна..."; Пустеет в доме: "...христианина..."; Аккорд: "Сегодня,
друзья..."; Мама: "Для меня счастливые мгновенья..."; Дом: "Мимо текла, текла река..."; Живите в любви: "Сегодня любовь над вами..."; Любите друг друга: "...любите
от чистого сердца..."; Осень: "В глазах твоих печальных..."; Юность: "К югу осенью
стремится..."; Не теряйте: "...что имеете..."; Сокровенное счастье: "Отплывает в
открытое море..."; Огонь любви: "Прошла весна, вновь прелесть лета..."; Побажання:
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"Сьогодні в дорогу ви разом пішли..."; Частица рая: "Были вы друзья..."; Милая,
родная: "Есть под небом единственная та..."; Дайте руки: "...друг другу..."; Чудний
дар: "Любові безмірний, чудний дар..."; Христова любовь: "Любовь...Что же это такое..."; Долі: "До серця прийдуть почуття..."; Белая фата: "Детство незаметно пролетело..."; Любовь Христа: "Мы каждый день встречаемся вновь..."; Свадебная: "Пусть
сердца любовью горят..."; Не желаем: "В день радостный, день сочитания..."; Одне
бажання: "Вітаєм вас зі святом золотим..."; Батьки: "Проходять роки, швидко лине
час..."; Счастья, счастья: "Сегодня день счастливый..."; Союз: "Ваш союз прекрасный
Бог благословил...". Гуменюк В. Любовью вечною: "...Бог возлюбил меня..." / Сл.
Л. Лозинской. Ось сьогодні: "...друзі, ми вітаєм вас..."; Два сердца: "...забилось в груди..."; Дождь: "...за окном шумит...".
50. Иваськив И. Даже если...: [Авт. нот. сб.: Для співу (хор) у супроводі ф-но ]
/ Ирина Иваськив; Муз. ред. Г. Ваганова. — Одесса: Богомыслие, 2004. — 82 c.;
30 см. — Б.т. — ISBN 966-8434-26-9. — [2006-024 н]
Содерж.: Пусть мчится время: "Перелистывает время календарные листки...";
Ночь темна...: "...люди спят вокруг..."; Твои воды, Иордан; Вартимей: "Вьется лентой
дорога..."; Маме: "Мамочка, я Бога за тебя благодарю!.."; Слышишь, грешник?: "...в
сердце нежный призыв..."; Города, как и люди...; Что склонила голову...: "...что
стыдишься слез..."; Я хотел один побыть; Про Адама и Еву: "Среди великолепия
Господнего..."; Величие: "И землю, по которой я бегу..."; Стоит Иисус: "Стоит Иисус
у двери твоей..." / Сл. И. Иваськив. Свадебная: "Детство незаметно пролетело...".
Доброе утро!: "Рассветный луч, по детски разыгравшись..."; День рождения Христа:
"Бережно землю снегом укрыл Бог..."; Даже если...: "...слезы по щекам бегут...";
Иисус рожден!: "Сколько песен рождественских спето..."; Новый год: "Новый год!
Новый год..." / Сл. И. Иваськив. Станция, где ждет Иисус: "Предрассветной мглой
укутанный..." / Сл. И. Иваськив, М. Иваськив. На колени склонюсь...: "...пред
Тобой..."; День примирения: "Рождество над грешным миром засияй..."; Клавиши души: "Пройдусь по клавишам души..."; По свету иди...: "...и людям говори о Христе..."; Спешите, люди...: "...в Божий храм..."; Ты со мной...: "Кружевным узором окна
разукрашены..."; Весенняя ода: "Грязные ручьи бегут..."; Потому что Ты любишь: "Я
живу, потому что Ты любишь..."; Я удивляться никогда не перестану; Пой, Левит!:
"Берешь гитару бережно, привычно..."; Иисусу ты поверь!: "Друг, Иисусу ты
поверь..."; Так вот ты какое, счастье!: "...как солнечный робкий зайчик..."; Если
утром просыпаясь: "...ты не радуешься свету..."; Я люблю Тебя, Иисус; Небесные
обители: "Озарена я лиловыми лучами..."; Где твои плоды?: "Посмотри: уже бережно
клонит каждый росток..."; Где взять мне слов...: "...чтоб выразить все чувства..."; Мне
нравится...: "...что ты живой и верный..."; Не оглядывайся: "...ты назад..."; Сеется в
немощи...: "Удивительно, непредсказуемо..."; Духовная зарядка: "Загадать хочу одну
загадку..."; Ромашковое настроение: "...и радость васильковая..."; Там и здесь:
"Я смотрю туда, где солнце прячется..."; Бог мой, пред Тобою: "...стою..."; Ты пришел сюда впервые; Там, в небесах: "В трепете, чуть дыша..."; Небесный дирижер:
"Осенняя мелодия листвой сухой шуршит..."; С Новым годом!: "Вот и стали на год
старше..."; В канун Рождества: "...что тебе пожелать..."; Я тихой радостью дышу:
"Сгребу в охапку разнотравье..." / Сл. И. Иваськив. Нет слов, Господь: "...сказать так
много..." / Сл. Е. Козачина. Любить...: "Что значит для тебя "любить"..."; Прощаю!:
"Жизнь искрилась..."; Враги мои: "На виду у врагов моих..." / Сл. И. Иваськив. Не
бойся!: "Пусть ураган ревет..." / Сл. О. Ильина. Высокие низины: "Я думала: всюду
тьма..." / Сл. И. Иваськив.
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51. Іваськів І. Хвалитимо!: Зб. укр. пісень: [Для співу (хор) у супроводі ф-но] /
Ірина Іваськів; Муз. ред. Л. Друзенко. — Одеса: Богомыслие, 2005. — 49 с.; 30 см. —
Б.т. — ISBN 966-8434-50-1. — [2006-025 н]
Зміст: Ім’я Ісус...: "Ім’я, найкраще у світі..."; Все можу я!: "Було: в багнюці я сидів..."; Потрібен тільки Ти; Озвись Йому: "Коли щось мовить Бог до тебе..."; Хвалитиму
ім’я Твоє: "...Господь..."; Дух Святий: "...Тебе вітаю..."; Переможець: "Може, одступив далеко ти од Бога..."; Від когось я почула...; Колись я йшов...: "...Тобі принести жертву...";
Шукай добра!: "Просте у мене є питання..."; Іди і більше не гріши...; Та дивна любов:
"Є на світі справжня любов..."; Хіба Ти не стомився?: "...мій Ісусе..."; Колискова: "Ніченька на
дворі..."; Є крамниця: "...на горі..."; В недолі день: "...озвешся Ти..."; Я твоє життя не проживу:
"Я твоїм шляхом за тебе не пройду..."; Радий я!: "...я дитя..."; Як ми можем...: "...показать
любов Господу..."; Ти близько є!: "Був близько Ти..."; Бог зі мною: "...Бог зі мною...";
Ти—саме той!: "Покинь ти думати про те, що ти не можеш...". Ісус! (Шість частин).
52. Колодочка М. Я люблю Тебе, Ісусе: Зб. укр. пісень: [Для співу (хор) у
супроводі ф-но] / Микола Колодочка; [Авт. передм. Д. Теренько]. — Одеса: Богомыслие, 2005. — 71 с.; 30 см. — Б.т. — ISBN 966-8443-43-9. — [2006-027 н]
Зміст: Розділ для дітей: Спасає Благодать: "Ісус помер..."; Щасливо ми живем
в сім’ї: "Я вдячний Господу..."; В нас свято—Христове Різдво: "Чому навкруги гімни
дзвінко лунають..."; День Різдва: "Прекрасний світлий день Різдва..."; Великий Бог:
"Коли дивлюсь в блакитну височінь..."; Конвалія: "Конвалію ніжну тримаю в руці...";
Берізонька: "Берізонька мила..." / Сл. І. Шевченко. Христос Воскрес!: "Співає жайворон з небес..." / Сл. К. Перелісної. Привіт нашій мамі: "Усміхнися сонечко..." / Сл. Р. Завадовича. Молитва за рідну мову: "Боже, Отче милостивий..." / Сл. Ю. Шкрумеляка.
Христос воскрес!: "...Усе радіє..." / Сл. М. Верес. Розділ для дорослих: Найдорожча
мамина сльоза: "Є на світі золото і срібло..." / Сл. С. Рачинця. Молитва: "Боже мій, я
молюсь за Вкраїну..." / Сл. І. Швеця. Люблю Христа: "...сердечною любов’ю..." / Сл.
Й. Іваськіва. Ходив я по світу: "Ходив я по світу чимало..." / Сл. М. Сташука. Шлях
до вічності: "Це життя земне не довге..."; Прости: "Прости, прошу, за все мене
прости..."; Вже пізня осінь: "...знов голосить вітром..."; Мій шлях: "Шлях тернистий,
косогори..." / Сл. С. Рачинця. Молитва: "Молюсь...Лише молюсь, благаю..." / Сл.
О. Олеся (Кандиби); Я люблю Тебе, Ісусе: "Щоб злились на вік і земля, і небо..." / Сл.
С. Рачинця. Криниця: "Край поля стояла старенька криниця..." / Сл. В. Прокопенко.
Ти, тільки ти: "А літа десь за обрій спішать..."; За Тобою буду йти: "У полоні листопаду..."; Любіть!: "У цьому світі тривог..."; До щастя—лиш одна дорога: "Дай руку
Христу..."; Молитись буду: "...сповнений надій..."; Великий Боже: "Чи ж я забуду
пісню весни..."; Падають зорі: "Я твої поцілую долоні..." / Сл. С. Рачинця. Отче наш:
"Отче наш, що єси на небесах...". Щасливий я, що ти—у мене є: "Квітує сад під куполом небесним..."; Ти—мій Спаситель: "Час благодаті промине..." / Сл. С. Рачинця.
Отче наш: "Чи ви читали "Отче наш"..." / Сл. В. Барладяну-Бирладника. Дві дороги:
"Спаси мене Боже, спаси..." / Сл. Т. Домашенко. Бережи: "Бережи, мій Боже, Україну..."; Моя молитва: "Коли молюся я до Бога..." / Сл. С. Рачинця. Боже світло:
"І світло сяє в темряві густій..." / Сл. В. Барладяну-Бирладника. З нами Бог: "Коли в
росі купається зірниця..." / Сл. О. Олійникова. Моя думко крилата: "О, неси мене,
думко крилата..." / Сл. І. Шевченко; Кохаю Тебе я, Ісусе! / Сл. Т. Дацюк. Спаситель
на хресті: "Була у натовпі заплакана Марія..." / Сл. В. Барладяну-Бирладника. Радійте: "...радійте, радійте..."; Небо вабить мене: "Коли радість гасне..."; Прийми подяку: "Ісусе, Спасителю славний..."; Про Тебе, Ісусе!: "Про Тебе, про Тебе, про Тебе...";
Роки, роки мої!: "...о зграє сизокрила..."; Найдорожче ім’я: "Для мене лиш ім’я
Ісуса..." / Сл. І. Шевченко. Крапелька роси: "О, Боже мій, молюсь в сльозах..." /
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Сл. С. Коханця. Косарі: "Косарі у степу розмахалися гострими косами..." / Сл. В. Зленського. Ісусе милий, мій Спасителю; Використовуйте час: "Життя наче море..."; Пісня
про Батьківщину: "Багато є в світі країн неозорих красою..." / Сл. С. Коханця.
53. Колядки, щедрівки та віншування з репертуару Петра і Павла Приймаків:
[Для співу на 2 голоси без супроводу] / [Авт. передм. Г. Ільєва]. — К.: Літопис-ХХ,
2005. — 31 с.: портр., іл.; 20 см. — ISBN 966-96315-1-4. — 1000 пр. — [2006-022 н]
Зміст: Колядки: Ой, високо над полями; Нова радість стала. Ой дивна,
вкраїнська родина / Сл. І. Біликовського. Во Вифлеємі нині новина / Сл. О. Нижанківського. Спи, Ісусе, спи / Сл. Й. Кишакевич. Зустрічаймо світле свято! / Пер. О. Мигунової. Тиха ніч / Сл.: Дж. Мор, Ф. Губер; Пер. О. Мигунової. Передзвін / Сл.
Дж. Пірпонт; Пер. О. Мигунової. Ангельський спів: "Цей спів прийшов у ясну ніч..."
/ Сл.: Р. Сірз, Е. Іулліс; Пер. О. Мигунової. По всьому світу / Сл. К. Стеценко. Тайна
нам ся явила; Три славнії царі; Ой, не спіть, не спіть; Бог предвічний народився; На
Різдвяні свята. Щедрівки та віншування: Ой, ченчику-Васильчику; В полі, в полі
плужок оре. Віншування.
54. Латрія: (Духов. тв. для однорід. дит., жіноч., чоловіч. хорів, ансамблів): Навч.метод. посіб. / Уклад.: А. Гордійчук, О. Скобелєв, В. Чепелюк, П. Шиманський; Передм. авт.; М-во освіти і науки України; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк:
Вежа, 2006. — 115 с.; 29 см. — ISBN 966-600-212-4. — 500 пр. — [2006-110 н]
Зміст: Бортнянський Д. Слава Отцю і Сину / Пер. В. Чепелюка. Отче наш:
"...Отче наш, Отче наш..."; Святий Боже: "...Святий кріпкий...". Березовський М. Запричастные: "Хвалите Господа с небес..." / Пер. П. Шиманського. Вербицький М.
Хваліте Господа з небес / Пер. О. Скобелєва. Лірин І. Хваліте Господа з небес. Согласно заспіваймо. Чайковський П. Достойно есть: "...якого истину..." / Пер. О. Скобелєва. Ішин А. Всю надію мою / Пер. В. Чепелюка. Бортнянський Д. Превознесу
тебя, Господь / Пер. П. Шиманського. Під твою милість прибігаємо: На текст святої
Літургії. Бортнянський Д. Под твою милость: "...прибегаем..." / Пер. В. Чепелюка.
Березовський М. О, всепетая Мати / Пер. П. Шиманського. Львов А. Милосердя
двері: "...відкрий нам..." / Пер. В. Чепелюка. Азієв А. Не маючи: "...іншої помочі..." /
Пер. П. Шиманського. Чесноков П. Благослови, душе моя, Господа / Пер. В. Чепелюка. Достойно єсть: "Аксион эстин ос алифос...": Візант. розспів XVст.
Преславна Приснодіво Богородице: На текст щоден. молитви; Пресвята Діво:
"...світло зорице..." (кант). Колесса Ф. О Боже, милий світе / Сл. Ю. Федьковича.
Лисенко М. Почаївська Мати Божа: "Ой зішла зоря вечоровая над Почаївом...".
Січинський Д. Хай наповняться уста наші / Пер. В. Чепелюка. Морлі Т. Прокинувсь день чудесний: "Ось і весна настала..." (мадригал). Палестріни Д. В синім
небі. Слава Володимирові: "Слава тобі невмируща й слово дяки щире...". Федорів М.
Сонце проміння зсилає: "Сонце лиш перші проміння зсилає..." / Сл. О. Свірського.
Лозинська Л. Три матері: "Є у кожної дитини, навіть сиротини...". Федорів М. Зірка
засіяла в небі України / Сл. О. Свірського. Стеценко К. Прийдіть, поклонімось.
Березовський М. Приідіте, поклонімся / Ред. прот. В. Собка. Дрозд Р. Нехай
сповняться: "...наші уста..."; Достойно є воістину. Стеценко К. Херувимська пісня:
"Ми таємно херувимів..." / Пер. А. Гордійчука. Архангельський А. Хоровий концерт: "Помышляю день страшный..." / Пер. А. Гордійчука. Як згадаю день судний:
"Як згадаю про день судний..." / Пер. А. Зарицького. Архангельський А. Удали
страдания / Пер. В. Чепелюка. Кант покаяння: "Согрішив, о, Боже мій...". Сидько П.
Благослови, душе моя: "...Господа..." / Пер. А. Гордійчука. Тиможинський В.
Господи, почуй мене...(триптих). Штукалюк О. Благослови, душа моя: "...Творця..."
/ Пер. Л. Подзізей. Рахманінов С. Богородице Дево, радуйся / Пер. С. Давиденко.
Березовський М. Радуйтеся, праведнії / Пер. А. Гордійчука.
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55. Лещук, Є. Ритми душі: Пісні / Євген Лещук; [Авт. передм. Х. Михайлюк]. —
Львів: Поллі, 1998. — 123 c.: фотогр.; 29 см. — Б.т. — ISMN M-<40 ISMN>. — [2006-069 н]
Зі змісту: Мелодії Євгенії Лещук: Безсмертники: Молитва: "До тебе, Боже, в
молитві лину..."; Серце мами: "З маленьких років пестить піснями..."; Мамина пісня:
"Ой, яка гарна співаночка мами..."; La canzone di mamma: "Come bella e di mamma...";
Санта Марія: "Проти сваволі вони повстали..."; До мами: "О тяжко, мамо, бачити
мені..."; Мамині квіти: "Безсмертники зростила мати..."; Волинський вальс:
"Розсипав місяць на луки роси..."; Україні: "Україно моя, я у тебе зернина..."; Лесі
Українці: "На рідній Волині зросла..."; Берестецькі "Журавлі": "У Пляшевій
з’явились журавлі..."; Берестецькі берести: "Де точились бої..."; Балада про
повстанця: "Ой ударила куля..."; Ностальгія: "Буйний вітер гуде..."; Волинські
"Берези": "На нас насувалися хмари..."; Небачені сили: "О, як же так..."; Наша
дружба: "...неначе ключі журавлині..."; Таистра: "Палає ватра, як ружі цвіт...";
Едельвейс: "Де смерічки стрункі..."; Весняний вальс: "В мене були тумани...";
Весняне весілля: "Йшла весна здалека..."; Вишиванка: "Вишиванку вишивала
навесні..."; Крила лелечині: "На вершині стою..."; Мости калинові: "Нащо гасиш
вогні..."; Дві пісні: "У світанкових білих хмарах..."; Скрипка: "Моя душа то скрипка
сумовита..."; Танцюю з вітром: "Хочу вам, люди, правду сказати..."; Заспівай: "...мені
знов..."; Квітне літо: "Мов скарб в конверті..."; Зайчики у кептарях: "На морозі
сніговиці..."; Марш молоденьких козаків: "Будем край свій захищати...". Мелодія
цвіркунчика. Мелодії Євгенії Лещук в аранжув.: Скрипка: Серце мами: "З
маленьких років пестить піснями..." / Аранжув. В. Лича. До мами: "О тяжко, мамо,
бачити мені..." / Аранжув. М. Корчинського. Мамині руки: "Вперше над світом...".
Мамина пісня: "Ой, яка гарна співаночка мами..." / Аранжув. Р. Жеплинського.
Мамина пісня: "Ой яка гарна співаночка мами..." / Аранжув. С. Петросяна. La
cansone di mamma: "Come bella e di mamma..." / Parole e musica di E. Lesciuk. Мамині
квіти: "Безсмертники зростила мати..." / Аранжув. В. Дуди. Лесі Українці: "На рідній
Волині зросла..." / Аранжув. М. Корчинського. Берестецькі "журавлі": "У Пляшевій
з’явились журавлі..." / Аранжув. Т. Лаголи. Берестецькі берести: "Де точились бої..."
/ Аранжув. Н. Шишак. Берестечко, Пляшева: "Тут за волю воювали..." / Аранжув. Р. Кушнірука. Берестечко, Пляшева: "Тут за волю воювали..." / Аранжув. С. Петросяна.
Скрипка: "Моя душа то скрипка сумовита..." / Аранжув. Р. Жеплинського. Скрипка:
"Моя душа то скрипка сумовита..." / Аранжув. О. Цалай-Якименко. Вишиванка:
"Вишиванку вишивала навесні..." / Аранжув. Т. Лаголи. Вишиванка: "Вишиванку
вишивала навесні..." / Аранжув. К. Смаля. Підкова щастя: "Через віки, здається так
мені..."; Весняне весілля: "Йшла весна здалека..."; Підкова щастя: "Через віки,
здається так мені..."; Весняне весілля: "Йшла весна здалека..." / Аранжув. Ю. Логвиненка. Гірський струмочок: "Долом, роздолом..." / Аранжув. Р. Дверія. Музика на
вірші Євгенії Лещук: Заспівай: Лич В. Балада про повстанця: "Ой ударила куля...".
Купровська Д. Вранішня молитва: "Пошли нам Боже...". Квасневський В.
Півстоліття: "Півстоліття дзвінкий соловій...". Штогрин Я. Пам’ять: "Півстоліття
дзвінкий соловій..."; Волинські берези: "На нас насувалися хмари..."; Віночки
калини: "На свято Покрови...". Квасневський В. Берестечко, Пляшева: "Тут за волю
воювали...". Кочержук В. На чорнобильському полі; Безсонні журавлі: "Мене
здається луки виглядають...". Лісовол В. Голос моря: "З розпуки б’ється в камінь
сірий...". Лещук Л. Санта Марія: "Проти сваволі вони повстали...". Кривута Г.
Санта Марія: "Проти сваволі вони повстали...". Crivuta A. Santa Maria: "Sono cacciati
i fanti...". Кривута Г. Наша дружба: "...неначе ключі журавлині...". Лич В. Пісня рук:
"Були ми з тобою...". Ізотов В. Весняна ніч: "Чи можна заснути...". Шепель А.
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Вишиванка: "Вишиванку вишивала навесні...". Кушплер І. Заспівай: "Ла-ла дірідіріра...". Марцинківський О. Заспівай: "Заспівай мені знов...". Смаль К. Крила
лелечині: "На вершині стою...". Стецик В. Мости калинові: "Нащо гасиш вогні...".
Петросян С. Рушник вишиваний: "Як прийшла до тебе вперше...". Корчинська Б.
Найдорожчий дарунок: "Прощалися сумовито ластівки зі мною...". Смаль К.
Скрипка: "Моя душа то скрипка сумовита...". Три пісні: Пісні Арсена: Як землю
виорють гранати; На купині; Заповіт коханій.
56. Меркурьев В. В минуты радости и грусти: Сб. песен: [Для пения в
сопровожд. ф-п. с подпис. текстом] / В. Меркурьев, Л. Кульбашная. — Луганск:
Реклам.-изд. центр "Русь", 2005. — 60 c.: рис.; 29 см. — ISBN 966-8051-21-1. — 100 экз.
— [2006-030 н]
Содерж.: Кульбашная Л., Журавлева Р. Украина моя: "...ты мне стала
дороже..." / Сл. В. Меркурьева. Кульбашная Л. В Полтавской степи: " Ночь прошла.
Рассвело..."; Пора раздумий: "Ярким пламенем алеют..."; Ветер любви: "По горной
тропинке я выйду на берег..."; Путь в жизнь: "С детства я не балован судьбою...";
Прощание с летом: "Вот и осень опять к нам в окошко стучится..."; Осенний этюд:
"С лазурным облаком дождя..."; Песня любви: "Через даль всей страны..."; Мы
встретились случайно; Тебе единственной: "Было в глаз мне, а не в бровь...";
Последний мост: "Сожгли мосты. Расстались на рассвете..."; Родимый край: "Зацвели
поля весенние..."; В плену берез: "Опять в плену берез кудрявых..."; Осенний перелет: "Уже в красных платьях отцвели..."; Ты прости, Первомайск: "...славный город шахтерский..." / Сл. В. Меркурьева. Пархомчук А. Под солнцем веры: "Журавлиной грустью в поднебесье..."; Поезда: "На вокзалах часто мы прощались..."; Чтобы
Родине лучше жилось: "Им тогда было чуть лишь за двадцать..." / Сл. В. Меркурьева.
Костенко Л. Церковь, храни тебя Великий Бог: "Храни тебя, Великий Бог..." / Сл. В. Меркурьева. Лесневская А. Обвенчала весна: "Утро было росистое..." / Сл. В. Меркурьева. Мороз И. Испытание: "Расставание и прощание..." / Сл. В. Меркурьева.
Колмагоров А., Кульбашная Л. Всегда с тобой: "Мы в разлуке с тобой..." / Сл. В. Меркурьева. Кульбашная Л. Колыбельная: "Солнце на восходе..."; В предновогоднем
зоопарке: "Спит зайчонок у лисицы..."; Елка: "На высоком косогоре..." / Сл. В. Меркурьева. Кульбашная Л. Прощай, любимый детский сад: "Как много-много дней
подряд..." / Сл. Л. Кульбашной, Р. Журавлевой. Кульбашная Л. Первый класс:
"Я пошел учиться в первый класс..." / Сл. Л. Кульбашной. К нам приходит Новый
год: "Хорошо, что каждый год..." / Сл. М. Ивсен.
57. Миськів І. Зоре моя вечірняя: Пісні на вірші Т.Г.Шевченка: [Для співу
(соло, хори) у супроводі ф-но] / Іван Миськів; [Післямова А. Легкого]. — Тернопіль:
ПП Сорока, 2006. — 43 с.; 21 см. — Б.т. — (Бібліотека музиканта). — ISBN 9668927-06-0. — [2006-032 н]
Зміст: Зоре моя вечірняя; На вгороді коло броду; На улиці невесело; Закувала
зозуленька; Туман, туман долиною; Огні горять музика грає...; Ой маю, маю я
оченята; Думка: "Тече вода в синє море..."; Як би мені мамо намисто; За сонцем
хмаронька пливе.
58. Нас Господь сроднил: Нот. сб.: [Для співу (голос соло, хори) у супроводі і
без супроводу] / [Муз. ред.: В. Дзоня, Е. Дзоня]. — Одесса: Богомыслие, 2004. — 103 с.;
30 см. — Б.т. — ISBN 966-8434-22-6. — [2006-075 н]
Зміст: Дзоня Е. Нас Господь сроднил / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е. Любовь
Господня: "К Тебе мои все помышленья..." / Сл. неизвест. авт. Дзоня Е. Благословен
Господь, мой Бог / Сл. Е. Дзони. Иванник Н. Благослови, душа моя, Господа. Дзоня Е.
Благословен Господь: "...во веки и веки..." / Сл. Е. Дзони. Ципан Л. Крепость моя:
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"Тебя люблю, мой Бог..." / Сл. Л. Ципан. Дзоня Е. Господь—Пастырь мой. Дзоня Е.
Прославьте имя Господа / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е. Излей в словах твою печаль / Сл.
В. Кушнир. Дзоня Е. Небесная страна. Дзоня Е. Небес златая цепь: "Небес златую
цепь окину взором я..."; Молитва: "Господи, твоя милость велика..."; Желанная
страна: "В этой жизни Бог меня нашел..."; Небеса: "...небеса, небеса..." / Сл. Е. Дзони.
Ціпан Л. Минають хвилини: "...проходять літа..." / Сл. Л. Ціпан. Дзоня Е. Стремись
ввысь: "Стремися ввысь, всегда стремися ввысь..." / Сл. В. Кушнир. Ципан Л. Суета:
"Здесь на земле все суета..." / Сл. Л. Ципан. Дзоня Е. Зачем потемки?: "...если есть
фонарь..." / Сл. неизвест. авт. Дзоня Е. Любовь: "Твоя любовь широка...". Дзоня О.
Хто погляне на Хрест / Сл. В. Дзоні, О. Дзоні. Дзоня Е. Осінь: "Хмура осінь, сірі
дні..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е. На письменном столе: "...скопился ворох..." / Сл. В. Кушнир. Дзоня Е. Давайте вместе прославлять: "В этот светлый ранний час..." / Сл. Е. Дзони.
Дзоня Е. Почему?: "...покой на душе моей..." / Сл. неизвест. авт. Дзоня Е. Если:
"...друг повернулся спиною вдруг..."; Моя радость: "Душой Тебя, Господь, я славлю..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня В. Аллилуйя: "В море волны бушуют..." / Сл. В. Дзони,
Е. Дзони. Дзоня Е. Прощание с землей: "Мне мерещится, чудится, снится..." / Сл.
В.Ш. Дзоня Е. Острей меча: "Язык мой рану ближнему нанес..." / Сл. В. Кушнир.
Дзоня Е. Вернись домой: "Солнце закроется тучкою синею..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е.
Пожалей меня, Боже: "Я с самою собой на войне..." / Сл. В. Кушнир. Дзоня Е.
Я спешу: "...колени свои преклонить..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е. Жатва: "Что мы
посеем—то и пожнем..."; Плоды: "Как роняя листву поздней осенью..." / Сл.
неизвест. авт. Дзоня Е. Окликни меня: "Вижу, солнце скрылось..." / Сл. В. Дзони,
Е. Дзони. Дзоня Е. Блаженны вы: "...сердца неравнодушные..." / Сл. Ел. Нейман. Дзоня Е.,
Дзоня В. Новый год: "Одолев тревоги и печали..." / Сл. Р. Березова. Дзоня Е. Пока
не поздно: "Друг, смотри, как время мчится..." / Сл. А. Самойлович. Дзоня Е. Передышка в пути: "Я забыла, когда я бывала одна..." / Сл. В. Кушнир. Дзоня Е. Господи,
взываю я; Молитва: "Прими, Иисус, моление мое..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е. В даль
идущий: "Для многих путь еще далек..."; Не грусти: "...что ждут тебя страдания...";
Благодарные сердца / Сл. неизвест. авт. Ципан Л. Блудный сын: "Я, блудный сын,
иду теперь домой..." / Сл. Л. Ципан. Дзоня Е. Матери: "Я хотел бы тебя обнять..." /
Сл. И.Т.Л. Дзоня Е. Маме: "Моя горбушечка, старушечка..." / Сл. В. Кушнир. Дзоня Е.
В багрянице: "...стоишь Ты..." / Сл. неизвест. авт. Дзоня Е. Бог не молчит: "Жизнь в
мире твоя коротка..." / Сл. В. Дзони, Е. Дзони. Дзоня Е. Путь к Голгофе: "Легко ли
взор поднять туда..."; Иисус воскрес!: "...и слава до небес..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е.
Воскресение: "Слышу, как ручей кристальный..." / Сл. Ф. Матокина. Дзоня Е. Дорога домой: "Жизнь долгой повестью печальной..." / Сл. Е. Дзони. Дзоня Е. Христос
воскрес!: "Для тех людей, кто мучим жаждой..." / Сл. Н. Водневского. Дзоня Е. Ценность: "Есть вечная и временная ценность..." / Сл. Р. Березова. Дзоня Е. Свадебная:
"Пусть сердца любовью горят..." / Сл. В. Дзони, Е. Дзони. Дзоня Е. Две руки: "...пред
богом ныне..." / Сл. неизвест. авт. Дзоня Е. Другу: "Ты был песчинкой на земле..." /
Сл. Е. Дзони. Ципан Л. Ты возлюбил меня / Сл. Л. Ципан. Дзоня Е. Мой путь:
"С такой любовию как мать..."; Благодарю: "Господь! Владыка в небесах..." / Сл. неизвест. авт.
59. Рицар-Кіс Г. З любов’ю до сердець: Вокально-хорові твори: [Для міш., жіноч. хору та вок. тріо у супроводі ф-но] / Галина Рицар-Кіс. — Львів: Євросвіт, 2006.
— 43 с.; 30 см. — Передм. с. 3—4. — ISBN 966-8364-02-3. — 500 пр. — [2006-074 н]
Зміст: Молитва до Богородиці: "Згадай, о всемилостива Діво Маріє...": (Для
міш. хору). Богородиця в центрі Львова: "Стоїть в центрі Діва Марія...": (Для жіноч.
хору); Любов збудує Україну: (Для соліста у супроводі ф-но); Любов збудує Україну: (Для жіноч. тріо у супроводі ф-но) / Сл. Р. Голубовича. Моя Україно!: "О, дай
мені сили, моя Україно...": (Для жіноч. тріо) / Сл. В. Сосюри. Від Бога—місто Львів:
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"Львів місто найгарніше...": (Для жіноч. тріо) / Сл. Р. Голубовича. Матері: "За все,
що маю, дякую тобі...": (Для жіноч. тріо) / Сл. М. Луківа.
60. Співає народний хор: [Укр. нар. пісні в оброб.: Для співу в супроводі і без
супроводу / Підгот. до друку: І.М. Кочурський, Н.І. Заболотна; Передм.: І. Кочурського, А. Сторожук; Вступ. ст. Н.І. Заболотної]; Від. культури Вінниц. райдержадмін., Район. буд. культури. — Вінниця: Діло, 2006. — 67 с.: іл.; 29 см. — Б.т. —
ISBN 966-2917-00-4. — [2006-084 н]
Зміст: Лети, лети ти, чорная галко; Ой, над яром глибоким: "...росте терен високий..."; Чорноморець, матінко: "...чорноморець..."; Ой, рясна-красна в лузі калина:
"...Святий вечір..."; Через наше сельце везуть клен-деревце; Ой, там з-за гори:
"...їдуть дудари..."; Пане господарю...: "...чи ти є вдома?.."; Ой, у полі криниченька;
Гей, розвивайся зелений байраче: "...завтра мороз буде..."; Та сію редьку чепурненьку: "...сію висіваю..."; Ой, у полі озерце; Ішла дівонька лужком-бережком; Ой,
учора, ой, учора...: "...ой учора я п’яненька була..."; Піду я горою: "...яром-долиною..."; Ой, летіла зозулечка: "...через сад, куючи..."; Ой, дай Боже, святок діждати;
Ой, на Купала, на Івана; Закувала зозуленька: "...в саду на помості, да гей..."; Ой,
летіла пава: "...серед моря впала..."; В саду гуляла, квіти збирала; Їхали чумаки з України; Тече річка невеличка; Ой, у полі криниченька муром мурована; Прилетіла ластівонька: "...сіла собі край віконця..."; Ой, сивая тая зозуленька; Чого дуб зелений:
"...бо прийшла пора..."; Ой, піду я в ліски: "...в ліски по горішки..."; Зелений дубочку,
чого похилився; В кінці греблі шумлять верби: "...що я посадила..."; Погоріло в степу
сіно: "...нема ні копиці...".
61. Співає шкільний хор: Репертуар. зб. / Упоряд. В.М. Островський. —
Тернопіль: Навч. кн.—Богдан, 2006. — 88 с.: фотогр.; 29 см. — ISBN 966-692-430-7.
— 500 пр. — [2006-112 н]
Зміст: Дем’яшин В. Україно, земле моя: "Земля моя, земля безкрая..." / Сл. С. Грицюка. Про Морозенка: "Ой Морозе, Морозенку..." / Гармонізац. В. Уманця. Сіно моє,
сіно: "...попід сіном вода..." / Гармонізац. М. Леонтовича. Садок вишневий коло хати:
Укр. нар. пісня / Сл. Т. Шевченка. Фільц Б. Любимо землю свою: "Квітне й радіє
земля..." / Сл. М. Сингаївського. Струве Г. Шкільний корабель: "І тоді, як сніг довкола..." / Сл. К. Ібряєва. Якби мені черевики / Сл. Т. Шевченка; Оброб. Є. Козака. Дударик: "Діду мій, дударику...": Укр. нар. пісня; Щедрик: "...щедрик, щедрівочка...":
Укр. нар. пісня / Оброб. М. Леонтовича. Верменич В. Польова царівна: "Теплий ранок тихо розцвіта..." / Сл. М. Сома. По діброві вітер віє: Укр. нар. пісня. Зоре моя вечірняя: Укр. нар. пісня / Сл. Т. Шевченка. Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр
широкий / Сл. Т. Шевченка. Гладкий Г. Заповіт: "Як умру то поховайте..." / Сл.
Т. Шевченка; Аранжув. Л. Ревуцького. Думи мої: "...думи мої..." / Оброб. Є. Козака;
Пер. для однорід. хору В. Островського. Павочка ходить: Укр. нар. пісня-щедрівка /
Оброб. А. Авдієвського. Прилетіла перепілонька: Укр. нар. пісня / Оброб. Л. Ревуцького. Ягілочка: "Ягіл-ягілочка...": Укр. нар. пісня / Оброб. Ф. Колесси. Ой сивая
зозуленька: Укр. нар. пісня / Оброб. М. Леонтовича. Ой на Івана, та й на Купала:
Укр. нар. пісня / Оброб. А. Авдієвського. Верменич В. Світанок: "На землю тиха ніч
лягла..." / Сл. А. Каструка. Іконник В. Сонце заходить: "...гори чорніють..." / Сл. Т. Шевченка; Пер. для дит. хору В. Островського. Каганов В. Обніміте ж, брати мої / Сл.
Т. Шевченка; Пер. для дит. хору В. Островського. Карабіць І. Де вітер землю голубить: "Степи обійму шовкові..." / Сл. В. Губарця. Шуман Р. Мрії. Вівальді А. Gloria
/ Пер. для дит. хору В. Островського.
62. Тяско М. Співайте з радістю: Духов. пісні: [Для співу (голос соло, хори)
без супроводу] / Михайло Тяско; [Вступ. сл. та спец. ред. М. Рибалка]. — Ужгород:
Карпати, 2006. — 87 с.; 29 см. — ISMN M-9007008-2-7. — 250 пр. — [2006-049 н]
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Зміст: Об’явлення Апостола Іоанна Богослова: Розд. 1:4-8: "Іоанн—семи церквам, що в Асії..."; Перший соборний лист Святого Апостола Петра: Розд. 1:3-9:
"Благословен Бог і Отець..."; Псалом 2: Пророцтво про царство Сина Божого: "Чого,
чого метушаться народи..."; Псалом 32: Псалом Давида: Повчальний: "Блажен, кому
прощено беззаконня..."; Псалом 133: Пісня прочан. Давида: "Як добре і приємно...".
Я пісню величну сьогодні співаю; Христос: "...особистий мій вічний Спаситель..." /
Сл. І. Тарасюка. Жду тебе довго / Сл. Л. Бондаренка. Християнин: "Во ім’я Отця і
Сина й Святого Духа..."; Христос воскрес: "І от над ним звершили фарисеї..."; Молитва: Як вогонь, що зварює метали; О, Боже, суди...: "...за провини..."; Святий Отче:
"...що є на небі..." / Сл. Ю. Боршоша-Кум’ятського. Уповання нам Отець: Щоденна
молитва. Моя пісня: "Хвалу Тобі співаю..."; Біблія: "О, Книго Божа і Свята..." / Сл.
М. Подворняка. Об’явлення Апостола Іоанна Богослова: Розд. 19:1-3: "Після цього я
почув на небі гучний голос..."; Книга Пророка Малахии: Глава 3:1-6: Вот я посылаю
Ангела Моего; Книга Пророка Исаии: Гл. 9:1-8: "Прежнее время умалило землю
Завулонову...". Бєзгрешного Христа: "...распяли иудеи..." / Сл. Невідомого Авт.
Крєст: "До сего места я пришел" / Сл. Д. Буньяна. Песня Христианы: "Путешествие
пилигрима": Гл. 2: "Тесные врата": "Блажен тот день..." / Сл. Д. Буньянова (Буньян).
Христос Спаситель: "...вечный Бог..." / Сл. невідом. авт. Песня о молитве: "На землю
спускаются тени..." / Сл. М.М. Скулленда. Покинутый дом: "Мрачные тучи. Ветер с
дождем гнет тополя..."; Измена: "Где вы, друзья и приятели..."; Прозрение: "Я сторож у стада ночью..."; Возвращение: "Он подходил к полям родного дома..." / Сл.
П. Ляшенка. Под оком Господа: "Путешествие пилигрима": Гл. 10: "Отрадные горы"
/ Сл. Д. Буньяна. Книга Соломонова: Пісня над піснями: Розд. 8:5-7.
63. У Черного моря. Ч. 1. Одесский вечер: Муз. справ. / Сост., авт. предисл.,
муз. ред. А. Теплиш. — Одесса: Студия "Негоциант", 2005. — 288 c.: ил.; 20 см. —
ISBN 966-691-158-2. — 500 экз. — [2006-086 н]
Содерж.: Песни Молдаванки: Теплиш А. Старая Одесса; Одесский вечер:
"Цветет акация над морем...". Табачников М. Одесский порт: "...в ночи простерт..." /
Сл. И. Френкеля. Дунаевский И. Песня об Одессе: "Когда я пою о любви без предела..." / Стихи В. Масса, М. Червинского. Теплиш А. Гармонь играла во дворе:
"С утра у ног играло море..." / Сл. О. Беликова. Настроение: "Что же это такое..." /
Сл. Н. Винера. Ритм: "Врач сказал: "Почаще отдыхайте..." / Сл. О. Беликова. Музыкант:
"Сыграй мне песню музыкант...". А ты Одесса в середине лета: "Морских дождей
зеленую завесу...". Сл. и муз. Б. Бортника. В Одессе свой Пале-Рояль!: "Про город
мой так много песен спето..."; Одесса улыбается: "Последний отблеск маяка зажег
рассвет над морем...". На Дерибасовской снимается кино: "Одесса раньше славилась
фонтанами..." / Обраб. А. Теплиша. Эшпай А. Ах, Одесса моя ненаглядная: "Пролетают года...". Одесса-мама: "Ну что ты смотришь на меня без интереса..." / Обраб.
А. Теплиша. Табачников М. Ах, Одесса: "Плывут туманы над волной, покрыты бирюзой..." / Обраб. А. Теплиша. Корепта Э. Одесские каштаны: "Мы не раз проходили с тобою..." / Сл. Е. Водницкой. Богословский Н. Шаланды полные кефали /
Стихи В. Агатова. По городу Одессе; Лимончики: "На базаре шум и гам..." / Обраб.
А. Теплиша. Лимончики / Обраб. П. Розенкера. Теплиш А. Фрейлехс. Моисеев Е.
Мясоедовская: "Есть у нас в районе Молдаванки..." / Сл. М. Бенимовича. Семь сорок
/ Обраб. П. Розенкера. Городская канава на слободке: "Там где канава городская под
Слободкой..." / Обраб. А. Теплиша. Табачников М. Мама "...нет слов ярче и милей..." / Стихи Г. Гридова. Куплеты Бубы Касторского: "Я одессит, я из Одессы,
здрасьте..." / Обраб. А. Теплиша. Мурка: "Прибыла в Одессу банда из Ростова...".
Файнтух М. Купите бублички: "Ночь надвигается..." / Стихи Я. Ядова. Еврейское
местечко: "...Синагога...". Скрипач Моня: "Скрипач одесский Моня..." / Обраб.
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Е. Танцюры. Денежки: "Я не знаю что случилось..." / Обраб. А. Теплиша. Островский А.
Как провожают пароходы / Сл. К. Ваншенкина. Мишка: "Ты весь день сегодня
ходишь хмурый..." / Обраб. А. Теплиша. Одесская фантазия / Обраб. П. Розенкера.
Абрам, поговорим: "Поговорим за цены на "Привозе"..." / Обраб. А. Теплиша. Школа бальных танцев: "Это школа Соломона Пляра..." / Обраб. А. Теплиша. Огиньский М.
Полонез. Лехтинен Р. Летка-енка: "Прыг-скок, утром на лужок..." / Текст М. Пляцковского. Теплиш А. Блюз. Гершвин Дж. Пусть грянет оркестр. Саульский Ю.
Черный кот: "Жил да был черный кот за углом..." / Стихи М. Танича. Теодоракис М.
Сиртаки. Чарльстон / Обраб. А. Теплиша. Ча-ча-ча / Обраб. А. Теплиша. Джиангрино Ч. В путь. Фиеста / Обраб. А. Теплиша. Теплиш А. Румба "Под часами". Танец для всех / Обраб. А. Теплиша. Элингтон Д. Я не чувствовал этого раньше. Крепче целуй меня: "В грустный час..."; Полька-бабочка; Монтанина / Обраб. А. Теплиша. Брамс И. Венгерский танец. Пасодобль / Обраб. А. Теплиша. Последний вальс /
Обраб. А. Ложковского. Мазурка "Уланы"; Ламбада; Желтая река / Обраб. А. Теплиша. Родригес. Танго "Кумпарсита" / Обраб. А. Теплиша. Барселат Л. Мария-Елена.
Прощальный вальс / Обраб. А. Теплиша. Миллер Г. Танец. Дрейк Э. Тико-тико /
Перелож. Л. Кочетова. Скотт Ф. Яблоки и бананы. Мажуков А. Импульс. Кальман И.
Из оперетты "Сильва": монтаж / Сост.: А. Шалита, А. Теплиш. Штраус И. Сказки
венского леса: Вальс / Концерт. обраб. / А. Иванова. Казачок / Обраб. А. Теплиша.
Песни Л. Утесова: Дунаевский И. Марш веселых ребят: "Легко на сердце от песни
веселой..." / Сл. В. Лебедева-Кумача. Как много девушек хороших. Сорокин В. Когда проходит молодость / Стихи А. Фатьянова. Минх Н. Пароход / Стихи
А. Д’Актиля. Воловец М. Му-му: "Ты не только съела цветы..." / Стихи Д. Дактиля.
С Одесского кичмана / Обраб. А. Теплиша. Гоп-со-смыком: "Родился я у беса под
забором..." / Обраб. А. Теплиша. Сидоров В. Тайна: "Отчего ты спросишь..." / Сл.
А. Д’Актиля. У самовара: "...я и моя Маша..." / Сл. и муз. Ф. Квятковской. Кандат О.
Джаз-болельщик: "Я живу в полученной квартире..." / Сл. В. Лебедева-Кумача.
Земляки: "Если так придется друга в жизни встретить..." / Стихи Л. Утесова. Песни
эмигрантов: Стаканчики: "Помню в детстве был приучен я к стаканчикам..."; Билет:
"Однажды взяли мы билет с особым назначеньем..."; Домой возвращаются птицы;
Кабацкий музыкант: "...Алеша Дмитриевич..."; Ах ты жизнь Колыма: "Ах ты жизнь
моя зима—Колыма..."; Любимый муж: "Мой муж, муженек, он не низок не высок...";
Эх яблочко: "Большое яблоко" наш город называют..." / Обраб. А. Теплиша. В шумном балагане: "...любят собираться..." / Сл. и муз. В. Токарева. Я мальчишка седой:
"За решеткой сижу и с тоскою гляжу на свободу..." / Обраб. А. Теплиша. В старых
ритмах: Марш джентельменов / Обраб. А. Теплиша. Теплиш А. О чем тоскует
саксофон. Минутка: "Куранты бьют за часом час..." / Сл. А. Теплиша. Когда весна
опять придет: "Мы с тобою жили так беспечно..." / Сл. и муз. О. Строка. Цфасман А.
Случайная встреча: "Я не стану ее огорчать..." / Сл. И. Альвека. Покрасс Д. Жизнь
цыганская: "На степи молдаванские..." / Сл. Б. Тимофеева. Табачников М. Ветры
весенние: "Кружатся, кружатся, пары влюбленные..." / Стихи Я. Хмелемского. Петербургский Е. Утомленное солнце / Сл. И. Альвека. Биксио Р. Дождь идет: Танго.
Кемпферт Б. Путники в ночи: "Я бродил в ночи..." / Стихи: Ч. Синглтона, Э. Снайдера; Пер. М. Подберезский. Козин В. Осень: "...прозрачное утро..." / Сл. Е. Белогорской, В. Козина. Косма Ж. Опавшие листья: "О как хочу я чтоб вспомнила ты..." /
Стихи Ж. Превера. Рознер Э. Зачем: "...смеяться, если сердцу больно..." / Сл. Ю. Цейтлина. Парень-паренек: "Наш товарищ весел и хорош...". Старый парк: Танго: "Сияет
солнце ярко..." / Обраб. А. Теплиша. Петров А. Песня о голубых городах: "Города
где я бывал..." / Стихи Л. Куклина. Блантер М. В городском саду / Сл. А. Фатьянова.
Лагидзе Р. Песня о Тбилиси: "Такой лазурный небосвод..." / Сл. П. Грузинского.
Песни послевоенных десятилетий: Реквием / Обраб. А. Теплиша. Теплиш А., Шен-
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деровский А. Двойра: "И мама, и папа и даже тетя Двойра...". Победа: "В том мае сорок пятом по весне..." / Сл. М. Танича. Теплиш А. Сестричка: "Ко дню такому цветов купила..." / Сл. И. Шаферана. Вальс "Душа полка". Петербургский Е. Синий
платочек: "Синенький скромный платочек..." / Сл. Я. Галицкого, М. Максимова.
Музыка в жизни: Инструментальные произведения: Добрый день; Скочна; От моста
до бойни; Разменяйте 40 миллионов. Напевы без слов: Напев; Шер; Болгарская, 70;
Волах; Хосид; Оляндра-1; Застольный напев; Прощальная; Уличный напев. Окуджава Б. Виноградная косточка: "Виноградную косточку в теплую землю зарою..." /
Обраб. А. Теплиша. Песня о друге: "Если друг оказался вдруг..."; Кони привередливые: "Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому краю..." / Муз. и сл. В. Высоцкого. Эвакуация-беженцы. Пахмутова А. Как молоды мы были: "Окажись незнакомый прохожий..." / Сл. Н. Добронравова. Намин С. Мы желаем счастья вам!:
"В мире, где кружится снег шальной..." / Сл. И. Шаферана. Островский А. Песня
остается с человеком: "Ночью звезды вдаль плывут..." / Стихи С. Островского.
64. Шафир, А. За порогом: Стихи, песни / Александр Шафир; [Авт. предисл.
С. Вайнблат; Послесл. И. Шафир]. — Одесса: Студия "Негоциант", 2005. — 67 с.: ил.;
28 см. — ISBN 966-691-153-1. — ISMN M-9007020-1-6. — 500 экз. — [2006-092 н]
Из содерж.: Вокальные сочинения на стихи А. Шафира: Танечка: Романс:
"Добрая, влюбленная...". Тартаковская В. Победа: "Пройдут года, как пять десятков
лет...". Цам Д. Шаббат: "Ты, Суббота,—юная невеста...". Лесничевская Р. Шаббат:
"Ты, Суббота,—юная невеста..." / Обраб. И. Шафир-Пахомовой. Чернер А. Еврейская ромашка: "Лепестки, казалось бы, все те же..."; Зинг же мир а лидэлэ аф идиш.
Штейнберг М. Зинг же мир а лидэлэ аф идиш; Кадиш: "В память тех, кто сожжен,
кто рассеян по ветру...". Шафир И. Баллада о подвиге Одессы: "К аллее Славы вел
экскурсовод...". Из посвящений автору. Штейнберг М. Одесский вальс: "Здесь
чайки мирно в небе реют..." / Сл. И. Шафир. Ярошевич И. Песня-романс об Одессе:
"Здесь чайки мирно в небе реют..." / Сл. И. Шафир.
65. Шафир-[Пахомова], И. В пути: Муз.-лит. сб.: Вок. соч., стихи, проза /
Предисл. Инна Шафир; [Авт. предисл.: С. Вайнблат, А. Розен]. — Одесса: Студия
"Негоциант", 2004. — 33 с.; 28 см. — ISBN 966-691-136-1. — ISMN M-9007026-0-9.
— 50 экз. — [2006-091 н]
Из содерж.: Вокальные сочинения: Моим товарищам: "Есть в буднях свой невидимый полет..." / Сл. Л. Спивака. Вновь цветут акации: "Мой шар земной стремительней все вертится..." / Сл. Г. Шмульян. Избавление: "С его тревогами..." / Стихи В. Бондарчука. Одиночество: "Как тяжело мне жить сейчас..." / Стихи С. Вайнблата.
Баллада о подвиге Одессы: "К аллее Славы вел экскурсовод..." / Стихи А. Шафира.
66. Irodenko N. The morning star: Melodies of Praise / Nataliya Irodenko. — K.: Muzychna
Ukraina, 2006. — 80 с.; 22 см. — ISMN M-707502-61-7. — 500 пр. — [2006-98 н]
Зміст: Chapter 1: The Christmas Story: Seven Songs with Dancing. Chapter 1:
The Story of Love: Seven Songs with Dancing. Melodies of praise.
Див. № 5, 72, 82, 83, 111

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
67. Коробко-Захарова А.М. Клас камерного співу (сопрано): Навч. посіб. для вищ.
навч. закладів культури і мистецтв: [Для співу у супроводі ф-но] / Текст, післямова
авт. М-во культури і мистецтв України, Донец. держ. муз. акад. ім. С.С. Прокоф’єва.
— Донецьк: Донецька держ. муз. акад. ім. С.С. Прокоф’єва, 2005. — 140 с.: фотогр.;
30 см. — Бібліогр.: с. 137—138. — У зб. також відомості про композиторів. — ISBN 9667804-87-9. — ISMN M-707503-11-9. — 300 пр. — [2006-028 н]
Зміст: Косенко В. Колискова: "Лю лі, треба спать..." / Сл. О. Блока; Пер. Г. Яра.
Сумний я: "Сумний я через те..." / Сл. М. Лермонтова; Пер. Л. Первомайського. Го-
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вори, говори: "...я люблю тебе слухать..." / Сл. В. Ліхачьова; Пер. з рос. В. Лефтія.
Дворжак А. Помню: "...мать, бывало..." / Сл. А. Гайдука. Респігі О. Эхо: "Песню
юноша пел..." / Сл. М. Метерлінка; Пер. Н. Рождественської. Монюшко С. Золотая
рыбка: "...по реке плыла..." / Сл. А. Міцкевича. Гріг Е. Лебедь: "Мой лебедь тихий..."; Маргарита: "...пряла весь вечер..." / Сл. Г. Ібсена; Пер. І. Соколова. В челне:
"Море в ярких лучах..." / Сл. В. Крага; Пер. В. Аргамакова. Сібеліус Я. Девушка
пришла домой с прогулки / Сл. Ю. Рунеберга; Пер. Н. Рождественської. Брамс Й.
Как сирень расцветает любовь моя / Сл. Ф. Шумана. Жербін М. Была ты всех ярче /
Сл. О. Блока. В безмолвии садов / Сл. О. Пушкіна. Любов моя: "...всі фарби самоцвітів..." / Сл. В. Сосюри. Іполитов-Іванов М. Пять японских стихотворений / Сл.
невідом. авт. М’ясков К. Люблю я темну ніч: "...і золоті зірки..."; Цвітуть бузки:
"...садок біліє..." / Сл. М. Рильського; Вербова гілка: "...зацвіла..." / Сл. М. Рильського. Некрасов О. Голос дитинства: "Ой чия сопілка..." / Сл. В. Гея. Мамонов С.
Я щаслива бути з вами!: "Черкащина—спогадів низка..." / Сл. В. Юречка.
68. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія. Вип. 4: Навч. посіб. до
курсу "Музичне краєзнавство": [Міш. хори; Чолов. хори / Уклад. О.В. Залуцький;
Муз. ред. В.С. Костриж; Літ. ред. О.В. Лупул]; М-во освіти і науки України,
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Рута, 2005. — 79 с.; 21 см. —
Румун. — У кн. також: Корот. біогр. відом. про авт. музики. — 50 пр. — [2006-033 н]
Зміст: Porumbescu C.G. Pe-al nostru steag; Tricolorul. Mandicevscki G.V. M’am
pogorit din de sus....Mandicevscki E. Pe sub luna pe sub stele...; Foaie verde merisoru;
Sarbul si sarboaica; Ce mai avere mai; Cantec razases; Of a mea fetita; Frunza verde de
mar dulce; Valcule Valcutule; Mai badita mai!; De-ar fi mandra. Verenka I.D. Pavel
Pavelas. Nosievici S. Tatarul. Porumbescu C.G. Tatal nostru; Romanul. Vorobckievici I.
Vai de cela ce iubeste. Mandicevscki G. Si era la ora a sasa. Flondor T. Cantecul
marinarilor; Lacrimioare. Sandru C. La miiloc de codru des; Cantec. Vasilescu V. Pierde vara.
69. Смаглій Г.А. Сольфеджіо: [Підруч. для 1-4 кл. початк. спец. мистец. навч.
закл.: У 4 ч.] / Передм. авт. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Х.: Факт, 2006. — Ч. 4. —
95 с.; 24 см. — ISMN M-707504-05-5. — 1000 пр. — [2006-038 н]

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей
70. Білик І. Мамина зоря: Пісні для дітей: [Для співу без супроводу] / Ігор
Білик. — Ужгород: Ліра, 2005. — 42 с.: іл.; 30 см. — ISMN M-707500-33-0. — 750 пр.
— [2006-015 н]
Зміст: Мамина зоря: "Моя мама є найкраща в світі..." / Сл. Б. Сливчука. Колискова для матусі: "В небі зіронька ясно світиться..." / Сл. Н. Вернигори. Зіронька:
"Знову землю ніч накрила..." / Сл. Л. Бегун. Слоненя: "Із далеких країв..." / Сл. Б. Голод. Україна: "Курличуть в небі журавлі..." / Сл. Б. Сливчука. Афродіта: "Поглядаю—на личко у світле люстерко..." / Сл. Б. Голод. Велосипед: "Вже давно, давно я
мрію..." / Сл. Л. Бегун. Звуки природи: "Закінчився дощик раптовий..." / Сл. Б. Голод.
Садочок: "Люба мамо, прокидайся..." / Сл. Л. Бегун. Весна: "До мого вікна підійшла
весна..." / Сл. Д. Павличка. Люба ненько: "Ненько, люба ненько..." / Сл. І. Білика. Колискова: "Спи, засни, маленьке сонце..." / Сл. Б. Сливчука. Красень Джим: "Звідкись
по спеченій пустелі..." / Сл. Л. Бегун. Мокра пісенька: "Дощик, дощик, дощику..." /
Сл. Н. Куртяк. Дивоалфавіт: "Український Алфавіт нам дарує дивосвіт..." / Сл. Н. Сабадах. Мишка: "На селі стояла хата..." / Сл. Н. Бегун. Святий Миколай: "Хлоп’ятка і
дівчатка чекають вже на тебе..." / Сл. О. Дерваль. Зіронька різдвяна: "На пухнастій
красуні ялинці..." / Сл. Б. Голод. Явір: "Про що, яворе, ти мрієш..." / Сл. М. Вовка.
Ти—дитина України: "Подивись: по небу голубому..." / Сл. Н. Лебідь.
71. Бойко І. Пісенний світ дитинства: Пісні для дітей та юнацтва / Ірина Бойко;
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[Авт. передм. О. Лобова; Нотн. набір та ред. пісень Т.В. Рязанцевої]; Упр. освіти
Сум. міськ. ради, Інформ.-метод. центр. — Суми: Мрія-1, 2006. — 43 с.; 30 см. —
ISBN 966-566-324-0. — 300 пр. — [2006-057 н]
Зміст: Пісні для молодшого віку: На зарядку: "Дили-дили-дили-дили..."; Жучок: "По дорозі-тук, тук, тук..."; Стрибунці: "Рано вранці на галявці..."; Гноми-вартові: "Маленькі гноми взяли лопату..."; Дощик: "Дощик грає, виграває..."; Світлячкикульбабки: "Хтось заліз на небо й сонечко спіймав...". Пісні для середнього віку:
Папужка: "День народження у мене..."; Дарунок мамі: "Очі відкрию я вранці...";
Режисер: "Хто хоче стати артистом..."; Мамина казка: "Я згадала казку мамину
щасливу..."; До школи: "По алеях і стежках..."; Дятел: "Що за стукіт роздається
навкруги..."; Колискова місту: "Спить моє рідне місто..."; Тут летять роки: "Крок за
кроком наближаюсь до школи я..."; Сипле снігом: "...сипле снігом...". Пісні для
юнацтва: Реквієм: "Війна, війна, війна..."; Купальська ніч: "В зоряну ніч липневу до
лісу я піду..."; Новорічна: "Новий рік приходить..."; Моя Україна: "Мої очі увібрали
синь річок й озер...".
72. Васіна Г. У шкільному колі: Пісен. зб. / Галина Васіна; [Авт. передм.
В. Вербич; Муз. ред. М. Стефанишин]. — Луцьк: Терен, 2006. — 45 с.; 25 см. —
ISBN 966-8575-34-2. — 200 пр. — [2006-059 н]
Зміст: Українці, берімось за руки / Сл. А. Гаврилюка. Славна Україна—дивовижний край / Сл. С. Грицюка. Ми поклонімось, люди, цій землі / Сл. Н. Шугніло.
Кохаю край наш: "Босоніж стежка пробіжить..." / Сл. В. Коломійця. Мир полям: "Для
всіх зоря зійшла ясна..." / Сл. М. Сингаївського. Пісня про рідний край: "Люблю я в
рідному краю..." / Сл. Л. Коломієць. Наша мова: "Мова, наша мова..." / Сл. Ю. Рибчинського. Вишеньки-черешеньки: "Поблискують черешеньки..." Сл. Лесі Українки.
Калинова сопілка: "Я візьму калини гілку..." / Сл. О. Богачука. Учнівський вальс:
"Зорі нас колихали вечорові, п’янкі..." / Сл. Л. Палюх. Прощай, четвертий клас:
"Всміхається промінь із вікон..." / Сл. О. Кавуненка. Кличе нас п’ятий клас: "...на
побачення..." / Сл. невідом. авт. Книга—твій друг: "Слід книгу хорошу узяти..." /
Сл. К. Ібряєва. Мати-українка: "Нема в цілім світі..." / Сл. А. Роляник. Три матусі:
"Є у кожної дитини..." / Сл. Л. Полтави. Дякую мамі: "Очі у мами—теплий світанок..." / Сл. Я. Возної. Мамо, вишийте сорочку / Сл. Л. Засадко. Прости нас, матусенько: "Як, матінко люба, змогла ти так рано..." / Сл. М. Кузьо. Забутий вальс: "Горять вогні з усіх сторін..." / Сл. Л. Засадко. Мамі: "Я твій портрет фіалками вберу..." /
Сл. В. Підпалого. Прощальний вальс: "Пісня прощання вже лине..." / Сл. Г. Васіної.
Іванночка: "Стежиною, що в травах, біжить дівча..." / Сл. С. Богайчук. Весняночка:
"Вже весняний первоцвіт прокидається..." / Сл. Н. Шугніло. Над моїм краєм: "За
веселковим небокраєм..." / Сл. М. Ясакової. В рідній стороні: "Де берізка срібна коси
розплела..." / Сл. Н. Шугніло.
73. Друзенко Л. Дарите доброту: [Авт.] нот. сб. дет. песен: [Для співу (хори,
соло) у супроводі] / Людмила Друзенко. — Одесса: Богомыслие, 2005. — 33 c.; 30 см. —
Б.т. — ISBN 966-8434-49-8. — [2006-018 н]
Содерж.: Рожденное блаженство: "О, спи малыш..." / Сл. Л. Евдокимовой. Рождество: "Снег искрится под ногами..." / Сл. Л. Васениной. Рождество Иисуса: "Этот
день по особому дорог..."; С Днем Рожденья, Христос: "Торжествует сегодня природа..." / Сл. С. Свистуна. Рождественская песенка мышек: "Вот чудеса, вот чудеса..." /
Сл. А. Кужеевой. Рождественская песенка синичек: "Рожден Христос..." / Сл.
С. Свистуна. Если хочешь быть послушным / Сл. А. Кужеевой. Новый год: "...раскрыл
ворота..." / Сл. В. Кушнир. Бог мне жизнь подарил. Песня пчелки: "Тружусь я с раннего утра..."; Песня о бабушке: "Утром рано ты встаешь..." / Сл. А. Кужеевой. Пасхальная песня: "Христос воскрес...". Христос воскрес: "...Живой Спаситель..." / Сл.
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С. Свистуна. Осень золотая: "...на землю пришла..." / Сл. А. Кужеевой. Небесное утешение: "Мы живем на свете..."; Мушки, пчелки и цветы; Муравей: "Много добрый
муравей...". Дарите доброту: "Учит нас Господь..." / Сл. А. Кужеевой. Величественная: "Господа хвалите Ангелы..." / Сл. В. Балабана. Хлеб небесный, хлеб насущный:
"Я хочу сказать тебе спасибо..." / Сл. С. Свистуна. Достоин славы: "Достоин чести..."; Падают листья: "Падают, падают листья в парках..." / Сл. А. Кужеевой. Создал
Господь: "...меня, тебя...". Благодаренье: "Сколько благодарности в душе..." / Сл.
А. Вельк. Христианская колыбель: "Тихо смотрит месяц ясный...". Велик Творец:
"Полыхающие красками закаты..." / А. Вельк. Поспешите в Вифлеем: "В небе
ангельское пенье..." / Сл. А. Кужеевой.
74. Зеленецька І.О. Співають діти на уроках музики початкових класів / І.О. Зеленецька; [Передм. авт.]; М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т мистецтв. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. — 171 с.; 29 см. —
Б.т. — ISBN 966-682-214-8. — [2006-107 н]
Зміст: Канони: Стеценко К. Іде коза: "...рогата...". У кота: "...воркота...": Рус.
нар. песня; Ходит Ваня: Рус. нар. песня; Ладоньки: "...лади, всі малята раді...": Білорус. нар. пісня; Моется цапля: "...свежей водицей...": Венгер. нар. песня. Суслов І.
Дім: "Ми в дворі будуєм дім..." / Сл. І. Суслова. Литовко Ю. Веселі жабки: "На галяві дві квакушки..." / Сл. Ю. Литовка. Где кукушечка бывала: Чеш. нар. песня; Яблучко зелене: "На зорі на ранішній...": Груз. нар. пісня. Литовко Ю. Вербонька: "Ах, ты,
вербонька, верба гибкая...". Литовко Ю. Дорожній канон: "Нас кличе в дорогу пташиний перегук..." / Сл. Ю. Литовка. Струве Г. Лічилка: "Місяць над ставком повис..." / Сл. В. Чижова. Фільц Б. Жук-жученко: "...сажотрус..." / Сл. В. Лучука. Зозуля: "Кує зозулька в гаї...": Естон. нар. пісня. Струве Г. З базару: "Ізвідки ідеш ти..."
/ Сл. Б. Орлова. Деркач: "Де влітку ти був, деркаче...": Литов. нар. пісня. Сіяв мужик
просо: Укр. нар. пісня. Дружба: "...дружба...". Абелян Л. Песенка о маме: "Кто всех
красивей и добрей..." / В. Викторова. Сибирский В. А третий—это я: "Живут три
друга во дворе...". Теличеева Е. Догадайся, кто поет: "Поиграй-ка, Ваня, с нами..." /
Сл. А. Гангова. Степовий Я. Квочка: "Ходить квочка коло кілочка..."; Гоп, гоп:
"...гу-гу-гу...". Киця-мура: "...де ти була...": Поспівка; Старий бобре: "Ой ти, старий
бобре...". Степовий Я. Соловей: "Соловейку, любий мій...". Тихий сон по горах
ходить; Дрібушечки: Укр. нар. пісня. Гайворонський Г. Де ж ти, кицю, ходила?.
Лисенко М. Лисичка: "Я лисичка, я сестричка...". Колесса Ф. Соловейку маленький;
Курочка: "Ой сусіди, сусідоньки...". Колесса Ф. Мій метелику: "...любенький..." / Сл.
Б. Лепкого. Лисенко М. Добрий вечір, лисонько: "...куди йдеш...". Степовий Я. Бігло, бігло козенятко: "...льодком..."; Пчілка: "Зум-зум-зум...". Колесса Ф. Лине ластівочка: "...до свого гніздочка...". Степовий Я. Журавель: "Занадився журавель, журавель..."; Ой ну, люлі, коточок; Ой ти, коте, не гуди; Ой ну, люлі, котаю. Степовий Я.
Мати сина колихала / Сл. Я. Щоголєва. Верховинець В. Біла квочка: "...чубарочка..."
/ Вірші В. Верховинця. Два півники: "...два півники горох молотили...": Укр. нар.
пісня; Чижику чижику: "...пташку маленький..."; Котику сіренький: "...котику біленький...": Укр. нар. пісня; Ходить сонко по вулиці. Скалецький Р. Білочка: "Де ти, білочко, живеш..." / Сл. Г. Демченка. Соловеєчку, сватку, сватку: Укр. нар. пісня. Глінка М. Не щебечи, соловейку / Сл. Н. Забіли. Щебетала пташечка: "...під віконечком..." / Оброб. Я. Степового. Верховинець В. У вишневому садочку / Сл. Л. Глібова. Благослови мати: Укр. нар. пісня; Дощик; Подоляночка. Колесса Ф. Сонечко:
"Вийди, вийди сонечко...". Степовий Я. До сонечка: "Котилася тарілочка по крутій
горі...". Пішли діти в поле / Сл. та мелодія В. Верховинця. Вечір; Ніч у степу; Коло
Буга. Вахнянин Б. Наш садочок: "Гарно в нашому садочку..." / Сл. В. Щурата.
Вітряк: "Ой у полі на горбочку, на горбочку...". Верховинець В. Сидить Василь:
"...на припічку...". Ой ходила Галя: "...по біленькій лавці...": Укр. нар. пісня; Се наша
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хата: "Маленькі сіни, ясна світлиця...": Укр. нар. пісня. Верховинець В. Шевчик:
"А чи бачив ти, як шевчик..." / Сл. В. Верховинця. Наша хатка. Степовий Я. Чередничка:
"Гомонять, що я сирітка..." / Сл. Я. Щоголева. Устань газдочку: Колядка. Колесса Ф.
Сипле сніг: "...сипле сніг...". Грубер Ф. Свята ніч: Колядка / Сл. Й. Мора. Колядколядниця: Щедрівка; Щедрий вечір, щедрівочка. Верещагін Р. Щедрівка. Зозуля О.
Коляда / Сл. К. Перелісної. Островерхий І. Сойка: "На вершечку дуба Сойка..." /
Вірші М. Пономаренка. Зозуля О. Гірська річка: "Дід Мороз раненько став..." / Сл.
К. Перелісної. Рожавська Ю. Пісенька про олівці: "Ой яке красиве все навкруги..." /
Сл. Г. Бойка. Катричко М. Два єноти вчили ноти: "У суботу два єноти..."; Мишка
моркву стерегла: "Стерегла морквицю мишка..." / Вірші В. Кленця та М. Андрусич.
Ведмедер М. Чорний котик / Сл. Л. Куліша-Зіньківа. Зозуля О. Неслухняні черевички: "Черевички ви маленькі..."; Калинонька: "Вітається до кожного..." / Сл. К. Перелісної. Багмут Н. В маминому дворику: "...квітка розцвіла..."; Молитва за Україну:
"Матінка земля..." Вірші Н. Багмут. Колесса Ф. О Боже, милий світе! / Вірші Ю. Федьковича. Вахнянин Б. Який ти добрий, Боже / Вірші В. Шурата. Леонтович М. Мамо,
любо: "...глянь як сяють..." / Вірші Б. Грінченка. Димань Т. Дарунок татуся: "Катруся
миє вушка..." / Вірші Н. Кир’ян. Білаш О. Пшениченька: "Вітер віє, сонце гріє..." /
Сл. Д. Павличка. Злотник О. Цвіт землі: "Цвітуть сади, цвітуть луги..." / Сл. М. Сингаївського. Стадник О. Прощання з букварем: "Першокласників сьогодні..." / Вірші
О. Стадника. Фінкльштейн Ф. Зайці та ведмідь: "Темним лісом зайчик біг..." /
Сл. Ф. Фінкльштейн; Укр. текст М. Познанської. Валь Э. Непослушные реснички: "Я
дружу с котенком Филей..." / Сл. Е. Ушана. Білаш О. Окунці-стрибунці / Сл. В. Комаровського. Степаненко М. Їжак: "...лісом бродить..." / Сл. А. М’ястківського. Локтев В. Двенадцать поросят: "Жара! Какое солнце..." / Стихи В. Левашова. Шахневич Г.
Сонечку поклонись: "Ой, травонько, травонько зеленись..." / Вірші В. Ладижця. Рожавська Ю. Сонечко: "Спало сонечко у річці..." / Вірші Л. Реви. Філіпенко А. Ой
весела річенька: "Ой ростуть вербиченьки..." / Сл. Г. Бойка. Макуха Л. Їжачок:
"...їжачок, назбирав гілочок..." / Сл. Л. Макухи. Зарицкая Е. Светлячок: "Потерял в
лесу фонарик светлячок..." / Сл. М. Пляцковского. Фільц Б. Зацвіла в долині червона
калина / Сл. Т. Шевченка. Ведмедер М. Осінь: "...осінь, осінь..." / Сл. Г. Коваля;
Гармонізац. Ю. Бабаєвої. Димань Т. Нічка чарівна: "Лиш раз буває нічка чарівна..." /
Сл. І. Цельнях. Димань Т. А ми усі радіємо: "Легесенькі сніжиночки..." / Сл. О. Соловей. Шутенко Т. Вальс сніжинок: "Ми в небі народилися..." / Вірші М. Познанської; Рос. текст Л. Тітової. Мігай А. Дід Мороз: "Хто ступає на поріг..." / Сл. Т. Коломієць, Р. Скачко; Пер. з укр. О. Таргалова. Верменич В. Вишиванка: "Ми своїми
вправними руками..." / Сл. М. Сингаївського. Чембержі М. Квіти для мами:
"Березнем він зветься..." / Вірші В. Пекура. Рожавська Ю. Рукавички: "Я бабусю
згадую..." / Вірші М. Ларіної; Укр. текст М. Познанської. Берлін О. Свято неньок і
бабусь: "Нині свято..." / Сл. К. Карганової. Птичкін Є. Бабусі: "Зовсім не старі
бабусі наші..." / Сл. І. Шаферана; Укр. текст Л. Горлача. Ярошенко Т. Зоряна пісня:
"Темно надворі, час в ліжко лягати..." / Сл. Н. Завальської. Мясков К. Їжачок: "Йшов
по лісу по травиці..." / Сл. Є. Авдієнка; Укр. текст В. Грінчака. Фільц Б. Дощик:
"Кап, кап, кап..." / Сл. О. Олеся. Степаненко М. Веселка: "Я барвиста веселочка..." /
Сл. А. М’ястківського. Колодуб Ж. Весна: "До мого вікна підійшла весна..." / Сл. Д. Павличка. Кабалевський Д. Пролісок: "Прогулянка перша весняна..." / Сл. Ц. Солодаря;
Укр. текст Ю. Петренка. Багмут Н. Моя учителько: "Так схожа на матусю учителька
моя..." / Сл. Н. Багмут. Таловиря В. Рідній вчительці: "Вчителько наша, добра і
строга..." / Сл. Л. Забашти. Кос-Анатольський А. Дві подружки-цокотушки: "Клава
й Мила—дві подружки..." / Сл. Г. Бойка. Компанієць З. Ні пуху ні пера: "Ген до
школи мама квочка..." / Сл. В. Орлова; Пер. з рос. М. Сома. Сілінь Е. Овочі:
"Хазяйка якось із базару прийшла..." / Сл. Ю. Тувіма; Укр. текст П. Засенка. Арутю-
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нов А. Носорог: "Все на свете люди знают..." / Сл. В. Семерина. Єгіков І. Пісенькаспіваночка: "Сиділи на ганочку..." / Сл. С. Вігдорова; Укр. текст М. Сома. Димань Т.
Писанка: "Ясного дня з неба сонечко гріє..." / Сл. Н. Завальської. Ярошенко Т.
Таємниця: "Ніхто ніхто у світі..." / Сл. М. Гнатюк. Кос-Анатольський А. Іде весна:
"Тріщить на річці сивий лід..." / Вірші С. Жупанина. Чембержі М. Канікули:
"...канікули..." / Вірші В. Пекура. Ярошенко Т. От!: "Худий зелений крокодил..." /
Сл. Л. Вербицької. Конников Г. Тик и так: "Во всех часах—тик-так, тик-так..." / Сл.
А. Лайко.
75. Кияниця В. Дивина: Пісні для дітей та юнацтва: [Для співу соло у супроводі і без супроводу] / [Авт. передм. С. Острова]. — К.: Муз. Україна, 2005. — 64 с.;
27 см. — ISMN M-707502-56-3. — 400 пр. — [2006-04 н]
Зміст: Україно моя: "Гей, чарується, гей, милується..."; Бабусин чобіток: "Цок
та цок—стукають підківки..."; Ромашечка: "Я маленька квітка..."; Нагідка: "Маленька
нагідка..."; Кладочка: "Черевички не зносила..."; Музика: "Любе сонце, любі мрії..." /
Сл. Г. Білецької. Кульбабка: "Весна з теплом до нас прийшла..." / Сл. Є. Байчман.
Я вітаю: "...калину..." / Сл. О. Єроха. Веселий дощик: "Хмара з дощиком навкіс...";
Чобітки: "З хрому ловкі чобітки..." / Сл. В. Крищенка. Я горджуся; Мелодія весни:
"Шумить знайома вулиця..." / Сл. Д. Луценка. Новорічний хоровод: "Люблять всі малята..."; Сніговик: "Казковий сніговик..."; Сніжинка: "Із неба прилетіла..."; Снігуронька: "Є дівчинка Снігуронька..."; Новорічна пісня: "Знов кружляють сніжинки...";
Пісенька для мами: "На весняне свято..."; Дивина: "Спав ведмедик цілу зиму...";
Кульбабка: "Коли весна приходить..."; Світлячки: "А у нашому дворі..."; Веселий котик: "В нас живе веселий котик..."; Їжачок: "До маленьких діточок..."; Грибочки:
"Разом з мамою і татом..."; Приятелі: "Кицька мишку полюбила..."; Завзяті: "Хочуть
всі завзяті діти..."; Королівство літер: "У королівстві літер..."; Школярик: "В дитсадочку свято..." / Сл. А. Остролуцької. Сонечко: "Влітку на світанку..." / Сл.: А. Остролуцької, В. Філіпова. Великдень: "Розмалюю писанку навесні..."; Святий Миколай:
"Небеса приносять пісню..."; Святий Валентин: "Знає Вісла і знає Дніпро..."; Україні:
"Я співаю пісню..."; Україночка: "Квітка незабудка..."; Випускний вечір: "Коли кленове листя опадало..."; Володимир Івасюк: "Скільки квітів чарівних..." / Сл. А. Остролуцької. Назарій, Назарій: "Богові призначений..." / Сл. Н. Оперчук. Оріяна: "Наша
воля—чаша недопита..." / Сл. П. Перебийноса. Дніпро: "Мій могутній Дніпро..." / Сл.
С. Снєткової. До школи: "Прощавай, садок дитячий..."; Пісня свободи: "Часи незгод
відходять у минуле..."; У себе повір: "Покинути долю—не бути собою..."; Закохані
кияни: "Набрякають краплі на каштанах..." / Сл. Ю. Тітова. Свято: "Не тоді, як
напоказ..."; Мальви: "Від спеки мліє синє літо..."; Отакі ми—козаки: "Це для нас з
тобою..." / Сл. Л. Федорука. Козацька воля: "Під сонячним небом родились вони..." /
Сл. В. Філіпова.
76. Колодочка М. Ми є діти українські: Зб. пісень: [Для співу (хор) у супроводі
ф-но ] / Микола Колодочка; [Авт. передм. М. Суховецький]. — Одеса: Астропринт,
2006. — 66 с.; 29 см. — ISBN 966-318-453-1. — 200 пр. — [2006-026 н]
Зміст: Батьківщини річенька маленька: "У травах заховалася..."; Рідною мовою:
"Я ступаю полем..."; Криниченька: "Травневий ранок світиться..." / Сл. Н. МовчанКарпусь. Заметіль-метелиця: "Хурделить хурделиця..." / Сл. О. Білаша. Хочу співати:
"Хмари небо все закрили..." / Сл. А. Довгоноса. Малювала голуба: "Прилетів у наш
садочок..." / Сл. Н. Мовчан-Карпусь. Прилітайте, ластівки: "Навесні коли бузок хоче
зацвітати..."; Проростай, зерно: "...із землі..." / Сл. А. Качана. Півонії: "У садочку нашому..." / Сл. Н. Мовчан-Карпусь. Жайворонки: "В небі жайворонки в’ються..." / Сл.
О. Олеся. Моя веснянка: "Ось прочитана сторінка..." / Сл. М. Суховецького. Хвилювалось море / Сл. А. Качана. Все зумію: "Я із котиком умію вийти на майданчик..." /
Сл. М. Суховецького. Весна: "Встала весна чорну землю сонну розбудила..." / Сл.
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Т. Шевченка. Січ—велика гра: "Загрозі дивися у вічі..." / Сл. Д. Шупти. Вишеньки:
"Поблискують черешеньки в листі зелененькім..." / Сл. Л. Українки. Спасає Благодать: "Ісус помер, щоб нас спасти..."; Щасливо ми живем в сім’ї: "Я вдячний Господу..."; В нас свято—Христове Різдво: "Чому навкруги гімни дзвінко лунають...";
День Різдва: "Прекрасний світлий день Різдва..."; Великий Бог: "Коли дивлюсь в блакитну височінь..."; Конвалія: "Конвалію ніжну тримаю в руці..."; Берізонька: "Берізонька мила ласкаво всміхнулась..." / Сл. І. Шевченко. Христос Воскрес!: "Співає
жайворон з небес..." / Сл. К. Перелісної. Привіт нашій мамі: "Усміхнися сонечко з
неба..." / Сл. Р. Завадовича. Молитва за рідну мову: "Боже, Отче милостивий..." / Сл.
Ю. Шкрумеляка. Христос воскрес!: "...Усе радіє..." / Сл. М. Верес. До школи: "Я до школи готувалась ціле літо..." / Сл. Ю. Сисіна. Наша ялинка: "З неба падають сніжинки
на дерева..." / Сл. Н. Забіли. Мамина рука: "До мого вікна підійшла весна..." / Сл.
Д. Павличка. Ялинка: "Ялинка кучерява, де досі ти жила..." / Сл. А. Коссовської. Пісня про
ялинку: "Сніг та сніг навколо ліг..." / Сл. М. Рильського. Веселиться земля / Сл. В. Самійленка. Я хочу бути моряком: "Як я виросту, матусю..." / Сл. І. Савицької. Співаки:
"Сизий півень-задерика..." / Сл. К. Перелісної. Колискова: Пісня матері: "Спи мій
малесенький..." / Сл. О. Олеся. Ми є діти українські / Сл. Ю. Шкрумеляка. Колискова
матері: Пісня матері: "Лю-лю—лю-лі, моя мила..." / Сл. В. Василенка. Зацвіли
каштани / Сл. М. Познанської. Осінь: "Висне небо сине..." / Сл. Я. Щоголіва. Мати—
Україно!: "Перше наше слово..." / Сл. М. Сингаївського. Наша хата: "Я люблю свою
хату..." / Сл. І. Гнатюка. Під небом України: "Іскриться крапелька роси..." / Сл. М. Людкевич. Свято весни: "Підросли пахучі трави..." / Сл. А. Коссовської. Осіння казочка:
"Є на світі мама—осінь золота..." / Сл. М. Стратієнко. Батьківська криниця: "Мово ж
моя, мово..." / Сл. А. Зарудного. Пісенька про тата: "Є пісні про сонечко..." / Сл. В. Василенка. Ісус: "Радість пізнаємо з благовісних вуст..." / Сл. С. Рачинця. Водитиму
космічні кораблі: "Під хмарами курликали..." / Сл. Г. Чорнобицької. Батьківщина:
"Є багато країн на землі..." / Сл. Діми. Марш молоденьких козаків: "Будем край наш
захищати..." / Сл. Є. Лещук. Я люблю...: "Більше, ніж саму себе..." / Сл. О. Кобця.
Молитва українського юнака: "Всевишній Боже світу володарю..." / Сл. В. Переяславця. Весна: "Тепле сонечко пригріло..." / Сл. К. Перелісної. Сьогодні День Народження: "Сьогодні день народження у Господа Христа..." / Сл. невідом. авт. Христовий дім: "Рідний край ожив душею..." / Сл. Г. Вовка. Учителька: "Вона дивиться
вдаль з-під руки..." / Сл. І. Дробного, М. Суховецького. Хвалько: "Пес одне уміє—
гав..." / Сл. В. Березінського.
77. Лепешко В. Шевченка славимо в піснях: Пісні для учнів початк. кл. / Володимир Лепешко. — Тернопіль: Підруч. і посіб., 2006. — 48 с.; 20 см. — ISBN 96607-0519-0. — 2000 пр. — [2006-068 н]
Зміст: Сонце України: "Ми ще невеличкі..." / Сл. У. Кравченко. Вітер в гаї:
"...нагинає..."; Встала весна: "...чорну землю..." / Сл. Т. Шевченка. Вишивала я рушник / Сл. В. Лучука. Українець я маленький; На службу Україні: "Маленькі наші ноги..." / Сл. М. Підгірянки. Українка я маленька / Сл. А. Незнаного. Про славне минуле: "Не раз біля мене..." / Сл. А. Роляника. В степовім краю: "Тихесенько вітер віє...";
Сонце заходить; Плавай, плавай, лебедонько; Кобзар співає: "Вітер віє-повіває...";
Дивлюся, аж світає / Сл. Т. Шевченка. Над Дніпром-Славутичем / Сл. В. Сальченко.
Учітеся, брати мої / Сл. Т. Шевченка. Ми живемо на Україні: "Цвітуть в полях
волошки сині..." / Сл. І. Неходи. України я дитя: "Українець—моє ім’я..." / Сл. М. Підгірянки. Тече вода з-під явора / Сл. Т. Шевченка. Любити Україну: "Рано, рано сонце
встало..." / Сл. О. Лупія. Поклін Тобі, Тарасе / Сл. У. Кравченко. Синівська честь:
"В шелесті калини..." / Сл. С. Когут. Ой вдягнуся у неділю / Сл. Я. Мармат. Рідна земля:
"Босоніж стежка пробіжить..." / Сл. В. Коломійця. Квітчає весна землю: "І барвінком,
і рутою..." / Сл. Т. Шевченка. На своїй землі хорошій: "Взимку білу полотнину..." /
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Сл. П. Воронька. Бережімо Україну / Сл. Л. Біленької. Тут, де ми живемо / Сл. А. Незнаного. Хто такі хохли: "Хлопчина якось наодинці..." / Сл. В. Кравчука. Лиш по-українські: "Українські діти..." / Сл. А. Незнаного. Мова в нас така чудова: "На уроці рідну мову..." / Сл. Ю. Леник. Отаманчик: "Попід гору доріженька веде..." / Сл. Я. Знайди. Козацького роду: "Ми любимо небо і квіти..." / Сл. Д. Коміневської. Вечірня зіронька встає / Сл. Т. Шевченка. На Княжій горі: "Над Дніпром старим, та сильним..."
/ Сл. К. Блазнюк. Радість України: "У неділю коло церкви..." / Сл. А. Роляника. Молитва за Тарасів заповіт: "Зволь нам, Мати Божа..." / Сл. О. Патроника. Не женися на
багатій / Сл. Т. Шевченка.
78. Піров І.В. Ми—діти Срібної Землі: Навч.-метод. посіб.: [Для голосу соло у супроводі ф-но; сопілка] / І.В. Піров; [Авт. передм., заг. ред. В.В. Росул]. — Ужгород: Карпати, 2005. — 294 с.: іл.; 29 см. — ISBN 966-671-073-0. — 500 пр. — [2006-047 н]
Зміст: Отче наш: "...Ти що єси на небесах..."; Гімн Срібної землі: "Квітуй, мати
земле..."; Поросятко: "...дике у воду упало..."; Ведмедик: "Мед, мед, мед..."; Вовчок:
"Вийшов молодий вовчок..."; Хитра лисичка: "Бігла росами лисичка..."; Їжачок:
"Одягнувся їжачок..."; Синичка: "Зацвірінька синичка..."; Гусачок: "Наш маленький
гусачок-чок-чок..."; Пісня півня: "Знав би я в своїм кутку..."; Курочка: "Сіла курка на
гніздечко..."; Заблукав: "...у снах наш кіт..."; Корівка: "Му, му, му. Вечір наступає...";
Собака Коллі: "Коллі мій зараня встав..."; Коза: "Бе, ме, я рогата..."; Коник: "Цок,
цок, цок...". Весна: Весна-щастя: "Подивися в горині..."; Карпатська веснонька: "Веснонька співає..."; Пісня Березня: "Сонечко сіяє..."; Рідна мамо: "Тепле сонце розлилося по землі..."; Пісня квітня: "Забуяли в долах трави..."; Писаночка: "Розмалюю
писаночку..."; Христос воскрес; Травнева пісня: "Сіє Травень рідними лугами...".
Літо: Літо: "Дзвенить над світом..."; Пісня червня: "Весняна вродила..."; Прощання зі
школою: "Відспівали всі дзвінки..."; Липень: "Сонце, наче паляниця..."; Капітан:
"Подружитися з морями..."; Сільська сюїта (жарт): "У неділю до світання..."; Серпнева вітальна: "З новим хлібом-урожаєм..."; Моя Україно, квітуй: "Ніч умиває нев’янучі срібляні зорі...". Осінь: Осінь: "Пізня осінь наступає..."; Перший дзвоник: "Голос літа в морі квітів..."; Букварик: "Кажуть, книга є така..."; Студентська пісня: "Що
світ наук досяг аж до сьогодні..."; День народження: "...у нас..."; Пісня жовтня:
"Одягнусь в новеньке плаття...". Не забывай: "...ни в якый час..." / Сл. В. Сочки. Пойме, хлопці, пойме: Закарпат. нар. пісня; Пісня листопада: "Мамко моя мила...". Зима:
Пісня зими: "Свіжий вітер шле в Карпати..."; Святий Миколай: "З давен ношу я дарунки..."; Колядка: "Нічка радість сіє..."; Різдвяна пора: "Глянь дитинонько солодесенька..."; Бог ся рождає: "Ніч ся рождає..."; Різдвяна казка: "Зоряним небом нічка
пливе..."; Пісня лютого: "В білі гори заволаю...". Зайчик-бубнарчик: "Я зайчик тарабарабанчик..."; Сніжинки: "Ми—білі сніжинки..."; Пісня вітерця: "По лісах я листя
рву..."; Пісня чорта: "Як мій хвіст, ніс, хребет..."; Баба Яга: "Ой красуня ж я, Яга...";
Пісня Снігуроньки: "Нам бабуся—сива зима..."; Дід Мороз: "В цей святковий час...";
Новорічна пісня: "Сіє лапастий, білий квітчастий...". Грай сопілко: Піров І. Вечірня
зоря. Дога Є. Ранок у горах. Бог все робить правильно: (із нім. фольклору). Йоган
Крістоф Фабер Марш. В’язанка закарпатських народних пісень; Два негритянські
спірічуели. Глінка М. Жайворонок. В’язанка двох українських народних пісень.
79. Салай-Пак М. А я—ясочка-закарпаточка: Пісні для дітей та юнацтва: [Для
співу соло у супроводі і без супроводу] / Маріанна Салай-Пак; [Ред. авт.; Авт.
передм. Н. Петій-Потапчук; Нот. графіка А. Хазитарханова]. — Ужгород: Вид-во
Олександри Гаркуші, 2006. — 47 с.; 29 см. — ISBN 966-8946-17-0. — 300 пр. —
[2006-115 н]
Зміст: Повханич В. А я—ясочка-закарпаточка: "Там, де водяних лілей латаття...". Атрощенко Г. Колискова: "Вже стомилась днинка виглядать весну...". Попенко М. Дитинство: "Ох, як солодко спалось, як снилось мені...". Іллар А. Дай мені,
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небо...: "Задивилась в небо...". Рахівська Т. Дай мені, небо...: "Задивилась в небо...".
Атрощенко Г. Хто у світі?: "Ранкове ніжне сонечко...". Іллар А. Весняний рай:
"Знов заграло небо...". Салай-Пак М. Хмаринка: "Гляну в небо синє..."; Новорічна
казка: "За вікном, за вікном...". Сентипал В. Справжній Дон Кіхот: "Люблю казки і
драми...". Атрощенко Г. Весна прийшла: "Зійшли сніги і береги...". Авраменок А.
Смаглявка: "Очі—наче зорі в темну нічку...". Салай-Пак М. Зимова пісенька: "Потопає в білому все село...". Попенко М. Так хочеться пташиного польоту. Атрощенко Г. Полонина: "Плаче полонина...". Ухач О. Жар-птиця юності: "Під вітром
часу пелюстки дитинства...". Атрощенко Г. Учитель: "Пам’ятаєш, як нас малими...".
Паращак А. Школо рідна: "...світоче наш ясний...". Атрощенко Г. Прощальний
травень: "Шкільний дзвінок в останній раз...".
80. Стефанишин М. Співає школа: Пісен. зб.: [Для співу (голос соло, хори) у
супроводі і без супроводу] / Мирослав Стефанишин; [Авт. передм. Т. Волосюк; Муз.
ред. М. Приходько]. — Луцьк: Твердиня, 2006. — 67 с.: іл.; 30 см. — ISBN 966-877010-2. — 300 пр. — [2006-116 н]
Зміст: Давай дружити!: Рідній школі: "Сіє зерня учитель—зросте диво-сніп..."
/ Сл. І. Корсака. Букварик: "Я беру букварик в руки..." / Сл. Й. Струцюка. Зайчик
Сіре Вушко / Сл. Л. Українки. Сонячні зерна: "Півник молоденький..." / Сл. М. Мартинюка. Давай дружити: "Наш маленький сірий котик..."; На зеленому лужку; Зелений сінокіс: "Поміж сонними горбами..." / Сл. Й. Струцюка. Грибний дощ: "Ворожила нічка темна..."; Колискова: "У саду дідуньо-вечір..." / Сл. М. Мартинюка. Ходять миші й горобці / Сл. Й. Струцюка. Рідна пісня: Іди, іди, дощику / Сл. Й. Струцюка. Сходить сонечко: "...ласкаве..." / Сл. І. Чернецького. Полювала киця / Сл. М. Мартинюка. Ходить бусол по стерні / Сл. Й. Струцюка. На галяві: "...під сосною..." / Сл.
В. Лучука. Новорічна ялинка: "Ой весела в нас зима..." / Сл. М. Рильського. Ой минула вже зима / Сл. Й. Струцюка. Чорногуз: "Жук-жученко—сажотрус..." / Сл. В. Лучука. Вчителько найперша наша: "Весь цей час були ми з вами..."; Рідна пісня: "Чи
джерела відлетіли..." / Сл. Й. Струцюка. Тобі, Україно!: Молитва за Україну: "О Боже великий, святий, всемогутній..." / Сл. Л. Засадко. Захотілося грибочків / Сл.
М. Гнатюка. Ой ти калинонько, калино: "А в чистім полі ген калина..." / Сл. О. Лісової. Ой калина червона: "Ой червона калина..." / Сл. В. Іващенко. Зацвіли черешні:
"...на високій кручі..." / Сл. О. Богачука. Мовчить зоря: "Чому уста твої мовчать..." /
Сл. Й. Струцюка. Коли ми вдвох: "...зірки горять ясніше..." / Сл. М. Пронька. Виший,
мила, сорочку мені / Сл. В. Ткаченка. Осінні дощі: "Осінні дощі відшуміли..." / Сл.
В. Вербича. Волинянко моя, волинянко: "Наші мрії збулись..." / Сл. М. Кузьо. Поліська полька: "Там цимбали, скрипка й бубон..." / Сл. нар. Вишиванка: "Мамо, вишийте сорочку..." / Сл. Л. Засадко. Ой у полі три тополі / Сл. нар. Тополина дума:
"Ой повіяло з поля..."; У задумі над рікою / Сл. П. Маха. Тобі, Україно: "Земле, пам’ятаєш чорні зливи..." / Сл. В. Гея. Лине пісня із небес / Сл. Л. Засадко. Пісне,
дзвени: "Теплий вітер летить над садами..." / Сл. Й. Струцюка. Стяги пломеніють:
"Гримотять литаври, стяги пломеніють..." / Сл. М. Олійника. Розквітають мальви:
"...на подвір’ї мами..." / Сл. Б. Яновича. Україна моя: "Між борами—село..."; Сурми
за горою / Сл. Й. Струцюка. Славні козаки: "Гей, згадаймо, браття, ту годину..." / Сл.
К. Іванущика. Вечірня казка: "На небесному прузі..." / Сл. М. Мартинюка. Горить
моє серце / Сл. Л. Українки. Пісня про Луцьк: "Де калиною пахнуть світанки..." / Сл.
О. Богачука. Луцький вальс: "Горять променисто вогні мого міста..." / Сл. М. Кузьо.
Ода Луцьку: "На славу нащадкам Романа й Данила..." / Сл. М. Мартинюка.
81. Ялова Т. Зоряний лебідь: Пісні для дітей та юнацтва на слова Наталії Гриненко: [Для співу соло без супроводу] / Тетяна Ялова; Ред. авт. — Артемівськ, 2006.
— 40 с.: фотогр.; 21 см. — ISMN M-707508-04-6. — 5000 пр. — [2006-126 н]
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Зміст: Зоряний лебідь: "У зоряному небі..."; Блюз для котика: "Образився котик
на мене..."; Жадні ведмежата: "Добрий мед—ведмежа вдача..."; Велетень і миша:
"Жив велетень один колись..."; Бабуся—просто клас!: "Коли гроза і злива..."; День
народження: "У мене день народження—такий прекрасний день..."; Гноми: "...правда
це, а може байка—так міркуй ти без утоми..."; Козаки-розбійники: "У Бахмуткирічки..."; Козачка: "Танцювала гопака дівчинонька мила..."; Синдбад-морехід:
"Команда відчайдушна і красень-капітан..."; Василиса Прекрасна: "Живе в полоні
довго, наче пташка..."; Три апельсини: "У далеких краях принц здобув апельсин...";
Пісня дарує крила: "Птахом уявити себе треба..."; Море: "Лагідне море лине до
скелі..."; Українська волошка: "На поля ти поглянь неозорі..."; Вінок українських
пісень: "Україна—славетна і єдина..."; Золота роза: "Талантами багатий рідний
край..."; Осіння імпровізація: "Осінь, осінь жовтокрила..."; Шерлок Холмс: "В казках
бувають таємниці...".
Див. № 52

3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1 Твори для оркестру
3.1.4 Оркестр народних інструментів
82. Кучерук В.Ф. Грає оркестр українських народних інструментів: Навч.метод. посіб. / В.Ф. Кучерук; [Вступ. авт.]. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту
ім. Лесі Українки, 2005. — 260 с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 258. — У кн. також: Корот.
відом. про укр. нар. інструменти, характеристика партитури, корот. словник муз. термінів. — ISMN M-707501-03-0. — 500 пр. — [2006-066 н]
Зміст: Оркестровий репертуар: Скорик М. Мелодія / Інстр. В Кучерука.
Щедрик / Обр. М. Леонтовича; Транскрип. В. Кучерука. Безушкевич М. Відвідини /
Сл. С. Олексеюк; Інстр-ка В. Кучерука. Вайнер Л. Угорський танок / Інстр. М.П. Сточанської. Жербін М. Пливе моя душа / Сл. П. Шеллі; Інстр-ка В. Кучерука. Кириліна І. Якби мені / Сл. Лесі Українки; Інстр. О. Федотова. Блантер М. В лесу прифронтовом / Транскрип. М. Різоля; Інстр. Л. Кондратюк. Попадюк М. Фантазія на
українські народні мелодії для цимбал з ансамблем / Пер. для оркестру В. Кучерука.
83. Маринін І. Вибрані твори для оркестру народних інструментів = Selekted
musical composition for the orchestra of folk instruments: Репертуар.-метод. посіб. / Іван
Маринін; [Авт. передм. С.О. Леонов; Муз. ред. О.Д. Бец]; М-во освіти і науки України. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. — Вип. 1. — 135 с.: Тит. арк., передм.
парал. укр., англ.; 29 см. — ISBN 966-8642-58-9. — 300 пр. — [2006-072 н]
Зміст: Гулак-Артемовський С. Дует Андрія і Оксани "Чорна хмара з-за діброви" із опери "Запорожець за Дунаєм" / Орк-ка І. Мариніна. Кропивницький М. Соловейко / Сл. М. Кропивницького; Інстр-ка І. Мариніна. Адамцевич Є. Запорізький
марш / Перекл. І. Мариніна. Бец О. Калинова сопілка / Сл. М. Масло; Орк-ка І. Мариніна. Святкова хора / Оброб. О. Беца; Орк-ка І. Мариніна. Сюїта на теми козацьких
та стрілецьких пісень / Орк-ка І. Мариніна; Аранжув. для хору О. Беца.

3.2 Твори для інструментального ансамблю
3.2.1 Фортепіанний ансамбль (два і більше фортепіано,
фортепіано в 4 руки і т.д.)
84. Иванов В.Г. Алиса в стране чудес: Цикл пьес и ансамблей в четыре руки
для ф-п. по мотивам одноим. сказки Л.Кэррола. — Х.: Фактор, 2006. — 32 c.; 29 см.
— (Пьесы и ансамбли для фортепиано). — 1000 экз. — [2006-023 н]
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Содерж.: Алиса слушает сказку; Белый кролик; Слезный пруд: (Для ф-п. в четыре
руки); Чеширский кот; Маленький Билль; Колыбельная герцогини; Рассказ сурка; Рассказ
поддельной черепахи; Совет синей гусеницы; Крокет у королевы; Скачки наперегонки:
(Для ф-п. в четыре руки); Как не верить снам: (Для голоса и ф-п.) / Сл. Л. Кэррола.
Див. № 91, 93

3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано
Див. № 103

3.3 Твори для інструментів соло
3.3.1 Клавішні інструменти
3.3.1.1. Фортепіано
85. Афанасьева М.Н. Не верьте: [Для співу (хор) у супроводі ф-но] / Марина
Афанасьева; [Предисл. авт.]. — Луганск: Знание, 2005. — 23 c.: рис.; 29 см. —
60-летие Победы в Великой Отечественной войне. — ISBN 966-7915-65-4. — 150 экз.
— [2006-013 н]
Содерж.: Не верьте: "В Освенциме сегодня тишина..." / Сл. В. Спектора.
86. Захаров П. Фортепианная музыка для детей и юношества=Piano music
children and youth: [Для ф-но, 2 ф-но] / Павел Захаров; Ред. Л. Мефодовская. —
Одесса: Астропринт, 2005. — Вып. 1. — 71 c.; 29 см. — Б.т. — Рус., англ. — ISMN
M-9007500-34-7. — [2006-021 н]
Содерж.: Пьесы-крошки: Пятнашки; Колыбельная дождя; Тик-так; Первые
слезы; Забияка; Грустный напев. Пьесы, этюды: Пляшущие гномы; Первый урок;
Вальс-игрушка; Поющий тростник; Пробуждение; Восточный праздник; Музыкальная шкатулка; Стаккато-этюд; Одинокий фонарь; Птичий базар; Задумчивый
вальс; Старое кино; Полька рондо; Лунная дорожка; Джазовый экспромт; Вечерняя
молитва; Рождественский этюд; Велосипед; Восточный базар; Вальс-интермеццо;
Деревенские акварели. Ансамбли: Зимняя сказка; Скерцо.
87. Іванцов В. П’єси для фортепіано / В. Іванцов. — К.: Муз. Україна, 2006. —
16 с.; 29 см. — ISMN M-707502-62-4. — 500 пр. — [2006-97 н]
Зміст: Вальс; Прелюдія; Прелюдія. Чи буря шумить, чи негода: Романс для
сопрано в супроводі ф-но / Присвяч. В. Степовій; Сл. А. Данченка.
88. Ковтун В. Дума про Батурин: П’єса для ф-но [та оркестр. версія] / В. Ковтун; Оркестр. версія Д. Морозов; Поетич. версія О. Борова. — Х.: Апекс+, 2006. —
84 с.: +1 електрон. диск; 30 см. — ISBN 966-8498-11-9. — 100 пр. — [2006-063 н]
89. Кравців О. Нова радість стала: Укр. колядки у легкому викладенні для
ф-но / Ольга Кравців. — К.: Муз. Україна, 2005. — 12 с.; 28 см. — ISMN M-70750254-9. — 1500 пр. — [2006-07 н]
Зміст: Бог ся рождає; Нова радість стала; В Вифлеємі тайна сталась; Во Вифлеємі нині новина; Витай, Ісусе.
90. Кравців О. Ой у вишневому садочку: Укр. нар. пісні у легкому викладенні
для ф-но / Ольга Кравців; Післямова Г. Ільєвої. — [2-ге вид.]. — [К.: Муз. Україна,
2006]. — 27 с.; 26 см. — ISMN M-707502-59-4. — 1000 пр. — [2006-051 н]
Зміст: Ішов козак потайком; Бодай ся когут знудив; Горіла сосна, палала; Їхав
козак на війноньку; Ой у полі два дубки; Ой на горі сніг біленький; Іванку, Іванку;
Калина: "При долині кущ калини..."; Чотири воли пасу я; По садочку ходжу; У моїм
садочку: "...плавали качата..."; Коло млина; Ой у вишневому садочку; Ой гарна я,
гарна; Перелаз, перелаз: "...від сусіда до нас...".
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91. Фортепіано: 1 клас: Учб. репертуар дит. муз. шк. / [Ред.-упоряд. Б.О. Милич]. —
К.: Муз. Україна, 2006. — 80 с.; 29 см. — ISMN M-707502-05-1. — 2000 пр. —
[2006-102 н]
Зміст: П’єси: Ой дзвони дзвонять: Укр. нар. пісня. Степовий Я. Сорока-ворона. Ходит зайка по саду: Рос. нар. пісня. Диби-диби: Укр. нар. пісня. Шум: Укр. нар.
пісня. Вітлін В. Дід Мороз. Сніжок на горі: Дит. пісня. Два півники: Укр. нар. пісня.
Ой джигуне, джигуне: Укр. нар. пісня. Там, за речкой, там, за перевалом: Рос. нар.
пісня. Ой за гаєм, гаєм: Укр. нар. пісня. Реве та стогне Дніпр широкий: Укр. нар. пісня. Осінь: Дит. пісня. Зимушка проходит: Рос. нар. пісня. Ой ти, дівчино зарученая:
Укр. нар. пісня. Журавель: Укр. нар. пісня. Філіпп І. Колискова. Білорус. пісня.
Дударик: Укр. нар. пісня. Ой лопнув обруч: Укр. нар. пісня. За селом, за селом: Укр.
нар. пісня. Абелєв Ю. В степу. Утенушка луговая: Рос. нар. пісня. Укр. нар. пісня.
Иванушка: Рос. нар. пісня. Жилінський А. Пастухи грають на сопілці. Собачка загубився: Амер. нар. пісня. Маленький мисливець: Фр. нар. пісня. Вейсберг Ю. Вийди Маша: З дит. опери "Гуси-лебеді". Насмішкувата зозуля: Амер. нар. пісня. Курочка: Укр. нар. пісня. Розповідь дідуся: Укр. нар. пісня. Йде дощ: Укр. нар. пісня.
Їхав козак на війноньку: Укр. нар. пісня. Курочкін В. Вальс. Бульба: Білорус. нар.
пісня. Кабалевський Д. Маленька полька. Женчичок-бренчичок: Укр. нар. пісня.
Руббах А. Горобець. Жилінський А. Біля річки. Берлін П. Крокуючі поросята. На
речушке, на Дунае: Рос. нар. пісня. Крутицький М. Взимку. Моцарт Л. Гумореска.
Мелартін Є. Пісня. Любарський М. Чес. пісня. Контрданс: Старовин. танець. Моцарт В.А. Менует. Телеман Г. П’єса. Сігмейстер Е. Пісня в темному лісі. Рюігрок А.
Горе ляльки. На горі, горі: Укр. нар. пісня. Крігер І. Менует. Гречанінов О.
У розлуці. Майкапар С. Вальс. Кореневська І. Дощик. Майкапар С. Казочка. Укр.
нар. пісня. Гарута Л. Маленька полька. Моцарт Л. Менует. Беркович І. Варіації на
тему нар. пісні "Во саду ли, в огороде". Барток Б. П’єса. Майкапар С. Пастушок.
Блок В. Примовка. Штейбельт Д. Адажіо. Руднєв М. Щебетала пташка. Бах Й.С.
Арія. Ах ты, зимушка-зима: Рос. нар. пісня. Литкова І. Варіації на тему білорус. нар.
пісні "Савка та Гришка". Шевченко С. Весняний день. Руднєв М. Дощик. Ганнуся:
Чес. нар. пісня. Чого соловей смутен: Укр. нар. пісня. Ревуцький Л. Колискова. Беркович І. Мазурка. Сен-Люк Я. Буре. Барток Б. П’єса: Із зб. "Дітям". Етюди.
Ансамблі: Лазаренко А. Зимова забава. Моцарт В.А. Тема варіацій. Їхав козак за
Дунай. Здравствуй гостья-зима: Рос. нар. пісня. Вітлін В. Дитяча пісенька. Чес. нар.
пісня. Жартівлива: Пол. нар. пісня. Філіпенко А. На місточку. Орф К. Спи, дитя. Дощик:
Укр. танець. Гречанінов О. На зеленім лузі. Кепітіс Я. Латис. нар. танець. Вівальді А.
Фінал: Із мал. симф. № 1. Стравинський І. Аданте: Із зошита "П’ять легких п’єс".
92. Шопен Ф. Вибрані вальси: Для ф-но. — К.: Муз. Україна, 2005. — 49 с.; 30 см.
— ISMN M-707502-50-1. — 1000 пр. — [2006-011 н]
93. Щербаков І. Дитячий альбом: [Для ф-но; 2 ф-но] / Ігор Щербаков; [Авт.
вступ. ст. В. Теличко]. — Ужгород: Карпати, 2006. — 38 с.: Тит. арк., передм., текст
парал. укр., англ.; 29 см. — ISMN M-9007008-4-1. — 800 пр. — [2006-050 н]
Зміст: Коли козачки марширують; М’яч; Танцівниця на слоні; Елегія київських
пагорбів; Скерцо; Waltz triste; "Казка-страшилка" на ніч: (Фантаз. поема); Арієтта:
(З музики до спектаклю "Севільські заручини" в 4 руки).
Див. № 65, 100-102

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон
94. Дербенко Є. Калейдоскоп=Kaleidoscope / Євгеній Дербенко; Упоряд. та викон. ред. П. Сертюка. — Тернопіль: Навч. кн.—Богдан, 2006. — 53 с.; 30 см. — Б.т.
— (Сер. "Репертуар учня-баяніста". Засн. 2004 р.). — Рос., англ. — ISBN 966-692795-0. — [2006-106 н]
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Зміст: Сонатина № 1; Сонатина № 2; Повернення романсу; Мрії; Експромт;
Тривожний ритм; Старий капелюх (регтайм); Варіації на тему пісні Д. Покрасс
"Козаки у Берліні"; Фантазія на українську тему.
95. Сюїти для юних баяністів / Упорядкув. та викон. ред.: К. Жукова, П. Серотюка. — Тернопіль: Навч. кн.—Богдан, 2006; 29 см. — Б.т. — Тит. арк., назви творів парал. укр., англ.
Зміст: Вип. 7. — 44 с.; 29 см. — Б.т. — ISBN 966-692-802-7. — [2006-117 н]
Зміст: Мітін В. Дитяча сюїта № 2. Коняєв С. Танцювальна сюїта. Троян П.
Мала сюїта. Шамо Ю. Дитяча сюїта / Ред. А. Семешка. Білошицький А. Пори року:
укр. дит. сюїта.
Вип. 8. — 45 с. — 29 см. — Б.т. — ISBN 966-692-803-5. — [2006-118 н]
Зміст: Шмиков О. Сюїта № 2: з "Альбому для юнацтва". Ольчак К. Літня
сюїта. Гайденко А. Балканський триптих. Чотири п’єси епохи відродження. Скотт С.
Індійська сюїта / Перекл. А. Семешка.
97. Тітов С. 30 етюдів для баяна / Сергій Тітов. — К.: Муз. Україна, 2006. —
48 с.; 27 см. — ISMN M-707502-57-0. — 1000 пр. — [2006-08 н]
98. Франк С. Три сюїти з циклу "Органіст" / Сезар Франк; Упорядкув., ред. та
перекл. А Семешка. — Тернопіль: Навч. кн.—Богдан, 2006. — Вип. 5. — 40 с.; 29 см. — Б.т.
— Тит. арк., назви творів парал. укр., англ. — ISBN 966-692-796-9. — [2006-119 н]
Зміст: Сюїта № 2 з циклу "Органіст": Сім п’єс в ре-бемоль мажорі та до-дієз
мінорі; Сюїта № 3 з циклу "Органіст": Сім п’єс в ре мажорі та ре мінорі; Сюїта № 8 з
циклу "Органіст": Сім п’єс у соль мажорі та соль мінорі.
99. Черепанин М. Аранжування та обробки концертних творів для двох
акордеонів: Вип. 2: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів культури та мистецтв]
/ Мирон Черепанин, Марина Булда; [Авт. вступ. сл. А.Семешко, К. Жуков]; М-во
освіти і науки України; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т мистецтв. —
Івано-Франківськ, 2004. — 122 с.; 30 см. — Б.т. — Назви творів парал. укр., англ. —
ISBN 966-640-097-9. — [2006-121 н]
Зміст: Штраус Й. Трік-трак. Монті В. Чардаш. П’яццолла А. Медітанго;
Облівіон; Лібертанго. Джоплін С. Вишукані синкопи. Арт Ван Дамм Очі чорні.
Керн Д. Дим. Фоссен А. Флік-флак. Астьєр А., Фаллоне Т. Бідні кочівники. Музікіні А., Гальяно Р. Пісня для Джо. Черніков В. На ранчо ковбоя Джека.

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання для клавішних інструментів
100. Птушкин В. Пьесы и ансамбли для фортепиано: [Для начал. специализир.
учеб. заведений; Для ф-п.; 2 ф-п.]. — Х.: Фактор, 2006. — 95 c.; 29 см. — 1000 экз. —
[2006-037 н]
Содерж.: Пьесы: Гномы маршируют; Часы показывают ночь; Самый грустный
в мире шарманщик; Крестики-нолики. Пять маленьких зарисовок. Ансамбли для
фортепиано в четыре руки: Играем в театр. Сюита "Гулливер". Часть из сюиты
"Виндзорские проказницы": Брэндфорская ведьма. Четыре части из музыки к
комедии Мольера "Мещанин во дворянстве". По страницам "Детского альбома": Свободная транскрипция пьес П.И. Чайковского.
101. Українська фортепіанна музика: Пед. репертуар для дітей та юнацтва:
Навч. посіб. [для учнів серед. і старш. кл. муз. шк.]. Ч. 2 / [Упоряд., передм.:
Т.М.Завадська; О.С. Козачук]; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К.: Муз. Україна, 2006. — 164 с.; 29 см. — (Забуті імена). — ISMN M-70750253-2. — 1000 пр. — [2006-101 н]
Зміст: Гуссаковський А. Дві п’єси: Альбомний листок; Скерцо. Січинський Д.
Пісня без слів. Якименко Ф. Вибрані п’єси: Танцюючі хмаринки; Маленьке скерцо;
Елегія. З циклу "Ігри": В хованки; В жмурки. З циклу "П’ять прелюдій": Фан-
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тастична казка; Колискова; Дитинка спить. Грудин В. Дитяча сюїта. Барвінський В.
Шість мініатюр на українські народні теми: Заколисна пісня; Український танок;
Лірницька пісня; Гумореска; Думка; Марш. Надененко Ф. П’єси із циклу "Акварелі": Прелюд "Осінь"; Листок з альбому; Скерцино; Пастораль; Вальс; Бурлеска; Етюдрондо; Колискова. Єдлічка А. Квітоньки України: Попурі на теми улюблених малоросійських пісень.
102. Шукайло Л. Пьесы и ансамбли для фортепиано: [Для учащихся начал.
специализир. учеб. заведений; Для ф-п.; 2 ф-п.] / Людмила Шукайло. — Х.: Фактор,
2006. — 63 c.; 39 см. — 1000 экз. — [2006-045 н]
Содерж.: Пьесы из сюиты "По мотивам русских народных сказок": Аленушка; Емеля. Багатели. Экспромт. Пьесы из сюиты "Мои игрушки": Пони; Барабан. Пьесы из сюиты "Цирк": Марш; Жонглер; Клоуны. Фортепианные ансамбли
в четыре руки: Юмореска; Вечернее музицирование.

3.3.2 Смичкові інструменти
3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів
103. Микитка А. Струнно-смичкові ансамблі: Навч. посіб. / Артур Микитка. —
Тернопіль: Підруч. і посіб., 2006. — 103 с.; 29 см. — ISBN 966-07-0432-8. — 1000 пр.
— [2006-073 н]
Зміст: Гайворонський М. Молитва. Колесса Ф. Гагілки. Степовий Я. Прелюд
пам’яті Т.Г. Шевченка. Скорик М. Українська мелодія; Естрадна п’єса. Лисенко М.
Чого мені тяжко / Сл. Т. Шевченка. Лисенко М. Не забудь юних літ / Сл. Л. Українки. Микитка А. Далека зірниця / Сл. Л. Українки. Микитка А. Дивертисмент для
двох скрипок. Скарлатті Д. Арія. Вівальді А. Ляр’ето. Крейслер Ф. Старовинна
ірландська пісня. Вілла-Лобос Е. Прелюдія. Скулте А. Арієта. Дженкінсон Е. Танок. Хейлі Дж., Паркер Ч. Індіана-Донна Лі.

3.3.3 Щипкові інструменти
104. Андрушко А.М. Твори для двох гітар=Works for two guitars / Андрій М. Андрушко. — Б.м.: Б.в., [2004]. — 24 с.; 30 см. — Б.т. — Рус., англ. — [2006-012 н]
Зміст: Danger: Соната для двох гітар. Диптих: Прелюдія; Рондо. Закувала та і
зозуленька: (Фантазія на тему укр. щедрівки).
105. Антонов Ю. Хмельная сирень / Юрий Антонов; Сост., авт. перелож. В.П. Шеремет. — Краматорск: Тритон-МФ, 2005. — 78 с. — Слово об авт., с. 3.; 30 см. — Б.т.
— (Шедевры русской песни—ХХ век. Аккомпанемент в переложении для шестиструнной гитары; Сб. 2). — ISMN M-9007031-2-5. — [2006-054 н]
Содерж.: У берез и сосен / Сл. И. Шаферана. Отчего: "Был еще недавно я любим и мил..." / Сл. Т. Сашко. Нет тебя прекрасней: "Для меня нет тебя прекрасней..."
/ Сл. М. Белякова. Несет меня течение: "...сквозь запахи осенние..." / Сл. В. Дюнина.
Не забывай!: "Если любовь не сбудется..." / Сл. М. Танича. Мое богатство: "Снова
месяц взошел на трон..." / Сл. И. Кохановского. Двадцать лет спустя: "Я прошу тебя,
сумей забыть..." / Сл. Л. Фадеева. Маки: "На Федюнинских холмах тишина..." / Сл. Г. Поженяна. Море: "По зеленой глади моря, по равнине океана..." / Сл. Л. Фадеева. Вот
как бывает: "Скоро, скоро на луга лягут белые снега..."; Я иду тебе навстречу:
"...росными лугами..." / Сл. В. Дюнина. Зеркало: "Иногда о любви забываю..." / Сл.
М. Танича. Поверь в мечту: "Мы выбираем путь..." / Сл. И. Кохановского. На улице
Каштановой: "Есть улицы центральные..." / Сл. И. Шаферана. Хмельная сирень: "Не
печаль в моих глазах, не тоска..." / Сл. А. Косарева. Переулочки Арбата: "...как мне
дорог ваш покой..." / Сл. О. Виленкина. Белый теплоход: "Я засмотрелся на тебя..." /
Сл. В. Дюнина. Снегири: "Эта память от зари до зари..." / Сл. М. Дудина. Крыша дома твоего: "Мы все спешим за чудесами..." / Сл. М. Пляцковского. На высоком берегу: "Городок наш разделяет река..." / Сл.: С. Алиханова, Ю. Антонова.
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106. Баштан С. Твори для бандури: [Бандура; Спів у супроводі бандури] / Сергій Баштан; [Авт. передм. М. Давидов]. — К.: Муз. Україна, 2005. — 84 с.; 26 см. —
ISMN M-707502-49-5. — 1000 пр. — [2006-01 н]
Зміст: Обробки українських народних пісень: Чи ти, милий, пилом припав;
Чи я в лузі не калина була; Лугом іду, коня веду; Ой на гору козак воду носить; Через
сад-виноград; Чорна рілля ізорана; Ой під горою; Прилетіла перепілонька; Дібровчанка; Ой горе тій чайці; Нема гірше, як в неволі. Інструментальні твори: Добрий
вечір, дівчино; Марш; Мрія; Наспів; Народний танець; Експромт; Думка; Народний
фрагмент; Пливе човен; Український танець; Йшли корови із діброви.
107. Дунаевский М. "Ветер перемен". Добрынин В. "Никто тебя не любит, так
как я" / Сост. и авт. перелож. Л.В. Поворный. — Краматорск: Тритон-МФ, 2006. —
54 c.; 30 см. — (Шедевры русской песни—ХХ век. Аккомпанемент в переложении для
шестиструнной гитары; Сб. 5). — ISMN M-9007031-5-6. — 1500 экз. — [2006-124 н]
Содерж.: Дунаевский М. Песня мушкетеров: "Пора-, пора, порадуемся на
своем веку..." / Сл. Ю. Ряшенцева. Все пройдет: "Вновь о том, что день уходит с Земли..." / Сл. Л. Дербенева. Ветер перемен: "Кружит Земля, как в детстве карусель...":
Из т/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"; Непогода: "Изменения в природе происходят
год от года..." / Сл. Н. Олева. Гадалка: "Ежедневно меняется мода..."; Городские
цветы: "В городах, где зимою не видно зари..." / Сл. Л. Дербенева. Добрынин В. Не
берите в голову: "Вот опять прошла молва и задела душу..." / Сл. М. Рябинина.
Горько!: "С этой девчонкой знаком я давно..."; Кто тебе сказал: "Хочешь я в глаза,
взгляну в твои глаза..." / Сл. Л. Дербенева. Никто тебя не любит так, как я: "Ко мне
пришла любовь, быть может, слишком поздно..."; Синий туман: "Пришел туман,
постучал в дома..." / Сл. М. Рябинина. Прощай!: "...со всех вокзалов поезда..." / Сл.
Л. Дербенева. Качается вагон: "Как мы любили..." / Сл. И. Шаферана.
108. Затинченко О. Вибрані твори для гітари / Олександр Затинченко; [Муз.
ред. В.В. Юдзіонок]. — Одеса; Ізмаїл: Зоря, 2005. — 51 с.; 29 см. — ISBN 966-812740-4. — 300 пр. — [2006-062 н]
Зміст: Звуки гітари; Спогади; Ностальгія; Півонія; Щирість; Ноктюрн; Пелюстки роз; Баркарола; Експромт; Пролісок; На далеких островах; Порив; Полька; Поемафантазія; Ранок; Скерцо; Фрески; Роздум; Місячне сяйво; Романтика; Настрій; Мрії;
Храм; Токата; Капричіо; Тінь і світло; Шум прибою; Елегія.
109. Как здорово, что все мы здесь... / Сост. и авт. перелож. В.П. Шеремет. —
Краматорск: Тритон-МФ, 2006. — 36 c.; 30 см. — (Шедевры русской песни—ХХ век.
Аккомпанемент в переложении для шестиструнной гитары; Сб. 4). — ISMN M-90070314-9. — 1500 экз. — [2006-123 н]
Содерж.: Митяев О. Как здорово, что все мы здесь: "Изгиб гитары желтой ты
обнимаешь нежно..." / Сл. О. Митяева. Баснер В. Белой акации гроздья душистые:
"Целую ночь соловей нам насвистывал..."; Березовый сок: "Лишь только подснежник
распустится в срок..." / Сл. М. Матусовского. Таривердиев М. Если у Вас нету тети:
"Если у Вас нету дома—пожары ему не страшны...": Из т/ф "Ирония судьбы, или с
легким паром!" / Сл. А. Аранова. Богословский Н. Шаланды, полные кефали / Сл.
В. Агатова. Круг М. Ностальгия: "Я не старый, но поверь, уже седой..." / Сл. М. Круга. Александров Б. Песня Папандопуло: "На морском песочке я Марусю встретил...": Из кф "Свадьба в Малиновке". Агранович Е. Я в весеннем лесу: "...пил березовый сок..." / Сл. Е. Аграновича. Таганка: "Цыганка с картами—дорога дальняя...".
Липатов Ю. Сиреневый туман / Сл. Ю. Липатова.
110. Мы желаем счастья Вам! / Сост. и авт. перелож. В.П. Шеремет. — Краматорск: Тритон-МФ, 2006. — 39 c.; 30 см. — (Шедевры русской песни—ХХ век.
Аккомпанемент в переложении для шестиструнной гитары; Сб. 6). — ISMN M-9007031-6-3.
— 1500 экз. — [2006-125 н]
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Содерж.: Днепров А. Облака в реке: "В реку смотрят облака..." / Сл. И. Кохановского. Тальков И. Скажи, откуда ты взялась: "Все как-будто шло своим путем..."
/ Сл. И. Талькова. Каминский С. Прости!: "Как часто, часто в жизни так у нас бывает..." / Сл. В. Харитонова. Намин С. Мы желаем счастья Вам!: "В мире, где кружится снег шальной..." / Сл. И. Шаферана. Цой В. Группа крови: "Теплое место, но
улицы ждут..."; Пачка сигарет: "Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна..." /
Сл. В. Цоя. Романов А. Кто виноват: "...что ты устал..." / Сл. А. Романова. Никольский К. Боже, как давно это было: "Забытую песню несет ветерок..." / Сл.
К. Никольского. Бутусов В. Прогулки по воде: "С причала рыбачил апостол
Андрей..." / Сл. И. Кормильцева. Гранов И. Первый поцелуй: "Было небо выше,
были звезды ярче..." / Сл. Л. Дербенева.
111. Тухманов Д. Притяжение Земли / Д. Тухманов. Разговор со счастьем / А. Зацепин; Сост., авт. перелож. В.П. Шеремет. — Краматорск: Тритон-МФ, 2005. — 84 c.;
30 см. — (Шедевры русской песни—ХХ век. Аккомпанемент в переложении для
шестиструнной гитары; Сб. 1). — ISMN M-9007031-1-8. — 2500 экз. — [2006-088 н]
Содерж.: Тухманов Д. Притяженье Земли: "Как безмерно оно—притяженье
Земли..." / Сл. Р. Рождественского. Соловьиная роща: "Там, где месяц сказку сторожит..." / Сл. А. Поперечного. Из вагантов: "Во французской стороне..." / Сл. Л. Гинзбурга. Последняя электричка: "Как всегда мы до ночи стояли с тобой..." / Сл. М. Ножкина. Здравствуй, мама!: "...опять мне снится песня твоя..." / Сл. Р. Рождественского.
Наши любимые: "Не обижайте любимых упреками..." / Сл. И. Шаферана. Чистые
пруды: "У каждого из нас на свете есть места..." / Сл. Л. Фадеева. Восточная песня:
"Льет ли теплый дождь, падает ли снег..." / Сл. О. Гаджикасимова. Эти глаза напротив: "...калейдоскоп огней..." / Сл. Т. Сашко. Зацепин. А. Постой, паровоз!: "...не
стучите, колеса...": Из кф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / Аранж.
А. Зацепина. Все было: "Пока на месте ничто не держит...": Из кф "Земля Санникова"; До свиданья, лето!: "Снова птицы в стаи собираются...": Из кф "Центровой
из Поднебесья"; Разговор со счастьем: "Счастье вдруг в тишине постучалось в
двери...": Из кф "Иван Васильевич меняет профессию"; Этот мир: "За то, что раз в
году бывает май...": Из кф "Женщина, которая поет"; Песенка о медведях: "Где-то на
белом свете...": Из кф "Кавказская пленница"; Куда уходит детство: Из кф "Фантазии
Веснухина"; Губит людей не пиво: "В жизни давно я понял...": Из кф "Не может
быть"; Песня про зайцев: "В темно-синем лесу...": Из кф "Бриллиантовая рука"; Ищу
тебя: "Всегда не могут быть рядом люди...": Из кф "31 июня" / Сл. Л. Дербенева.
112. Я тебя никогда не забуду / Сост. и авт. перелож. В.П. Шеремет. — Краматорск: Тритон-МФ, 2006. — 44 c.; 30 см. — (Шедевры русской песни—ХХ век. Аккомпанемент в переложении для шестиструнной гитары; Сб. 3). — ISMN M-9007031-3-2.
— 1500 экз. — [2006-122 н]
Содерж.: Петров А. А цыган идет: "Мохнатый шмель—на душистый хмель...":
Из кф "Жестокий романс" / Сл. Р. Киплинга; Пер. Г. Кружкова. Крылатов Е. Кто на
новенького: "Шпаги звон, как звон бокалов...": Из кф "Достояние республики" / Сл.
Ю. Энтина. Рыбников А. Я тебя никогда не забуду: "Ты меня на рассвете разбудишь...": Из оперы "Юнона и Авось" / Сл. А. Вознесенского. Корнелюк И. Город,
которого нет:: "Ночь и тишина, данная на век...": Из т/ф "Бандитский Петербург" /
Сл. Р. Лисиц. Тальков И. Бывший подъесаул: "Бывший подъесаул уходил воевать...";
Я вернусь: "Я мечтаю вернуться с войны..." / Сл. И. Талькова. Шевчук Ю. Что такое
осень: "...это небо..." / Сл. Ю. Шевчука. Лоза Ю. Плот: "На маленьком плоту..."; Над
деревней Клюевкой: "...опустился вечер..." / Сл. Ю. Лозы. Розанов А. Ах, какая женщина: "В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана..." / Сл. Т. Назаровой.
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3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів
113. Матвійчук Л.Д. Шлях до майстерності кобзиста: Навч. посіб. для початк.,
серед. і вищ. муз. навч. закл.: [Кобза, домра з ф-но і без ф-но] / [Авт. передм. М.А. Давидов;
Текст авт.]; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. — К.: Б.в., 2005. — 153 с.; 30 см. — Бібліогр.: с. 152. — ISBN 966-735739-2. — 400 пр. — [2006-029 н]
Зміст: Лисенко М.В. Полька / Перекл. Л. Матвійчук. Матвійчук Л. Варіації на
тему укр. нар. пісні "Дівчино моя, Переяславко"; Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой,
за гаєм, гаєм"; Лірична-танцювальна; Зозуля; Музична табакерка; Романс. Довженко В.
Струмок / Транскрип. Л. Матвійчук. Шамо І. Дніпровський вальс / Перекл. Л. Матвійчук. Мясков К. Весела прогулянка / Перекл. Л. Матвійчук. Матвійчук Л.
Роздум; Варіації в старовинному стилі; Варіації на тему рос. нар. пісні "Суботея";
Поетичний ескіз. Молдавський танок / Оброб. Л. Матвійчук. Мясков К. Українське
рондо / Перекл. та оброб. Л. Матвійчук. Мясков К. Концертні варіації / Транскрип.
Л. Матвійчук.
114. Методика быстрого обучения игре на шестиструнной гитаре: [Нот. грамота. Основы техники игры. Табулатура. Аппликат. схемы.] / [Авт.-сост. Т.П. Иванников]. — Донецк: Агентство Мультипресс, 2006. — 95 c.: рис., табл.; 29 см. — (Играем
на гитаре). — ISBN 966-519-101-2. — 10000 экз. — [2006-031 н]
Содерж.: Нот. прил.: с. 59—94: Как под наши ворота: Рус. песня; Летал голубь:
Рус. песня; Вдоль да по речке: Рус. песня; Как пошли наши подруженьки: Рус. песня;
Как под горкой: Рус. песня; Буренушка: Рус. песня. Таррега Ф. Аделита. Скарлатти Д.
Соната (К. 208) / Перелож. Т. Иванникова. Аргентинская народная мелодия / Оброб.
М.Л. Анидо. Бетховен Л. ван Соната № 14 ("Лунная"): І часть / Перелож. Т. Иванникова. Бах И.С. Маленькая прилюдия / Перелож. Т. Иванникова. Моцарт В.А. Соната № 11: ІІІ часть: (Турецкий марш) / Перелож. Т. Иванникова. Бах И.С. Прелюдия до мажор из первого тома "Хорошо темперированного клавира": Для двух гитар
/ Перелож. Т. Иванникова. Абаза А. Утро туманное / Сл. И. Тургенева. Булахов П.
Гори, гори, моя звезда / Сл. В. Чуевского.

3.3.4 Духові інструменти
3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів
115. Пилипчак В. Школа гри на валторні: Т. 1 / Василь Пилипчак. — Рівне:
Волин. обереги, 2006. — 60 с.: фотогр.; 29 см. — 500 пр. — [2006-078 н]
Див. № 78

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ВОКАЛЬНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ
МУЗИКИ
Див. № 106

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.6 Дитячі опери, інсценівки і хореографічні постановки.
Музика до шкільних вистав і радіопостановок
116. Келіна Н. Хитра киця: Дві муз. казки укр. та рос. мовами: [Навч.-метод.
вид.] / Н. Келіна, Л. Овчаренко. — Х.: Скорпіон, 2006. — 64 с.; 29 см. — (Планета
дитинства: Муз.-театраліз. ігри). — ISMN M-9007022-3-4. — 500 пр. — [2006-108 н]
Зміст: Муз. казка: Хто на кого хомут накине; Муз. казка-гра: Хитра киця.
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117. Птушкин В.М. У Лукоморья...: Муз. сказка (по мотивам сказок А.С. Пушкина): [В 2 д.] / Либретто М.А. Энтина. — Х.: Фактор, 2006. — 95 c.: рис.; 29 см. —
1000 экз. — [2006-036 н]
118. Чаморова Н.В. Божья коровка: Любимые игровые песни с нотами [для
детей 4-8 лет: Для пения с сопровожд.] / Худож. Е.В. Зарби-Гальчук]. — Донецк:
БАО, 2006. — 47 c.: рис.; 26 см. — ISBN 966-338-265-1. — 15000 (1 з-д 1 — 10000) экз. —
[2006-039 н]
Содерж.: Песни: Солнце обогрело; Фома и Ерема: "А Ерема жил на горке...";
У Еремы и Фомы; Ай дуду: (плясовая); Капуста: "Вот я колья тешу..."; Щука: "Уж
как щука-то шла из Нова-города..."; Дроздок: "Скок-поскок..."; Жил у бабушки козел; Ладушки: (игровая); Заинька: "Заинька у елочки попрыгивает..."; Коляда ты, коляда; Ой, весна, весна; Гусь-усь-усь; Дождик, лей!: (закличка); Земелюшка добра:
(закличка); Солнышко: (закличка); Солнышко, покажись!: (закличка); Дождик, дождик, перестань!: (закличка). Дразнилки, пестушки, считалки: Толстая матрешка;
Петька вредный; Божья коровка; Сокол; Улитка; Шла кукушка; Антошка; Ванюшка
бедный; Ты коток; Наташка; Маша сеяла горох; Спиря-Спиридон; Бежит зайка; На
пенышке сижу; Витютень; Матушка репка; Два ерша. Игры: Чижик; Бобер и
охотники; Плетень; Деревья; Мак-маковочек; Лиса-чудница; Козел; Пирог; Лискалиса; Коршун; Ермак; Снежная баба.
119. Чаморова Н.В. Жил-был у бабушки серенький козлик: Любимые игровые
песни с нотами [для детей 4-8 лет: Для пения с сопровожд.] / Худож. Е.В. ЗарбиГальчук]. — Донецк: БАО, 2006. — 47 c.; 26 см. — ISBN 966-338-242-2. — 15000
(1 з-д 1 — 10000) экз. — [2006-040 н]
Содерж.: Песни: Серенький козлик: "Жил-был у бабушки..."; Пойду я на рыночек: "Пойду, млада, я на рыночек...": Масленичная; Ой, кулики, жаворонушки: (веснянка); Ленок: (веснянка); Дождик: (закличка); Дождик, полно лить: (закличка); Гори, солнце, ярче: (закличка); Я скакала: "Раз, два, три, четыре...". Небылицы, дразнилки, прибаутки: На липке сижу; Во затейной слободе; Кукушка; Комар и муха;
Сговор совы; Два брата; Серафима; У Андрошки-макошки; Сергушка-ненаедушка;
Клест прост; Ваня едет на быке; Флор; Как у дяди Тимофея; Чики, чикалочки;
Упрямка; Ау!; Сидит зайка; А тари, тари, тари; Коса в покосы; Умница-разумница;
Спиря-Спиридон. Игры: Гусак и коршун; Пахари и жнецы; Костромушка; Фока;
Пчелки; Курочка и лиса; Арина; Баба-яга; Медведи; Кот и мыши; Палочкаскакалочка.
120. Чаморова Н.В. Кисонька-мурлысонька: Любимые игровые песни с нотами [для детей 4-8 лет: Для пения с сопровожд.] / Худож. Е.В. Зарби-Гальчук]. — Донецк: БАО, 2006. — 47 c.: рис.; 26 см. — ISBN 966-338-243-0. — 15000 (1 з-д 1 —
10000) экз. — [2006-041 н]
Содерж.: Песни: Баю-баю-баюшки; Иванушка пастушок; Кукареку, петушок:
(игровая); Вылетел петух: (игровая); Служил я хозяину: (игровая); Коляда-маледа:
(игровая); Весна, весна: (веснянка); Мотылек-вителек: (веснянка); Дуй, дуй, ветерок;
Кукушка: (закличка); Солнышко, выгляни: (закличка); Радуга-дуга: (закличка). Считалки, дразнилки, прибаутки: Под горою у реки; Конь ретивый; Бука; Федорок с
вершок; Сенька-везенька; Алеша-белеша; Катюха-матюха; Ай, дуду; Сидит кошка;
Кисонька-мурлысонька; Гульки вы, гульки; Я лесочком шел; Задом-передом;
Заинька; Зайки. Игры: Баба-яга; Уточка и селезень; В медведя; Яблонька; Иван и
бычок; В капусту; Горелки; У медведя во бору; Жердочка; Грачи летят.
121. Чаморова Н.В. Кукушка, кукушка, серое брюшко: Детские игровые песни
с нотами [для детей 4-8 лет: Для пения с сопровожд.] / Худож. Е.В. Зарби-Гальчук].
— Донецк: БАО, 2006. — 47 c.: рис.; 26 см. — ISBN 966-338-244-9. — 15000 (1 з-д 1
— 10000) экз. — [2006-042 н]
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Содерж.: Песни: Ходит зайка по саду; Кукушечка: "Куда летишь, кукушечка..."; Журавель: "Повадился журавель, журавель..."; Зайка, попляши: (плясовая); Дудочка-дуда: "По лужочку я шел...": (плясовая); Пузыри: "Эй, Ванюша. посмотри...":
(игровая); Живо, живо, без оглядки: (игровая); Гуси; Уж ты дедушка Степан; Солнышко, солнышко: (веснянка); Коршун: "...коршун, колесом...": (закличка); Кукушка:
(закличка); Грачи-киричи: (закличка); Жавороночки: (закличка); Дождик, дождик,
пуще: (закличка); Радуга: (закличка); Чувиль-весна: "...куда пошла...": (закличка).
Считалки, дразнилки, прибаутки: Летела кукушка; Ахи, ахи; Раз, два—голова; Уж
как зоренька-заря; Слизень-близень; Прокоп-укроп; Ерему поднимали; Ерема, Ерема; Тетерев-тетерька; Савва, Савва; Таусеньки; Старина; У нашего Ванюсеньки; Машенька; Совушка-сова; Петушок, петушок; На задах воробьи; Стоит Куземка; Чья
копна. Игры: Побивушки; Горелки; Вербочка; Заинька; Каравай; Волки и гуси; Вот
так!; Колокольчик; Овечки; Теремок; В ловца; Волк и зайцы.
122. Чаморова Н.В. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами [для
детей 4-8 лет: Для пения с сопровожд.] / Худож. Е.В. Зарби-Гальчук]. — Донецк:
БАО, 2006. — 47 c.: рис.; 26 см. — ISBN 966-338-246-5. — 15000 (1 з-д 1 — 10000) экз. —
[2006-043 н]
Содерж.: Песни: Лучина: "...лучина..."; Как у наших у ворот: (плясовая); Две
птички: "Как по полю, полю..."; Петушок: "...петушок..."; Сорока: "...сорока...": (игровая); Ай, баю-бай!: Колыбельная; С новым годом!: (колядка); Чувиль-виль-виль:
(веснянка); Весна идет!: (веснянка); Солнышко-ведрышко: (веснянка); Весна-красна:
"...теплое летице..."; Дождик, посильней!: (закличка); Медведь топтучий: (закличка);
Трепак: "Не зевай...": (плясовая); Ой, да коза-развиззеза: (игровая). Небылицы,
дразнилки, скороговорки: Размудреный мужик; Уж и где ж это видано!; Туру-туру,
пастушок; Васька-Васенок; Васенька-Василек; Сидит Толик; Яшки-канашки; Катушка-матушка; Клест; Сорока-белобока; Пахомчик; Бобры; Сохла соха; Прокоп; Бабкакоровка; Нырком пройду; Ванечке на именинки; Идут гуськи; Яблочко; Шалуныбалуны; В синем море; Рои гудут. Игры: Мужичок; Курочка и цыплята; Крута гора;
Дударь; Огородник и воробей; Фигуры; Птицы; Медведь в огороде; Грибы; Дедушка
Сысой; Прянишна доска; В коршуна.
123. Чаморова Н.В. Шла коза по мостику: Детские игровые песни с нотами
[для детей 4-8 лет: Для пения с сопровожд. / Худож. Е.В. Зарби-Гальчук]. — Донецк:
БАО, 2006. — 47 c.: рис.; 26 см. — ISBN 966-338-245-7. — 15000 (1 з-д 1 — 10000) экз. —
[2006-044 н]
Содерж.: Песни: Кораблик: "...плывет..."; Вот уж зимушка проходит; Пастушок: "Рано-рано поутру..."; Аринушка молода; На торгу: "...торгу кругом..."; Ах ты,
котенька-коток: (колыбельная); Коляда: "А зайка, зайка, бела горностайка..."; Далалынь: (колядка); Дождик, пуще припусти: (закличка); Солнце, солнце: (закличка);
Ястреб: (закличка); Ярок: "Перепорхушка-ярок...": (закличка); Светлячок: (закличка).
Считалки, дразнилки, скороговорки: На поповой улице; Шла коза по мостику;
Бубенцы; Обруч, круж!; Суп варили; Мы по лесенке бежали; Ермошка-картошка;
Степан-таракан; Ванюшка-рачек; У нашего Паши; Зайчик ты, зайчик; Играют,
играют; Возьму из кадушек; Глухарь-болтарь; Ребята малы; Лады, лады. Игры:
Козынька; Родничок; Горох; Лузы; Журавель; Девочка и медведь; Матушка-весна;
В волка; Ерыкалище; Утки и волк; Прятки.
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7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО
І ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ
І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
124. Виноградов Г.С. Гармония и сольфеджио: Учебник [для высш. муз. учеб. заведений] / Г.С. Виноградов.; Предисл. авт. — К.: Муз. Україна, 2006. — 301 c.; 24 см.
— ISMN M-707502-14-3. — 500 экз. — [2006-96 н]
125. Павленко Т. Сольфеджіо: На основі укр. нар. пісень: [Навч. посіб. для початк. спеціаліз. навч. закл. 1—7 кл.] / Тамара Павленко. — 2-ге вид. — К.: Муз. Україна,
2006. — 112 с.; 27 см. — ISMN M-707502-20-4. — 1000 пр. — [2006-052 н]
126. Шпаковська Л. Диктанти на інтонаційній основі української музики:
Одноголосся, двоголосся: [Для вищ. навч. закладів культури і мистецтв] / Леся Шпаковська; Передм. авт. — К.: Муз. Україна, 2006. — 67 с.; 22 см. — ISMN M-70750264-8. — 1000 пр. — [2006-103 н]

Ноти з журналів
127. Антоняк О. Школа—весела сім’я: "Біжимо до школи вчасно..." / Сл. А. Орел
// Мистецтво та освіта. — 2005. — № 2. — С. 30.
128. Барвінський В. Лірницька пісня // Мистецтво та освіта. — 2005. — № 2. — С. 33.
129. Бджілонька: "Ой ти, бджілонько рання...": (пісня-хоровод) // Дошк. виховання. — 2006. — № 7. — С. 30.
130. Бутуханова Л. Яблуня у житі / Сл. Т. Майданович // Дивослово. — 2005.
— № 5. — С. 72.
131. Великодній віночок // Дошк. виховання. — 2006. — № 3. — С. 30—31.
Зміст: Рубальська Н. Ой у саду, у садочку / Сл. нар. Рубальська Н. Дружно
писанки візьмемо / Сл. В. Шкльоди. Давидова Л. Христос воскрес!: "...усе радіє..." /
сл. К. Перелісної.
132. Вересокіна Н. Дитсадок наш, прощавай!; Пісня телепузиків: "Ми маленькі телепузики..."; Танок телепузиків; Речетатив Буратино: "Я біжу, я поспішаю...";
Пісня Мальвіни та Буратино: "Це хлопчик Буратино..." / Сл. Н. Вересокіної // Дошк.
виховання. — 2006. — № 4. — С. 27, 30—31.
133. Верховинець В. Ладки, ладки: Сл. нар. // Дошк. виховання. — 2005. —
№ 3. — С. 30.
134. Весняний хоровод // Мистецтво та освіта. — 2005. — № 2. — С. 35—36. — Муз.
супровід до ст.: Таранцева О. Весняні наспіви: (хорова композиція).—С. 54—57.
135. Відгадай: "Грай, сопілонько, грай...": (хоровод-гра) // Дошк. виховання. —
2006. — № 7. — С. 30.
136. Давидова Л. Мати Україно, ти одна у нас!: "Перше наше слово з нами повсякчас..." / Сл. М. Сингаївського // Дошк. виховання. — 2006. — № 8. — С. 30—31.
137. День народження / Муз. Г. Букреєвої; Сл.: С. Коляди, Г. Букреєвої // Почат. шк. — 2006. — № 2. — С. 63—64.
138. Дутківський Л. Черешневий гай: "Біліють в горах радісні сніги..." //
Дзвін. — 2006. — № 7. — С. 160, С. [3] обкл. — (Рік пісень на вірші Б. Стельмаха).
139. Елберет: "А Елберет Гінтаніель, що бачить всі мої шляхи...": Середньовіч.
мелодія // Мистецтво та освіта. — 2006. — № 1. — С. 33—34.
140. Жук: "Ой жук, жук по дорозі ходить": (пісня-гра) // Дошк. виховання. —
2006. — № 7. — С. 29.
141. Івасюк В. Калина приморожена: "Що в гаю стоїть калина приморожена..."
/ Сл. М. Петренка // Дзвін. — 2005. — № 1. — С. 160., с. 3 (обкл.).
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142. Івасюк В. Тільки раз цвіте любов: "Поглянь—усе навколо зацвіло..." //
Дзвін. — 2006. — № 5/6. — С. 176, с. [3] обкл. — (Рік пісень на вірші Б. Стельмаха).
143. Ільїн В. Пісенька про веселий час: "Є у кожного із нас..." / Сл. Г. Сапгіра //
Мистецтво та освіта. — 2005. — № 2. — С. 29.
144. Карабиць І. Варіація на тему Б. Лятошинського // Музика. — 2005. —
№ 1/2. — С. 18—19.
145. Кириліна І. Новий рік: "Ти зустрів знову свято..." / Сл. І. Козаченка //
Мистецтво та освіта. — 2006. — № 1. — С. 32.
146. Колодуб Л. Заповіт: Епілог опери "Поет" / Сл. Т. Шевченка // Музика. —
2005. — № 3. — С. 16—17.
147. Лаврінчук А. Сорочка: "Не дивуйся, дівчино, що в свято..." / Сл. М. Сіренка // Дніпро. — 2006. — № 1/2. — С. 16—17.
148. Малі пісенні форми: [На допомогу муз. кер. дошк. закл.] // Дошк. виховання. — 2006. — № 5. — С. 30—31.
Зміст: Ку-ку; Кипи, кипи, кашко; Санчата; Пташок викликаю; Лелеко-татку;
Мак; Сніг; Курчата; Півень; Де багато пташок; Ходить квочка; На печі; Раді люди;
Ой ти, весно; Годинник; Вітер; Хмара. Співанки, скоромовки, муз. загадки. Співанки. Зима; Роса.
149. Мартинович С. Лісова пісенька: "Зібралися у лісі всі звірята..." / Сл. С. Мартинович // Дошк. виховання. — 2006. — № 7. — С. 31.
150. На городі цап, цап: Укр. нар. пісня // Дошк. виховання. — 2005. — № 3. — С. 30.
151. Ой гоп!: Укр. нар. пісня // Дошк. виховання. — 2005. — № 3. — С. 30.
152. Парфенюк В. Великодний дзвін: "Дзень, бум, дзелень, дзень-дзеньдзень..." / Сл. М. Петренка // Дзвін. — 2005. — № 4. — С. 3 (обкл.).
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25, 130
Майкапар С.
91
Майчик І.
1
Максимов М.
63
Макулович Н.
29
Макуха Л.
74
Малиновский А.
26
Малиновський А.
46
Малишко А.
5, 6, 30
Мамонов С.
67
Маник О.
37
Маринін І.
83
Мармат Я.
77
Мартинович С.
149
Мартинюк В.
36
Мартинюк М.
34, 80
Марцинківський О.
55
Масло М.
83
Масний З.
41
Масс В.
63
Матвійчук Л.Д.
113
Матій П.
37
Матійко О.
38
Матокин Ф.
58
Матусовский М.
109
Матюк В.
1
Матюха Я.
1
Мах П.
80
Мелартін Є.
91
Мельник Г.
36
Мельничук Б.
46
Мендельсон Ф.
41
Меркурьев В.
56
Метерлінк М.
67
Мефодовская Л.
86
Мигунова О.
53
Микитка А.
103
Микитка А.
103
Милич Б.О.
91
Миллер Г.
63
Минх Н.
63
Миськів І.
57
Митяев О.
109
Михайлюк В.
6, 30
Михайлюк Х.
55

Михайлюк Я.
14
Мігай А.
74
Мітін В.
95
Міцкевич А.
67
Мовчан-Карпусь Н. 18, 76
Можарова В.
47, 48
Моисеев Е.
63
Мольер Ж.Б.
100
Монті В.
99
Монюшко С.
67
Мор Д.
53
Мор Й.
74
Морлі Т.
54
Мороз И.
56
Морозов Д.
88
Морщавка О.
27
Морщавка О.
27
Москаленко Є.
44
Моцарт В.А.
91, 114
Моцарт Л.
91
Музікіні А.
99
Мусатов В.
13
Мясков К.
74, 113
М’ясков К.
67
М’ястківський А.
74, 153
Навроцький Д.
17
Нагірняк І.
35, 36
Назарова Т.
112
Найда Я.
34
Намин С.
63, 110
Незнаний А.
77
Нейман Ел.
58
Некрасов О.
67
Нехода І.
77
Нещерет Т.
28
Нижанківський О.
1, 53
Никольский К.
110
Ножкин М.
111
Носик О.
28
Обух К.
30
Овсянникова Л.
39
Овчаренко Л.
116
Огиньский М.
63
Огінський М.К.
41
Оголевець А.В.
14
Окуджава Б.
63
Олев Н.
107
Олексеюк С.
82
Олесь (Кандиба) О.
52
Олесь О.
5, 6, 18, 30, 38,
74, 76
Олійник М.
80

Олійник С.
42
Олійников О.
52
Ольчак К.
95
Оперчук Н.
75
Орел А.
127
Орельская И.
24
Орлов Б.
74
Орлов В.
74
Орф К.
91
Острова С.
75
Островерхий І.
74
Островский А.
63
Островский С.
63
Островський В.М.
61
Остролуцька А.
75
Офіцинська М.
8
Павленко Т.
125
Павличко Д.
5, 6, 18, 30,
46, 70, 74, 76
Палестріни Д.
54
Палюх Л.
72
Папроцька Н.
41
Паращак А.
79
Паркер Ч.
103
Парфенюк В.
152
Пархомчук А.
56
Патричі Д.
46
Патроник О.
77
Пахмутова А.
63
Пашкевич А.
30, 46
Пекур В.
74
Первомайський Л.
67
Перебийнос П.
75
Перелісна К. 52, 74, 76, 131
Переяславець В.
76
Петербургский Е.
63
Петій-Потапчук Н. 37, 79
Петренко М.
29, 30, 141,
152, 163, 166
Петренко Ю.
74
Петров А.
63, 112
Петрова Л.
44
Петросян С.
29, 55
Пилипчак В.
115
Підгірянка М.
20, 77
Підпалий В.
72
Підсуха О.
17
Пінзур Й.
28
Пінчак В.
1
Піров І.В.
78
Пірпонт Дж.
53
Плакош М.
20

Пляцковский М. 63, 74, 105
Поворный Л.В.
107
Повханич В.
79
Подберезский М.
63
Подворняк М.
62
Подзізей Л.
54
Поженян Г.
105
Познанська М.
74, 76
Поклад І.
17
Покрасс Д.
63, 94
Полевой О.
26
Полтава Л.
72
Полянський Я.
1
Пономаренко В.М.
14
Пономаренко М.
74
Попадюк М.
82
Попенко М.
8, 79
Поперечный А.
111
Попович В.
33
Праск С.
43
Превер Ж.
63
Приймак П.
53
Приходько М.
34, 80
Прокопенко В.
52
Пронько М.
80
Прошин В.
38
Птичкін Є.
74
Птушкин В.
100
Птушкин В.М.
117
Пуппо І.
24
Пушик С.
46
Пушкін О.
67
Пушко С.
18
П’яццолла А.
99
Радишевський Р.П.
30
Рахівська Т.
79
Рачинець С.
52, 76
Рева Л.
74
Ревуцький Л.
1, 61, 91
Респігі О.
67
Рибалко М.
8, 62
Рибчинський Ю.
17, 72
Рильський М.
67, 76, 80
Рицар-Кіс Г.
59
Різоль М.
82
Рожавська Ю.
74
Рождественский Р.
111
Рождественська Н.
67
Рожко М.
35, 36
Розанов А.
112
Розен А.
65
Розенкер П.
63
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Рознер Э.
Роляник А.
Романов А.
Романович М.
Романюк М.
Росул В.В.
Росул Т.
Рубальська Л.
Рубальська Н.

63
72, 77
110
16
31
78
8
161
131, 153,
155-60
Руббах А.
91
Рудвинський С.
30
Руднєв М.
91
Рунеберг Ю.
67
Рыбников А.
112
Рьоттінг Г.Я.
31, 32
Рюігрок А.
91
Рябинин М.
107
Рязанцева Т.В.
71
Ряшенцев Ю.
107
Сабадах Н.
70
Сабадаш С.
6, 30
Савельєв Б.
161
Савицька І.
76
Савицький Р.
5, 6, 30
Садковська Д.
21
Саксаганський П.
46
Салай-Пак М.
79
Салко М.
44
Сальченко В.
77
Самійленко В.
76
Самойлович А.
58
Сапгір Г.
143
Саульский Ю.
63
Сашко Т.
105, 111
Свилюк М.
44
Свирский П.
26
Свирський П.
26
Свистун Д.
19
Свистун С.
19, 47, 48, 73
Свірський О.
54
Севернюк Т.
6
Семерин В.
74
Семешко А.
95, 98-99
Сен-Люк Я.
91
Сентипал В.
79
Сердюк А.
162
Серотюк П.
95
Сертюк П.
94
Сибирский В.
74
Сидоров В.
63
Сидько П.
54
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Симоненко В.
30, 38, 41
Сингаївський М.
5, 6, 30,
44, 61, 72, 74, 76, 136
Синглтон Ч.
63
Сисін Ю.
76
Ситник О.
18
Сібеліус Я.
67
Сігмейстер Е.
91
Сілінь Е.
74
Сіренко М.
147
Сірз Р.
53
Січинський Д.
1, 54, 101
Скалецький Р.
74
Скарлатти Д.
114
Скарлатті Д.
103
Скачко Р.
74
Скобелєв О.
54
Скомаровський В.
74
Скорик М. 17, 82, 103, 163
Скотт С.
95
Скулленд М.М.
62
Скулте А.
103
Славутич Я.
169-171
Слапчук В.
34
Сливчук Б.
70
Слов’як Р.
16
Сльота І.
2, 17
Смаглій Г.А.
69
Смаль К.
3, 55
Снайдер Э.
63
Снєткова С.
75
Собко В.
54
Соболевський М.
1
Соколов І.
67
Соловей О.
74
Сологуб Н.
34
Солодарь Ц.
74
Сом М.
61, 74
Сорока С.
37
Сорокин В.
63
Сосюра В.
67
Сочка В.
78
Спектор В.
85
Спивак Л.
65
Стадник О.
74
Старицький М.
5, 6, 30
Стасишин І.
13
Стасюк Н.
2
Сташук М.
52
Стельмах Б.
30, 138, 142,
167
Стельмах М.
38

Степаненко М.
74
Степова В.
(87)
Степовий Я. 30, 74, 91, 103
Стеренко В.
40
Стефанишин М.
72, 80
Стех О.В.
1
Стеценко В.
46
Стеценко К. 1, 15, 53, 54, 74
Стецик В.
55
Сторожук А.
60
Сточанська М.П.
82
Стратієнко М.
76
Строк О.
63
Струве Г.
61, 74
Струцюк Й.
34, 80
Ступницький В.
30
Суботіна О.
164
Суслов І.
74
Суховецький М.
76
Табачников М.
63
Таловиря В.
74, 165
Тальков И.
110, 112
Танич М.
63, 105
Танцюра Е.
63
Тараненко О.
24
Таранцева О.
134
Тарасенко О.
2
Тарасюк І.
62
Таргалов О.
74
Таривердиев М.
109
Таррега Ф.
114
Тартаковская В.
64
Татаренко Л.
44
Телеман Г.
91
Теличеева Е.
74
Теличко В.
93
Телюк В.
40
Теодоракис М.
63
Теплиш А.
63
Теренько Д.
52
Тиможинський В.
54
Тимофеев Б.
63
Титаренко В.
44
Тітов С.
97
Тітов Ю.
75
Тітова Л.
74
Ткач М.
5, 6, 18, 30
Ткаченко В.
38, 80
Токарев В.
63
Томенко М.
18
Топало Л.
36
Трегуб Т.
32

Третяк Л.
17
Третяк Л.Х.
17
Триліс В.
17
Трохановський М.
1
Троян П.
95
Тувім Ю.
74
Туровський М.
2
Тухманов Д.
111
Тяско М.
62
Українка Л. 72, 76, 80, 103
Уманець В.
61
Уменко Л.
38
Устиянович М.
5, 6
Утесов Л.
63
Ухач О.
79
Ушан Е.
74
Фабер Й.К.
78
Фадеев Л.
111
Файнтух М.
63
Фаллоне Т.
99
Фархади Р.
24
Фатьянов А.
63
Федор В.
20
Федорів М.
54
Федорук Л.
75
Федотов О.
82
Федькович Ю.
30, 54, 74
Фендросов Б.
47
Фесуненко В.
38
Філіпенко А.
74, 91
Філіпенко В.
17
Філіпов В.
75
Філіпп І.
91
Фільц Б.
1, 61, 74, 166
Фінкльштейн Ф.
74
Фоссен А.
99
Франк С.
98
Франко І.
1, 5, 6, 30
Френкель И.
63
Хаврусь С.
38
Хазитарханов А.
79
Харитонов В.
110
Хвостик В.
27
Хейлі Дж.
103
Хімко А.
41
Хланта І.
8
Хлиста В.
31
Хмелемский Я.
63
Хомик В.
1
Христенко Н.
38
Хрущ Ю.
43
Худа О.
37

Цалай-Якименко О. 14, 55
Цам Д.
64
Цейтлин Ю.
63
Цельнях І.
74
Циганин В.
37
Ципан Л.
58
Цисляк А.
1
Цілий В.
46
Ціпан Л.
58
Ціхотська Л.
43
Цой В.
110
Цфасман А.
63
Чайковский П.И.
100
Чайковський П.
54
Чаморова Н.В.
118-123
Чарнецький С.
30
Чембержі М.
74
Чепелюк В.
54
Червинский М.
63
Черепанин М.
99
Черкасенко С.
5, 6, 30
Чернер А.
64
Чернецький І.
80
Черніков В.
99
Чернюк А.
17
Чернюк І.
17
Чесноков П.
54
Чижов В.
74
Чопей І.
20
Чорнобицька Г.
76
Чубинський П.
6, 17
Чуевский В.
114
Шалита А.
63
Шамо І.
30, 113
Шамо Ю.
95
Шантир Є.
39
Шантырь Е.
39
Шаповалова Е.
48
Шаройко В.
40
Шаферан И.
63, 105, 107,
110-111
Шаферан І.
74
Шафир А.
64, 65
Шафир И.
64, 65
Шафир[Пахомова] И.
64,
65
Шахневич Г.
74
Шашкевич А.
5, 30
Швець І.
52
Шевченко І.
38, 52, 76
Шевченко С.
44, 46, 91

Шевченко Т.Г. 5, 6, 17, 30,
38, 57, 61, 74, 76, 77, 103,
146
Шевчук І.
41
Шевчук Ю.
112
Шейченко А.
40
Шеллі П.
82
Шендеровский А.
63
Шепель А.
55
Шеремет В.П. 105, 109-10,
112
Шиманський П.
54
Шимульська Г.
41
Шипка Г.С.
(11)
Шиповська Т.М.
(11)
Шишак Н.
55
Шкльода В.
131
Шкрумеляк Ю.
52, 76
Шмаренков В.
38
Шмиков О.
95
Шмульян Г.
65
Шопен Ф.
92
Шпаковська Л.
126
Штейбельт Д.
91
Штейнберг М.
64
Штогрин Я.
55
Штраус И.
63
Штраус Й.
99
Штукалюк О.
54
Шугніло Н.
72
Шукайло Л.
102
Шуман Р.
61
Шуман Ф.
67
Шумилин А.
47
Шупта Д.
76
Шурат В.
74
Щербак М.
38
Щербаков І.
93
Щоголєв Я.
74
Щоголів Я.
76
Щурат В.
74
Элингтон Д.
63
Энтин М.А.
117
Энтин Ю.
112
Эшпай А.
63
Юдзіонок В.В.
108
Юречко В.
67
Юрійчук М.
5, 6, 30
Юрків Б.
28
Юхимович В.
18
Яблоцький С.
31
Яворницький Д.
1
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Ядов Я.
Якименко Ф.
Якубовський І.
Ялова Т.
Янівський, Б.
Янович Б.
Янушкевич О.
Яр Г.

63
101
30
81
30, 167
80
168
67

Ярославенко Я.
Ярошевич И.
Ярошенко Т.
Ясакова М.
Яциневич Я.
Яцкова Л.
Crivuta A.
Flondor T.

1
64
74
72, 168
2
169-71
55
68

Irodenko N.
Lesciuk Е.
Mandicevschi G.V.
Porumbescu C.
Sandru C.
Vasilescu V.
Verenka I.D.

66
55
68
68
68
68
68

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
(Нотні видання)
Антологія лемківської пісні
Бойківська величальна
Весь мир поет
Вселенная, веселися!
Дозвілля
Живите в любви
Как здорово, что все мы здесь...
Колядки, щедрівки та віншування з
репертуару Петра і Павла Приймаків
Латрія
Мамині чорнобривці
Методика быстрого обучения игре на
шестиструнной гитаре
Музичне краєзнавство Буковини
Мы желаем счастья Вам!
Народні пісні
Народна скарбівня
Нас Господь сроднил

1
16
19
2
46
49
109
53
54
3
114
68
110
4
5, 6
58

Обрядові пісні Слобожанщини
(Сумський регіон)
7
Осмогласник Каллістрата з молдовського
монастиря в Драгомирні 1769 рік
14
Пісні Іршавщини
8
Пісні маминого серця
30
Пісні хвали
31
Пісні хвали
32
Співає народний хор
60
Співає шкільний хор
61
Сюїти для юних баяністів
95
Твори для вокальних ансамблів
17
У Черного моря. Ч. 1. Одесский вечер
63
Українські народні жартівливі пісні
9
Українські народні романси
10
Українська фортепіанна музика
101
Фортепіано
91
Я тебя никогда не забуду
112

Покажчик назв вокальних творів
А Боже мій, Боже
1
А в городі вишня з-під коріння вийшла
4
А в дядька, дядька
7
А в Корделівці шумить, гуде
4
А в липень у осичині
7
А в ліску, ліску на жовтім піску
7
А в Мисовцій чорна роля
1
А в нанашка ручки біленькі
4
А в нашого дядька
7
А в нашого дядька виросла бероза
4
А в нашого свата
4, 7
А в неділю рано люлька ся курила
1
А в пана Івана та на його дворі
7
А в пана Романа та на його дворі
7
А в пана Стрижака та на його дворі
7
А в пана, в пана
7
А в полі береза, а в полі кудрява
4
А в полі, в полі
7
А в полі, в полі коничок грає
7
А в саду, в саду зелений явір
8
А в сего пана розумна жона
8
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А в тій долині єсть хатина
4
А вже весна сім день красна
7
А вже весна, а вже весна
4
А вже весна, уже красна
7
А вже вечір вечоріє
1
А вже пізненько, вже не раненько
7
А вже сонце котиться
7
А вже сонце на заході
7
А вже третій вечір
10, 30
А відси гора
1
А вставай, не лежи та застеляй столи
4
А вчера звечера
8
А вчора звечора
34
А гнали гурале овце, овце
1
А де ж наша весільная мати
4
А де ж тота доріженька
1
А де тота коханічка
1
А дівчина по гриби ходила
30
А до мене Яків приходив
4
А доки ми та стоятимем
7
А за нашом заградочком
1

А за нашом хижом
А за нашом хижом пелехата грушка
А за нашом хижом сиви волчата
А завийся, дівко біла
А звідси гора
А із гори вода тече
А й котиться сонечко колісцем
А й ми ся погостили
А й у Русалимі всі дзвони дзвонили
А казали, што дружко стар
А кілько то було той моєй утіхи
А люляй мі, люляй
А мала нічка Петрівочка
А ми прийшли сесю хижу
А ми прийшли, прийшли сватачики
А ми собі ізмелеме
А ми старі не молоді
А ми сюди не сами прийшли
А ми тебе хороше кличем
А ми усі радіємо
А мій дідо стрілець був
А мій миленький невеликий зріс
А мій милий пішов пречки
А мій милий такий бов
А мій милий такий був
А мій милий умер, умер
А на горі два явори
А на нашій молодици
А на печі ведмідь лежить
А на Яна
А на Яна, на Янонька
А наш дружба коня не ма
А Петрівочка наставала
А під нашим окенечком
А під нашим оконечком
А пониже озера
А пришво нам, пришво
А сердце верует
А сорок первий рік сумний настав
А там довом рокита
А там долов під явором
А там долов при долині
А там долов при Дунаю
А там долом
А там доо на вигоні
А там на гори, там вітер рве
А тари, тари, тари
А ти, дівча шалене
А ти, мила, штос думала
А тко тебе в корчму жене
А тко хоче зараз пити
А тоді, а тоді веселенька била
А той любий Григорій
А третий—это я

1
1
1
8
1
8
7
8
4
4
1
1
7
8
8
8
8
4
4
74
8
8
1
8
8
9
1
8
4
1
1
1
7
1
1
1
1
47
8
1
1
1
1
1
1
1
119
1
1
8
8
1
9
74

А ту гора, а ту лес
1
А ты Одесса в середине лета
63
А у дворі сосонка велика зросла
7
А у млині три камені
1
А у нашім селці три місяці ясних
4
А у полю два дубоньки
8
А у цього хазяїна та в його дому
7
А хто бачив, а хто чув?
1
А хто іде
9
А хто хоче війну знати
1
А хто хоче з панном млодом танцювати 1
А ци є, ци нема
1
А ци ми ся не любили
8
А цыган идет
112
А чи єст, чи нема
1
А чиї то коні в тім дворі
8
А чия то крайня хата
8
А чия то хата
1
А чужа сторона, чужії люде
4
А ще да й учора та й і на Маланки
4
А ще сонце не зайшло
4
А що на серці
42
А що тото за чоловік
8
А я в свого батька на отході
4
А я в тебе, дружко, питаю
4
А я зайшов до бирова
8
А я зятю квітку пришила
7
А я літом не гуляла
4
А я люблю
38
А я собі заспіваю
8
А я уеду на такси
39
А я хлопец з Кожушан
1
А я—несуджена твоя
38
А я—ясочка-закарпаточка
79
А... котів два
4
А-а, люлі
4
А-а, о-па-па
4
Абрам, поговорим
63
Ад разрушил Агнец Божий
19
Адам и Ева
49
Ай дуду
118, 120
Ай ну, ну, ну, два котики
4
Ай ну, ну, ну, коточок
4
Ай, баю-бай!
122
Акації ніжні
38
Акація
22
Акація цвіте
44
Аккорд
49
Акорди серця грають
21
Але двору, двору
8
Аленушка
27
Алеша-белеша
120
Алилуя
11, 12, 13
Алілуя в небесах
21
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Алілуя, співайте Христу
Аллилуйя
Аллилуйя Христос рожден!
Анафора
Ангел Божий із небес
Ангел вопіяше
Ангел пастирям мовив
Ангельський спів
Ани мі не вечер
Ани тото хресня веселе не буде
Анічка колопні мочила
Антифон другий
Антифон другий воскресний
Антифон другий повсякденний
Антифон перший
Антифон перший воскресний
Антифон перший повсякденний
Антифон третій
Антошка
Анціко-душко
Аньцо-кацьо, постель мені
Апостолы от конєц зємлы
Апостол
Аринушка молода
Артист
Арфы золотые
Ау!
Афродіта
Ах пора приходить
Ах ты жизнь Колыма
Ах ты, зимушка-зима
Ах ты, котенька-коток
Ах, какая женщина
Ах, Одесса
Ах, Одесса моя ненаглядная
Ахи, ахи
А о о
Ба тко бетяр
Баба улізла на граба
Баба Яга
Бабине літо
Бабка з дідиком
Бабка-коровка
Бабусин чобіток
Бабусина стежка
Бабусині очі
Бабусі
Бабуся—просто клас!
Бабушка
Балада про коней
Балада про повстанця
Балада про скорботну матір
Баллада о подвиге Одессы
Бандо, бандо, бий майдуже
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21
19, 58
19
13
1
13
1
53
1
1
8
11, 12
11
11, 12
11, 12
11, 12
11, 12
11
118
8
8
14
13
123
20
19
119
70
8
63
91
123
112
63
63
121
14
8
8
78
33
8
122
75
35
44
74
81
19
43
55
27
64, 65
8

Бандуристе, орле сизий
Бандурки ся породили
Барвінковий віночок
Барвіночку шелеснатий
Батьки
Батьків осокір
Батьківська криниця
Батьківський поріг
Батьківщина
Батьківщини річенька маленька
Батько дітей частує
Батько добрий, батько добрий,
а мати лиха
Баю-баю-баюшки
Бежит зайка
Без зелене жито вода тече
Без страждання нема розуміння
Без тебе
Без тебе я, немов земля без неба
Без тебе, Олесю
Без то жито вода тече
Безкозирочка
Безмірне є багатство в нас
Безсонні журавлі
Белая фата
Белой акации гроздья душистые
Белые снежинки
Белый вальс
Белый теплоход
Бердо, бердо, бердовичко
Бережи
Бережімо Україну
Бережу любов
Береза
Березовый сок
Берестецькі "Журавлі"
Берестецькі берести
Берестецькі журавлі
Берестечко, Пляшева
Берізка
Берізки
Берізонька
Беру лен, беру лен
Беру лен, сама роса на нім
Бетлегемський майоре
Бетяр-им був, бетяр
Бєзгрешного Христа
Библия
Библия много света нам открыла
Бив мене муж
Бива любов
Бива мене мати паличком з ліщини
Бивай мі здорова ти, дівчино моя
Била жінка мужика

10
1
27
8
49
27
76
41, 44
76
76
4
4
120
118
1
43
23
38
30
1
44
21
55
49
109
19
27
105
1
52
77
45
38
109
55
55
55
55
38
39
52, 76
1
1
8
8
62
19
19
1, 8
1
1
1
9, 17

Била мене мати
5, 6, 30
Била мене моя мати
8
Била я весела, але не в тім рочку
1
Билет
63
Били мене, били
8
Бистриця горіла
1
Битая доріжка, битая лежить
4
Біблія
62
Біг козелець
7
Бігла теличка
7
Бігла теличка із березенчика
7
Бігло, бігло козенятко
74
Біда за бідою, журба за журбою
4
Бідна жінка долю проклинає
8
Біла береза
30
Біла квітка любові
25
Біла квочка
74
Білі айстри
45
Білі птиці снігів
18
Білокрилий птах
23
Білочка
74
Більше двісті років
8
Біля річки
91
Бім-бом, бім-бом
8
Благодаренье
73
Благодарна єктенія
13
Благодарные сердца
58
Благодарю
58
Благословен Господь
58
Благословен Господь, мой Бог
58
Благословен грядий
11
Благословен, хто йде в ім’я Господнє
12
Благословення
37
Благослови Боже
7
Благослови душє моя Господа
14
Благослови мати
74
Благослови, душа моя
54
Благослови, душа моя, Господа
58
Благослови, душе моя
54
Благослови, душе моя, Господа
12, 54
Благословитє Господвси али
14
Благословитє Господ вся дл Єго
14
Благословитє Господвся сыли Єго
14
Благословляють небеса
23
Блажен муж
11, 12
Блаженні
13
Блаженны вы
58
Блажєн жє єму жє Бог
14
Блажєнни нєпорочнїи
14
Ближче, о Боже мій, до Тебе йду
8
Блискать, гримить
8
Блудный сын
58
Блюз для котика
81
Бо ми вас туй не пустиме
8

Бобры
122
Бог все робить правильно
78
Бог для людства є Спаситель
21
Бог зі мною
51
Бог мне жизнь подарил
73
Бог мой, пред Тобою
50
Бог не молчит
58
Бог предвічний
2
Бог Предвічний
31
Бог предвічний народився
30, 53
Бог ся раждає
30
Бог ся рождає
1, 2, 78
Бог ся рождає; Нова радість стала;
В Вифлеємі тайна сталась; Во Вифлеємі
нині новина; Витай, Ісусе
89
Бог чудеса творит
19
Богатство во Христе
48
Богдановка Богом дана
24
Богородице Дево, радуйся
54
Богородице Діво, радуйся
11, 12
Богородиця в центрі Львова
59
Богуслав
38
Бодай ся когут знудив
5, 6, 9, 30, 90
Бодай та корчмичка
1
Бодай тя, миленький, качечка копнула
1
Бодак
1
Боднарка, Боднарка
1
Боже Великий, Єдиний
30
Боже любий, діти ми Твої
21
Боже наш, Ти Всевидящий
21
Боже світло
52
Боже, Боже, з таким льосом
1
Боже, Боже, коли вечер прийде
1
Боже, Боже, нич не маме
1
Боже, Боже, што лес ми дав
1
Боже, Боже, што ся робит
1
Боже, Боже, што ся стало
1
Боже, Боже, як ся старам
1
Боже, вислухай благання
30
Боже, как давно это было
110
Боже, прошу, дай терпіння
37
Божье Слово
19
Божья коровка
118
Бойківська величальна
16
Болгарская, 70
63
Болит мене головонька
1
Болить в душі моїй Чорнобиль
42
Болить мене головочка
8
Большая звезда
19
Борцям за волю України
41
Бочкарику молоденький
8
Брала Галечка льон
7
Брат мій рідний пише
8
Брат сестрицю розплітав
4
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Брачный аккорд согласья
49
Брешете, дружки-раки
4
Бровари—місто свободи!
42
Броварська сторона
42
Броварський вальс
42
Бродить казка берегом
38
Брязнули ложечками
7
Брязнули ложки, тарілки
4, 7
Бубенцы
123
Був святий вечер
1
Бувайте здорові
1
Буд здрава, землице
1
Буде свадьба, буде
8
Будем святы
48
Будеш ти, мамичко
1
Буди імя Господне благословенно
11
Буду жить под защитой Твоих крыл
32
Буду капітаном
23
Будь здорова, моя мила
8
Бука
120
Букварик
78, 80
Буковиночка
36
Буковинські зорі
27
Була у Гриця сліпа куриця
8
Була у Йвана сліпа козойка
8
Були в Василя новії сіни
8
Були ми й у хаті
4
Були у нас у коморі булі
8
Було б тобі та й не дружбити
4
Було время золотое
4
Бунэ сара!
26
Бурятине-білозірочку
4
Бути для тебе рікою
33
Бути українцем—Божий дар
38
Бучку, при поточку
1
Буярине, нитки та нитки
4
Буярине, ти ж мій коханий
4
Бывший подъесаул
112
Была ты всех ярче
67
В багрянице
58
В Бардийові за воячка ня взяли
1
В безмолвии садов
67
В больших домах
19
В Вифлеємі днесь..
2
В Вифлеємі новина
1, 2, 30
В Вифлеємі тайна
1
В Вифлеємі у вертепі
1
В Волосянці война була
8
В Гамериці стежка шутрована
1
В гаю зелененьким
8
В гаю зеленім
1
В глубокій долині
1
В городі вишенька
1
В городском саду
63
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В далекі ті часи
21
В даль идущий
58
В дарунок мамі
37
В День Рожденья
48
В день Святого Миколая
22
В долині калина
1
В дорожку, Іване, в дорожку
4
В загороді розалки
8
В закон сны и писании
14
В зеленім гаєчку
8
В зеленім гаю
1
В зеленім садочку, в селі на горбочку
8
В імлі років
45
В калиновим лесє
1
В калиновим моїм лесє
1
В калиновім лісі
1
В канун Рождества
50
В кінці греблі шумлять верби
30, 60
В Маластові чорна роля
1
В маминому дворику
42, 74
В мене батько як цвіт зав’язав мені світ 4
В минулі часи
31
В місті Вифлеємі
31
В місті Вифлеємі три дерева росло
3
В місяці іюлі випала пороша
9
В моїм садочку ростуть цвіточки
4
В Мукачеві на зарінку
8
В нас молодий, як косиця
8
В нас свято—Христове Різдво
52, 76
В нашім керті ягоди
1
В нашім саді явір посаджений
1
В нашім селі в кожнім домку
8
В нашого ґазди
1
В нашої Марисі
1
В небі віфлеємським
8
В небо смотрит
19
В неділю пораненько
30
В неділю рад паленку пию
1
В недолі день
51
В Новый год
47
В ночном саду
31
В обіймах рідної землі
35
В Одессе свой Пале-Рояль!
63
В ожидании любви
22
В Палестине Царь родился
19, 31
В пана Дениска сокіл на вікні, соколе
7
В пана Івана умная жона
7
В пана у Петра рожа зацвіла
7
В плену берез
56
В полі, в полі плужок оре
53
В полі, полі
30
В Полтавской степи
56
В понеділок засівала
8
В предновогоднем зоопарке
56

В райськім городі росла лелія
В райськім городци
В рідній стороні
В родину нашу, у нашу хату
В розовом царстве
В саду гуляла
В синее небо птицы взлетят
В синем море
В синім небі
В сись вівторок неділь сорок
В степовім краю
В степу
В суботу пізненько
В судьбе была война
В темнім лісі
В теплу сутінь нічну
В тому році не було зими
В цьому двірку, як у вінку
В цьому домку, як в райку
В челне
В чистім полі край дороги
В ширим поли береза стояла
В ширим поли студенечка
В школе Божией
В штирнастім році
В шумном балагане
В это радостное утро
Вальс любви
Вальс сніжинок
Вальс таємної зорі
Вальс шкільний останній
Вальс-предчувствие
Валяй, валяй колачики
Ванечке на именинки
Ванюсю, ой, я тобі не вірю
Ванюшка бедный
Ванюшка-рачек
Ваня едет на быке
Вареники
Варенички
Вартимей
Васенька-Василек
Василиса Прекрасна
Василь сіно косе, високі покоси
Василю, Василю
Васька-Васенок
Вберталося море
Вдали под небосводом
Вдалині за селом
Веди, наречений, до шлюбу
Ведмедик
Велетень і миша
Велик Господь
Велик Творец

1
8
72
8
19
5, 6, 30
47
122
54
8
77
91
3
39
1
10
40
7
7
67
7
1
1
19
1
63
19
39
74
35
42
27
8
122
1
118
123
119
24
30, 42
50
122
81
4
5, 6, 8
122
8
32
36
4
78
81
48
73

Великдень
75
Великий Бог
52, 76
Великий Боже
52
Великий вхід з чесними дарами
13
Великодні писанки
41
Величаєм тя
8
Величаєм тя, палинчана корчажице
8
Величественная
73
Величие
50
Велосипед
70
Вербна неділя
41
Вербова гілка
67
Вербонька
74
Вернись домой
58
Вертай, дівче
1
Верховино, світку ти наш
5, 6
Верю в новую жизнь
24
Весела світу новина
8
Веселий дощик
75
Веселий котик
75
Веселиться земля
76
Веселі жабки
74
Веселка
35, 74
Весенняя ода
50
Весільний марш
41
Весільні приспівки
1
Весіля, весіля
1
Весна
70, 74, 76
Весна идет!
19, 122
Весна наша, весна
4
Весна прийшла
41, 79
Весна у серці моєму співає
21
Весна, весна
120
Весна-красна
7, 122
Весна-щастя
78
Весняна ніч
55
Весняне весілля
55
Весняний вальс
55
Весняний рай
79
Веснянка
17
Весняно-чарівна
37
Весняночка
72
Весняночка-красняночка
7
Весняночка-крейдяночка
7
Весняночка-паняночка
7
Весть несется молнией
19
Ветер любви
56
Ветер перемен
107
Ветры весенние
63
Вечер юж мі, вечер
1
Вечір
28, 74
Вечір на дворі
10
Вечір на Дністрі
36
Вечір надворі, ніч наступає
30
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Вечірня зіронька встає
77
Вечірня зоря
78
Вечірня казка
80
Вечюр юж мі, вечюр
1
Вєликоє Ао
14
Вєличай душє моя
14
Вєчная память
4
Вже вечір вечеріє
4
Вже ми псалми закінчили
8
Вже на дерева сипле мідь"
41
Вже пізня осінь
52
Вже сонце низенько
5, 6
Взбранной воєвод
14
Взойшла звізда чудна з восток на полудня 4
Взяв би я бандуру
10, 30
Взяло дівча відра
5, 6
Ви дружечки лабурського роду
4
Ви дружечки, ви паняночки
4
Ви ж бояри молодесеньки
4
Ви коники сиві
4
Ви на бога гляньте
4
Ви на щастя покохались
4
Ви скажіть смереки
43
Ви, маршалки, та не гайтеся
4
Ви, нанашки, вельможнії пані
4
Ви, рідні мої
8
Виберайся, Ганцю
1
Виберайся, Марисю
1
Виберайся, сину
1
Виверни, маршалку, кишеню
4
Вигрібай, мати, жар
3
Вигрібай, мати, жар, жар
7
Видавництво "Криниця"
25
Видно Галину по походонці
7
Видно шляхи полтавськії
10
Видхом свт истинный
14
Виїжджай, фурмане
1
Виїжджала Манечка із двора
7
Вийди Маша
91
Вийди хмаронько, з неба
4
Вийди, Боже, вийди, скажи
4
Вийди, вийди, Мар’єчко
7
Вийди, вийди, матінко, з калачом
4
Вийди, вийди, та старая мати
7
Вийди, вийди, ти заручана
4
Вийди, дівко, вийди
8
Вийду на гору крутую
30
Вийшла мати з хати
8
Вийшли в поле косарі
9, 30
Використовуйте час
52
Вилетів сокіл з Києва на двір
7
Вилетіла ластівочка зо скаля
1
Вилітала зозуленька з-за крутої гори
4
Виннеє яблучко у саду
7
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Виноградная косточка
63
Випускний бал
43
Випускний вечір
75
Виросла мі черешенька
1
Виростеш ти, сину
30
Виряджала мати дочку
7
Виряджала мати сина у солдати
3
Виряжала мати сина у солдати
4
Високий бережок
1
Високо мі отець пвоти погородив
1
Високо стоїть на Голгофі
8
Витай Ісусе
1
Витютень
118
Вифлеємська зірка
34
Вихователям
37
Вишенька
25
Вишеньки
76
Вишеньки-черешеньки
72
Вишивала я рушник
77
Вишиванка
22, 42, 55, 74, 80
Виший, мила, сорочку мені
80
Вишневий цвіт
22
Вишня
36
Вишня поздняя
27
Вівці мої, вівці
5, 6, 10
Від Бога—місто Львів
59
Від когось я почула..
51
Від Унгвару тихий вітер віє
8
Віддай мене, моя мамко
8
Віддала-сь ня, моя мамко
8
Відклонюся в’д свої мамки
8
Віднеси мене, любий
27
Відпуст
13
Відчини, мати, ліску
4
Віє вітер, віє буйний
8
Віє вітер, віє буйний, листя опадає
4
Віки створив Ти
21
Вінок
20
Вінок українських пісень
81
Віночки калини
55
Віночок
35, 42
Вінчуєме, пане газдо
8
Вінчую, вінчую
8
Вірність
36
Вірую
11, 12
Вірю в тебе, моя Україно
30
Вірю в Україну
33
Вісті радісні лунають
8
Вітальна
37
Вітер в гаї
77
Вітер віє-повиває
10
Вітер з поля, хвиля з моря
4
Вітряк
74
Віхола
38

Вічка ми ся прикурили
8
Вічна пам’ять
12
Вічная память
11
Віють вітри, віють буйні
10, 30
Віють вітри, віють буйні, гай зелений
шелестить
4
Вновь цветут акации
65
Внучка
25
Во Вифлеємі
1
Во Вифлеємі зоря сіяє
1
Во Вифлеємі нині новина
2, 34, 53
Во Віфлеємі в вбогій стаєнці
8
Во затейной слободе
119
Во пустині віфлеємській
8
Вовчок
78
Вогні, які кличуть додому
24
Вода тече долиною
21
Водитиму космічні кораблі
76
Возвеселімся всі купно нині
1
Возвеселімся всі разом нині
30
Возвращение
62
Возвращение эмигранта
26
Возношу Тебя, Господь
32
Возьму из кадушек
123
Вой да сидів кулик на льоду
3
Вокзал стривожено гудів
41
Вокзальный вальс
39
Волинський вальс
55
Волинські "Берези"
55
Волинські берези
55
Волинянко моя, волинянко
80
Волошин наш—батько рідний
8
Волошки у житі
38
Волошкові очі
36
Вольногорск
24
Воляре, воляре
1
Ворожка
17
Воскликнем днесь (псальма)
13
Воскрес Ісус от гроба
8
Воскресение
47, 58
Воскресенье Христово
19
Восточная песня
111
Вострубите, воскликните
8
Вот Волхвы с Востока идут
31
Вот как бывает
105
Вот на свадьбу
49
Вот Он в яслях
19, 31
Вот опять наступила осень
19
Вот уж зимушка проходит
123
Вот я посылаю Ангела Моего
62
Воцарится Господь во вк
14
Вояк коня пуцує
8
Впала Зірка Полин
38
Впали роси на покоси
18, 30

Впрочем
48
Враги мои
50
Вранішня молитва
55
Вращается быстро Земля
39
Вродилися терки
1
Вродилися терки за горами
1
Все было
111
Все зумію
76
Все можу я!
51
Все пройдет
107
Всегда с тобой
56
Вселенная, веселися
1, 2
Всі ся хлопці женять
8
Встала весна
77
Встань, газдо, не спи
8
Встань, прислухайся
21
Встреча со Христом
47
Всю надію мою
54
Всякому городу нрав і права
10
Втворяй, мамко, ліску
8
Втоди єс мя, втоди
1
Вчера вечер, із вечера
1
Вчителі
40
Вчителько найперша наша
80
Вчителю
45
Вчора було літо
8
Вчора гоя і днесь гоя
8
Вчора лишенька п’янесенька була
8
Вчора п’янка і днесь п’янка
8
Вчорашньої ночі
8
Вшитки ся поля зазеленіли
1
Вшитко ся в поли зазеленіло
1
Выборы
39
Вылетел петух
120
Высокие низины
50
Г вишневим саду нихто не бивав
1
Гадалка
107
Гаєм зелененьким
1, 10
Гаєм зелененьким вода тече (На яворі
соловей щебече)
1
Гайда, люлю, дітинице
8
Галичина
41
Галюнина матінка
4
Ганічко, душечко, де ти бива
1
Ганічко, любічко
1
Ганнуся
91
Ганцьо, біла ружа
1
Ганцьо, не дримай
1
Гарбуз білий качається
9
Гармонія
35
Гармонь играла во дворе
63
Гаса, хлопці
1
Гаю мій зелений
1
Гаю, гаю, зелен розмаю
10, 30
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Где взять мне слов..
50
Где еще есть улица такая
26
Где кукушечка бывала
74
Где твои плоды?
50
Гей же, до бою
8
Гей у лузі червона калина
30
Гей, бодай тя мій милий
8
Гей, Боже мой
1
Гей, браття-опришки
1, 10
Гей, вже журавлі одлетіли
8
Гей, ви, стрільці січовії
30
Гей, волошин сіно косить
9
Гей, десь далеко, на Волині
30
Гей, дзвони дзвонять
8
Гей, до нас, хлопці
1
Гей, наливайте повнії чари
5, 6, 30
Гей, нуте, хлопці
9, 10
Гей, повідав єс, же мя возмеш
1
Гей, поїхав мій милий аж до Гамерики
1
Гей, розвивайся зелений байраче
60
Гей, там на горі тернина
1
Гей, там, на горі, Січ іде
30
Гей, тече річенька
1
Гей, у горах Гологорах
41
Гей, у мене був коняка
10
Гей, ци то коса тупа
1
Гей, чи ти там дома, пане господарю
1
Гей, юж я ся видала
1
Гей, Юрику, Юрику
8
Гей, як идеш попред нас
1
Гей, Яничку, оженься
1
Гей, люди їдуть по ліщину
9, 30
Гейду, рибко, колишу тя
8
Ген там за ярочком
8
Ген там, ген там, за Дунаєм
8
Геологу
45
Героям—слава!
45
Гефсимания
47
Гефсиманский сад
47
Гиля, гиля на Василя
7
Гиля, гиля, сірі гуси
10, 30
Гімн газовиків
22
Гімн гімназії
43
Гімн міста Дніпродзержинська
24
Гімн Срібної землі
78
Гімн Україні
39
Гірська річка
74
Гірський струмочок
55
Глибока кирниця глибоко копана
9
Глухарь-болтарь
123
Гноми
81
Гноми-вартові
71
Говори, говори
67
Говорили-балакали
30
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Говорят, ты обо мне молилась
19
Говорят, что в мире нет чудес
47
Годі тобі, дружко дружкувати
4
Голгофа
38
Головка ня болит
1
Голос дитинства
67
Голос землі
35
Голос моря
55
Голосе, не дай ся змінити
1
Голуб на черешні
30
Голубе, голубе
8
Голубенькие глазки
26
Гоп, гоп
74
Гоп-со-смыком
63
Гоп-шіді-ріді, качалося пластя
8
Гоп-шіді-ріді, ци я був не легінь
8
Гора, гора і долина
1
Гора, гора, горувата
1
Горами, долами
1
Гордячка
44
Горе, доле ходжу
1
Гори єм обишов
1
Гори мої, гори
1
Гори наши Карпати
1
Гори, солнце, ярче
119
Горит, горит, не угасая
31
Горить моє серце
80
Горі гай, долі гай, серед гаюДунай
8
Горі гай, долу гай
8
Горі дражка, долі дражка
8
Горі селом гуси гнала
8
Горі селом іду
8
Горі селом іду собі
8
Горі селом іду собі, ей-гой
8
Горі сонечко, горі
8
Горі тими поточками
8
Горіла липка
1
Горіла липка, горіла
1
Горіла сосна, палала
5, 6, 7, 30, 90
Горілочко моя мила
4
Горобець
91
Горобинонька
41
Город, которого нет
112
Города, как и люди..
50
Городская канава на слободке
63
Городские цветы
107
Горой, горой, долиною
1
Гором воли, гором
1
Горою і долом
38
Горько!
107
Господа
54
Господарю наш
1
Господи Боже, Ти найдорожчий
21
Господи, Боже мій
46

Господи, взываю я
58
Господи, как странно
32
Господи, почуй мене...(триптих)
54
Господи—души моей Целитель
48
Господинею ходить осінь
27
Господь наш, Спаситель Ти світу
21
Господь нєбєси уготова
14
Господь Один
47
Господь ршит основаниїя
14
Господь святой
48
Господь, любви твоей свет
32
Господь, я славлю Тебе
32
Господь—всіх творець
8
Господь—Пастырь мой
58
Готуй мені збрую
10
Готуй, мати, різку
4
Гоя, гоя, поля
1
Грабай же лем, моя мила
1
Грабай, дівча, грабай
1
Грабанє, грабанє
1
Грає вітер
27
Грайте, музики де весела хата
4
Грачи-киричи
121
Грают в корчмі, грают
1
Грают, бубнуют
1
Грибний дощ
80
Грибочки
75
Гриць мене, моя мати
9
Грицю, Грицю, до роботи
9, 30
Гріховодниця
40
Группа крови
110
Губит людей не пиво
111
Гудачкове, грайте
1
Гудачку, грай же мі
1
Гуде вітер вельми в полі
10
Гульки вы, гульки
120
Гуляв чумак на риночку
9, 17
Гуляй, гуляй по боїску
1
Гуляють українські козаки!
39
Гусачок
78
Гуси
121
Гуси та качки гречку поїли
4
Гусь-усь-усь
118
Гуцулка Ксеня
5, 6, 10, 30
Гэть выносьте всэ из хаты
26
Да Боже мій милий, родоньку вірний
7
Да ісполнятся уста наша
11
Да й здвигнулися лавки
4
Да куди їдеш, Явтуше
9
Да летять галочки у три рядочки
7
Да Петрівочка, да настає
7
Да чи дома, дома молодчик Дмитрик
7
Да чи дома, дома молодчик Женечка
7
Да чого ти, роженька, в городі сама
7

Да що в пана Петрика умная жона
7
Да, Господи
47
Давай дружити
80
Давай, свату, да миритися
7
Давайте вместе прославлять
58
Даєш мене, мій батенько
7
Даже если..
50
Дай же мі, дівчатко
1
Дай мені, небо..
79
Дай ми, мила, дай ми
8
Дай мі, дівча, дай віночок
1
Дай, мамо, стільця
4
Дайте же нам, дайте
1
Дайте руки
49
Дала мене моя мамка
8
Дала мені мамка корову
9
Далалынь
123
Далекий погляд його душі
35
Далеко, далеко
21
Дам я яловицю (Заграйте музики)
1
Дар нині пребогатий
1
Дарите доброту
47, 73
Дарувала шовком хусточку розшиту
4
Дарунок мамі
71
Дарунок невидимого птаха
35
Дарунок татуся
74
Дарьмо плачеш, моя мила
8
Два брата
119
Два дуби, два дуби
1
Два ерша
118
Два єноти вчили ноти
74
Два кольори
5, 6, 18, 30
Два котики
25
Два півники
74, 91
Два сердца
49
Двадцать лет спустя
105
Две птички
122
Две руки
49, 58
Двенадцать поросят
74
Дві голуби воду пили
1
Дві долі
43
Дві дороги
52
Дві любові
18
Дві пісні
55
Дві подружки-цокотушки
74
Дві сестриці коровай місили
4
Дві сестриці коровай місят
4
Дві стежини
49
Дві тополі
35
Двойра
63
Де бояри подівалися
7
Де буяри забарилися
4
Де вітер землю голубить
61
Де ж ви, дружечки, бували
4

107

Де ж та сваха та поділася
4
Де ж ти, кицю, ходила?
74
Де курні дороги вийшли за село
4
Де лес бив
1
Де прекрасні палаци і храми
21
Де ся, Марусю, збераш
1
Де терня, де терня (Ремета)
9
Де ти бродиш, моя доле?
10
Де ти їдеш, Яничку
1
Де ти ходив, баране
8
Де ти ходиш, моє щастя
10
Де ти, дубе, ріс, ріс
8
Де той Ієрусалим
8
Де тота звіздиця
8
Де чистії води
21
Де я іду
17
Девушка
39
Девушка пришла домой с прогулки
67
Ден бим косив
1
Денежки
63
День воскресения
19
День народження
78, 81
День примирения
50
День Різдва
52, 76
День рождения Христа
50
День рожденья!
39
День святого Миколая
8
Депутат Молдаванки
26
Деркач
41, 74
Дес бив, Янічку
1
Десь бив, Янічку
1
Десь маршалки подівалися
4
Десь на далекому сході
4
Детский хор
19
Дещо про математику
45
Джаз-болельщик
63
Джерело любові
43
Джерельце
22
Дзень, день—Миколай
34
Диби-диби
91
Диваки
40
Дивина
75
Дивися, дівчино
1
Дивлюсь я на небо
10, 30
Дивлюся, аж світає
77
Дивна новина
21
Дивна сталася новина
31
Дивная книга
19
Дивная новина
1, 19, 30, 31
Дивная новина міста Віфлеєма
8
Диво солов’їне
44
Дивоалфавіт
70
Диво-намистинки
35
Дивоцвіт
35
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Дисполнят уста наша
14
Дитинство
79
Дитяча пісенька
91
Дитячі очі
20
Диявол походив в раю по Едемі
8
Діана
27
Діброва кохання
27
Дібровчанка
106
Діва сина породила
2
Дівка в сінях стояла
9
Дівка Галочка в полі ходила
7
Дівка Галочка по городу ходила
7
Дівка Лідочка по городу ходила
7
Дівка Марійка да сад садила
7
Дівка Явдошка
9
Дівко, дівко, жаль би тя вбив
8
Дівко, дівко, пой іграти
8
Дівоча пісня
36
Дівочка колопеньки мочила
8
Дівча, дівча, що ти маєш?
8
Дівча, дівча, я би м тя взяв
1
Дівча, рушай собом
1
Дівча, штос думало
1
Дівчата, дівчата
8
Дівчата-сестриці
8
Дівчатко, дівчатко
1
Дівчатко, што робиш
1
Дівчатко-квіточок
1
Дівчина кохана, здорова була!
10
Дівчинка і клен
25
Дівчино з Осою
8
Дід Мороз
74, 78, 91
Дім
74
Дім твій достатком переповнений
21
Діти мої, діти
1
Днепр вечерний
24
Днесь поюще
2
Днесь усі людіє купно соберімся
8
Дніпре мій
28
Дніпро
75
Дніпро говорить із Десною
42
Дніпропетровські зорі
24
Дністровський край
36
До бору, бояре, до бору
4
До зоряних висот
35
До Ісуса приходжу
21
До мами
55
До нас, хлопці
1
До саду, дівчата
1
До свиданья, лето!
111
До сонечка
74
До школи
71, 75, 76
До щастя—лиш одна дорога
52
До ясеня-красеня
44

Добра і щастя
Добра казка
Добра ніч, дівко біла
Добре було дівочити
Добре тому в Гамерици
Добре тому коса косит
Добрий вечір всім вам
Добрий вечір тобі, пане господару,
радуйся
Добрий вечір тобі, пане господару,
у тебе
Добрий вечір тобі, пане господарю
Добрий вечір тому
Добрий вечір, дівчино
Добрий вечір, лисонько
Добрий вечір, сусідонько
Добрий вечір, хазяїну
Добрий день
Добрі в Гамерици
Добрі м учинив, жем ся оженив
Добрі тому коса косит
Доброе утро!
Доброта
Добрый день
Дога
Догадайся, кто поет
Догодила
Додому
Дождик
Дождик, дождик, перестань!
Дождик, дождик, пуще
Дождик, лей!
Дождик, полно лить
Дождик, посильней!
Дождик, пуще припусти
Дождь
Доки-м Юру любила
Доле ж моя, доле
Доле моя нещасна
Доле моя, доле
Долина, долина
Долі
Доля
Доля схоче—не мине
Доля-лелітка
Дом
Домой возвращаются птицы
Донечко моя, ти в мене одна
Донько моя солоденька
Дорога глубинная
Дорога домой
Дороги
Дороги долі

22
35
8
8
1
1
8
4
4
2, 3,
30, 46
4
106
74
5, 6
17
25
1
1
1
50
41
63
78
74
40
27, 36
119
118
121
118
119
122
123
49
8
38
8
8
1
49
35, 45
33
33
49
63
7
8
24
58
35
43

Дороги, дороги, широкі й вузькі
Дорожній канон
Достоин славы
Достойно есть
Достойно є
Достойно є воістину
Достойно єсть
Достойно єсть яко воистинну
Достойно і праведно єсть
Дотик рідної руки
Дощик
Дощик, дощик
Древній Корсунь молодіє
Дрим, бабо, дрим
Дрібушечки
Дрімало тихо вечірнє небо
Дробний дожджик падат
Дроздок
Друга молитва за вірних
Другий антифон воскресний
Другий антифон повсякденний
Другий псалом зображальний
Другу
Дружба
Дружба я си, дружба
Дружба я сой, дружба
Дружко коровай крає
Друзья мои
Дуб, дуб зелений
Дубочку зелений
Дубу, дубу, чоботята
Дударик
Дудочка-дуда
Дуже рано сонце сходить
Дуй, дуй, ветерок
Дуката м дав
Дума про річку Ославу
Думай, Марусю, думай
Думалас си, мамцю
Думи мої
Думи мої, думи мої
Думи про Батьківщину
Думка
Дунаю, Дунаю
Дух Святий
Дух Святой
Духовная зарядка
Душа ветеранів
Душа моя співає
Душу мою к Тебе возношу
Дякуєме вам за ваш Божий дар
Дякуєме попонькови
Дякуємо ми вам, куме
Дякую мамі

21
74
73
54
12
54
54
14
11
45
71, 74, 91
9, 30
38
1
74
21
1
118
13
12, 13
13
13
58
74
1
1
4, 7
39
8
8
8
61, 91
121
8
120
1
43
4
1
61
10, 30, 61
38
57, 106
1
51
48
50
24
21
32
8
8
8
72
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Дякую, Боже, Тобі за цей ранок
Дятел
Еврейская ромашка
Еврейское местечко
Егей сяду за столиком
Егей, не плач ти, Маріко
Егей, сиві волки, сиві
Едельвейс
Ей Боже милостивий
Ей вийду на вулицю
Ей вийте, дівки, вінки
Ей гора зелена, гора
Ей гоя, гоя, слободо моя
Ей доле моя, доле
Ей іду, куди йду
Ей мамко солоденька
Ей маю родиниці
Ей моя білявина
Ей неборе-бетярику
Ей пой, Маріко, йграти
Ей прийди до ня, хлопче
Ей пряду я, попрядую
Ей стара дівка, стара
Ей стара моя, стара
Ей старій треба гуту
Ей що ся, легінику
Ей, беньки-бубеньки
Ей, біда мене з хижи жене
Ей, Боже, Боже, як то жлі
Ей, Боже, коби-м не вмер
Ей, гой, летят гуски, летят
Ей, горі йду, долу йду
Ей, горі селом ішов
Ей, гуле-гуле, гуси
Ей, гуси мої на воду
Ей, далас ня, мамко
Ей, дівчатко пишне
Ей, до нас, хлопці, ей, до нас, небожата
Ей, добре ся, добре маю
Ей, дружба я си, дружба
Ей, дубе зелененький
Ей, жеби тих капрали
Ей, з гори на долину
Ей, засвітив би місяць
Ей, ідеме з дарами
Ей, йа, люлю мі
Ей, йа, люлю мі, люлю
Ей, кедь би-м знала, милий
Ей, куме, каже, куме
Ей, люляй мі, люляй
Ей, мам я косу, але ньов не кошу
Ей, не зато я сьпівам
Ей, не плач, дівко біла
Ей, погнівався мій наймиленьший
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21
71
64
63
8
8
8
55
8
8
8
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
1
8
1
8
1
1
1
1
1
1
8
1
8
1
1
1
8
1
1
8
8
1
1
1
8
1

Ей, рекруто зелений
Ей, роблю у заводі
Ей, свашка, тоя свашка
Ей, співала бим собі, шугаю, о тобі
Ей, стараются люде
Ей, там на горі вишня
Ей, травичка зелена
Ей, уйди, стара мати
Ей, фраїрове штири
Ей, ци то вам, гудаци
Ей, цисарю, цисарю
Ей, цісарю, цісарю
Ей, я старий
Ей, як мі коса косит
Ей, яка ти, Росіє
Ей-гой, тили-тили-тили
Експериментальний імідж
Експромт
Елегія
Елка
Ерема, Ерема
Ерему поднимали
Ермошка-картошка
Если
Если у Вас нету тети
Если утром просыпаясь
Если хочешь быть послушным
Естрадний шлях
Есть на свете вечный Бог
Є Біблія у нас
Є в гаю, гаю стромик зелений
Є жінки—немов зірки небесні
Є крамниця
Є на горі монастир
Є скарб найдорожчий на світі
Є у мене постільочка
Євангеліє
Єдин свят
Єдина дорога
Єдна гора, дві гори
Єктенія перша за вірних
Єктенія благальна
Єктенія друга за вірних
Єктенія за вірних
Єктенія за оглашенних
Єктенія за оголошених
Єктенія за померлих
Єктенія заупокійна
Єктенія мала
Єктенія мирна
Єктенія потрійна
Єктенія сугуба
Єктенія усильного благання
Єлици во Христє крєстистєся

8
8
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
8
8
44
106
45
56
121
121
123
58
109
50
73
24
19
21
8
46
51
8
21
8
13
12
20
1
11, 12
11, 12
11, 12
13
11, 13
12
13
11, 12
11
11, 12
12
11
13
14

Жавороночки
121
Жадні ведмежата
81
Жайворонки
76
Жалі мої, жалі
8
Жалуєш ти, моя мила, же я п’ю
1
Жалую, баную
8
Жаль мі, жаль мі
1
Жаль мі, жем ся не оженив
1
Жально мі тя
1
Жар-птиця юності
79
Жарти люблю
44
Жартівлива
36
Жатва
48, 58
Жду тебе довго
62
Жеби не та кума
1
Жеби не я, жеби не ти
1
Жеби ти знав, Янчик
1
Желанная страна
58
Железный Гуго
26
Женив бим ся
1
Женив би-м ся, лем ся бою
8
Женив би-м ся—натури не маю
8
Женчики мої милі
4
Женчичок-бренчичок
91
Живе зерно
25
Живите в любви
49
Живо, живо, без оглядки
121
Жизнь цыганская
63
Жил у бабушки козел
118
Жито, жито, озимина
1
Жінка—квітка життя
27
Жінки-герої
41
Жіноча доля
22
Жіноча душа
45
Жіноча пора
27
Жовта жоржина
25
Жовтіє, жовтіє уже листя
8
Жовто-блакитний стяг
8
Жовтогаряча революція
25
Жоно моя, гіркий хріню
8
Жоржини
43
Жук-жученко
74
Журавель
74, 91, 121
Журавка
18
Журавлик
20, 25
Журавлина весна
45
Журавлина пісня
28
Журавлиний клин
35
Журавлі
36
Жура-журавлики
18
Журилася моя мать
8
Журилися раківчани
8
Жучок
71
З базару
74

З вариської касарни
З високої горочки
З дороги, вороги, з дороги
З коновечком по водичку
З мочила
З нами Бог
З неба зірка засвітила
З небес Благодать на на падає
З сиром пироги
З’єдналися дві руки
За байраком байрак
За високу гору сонечко заходит
За все благодарите
За горами сонце палає
За горами, за лісами
За горком, за горком
За городом качки пливуть
За городом козу пасла
За гором-кряк
За горою сонце сходить
За горою у колодца, где студеная вода
За горою, за лугом
За гору високу западат сонечко
За далью синей
За Дунаєм
За Дунай, за Дунай
За лісом сонце засіяло
За літами
За нашов стодолов
За нашу колядку
За новими та й воротами
За півлітру горілки
За річкою, гей, за Донцом
За світ встали козаченьки
За селом, за селом
За сонцем хмаронька пливе
За Тобою буду йти
За туманами сивими
За Христом
За чречком мила стояла
За яречком шати прала
За яречком, за водом
Заамвонна молитва
Заблукав
Заблукала любов
Забудь, мила
Забутий вальс
Забывать—это свойство прекрасное
Завзяті
Завидово, Завидово
Завітаю я до тебе в сни
Завіяв вітер
Загадка кохання
Загнав дідо стару бабу

8
1
4
1
8
52
1
21
5, 6
21
10
1
47
4
1
1
9
4, 9
1
38
4
1
1
47
10
1
3
18
5, 6
8
7
4
4
5, 6
91
57
52
38
47
1
1
1
13
78
27
38
72
47
75
8
45
8
43
8
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Заграй же мі потряску
1
Заграй ми, цигане старий
10
Заграй мі, гудаку
1
Заграй мі, гудачку
1
Заграй мі, цигане старий
1
Заграй мі, цигане, співаночку
1
Заграйте же мі весело
1
Заграйте мі потряску
1
Заграйте мі, гудачки
1
Загрібай, мати, жар, жар
4, 7
Загуди ми, гудачику
8
Задом-передом
120
Задумав дідочок, задумав жениться
9
Задумався старий дід
8
Зажинай, зажинай
8
Зажурилась калина
24
Зажурилася крутая гора
4
Заздравная
4
Заинька
118, 120
Зайка, попляши
121
Зайки
120
Зайці
25
Зайці та ведмідь
74
Зайчик Сіре Вушко
80
Зайчик ты, зайчик
123
Зайчик-бубнарчик
78
Зайчики у кептарях
55
Зайчику, зайчику
8
Зайшла коза до саду
8
Зайшло сонце за віконце
1
Зайшло, зайшло до й сонячко
7
Закатована пісня
43
Заквітчали дівчатонька
8, 10
Закидай, мати, дрова
4
Закохані кияни
75
Закрили хмари
21
Закувала зозуленька
1, 30, 57, 60
Закувала зозулиця
8
Закувала зозулиця на ломі
8
Закувала зозулиця та й сіла на ладу
8
Закукала зозуленька
8
Закукала зозулиця
8
Закукала зозулиця на броді
8
Заманчивый снег
39
Заметіль-метелиця
76
Замріяна Хортиця
28
Запальна співанка
35
Запах материнки
27
Заплакали карі очі
10
Заплакані жоржини
44
Заповіт
61
Заповіт коханій
55
Запорожець, мати, ой запорожець
3
Запричастные
54

112

Зарізала-м качурика
8
Зарожевів вже схід небес
21
Засвистали козаченьки
30
Засвіт місяць внічку
1
Засвіти, мати, свічку, постав на столі
4
Засвітила мати свічку, поставила
на столі
4
Засипало снігом
21
Засияло срібло-злото
1
Засіяла зірка на Сході
31
Заснеженный Киев
20
Засніжена стежина за селом
35
Заспівай
41, 55
Заспівай когутку
1
Заспівай мені пісню, мамо
36
Заспіваймо коломийку
8
Заспіваймо пісню веселеньку
30
Заспіваймо собі мало
8
Заспівали попи в церкви
8
Заставив собі колядовати
8
Застольный напев
63
Зато мене головонька болит
1
Заходить сонечко
8
Захотіла баба молодою бути
4
Захотілося грибочків
80
Зацвіла в долині червона калина
74
Зацвіла калина
30
Зацвіла ружа трояка
5, 6
Зацвіли каштани
76
Зацвіли черешні
80
Зачаруй мене
22
Зачем
63
Зачем потемки?
58
Зашуміла ліщина
1
Зашуміли ліси
1
Защебетала ластовиченька
8
Защебетала та й ластівочка
8
Защебетала, гей, ластівочка
4
Звезда Вифлеема
47
Звідав бескид полонину
8
Звідовала баба цапа
8
Звізда ясна осіяла
7
Звуки музики
43
Звуки природи
70
Здавалося нам
33
Здалека зме приїхали
1
Здвигнулися стіни
4
Здесь на земле
48
Здоров, здоров, нене
4
Здоровеньки були
4
Здоровії були
4
Здравствуй гостья-зима
91
Здравствуй, мама!
111
Зелена липка горіла
1

Зелена ліщина
1
Зелена сосна горіла
1
Зеленая рута, жовтий лист
8
Зеленая та дібрівонька
7
Зелене листя, білі каштани
4, 6, 10
Зелене листя, білі каштани
5
Зелене, зелене
1
Зеленеє жито, зелене
4, 6, 30
Зеленеє жито, зелене
5
Зелений дубочку
30
Зелений дубочку, чого похилився
60
Зелений мосточок заломився
8
Зелений сінокіс
80
Зеленіють огірочки
8
Зелено, зелено
1
Земелюшка добра
118
Землю Юдейську
31
Земляки
44, 63
Зеркало
105
Зернятко
41
Зимова пісенька
79
Зимовий вальс
28
Зимонька
20
Зимонько, прийди
41
Зимушка проходит
91
Зинг же мир а лидэлэ аф идиш
64
Зібрав батько кумпанію (про Купер’яна) 4
Зійшла за селом хмара
4
Зійшла зірка чудна з восток на полудень 4
Зійшла зоря над Вифлеємом
31
Зійшов же місяць, зійшов ясний
4
Зійшов місяць, зійшов ясний
30
Зійшов місяць, зійшов ясний, зійшов
місяць високо
4
Зірка
33
Зірка засіяла в небі України
54
Зірка ясная, полум’яная
4
Зіронька
70
Зіронька різдвяна
70
Змінив ми ся голос
8
Змінився ми ся, мамко люба
8
Знав лиш Ти
21
Знаєш ти, що на землі (дитяча)
21
Знаю я, что Бог всегда рядом
48
Знову осінь співає пісні
41
Зозуленька кукат
1
Зозуленько біла
1
Зозуленько сива
1
Зозулині черевички
41, 46
Зозуля
74
Золота роза
81
Золотая осень
39
Золотая рибка
44
Золотая рыбка
67

Золотий плужок на полі оре
8
Зоре моя вечірняя
10, 30, 57, 61
Зорі падають
22
Зоря зійшла, вставайте, люди
8
Зоряна пісня
74
Зоряне кохання
27
Зоряний вечір
36
Зоряний лебідь
81
Зоряний птах
20
Зоряні мрії
22
Зоряні надії
22
З-поза гори місяць зишов
1
Зробили ми діло
4
Зробили ми славу
4
Зродилися терки
1
Зрубай з дуба яворину
8
Зустріч
45
Зустрічаймо світле свято!
53
И нин и присно
14
И правдєго нсынх Єго
14
И с Богом в душе!
39
Иванушка
91
Иванушка пастушок
120
Игра на отбой
24
Играют, играют
123
Иду горами, иду лісами
1
Идут гуськи
122
Иерусалим
47
Из вагантов
111
Избавление
65
Избавляющаго от истлнїя живот
14
Изїйдєт Дух Єго
14
Излей в словах твою печаль
58
Измена
62
Измени меня
32
Иисус воскрес!
58
Иисус родился
47
Иисус рожден
48, 50
Иисус Христос воскрес
19, 47
Иисус Христос Воскрес!
39
Иисус, мы Тебе поем
47
Иисус, Ты любовь моя
32
Иисус, Ты мой Господь
32
Иисус, я люблю Тебя
32
Иисусу ты поверь!
50
Имя Иисуса
47
Инструментальные произведения
63
Ирония любви
20
Исполняющаго во благих жєланїє
14
Испытание
56
Ишли дівки на собітку
1
Ишли рибаре на риби
1
Ишов милий з войни
1
Ишов фурман з Подоля
1
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Ишов Яничко в огляди
1
Ищу тебя
111
І в вас, і в нас хай буде гаразд!
5, 6
І снилося з ночі дівчині
10
І сном би-сьте, люди добрі
8
І шумить, і гуде
30
І шумить, і гуде, дрібен дощик іде
9
І шумить, і гуде, дрібний дощик іде
4
І я змирюся
25
Іване, Іване, раз
8
Іванко ся втопив
8
Іванку з Клянчина
8
Іванку, Іванку
30, 90
Іванку, Іванку, на тім боці ярку
8
Іванна
43
Іванночка
72
Іде баран мостом
8
Іде весна
74
Іде дівча лучками
1
Іде доч
1
Іде звізда чудна
1
Іде коза
74
Іде свадьба згорі
8
Іде чернець з монастиря
8
Ідеме, ідеме
8
Ідеме, ідеме на високу гору
8
Ідеме, ідеме, дороги не знаме
1
Ідемо ми з гори
17
Ідзем, ідзем, аж ся трєсем
1
Іди і більше не гріши..
51
Іди, бідо, не бий собов
8
Іди, дружбо до комори
1
Іди, іди, дощику
80
Іди, іди, мий миленький
8
Іди, іди, моя доню, на село
4
Ідім до заградки
8
Ідіть, ідіть, замріяні, вродливі
4
Іду нині ко хресту
8
Іду Хрещатику, до тебе
45
Ідуть люди з міста та з мене сміються
4
Із Київа швачка
7
Із суботи на неділю новина ся стала
8
Із-за гори вітер повіває
4
Із-за гори кам’яної
8
Із-за хмари, з-за туману
4
Ізийшлися всі святиї
8
Ізмий, мати, та головоньку
7
Ізмий, матінко, головоньку
7
Ізрівняй, Боже, гори
1
Ім’я Ісус...
51
Ірмос Богоявлєнию
Ао
14
Ірмос Ввєдєнїю
14
Ірмос Воздвижєнїю
14
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Ірмос Воскрєсєнию Христову
14
Ірмос Прєображєнїю
14
Ірмос Рождєству Богородицы
14
Ірмос Сошєствію
14
Ірмос Стртєнїю
14
Ірмос Успєнїю
14
Ірмосъ Вознєсєнїю Мо
14
Ірмось Рождєству Христову
14
Іспече ті коровайниця
4
Ісус
76
Ісус діток малих навчав (дитяча)
21
Ісус! (Шість частин)
51
Ісус, Ти мій кращий Друг!
32
Ісусе милий, мій Спасителю
52
Ісус-Спаситель прийшов на землю
21
Іся нам хижка на святім місці
8
Ішла Галєчка лужком, бережком
7
Ішла Галочка лужком, бережком
7
Ішла дівка вербником
8
Ішла дівка зарінками
8
Ішла дівонька лужком-бережком
60
Ішла Дуня жито жати
8
Ішла звізда краєм світа
8
Ішла кума із гостини
8
Ішла кума од кумиці
8
Ішла Янціка в неділю рано
8
Ішли дівки на весілля
8
Ішли дружечки рядочком
7
Ішли женці жито жати
1
Ішли жиди до млина
8
Ішли козаки з вивозу
1
Ішли кози
1
Ішли фурмани
8
Ішли цигани із Бардичова
8
Ішли цигани із Бардійова
8
Ішло дівча долинами
8
Ішло дівча на воду
1
Ішов відважний гайовий
10
Ішов дідо бородатий
1
Ішов жовнір
1
Ішов Іван на вандрівку
8
Ішов Іванко через мосточок
8
Ішов козак потайком
4, 5, 6, 9, 30, 90
Ішов любко із войночки
8
Ішов шофер із Верхнього
8
Іще раз, іще раз
8
Іще сонце на дві жерди
8
Іще-м огинь не наклала
8
Іщи раз
1
Їду, їду, не знам кади
1
Їдуть вози з України
8
Їдят коні
1
Їжак
74
Їжачок
74, 75, 78

Їжачок і жучок
25
Їжте ви, пийте
4
Їли бояри, їли
4, 7
Їли друженьки, їли
4
Їха, їхав козак містом
5
Їхав Іванько з лісу до лісу
7
Їхав козак за Дунай
10, 30, 91
Їхав козак конем містом
3
Їхав козак на війноньку
10, 30, 90, 91
Їхав степом козаченько
38
Їхав стрілець на війноньку
17
Їхав, їхав козак містом
6, 30
Їхав, їхав ой да козаченько до дівчини
в гості
4
Їхали козаки
5, 6
Їхали козаки із Дону додому
4
Їхали чумаки з України
60
Йа в голуба крильця сивенькі
4
Йа в нашої печі
4
Йа Надюнєна ненька
4
Йа рости, кропе
4
Йа стояла туполя край поля
4
Йа ходила Галюня по двору
4
Йа, люлю мі, люлю
1
Йде дощ
91
Йде січове військо
8
Йде у гості Миколай
34
Йдуть козаки із походу
38
Його величність саксофон
45
Йордан-ріко, уготовися
8
Йшли корови із діброви
106
К нам приходит Новый год
56
К пастырям ночью
19
К яслям бедным
19, 31
Кабацкий музыкант
63
Кадиш
64
Каждый день и каждый час
19
Каже циган: "Свадьба буде"
8
Кажуть люди, що я лиха
4
Кажуть люди, що я умру
8
Кажуть люди, що-м щаслива
8
Казав батько: не отдам я дочки
4
Казав мені батько
9, 30
Казав рідний та мій батенько
7
Казав-ись ми, ош ня возьмеш
8
Казала ми Катерина
8
Казала ти, хлопче, мати
8
Казала-м ти, мій миленький
8
Казали люди: буярин багач
4
Казали, маршалки багаті
4
Казко, до побачення!
35
Как здорово, что все мы здесь
109
Как много девушек хороших
63
Как молоды мы были
63

Как прекрасен Божий мир
19
Как прекрасно все то, что Твое
19
Как прекрасны вверху небеса:
32
Как природа хороша
19
Как провожают пароходы
63
Как сирень расцветает любовь моя
67
Как у дяди Тимофея
119
Как у наших у ворот
122
Калина
22, 90
Калина на волі
24
Калина при вікні
25
Калина, калина, по ній яворина
1
Калина-малина над морем стояла
4
Калина-малина, чого в лузі стоїш
4
Калина-малина, чом не процвітаєш
4
Калино, калино червена
1
Калинова сопілка
72
Калинове серце
25
Калиновий птах
25
Калино-малино, чого в лузі стоїш
4
Калинонька
36, 74
Камінецькії воріженькі
4
Камінь на камени
1
Камінь на камені
8
Каникулы
20
Канікули
74
Кант покаяння
54
Капельки удачи падают дождем
39
Капітан
78
Капуста
118
Карпаторусьмоя земля
8
Карпатська веснонька
78
Карпатська привітальна
33
Карпатський вальс
33
Катушка-матушка
122
Катюха-матюха
120
Качается вагон
107
Квіти для мами
74
Квітка надії
27
Квітка першоцвіту
27
Квітне літо
55
Квітчає весна землю
77
Квочка
74
Кеби так горіла калина, як дівчина
1
Кед мі пришла карта
1
Кед сем ішов з Керешмезу ку Прадзе
1
Кед сой ишов з Перечина додому
1
Кед сой шов з Америки
1
Кед я ішов през тот ліс
1
Кед я піду в гороньки
1
Кед я сой заспівам
1
Керечанська, мамко, вода
8
Керечин-печін на святий вечір
8
Киевская Русь
26
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Київ рідний мій
44
Килимок-їжачок
25
Кину кужіль на полицю
9
Кину мичку на поличку
4
Кисонька-мурлысонька
120
Киця-мура
74
Кише, сороки, з хати
4
Кіно, кіно
44
Кіть ня любиш, бери уже
8
Клавиши души
50
Кладочка
75
Клест
122
Клест прост
119
Кличе нас п’ятий клас
72
Книга Пророка Исаии
62
Книга Пророка Малахии
62
Книга Соломонова
62
Книга—твій друг
72
Кобзар співає
77
Коби в нашої куми
8
Коби скоріше з гір Карпатських
8
Коби-м була, мамко, знала
8
Коби-м хлоп
8
Ковалю, ковалю
1
Ковалю, ковалю, ой коваль молоденький 4
Когда весна опять придет
63
Когда проходит молодость
63
Когда рождением Своим
31
Когда Твой голос слышу, Боже
48
Кого кохаю, того не маю
46
Когутику гребенастий
8
Коза
78
Коза на плиц скаче
4
Козак гуляє
10
Козак од’їжджає
30
Козак од’їжджає, дівчинонька плаче
10
Козаки додому поверталися
38
Козаки-розбійники
81
Козацька
44
Козацька воля
75
Козацька доля
22
Козацька молитва
10
Козацька слава
36
Козацьке весілля
30
Козацький марш
17
Козацького роду
77
Козачка
81
Кой буду я машерувац
1
Кой ми милий наруковав
8
Кой ся война начинала
8
Коли б мені рублик, качалка
30
Коли б мені ступка та жорна
9
Коли Божа Мати по земли ходила
8
Коли Божа Мати по світу ходила
8
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Коли буду умирати
8
Коли ви вмирали
30
Коли ідеш попиля нас
8
Коли Ісус Христос на небо збирався
8
Коли ми вдвох
80
Коли служить Архирей
11
Коли у путь
9
Коли Христос родився
1
Коли шумить весняний сад
21
Коли я був малий
8
Коли я йшов від свої милої
8
Коли я йшов у армію
8
Коли я руковав
8
Коли я руковав із Кошиць
8
Коли я ся віддавала
1
Коли я ся хотів женити
8
Коли-м була коло мамки
8
Коли-м була на буряках
8
Коли-м ішов з Америки додому
8
Коли-м ішов попід гата
8
Коли-м собі жону вбирав
8
Колискова
20, 25, 33, 44, 51, 67, 70, 79,
80, 91
Колискова для донечки
45
Колискова для Ісуса
30
Колискова для матусі
70
Колискова для сина
25
Колискова місту
71
Колискова: Пісня матері
76
Колисочка
20
Колисочко яворова
8
Колись була дівка красна, файно
вишивала
4
Колись дівчино мила
8
Колись я йшов..
51
Коли-сьме куфри на віз накладали
8
Колишу тя дітинице
8
Колишу тя, дітинце
8
Колишу я дітиницю
8
Колір чорний
10
Коло Буга
74
Коло криниці
38
Коло лісу зеленого
8
Коло млина
90
Коло млина товста бзина
8
Коло млина ясенина
8
Коло мої хати
1
Коло мойой заградочки
1
Коло нашой бистрой води
1
Коло нашой хижи
1
Коло тихого броду
4
Коло циганина зацвіла калина
8
Колокольчик
19
Колокольчики
19

Колыбельная
19, 56, 122
Коль любить
27
Кольори веселки
49
Кольорове свято
35
Коляд, коляд колядниця
4, 7
Коляда
74, 123
Коляда ты, коляда
118
Коляда-маледа
120
Коляден, коляден
4
Колядин, колядин
7
Колядка
74, 78
Коляд-колядниця
74
Колядники
1
Колядувало чотири баби
7
Колядувать йду
7
Колядуймо, християни
8
Команецьке село
1
Комар и муха
119
Комбат
28
Кому, мила, кому
8
Конвалія
52, 76
Кондак Двднесь
14
Кони привередливые
63
Коник
78
Кончилось лето
19
Конь ретивый
120
Коняре, коняре
1
Копав копав криниценьку
5
Копав, копав керниченьку
1
Копав, копав криниченьку
6, 30
Кораблик
123
Кораблик проплывает под мостом
39
Корівка
78
Коровайнички молодесенькі
4
Короваю-раю
4
Королева экрана
26
Королівство літер
75
Король по городу ходе
7
Короля, короля
7
Коромисло
17
Коршун
121
Коса в покосы
119
Косарі
52
Косарі косять, вітер повіває
4
Косит косец
1
Котився вінок з лану
4
Котику сіренький
74
Котилася ясна зоря з неба
10
Кохана
20
Кохання
38, 39
Кохання на двох
22
Кохання пластуна
41
Кохання, що на світі лиш одне
39
Кохаю край наш
72

Кохаю Тебе я, Ісусе!
Кошеня
Кошицька касарня мальована
Крає, дружбойко, крає
Країна Українія
Країна щастя
Край коровай
Край чудесный
Краківська шинкарка
Кра-кра ворона
Крапелька роси
Краплини мрії
Красень Джим
Красень-листопад
Красивый вечер
Красная пані
Краю любий мій
Краю мій зелений
Крепость моя
Крепче целуй меня
Крєст
Крєсту Твоєму поклоняємося
Крила лелечині
Криниця
Криниця щастя
Криниченька
Кришталевий келих пива "Оболонь"
Кроком коні, кроком
Крокуючі поросята
Кропива
Круглый дом
Кружели ми
Круча дівча
Крыша дома твоего
Кто виноват
Кто на новенького
Кто подобен тебе?
Кто столько много сделал
Кто тебе сказал
Кувала зозуля та в полониночці
Куда бы я идти хотел
Куда уходит детство
Куда, Господь, идти мне без Тебя
Куделицьо ти моя
Куди б я не їхала, й куди б я не йшла
Куди б я не їхала, куди б я не йшла
Куди ідеш, Олексо?
Куди я ходила
Куди, доню, собіраєшся
Куди-м давно хожовала
Кукай же мі, зозуленько ряба
Кукареку, петушок
Ку-ку, зятеньку, ку-ку
Куку-куку

52
41
8
4
25
42
7
32
1
8
52
35
70
39
39
30
35
38
58
63
62
14
55
52
22
76
38
1
91
41
26
1
8
105
110
112
48
19
107
8
32
111
48
1
4
4
8
8
7
8
1
120
4
8
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Кукулечко, де ти била
1
Кукуріку поза ріку
8
Кукушечка
121
Кукушка
119, 120, 121
Кульбабка
75
Кума до куми ходила
4
Куме, куме, дайте вина
1
Куми мам
1
Кумко наша мила
8
Кумо моя, кумо
1, 8
Купався Іван та й у воду впав
7
Купався Іван, доведеться й нам
7
Купала на Івана
7
Купала на Йвана
7
Купала под Івана
7
Купалас ня, мамцю
1
Купалочка, де твоя дочка
7
Купальська ніч
71
Купив лісник півлітер горілки
8
Купив я сі козу
8
Купина ти моя неспалима
38
Купите бублички
63
Куплеты Бубы Касторского
63
Кури ж мої, кури, кури-щебетури
4
Курочка
74, 78, 91
Кухарочка молоденька
8
Кучерява Катерина
9
Ладоньки
74
Ладушки
118
Лады, лады
123
Ладья
49
Ластівка
46
Ластівочка
8
Ластівочка прилітала
7
Ластівочка-щебетушка
7
Ластівочко-щебетушко
8
Латорице, чому-сь каламутна?
8
Лебедина вірність
41
Лебедина пісня
38
Лебедина суть
45
Лебедине кохання
33
Лебедь
67
Лежить дід на печі, баба у затінку
4
Лелека
36
Лелеки
45
Лелеча доля
46
Лелеченьки
18
Лелітка
33
Леліточки
41
Лемеші пам’яті
45
Лемківська шинкарка
1
Лемко я
1
Ленок
119
Лесі Українці
55
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Лет, соколе, през гору
1
Летела кукушка
121
Лети, лети ти, чорная галко
60
Летить галка через балку
10
Летить дівиця, як голубиця
8
Летів голуб через сад зелений
3
Летів заяц берегами
1
Летів й орьол через сад зельоний
4
Летів кос на покос
8
Летіла зозуля
3, 30
Летіла зозуля через мою хату
4
Летіла зозуля, почала кувати
4
Летіла пава
1
Летіли гусята
8
Летіли лебеді
1
Летіло писемце
8
Летка-енка
63
Летять роки
22
Летять, летять голубоньки
7
Ликуйте народы
19
Ликующе возиграймо днесь
8
Лимончики
63
Лине ластівочка
74
Лине пісня із небес
80
Липень
78
Лирически-ироническая песня
про тещу
24
Лисичка
74
Лиходейская разлука
38
Лиш по-українськи
77
Лишаю тя, мій миленький
8
Лісова казка
35
Літа, літа, куди ви так пливете
43
Літній піснеграй
35
Літній сон
45
Літо
20, 45, 78
Ліхтарики
22
Лічилка
74
Ліщина, ліщина
1
Лугом іду, коня веду
9, 106
Лугом їду, коня веду, розвивайся, луже 4
Лукава я
44
Луцький вальс
80
Лучина
122
Лучка зелена, непокошена
1
Лучко зелена
1
Лучший Друг
47
Львова святковий вальс
29
Льон кудрявиться, кучерявиться
4
Люба ненько
70
Любви прекрасные полеты
26
Люби мене—не покинь
18
Любила хлопця з восьмого року
4
Любила-м тя легінику
8

Любимо землю свою
61
Любимый муж
63
Любите друг друга
49
Любити Україну
77
Любить лишь можно только раз
38
Любить..
50
Любім свою хату
8
Любіть!
52
Люблю собі натурцию
8
Люблю тебе щирим серцем, дівчино моя 4
Люблю Христа
52
Люблю я темну ніч
67
Любов врятує нас
42
Любов збудує Україну
59
Любов і висота
42
Любов моя
67
Любовь
22, 49, 58
Любовь Господня
58
Любовь Твоя о, Господь
32
Любовь Христа
49
Любовью вечною
49
Люляй же мі
1
Люляй же мі, гарни очка стуляй
1
Люляй же мі, колишу я тебе
1
Люляй же мі, люляй
1
Люляй, синочку мій
1
Мав єм фраїрочку
1
Мав я жену погану
1
Мав я раз дівчиноньку
9
Мав я раз дівчиноньку чепурненьку 5, 6, 9,
30
Мава мати сина
1
Магдалинівські чари
24
Маестро
37
Має кісонька, має
7
Маєва нічка
10
Майдан Незалежності
43
Майстрове стали камінь лупати
8
Маки
36, 105
Маки червоні
33
Маковий замочок
1
Мала баба курку
8
Мала єктенія
13
Мала мати одну дочку
4
Мала мати сина
1, 30
Мала мати сина та його женила
4
Мала я вас, мала
8
Мала я фраїра в понеділок
8
Мала я фраїра годинаря
1
Малам сой милого фуяроша
1
Малам я фраїра фуяроша
1
Маленька полька
91
Маленький мисливець
91
Маленький мій дружок
42

Маленький хлопчик
7
Маленький цветочек на земле растет
19
Мали діти матір
1
Мальви
75
Мальована мережка
35
Мальчишки
39
Мальчуган
19
Малювала голуба
76
Мам коника шарґу
1
Мам я косу
1
Мам я косу, косічку
1
Мам я красну заградечку
1
Мама
36, 49
Мама "Мама нет слов ярче и милей..." 63
Мама і сонечко
25
Мама, расскажи мне об Иисусе
19
Маме
50, 58
Мамина вишня
30, 46
Мамина гітара
45
Мамина доня
17
Мамина зоря
70
Мамина казка
71
Мамина пісня
55
Мамина радість
35
Мамина рука
76
Мамина тривога
36
Мамине слово
35
Мамині квіти
55
Мамині руки
55
Мамі
45, 72
Мамка в мене дуже біла
8
Мамко моя солоденька
8
Мамко моя стара
8
Мамко моя, доле, ци я тя не мала
8
Мамко моя, мамко
8
Мамко моя, мамко, єдну-сь мене мала
8
Мамко моя, шануй мене
8
Мамо, вишийте сорочку
72, 80
Мамо, любо
74
Мамочка милая
19
Маргарита
67
Марисю, Марисю, я тебе не лишу
1
Маріє, гляди
8
Маріко за водов
8
Маріко-дружко, версь ми яблочко
8
Маріко-сіріко
8
Марічка
5, 6, 30
Марічка коло річки стояла
8
Марія
8
Марія Діва
1
Марусю, Марусю, що мені з тобою
4
Марш веселых ребят
63
Марш молоденьких козаків
55, 76
Масленичная
119
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Масляная, бєлий сир
7
Масляная, от і я йду
7
Масляная, ти у нас одна
7
Масляниця-полизуха
7
Матери
58
Материнська туга
38
Материнська хата
27
Материнське серце
43
Матері
28, 59
Мати доню колисала
1, 8
Мати дочку часто частувала
7
Мати Марія під хрестом стояла
7
Мати моя стара
1
Мати печалиться
38
Мати сина колихала
74
Мати-українка
72
Мати—Україно!
76
Матінка виводила
4
Матушка репка
118
Маша сеяла горох
118
Машенька
121
Маяки
39
Медведь топтучий
122
Медленно кружится снег
19
Медовий місяць
38
Межа
44
Межи тими горами
8
Меланка
7
Меланка ходила
7
Мелитопольская "черешня"
26
Мелодія весни
75
Мелодія печалі
44
Мелодія цвіркунчика
55
Мене мамка била, била
8
Мене мамка породила
8
Мене мати одну мала
4
Мене мати породила
8
Мені ворожка ворожила
5, 6, 17, 30
Мені мати приказала
4
Мені уже сорок років
8
Метена улочка, метена
7
Ми бачили Світло істинне
12
Ми вас долго чекали
4
Ми вас щиро вітаєм
4
Ми до клуні воду носили
4
Ми до тебе, Галочко, ідемо
7
Ми до тебе, Любочко, ідемо
7
Ми до тебе, Надюшко, ідемо
7
Ми думали, свати їхали
7
Ми є діти українські
76
Ми живемо на Україні
77
Ми з київського краю
42
Ми з колядою
1
Ми і дощ
36

120

Ми йдемо в бій
Ми мандруєм
Ми не вміємо
Ми не забудем рідну Комарівку
ми не сміємо
Ми підем, де трави похилі
Ми поклонімось, люди, цій землі
Ми пшеницю пололи
Ми твого дворика не знали
Ми—українці
Ми, циґ анє
Миколаєва ніч
Мила моя на кичери стала
Мила моя, возму я тя
Мила моя, де ти була сночи
Мила моя, мила
Мила моя, чом ти така бляда
Мила моя, як ся маш
Милая, родная
Мили дружечки ручки
Милий Господи
Милий мій, що ми навкір робиш
Милий Стеблів
Милий у ня п’яниченька
Милість миру
Милість серця
Милосердя двері
Милость жє Господня
Милую мамочку люблю
Минає день
Минають хвилини
Минутка
Мир полям
Мирна єктенія
Мисли мої, мисли
"Михаїле! "Кто яко Бог?"—
вельми возопил єсь..."
Михале, не пий воду в скале
Мишка
Мишка моркву стерегла
Мишка-шкряботушка
Мишко
Між нами спалено мости
Мій Ісус прекрасний, дивний скарб
(дитяча)
Мій Києве
Мій коханий
Мій Львів
Мій любий Львів
Мій метелику
Мій Червоноград
Мій шлях
Міліція ся дивує
Мінько-черінько

8
41
4
38
4
10, 30
72
4
7
22
1
34
1
1
8
8
1
1
49
7
21
8
38
8
12
41
54
14
19
35
58
63
72
13
1
8
1
63, 70
74
25
25
18
21
42
37
29
29
74
41
52
8
8

Місто краси—Трускавець
38
Місто Лева
29
Місто моє
29
Місто над Бугом
43
Місяць дорогу освітив
4
Місяць і зіроньки
5, 6
Місяць на небі, зіроньки сяють
5, 6, 30
Місяць низенько сходить,
високо заходить
4
Місяцю ясний
10
Младенець-первенець
7
Младенца приносит
8
Мне искренне скажите о любви
39
Мне нравится..
50
Мне с Тобой, Иисус
48
Многая літа
11, 12
Много я походив, трудився
8
Мова в нас така чудова
77
Мовчить зоря
80
Могла ли я
48
Мое богатство
105
Мое лето пришло!
39
Моется цапля
74
Моє життя немов смугаста
ковдра вкрила
41
Моє село
36, 38
Моєму дідусеві
37
Моим товарищам
65
Мої батьки
23
Мої зорі
27
Мої Карпати
37
Мої милі ягоди
1
Мої очка
1
Мої очка все в єден бік
1
Мої співаночки
1
Моїй веснянці
45
Мой город Марганец родной
24
Мой путь
58
Мокра пісенька
70
Молитва
13, 20, 47, 48, 52, 55, 58, 62
Молитва благодарення
13
Молитва входу
13
Молитва дитини
41
Молитва до Богородиці
59
Молитва до Святого Духа
12
Молитва до святого Миколая
25
Молитва другого антифону
13
Молитва за оглашенних
13
Молитва за померлих
13
Молитва за рідну мову
52, 76
Молитва за Тарасів заповіт
77
Молитва за Україну
37, 42, 74, 80
Молитва на споживання святих дарів
13
Молитва о матери
19

Молитва перед Євангелієм
13
Молитва першого антифону
13
Молитва приготування до святого
причастя
13
Молитва приношення
13
Молитва Святому Духу
11
Молитва третього антифону
13
Молитва Трисвятої пісні
13
Молитва українського юнака
76
Молитва усильного благання
13
Молитва Херувімської пісні
13
Молитись буду
52
Молодая та Тетянко
7
Молоденький да Васєчка
7
Молодий Іванко по саду ходив
3
Молодих ми чекали
4
Молодії мої літа
4
Молодої мамка плаче
8
Молюсь за Україну
27
Мона Ліза
41
Море
44, 81, 105
Мороз, мороз
1
Морячка
44
Мости калинові
55
Мостили мости з тонкої трости
7
Мотылек-вителек
120
Моя веснянка
76
Моя дівчина, ти—це моя юність
39
Моя доля
37
Моя дорога
39
Моя думко крилата
52
Моя душа
48
Моя земля—земля свята
41
Моя любов
28, 45
Моя любовь, прощай!
27
Моя мамка в лісі росла
8
Моя мамка щось мала
8
Моя мамо
43
Моя мамця вороженька
1
Моя машина
25
Моя мива, якас мі парадна
1
Моя мила
1
Моя мила пече хліб
8
Моя мила пішла в млин
8
Моя мила при яречку, што робиш?
1
Моя мила шудре-дудре
1
Моя мила, премила
1
Моя молитва
35, 47, 52
Моя пісня
62
Моя радость
58
Моя Україна
38, 42, 44, 71
Моя Україно!
36, 59
Моя Україно, квітуй
78
Моя учителько
42, 74
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Моя фраїречко, вивий мі перечко
Моя фраїречко, увий мі перечко
Моя хижка пуд бережком
Мрії
Мрії на дачі
Мрія
Муж поїхав до млина
Музика
Музика в серці жива
Музика землі
Музиканти, починайте
Музыкант
Муляре, муляре
Му-му
Муныки летят
Муравей
Мурка
Мушки, пчелки и цветы
Мы встретились случайно
Мы желаем счастья Вам!
Мы желаем счастья вам!
Мы зернышки живые в прекрасном
колоске
Мы нежные цветочки
Мы по лесенке бежали
Мясоедовская
М оВзбранной воєвод
На "Привозе" рибу завезли
На берегу крутому, на берегу реки
На братській могилі
На Васїлїєвой Лїтур.
На вгороді верба рясна
На вгороді коло броду
На вгороді явори
На високій горі
На високій горі звізда світила
На високій турмі
На війтовій ролі
На всех солнце светит, а на миня нет
На высоком берегу
На галяві
На Голгофському хресті
На горбочку два дубочки
На гори кряк—під водом пняк
На горі в ня хижка
На горі в садку
На горі високій гілля ся хиляє
На горі високій церковиця стояла
На горі преобразився
На горі ся біліє
На горі, горі
На горі, на горі
На горі, на горі три горішки рясні
На городі буркун
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1
1
8
25
44
106
4
75
20
35
9
63
1
63
26
73
63
73
56
110
63
19
19
123
63
14
26
4
40
14
4
57
7
1
8
1
1
4
105
80
21
36
1
8
8
1
1
8
8
91
8
8
30

На городі буркун ягідок не родить
4
На городі бурячок, зеленая гичка
4
На городі верба рясна
30
На городі цвіте біб
3
На гору, на гору
8
На дворі терен тешуть
4
На день добрий тому
4
На Дерибасовской снимается кино
63
На дубові на вершечку
3
На Дунаю плаття миють
8
На Дунаю шати прала
1
На жаль, мамко, на жаль
8
На заграді черешенька
1
На задах воробьи
121
На зарядку
71
На зеленій пасіці
1
На зеленій та і луці
1
На зеленій убочи
1
На зеленім заріночку
8
На зеленому лужку
80
На Івана, на Купала
22, 41
На Йвана Купала
7
На калині, на малині
4
На камені ноги мию ще й помию ручки 4
На камені ноги мию, на камені стою
4
На каменю ноги мию
5, 6
На Княжій горі
77
На колени склонюсь...
50
На Космічній
24
На краснім полю
8
На крилі музик
35
На купині
55
На лелію воду лію
1
На липке сижу
119
На місточку
91
На нашій оборі красьні грают
1
На нашім подвір’ю
1
На небі зірка
1
На небі зірка ясна засяла
34
На небі місяць, на небі ясний
4
На небі ясно, на небі красно
1
На Орданській річці
1
На очарочці, на мочарочці
8
На пенышке сижу
118
На пецу молотив
1
На письменном столе
58
На подвір’ю став
1
На подолю білий камін
1
На поли, на поли
1
На полях растут цветы
47
На поповій вишні
7
На поповім заріночку
8
На поповой улице
123
На потоці перу
8

На поточку-м прала
5, 6, 9, 30
На речушке, на Дунае
91
На ріднім роздоллі
35
На Різдво Христове
3
На Різдвяні свята
53
На Різдвяні свята всі ми радіймо
8
На ріках сидяще
8
На річці Йорданці тиха вода стояла
4
На роваш, мамічко, на роваш
8
На Рождество
47
На розпутті кобзар сидить
38
На своїй землі хорошій
77
На святий вечір
1
На свято Яна
1
На святого Миколая
34
На склянчанім колодязі
8
На службу Україні
77
На схилах Дніпра
44
На Татранській горі
8
На тій горі
1
На тім боці Дунаю
8
На тім боці при потоці
8
На торгу
123
На улице Каштановой
105
На улиці невесело
57
На чорнобильському полі
55
На широкій меджи грушка конариста
1
На щастя, на здоров’я
7
На яблуні гилля висить
4
Наверни сой волки
1
Нагідка
75
Над Бугом
38
Над водою верба рясна а вбік
похилилась
4
Над Галичем-ясна зоря
1
Над горою місяць повен (Чардаш)
18
Над деревней Клюевкой
112
Над Дніпровою сагою
38
Над Дніпром-Славутичем
77
Над Дністром-рікою
36
Над моєю хатиною
7
Над моїм краєм
72
Над річенькою, над бистренькою
4
Над Україною
18
Надбужанський край
43
Надія
35
Назарій, Назарій
75
Найдорожча мамина сльоза
52
Найдорожче ім’я
52
Найдорожчий дарунок
55
Найрідніші
40
Найсильніше чуття на землі
40
Накрутили кучері дівчата
30
Налетіли журавлі
17

Наливаймо, браття, кришталеві чари
Намалюю небо
Напев
Напевы без слов
Напилася лиса весною
Напиши мне письмо
Напливає туман
Направьте взгляд
Нарвали-сьме барвінку
Нарізав циган три вози пруття
Народивсь Ісус нам
Народився Ісус Христос
Народився, народив
Народний танець
Народний фрагмент
Нас Господь сроднил
Наснилась квіткою мені
Наснись мені, літо
Наспів
Настроение
Наташка
Наче сніг
Наш бердар із дуба звалився
Наш буярин пелихатий
Наш двор
Наш дружба пелихатий
Наш кумонько
Наш молодий, молодий
Наш садочок
Наш сват петлихатий
Наш староста в пецу спав
Наша Анничка
Наша Вкраїна—то рідная мати
Наша Галичанка
Наша дружба
Наша млада невіста
Наша мова
Наша пісня
Наша піч регоче
Наша хата
Наша хата не мальована
Наша хата не пуста
Наша хатка
Наша ялинка
Наши любимые
Наши мамы
Наші хлопці-риболовці
Наштос, дівча, зьвяндало
Нащо мене породила
Нащо мені чорні брови
Не берите в голову
Не бив то як то гвони
Не бий мене, мужу, вночі
Не било то яко влони

30
10
63
63
8
27
45
19
8
8
21
1
8
106
106
58
22
24
106
63
118
32
8
4
26
4
1
7
74
4
8
9
38
41
55
8
72
36
4
76
4
8
74
76
111
47
8
1
8
10
107
1
1
1
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Не бойся!
Не бойтеся, хлопці
Не боліла ня глава
Не будеме їсти
Не буду дрібний овес косив
Не буду ся завивати
Не буду я калом брести
Не буду я капусточку їва
Не буду, не буду
Не верьте
Не вступимеся з кута
Не гляди на меня с упреком
Не грусти
Не дивись, зятю, скоса
Не дивуйтесь, та боярочки
Не для себя
Не допусти на нас войну
Не є води у потоці
Не є так нікому
Не єдна дівчина в селі хлопця має
Не жалуй, не бануй
Не жаль мені калину
Не желаем
Не женися на багатій
Не женися, сину, бо зле тобі буде
Не журися, моя мамко
Не за вто співаю
Не за то ми прийшли
Не за то ня мамка вддала
Не за то сой співам
Не за то я пію
Не забудь
Не забывай
Не звідай ня, білявино
Не знаю я
Не зникай, любове
Не зробили столяри стільця
Не ищите живого во гробе..
Не йде гора висока
Не кашли, Ганичко
Не кашли, дівчатко
Не кашляй, Ганичко
Не ламай любистку
Не лій, дойджик
Не лякайся, свахо
Не мам я голосу
Не мам я позору
Не маючи
Не мелем
Не могу, я больше не могу
Не наступай, литва
Не оглядывайся
Не одна
Не пара
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8
1
1
8
8
1
8
85
1
38
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7
7
47
8
8
8
1
1
8
49
77
9
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8
8
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8
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8
21
45
4
19
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1
1
1
36
1
4
1
1
54
1
20
7
50
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35

Не пий, Янку, воду
1
Не питай, чого в мене заплакані очі 10, 30
Не пишайся, наш молодий, не пишайся 4
Не піду до леса
1
Не піду до леса з коничками
1
Не піду я домів
1
Не пію паленку
8
Не плач дівко, не журися
8
Не плач, Рахиле
1
Не плач, Рахіле
2
Не по гріхах мене суди
36
Не покидай мене, моя рідненька
37
Не пройдите мимо
47
Не рубай, не стинай
1
Не самі-сьме сюди ішли
8
Не світи місячку
1
Не совайте та тарілкою
4
Не стій, зятю, за плечима
7
Не стій, зятю, та за плечима
7
Не стій, Йване, пуд визором
8
Не така-м проклята
8
Не тепер, не тепер
8
Не теряйте
49
Не тороплю
48
Не тота мі мати
1
Не тучки, не хмарки,
дрібний дощ іде
4
Не тьохкай, не тьохкай, соловейку
30
Не хвалюся
1
Не хилися, дубе
1
Не ход, Янку, на полянку
1
Не щебечи, соловейку
74
Небачені сили
55
Небес златая цепь
58
Небеса
58
Небеса над Києвом
25
Небесна пісенька
35
Небесная страна
48, 58
Небесное утешение
73
Небесные обители
50
Небесный дирижер
50
Небо вабить мене
52
Небо і земля
1, 2, 31
Небо і земля нині торжествують
30
Небо ясні зірки вкрили
2
Небо ясні зірки вкрили
30
Невисока калинонька
8
Недалеко крячок крячка
1
Недалеко от Дунаю до Тиси
8
Неділенька Божа
8
Недоленька
37
Незнакомка
39
Нема в світі доокола
1
Нема гірше, як в неволі
106

Неминучість
45
Немножко себе именинчики
26
Непогода
107
Непослушные реснички
74
Непостижимый мой Бог
47
Нерозгадана мить таїни
35
Нес мене, конику, нес
1
Несе Галя воду
5, 6, 30
Несет меня течение
105
Нескінченність весни
45
Неслухняний дощик
25
Неслухняні черевички
74
Несуть пишний і розкішний
7
Нет слов, Господь
50
Нет тебя прекрасней
105
Нехай матінка знає
4
Нехай сповняться
54
Нехай сповняться уста наші
12
Нє надйтєся на князи
14
Нє по бєззаконїєм нашым сотворил
14
Низенько, покірненько
4
Никай, дівко, никай
8
Никакая родина другая
38
Никогда, никогда, никогда
19
Нікополь—город Победы
24
Никопольский край
24
Никто тебя не любит так, как я
107
Нині Адаме
1
Нині відпускаєш
12
Нині отпущаєши
11
Нині отпущеєши
13
Нині радість нам усім
1
Нині радість стала
31
Нині радість стала, яка не бувала
4
Нині рождество Божого дитяти
1
Нин сили
о
14
Ні пуху ні пера
74
Ні свєт, ні зоря занімалася
7
Ніби вчора
30
Ніжна й тепла хвиля прибою
21
Ніжний символ світу
45
Нікому так Пан Бог не дав
8
Ніхто ж не винен..
9
Ніхто не вгадає
4, 7
Ніч у степу
74
Ніч яка місячна, зоряна, ясная
5, 6, 30
Нічка кличе
22
Нічка чарівна
74
Нічна казка
33
Нічний блюз
23
Нова рада стала
7
Нова рада стала, яка не бувала
4
Нова радість
1

Нова радість стала
1, 2, 7, 30, 34, 53
Нова радість стала, що на небі хвала
4
Нова радість стала, яка й не бувала
4
Новая радість світу ся з’явила
1
Новий рік
44
Новина, новина
21
Новогодний вальс
24
Новогодняя молитва
48
Новорічна
71
Новорічна казка
79
Новорічна пісня
75, 78
Новорічна ялинка
80
Новорічний маскарад
25
Новорічний хоровод
75
Нову радость вам реку
8
Новые ветра
39
Новый год
39, 50, 58, 73
Новый год начинает разбег!
39
Носорог
74
Ностальгия
109
Ностальгія
55
Ночное небо
32
Ночь темна..
50
Ну же, браття-сусіди
1
Нырком пройду
122
Няньку, женив би-м ся
8
О Боже наш милий
21
О Боже, милий світе!
54, 74
О були в Дробенюшки
8
О Варваро-мученице
8
О Всепітая мати!
8
О душе грішная
8
О Мати Божа, до серця Твого
8
О милий мій, молю тебе
10
О пашни
38
О потіш моє серце, Спасителю мій
4
О Пресвята Діво
8
О чем тоскует саксофон
63
О о
14
О, Боже, суди..
62
О, всепетая Мати
54
О, вчуй Ти наш Боже (дитяча)
21
О, город мой, Иерусалим
47
О, душа співай моя
21
О, Ісус, до тебе лину серцем я
21
О, как я рад!
19
О, наш Христос
21
О, ніч свята
31
О, Слава
21
О, слава Тобі, Спаситель мій
21
О, соловію
10
О, танго, танго!
43
О, Україно, моя ти земля
41
О, хвала Тобі, Ісус! (дитяча)
21
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Об’явлення Апостола Іоанна
Богослова
Обвенчала весна
Обізвись лелекою
Облака
Облака в реке
Обніміте ж, брати мої
Образ твій дорогий
Обрепко-репко
Обруч, круж!
Овочі
Огірочки-ніжинські
Оглянись
Огні горять музика грає..
Огонь любви
Од батенька та на одході
Од Дунаю тихий вітер віє
Од Івана (кант)
Од Києва до Лубен
Од села до села
Од стола до порога
Од стола та й до порога
Од суботи вечера
Од Унгвара дражка іде
Ода Луцьку
Ода пісні
Оддай мі, дівчатко
Оддалась ня, моя мамо
Одесса улыбается
Одесса-мама
Одесская фантазия
Одесские каштаны
Одесские куплеты и сюжеты
(по темам)
Одесский вальс
Одесский вечер
Одесский порт
Одинокий волк
Одиночество
Одкаль павичка летіла
Одкаль соненько сходило
Одкаль сонечко сходило
Одна гора високая
Одна листва
Одна сестра брата мала
Одне бажання
Одного разу я мав дівчину
Односельці
Одсвітили, мов зорі, літа
Одцвіла у саду калина
Одчиняй, пане, вороти
Оженив би я ся
Оженив єм ся
Оженився щиглик
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62
56
44
20
110
61
41
7
123
74
44
24
57
49
7
8
13
9
9
4
7
8
8
80
33
1
8
63
63
63
63
26
64
63
63
26
65
1
1
1
9, 30
19
8
49
4
40
38
38
7
1
1
4

Оженився я раненько
4
Ожениць бим ся барз бим рад
1
Ожина
18
Озвись Йому
51
Ой береш ня легінку
8
Ой били таліяна
8
Ой біда, подруженьки, ой біда
4
Ой Боже ж мій, Боже, з високого неба
4
Ой Боже ж мій, та дитя моє
7
Ой Боже милий, світе
8
Ой Боже милостивий, що знаю
чинити?
8
Ой Боже милостивий, що ми мамка лає 8
Ой Боже мій милостивий
8
Ой Боже мій милостивий,
що в ня мала жона
8
Ой Боже мій, Боже
1
Ой Боже мій, нащо-сь ня дав
8
Ой Боже, Боже, з такою годиною
4
Ой Боже, Боже, як дощик сіє
1
Ой Боже, Боже, яка я вродилася
4
Ой болить ня головиця
8
Ой брав козаченько льон, льон
4
Ой брат сестрицю розплітав
7
Ой браття, не так ми чинім
8
Ой брязнули ключі
7
Ой буліли в мене пушки
4
Ой в долинці шварне дівча
1
Ой в Єрусалимі
2
Ой в полі береза
3
Ой в полі долінушка
3
Ой в полі тополя
30
Ой в середу, в середу, в середу
4
Ой важу я, важу
9, 30
Ой Василю, Василику
8
Ой вдягнуся у неділю
77
Ой верба, ти, верба
3
Ой весела річенька
74
Ой веселий вечір
8
Ой весна, весна, ти красна
7
Ой ви чули, люди
8
Ой ви, дівчата, ви мої
1, 8
Ой ви, хлопці, не журіться
8
Ой видно село..
5, 6, 30, 46
Ой вийди, місяцю, з-за хмари
4
Ой вийду я на ту гору
3, 5, 6, 17, 30
Ой вишенька, черешенька,
чом ягід не родиш
4
Ой вишенька, черешенька,
я з милим стояла
4
Ой від брами ворон коню
1
Ой віддала мати дочку у чужую
стороночку
4
Ой віддала мене мати замуж молодою
4

Ой відки ти, дівко біла
8
Ой віє вітер, віє
8
Ой вінку із барвінку
8
Ой вінку мій зелененький
8
Ой вітер віє—повіває
3
Ой впав стрілець
8
Ой вшитко мі водичка забрава
1
Ой вы, дети мои, не забудьте меня
4
Ой Галочкина ненька
4
Ой гарна я, гарна
5, 6, 90
Ой гиля-гиля, гусоньки, на став
30
Ой глянь же ти, зятеньку, на мене
7
Ой глянь, зятеньку, на мене
7
Ой глянь, мамо, да на мій посад
7
Ой глянь, мати, та й на мій посад
3
Ой глянь, мати, та на мій посад
7
Ой горав же мій миленький од льоду до
льоду
4
Ой горе да горе
3
Ой горе мні (псальма)
13
Ой горе тій чайці
3, 106
Ой гори мої
1
Ой горіла липка
1
Ой господи, з високого неба
4
Ой дає, дає батенько дочку
4
Ой дай Боже здоровлічка
8
Ой дай, мати, голку
7
Ой дай, мати, масла
4
Ой дайте нам стільця
4
Ой дала ня моя мама
8
Ой дві гори, дві долини
8
Ой де наша весільная мати
7
Ой де ти, та Галочка, та й ходила
4
Ой день, білий день
8
Ой десь наше та тут золото
7
Ой джигуне, джигуне
9, 91
Ой дзвони дзвонять
91
Ой дивіться, небожі
7
Ой дивна, вкраїнська родина
53
Ой дивна, дивна вкраїнська родина
1
Ой дивноє народження
7
Ой дівчата, чуєте
8
Ой дівчино Марино
8
Ой дівчино, шумить гай
5, 6, 10, 30
Ой діти дорогенькі
8
Ой до бору стежечка, до бору
4
Ой до нори, мишко
8
Ой доки ж ми та стоятимемо
4
Ой доки я, безталанна
10
Ой долом, долом
7
Ой дружба я, дружба я
8
Ой дружко наш, дружку
7
Ой дуб дуба перехитує
7
Ой дуб дуба та вихитує
7

Ой дубе мій, дубе, дубе зелененький
4
Ой думай, думай, Галинонько
7
Ой Дунай, Дунай
1
Ой Дунаю, Дунайику
8
Ой жала я жито
8
Ой жаль мені хорошого двору
4
Ой жаль мені, жаль
8
Ой жено моя
1
Ой женюся, люба мамко
8
Ой жіночко ріднесенька
8
Ой журавко, журавко
3
Ой з гори, з гори коровайнички йшли
4
Ой за гаєм, гаєм
9, 30, 91
Ой за столом, за престолом
7
Ой за током, за током
4
Ой забили Юрка
1
Ой заграли музики-музиченьки
9
Ой западай, сонечко
1
Ой зацвила черемшина
1
Ой зацвіла рожа край вікна
4
Ой зацвіла рожа, ой зацвіла рожа
4
Ой зацвіла синя квітка
9
Ой зацвіла черемха, зацвіла
10
Ой звідти гора, а звідти друга
4
Ой згори ся туляво яблочко
1
Ой здри, Анько
8
Ой зелений барвіночку
8
Ой з-за гір, з-за гір вилітав сокіл
4
Ой з-за гір-гори ой вітерець повіває
4
Ой з-за гори вітер повіває
4
Ой з-за гори кам’яної
30
Ой з-за гори та буйний вітер віє
4
Ой з-за гори та й вітер повіває
4
Ой з-за гори, з-за крутої голуби літають 4
Ой зійди, зійди
7
Ой зійди, зійди, місяць, за комору
4
Ой зійди, зійди, ясен місяцю
10
Ой зійшла, зійшла правда на землю
4, 31
Ой зірву я з рози квітку та й пустю
на воду
4
Ой знати, знати
9, 17
Ой зозуле сивенька
7
Ой зятю мій, зятю хороший
4
Ой зятю, зятю прехороший
4
Ой ишов я гаєм
1
Ой і дощик іде, до коріння липне
4
Ой і зійди, зійди, ти зіронько
та вечірняя
10
Ой Іване, бери ня
8
Ой Іванку, вповіш правду
8
Ой іде машиниця
8
Ой із гори та й в лісок
4
Ой із-за гори та буйний вітер віє
8
Ой ішла я горі селом
8
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Ой ішли ми низом
4
Ой ішов я вулицею раз
9
Ой ішов я горі ледом
8
Ой ішов я до Собатин
8
Ой ішов я сночи пізно
8
Ой їхав козак та й доріжкою та й до
дівчини в гості
4
Ой казала мені мати
10
Ой казали: зять багатий
4
Ой каліна, ти каліна, в рєчкє талая вода 4
Ой калина червона
80
Ой кіби ми не співали
8
Ой кінь біжить
8
Ой кінь біжить, земля дрижить
8
Ой коби ти, біла дівко, не лінива
8
Ой ковалю, коваль-коваленку
30
Ой коню, мій коню
8
Ой кошу я команицю із росов
8
Ой край села стоїть хата
7
Ой крутії береги
7
Ой куди би-сь не вандровав
8
Ой кум до куми залицявся
9, 30
Ой кумочку молоденький
8
Ой летіла зозуленька, летіла
4
Ой летіла зозулина поміж круті гори
4
Ой летіли гуси
8
Ой летіли гуси дикі
8
Ой летіли журавлі
5, 6
Ой лиш тота зірничка
8
Ой лопнув обруч
9, 91
Ой люблю я плаття мити
8
Ой люляй же мі, люляй
1
Ой мамко моя, мамко
8
Ой Маріко дуже біла
8
Ой Маріко криштальова
8
Ой Маріко папірьова
8
Ой Маріко Шандарьова
8
Ой Маріко, біла дівко
8
Ой Маріко, що ти, що
8
Ой Маріко, що тото
8
Ой Марічко
9, 30
Ой Марічко чичері
5, 6, 9
Ой матінко, та голубонько
7
Ой матінко, ти голубонько
7
Ой маю я черешеньку
1
Ой маю я черешеньку в лесе
1
Ой маю я чорні брови
30
Ой маю, маю я оченята
57
Ой ми, яко ми
1
Ой мила, миленька
1
Ой минула вже зима
8, 80
Ой мій Боже, што ся робит
1
Ой місяцю-ріжку
4
Ой місяче, місяченьку
1
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Ой мостять мости з нової трости
7
Ой Мусію, Мусію
3
Ой на горі білий камінь
5, 6
Ой на горі грушка та грушка
4
Ой на горі два дуби зрослися
8
Ой на горі два дубки
4, 5, 6, 9
Ой на горі два явори
8
Ой на горі дичка
8
Ой на горі дубина
8
Ой на горі жита много
9
Ой на горі калина
30
Ой на горі команичка
8
Ой на горі кремінній зацвіла калина
4
Ой на горі липух, липух
4
Ой на горі пень-колода
8
Ой на горі пшениченька
30
Ой на горі розрита могила
4
Ой на горі сніг біленький
10, 90
Ой на горі та женці жнуть
5, 6, 30
Ой на горі трепеточка
8
Ой на горі хащина
8
Ой на горі цигани стояли
4, 5, 6, 30
Ой на горі, горі
3
Ой на горі, на горбочку
8
Ой на горі, на горі квіток лелийовий
1
Ой на гороньці
1
Ой на гору козак воду носить
106
Ой на дворі все курно та й димно
4
Ой на зелені та й на святки
7
Ой на зеленій межи
1
Ой на Івана, на Купайла
4, 7
Ой на Івана, на Купала
4
Ой на Івана, та й на Купала
61
Ой на луці зеленій
1
Ой на Ордані тиха вода стояла
4
Ой на ріці, ще й на Ордані
7
Ой на річці, на Йордані
1
Ой на річці, на Ордані
7
Ой на святий вечір
8
Ой на Святий вечір, на Рождество
3
Ой на Яна
1
Ой на Яна, на Янонька
1
Ой наверни мі воли
1
Ой нависли чорні хмари
1
Ой нагнувся дуб широкий
1
Ой напиймеся, кумо
1
Ой наступала то чорна хмара, став
дощ накрапать
4
Ой наступила та чорна хмара
5, 6, 30
Ой нащо, милий, мене губиш
4
Ой не буду все лем банувати
1
Ой не буду пиво пити
8
Ой не п’ються пиво-меди
17
Ой не плавай, лебідоньку
17

Ой не плачте, мамко, за мнов
8
Ой не світи, місяченьку
5, 6, 30
Ой не сиди Надічко, не сиди
4
Ой не ходи, та розкудрявчик,
біля мого саду
4
Ой не шуми, луже
10
Ой невольно ріка розливається
7
Ой ненько моя, вже я не твоя
4
Ой ну, люлі, котаю
74
Ой ну, люлі, коточок
74
Ой Олєночка по городу ходе
4
Ой Олєночка по городу ходить
4
Ой орали хлопці ниву
30
Ой орьол, ти орьол, ти товаришу мій
4
Ой п’є чумак, п’є, а в його гроші є
4
Ой п’яна я, п’яна
8
Ой паде дощик, паде
8
Ой пан гийпнеш
8
Ой пасла би я воли
1
Ой пасу я бички, бички
8
Ой Петре, Петре, Іване
4
Ой Петрівочка ж, мала нічка
7
Ой пила я в понеділок
8
Ой пила я палиночку
8
Ой пігнала дівчинонька
1
Ой під вишнею
9
Ой під вишнею, під черешнею
30
Ой під горою
9, 106
Ой під мостом риба з хвостом
8
Ой підемо браття й сестри
2
Ой підемо, мила, підемо, підемо
4
Ой підождіть, дівчатонька, я вам щось
скажу
4
Ой піду же я в поле
1
Ой піду я в ліс по дрова, назбираю лому 4
Ой піду я в ліс по дрова, наломаю йолку 4
Ой піду я в ліс по дрова, там дубину
тешуть
4
Ой піду я в Мараморош
8
Ой піду я до комори по муку
30
Ой піду я до комори—скрині нема
4
Ой піду я до ліса
8
Ой піду я до млина
9
Ой піду я до млина, до млина
8
Ой піду я й на ту гору
4
Ой піду я лугом, лугом
1, 5, 6, 9
Ой піду я польом, лугом
8
Ой піду я понад лугом
4, 30
Ой піду я через сад
9
Ой піду я, піду
1
Ой піду я, піду я, куди раньше ходила
4
Ой пішов муж на роботу
8
Ой пішов я до дівчини
8
Ой пішов я до Маріки сватати
8

Ой плакала моя мамка
1
Ой плетіть, дівки, вінки
8
Ой плили гусоньки бистрою водою
1
Ой под лісом високим
4
Ой подякуй наш молодий за вбори
4
Ой поезд мчится без остановки
4
Ой поєду повз Китай-город гулять
7
Ой поїхав за снопами
9
Ой пой, Боже, до нас
8
Ой полин, ти полин, чом не стелишся ти 4
Ой положу кладку
4
Ой понад гаєм-гайочком
4
Ой пониже Мукачева
8
Ой попід гай зелененький
1, 5, 6, 8
Ой попід гай, попід гай зелененький
1
Ой попід гори бучки сут
1
Ой попід ліском битая доріженька
7
Ой попід нашим садком
4
Ой посаджу рожу край вікна
3
Ой послала мене мати рано-вранці,
до зарі
4
Ой походино та й побродино
4
Ой похожено
4
Ой почав я з тов барнастов дівков
ходити
8
Ой при лузі, при лужку
30
Ой придь до ня, шугаю
8
Ой признайся, кумасенько,
що ти обіцяла
4
Ой прийшов я до дівчини
8
Ой пристану до Юлани
8
Ой приступи, мамко, ближе
8
Ой приходить вже зима
8
Ой продай же ти
4
Ой продала дівчина курку
9
Ой прокляті сербіяне
8
Ой пущу стрілу удовж по селу
7
Ой рано, рано кури запіли
4
Ой рано-рано, рано в неділю
3
Ой роблю я у колгоспі
8
Ой роду, роду багатий
7
Ой рокита, рокита
1
Ой Росіє, Росіє
8
Ой рости, кропе
4
Ой ружо моя, ружо
8
Ой свату наш, свату
8
Ой сивая зозуленька
7, 61
Ой сивая зозуленько, чом ти не куєш
4
Ой сивая та і зозуленька
1, 2
Ой сиділа дівчина край віконця
5, 6
Ой сиділа під визором
8
Ой служив я в пана
9
Ой слухайте, та дружечки
7
Ой сосна, сосна в печі горіла
4
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Ой сосонка влітку і зиму зелена
4
Ой сосонка літом і зимой зелена
7
Ой спала я на сєнє
30
Ой спи, дитя, колишу тя
8
Ой спився козак, спився
4
Ой сплю, спала би-х
8
Ой стара, мати стара
8
Ой стукнули кониченьки на мосту
7
Ой сусідко, сусідко
1, 9
Ой сяду я край стола
4, 30
Ой сяду я та й на терлицю
4
Ой тади, милий
1
Ой такого-м фраїра
8
Ой там Василько сіно косив
4
Ой там гора кременистая
7
Ой там гора кремнистая
4
Ой там долов під явором
1
Ой там за горою
8
Ой там за горою, та за кремінною
1
Ой там за горою, там за кремінною
1
Ой там за Дунаєм
8
Ой там за широкою дібровою
3
Ой там коло млина, да гей!
1
Ой там на горі
1, 8
Ой там на горі, на високій
1
Ой там на товчку, на базарі
9, 30
Ой там під Львовом
1
Ой там при долині
10, 30
Ой там у полі тополя
5, 6
Ой там у полі, у полі
4
Ой там, в чистім полі Василь сіно косить 4
Ой там, на горі, в зеленім гаю
5, 6
Ой там, на горі, ой там, на крутій
4, 8
Ой там, на тічку, на базарі
4
Ой там, на току, на базарі
4
Ой там, у темному гаю
30
Ой танцувала баба
1
Ой таточку мій ріднесенький
4
Ой тату наш, тату, натопи нам хату
4
Ой Телич наш, Телич
1
Ой темна нічка Петрівочка
4
Ой темная нічка
8
Ой темная та невидная ноченька
4
Ой темного народження Божая сила
4
Ой терен, терен, зелений гаю
7
Ой терниця терновая
4
Ой тече річенька, ой тече бистрая
1
Ой ти гора, гора високая
4
Ой ти горо кримінная
17
Ой ти знав, нащо брав
9
Ой ти калинонько, калино
80
Ой ти місяцю, я зіронька ясная
4
Ой ти, Аня, ти товаришко
4
Ой ти, Боже милосердний
4
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Ой ти, вишенька, ти, черешенька
4
Ой ти, дівчино зарученая
10, 30, 91
Ой ти, дівчино, доброго роду
1
Ой ти, дівчино, з горіха зерня
30
Ой ти, дубе зелененький
8
Ой ти, дубе, ти зелений верше
4
Ой ти, Дух прекрасний
7
Ой ти, душенько, наша Галочко
("Вийди, мати, з хати")
7
Ой ти, душенько, наша Галочко
("Гнися, калино, гнися")
7
Ой ти, душенько, наша Манечко
("Забарилась молода в хаті")
7
Ой ти, душенько, наша Манечко
("Ішли ми полями")
7
Ой ти, душенько, наша Манечко
("Перед порогом долина")
7
Ой ти, душенько, наша Марусечко
("Ой до бору, дружечки, до бору")
7
Ой ти, коте, не гуди
74
Ой ти, кринице, чиста водице
7
Ой ти, місяцю
3, 30
Ой ти, місяцю-зоре
10
Ой ти, орле сизокрилий
4
Ой ти, парубок
30
Ой ти, Петре, Петре, ще й ти, Йване
7
Ой ти, скриня, та дубовая
7
Ой ти, скриня, ти дубовая
7
Ой ти, смутна горо
1
Ой ти, старий сиваку
1
Ой ти, церо найстарша
8
Ой у Вифлеємі сталася новина
30
Ой у вишневому садочку
5, 6, 9, 30, 90
Ой у вишневому саду
30
Ой у Галі свекруха лихая
4
Ой у гаю мила телята пасає
8
Ой у гаю при Дунаю
5, 6, 30
Ой у городі ж роман, роман
7
Ой у городі у Ужгороді
8
Ой у лісі на горбочку, де нескошена
трава
4
Ой у лісі на дубочку
4
Ой у лісі на полянці
10, 30
Ой у лісі, лісі дуб до дуба звився
4
Ой у лузі зозуля кувала
7
Ой у лузі калина стояла
4, 30
Ой у лузі калинонька в лузі
8
Ой у лузі кущ калини, там холодая вода 4
Ой у лузі при березі червона калина
4
Ой у лузі та ще й при березі
30
Ой у лузі та ще й при березі червона
калина
4
Ой у місті Богуславку там дівчаток
купка
4

Ой у мої миленької
8
Ой у нас новина, новина
3
Ой у нашім дворі
8
Ой у нашого дружби
1
Ой у нашому селі нова новина
4
Ой у неділю свадьба буде
4
Ой у полі верба
3, 30
Ой у полі вітер віє
30
Ой у полі вітер віє, а жито половіє
4
Ой у полі два дубки
90
Ой у полі дві березоньки
4
Ой у полі дві тополі
4, 30
Ой у полі дуб на дуба звився
8
Ой у полі калина, сама я засмутилась
4
Ой у полі конопельки верхом зелененькі 4
Ой у полі криниченька 3, 4, 5, 6, 30, 43, 60
Ой у полі нивка
30
Ой у полі озеречко
1, 3
Ой у полі озеречко, там пливало
відеречко
4
Ой у полі пастушки
8
Ой у полі при дорозі
1
Ой у полі сам плуг оре
30
Ой у полі три криниченьки
4, 5, 6, 30
Ой у полі три тополі
1, 80
Ой у садочку павоньки ходять
1
Ой у садочку, виноградничку
7
Ой у саду вишневому, там сонечко сяє
4
Ой у саду зозуля кувала
7
Ой у саду, саду
1
Ой у суботу й неділю
4
Ой у тій Америці корчма мурована
8
Ой убили Липеїка
8
Ой угору, місяченьку, й угору
4
Ой уйди, пишна Христинко
8
Ой уйду я, уйду
8
Ой умру я, умру
8
Ой упав сніжок та й на бережок
4
Ой упала звізда з неба
8
Ой упала чорна хмара
8
Ой устану я в понеділок
30
Ой устань горі, господареньку
8
Ой устаньте, не спіть
8
Ой учка, учка зелена
1
Ой учора ізвечора
4
Ой файний мій легінику
8
Ой хвалилася Фантиха
8
Ой хмариться—дощ буде
9
Ой хмарка наступає
4
Ой хмелю ж мій, хмелю
5, 6, 30
Ой хмелю мій, хмелю, хмелю зелененький 4
Ой ходжу я попід гору
1
Ой ходи сон коло вікон
4
Ой ходила біла дівка
8

Ой ходила біла дівка по саду
8
Ой ходила Галя
74
Ой ходила да Мар’єчка
7
Ой ходила дівчина бережком
9, 30
Ой ходила квочка навколо кілочка
4
Ой ходила Мариня по полю
4
Ой ходила по садочку
8
Ой ходила та Ганночка
7
Ой ходила та й Галочка
7
Ой ходила та й Манечка
7
Ой ходила та Мар’єчка
7
Ой ходімо, жінко, ходімо
4
Ой хрещатий барвіночку
8
Ой хто п’є, тому наливайте
8
Ой хто хоче воду пити
8
Ой хто, хто Миколая любить
7, 30
Ой цверчику цікавий
8
Ой ци вандруй, дівко, вандруй
8
Ой ци вийди дівко біла
8
Ой ци мала я любочка
8
Ой через гору та й контору орел воду
носить
4
Ой чи є, чи нема
1
Ой чи є, чи нема господаря дома
1
Ой чи є, чи нема пан господар дома?
1
Ой чи чули, люди добрі, тую новину
4
Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси
4
Ой чиє то поле, що високі гори
4
Ой чиї ж бо то буряки
4
Ой чиї ж то воли по горі ходили
4
Ой чиї ж то трави, чиї ж то покоси
4
Ой чий то кінь стоїть
4, 5, 6, 30
Ой чия ж то ложка гуляє
4
Ой чия ж то хата зкраю
1
Ой чоботи, чоботи ви мої
9
Ой чого ти почорніло
17
Ой чого ти, дубе
10
Ой чому ти, файна рибко
8
Ой чорна гора, чорна
1
Ой чорна хмара наступає
4
Ой чорна я си, чорна
5, 6, 9, 30
Ой шила Анця святу коруну
8
Ой що ж то за шум учинився
5, 6, 9, 30
Ой що то за тополя
8
Ой я знаю, що гріх маю
9
Ой я маю чорні брови, маю карі очі
4
Ой я нещасний
10
Ой яка то гора, што нема явора
1
Ой ясна, красна на небі зірка
4
Ой, а під старим дубом
1
Ой, а свашка я
1
Ой, Боже, чогом ся дочкав
1
Ой, верше мій, верше
1
Ой, веселенькам била
1
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Ой, веселє, веселє
1
Ой, весна, весна
7, 118
Ой, високо мій отець пвоти погородив
1
Ой, високо над полями
53
Ой, відси гора
1
Ой, гай, мати
10
Ой, гаю мій, гаю
3
Ой, горами волоньки
1
Ой, гори, гори, гори сут
1
Ой, гула, гула крутая гора
7
Ой, да коза-развиззеза
122
Ой, дай Боже, святок діждати
60
Ой, діти, мої діти
1
Ой, до Львова дороженька
1
Ой, до саду, дівчатонька
1
Ой, до той, Ванюсь, до той
1
Ой, добра вода в тій студенці
1
Ой, жеби я біду знава
1
Ой, заспівайте враз
1
Ой, заспівала бим сой
1
Ой, зацвили фіялочки
1
Ой, зима
44
Ой, зійшла, зійшла
31
Ой, злі, недобрі
1
Ой, знала я співаночки
1
Ой, зятю хороший
7
Ой, ізрада, зрада
1
Ой, кед бим я знала
1
Ой, кобим я то знала, де мій
миленький косит
1
Ой, коло гостинця студня мурована
1
Ой, кулики, жаворонушки
119
Ой, летіла зозулечка
60
Ой, летіла пава
60
Ой, лучка, лучка
1
Ой, мамцю, мамичко
1
Ой, Марійко, Марійко
7
Ой, Миколо!
24
Ой, на Купала, на Івана
60
Ой, на прядки
1
Ой, над Вифлеємом
31
Ой, над яром глибоким
60
Ой, найду я сой миленького
1
Ой, настала чорна хмара
1
Ой, не спіть, не спіть
1, 53
Ой, не я, але ти
1
Ой, оба ми ся, оба в марцу породили
1
Ой, піду я в ліски
60
Ой, піду я меже гори
1
Ой, піду я у поле
1
Ой, плили гусоньки, раз
1
Ой, подруженьки
41
Ой, поточе, поточе
1
Ой, про мою фраїречку
1
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Ой, рясна-красна в лузі калина
60
Ой, сивая тая зозуленька
60
Ой, сів Христос та й вечеряти
1
Ой, сідай, кохання моє
1
Ой, спала я на сенє
1
Ой, співам я си
1
Ой, співаночки мої
1
Ой, сусідко
1
Ой, так мі ся, гудаче, тай танцувати хоче 1
Ой, там з-за гори
60
Ой, там на горі жита много
1
Ой, у Вифлеємі
31
Ой, у полі криниченька муром
мурована
60
Ой, у полі озерце
17, 60
Ой, укушу разок сира
1
Ой, учора, ой, учора..
60
Ой, ходило дівчатко по лісі плачучи
1
Ой, циганочко миленька
1
Ой, чардаша
1
Ой, ченчику-Васильчику
53
Ой, чиє то жито
17, 30
Ой, чий же то шугай
1
Ой, шугайова я буду
1
Ой, шугаю, што ти робиш
1
Ой, що ми хотіли
7
Ой, юж єм ся оженив
1
Ой, я не рада танцую
1
Ой, який то наш кумонько
1
Ой, Янічку, оженься
1
Ой, Янічку, Янічку
1
Окликни меня
58
Около гордова
8
Около олтаря
8
Окунці-стрибунці
74
Олександре
44
Олійниця влій не била
8
Оляндра-1
63
Он здесь
32
Он обнищал
48
Он рожден для нашего спасения
19
Опавшие листья
63
Орав би я, орав
1
Орав милий, орав
8
Орав плужочок
8
Орали би сиві волки
8
Органи, іграйте
8
Оріхове сіделечко
1
Оріяна
75
Осанна
32
Осанна Христу
47
Осанна, Осанна
21
Осене
41
Осенний бал
39

Осенний перелет
56
Осенний этюд
56
Осень
49, 63
Осень золотая
73
Осень золотая на землю пришла
19, 73
Осиплеться жовтеє листя
4
Осиротіло батьківське подвір’я
27
Осіннє золото
30
Осіннє танго
35
Осінні дощі
80
Осіння берізонька
25
Осіння імпровізація
81
Осіння казочка
76
Осінь
58, 74, 76, 78, 91
Осінь в місті Лева
41
Осінь моя й долгая
4
Осінь, осінь, лист жовтіє
8
Осінь у Карпатах
20
Осока
17
Останній дзвінок
25
Острей меча
58
Ось сьогодні
49
Ось та Зірка!
39
От моста до бойни
63
От!
74
Отакі микозаки
75
Отаман
44
Отаманчик
77
Отепер же я козак
7
Отец
26
Отец наш Небесный
19
Отпусти ты меня
38
Отца і Сина і Святаго Духа
11
Отцы и матери
19
Отця і Сина, і Святого Духа
12
Отче наш
11, 12, 13, 47, 48, 52, 54, 78
Отче наш небесний
8
Отчего
105
Отчий дом
19
Оце ж тіє чоботи, шо зять дав
4
Оце і вся моя дума
38
Очей криниця
45
Очерет лугом гуде
9
Очерет тріщить
9
Очеретом качки гнала
9
Очищающаго вся беззаконїя твоя
14
Очі терновії
38
Очка ми ся закурили
8
О
14
Павочка ходить
1, 61
Падає сніг
45
Падає, падає, крутиться сніг
21
Падат дощ
1
Падают листья
73

Падають зорі
Паде дощ, паде дощ
Паленочка цяпотить
Паленочко біла, біла
Паленочко-гірчевичко
Палинка не вода
Палюночку пив бим
Пам’ятатиму завше домівку
Пам’яті героїв
Пам’ять
Пам’ять першої любові
Пане господарю..
Панель
Пане-сватове, просимо вас
Пані весна нам воскресла
Панове-сватове
Пан-хазяїну, застилай столи у себе
Папа и мама
Папужка
Пардон пацан! Мы заняты собой!
Парень-паренек
Пасла Анниця читири волки
Пасла би я воли
Пасла коні на вигоні
Пасла Маріка чотири павки
Пасла Полінка чотири павки
Пастирочка пасва
Пастухам Ангел з неба явився
Пастухи в полях дрімали
Пастухи грають на сопілці
Пастушок
Пасхальная песня
Пасхальная радость
Пасху радостно встречаем
Пахне сіно над лугами
Пахомчик
Пачка сигарет
Пегас над Львовом
Первая школа надежды
Первое сентября
Первоцвіт
Первый класс
Первый поцелуй
Перед Євангелієм
Перед нашими воротями
Перед Тобою схиляюсь я
Передзвін
Передышка в пути
Перелаз, перелаз
Перелаз, перелаз від сусіди до нас
Переможець
Перепілочка мала, невеличка
Пересторога
Переулочки Арбата

52
8
8
8
8
8
1
38
23
55
44
7, 60
26
7
1
1
7
26
71
26
63
8
1
1
8
8
1
21
31
91
123
73
47
19, 47
8
122
110
29
24
39
45
56
110
11
7
21
53
58
90
5, 6
51
4
33
105
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Перехрестя доріг
27
Перша любов
38
Перша молитва за вірних
13
Перше кохання
33
Перший антифон воскресний
13
Перший антифон повсякденний
13
Перший дзвоник
78
Перший псалом зображальний
13
Перший соборний лист Святого
Апостола Петра
62
Першій вчительці
37
Песенка о маме
74
Песенка о медведях
111
Песенка ромашки
47
Песнь звезды
47
Песнь пастуха
47
Песня бомжа
26
Песня любви
56
Песня Марии
47
Песня мушкетеров
107
Песня о бабушке
73
Песня о голубых городах
63
Песня о друге
63
Песня о молитве
62
Песня о Тбилиси
63
Песня об Одессе
63
Песня остается с человеком
63
Песня Папандопуло
109
Песня про зайцев
111
Песня пчелки
73
Песня Христианы
62
Песня-романс об Одессе
64
Петрівочка, мала нічка
7
Петрівочка, темна нічка
7
Петушок
122
Петушок, петушок
121, 122
Петька вредный
118
Пийме, хлопці, вино
8
Пила би ся палиночка
8
Пила бим
1
Пила я палинку
8
Пили хлопці, пили
8
Пили-сьме за тиждень
8
Писанка
74
Писаночка
78
Питається вітер смерті
8
Пияку не підеш до неба
1
Півонії
76
Півстоліття
55
Під високим замком старий дуб стоїть
4
Під вільним небом України
42
Під дубиною
1
Під дубиною, під зеленою
1
Під дубом, дубом, під дубиною
3
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Під зеленом гором
Під небом України
Під небом чужим я тиняюсь
Під облачком черешенька
Під облачком явір посаджений
Під облачком явір похилений
Під твою милість прибігаємо
Підемо, серце, ми до гаю
Підкова щастя
Підкручу я чорнії вуса
Піду в полонину
Піду же я, піду, кади я ходила
Піду я в поле
Піду я горами, піду я водами
Піду я горою
Піду я си, піду
Пізній вечір
Пізній вечір, небо в хмарах
Пісенна моя дорога
Пісенний струм
Пісенька для мами
Пісенька про "Малятко"
Пісенька про друзів
Пісенька про олівці
Пісенька про тата
Пісенька-співаночка
Після Апостола
Після Євангелія
Пісне моя українська
Пісне, дзвени
Пісня "осені"
Пісня березня
Пісня вітерця
Пісня далеких доріг
Пісня дарує крила
Пісня до Пресвятої Богородиці
Пісня жовтня
Пісня з далекого краю
Пісня зими
Пісня квітня
Пісня летить над краєм
Пісня листопада
Пісня лютого
Пісня молодого коваля
Пісня над піснями
Пісня півня
Пісня про Батьківщину
Пісня про Бухарів
Пісня про гетьмана Стеблівця
Пісня про Івана Мазепу
Пісня про Луцьк
Пісня про Львів
Пісня про Мукачево
Пісня про Нечая

1
76
4
1
1
1
54
4
55
9
8
1
1
1
60
1
31
8, 31
42
35
75
44
25
74
76
74
11, 12
11, 12
1
80
41
78
78
44
81
11, 12
78
18
78
78
23
78
78
33
62
78
52
30
38
43
80
29
20
10

Пісня про онуку
40
Пісня про рідний край
72
Пісня про Рокитне
38
Пісня про рушник
30
Пісня про солдата
28
Пісня про Чистопілля
40
Пісня про ялинку
76
Пісня прочан
62
Пісня рук
55
Пісня свободи
75
Пісня серця
27
Пісня Снігуроньки
78
Пісня червня
78
Пісня чорта
78
Пісня юних літ
33
Пішла Анниця рано на воду
8
Пішла дівка на зарінок
8
Пішла дівчина
1
Пішла Марися
1
Пішла Марічка орішки рвати
8
Пішла мати на село
9
Пішли діти в поле
74
Пішли качки
1
Пішов би я погуляв
9
Пішов Василько гуслі рубати
8
Пішов єм до милой
1
Пішов Іван у корчмочку
8
Пішов любко у Росію
8
Пішов хлопець на весілля
8
Пішов я до леса
1
Плавай, плавай, лебедонько
77
Плавало дівчатко по тихім Дунаю
1
Плавле кача, плавле
8
Плакала-м учора
8
Плакался Адам пред раєм
8
Плакуча доля
41
Плач скрипки
43
Плаче захмарене небо
30
Плачте, очі, плачте, карі, така ваша доля 4
Плачу я і ридаю
8
Плетися, мій хмелю
4
Пливе качур по Дунаю
1
Пливе качурець, не випливає
4
Пливе човен
106
Пливи, пливи, щука-риба, по тихій воді 4
Плине качур
1
Плоды
58
Плот
112
По базару, по базарушку ходила
(сарафанчик)
4
По всьому світу
1, 31, 53
По всьому світу стала новина
2, 31
По горах ходила
1
По горі, по горі
8

По горі-м ходила
8
По городу Одессе
63
По діброві вітер виє
10, 30
По діброві вітер віє
61
По дорозі василечки поросли
7
По дорозі жук, жук
9
По небу плывет луна, на улице тишина
4
По песку вода течет, а по речке лодка
4
По саді ся прохождає
1
По садочку походжаю
1
По садочку ходжу
1, 5, 6, 30, 90
По свету иди...
50
По святій горі у Єрусалимі
8
По синьому морю
8
По Твоим следам
48
По той бік гора
3
По той бік гора, а по той друга
4
По той бік гора, по цей бік друга
5, 6
По тропинке, снежком запорошенной
4
По цей бік гора
30
По цей бік гора, по той бік друга
4, 30
По широкій річці
1
Побажай удачі
44
Побажання
49
Победа
63, 64
Побий, Боже, залізницю й колеса
8
Побили ня, не болить ня
8
Побждаются єстєства
14
Пов’яжу тебе хмільними веснами
45
Поведу коничка на зелену лучку
1
Повертайся, ластівко
45
Повертайся, надіє
38
Поверь в мечту
105
Повилася повитиця
8
Повідав лес, же мя возмеш
1
Повідав мі милий
1
Повідж же мі
1
Повідж же мі, моя мила
1
Повій, вітре, на Вкраїну
10, 30
Повіяв вітер степовий
5, 6, 10, 30
Повіяв вітер степовий, трава ся
похилилась
4
Поволі, дружечки, ідіте
4
Повчальний
62
Поглянь, за вікном сніг
10
Погнівався мі мій наймиленьший
1
Погоріло в степу сіно
60
Погрєбєнїє Христово
14
Под горою у реки
120
Под оком Господа
62
Под солнцем веры
56
Под твою милость
54
Подай, дівчино, ручку на прощання
30
Подай, мати, голку
7
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Подаруй комплімент
Подивись у душу
Подільський гопак
Подме же ми стади
Подме на орішки
Подними на Голгофу свой взор
Поднимите к небу взор
Подоляночка
Подь же ти, туроньку
Подьте, хлопці, на собітку
Поезда
Поет зима, аукает
Пожалей
Пожалей меня, Боже
Пожену я овечки на гору
Пожену я сиві воли до череди
Пожовкло, пожовкло уже листя
Поза гаєм зелененьким
Поза городи йдемо
Поза лугом зелененьким
Поза лужком зелененьким
Позволь мені, мати
Поздравляем
Позерай, пані матко
Познам тя, миленький
Познам я си, познам
Поїзд із Варшави
Поїхала баба в ліс
Пой аллилуйя!
Пой со мною аллилуйя
Пой, Левит!
Пой, лингарю, із вандрівки
Пойду я на рыночек
Пойду я понад тихим Дунайом
Пойду, вийду на круту могилу
Пойме ми додому
Пойме, хлопці, пойме
Пока не поздно
Покинутый дом
Покинь, Петре, жінку
Покладу я під голову біду
Поклін Тобі, Тарасе
Поклонись Христу
Покохала козака гуцулка
Покривальниця плаче
Покрийте ня сиров землив
Покрівонька, покрівонька
Поле
Полетів бим на край світа
Поліська полька
Полонез "Туга за батьківщиною"
Полонина
Польова царівна
Полювала киця
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44
22
9
1
1
47
19
74
1
1
56
38
48
58
1
4
8
30
4
4
4
9
49
1
1
1
30
5, 6, 30
48
19
50
8
119
7
4
1
78
58
62
4
18
77
48
27
4
8
7
22
1
80
41
79
61
80

Поля, поля, Діва Марія
7
Помаленьку йду, широко ступаю
4
Помеже поля росла тополя
1
Помеже столики
1
Помню
67
Помолись обо мне, дорогая
19
Помочив мя дрібний дощик
1
Понад берег ідеш
1
Понад гори, понад хмари
1
Понад Дунай глубокий
8
Понад зелен-гороньками
1
Понад сонце
8
Понеси мене, пісне
21
Пониже млина
1
Попід гаєм конем граю ще й
попід ліщину
4
Попід нашим облачком
1
Попуд грушу коньом рушу
8
Попуд ділок зелененький
8
Пора отворотная
38
Пора раздумий
56
Порізала пальчик
5, 6
Порізала-м перстик
8
Породила Бога иста
8
Породила дівка сина
8
Поросятко
78
Посадив я у кішкерті ружу
8
Посадив я черешеньку в зимі
8
Посадила м орішата ще й терен
1
Посадила огірочки
30
Посадила розу край вікна
4
Посадила черешеньку у батька в саду
4
Посадила-м ружу в лісі
8
Посилала мене мати
5, 6
Посівалочка
36
Посію я жито поміж осокою
4
Посію я конопельки, верхи зелененькі
4
Посіяла дівчина попер зелененький
8
Посіяла огірочки
3
Посіяла огірочки близько над водою
4
Посіяла чорнобривці напротив Різдва
4
Посіяла, ой да, конопельки, вершки
зеленіють
4
Посіяла-м жито
8
Посіяла-м загороду
8
Послав Бог Свого Сина
32
Последний мост
56
Последняя электричка
111
Послухайте, милі браття
8
Посміхайся
41
Посміхнись
20
Посміхнися мені
46
Поспешите в Вифлеем
73
Поспівка
74

Поспішає хлопчина
38
Постой, паровоз!
111
Потому что Ты любишь
50
Потоп (кант)
13
Поточе, поточе
1
Потрібен тільки Ти
51
Похвалу принесу
8
Поцелуйте меня генерал
24
Почаївська Мати Божа
54
Почему?
58
Почула я соловія
1
Правда, що в тихому броді
7
Праздник зимы
39
Прала Анниця попові ризи
8
Прала Валечка вишитий рушник
7
Прапор України
18
Превознесу тебя, Господь
54
Пред Тобой склоняюсь я
32
Предвічний родився
1
Преквитай, семирацка ружо
1
Прекрасний запах лілії
21
Прелет, пташку
1
Пресвята Діва
7
Пресвята Діво
54
Пресвятая Діво Мати
8
Преславна Приснодіво Богородице
54
Прехороше наше гілечко
4
Пречиста Діва Сина зродила
8
Пречиста Мати
25
Прєдстатєльство хрїстїан нєпостидно
14
При долині кущ калини похилився
до води
4
При дорозі ігрушка стоїть
8
При зеленом житі
8
Прибирайся, матінко, прибирайся
4
Привіт нашій мамі
52, 76
Пригорни
22
Прид же, милий
1
Прид, шугайку
1
Призначена Богом
49
Приідіте, поклонімся
11, 54
Прийди
38
Прийди, прийди, милий мой
8
Прийдите, ликуйте!
19
Прийдіте восхвалим пречесний хрест
8
Прийдіте, поклонімся
12
Прийдіть і поклонімось
13
Прийдіть, поклонімось
54
Прийми подяку
52
Прийшла весна, прийшла красна
7
Прийшла дочка з села
4
Прийшла картка-чілочка
8
Прийшла кума до кумоньки
8
Прийшла мені карта наруковат
8

Прийшла Надічка з села
4
Прийшли до Марьки трої сватачі
8
Прийшли до нас приданчане
8
Прийшли за дівкою троє сватачі
8
Прийшли-сьме до церкви
8
Прийшов би я до вас
1
Прийшов кум до куми
1
Прийшов легінь додомочку
8
Прийшов милий до милой
1
Прилетіла ластівка
18
Прилетіла ластівонька
4, 60
Прилетіла пара голубоньків
7
Прилетіла перепілонька
61, 106
Прилетіла пошта, принесла письмо
4
Прилетіли Ангелята
1
Прилітайте, ластівки
76
Прилуччина рідна
44
Примадонна
44
Приплетом чепчику
1
Приснив ми ся сон тверденький
8
Приступати да й стала мати
7
Приступи, матінко, до дочки
4
Притяженье Земли
111
Приходім до церкви
8
Причастя
13
Причесався, прилизався
30
Пришла карта з Сянока
1
Пришли зме ту щедраци
1
Приятелі
75
Про Адама и Еву
50
Про Морозенка
61
Про Різдво Христово
30
Про славне минуле
77
Про Тебе, Ісусе!
52
Провіснику весни
45
Прогулки по воде
110
Продай, милий, сиві бички
9
Прозрение
62
Прокимєн нєд
14
Прокинувсь день чудесний
54
Прокімен
13
Прокоп
122
Прокоп-укроп
121
Пролісок
74
Пролітала, припадала
7
Промені мрії
35
Промовиста краса
45
Промочив мя дойжджик
1
Промочив мя, промочив
1
Пропала надія
1
Пропив много
8
Пропили-сме білу дівку
8
Проростай, зерно
76
Пророцтво про царство Сина Божого
62

137

Прославим Господа
Прославленье
Прославьте Господа
Прославьте имя Господа
Просо
Прости
Прости мене, мамо
Прости меня
Прости нас, матусенько
Прости, Господь
Простий сюжет
Прохальна єктенія
Прощай
Прощай, душе
Прощай, любимый детский сад
Прощай, прощай, да Мар’єчко
Прощай, прощай, дівчинонько,
сестро наша
Прощай, прощай, та Тетянко
Прощай, село моє
Прощай, четвертий клас
Прощальная
Прощальний вальс
Прощальний травень
Прощание с землей
Прощание с летом
Прощання з букварем
Прощання з початковою школою
Прощання зі школою
Прощання слов’янки
Прощаю!
Псалом 116
Псалом Давида
Птах щастя
Птичка-невеличка по полю літає
Пузыри
Пускай ты выпита другим
Пуст мя, мила
Пустеет в доме
Пусти мене, мати
Пустіте нас
Пустте же нас, пустте
Пусть говорят
Пусть грянет оркестр
Пусть мчится время
Пусть согреет любовь
Пусть я буду любить другую
Путники в ночи
Путь в жизнь
Путь к Голгофе
Пчілка
Пшениченька
Пять японских стихотворений
Радий я!
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47
19
48
58
7
52, 110
37
48
72
48
35
13
27, 107
8
56
7
4
7
1
72
63
20, 72
79
58
56
74
25
78
41
50
11, 12
62
27
4
121
38
1
49
7
8
1
48
63
50
48
38
63
56
58
74
74
67
51

Радіаційний голокост
43
Радійте
52
Радість
35
Радість нам ся явила
1
Радість України
77
Радосте моя кароокая
38
Радость в небесах
19
Радочком, дружечки, радочком ідіть
4
Радуга
121
Радуга-дуга
120
Радуется ныне вся земля
19
Радуймося нині
8
Радуйся зіло дщи Сіона
8
Радуйся царицє
14
Радуйся, красная палата
8
Радуйтеся всі люди, що є
31
Радуйтеся усі люди
31
Радуйтеся, всі людіє
1, 2
Радуйтеся, праведнії
54
Раз приходжу я додому
9
Раз я в волості судився
9
Раз я еду в поезде, в вагоне
4
Раз, два—голова
121
Разговор со счастьем
111
Разменяйте 40 миллионов
63
Размудреный мужик
122
Райські яблука
33
Раки, дружечки, раки
7
Раковець, Раковець
8
Раковецькі пси
8
Ранок земного раю
45
Ранок у горах
78
Ребята малы
123
Реве та стогне Дніпр широкий
5, 6, 10,
30, 61, 91
Режисер
71
Реквием
63
Реквієм
71
Реквієм голодомору
37
Рибалка молоденький
10
Ригать ми ся, щикать ми ся
8
Ритм
63
Рідна вулиця
29
Рідна вчителько моя
41
Рідна земля
77
Рідна мамо
78
Рідна мамо моя
38
Рідна мати моя
5, 6, 10
Рідна мова моя
37
Рідна моя сторона
38
Рідна пісня
80
Рідна серцю земля
36
Рідна сторона
36
Рідна школа
25

Рідна школо
43
Рідне місто
20
Рідний краю, пробач
27
Рідний Львів
41
Рідній вчительці
74
Рідній школі
80
Рідною мовою
76
Рідня
36
Різдво
41
Різдво Христове
1, 22
Різдвяна казка
78
Різдвяна ніч
20
Різдвяна пора
78
Різдвяні дзвіночки
41
Різдвяні колядки
41
Річенька
27
Ровесники
17
Роден край
26
Роди, Боже, сватові гречку
4
Родимый край
56
Роди тели—родные родники "Привычны,
как дыхание, как речка и рассвет..."
24
Рожден в Вифлееме..
19
Рожденное блаженство
73
Рождественская ночь
47
Рождественская песенка мышек
73
Рождественская песенка синичек
73
Рождественская песнь
19
Рождество
47, 73
Рождество днесь Пресвятої Дівиці
8
Рождество Иисуса
73
Рождество, рождество
19
Рождество—спасения начало
47
Рождество—это праздник
19, 31
Розвеселімся всі разом нині
1
Розвивайся, гласе
1
Розвивайся, сухий дубе
3
Розійдися, туманочку
17
Розквітають мальви
80
Розкопаймо криниці
24
Розкопаю гору ...Ой розкопаю гору
4
Розлука
28
Розповідь дідуся
91
Розпрягайте хлопці, коні
3, 5, 6, 30
Розрив-трава
25
Розступітеся, вороги
7
Розступітеся, панове славні
8
Розточилися мі на фартушку фалди
1
Розтупиться вороги
4
Розчеши мамо, донечці коси
28
Рои гудут
122
Роки ідуть
23
Роки, роки мої!
52
Роксолана
41

Романс
Ромашечка
Ромашковое настроение
Росинка
Росло деревко
Росте черешня в мами на городі
Рости ми, Янчику
Рости, короваю
Рости, рости, моя пташко
Рости, рости, черемшино
Рости, сосна, вгору
Рось
Рубав сом чатину
Рубайте калину
Рубаю березу
Рукавички
Русалонька
Рушив потяг в далеку дорогу
Рушила машина
Рушник вишиваний
С Днем Рожденья, Христос
С новым годом!
С Новым годом!
С Одесского кичмана
Савва, Савва
Садок вишневий коло хати
Садочок
Сало
Сама я, сама я наробила біди
Самая, самая
Саноцка касарня
Санта Марія
Свадебная
Свадьба йде
Сватав мене попів син
Свату наш коханий
Свашка-неліпашка
Светлячок
Свечи зажжем
Сві мі, місячку, зоре также
Світ ми місячку, світ мі во дні
Світ, місячку
Світанкові крила
Світанок
Світе тихий
Світи моя зоре, світи..
Світи нам, матінко
Світи, місяченьку
Світилка, як шпилька
Світилка-ворона
Світилка-шпилька при стіні
Світилочка пишна
Світилочка, ти паняночка
Світилочка-білозірочка

22, 64
75
50
41
8
30
1
4
38
30
4
38
1
4
8
74
42
30
8
55
73
122
50
63
121
61
70
42
4
24
1
55
49, 50, 58
8
9
4
4, 7
74, 123
19
1
1
1
35
61
13
45
18
1, 8
7
4
4, 7
7
7
4
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Світилочка-пані
7
Світилочка-паню
4
Світилочко-пані
7
Світилочку-пані
4
Світить місяць між зорями
8
Світить місяць, світить ясний
3
Світить місяць, світить ясний,
а зіроньки миготять
4
Світить місяченько і ясная зоря
1
Світла зоря світила
8
Світлий спогад
35
Світло мрії
45
Світло юності
45
Світлячки
75
Світлячки-кульбабки
71
Свят Бог, святы небеса
32
Свят, свят, свят
11
Свята ніч
30, 74
Святая ночь
19
Святий Боже
11, 12, 22, 54
Святий Валентин
75
Святий Миколай
70, 75, 78
Святий Отче
62
Святкова, Святкова
1
Свято
75
Свято весни
76
Свято неньок і бабусь
74
Святъ Господь Богъ нашъ
14
Свтилєн
14
Сговор совы
119
Се наша хата
74
Се тьма і рано
8
Сеется в немощи..
50
Село
42
Село моє рідне над ставом стоїть
4
Село над Гологіркою
43
Семий глас, седмий рано
8
Семь сорок
63
Сентябрь любви
27
Сенька-везенька
120
Серафима
119
Сергушка-ненаедушка
119
СердцеХристу
47
Серед ночи опівночи
1
Серед села жовта глина
8
Серед села заградечка
1
Серенький козлик
119
Серпнева вітальна
78
Серпнева тиша
35
Серце мами
55
Серце України
38
Серця покликне гріх
41
Сестричка
63
Сестрички медицинские
26
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Сестричко, сестричко
Сєто, сєто, нове лєто
Сєю, сєю, засіваю
Сива зозуленько
Сивий коню, сивий коню
Сиві волки, сиві
Сиджу я край віконечка
Сидит зайка
Сидит кошка
Сидит Толик
Сидить батько кінець столу,
опустивши вуха
Сидить Василь
Сидить ворон на копє
Сидить голуб на березі
Сидить Маруся за тисовим столом
Сидить Пинтя у темниці
Сидить сокіл на високій драбині
Сидить сокіл на високій дубині
Сиділа-м на ганку
Сижу на чужині
Символ віри
Син Божий від Отця
Синдбад-морехід
Сини України
Синий платочек
Синий туман
Синичка
Сині очі маю
Синівська честь
Синові
Сину, качки летять
Сипле сніг
Сипле снігом
Сиреневый туман
Сирі вдову прїимєт
Сів воробчик, задумався
Сів си сокіл на грушку
Сідит пташок
Сіється теплий дощ
Сільська сюїта (жарт)
Сіно в стозі
Сіно моє, сіно
Січ—велика гра
Сіяв мужик просо
Сіяла мачок і пастерначок
Скажи мені правду
Скажи мені..
Скажи тетушка Мар’яна
Скажи, де ділась наша любов
Скажи, ну что тебя сюда ведет
Скажи, откуда ты взялась
Скаче свістя, скаче
Склозавод

4
7
7
1
3
8
5, 6
119
120
122
4
74
7
30
4
8
8
8
8
8
13
1
81
42
63
107
78
8
77
43
30
74
71
109
14
8
1
1
21
78
8
61
76
74
1
10
44
8
4
32
110
7
44

Скоком, коню, скоком
8
Сколомийка молоденька
8
Сколомийка, сколомийка
8
Скоро сурми вже заграють
21
Скочна
63
Скочу я, піду я в поле
1
Скрипач Моня
63
Скрипка
55
Скрипка би не грала
5, 6
Скрипливії ворітечка
10
Слава Богу Отцю
8, 21
Слава Богу, сина оженила
7
Слава в вишніх Богу
11, 12
Слава Володимирові
54
Слава Иисусу
47
Слава Ісусу нехай несеться
21
Слава Кобзаря
38
Слава Отцу и Сыну
14
Слава Отцю і Сину
54
Слава Тобі, Господе мій
21
Слава, слава Богу
21
Славлю Бога за чудеса
19
Славна Україна—дивовижний край
72
Славна черкаська земля
38
Славний наш Нечую
38
Славні козаки
80
Славный день
19
Славочка
45
Слався, Вкраїно!
38
Слизень-близень
121
Слоненя
70
Служил я хозяину
120
Случайная встреча
63
Слышите, как все колокола звонят
19
Слышишь, грешник?
50
Смаглявка
79
Смаля
55
Смерічка
20
Сміх—музика
27
Сміються-плачуть солов’ї
5, 6, 10, 30
Смолоскип життя
45
Смородина—та не ягода
3
Смородина та й не ягода
7
Снегири
105
Снило ми ся ясне сонце
8
Сніг на зеленому листі
18
Сніговик
75
Снігуронька
75
Сніжинка
75
Сніжинки
78
Сніжок на горі
91
Со учєники взийдєм на гору
14
Собака Коллі
78
Собачка загубився
91

Собірайся, да й родоньку
7
Совушка-сова
121
Согласно заспіваймо
54
Создал Господь
73
Создатель всей Вселенной
32
Сойка
74
Сокол
118
Соколе, соколе
1
Соколи
30
Сокровенное счастье
49
Солдатські обеліски
35
Соленый мед любви
24
Солнце обогрело
118
Солнце Правды
19
Солнце, солнце
123
Солнышко
118
Солнышко, выгляни
120
Солнышко, покажись!
118
Солнышко, солнышко
121
Солнышко-ведрышко
122
Соло ...соловейку мій, пташе ...пташечко
моя
4
Соловеєчку, сватку, сватку
74
Соловей
74
Соловейко щебече, а зозуленька кує
4
Соловейку маленький
74
Соловьиная роща
111
Солодкий мій побратим
8
Сонечко
74, 75
Сонечку поклонись
74
Сонце
25
Сонце гріє
8
Сонце заходить
61, 77
Сонце низенько
10, 30
Сонце проміння зсилає
54
Сонце України
77
Сонце, не грій, закривайся
8
Сонячні зерна
80
Сонячні струни
35
Сопілка
45
Сорок років не женився
5, 6
Сорока
122
Сорока-белобока
122
Сорока-ворона
91
Сотворшаго нєбо и зємлю
14
Софійка
22
Сохла соха
122
Союз
49
Спала би-м, дрімочу
8
Спалахнула на небі зоря
34
Спас народився
31
Спасає Благодать
52, 76
Спаси и сохрани
24
Спасибі, вчителько, тобі
46
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Спасибі, матінко, за твою честь
4
Спасибо
19
Спасибо Иисусу
19
Спаситель на хресті
52
Спаситель Ти світу
21
Спать мені не хочеться
9, 10
Спешите, люди..
50
Спи, дитинко, спи
8
Спи, дитя
91
Спи, Ісусе, спи
2, 8, 34, 53
Спи, маленька дітинице
8
Спий, дитинко, спий
1
Спиря-Спиридон
118, 119
Спить ставок, де зарошені віти
30
Спить ставок, де колишуться віти
4
Співа дзвіночок
21
Співай, дівко
8
Співай, дівко, співай
8
Співай, дівко, співаночки
8
Співай, дівче, співай
1
Співай, донько співай
8
Співайме, гуляйме
8
Співайме, дівочки
8
Співайте Богу, усі народи
21
Співаки
76
Співала би-м новту
8
Співам я си, співам
1
Співання, гуляння
8
Співаночки мої
1
Співаночки мої миви
1
Співати бим рада
1
Співаю співанку
8
Співаю я і торжествую
21
Співаю, співаю
1
Сполохи свічки
27
Спомнеш ти мя
1
Спонадився воробель
1
Справжній Дон Кіхот
79
Ставок заснув
10
Стаканчики
63
Стала дівчина
1
Сталася в нас новина
8
Станция, где ждет Иисус
50
Стань, Давиде
1
Стара баба, як холєра
4
Старая Одесса
63
Старий бобре
74
Старий рік минає
8, 31
Старина
121
Старій бабі дати граблі
1
Старосто дівочий
4
Старосто старесенький
4
Старша світилка при стіні
7
Старшая коровайниця
4
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Старший боярин баба
7
Старший буярин горбатий
4
Старший буярин і косий
4
Старший буярин косий
4
Старый парк
63
Стеблівська козацька
38
Стежина
36
Стежина Івана Нечуя
38
Стежка долі
45
Стелися, барвінку
9
Стелися, стелися
1
Степан-таракан
123
Сто надій
36
Стоит Иисус
50
Стоит Куземка
121
Стоїть гора високая
5, 6, 10, 30
Стоїть дівча над бистрою водою
30
Стоїть явір над водою
10, 30
Стоїть явір над горою
10
Стою я і гірко ридаю
8
Страждальна мати
43
Стремись ввысь
58
Стрибунці
71
Струменить мелодія
45
Струни серця
23
Студена росичка
1
Студентська пісня
78
Стяги пломеніють
80
Субітонька, неділенька
7
Субота, неділя
8
Суботонька, неділенька, як один день
7
Суботонька-неділенька
7
Судьба с судьбой не дружат
26
Суета
58
Сумная година по світу настала
8
Сумний святий вечір
8
Сумний я
67
Сумно бродить по світу
21
Сумно мені, сумно
8
Суньтеся, да паняночки
7
Суньтеся, жупанці, по лавці
7
Суп варили
123
Сурми за горою
80
Схилився дуб на березу
8
Схилилася вишня
4
Сходить місяц за рікою
35
Сходить сонечко
80
Счастья, счастья
49
Сьогодні День Народження
76
Сьогодні Купала, а завтра Івана
7
Сьогодні ти вдома
44
Сьогодні я дуже сумую
30
Сьогодні ясна зіронька
31
Сьпівайте, дівчата
1

Сьпівам я си веселі сьпіванки
1
Сьпівам я си, сьпівам
1
Сяд си, дівча
1
Сядьмо, мамо, повечеряймо
7
Та була в попа собака
8
Та ’ддаєш мене, моя мати
7
Та дивна любов
51
Та думай, думай ти, Галино
7
Та засвіти ж, мати, свічку
7
Та засвіти, мати, свічку
7
Та й у тім домі на покуті
4
Та кить би ви, гості наші
8
Та колький терен, колький терен
7
Та летять галочки ряд по рядочку
7
Та ми собі заспіваймо
8
Та не жур мене, моя мати
10
Та не згасла зоря
38
Та ой брязнули же ключі
7
Та ой уже, ненько, та й вже не раненько 7
Та ой ходила дівчинонька
7
Та ой ходила та й дівчинонька по крутій
горі
4
Та ой ходила та й Маруся по крутій горі 4
Та ой як тобі дівчинонько, здавається
4
Та орав мужик край дороги
1, 9, 30
Та подякуймо свату
4
Та попід нашим селом
30
Та продай же, бариня, бичка
3
Та прощай, прощай, та Галино
7
Та світилка-шпилька
7
Та світилочка-пані
7
Та сію редьку чепурненьку
60
Та суботонька, неділенька
7
Та убили у армії
8
Та узяв я рибку йграти
8
Та ци ота пищалочка
8
Та як ми на горі стояли
7
Таганка
109
Таємниця
41, 74
Таин єси Богородицє
14
Таинство странноє
14
Таистра
55
Тайна
63
Тайна нам ся явила
53
Тайна Христова
8
Тайстра
41
Так бим ся віддала
1
Так вот ты какое, счастье!
50
Так мі ся віділо, же з-за гори блискат
1
Так ся, вера, стало
1
Так хочеться пташиного польоту
79
Така її доля
5, 6, 10
Така краса
22
Така я дівочка
8

Така-м п’яна, ледве стою
8
Таке воно моє кохання
41
Такий у ня, мамко, любко
8
Там за горов, там за ділом
8
Там за гором, за горбочком
1
Там за гором, за двором
1
Там за тином
22
Там и здесь
50
Там коло млина
1
Там на горі в гущику маленьким
1
Там на горі вишня
1
Там на горі дрожка висипана
1
Там на горі зимний вітер віє
1
Там на горі зимний вітер дує
1
Там на горі калина
1
Там на горі пєкна заграда
1
Там на горі росне копер
1
Там на горі тернина
1
Там на горі три явори
1
Там на горі черешенька
1
Там на горі шире поле
1
Там на горі шівета
1
Там на горі, на горбочку
1
Там на лучці зеленій
1
Там над Вифлеємом зірка сяє
30
Там під гором
1
Там під лісом
1
Там під лісом, там під лугом
1
Там пониже села
1
Там попід горою
1
Там серед поля
1
Там у лісі калиновим на камени
мармуровим
1
Там, в небесах
50
Там, де Ятрань круто в’ється
5, 6, 10, 30
Там, за речкой, там, за перевалом
91
Там, на горі, крута межа
10
Там, під львівським замком
30
Там, под Карпатами, єсть одна країна
8
Там, попід лісом, темним бором
30
Танго
45, 63
Танго кохання
22
Танечка
64
Танцювала баба з дідом
8
Танцюю з вітром
55
Тара, тара по дубині
4
Та-ра-ра, та-ра-ра
7
Татова донечка
23
Таусеньки
121
Твердо вірю я
49
Твій голос
22, 27
Твое имя
48
Твое молчание
48
Твои воды, Иордан
50
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Твої вогні—мои огни
24
Твої квіти
35
Творяй милостини
14
Твоя благодать
48
Тебе дано быть матерью живущих
19
Тебе единственной
56
Тебе забуть не в силі я
40
Тебе не забуду, рідна Ялто
38
Тебе поєм
11
Тебе, мій Господь, нехай славить
21
Телефон
41
Темна нічка-Петрівочка
30
Темна ноченька
38
Темненькая нічка
1
Темнесенька нічка
31
Темной ночью родился Христос
19
Теперки м весела
1
Теплий сніг
45
Теплота зорі
45
Тетерев-тетерька
121
Тече вода з-під явора
1, 77
Тече вода з-під явора каламутна
1
Тече вода з-під явора по жовтім пісочку 4
Тече вода каламутна
5, 6, 30
Тече вода, тече
8
Тече вода, тече з кичери до села
1
Тече водичка ледова
1
Тече річенька невеличенька
3
Тече річка з полонини
8
Тече річка невеличка
5, 6, 10, 30, 60
Ти близько є!
51
Ти Бог наш Всемогутній
21
Ти до мене не ходи
9
Ти—дитина України
70
Ти є скала мого спасіння
32
Ти ж казала в понеділок
30
Ти казала, в понеділок
4, 5, 6
Ти капуста, ти розсада
4
Ти любов моя
10
Ти мій притулок є
32
Ти—мій Спаситель
52
Ти моя сила у житті
32
Ти нас, мамко, много мала
8
Ти наш Бог
21
Ти не вір
33
Ти не моя
10
Ти не стій же, вербо, та над водою
7
Ти ня, Ганцю, рада маш
1
Ти поклич—і я приду
41
Ти прилинь до мене
38
Ти—саме той!
51
Ти Сина нам післав
21
Ти сказала: "Прийди, прийди"
9
Ти така хороша
38
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Ти, Любоню, ти серденько моє
4
Ти, тільки ти
52
Тик и так
74
Тиха вода
5, 6
Тиха ніч
34, 53
Тихая ніч
31
Тихая ночь
19
Тихий сон по горах ходить
74
Тихо журчить струмок
21
Тихо на землю надходить день
21
Тихо над плесом
21
Тихо над річкою
5, 6, 10, 30
Тихо осінь приходить
21
Тихо уста шепочуть
21
Тихо, тихо Дунай воду несе
17
Тихо…Сгущаются тени
19
Тихой ночью в Вифлееме
19
Тиша нічна
31
Тіло пречисте
8
Тіло Христове
11, 12
Тільки мій
45
То Дмитровка, то Николаевка
24
То не сокіл ясний
7
То не я калину ламала
1
Тобі
27
Тобі, Господь, хвалу співає душа моя
21
Тобі, дружко, да й не дружкувати
7
Тобі, дружко, не дружкувати
7
Тобі, дружко, та не дружкувати
7
Тобі, сосно, не хилитися
4
Тобі, Україно
80
Той дєнь погибнут вся
14
Толстая матрешка
118
Только о ней лишь пою
38
Топи, мати, грубу
4
Тополина дума
80
Тот мій, тот мій
1
Тота жена добра
1
Тощо ся мі дівча сподобало
1
То о
14
Трава зелена
8
Травнева пісня
78
Травнева усмішка
35
Травневої мрії зоря
35
Трамвайчик
26
Треба би нам, треба
1
Трепак
122
Третій антифон
13
Три апельсини
81
Три діди
8
Три матері
54
Три матусі
72
Три славнії царі
53
Трисвяте
13

Три-сем-дана
1
Тріє царі, де ідете
1
Трое мам мне дорогих
26
Тропинка
19
Туга ("Дорікання дітям")
7
Туга за батьками
7
Туга за батьком
7
Туга за братами
7
Туга за братами ("Як під голод померли") 7
Туга за дочкою
7
Туга за матір’ю
7
Туга за сестрою
7
Туга за сином
7
Туга за тугою, друга за другою
4
Туга за хазяїном
7
Туга за чоловіком
7
Туга про своє життя
7
Туга-пародія
7
Туй у сюй хижі не було газди
8
Туман яром по долині
4
Туман яром, туман долиною
4, 5, 6, 30
Туман, туман долиною
57
Туман, туманочку
27
Тупу, коники, тупу
4
Туру-туру, пастушок
122
Тут летять роки
71
Тут, де ми живемо
77
Ты возлюбил меня
58
Ты искупил мир
32
Ты коток
118
Ты пришел сюда впервые
50
Ты прости, Первомайск
56
Ты—родился
47
Ты склонилась тихо надо мною
19
Ты со мной..
50
Ты со мною, Христос!
39
Ты стоишь
49
Ты только улыбнись
47
Ты хоть раз в неделю позвони
27
У Андрошки-макошки
119
У багацких дівочок
1
У берега не бирую
8
У берез и сосен
105
У богацьких дівочок
8
У вирій
37
У Вифлеємі
19
У Вифлеємі нині новина
31
У вишневому садочку
10, 74
У гаєчку ходила я
10
У глибокій долині
3
У голуба крила араньови
8
У Град Святий
25
У Еремы и Фомы
118
У Єрусалимі рано задзвонили
7

У задумі над рікою
80
У зеленій полонині
8
У зеленім заріночку
8
У Іванка серце в’яне
38
У кішкерті туліпан
8
У колгоспі добре жить
8
У колгоспі я робила
8
У костра под звон гитары"
22
У кота
74
У любистку матінка купала
38
У мене донечок п’ятірко
38
У містечку Богуславку Коньовського
пана
4
У місті, в місті, в новой світлонце
7
У міху, у міху пасуля цоркоче
8
У моїм садочку
90
У нашего Ванюсеньки
121
У нашего Паши
123
У нашого хазяїна
8
У нашої свашки
1
У неділю рано
1, 8
У неділю рано, ще сонце не сходить
8
У неділю у час рано
8
У новорічну ніч
46
У полі береза
30
У самовара
63
У себе повір
75
У суботу полудене
8
У суботу увечері
8
У сусіда хата біла
9
У Царстві Твоїм
12
Увечорі у суботоньку
7
Удали страдания
54
Уддала ня моя мамка
8
Удколи ня мамка била
8
Удовицю я любив
9
Удсіть гай, удтіть гай
8
Уж и где ж это видано!
122
Уж как зоренька-заря
121
Уж ми малі пастушкове
8
Уж ты дедушка Степан
121
Ужгород
37
Уже летять у вирій журавлі
21
Уже три дні три неділі
8
Уженила мати сина
8
Укради в’д нас баранчика
8
Украина моя
56
Україна
22, 70
Україна моя
80
Українець я маленький
77
України я дитя
77
Україні
23, 55, 75
Українка я маленька
77
Україно моя
27, 39, 43, 75
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Україно! Ти для мене диво!
38
Україно, земле моя
61
Україно, мій краю
21
Україночка
75
Українська волошка
81
Українське весілля
9
Український "Буквар"
25
Український борщ
42
Український танець
106
Українці, берімось за руки
72
Улитка
118
Уличный напев
63
Умерла циганка на долині
8
Умираю моя мати, вмираю, вмираю
9
Умница-разумница
119
Упив би я, упив
8
Уповання нам Отець
62
Управила мати сина
8
Упрямка
119
Урвалася струна
8
Усі вірні, спішіте
8
Усі гори буря збила
8
Усі гори зеленіють
3
Усі хлопці не женаті
8
Усі-м гори здуловала
8
Уставай, газдо, не протігайся
8
Уставай, козаче
17
Устань газдочку
74
Утенушка луговая
91
Утомленное солнце
63
Утоптана да й стежечка
7
Уходит лето
19
Учитель
39, 79
Учителька
76
Учительница музыки любви
48
Учітеся, брати мої
77
Учнівський вальс
72
Учора, учора
8
Учора-м не їла
8
Ушитко, ушитко водиця забрала
8
Федорок с вершок
120
Фіалочка
25
Флор
119
Фома и Ерема
118
Фоо, оо І
14
Фраїр, фраїр, що би-сь робив
8
Фраїречко-речко
1
Фраїру мій любий
1
Фраїру, фраїру
1
Фраїру, фраїру, я тобі не вірю
1
Фурман я сой, фурман
1
Хавкат мі ся, хавкат
1
Хай наповняться уста наші
54
Хай славу для Бога
21
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Хай спалахне любов
20
Хай сповняє Дух Господній
32
Хата на помості
7
Хащо, хащо, хащо
8
Хвала Йому, Спасителю
21
Хвала Тебе, наш Господь
32
Хвала Тобі
21
Хвали, душе моя, Господа
12
Хвалилася Марусина помежі дівками
4
Хвалилися, що багатії
7
Хвалитиму ім’я Твоє
51
Хваліте Господа з небес
13, 54
Хваліте Ім’я
13
Хваліть Господа з небес
12
Хвалько
76
Хвилини відчаю
26
Хвилювалось море
76
Херувими свят
1
Херувимська пісня
54
Херувимська
12
Херувімська пісня
13
Хитра лисичка
78
Хіба Ти не стомився?
51
Хлеб небесный, хлеб насущный
73
Хліб і сіль на столі
44
Хлопці-молодці
9
Хмаринка
20, 79
Хмельная сирень
105
Хмельною весною
27
Ходе гарбуз по городу
7
Ходжу по саду, сіно громаджу
1
Ходив чумак, ходив чумак сім літ до
Криму
4
Ходив я по світу
52
Ходила над водою
4
Ходила я по садочку
17
Ходила, бродила Наталя в саду
3
Ходила, гуляла в вишневім саду
4
Ходили роками
27
Ходили хлопці ґ нам
1
Ходит Ваня
74
Ходит дівча по садочку
1
Ходит зайка по саду
91, 121
Ходит мила, ручки заламує
1
Ходить бусол по стерні
80
Ходить жучок по долині
8
Ходить солдат по касарни
8
Ходить сонко по вулиці
74
Ходімо туди, де нічка ніжна
38
Ходять миші й горобці
80
Хор ангелов
47
Хоровий концерт
54
Хорошее настроение
26
Хору ветеранов
38

Хосид
63
Хотів ся женити шугаїчок шувний
1
Хоц мі люде повідают
1
Хоч би-сь ми руки зав’язала
8
Хочу співати
76
Храни тебя Господь
48
Хранящаго истинну
14
Хрестце дерево Життя
25
Христе, Ти живеш в душі моїй
32
Христианская колыбель
73
Християни по всім світі
8
Християнин
62
Христова любовь
49
Христовий дім
76
Христос
62
Христос воскрес 19, 47, 52, 58, 62, 73, 76, 78
Христос народився
21
Христос родився
1
Христос рождається
8
Христос Спаситель
31, 62
Хто найкращий наш Друг і Спаситель? 21
Хто погляне на Хрест
58
Хто родився в січні
8
Хто сказав, що любові нема?
27
Хто такі хохли
77
Хто там по дорозі
1
Хто у світі?
79
Художник
20
Хусточка-хустинка
44
Хусточко ж моя, шовковая
10
Хо 
14
Царство небесное, царство блаженное
4
Цветы, цветы
39
Цвіркунчик
44
Цвіт землі
74
Цвіте терен
5, 6, 30
Цвіте, цвіте черемшина
8
Цвітуть бузки
67
Це весілля луна
41
Ценность
58
Церковь Господа, все вместе
32
Церковь Господа, ты невеста у Христа 32
Церковь, храни тебя Великий Бог
56
Ци дала ня моя мама
8
Ци звів-ись ня, легінику
8
Ци знаєш, милий
8
Ци ми хлопці раковецькі
8
Ци не дурна тота дівка
8
Ци приймеш ти, жоно
8
Ци тебе, дівчино, маляр намалював?
1
Ци ти підеш, ци не підеш?
1
Ци ти, дівко, ци не ти по гриби ходила
8
Ци у мене в городчику
8
Ци чорт тебе в корчму несе
8
Ци чуєш ти, Іване
8

Ци чули ви, добрі браття
8
Ци чулисте, любе браття
1
Ци чули-сте, люди добрі
8
Ци чули-сьте, добрі люди?
8
Ци чули-сьте, люди добрі
8
Ци я була не газдиня
8
Ци я в лузі не калина була
1
Ци я така нещаслива
8
Ци я тобі моя мамко
8
Цілу ніч не спала
8
Цілу нічку я не спала
8
Цімборашко, цімборашко
8
Цімборику Василику
8
Цінуймо щасливі дні
45
Цукор їла, кавіль пила
8
Цуру-цуру до баби
8
Чайки
39
Чардаш
1
Чари ночі
30
Чари очей
41
Чарівна мить
35
Чарівна скрипка
17
Чарівна сопілка
20
Чарівне ім’я
44
Чарівний вечір
27
Чарівнії сни
43
Час вже, чоловіче
8
Час додому, час
1, 9
Час кохати
33
Час радости, веселости
1
Час рікою пливе
5, 6, 10, 30
Частица рая
49
Чекай же мя
1
Чекання
27, 33
Червена калина
1
Червена курочка
1
Червена ружа двояка
1
Червена ружа трояка
1
Червена ружа ядловец
1
Червена ружичка
1
Червене яблочко
1
Червене яблочко в кишені мам
1
Червона калина
8
Червона рута
5, 6, 30
Червоненький бурячок, зеленая гичка
4
Черевички
9
Чередничка
74
Через дорогу там кума моя
17
Через дорогу—там кума моя
9
Через наше сельце везуть клен-деревце 60
Через нашоє село
8
Через поле широкеє
13
Через річеньку, через болото
8
Через сад-виноград
106
Через сінечки двоє дверечок
4, 7
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Через тії очі
36
Черемшина
5, 6, 30
Черешенька од корене пукає
8
Черешневий цвіт
22
Черешні цвіт
22
Черный кот
63
Чєлов к яко трава
14
Чи бували ви у Львові
29
Чи велика щербина
4
Чи ви, хлопці, спали
30
Чи дівчата чуєте
1
Чи є вдома пан господар
30
Чи капуста, чи розсада
8
Чи можна з юністю зустрітись
43
Чи не жаль же тобі, дівко Тетяно
7
Чи не той то Омелько
9
Чи ти, милий, пилом припав
10, 106
Чи то мі ся видит, чи здає
1
Чи це тая хата
7
Чи я в лузі не калина була
10, 106
Чи я собі не газдиня
8
Чи я тобі не казала (танец)
1
Чижику чижику
74
Чики, чикалочки
119
Чини тото, що я чиню
8
Чистые пруды
111
Чия то хатина
1
Чия хата соломою крита
8
Чо ви, свашки, не співаєте
4
Чобітки
75
Чоботи, чоботи ви мої
8
Човен
27
Човен хитається
30
Човен хитається серед води
5, 6, 30
Човник долі
42
Човник хитається
10
Чого ви мя видавали
1
Чого дуб зелений
60
Чого ж вода каламутна
10
Чого ж мати да не виходе
7
Чого соловей смутен
91
Чого так тяжко, чого так важко
1
Чогось кума моя дметься
4
Чоловік сіє жито
17
Чоловіче добрий
8
Чоловіче, нездорова
4
Чоловіче, чоловіче
8, 9
Чоловіче, я слаба
5, 6, 8
Чом ви, дружки, не співаєте
4
Чом же й досі ти ще не приїхала?!
40
Чом жес ти не пришов
1
Чом ти на мене не заволала
1
Чом ти не прийшов
4, 5, 6, 30
Чом ти, дівчино, така сумна?
10
Чом тот дружба
1
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Чом трава зелена
1
Чом, чом не прийшов
9, 10
Чом, чом, чом, земле моя
10
Чому до ня не йдеш
8
Чому дружки не співають?
1
Чому дуб не зелений?
10
Чому коню, води не п’єш?
1
Чому ти, коню, води не пиєш
1
Чому-сь до ня не прийшов
8
Чорна гора горовата
8
Чорна гора неорана
8
Чорна гора, чорна
1
Чорна рілля ізорана
30, 106
Чорна талпа
8
Чорна троянда
43
Чорна хмара в полонині
1
Чорна хмара наступає, а за нею сива
4
Чорни очка
1
Чорний котик
74
Чорні брови... та не щира правда
10
Чорні очка
30
Чорні очка, як терен
5, 6
Чорні хмари наступають
1
Чорнії брови, карії очі
5, 6, 10
Чорнії брови, карії очі
30
Чорнобривці
5, 6, 30
Чорногуз
80
Чорноморець
30
Чорноморець, маменько, чорноморець
4
Чорноморець, матінко
60
Чорнушко-душко
8
Чорнявії гільця вбирають
4
Чотири би писарики
8
Чотири воли пасу я
1, 4, 90
Что вера без дел?
19
Что за Дитя в хлеву чужом?
19
Что прошло—не вернуть
38
Что склонила голову
50
Что такое осень
112
Что хочет Бог?
32
Чтобы Родине лучше жилось
56
Чувиль-весна
121
Чувиль-виль-виль
122
Чувство полета
24
Чудесна зірка
1, 31
Чудесная Рось
38
Чудная ночь
47
Чудний Бог наш Всемогутній
21
Чудний дар
49
Чудо из чудес
19
Чудовий день
20
Чудуються люде
1
Чуєш, брате мій
8, 30
Чуєш, мамо
30
Чужая
26

Чуждє Крєст
14
Чужие мы
27
Чужиніє поле
10
Чумак по ярмарку гуляв
10
Чумарочка рябесенька
9
Чураївна
45
Чья копна
121
Шаббат
64
Шаланды полные кефали
63, 109
Шалуны-балуны
122
Шевчик
74
Шер
63
Шерлок Холмс
81
Ший ми, мила, ший ми
8
Ширить ми ся, ширить
8
Широка вода на Віслі
1
Широке коріня в тій яблони
1
Широкий мосточок погинатся
1
Шкільний корабель
61
Школа бальных танцев
63
Школо рідна
79
Школярик
75
Шла коза по мостику
123
Шла кукушка
118
Шлюбував єс, же мя возмеш
1
Шлях до вічності
52
Што же мі, Боже, по трьох ковалях
1
Шуга-м ото не вірила
8
Шукай добра!
51
Шум іде
7
Шум
91
Шуми, вітре, шуми, буйний
1
Шумить гроза
44
Шумить, гуде дібровонька
1
Шуміла береза
1
Шуміла дзедзина
1
Шуміла діброва, шумів темний гай
3
Шуміла дуброва
8
Шуміла ліщина
1, 17
Шуміла ліщина, шумів темний гай
4
Шуміла сосна ще й явір
4
Шуміли верби в поповій долині
1
Шумлять верби в кінці греблі
3
Шумлять верби в кінці греблі, що я й
насадила
4
Шумлять зелених весен прапори
27
Щасливе дитинство
42
Щасливий я, що ти у мене є
52
Щасливо ми живем в сім’ї
52, 76
Щастя в кожен дім
24
Ще кури не піли
8
Ще не вмерла Україна
5, 6
Ще не вмерла України ні слава, ні воля 17
Щебетала пташечка
74
Щебетонька щебетава
1

Щедрий вечер всім вам
1
Щедрий вечір Христа Мария
1
Щедрий вечір, добрий вечір
1, 7
Щедрий вечір, щедрівочка
74
Щедрик
2, 61
Щедрик, щедрик
7, 30
Щедрик, щедрик, щедрівочка
7, 61
Щедрик-бедрик
4
Щедрик-ведрик
7
Щедрівка
74
Щедрівка господареві
1
Щедрівочка щедрувала
7
Щедрівочки щедрували
7
Ще-м на свадьбу не ходила
8
Щєдръ и милостив Господь
14
Що брат сестру за стол веде
7
Що в діда, діда п’ять овечок
7
Що в дядька, в дядька
7
Що в Єрусалимі рано задзвонили
7
Що в Кийові да на риночку
7
Що в нашого пана-свата
7
Що в нашого свата
7
Що в сінечках голубець гуде
7
Що в субітоньку да в неділеньку
7
Що в суботоньку рано
7
Що вже Петрівочка, та мала нічка
7
Що дуб дуба перехитує
7
Що за гаєм, за тихим Дунаєм
7
Що за радість
1
Що за столом, що за престолом
7
Що з-за гори гуска летіла
7
Що й на горі стоїть терем
7
Що й у Галочки та батьків много
7
Що й у дворі сосонка велика зросла
7
Що й у лісі при долині
7
Що й у лісі у високому
7
Що й у садочку-холодочку
7
Що й у саду зозуля кувала
7
Що й у таточки один синочок
7
Що любая, да милая мати
7
Що на горі Осіянській
7
Що на Дунаєчку та на бережечку
7
Що на річці, на Йордані
7
Що на річці, на Ордані
7
Що на тії та вулиці
7
Що свість зятю квітку пришивала
7
Що світилка молодесенька
4
Що ти, Галечко, веди танок
7
Що то за ворона
7
Що то за Предиво
31
Що то за предиво?
1, 2, 3, 30
Що у яру у широкому
7
Що я в батька та й на одході
7
Щоб тобі, дружко, та не дружкувати
7
Щоденна молитва
62
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Щось у горлі деренчить
8
Щука
118
Эвакуация-беженцы
63
Эти глаза напротив
111
Этих плечиков хрупких и нежных
26
Это ж надо так влюбиться!
39
Этот мир
111
Эту правду не сотрут столетья..
19
Эх яблочко
63
Эх, дороги
26
Эх, зачем, почему, почему?
26
Эхо
67
Ювілейне вітання
46
Юж бим ся оженив
1
Юж білий квіт з черешні впав
1
Юж єм поорав
1
Юж єм ся оженив
1
Юж лем ся оженив
1
Юж минули м’ясниченьки
1
Юж по півночи
1
Юж сонечко зашло
1
Юність Дніпра
24
Юность
49
Юр’ївський вальс
24
Я бачив, як вітер берізку зломив
10
Я бачила, як плакали жита
28
Я бачу сонце
21
Я бетяр-парубок
8
Я бывший одессит
26
Я в батенька та й на отході
4
Я в весеннем лесу
109
Я в горі, горі два соколове
8
Я в гору, гору, шовкову траву
8
Я в матері одна була
5
Я в матері одна була
6, 9
Я в середу родилася
9, 30
Я в середу родилася, кажуть люди: горе 4
Я Вас бачу
22
Я вернусь
112
Я вітаю
75
Я горджуся
75
Я гуляю у саду
25
Я до леса не піду
1
Я до леса не піду без сокири
1
Я дочка твоя Україно
24
Я думала, що то грім гримить
4
Я дякую, Боже, Тобі
21
Я є Владика
21
Я ж твоя дружина, не чиясь..
44
Я ж тебе Галю не лаю
4, 30
Я желаю
48
Я живу в колгоспі, буряки вбробляю
4
Я живу тобою
37
Я з корчми іду
1
Я за правдою поїду на Майдан
33
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Я завжди з тобою, мамо
Я запрошую на вальс
Я иду тебе навстречу
Я иду тропинкою
Я козак ще малий
Я козака не любила
Я копала буряки
Я кохаю тебе
Я лесочком шел
Я літала до півночі уві сні
Я люблю Тебе, Ісусе
Я люблю тебе, Львове
Я люблю Тебя, Иисус
Я люблю эту жизнь, как весну!
Я люблю..
Я маленьке дівча
Я маленький хлопчик
Я маленький, и я пою
Я мальчишка озорной
Я мальчишка седой
Я на береженьку
Я на зятя та не дивлюся
Я на коровай ішла
Я не чувствовал этого раньше
Я нікого ще так не любив
Я—пан-капітан
Я пісню величну сьогодні співаю
Я плачу
Я последний поэт деревни
Я посол країни Україна
Я постигаю сквозь слезы и боль
Я пою, Господь Спаситель дорогой
Я размышляю о Тебе, Христос
Я сем хлопец справедливий
Я скакала
Я—скрипка твоя
Я смотрю на небес высоту
Я сой бача барз юж старий
Я сой хвопец єден
Я сой хвопец справедливий
Я сой хлопец справедливий
Я сом баца
Я спешу
Я співатиму Тобі, Господь
Я счастлив
Я сьогодні від вас від’їжджаю
Я сьогодні п’яна, не буду палити
Я так счастлив
Я твоє життя не проживу
Я Тебе кличу, кличу, йди
Я тебе любила
Я тебя никогда не забуду
Я тихой радостью дышу
Я удивляться никогда не перестану
Я—українка!

30
44
105
19
44
1
4
28
120
41
52
29
50
39
76
39
7
47
39
63
1
7
4
63
27
8
62
23
38
44
32
21
47
1
119
42
19
1
1
1
1
1
58
32
19
10, 30
4
19
51
21
1
112
50
50
42

Я хотел один побыть
50
Я хочу бути моряком
76
Я хочу прославити руки Христа
21
Я чекаю Миколая
41
Я чекаю тебе
37
Я чекаю тебе, мій коханий
37
Я—Шумахер на Млечном пути!
39
Я щаслива бути з вами!
67
Я щоб було знала, що піду від мами
4
Яблочко
122
Яблука любові
36
Яблуневий цвіт
40
Яблуня у житі
25
Яблуня
35
Яблучко зелене
74
Явір і яворина
18
Явір
70
Ягілочка
61
Як би мені мамо намисто
57
Як була я маленька
9
Як була я молодою, я корів доїла
4
Як вийду я на вулицю
7
Як вилетів сокілонько
7
Як вилетів та соколечок
7
Як високо в небо
21
Як вогонь, що зварює метали
62
Як голубиця летіва
1
Як добре з Христом
21
Як єм била єще мала
1
Як єм била іщи мала
1
Як єм ишов з Будзина до Пешту
1
Як єм ишов з Гамерики
1
Як єм ишов од милої
1
Як єм ішов без границю пруську
1
Як єм ішов з коничками
1
Як єм ішов з любовання
1
Як з Бережан до Кадри
10
Як зав’ю вінки
7
Як засядем браття, коло чари
5, 6, 9, 30
Як згадаю день судний
54
Як землю виорють гранати
55
Як ишов я з Гамерики
1
Як ізвила Галочка віночок
7
Як ішли ми мостом
4
Як ішов я з Дебречина
5, 6, 9
Як ішов я з Перемишля
5, 6
Як кральова сова
1
Як ми капустичку садили
1
Як ми коровай місили
4
Як ми можем
51
Як ми на тік воду носили
4
Як надійшла любов
18, 30
Як народився Сус Христос
7
Як панна Марія по світу ходила
1
Як піднявся сокіл над моїм віконцем
7

Як пішла я в поле жито жати
Як пішла я заміж на чужую землю
Як повіє вітер на святу Покрову
Як поїхав мій миленький
Як поїхав мій миленький до млина
Як поїхав мій миленький на базар,
до рідні
Як посію хмелю високого
Як посіяв мужик та й у полі ячмінь
Як послала мати
Як приїхав чоловік з далекої дороги
Як прилетів горобеєчко
Як святі ангели розпочнуть трубіти
Як серцем радію, що Бога я взнав
Як сів голуб та й на віконечко
Як сів Христос та вечеряти
Як служив же я у пана
Як служив я в пана
Як сорока гніздо в’є
Як ся кози розіграли
Як ся свашка напила
Як тебе не любити, Києве мій
Як тільки сон зійде з повік
Як то красно звонок грає
Як ходила та й Галочка
Як я був хлопец молодий
Як я буду в свойой мамці на одході
Як я буду з Кошиц іти
Як я буду з Кошиц машеровац
Як я була свашка
Як я волки напасала
Як я ишов без тот лес
Як я ишов без тот хотар
Як я ишов вчера г’вечір
Як я ишов од свой милой
Як я ишов од свой милой,
ищи не бив ден
Як я ишов поза гумен
Як я ішов без тот хотар
Як я ішов з Венгер
Як я ішов з Дебрецина додому
Як я ішов коло млина
Як я ішов од своєй миленькой
Як я ішов през ліс
Як я ішов през ліс, през ліщину
Як я ішов штири милі лісом
Як я ішов штири милі поля
Як я коровай місила
Як я піду з куділю
Як я помру
Як я прийшла на свадьбочку
Як я си заспівам
Як я си заспівам двома голосами
Як я си заспівам серед села
Як я си заспівам трьома голосами

7
4
7
9
10
30
4
9
7
4
7
8
21
7
7
4
30
8
1
1
30
21
8
7
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
8
8
1
1
1
1
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Як я сиділа біля віконця
5, 6
Як я собі в нашім селі заспівам
1
Як я сой заспівам
1
Як я спала на сені
1
Як я хочу, так най буде
8
Як я шла вчера гвечер з чекання
1
Як я, браття, раз сконаю
8
Яка ж то стала велька змена
1
Яка ти мі, моя мива, парадна
1
Якби мені крила
7
Якби мені не тиночки
10, 30
Якби мені сивий кінь
5, 6
Якби мені черевики
61
Якби мені, Господи, свекрухи діждати
7
Якби не я
1
Якби я був Полтавським соцьким
9
Якби я мала крила орлині, якби я вміла
літати
4
Якби я мала орлині крила
6
Якби я мала орлині крила.
(Сухая верба)
5
Яке Дитятко на руках
31
Яке м дівча любив (зелене м посіяв)
1
Який ти добрий, Боже
74
Які ото квіти красні
8
Яко Дух пройдє нєм
14
Яко по высот нєбєсный
14
Яко той позна созданиє
14
Якщо калина не цвіла, то й не ламай
калину
4
Ялинка
76
Яне, Яне, святий Яне
1
Яничку златовлас
1
Янку, Яничку
1
Яно, Яно, не пий воду
8
Янчик коня поїв
1
Яркая звездочка
19
Ярок
123
Ясени
18, 30
Ясна зірниця світова (Богданів марш)
38
Ясна на небі зірка
31

Ясний промінь із неба спустився
Ясніший від сонця
Ясталевар
Ястреб
Яшки-канашки
Аы вхождєнїє прєчистия зрящє
Ао
А
Ао
Ао
А
А
Cantec
Cantec razases
Cantecul marinarilor
Ce mai avere mai
De-ar fi mandra
Foaie verde merisoru
Frunza verde de mar dulce
Hej, sokoly
La cansone di mamma
La miiloc de codru des
Lacrimioare
M’am pogorit din de sus...
Mai badita mai!
Of a mea fetita
Pavel Pavelas
Pe sub luna pe sub stele..
Pe-al nostru steag
Pierde vara
Romanul
Santa Maria
Sarbul si sarboaica
Si era la ora a sasa
Tatal nostru
Tatarul
Tricolorul
U czystym polu poieleniala
Vai de cela ce iubeste
Valcule Valcutule

21
1
28
123
122
14
14
14
14
14
14
14
68
68
68
68
68
68
68
30
55
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
55
68
68
68
68
68
4
68
68

Покажчик перших слів тексту вокальних творів
"А Боже мій, Боже, Боже мій
найвищий..."
"А в чистім полі ген калина..."
"А вже вечір вечоріє, сонечко низіє..."
"А вже третій вечір, як дівчину
бачив..."
"А відси гора, відси другая..."
"А де ж тота доріженька
з Пермишля до Львова..."
"А де тота студенічка, што голуб
купався..."
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1
80
1
10,
30
1
1
1

"А Ерема жил на горке..."
"А за вікном пахуче літечко..."
"А за нашом заградочком ясне
сонце світит..."
"А за нашом хижом копа сена..."
"А завийся, дівко біла, і стань коло
відвірка..."
"А зайка, зайка, бела горностайка..."
"А звідси гора, звідси другая..."
"А звідси гора, звідти другая..."
"А із гори вода тече, тече-виливає..."

118
44
1
1
8
123
1
1
8

"А й ми ся погостили, челядко,
челядко..."
8
"А літа десь за обрій спішать..."
52
"А люляй мі, люляй, дітино од Бога..."
1
"А ми прийшли сесю хижу мало
звеселити…"
8
"А ми прийшли, прийшли сватачики,
стали коло хати..."
8
"А ми собі ізмелеме, а ви собі товчіть..." 8
"А ми старі не молоді, коби-сьме
здорові..."
8
"А мій синочку, та мій молодісінький..." 7
"А мій татусю, та мій ріднесенький..."
7
"А місто спить..."
35
"А на нашій молодици біла шлаєрина..." 8
"А під нашим окенечком лучка зелена..." 1
"А під нашим оконечком красна
заградка..."
1
"А пониже озера стоїть липа зелена..."
1
"А там долов при Дунаю сивий голуб..." 1
"А ти, дівча шалене, шалене..."
1
"А у нашому дворі..."
75
"А ци ми ся не любили, ци ми ся не
знали..."
8
"А чи бачив ти, як шевчик..."
74
"А чия то крайня хата, що я її не знаю..." 8
"А чия то хата, хата при долині..."
1
"А що тото за чоловік, що ся жони
боїть..."
8
"А я зайшов до бирова, що бирівка діє..." 8
"А я пам’ятаю щасливий твій сміх..."
27
"А я собі заспіваю, бо я собі годен..."
8
"Ад разрушил Агнец Божий, эту весть
несут века..."
19
"Адам и Ева, сотворенные для
счастья..."
49
"Аксион эстин ос алифос..."
54
"Алилуя, алилуя, алилуя..."
12
"Алілуя, в небесах славлять Анголи
Христа..."
21
"Аллилуйя! Пойте вместе дети Земли..." 19
"Алло! Товарищ Кисилев..."
24
"Ангел вопіяше благодатній..."
13
"Андрій Первозванний предрік тобі
славу..."
42
"Ани мі не вечер, ани мі не рано..."
1
"Ах пора приходить, треба умирати..."
8
"Ах ты жизнь моя зима—Колыма..."
63
"Ах, ты, вербонька, верба гибкая..."
74
"Ба тко бетяр, ци не я..."
8
"Бабушка любимая..."
26
"Багато є в світі країн неозорих красою..." 52
"Багряний лист, як цвіт кружля..."
30

"Бандо, бандо, бий майдуже,
ея-гоя-гой..."
8
"Батьку, ми ровесники з тобою..."
17
"Бе, ме, я рогата..."
78
"Без тебе, Олесю, пшеницю возити..."
30
"Безсмертники зростила мати..."
55
"Белая береза..."
38
"Белые снежинки, жители небес..."
19
"Бережи, мій Боже, Україну..."
52
"Бережно землю снегом укрыл Бог..."
50
"Березнем він зветься..."
74
"Берешь гитару бережно, привычно..." 50
"Берізонька мила ласкаво всміхнулась..." 76
"Берізонька мила..."
52
"Беру лен, беру лен, борозду за
тижден..."
1
"Бєзгрешного Христа распяли иудеи..." 62
"Библия чудная Книга..."
19
"Бив мене муж три рази юж..."
1
"Бива любов, бива межде нами двома..." 1
"Била жінка мужика, за чуприну
взявши..."
17
"Била мене мати березовим прутом..." 5, 6
"Била мене моя мати за файну дівчину..." 8
"Били мене, били, я не бив нікого..."
8
"Бистриця горіла, аж корчма дудніла..." 1
"Бі-бі—машина каже..."
25
"Біг на свято колобок..."
25
"Бігав дощик по квітках..."
25
"Бігла росами лисичка..."
78
"Бігло, бігло козенятко льодком..."
74
"Біжить в Дніпро ріка Ірпінь і грає синь
нестримних вод..."
44
"Біжить стежина до Дністра..."
36
"Біла береза в печі не була..."
30
"Біла квочка чубарочка..."
74
"Білі айстри мені подаруй..."
45
"Біліли вишні, яблуні біліли, я вітерців
чекала, як сватів..."
44
"Біло-біло бігла-бігла..."
28
"Більше двісті років як козак в неволі..." 8
"Більше, ніж саму себе..."
76
"Біля моря я жила, там де хвиля з під
весла..."
44
"Благородна і чарівна..."
37
"Благословен Бог і Отець..."
62
"Благословен Господь во веки и веки..." 58
"Благослови, душа моя, Творця..."
54
"Блажен муж, що не йде..."
12
"Блажен тот день..."
62
"Блажен, кому прощено беззаконня..." 62
"Блаженны вы, сердца неравнодушные..." 58
"Блискать, гримить, дробний дощ паде..." 8
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"Бог для людства є Спаситель, друг
найкращий вірний мій..."
21
"Бог зі мною, Бог зі мною..."
51
"Бог мой, пред Тобою стою..."
50
"Бог—наймудріший у світі Творець..." 27
"Бог посылает все для нас..."
19
"Бог Предвічний народився..."
31
"Богові призначений..."
75
"Боднарка, Боднарка, округла, як таляр..." 1
"Боже мій, я молюсь за Вкраїну..."
52
"Боже, Отче милостивий..."
52, 76
"Божье Слово в сердце есть..."
19
"Болить мене головочка та й межи
плечима..."
8
"Большая звезда на небо взошла..."
19
"Больше я тебе не позвоню..."
20
"Большое яблоко"—наш город
называют..."
63
"Босоніж стежка пробіжить..."
72, 77
"Босоногі стежки..."
45
"Бочкарику молоденький, як тя не
любити..."
8
"Брат мій рідний пише, що в Краю бідує..."8
"Братіку, у нас є пісня..."
36
"Браточки мої, соколочки..."
7
"Був близько Ти..."
51
"Бувайте здорові, дорогі пороги..."
1
"Бувають люди з Ангелами схожі..."
41
"Буде свадьба, буде, будеме співати..."
8
"Будем край наш захищати..."
76
"Будем край свій захищати..."
55
"Будет вечером у нас и тепло и уют..." 19
"Будеш ти, мамичко, горенько плакати..." 1
"Буйний вітер гуде..."
55
"Буйно цвітуть вишники..."
38
"Була осінь в місті Лева..."
41
"Була у натовпі заплакана Марія..."
52
"Були в нас дні—у яблуневім цвіті..."
27
"Були ми з тобою..."
55
"Було: в багнюці я сидів..."
51
"Бунэ Сара!—Сказал ты в тот вечер..." 26
"Бучку, при поточку, чом ся не
розвиваш..."
1
"Буяє все в весняному цвітінні..."
23
"Бывший подъесаул уходил воевать..." 112
"Был еще недавно я любим и мил..."
105
"Были вольные здесь хутора..."
24
"Были вы друзья..."
49
"Было в глаз мне, а не в бровь..."
56
"Было небо выше, были звезды ярче..." 110
"Было слово и будет—вначале..."
24
"В багрянице стоишь Ты..."
58
"В білі гори заволаю..."
78
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"В больших домах тепло и свет..."
19
"В Волосянці война була, козаки ся
били..."
8
"В гаю зелененьким вода тече..."
8
"В гаю зеленім соловій співат..."
1
"В глазах твоих печальных..."
49
"В городах, где зимою не видно зари..." 107
"В городі вишенька, в городі калина..."
1
"В грустный час..."
63
"В день радостный, день сочитания..." 49
"В дитсадочку свято..."
75
"В жизни давно я понял..."
111
"В жизни нередко бывает такое..."
24
"В загороді розалки, гяцент процвітає..." 8
"В зажуренім небі клубочаться
хмари..."
27
"В заметілях осені смереки..."
27
"В зеленім гаєчку пташечки співають..." 8
"В зеленім гаю древко рубают..."
1
"В зоряну ніч липневу до лісу я піду..." 71
"В імлі років твої сліди..."
45
"В казках бувають таємниці..."
81
"В канун Рождества что тебе пожелать..."50
"В Києві "Криниця".."
25
"В кінці греблі шумлять верби, що я
посадила..."
60
"В лісі між кленами, де ми з тобою
ходили..."
25
"В маминому дворику квітка
розцвіла..."
42, 74
"В мене були тумани..."
55
"В мерехтливих росах знов іде
світання..."
38
"В мире много домиков и улиц..."
26
"В мире, где кружится снег
шальной..."
63, 110
"В місті Вифлеємі сталась новина..."
31
"В моєму домі фотокартка на стіні..."
28
"В море волны бушуют..."
58
"В Мукачеві, над річкою швидкою..."
20
"В нас живе веселий котик..."
75
"В нас молодий, як косиця, молода—як
пава..."
8
"В нашім керті ягоди, малини..."
1
"В небе ангельское пенье..."
73
"В небі біла хмарка ворухнулась..."
20
"В небі жайворонки в’ються..."
76
"В небі засяяли зорі казковії..."
38
"В небі зіронька ясно світиться..."
70
"В небо смотрит без опаски..."
19
"В недолі день озвешся Ти..."
51
"В ночном саду прозрачно и светло..." 31
"В Освенциме сегодня тишина..."
85

"В Палестине Царь родился в те далекие
года..."
19
"В память тех, кто сожжен, кто рассеян
по ветру..."
64
"В перший клас ми йшли несміло..."
25
"В платті білому берізка..."
38
"В праздник благодарности..."
47
"В реку смотрят облака..."
110
"В розовом царстве далекого
детства..."
19
"В саду гуляла, квіти збирала..."
5, 6, 60
"В саду співають солов’ї..."
22
"В серпневій тиші в надвечір’ї
ластівка..."
35
"В синь Карпат, ген-ген, ген-ген..."
41
"В сись вівторок неділь сорок,
як ня мати била..."
8
"В стране небесной, желанной..."
48
"В твоїх очах лукавий сміх..."
41
"В темнім лісі, в гаю зелененькім..."
1
"В темно-синем лесу..."
111
"В теще спрятана невеста прежних
дней..."
24
"В тихий вечер склоняю..."
32, 47
"В том мае сорок пятом по весне..."
63
"В трепете, чуть дыша..."
50
"В хрустальной красоте ночной..."
47
"В цей святковий час..."
78
"В шахтерском глубинном краю..."
24
"В шелесті калини
77
"В штирнастім році смуток настав..."
1
"В шумном балагане любят
собираться..."
63
"В шумном зале ресторана, средь
веселья и обмана..."
112
"В этой жизни Бог меня нашел..."
58
"В этот светлый ранний час..."
58
"В эту ночь свершилось чудо из
чудес..."
48
"В’ється до хати стежина..."
38
"В’ється круто стежина..."
38
"В’ється наче змійка..."
5, 6
"В’ється річенька в’юнка поміж
осокою..."
27
"В’ється, наче змійка, неспокійна
річка..."
30
"Ваш союз прекрасный Бог
благословил..."
49
"Ваши судьбы—это ваши песни..."
38
"Ввечері, коли місяць сріблястий..."
36
"Вдалині за селом зеленіють поля..."
36
"Вдивляється мати у ключ
журавлиний..."
27

"Вдоль обрыва по-над пропастью, по
самому краю..."
63
"Вдягнув мені коханий віночок
барвінковий..."
27
"Велик Господь, Он чудеса творит..."
48
"Великоднії свята..."
41
"Вербова гілка зацвіла..."
67
"Вертався лелека..."
36
"Весна з теплом до нас прийшла..."
75
"Весна заплітає усміхнено коси..."
35
"Весна-красна, теплое летице..."
122
"Веснонька прийшла..."
41
"Веснонька співає..."
78
"Весняна вродила..."
78
"Весь мир поет..."
19
"Весь цей час були ми з вами..."
80
"Ветер истории дует нам в спину..."
24
"Ветерани, ветерани..."
24
"Вечер низкие тучи подарит..."
39
"Вечер черные брови насопил..."
38
"Вечір зимовий настояний дивними
чарами..."
44
"Вечір на дворі, ніч наступає..."
10
"Вечірні вогні закружляли несміло..."
29
"Вже верба плакуча коси розпустила..." 41
"Вже весняний первоцвіт
прокидається..."
72
"Вже вечір спустився на
синь-небокрай..."
28
"Вже грає веселка барвиста..."
38
"Вже давно не живу я у хаті..."
38
"Вже давно, давно я мрію..."
70
"Вже за нашу стріху заховалось
сонце..."
36
"Вже закінчився останній урок..."
25
"Вже пізня осінь знов голосить
вітром..."
52
"Вже по-осінньому ліс мене, як мить,
пригортає..."
35
"Вже розквітла акація біла,
отаман біля неї стояв..."
44
"Вже сині крила опускає вечір..."
36
"Вже сіло сонечко за гаєм..."
10
"Вже стомилась днинка виглядать
весну..."
79
"Вже так сонечко не гріє..."
41
"Вже, Онисько, не прощу..."
40
"Взимку білу полотнину..."
77
"Ви сьогодні повінчались..."
49
"Ви, рідні мої, пам’ятайте мене..."
8
"Виберайся, Ганцю, виберай, виберай..." 1
"Виберайся, Марисю, виберайся з
нами..."
1
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"Виберайся, сину, в щасливу годину..."
1
"Виглядаю тебе ще з весняних доріг..." 18
"Видно осень—пора отворотная..."
38
"Вижу, солнце скрылось..."
58
"Виїжджай, фурмане, бо юж на тя час..." 1
"Вийди, вийди сонечко..."
74
"Вийди, дівко, вийди попід білу стіну..." 8
"Вийша ніч в вбранні новому..."
41
"Вийшла мати з хати, стала на
горбочку..."
8
"Вийшов молодий вовчок..."
78
"Виноградную косточку в теплую землю
зарою..."
63
"Вирізав я із верби..."
20
"Виростеш ти, сину, вирушиш
в дорогу..."
30
"Висне небо сине..."
76
"Високий бережок, бистра водичка..."
1
"Високо стоїть на Голгофі орган..."
8
"Витрушує зорі із неба світанок..."
45
"Вишиванку вишивала навесні..."
55
"Від спеки мліє синє літо..."
75
"Віддай мене, моя мамко, за кого
я кажу..."
8
"Віддала-сь ня, моя мамко, за ледабідочку..."
8
"Віддзвеніло літо в запашних покосах..." 27
"Відзвеніла весна. Крізь співучі гаї..."
27
"Відкликається пісня луною..."
37
"Відклонюся в’д свої мамки на сіннім
порозі..."
8
"Відкрий мені душу, сопілко..."
45
"Відлунав останній дзвоник і для нас..." 42
"Віднеси мене, любий, у поле
неоране..."
27
"Відспівали всі дзвінки..."
78
"Віє вітер, віє буйний, дуба нахиляє..."
8
"Візьму кохану на Говерляну..."
41
"Війна, війна, війна..."
71
"Віки створив Ти, наш вічний
Спаситель..."
21
"Вісті радісні лунають в кожну
хату нині..."
8
"Вітаєм вас зі святом золотим..."
49
"Вітається до кожного..."
74
"Вітаю сонце щиро я..."
35
"Вітер в гаї нагинає..."
77
"Вітер віє, сонце гріє..."
74
"Вітер віє-повіває..."
77
"Вітер сильний і холодний налетів..."
25
"Вітри твої, Вкраїно, вільні..."
39
"Вічка ми ся прикурили, бо в колибі-м
спала..."
8
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"Влітку на світанку..."
75
"Вновь земля ожила..."
47
"Вновь о том, что день уходит с
Земли..."
107
"Во всех часах—тик-так, тик-так..."
74
"Во ім’я Отця і Сина й Святого Духа..." 62
"Во французской стороне..."
111
"Возрадуйтесь же, люди..."
19
"Вокзал стривожено гудів, відходив поїзд
мій на Львів..."
41
"Волошки у житі, росою умиті..."
38
"Воляре, воляре, де ви воли пасли..."
1
"Воляре, воляре, де сте воли пасли..."
1
"Вона бачила горе і сльози..."
37
"Вона дивиться вдаль з-під руки..."
76
"Ворожила нічка темна..."
80
"Воскликнем днесь всі язиці об
Миколаю..."
13
"Воскрес Ісус от гроба, радость велія..." 8
"Вот и время пришло золотое..."
39
"Вот и осень опять к нам в окошко
стучится..."
56
"Вот и стали на год старше..."
50
"Вот на свадьбу званые собрались..."
49
"Вот опять прошла молва и задела
душу..."
107
"Вот Первое настало сентября..."
39
"Вот чудеса, вот чудеса..."
73
"Вот я колья тешу..."
118
"Вперше над світом..."
55
"Врач сказал
63
"Время быстро ушло..."
39
"Время зажечь нам огонь Прометея..." 24
"Вродилися терки меже горами..."
1
"Все допитується дівчинка у клена..."
25
"Все как-будто шло своим путем..."
110
"Все на свете люди знают..."
74
"Все робота й робота..."
24
"Все, що росте на українському
городі..."
42
"Всевишній Боже світу володарю..."
76
"Всегда не могут быть рядом люди..." 111
"Всі народи, що живуть на Україні..."
24
"Всміхається промінь із вікон..."
72
"Всміхнулась квітучими косами..."
35
"Всміхнулись привітно зелені
Карпати..."
35
"Вспомним первые школьные годы..." 48
"Вставайте, мамо, бо уже ранок..."
37
"Встала весна чорну землю сонну
розбудила..."
76
"Встала весна чорну землю..."
77
"Встань, прислухайся, друже..."
21

"Встречаю на коленях новый день..."
48
"Втоди єс мя, втоди, мій миленький
зрадив..."
1
"Вчителько наша, добра і строга..."
74
"Вчора було літо, завтра буде зима..."
8
"Вчора кукли свої..."
39
"Вы сидите напротив в вагончике..."
26
"Вьется лентой дорога..."
50
"Гаєм зелененьким вода тече..."
1, 8, 10
"Гайда, люлю, дітинице, маленька,
маленька..."
8
"Ганічко, любічко, не кашлей..."
1
"Гарно в нашому садочку..."
74
"Гаснуть десь за обрієм літа..."
40
"Где взять мне слов, чтоб выразить все
чувства..."
50
"Где вы, друзья и приятели..."
62
"Где-то в мире есть сказочный лес..."
39
"Где-то на белом свете..."
111
"Гей дась, там, де чорні води..."
30
"Гей же, до бою, браття, за волю..."
8
"Гей з-за лісу, гей з-за лісу,
з-за темного гаю..."
10
"Гей у лузі червона калина
похилилась..."
30
"Гей, бодай тя мій милий, три кольки
кололи..."
8
"Гей, браття-опришки, долийте
горілки..."
10
"Гей, га, у таночок..."
9
"Гей, дівчино-любко, буковинська
зірко..."
27
"Гей, згадаймо, браття, ту годину..."
80
"Гей, нуте, хлопці, славні молодії..."
10
"Гей, нуте, хлопці, славні молодці..."
9
"Гей, піду я знову в голубінь
Дністрову..."
36
"Гей, розвивайся зелений байраче,
завтра мороз буде..."
60
"Гей, у Стеблеві над рікою..."
38
"Гей, чарується, гей, милується..."
75
"Ген до школи мама квочка..."
74
"Ген там, ген там, за Дунаєм
висока гора..."
8
"Гефсиманский сад, Гефсиманский сад..."47
"Гідно щоб життя прожити..."
41
"Гіркий, страждальний, незабутній..."
37
"Гляну в небо синє..."
79
"Глянь дитинонько солодесенька..."
78
"Говори, говори! Я люблю тебе
слухать..."
67
"Говорила мати у літа далекі..."
46
"Голос літа в морі квітів..."
78

"Голуб на черешні, голубка
на вишні..."
30
"Голубе, голубе, як красно гуркаєш..."
8
"Голубые глаза..."
26
"Гомонять, що я сирітка..."
74
"Гоп, гоп, гу-гу-гу..."
74
"Гора, гора і долина, не видів єм дівча
з Угрина..."
1
"Горами, долами, при яречку..."
1
"Горе, доле ходжу, не виджу никого..."
1
"Гори мої, гори, зеленії бори..."
1
"Горі гай, долу гай, понад Тису,
Дунай..."
8
"Горі селом іду, на сивім конику..."
8
"Горіла золотом свіча..."
45
"Горобинонька сумна..."
41
"Города где я бывал..."
63
"Городок наш разделяет река..."
105
"Горят в ночи гирлянды звезд..."
47
"Горять вогні з усіх сторін..."
72
"Горять променисто вогні мого міста..." 80
"Господа хвалите Ангелы..."
73
"Господарю наш прид же ти до нас..."
1
"Господи, твоя милость велика..."
58
"Господь—всіх творець, чудо сотворив..." 8
"Господь на небесах Один..."
47
"Господь! Владыка в небесах..."
58
"Господь, любви твоей свет сияет..."
32
"Господь, тебя я тороплю..."
48
"Господь, я славлю Тебе за все,
що Ти зробив..."
32
"Готуй мені збрую, готуй мені коня..." 10
"Гоя, гоя, коло поля вимий ножки..."
1
"Грабай же лем, моя мила, ой, то сіно
зелене..."
1
"Грабанє, грабанє, би зме дограбали..."
1
"Грає вітер, у сопілку виграє..."
27
"Грає море зелене..."
30
"Грают в корчмі, грают, аж корчмичка
дуднить..."
1
"Грают, бубнуют, а ми іще пиєме..."
1
"Гримотять литаври, стяги
пломеніють..."
80
"Грязные ручьи бегут..."
50
"Гудачкове, грайте, паробце,
танцюйте..."
1
"Гуком-перегуком дихає весна..."
45
"Гуляє вітер і мені весь час шепоче..."
39
"Да, Господи, с Тобою я согласна..."
47
"Давай згадаєм юності пісні..."
24
"Давній дуже був Ярема, хатній
господар дід жив..."
9
"Давно не снить вже розпашіле літо..." 45
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"Даже если слезы по щекам бегут..."
50
"Дай ми, мила, дай ми, що-сь ми
обіцяла..."
8
"Дай руку Христу..."
52
"Дайте руки друг другу..."
49
"Дала мене моя мамка, та дала, та дала..." 8
"Далеко від дому, у небі чужому..."
36
"Далеко, далеко, в далеких світах..."
20
"Далеко, далеко, на небі далеко..."
21
"Дам я яловицю ще й сивого коня..."
8
"Дам я яловицю..."
8, 9
"Даруймо матусі усміхнені миті..."
35
"Два півники, два півники горох
молотили..."
74
"Два сердца забилось в груди..."
49
"Две руки пред Богом ныне
съеденились..."
49
"Две руки пред богом ныне..."
58
"Дві голуби воду пили, а два комутили..." 1
"Дві дороги-доріженьки..."
43
"Дві стежини, дві дороги..."
49
"Дві тисячі років тому..."
20
"Де берізка срібна коси розплела..."
72
"Де в плавнях червоніє верболоз..."
24
"Де влітку ти був, деркаче..."
74
"Де калиною пахнуть світанки..."
80
"Де подіти печаль за тобою в ясні літні
ночі..."
27
"Де Славути вплітаються хвилі..."
24
"Де смерічки стрункі..."
55
"Де Солотвина блакитна..."
43
"Де сонце іскриться..."
29
"Де ти, білочко, живеш..."
74
"Де ти, дубе, ріс, ріс, та й не розвивався..." 8
"Де ти, любов моя, де сподівання
18
"Де точились бої..."
55
"Де трави цвітуть навесні..."
42
"Де чистії води течуть джерелами..."
21
"Де я іду, сам не знаю"
17
"День народження у мене..."
71
"День народження у нас..."
78
"День обычный клонился к закату..."
39
"День святого Миколая святкують
століття..."
8
"Дес бив, Янічку, дес бив до рана..."
1
"Десь бив, Янічку, десь бив до рана..."
1
"Десь не за нашим вікном..."
25
"Десь у темряві нічній..."
22
"Дети, сегодня с лучистых небес..."
47
"Детский хор поет об Иисусе..."
19
"Детство незаметно пролетело..."
49, 50
"Дзвенить над світом..."
78
"Дзвенить у зорях небо чисте..."
18, 30
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"Дзвонить, грає срібна річка..."
20
"Дзень, дзень, дзень-дзелень..."
34
"Дивися, дівчино, де суха тополя..."
1
"Дивлюсь я на небо та й думку
гадаю..."
10, 30
"Дивлюся в криницю..."
45
"Дивная новина, дивная новина..."
31
"Дивная старая Книга Библия..."
19
"Дивная, дивная новина..."
19
"Дивну новину світу звістили..."
21
"Дили-дили-дили-дили..."
71
"Дихають тихо акації ніжні..."
38
"Дівча, штос думало, колис мене
любувало..."
1
"Дівчата, дівчата, що ви думаєте..."
8
"Дівчата-сестриці, минають м’ясниці..." 8
"Дівчатко, дівчатко, повідж мі наразі..." 1
"Дівчатко, што робиш в росі студеной..." 1
"Дівчатко-квіточок, десь діло віночок..." 1
"Дівчина сплела вінок..."
20
"Дівчино з Осою, посади тополю..."
8
"Дід Мороз раненько став..."
74
"Діду мій, дударику..."
61
"Дідусь коника сідлає онука навчає..." 44
"Діти мої, діти, люблю всіх вас дуже..." 1
"Для всіх зоря зійшла ясна..."
72
"Для мене лиш ім’я Ісуса..."
52
"Для меня нет тебя прекрасней..."
105
"Для меня счастливые мгновенья..."
49
"Для многих путь еще далек..."
58
"Для тех людей, кто мучим жаждой..." 58
"Дні такі погожі, і пора весняна..."
38
"Дніпре мій єдиний, радосте,
перлино..."
28
"Дніпровськії гори, дніпровськії
хвилі..."
38
"Дня Святого Миколая..."
22
"До вікна мойого..."
18
"До Ісуса приходжу, Він—мій цар і
спасіння..."
21
"До маленьких діточок..."
75
"До мого вікна підійшла весна..."
70, 74,
76
"До сего места я пришел"
62
"До серця прийдуть почуття..."
49
"До Стеблева не йду, а лечу я..."
38
"До тебе, Боже, в молитві лину..."
55
"Добра Вам і щастя! Такі побажання..." 22
"Добра ніч, дівко біла, добра ніч, добра
ніч..."
8
"Добрая, влюбленная..."
64
"Добре було дівочити, дівочков
ходити..."
8

"Добре тому в Гамерици, що май жінки
дві..."
"Добрий вечір, лисонько, куди йдеш..."
"Добрий мед—ведмежа вдача..."
"Добрі в Гамерици, як иде робота..."
"Довкола верби розпустили коси..."
"Догорает лучины огарок..."
"Дождь за окном шумит..."
"Доле моя, доле моя..."
"Доле моя, доле, доле нещаслива..."
"Долина, долина, глубока долина..."
"Долина, долина, долина букова..."
"Долом, роздолом..."
"Донько моя солоденька, а й сивий
голубе..."
"Дорогі ви мої односельці..."
"Достигає ожина—синьо-сизий
вогонь..."
"Достигають черешні і троянди
в цвіту..."
"Достоин чести..."
"Достойно есть, якого истину..."
"Достойно є і це є істина..."
"Дощем дрібним..."
"Дощик грає, виграває..."
"Дощик, дощик, дощику..."
"Дрімало тихо вечірнє небо, і стан
пастуший спокійно спав..."
"Дробний дожджик падат, милий коня
глядат..."
"Друг, Иисусу ты поверь..."
"Друг, смотри, как время мчится..."
"Дружба я си, дружба, а капелюша не
мам..."
"Дружба я си, дружба, така моя
служба..."
"Дружба! дружба..."
"Друзья мои, у каждого дорога..."
"Дуб, дуб зелений, зеленоє листя..."
"Дубочку зелений, та вже по дубови..."
"Дубу, дубу, чоботята, по леду,
по леду..."
"Дуже рано сонце сходить, ввечері
заходить..."
"Дуката м дав, жебим з нев спав..."
"Думалас си, мамцю, же ся мя
не збудеш..."
"Дунай в море воду несе..."
"Дунаю, Дунаю, бистра вода твоя..."
"Дупельце хвостиком причинить..."
"Дух Святий, Тебе вітаю..."
"Дух Святой, благословенье..."
"Душа моя співає, Богу складає хвалу..."
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"Душой Тебя, Господь, я славлю..."
58
"Дякуємо ми вам, куме, за вашу
гостину..."
8
"Еврейское местечко Синагога..."
63
"Егей сяду за столиком та й писемце
пишу..."
8
"Егей, не плач ти, Маріко, най ти плаче
отець..."
8
"Егей, сиві волки, сиві, писаноє ярмо..." 8
"Ежедневно меняется мода..."
107
"Ей Боже милостивий, що маю робити..." 8
"Ей вийду на вулицю, ей, та й
пороззираю..."
8
"Ей вийте, дівки, вінки, бо вже день
біленький..."
8
"Ей доле моя, доле, пером би тя вбила..." 8
"Ей іду, куди йду, корчми не минаю..."
8
"Ей мамко солоденька, купи ми
гребінець..."
8
"Ей маю родиниці півсела, півсела..."
8
"Ей моя білявина, ей мало баламутна..." 8
"Ей пой, Маріко, йграти, пой, Маріко,
йграти..."
8
"Ей прийди до ня, хлопче, як ся
звечоріє..."
8
"Ей пряду я, попрядую, клоча на
повісмо..."
8
"Ей стара дівка, стара рада би ся
вддати..."
8
"Ей стара моя, стара, будь до ня
ласкава..."
8
"Ей старій треба гуту, аби ’ї убила..."
8
"Ей що ся, легінику, додомочку пазиш..." 8
"Ей, Боже, коби-м не вмер лише на
войночці..."
8
"Ей, горі йду, долу йду, ей, моя хижка
крайня..."
8
"Ей, гуле-гуле, гуси, на воду..."
1
"Ей, дівчатко пишне, горе себе несе..."
1
"Ей, дружба я си, дружба, ей гірка моя
служба..."
1
"Ей, дубе зелененький, чомусь не
розвився..."
8
"Ей, кедь би-м знала, милий, ош ти мій не
був би-сь..."
8
"Ей, куме, каже, куме, ей, солома ся
суне..."
8
"Ей, люляй мі, люляй, моя ти дитино..." 1
"Ей, люляй мі, люляй, сиви очка стуляй..."
1
"Ей, не плач, дівко біла, пуд зеленим
вінком..."
8
"Ей, рекруто зелений, будеш ти
червений..."
8
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"Ей, роблю у заводі, ей, глипну на
явора…"
8
"Ей, травичка зелена, ей, зеленівася..."
1
"Ей, уйди, стара мати, та стань на ворота..." 8
"Ей, фраїрове штири, ей, про што сте ся
били..."
1
"Ей, цисарю, цисарю, планно ти ся
веде..."
1
"Ей, цісарю, цісарю, планно ти ся веде..." 1
"Ей, я старий, я старий..."
1
"Ей, яка ти, Росіє, широка та довга..."
8
"Если друг оказался вдруг..."
63
"Если друг повернулся спиною вдруг..." 58
"Если любовь не сбудется..."
105
"Если так придется друга в жизни
встретить..."
63
"Если у Вас нету дома—пожары ему не
страшны..."
109
"Если утром просыпаясь, ты не
радуешься свету..."
50
"Естрадний шлях, як із варяг у греки..." 24
"Есть в буднях свой невидимый полет..." 65
"Есть в мире много имен ласковых..."
47
"Есть вечная и временная ценность..."
58
"Есть волшебник..."
20
"Есть под небом единственная та..."
49
"Есть у нас в районе Молдаванки..."
63
"Есть улицы центральные..."
105
"Є багато країн на землі..."
76
"Є багато пісень на світі..."
23
"Є Біблія у нас, а в ній Божі слова..."
21
"Є в кожному серці частинка добра..." 41
"Є дівчинка Снігуронька..."
75
"Є крамниця на горі..."
51
"Є на горі монастир, та ще не святився..." 8
"Є на світі багато доріг..."
35
"Є на світі золото і срібло..."
52
"Є на світі мама—осінь золота..."
76
"Є на світі справжня любов..."
51
"Є пісні про сонечко..."
76
"Є така країна—Українія..."
25
"Є у кожної дитини, навіть сиротини..." 54
"Є у кожної дитини..."
72
"Є у мене вишиванка..."
42
"Є у мене постільочка з троякого древа..." 8
"Єдин свят, єдин свят..."
12
"Єдинородний сину"
12, 13
"Єдна гора, дві гори, мої гори зелени..." 1
"Жалую, банную, жаль ми не поможе..." 8
"Жаль мі, жаль мі, же не мам пінязи..."
1
"Жально мі тя, жально..."
1
"Жара! Какое солнце..."
74
"Жеби не та кума і не та дітина..."
1
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"Женив бим ся, біда моя..."
1
"Женися, небоже..."
8
"Жив велетень один колись..."
81
"Жив на світі стрибунець, цвіркунчиком
звати..."
44
"Живе в полоні довго, наче пташка..."
81
"Живут три друга во дворе..."
74
"Жизнь в мире твоя коротка..."
58
"Жизнь долгой повестью печальной..." 58
"Жизнь искрилась..."
50
"Жил да был черный кот за углом..."
63
"Жила маленька сіра мишка..."
25
"Жил-был у бабушки..."
119
"Життя наче море..."
52
"Жіноча доля, мов світанок..."
22
"Жовто-блакитний стяг над нами має..." 8
"Жовтогаряче сяйво..."
25
"Жук-Жученко сажотрус..."
74
"Жук-жученко—сажотрус..."
80
"Журавлику мій сірий..."
25
"Журавлиной грустью в поднебесье..." 56
"Журилися, раківчани що я в біду
впала..."
8
"Журнал цей незвичайний і мудрий і
повчальний..."
44
"З барвистих квітів рідної землі..."
42
"З вариської касарни хлопці позирали..." 8
"З глибокого століть нашарування..."
41
"З давен ношу я дарунки..."
78
"З далекого краю..."
18
"З маленьких років пестить піснями..." 55
"З мочила, з мочила, з мочила..."
8
"З народження Шипіт загублені мрії..." 35
"З неба падають сніжинки на дерева..." 76
"З новим хлібом-урожаєм..."
78
"З отчого порогу..."
36
"З розпуки б’ється в камінь сірий..."
55
"З хрому ловкі чобітки..."
75
"З чистої криниці зачерпну водиці..."
44
"З ясним сонцем вигравали..."
41
"За борами бори..."
42
"За веселковим небокраєм..."
72
"За вікном білий сніг рівнесенько
стелиться..."
44
"За вікном моїм—вже осінь..."
20
"За вікном, за вікном..."
79
"За все, що маю, дякую тобі..."
59
"За горами, за лісами лучка зелена..."
1
"За горком, за горком, але бо не за том..." 1
"За гором-кряк, під гором-пняк..."
1
"За даллю даль..."
45
"За Дунай, за Дунай, за ту тиху воду..."
1
"За літом осінь поспіша..."
18

"За решеткой сижу и с тоскою гляжу на
свободу..."
63
"За руки взявшись, від зорі..."
22
"За садом квітучим—широка межа..."
27
"За то, что раз в году бывает май..."
111
"За Україну я молю Тебе, мій Боже..."
37
"За яречком шати прала, горі, долов
попатряла..."
1
"Забіліли сніги..."
45
"Заблукав у снах наш кіт..."
78
"Забуяли в долах трави..."
78
"Забытую песню несет ветерок..."
110
"Завітав казковий вечір нам на поріг..." 35
"Завітайте до нас в гості..."
33
"Завітало в гості літо..."
20
"Завітало гарне свято..."
35
"Завіяв вітер, кіби півлітер..."
8
"Завмирає моє серце..."
22
"Загадать хочу одну загадку..."
50
"Загляните страждущим в глаза..."
47
"Загнав дідо стару бабу на студену
воду..."
8
"Заграй мі, гудачку, ей, на тонку
струночку..."
1
"Заграй мі, гудачку, на тонку струночку..." 1
"Заграй мі, цигане, співаночку тоту..."
1
"Заграйте, музики..."
1
"Загрозі дивися у вічі..."
76
"Загуди ми, гудачику, та поперебирай,
гоя..."
8
"Задивилась в небо..."
79
"Задумався старий дід в суботу
жениться..."
8
"Зажинай, зажинай, я буду косити..."
8
"Заинька у елочки попрыгивает..."
118
"Заквітчали дівчатонька стрільцеві
могилу..."
8
"Закипіло цвітом черешнево..."
36
"Закінчився дощик раптовий..."
70
"Закотилось на заході сонце..."
38
"Закрили хмари ясне синє небо..."
21
"Закружилась в белом вальсе осень..."
20
"Закружляли між ярами заметілі..."
36
"Закувала зозуленька в саду на помості,
да гей..."
60
"Закувала зозуленька за гором..."
1
"Закувала зозуленька на дворі..."
1
"Закувала зозуленька у гаю..."
1
"Закувала зозуленька, закувала та й кує..." 1
"Закувала зозулиця в старім теметові..." 8
"Закувала зозулиця на ломі, на ломі..."
8
"Закукала зозуленька за гором..."
1
"Закукала зозуленька та й повіла..."
8

"Закукала зозулиця на броді, на броді..." 8
"Закукала зозулиця, ей, сіла на ялицю..." 8
"Занадився журавель, журавель..."
74
"Запаморочно пахнуть матіоли..."
27
"Запишалося небо високе..."
45
"Заплакала Україна..."
43
"Запряжу я воли в вози..."
10
"Зарізала-м качурика, най качечка
рапче..."
8
"Засипало снігом стежки і дороги..."
21
"Засияло срібло-злото доокола..."
1
"Засмотрелось солнышко, на мое
окошко..."
20
"Заспівай когутку, на вербовім прутку..." 1
"Заспівай мені знов..."
55
"Заспівай мені пісню..."
43
"Заспіваймо коломийку, нащо
так сидіти..."
8
"Заспіваймо купальську пісню..."
22
"Заспівали попи в церкви, ея-гой..."
8
"Засріблилися роси в траві..."
45
"Заходить сонечко, заходивай..."
8
"Заходить сонце, сіда за ниви..."
46
"Зацвели поля весенние..."
56
"Зацвіли травневі роси..."
35
"Зацвіли черешні на високій кручі..."
80
"Зацвірінька синичка..."
78
"Зачарувала, обняла..."
22
"Зачем потемки, если есть фонарь..."
58
"Зачем смеяться, если сердцу больно..." 63
"Зашарілись кетяги калини..."
35
"Зашуміла ліщина, ліщина..."
1
"Зашуміли ліси, зашуміли бори..."
1
"Звездочка зажглась на небе..."
47
"Звідав бескид полонину: "Ци підеш за
мене..."
8
"Звідкись по спеченій пустелі..."
70
"Зволь нам, Мати Божа..."
77
"Звучить мелодія печалі і я у морі
самоти..."
44
"Згадай, о всемилостива Діво Маріє..." 59
"Здавалося намусе цвіло..."
33
"Здалека зме приїхали, коні ся нам
замачали..."
1
"Здесь в этом доме мы родились..."
26
"Здесь на земле все суета..."
58
"Здесь на земле одна отрада..."
48
"Здесь чайки мирно в небе реют..."
64
"Здравствуй, белокурая..."
39
"Здравствуй, мама! Опять мне
снится песня твоя..."
111
"Зелена ліщина оріхи родила..."
1
"Зелена ліщина орішки родила..."
1
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"Зелене м посіяв, зелене мі зишло..."
1
"Зелене, зелене попід гору скаче..."
1
"Зелений любисток і холодна м’ята..." 27
"Зеленіють огірочки, огірочки,
огірочки..."
8
"Зелено, зелено, коло зеленого..."
1
"Зелен-рута коло хати..."
17
"Земле, пам’ятаєш чорні зливи..."
80
"Землю Юдейську нічка вкрива..."
31
"Земля моя, земля безкрая..."
61
"Зима, как невеста, бела..."
39
"Зимовий вечір усміхається вогнями..." 35
"Зійшла з неба зірка на сцену
мистецтва..."
37
"Зійшли сніги і береги..."
79
"Зірками вкрите небо чарівне..."
27
"Змінив ми ся голос, лиш не сього
рочку..."
8
"Змінився ми ся, мамко люба,
на мадяріх голос..."
8
"Знав би я в своїм кутку..."
78
"Знав лиш Ти, що ми у світі..."
21
"Знає Вісла і знає Дніпро..."
75
"Знаю, про далекі рейси мрієш і водити
лиш авто ти вмієш..."
44
"Знов дорога повела..."
42
"Знов заграло небо..."
79
"Знов зозулі голос чути в лісі..."
5, 6, 30
"Знов кружляють сніжинки..."
75
"Знов на мене чекає дорога..."
46
"Знов радіє душа..."
43
"Знов у юнь повела мене дівчина..."
38
"Знову вечір над Дністром..."
36
"Знову землю ніч накрила..."
70
"Знову і знову, стежино, веди до
берегів..."
35
"Знову наснилось дитинство..."
30, 46
"Знову осінь у сад завітала..."
41
"Знову сонечко в небо блакитне..."
38
"Зовсім не старі бабусі наші..."
74
"Зозуленька кукат, моє серце стукат..."
1
"Зозуленько біла, де ти будеш кукала..." 1
"Зозуленько сива, де будеш кувала..."
1
"Золотава й небесно шовкова..."
29
"Золотая рыбка по реке плыла..."
67
"Золотиста осінь грає ніжну музику
свою..."
41
"Зорі нас колихали вечорові, п’янкі..." 72
"Зорі падають в покоси..."
22
"Зоряна криниця..."
22
"Зоряним небом нічка пливе..."
78
"Зродилися терки за горами..."
1
"Зростаєм ми під сонечком..."
41
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"Зростають хлопчики, синочки
ясноокі..."
42
"Зум-зум-зум..."
74
"Зупинись, кохана: дивна пісня лине..." 18
"Зустрів тебе колись я на концерті..."
44
"И землю, по которой я бегу..."
50
"И Кравчук казав: "Хлопьята..."
26
"И мама, и папа и даже тетя Двойра..." 63
"И плыло утро над Землей воскресное..." 47
"Избави нас от жадных глаз..."
24
"Изгиб гитары желтой ты обнимаешь
нежно..."
109
"Изменения в природе происходят
год от года..."
107
"Иисус воскрес и слава до небес..."
58
"Иисус родился для детей..."
47
"Иисус родился, в имени Своем..."
47
"Иисус Христос воскрес, Аллилуйя..." 19
"Иисус, Ты мой лучший Друг..."
47
"Им тогда было чуть лишь за двадцать..." 56
"Иногда о любви забываю..."
105
"Ишов милий з войни, так мі
наказував..."
1
"І барвінком, і рутою..."
77
"І біла хата і садок..."
44
"І весела, й радісна, й щаслива..."
41
"І знов гай розвився, і знову весна..."
43
"І мій таточку, та мій ріднісінький..."
7
"І мій хазяїну, мій ріднісінький..."
7
"І онуків і правнуків є, як ромашок на
літньому лузі..."
44
"І от над ним звершили фарисеї..."
62
"І світло сяє в темряві густій..."
52
"І сном би-сьте, люди добрі, та й не
придумали..."
8
"І тоді, як сніг довкола..."
61
"Іванко ся втопив, раз..."
8
"Іванку з Клянчина з чорними очима..." 8
"Іграшки самі не хочуть гратися..."
25
"Іде коза рогата..."
74
"Ідеме, ідеме, а де ми станеме..."
8
"Іди, іди, мий миленький, в лісок на
калину..."
8
"Ідім, ідім до заградки межі лелії..."
8
"Іду понад берег, вітаючи хвилі..."
35
"Іду я схилами до рідного Дністра..."
36
"Із далеких країв..."
70
"Із Десни, із Десни потекли
струмочки..."
44
"Із неба прилетіла..."
75
"Ізвідки ідеш ти..."
74
"Із-за гори кам’яної голуби злітають..."
8
"Із-під рідної стріхи злетіла..."
45

"Ім’я, найкраще у світі..."
51
"Імпровізована розмова..."
45
"Іоанн—семи церквам, що в Асії..."
62
"Іскриться крапелька роси..."
76
"Ісус помер, щоб нас спасти..."
76
"Ісус помер..."
52
"Ісусе, Спасителю славний..."
52
"Ішли дівки на весілля та так говорили..." 8
"Ішли жиди до млина, ах-вай-бум..."
8
"Ішли кози понад лози..."
1
"Ішли фурмани тихо, помали..."
8
"Ішли цигани із Бардичова з гуслями..." 8
"Ішли цигани із Бардійова з гуслями..."
8
"Ішло дівча на воду під зелену заграду..." 1
"Ішов дідо бородатий чатину рубати..." 1
"Ішов жовнір без ліс, без ліщину..."
1
"Ішов жовнір през ліс, през ліщину..."
1
"Ішов Іван на вандрівку, мамці
наказовав..."
8
"Ішов любко із войночки через
буковину..."
8
"Ішов шофер із Верхнього у Плауц на
дрова..."
8
"Іще раз, іще раз пойдем, дівча, до вас..." 8
"Іще сонце на дві жерди, та й на п’ядь..." 8
"Іще-м огинь не наклала, вже ся тріски
курять..."
8
"Іщи раз, іщи раз, ей, піду мила, до вас..." 1
"Їдят коні і п’ют коні..."
1
"Їжак лісом бродить..."
74
"Їжачок, їжачок, назбирав гілочок..."
74
"Їхали козаки із Дону додому..."
5, 6, 30
"Йде січове військо та співає стиха..."
8
"Йшла весела дівчина стежинами..."
36
"Йшла весна здалека..."
55
"Йшли в диму солдати—ні на
крок назад..."
36
"Йшов по лісу по травиці..."
74
"К аллее Славы вел экскурсовод..." 64, 65
"К пастырям ночью голос прозвучал..." 19
"К Тебе мои все помышленья..."
58
"К югу осенью стремится..."
49
"К яслям бедным прибежали пастухи..." 19,
31
"Кабацкий музыкант Алеша
Дмитриевич..."
63
"Каждый день, как на старт, выхожу..." 39
"Кажуть люди, що я умру, а я хочу
жити..."
8
"Кажуть люди, що-м щаслива, нічим не
журюся..."
8
"Кажуть люди, що я лиха, а я й Василиха
(Василиха)
4

"Кажуть, книга є така..."
78
"Казала ми Катерина: "Женися, небоже..." 8
"Казала ти, хлопче, мати, що я не
вдданиця..."
8
"Казала-м ти, мій миленький, казала,
казала..."
8
"Казковий сніговик..."
75
"Как бегут томительно минуты..."
22
"Как безмерно оно—притяженье
Земли..."
111
"Как всегда мы до ночи стояли
с тобой..."
111
"Как много-много дней подряд..."
56
"Как мы любили..."
107
"Как нам мамы дороги и милы..."
47
"Как по полю, полю..."
122
"Как птицы, свищут версты..."
38
"Как роняя листву поздней осенью..."
58
"Как тяжело мне жить сейчас..."
65
"Как часто, часто в жизни так у нас
бывает..."
110
"Какая ночь! Я не могу..."
38
"Калинонько! Ти—з маминої пісні..."
36
"Камінь на камени, підківонька
на нім..."
1
"Канів над Дніпром. Ген крута гора..." 38
"Канікули, канікули..."
74
"Кап, кап, кап..."
74
"Катруся миє вушка..."
74
"Квітка незабудка..."
75
"Квітне й радіє земля..."
61
"Квітне під вікнами мамина жовта
жоржина..."
25
"Квітни, гімназіє, доме наш рідний..."
43
"Квітувала весна..."
45
"Квітує сад під куполом небесним..."
52
"Квітуй, мати земле..."
78
"Кед мі пришла карта нароковац..."
1
"Кед я сой заспівам на високій горі..."
1
"Керечанська, мамко, вода, ей, намуликом
вонить..."
8
"Київські сади, кручі при Дніпрі..."
25
"Кицька мишку полюбила..."
75
"Киця Мура, де ти була..."
74
"Клава й Мила—дві подружки..."
74
"Кличе нас п’ятий клас на побачення..." 72
"Кличе радісно до школи нас дзвінок..." 35
"Кличуть нас незвідані простори..."
23
"Ключем у небо злетіли журавлі..."
23
"Ко дню такому цветов купила..."
63
"Ко мне пришла любовь, быть может,
слишком поздно..."
107
"Коби в нашої куми не мала дитина..."
8
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"Коби скоріше з гір Карпатських з’їхати
в долину..."
"Коби-м була, мамко, знала, ош сяк буду
жити..."
"Коби-м хлоп, коби-м хлоп, коби-м не
каліка..."
"Ковалю, ковалю, добрий день..."
"Когда прихожу я к тебе..."
"Когда умирает любовь..."
"Когда я пою о любви без предела..."
"Когутику гребенастий, не греби
петрушку..."
"Кожен ранок, як сонечко зійде..."
"Кожна жінка особлива..."
"Козак гуляє, шинкарка носить..."
"Кой буду я машерувац, дам я собі коня
кувац..."
"Кой ся война начинала, сонце ся
смінило..."
"Коли буду умирати, буду позирати..."
"Коли в росі купається зірниця..."
"Коли весна приходить..."
"Коли весною білий сніг розтане..."
"Коли ви вмирали, вам дзвони не
грали..."
"Коли вона приходила по воду..."
"Коли гроза і злива..."
"Коли дивлюсь в блакитну височінь..."
"Коли дивлюсь в блакитну височінь..."
"Коли збиравсь за море від’їжджати..."
"Коли каштани зацвіли..."
"Коли кленове листя опадало..."
"Коли лоскоче очі втома..."
"Коли ми вдвох, зірки горять ясніше..."
"Коли молюся я до Бога..."
"Коли на думку смуток напливає..."
"Коли народжується пісня..."
"Коли огорне душу й серце туга..."
"Коли приходять дні, туманами
сповиті..."
"Коли радість гасне..."
"Коли сади цвіли вишневі..."
"Коли у путь, коли у путь..."
"Коли щось мовить Бог до тебе..."
"Коли я був малий, не знав я, що
любов..."
"Коли я йшов у армію, на дощ ся
збирало..."
"Коли я руковав із Кошиць до Брна..."
"Коли я руковав, мила плаття прала..."
"Коли я спатоньки лягаю..."
"Коли-м була коло мамки та овечки
пасла..."
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"Коли-м була на буряках, я так бідовала..." 8
"Колисочко яворова, колиско з горішка..." 8
"Колись я йшов Тобі принести жертву..." 51
"Колишу тя дітинице, колишу, колишу..." 8
"Колишу тя, дітинце, колишу, колишу..."
8
"Колишу я дітиницю, колишу, колишу..."
8
"Коллі мій зараня встав..."
78
"Коло млина товста бзина, були би
колеса..."
8
"Коло млина ясенина, коло вітрового..." 8
"Коло мої хати зацвили блавати..."
1
"Коло мойой заградочки гарні сонце
світит..."
1
"Коло нашой хижи дрожка
виходжена..."
1
"Колокол сердечный нежно
прозвонил..."
19
"Колокольчики звенят бим-бом,
бим-бом..."
19
"Колосся шепоче шовкове..."
43
"Кольори веселки сонця промені..."
49
"Команда відчайдушна і красенькапітан..."
81
"Команецьке село набіло білено..."
1
"Кому, мила, кому, кошулицю шиєш..." 8
"Конвалію ніжну тримаю в руці..." 52, 76
"Кончилось лето и осень пришла..."
19
"Коняре, коняре, раз, де сте коня пасли,
два..."
1
"Кораблик плывет..."
123
"Коршун, коршун, колесом..."
121
"Косарі у степу розмахалися гострими
косами..."
52
"Косит косец на луці..."
1
"Котики сріблясті, зірочки весняні..."
45
"Котику сіренький, котику біленький..." 74
"Котилася тарілочка по крутій горі..."
74
"Коханий, заспівай..."
33
"Край дороги тополі стрункі височать..." 41
"Край поля стояла старенька криниця..." 52
"Край чудесный нас ждет там..."
32
"Краківська шинкарка пиво несе..."
1
"Красене Львове тебе називаю..."
41
"Красне—село є прекрасне..."
43
"Краю мій, моя ти земле неозора..."
41
"Крізь шум верховіття прилинуло
слово..."
35
"Крок за кроком наближаюсь
до школи я..."
71
"Кружатся, кружатся, пары
влюбленные..."
63
"Кружевным узором окна
разукрашены..."
50

"Кружит вечно любовь..."
39
"Кружит Земля, как в детстве
карусель..."
107
"Кружляють чайки понад рікою..."
27
"Крутые штормы..."
39
"Кто виноват , что ты устал..."
110
"Кто вокруг тебя теперь, моя далекая..." 24
"Кто всех красивей и добрей..."
74
"Кто жизнь дает большим орлам..."
48
"Куда летишь, кукушечка..."
121
"Куделицьо ти моя зо самого срібла..."
1
"Куди я ходила, вже би не ходити..."
8
"Кує зозулька в гаї..."
74
"Кукуріку поза ріку, тенгерицю лущу..."
8
"Кумо моя, кумо, повічте кумовини..."
1
"Кумо моя, кумо, ци варила-сь пиво..."
8
"Купалас ня, мамцю в каламутній воді..." 1
"Куранты бьют за часом час..."
63
"Курличуть в небі журавлі..."
70
"Кухарочка молоденька, кухарочка біла..." 8
"Лагідне море лине до скелі..."
81
"Ладоньки-лади, всі малята раді..."
74
"Ладья ваша вскоре отчалит..."
49
"Ла-ла дірі-діріра..."
55
"Ластівочко, де летиш, де летиш..."
8
"Лебедина печаль. Осінь, осінь мина..." 27
"Легесенькі сніжиночки..."
74
"Легкий промінчик сонця..."
35
"Легко ли взор поднять туда..."
58
"Легко на сердце от песни веселой..."
63
"Лемківська шинкарка пиво несе..."
1
"Лемко я, лемко я з-під самого горба..."
1
"Лепестки, казалось бы, все те же..."
64
"Летіла зозуля, та й стала кувати..."
30
"Летіла пава, летіла..."
1
"Летіли гусята, та й собі потята..."
8
"Летіли лебеді через став..."
1
"Летіло листя мені в долоні..."
35
"Летіло писемце, в трумбетку ся звило..." 8
"Летять, летять мої роки..."
22
"Ликуйте все народы..."
19
"Лине ластівочка до свого гніздочка..."
74
"Листя древнього дуба..."
27
"Листя облетіло з дерева густого..."
28
"Лиш раз буває нічка чарівна..."
74
"Лишаю тя, мій миленький, лишаю,
лишаю..."
8
"Лишь только подснежник распустится в
срок..."
109
"Літній вечір зорями порошить..."
42
"Літо посміхнулося ізранку..."
35
"Ліщина, ліщина, зелена ліщина..."
1
"Ловлю я погляд твій тривожний..."
22

"Луг туманом встелено..."
38
"Луга под бархатом цветов..."
47
"Лунає музика лісів..."
35
"Лучина, лучина..."
122
"Львів місто найгарніше..."
59
"Львів—це гордість України..."
29
"Льет ли теплый дождь, падает ли
снег..."
111
"Люлі, треба спать..."
67
"Люба мамо, прокидайся..."
70
"Любе сонце, любі мрії..."
75
"Любила-м тя легінику, любила,
любила..."
8
"Любите друг друга, любите от чистого
сердца..."
49
"Любім свою хату, бідну не багату..."
8
"Люблю казки і драми..."
79
"Люблю собі натурцию, люблю
собі дяку"
8
"Люблю Христа сердечною любов’ю..." 52
"Люблю цей світ—прекрасний і
жорстокий..."
42
"Люблю я в рідному краю..."
72
"Люблю я темну ніч і золоті зірки..."
67
"Люблять всі малята..."
75
"Любов зігрілась і притихла у руках..."
25
"Любов моя! Всі фарби самоцвітів..."
67
"Любові безмірний, чудний дар..."
49
"Любовь добра, не злопамятна..."
49
"Любовь моя, красивыми полями..."
39
"Любовь посещает невинные души
весной..."
27
"Любовь Твоя о, Господь, бесконечна..." 32
"Любовь...Что же это такое..."
49
"Любовью вечною Бог возлюбил меня..." 49
"Лю-люлю-лі, моя мила..."
76
"Люляй же мі, люляй, кед мі маш люляти..."1
"Мабуть я занадто імідж свій змінила..." 44
"Мав єм фраїрочку з другої
строни ярку..."
1
"Мава мати сина тай го женива..."
1
"Маєва нічка леготом дише..."
10
"Маковий замочок медже горами..."
1
"Мала баба курку, не хтіла ся нести..."
8
"Мала я вас, мала четверо синів..."
8
"Маленька нагідка..."
75
"Маленькі гноми взяли лопату..."
71
"Маленькі наші ноги..."
77
"Маленькі сіни, ясна світлиця..."
74
"Мальчуган от бабушки пришел..."
19
"Мам коника шарґу і фраїрку гарду..."
1
"Мам я косу, од тамтого рочку..."
1
"Мама початок життя..."
36
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"Мамка в мене дуже біла, я її дитина..."
"Мамко моя мила..."
"Мамко моя солоденька, мамко моя
рідна..."
"Мамко моя солоденька, що буде..."
"Мамко моя стара, не старайся за ня..."
"Мамко моя, мамко, серце ми ся
замкло..."
"Мамо, ластівко сивоволоса..."
"Мамо, люба, глянь як сяють..."
"Мамочка милая, мамочка добрая..."
"Мамочка, я Бога за тебя благодарю!.."
"Маргарита пряла весь вечер..."
"Маріє, гляди, чиї то сліди..."
"Маріко за вводов, що ми жаль
за тобов..."
"Маріко-сіріко, сірі очі маєш..."
"Мати вчила з людьми розмовляти..."
"Мати моя стара, далеко с ня дала..."
"Матінка земля..."
"Матінка-земля в нас одна єдина..."
"Матусенько, наш постарів кленок..."
"Мед, мед, мед..."
"Медовий місяць, медові днини..."
"Межи тими горами, гайда-рідадайда..."
"Мене все життя супроводжують
зорі..."
"Мене здається луки виглядають..."
"Мене мамка породила коло сіяночок..."
"Мене мати породила коло каменика..."
"Мені подарували цуценя..."
"Мені уже сорок років минає, минає..."
"Мерцание звезд небосвод озаряет..."
"Ми—білі сніжинки..."
"Ми бойки, ми доньки й сини
України..."
"Ми в дворі будуєм дім..."
"Ми в небі народилися..."
"Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій..."
"Ми любимо небо і квіти..."
"Ми молодій парі..."
"Ми пісні співаєм..."
"Ми своїми вправними руками..."
"Ми таємно херувимів..."
"Ми теплом землі зігріті..."
"Ми ще невеличкі..."
"Ми, циґанє, нич не маме..."
"Мила моя, мила три ночи не спала..."
"Милий Господи, хочем з Тобою..."
"Милосердя двері відкрий нам..."
"Милує трави квітень величавий..."
"Милую мамочку очень люблю..."
"Мимо їхав козаченько зовсім молодий..."
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"Мимо текла, текла река..."
"Минає день. Заморилась хвиля, вже
мовчить..."
"Минають хвилини, проходять літа..."
"Мисли мої, мисли, пошто сте ту
пришли..."
"Мить—і світлий спогад оживає
знову..."
"Михаїле! "Кто яко Бог?"вельми
возопил єсь..."
"Між борами—село..."
"Мій коханий, я живу тобою..."
"Мій край—чудова сторона..."
"Мій метелику любенький..."
"Мій могутній Дніпро..."
"Мій хазяїну, та мій дорогесенький..."
"Мінько-черінько, де була..."
"Місто старинне, місто прекрасне..."
"Місяць над ставком повис..."
"Місяць хмарку взяв на роги..."
"Місяцю ясний, зорі прекрасні..."
"Місячне сяйво лине з віконця..."
"Мне дороги отец и мать
мои родные..."
"Мне мерещится, чудится, снится..."
"Мне нравится, что ты живой
и верный..."
"Мне остался лишь шаг до рыдания..."
"Мне приходилось шарить по
карманам..."
"Мне так грустно теперь вспоминать..."
"Мне хотелось идти за Христом без
креста..."
"Многая літа, многая літа..."
"Много добрый муравей..."
"Мов коні схарапуджені..."
"Мов скарб в конверті..."
"Мов у казковім дивнім сні..."
"Мов у казці, поряд ліс зашепотів..."
"Мова, наша мова..."
"Мово ж моя, мово..."
"Могла ли я подумать, о Господь..."
"Моется цапля свежей водицей..."
"Моє життя було блаженне..."
"Моє село красотами багате..."
"Може, в житті вже щось сталось..."
"Може, одступив далеко ти од Бога..."
"Мої братіки, та мої молодісінькі..."
"Мої діточки, мої малісінькі..."
"Мої Карпати—сиві вершини..."
"Мої очі увібрали синь річок й озер..."
"Мої очка стяли бучка до поточка..."
"Мой Господь дорогой..."
"Мой лебедь тихий..."
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"Мой муж, муженек, он не низок не
высок..."
63
"Мой шар земной стремительней все
вертится..."
65
"Молитись буду, сповнений надій..."
52
"Молодість—сміх, молодість—цвіт..." 38
"Молодої мамка плаче, болить ї’
голова..."
8
"Молюсь...Лише молюсь, благаю..."
52
"Море в ярких лучах..."
67
"Мороз, мороз, велька зима..."
1
"Морских дождей зеленую завесу..."
63
"Мохнатый шмель—на душистый
хмель..."
112
"Моя горбушечка, старушечка..."
58
"Моя душа то скрипка сумовита..."
55
"Моя й матінко, моя й ластівко..."
7
"Моя й сестричко, та моя й ріднісінька..." 7
"Моя країна—верба й калина..."
27
"Моя любов, моя любов—мій біль, моя
печаль..."
28
"Моя любовь последняя, прощай..."
27
"Моя мама є найкраща в світі..."
70
"Моя мамка в лісі росла, люди не
видала..."
8
"Моя мила пішла в млин, шіді-рідідайна..."
8
"Моя мила чорнобрива зо Сроковец..."
1
"Моя мила шудре-дудре, же я п’ю..."
1
"Моя мила, моя мила, премила..."
1
"Моя мила, премила-премила..."
1
"Моя молитва славить небо чисте..."
47
"Моя судьба с весною навсегда..."
39
"Моя Україно, зелений розмаю..."
36
"Моя Україно, скажи..."
39
"Моя хижка пуд бережком та й коло
кирниці..."
8
"Мрачные тучи. Ветер с дождем гнет
тополя..."
62
"Мріїу полоні"
45
"Му, му, му... Вечір наступає..."
78
"Муляре, муляре, вадні муруєте..."
1
"Мы в разлуке с тобой..."
56
"Мы в этот мир приходим не
случайно..."
48
"Мы все спешим за чудесами..."
105
"Мы выбираем путь..."
105
"Мы живем на свете..."
73
"Мы каждый день встречаемся вновь..." 49
"Мы не раз проходили с тобою..."
63
"Мы с тобою жили так беспечно..."
63
"На базаре "Староконном"..."
26
"На базаре шум и гам..."
63
"На болоті спала зграя лебедина..."
38

"На братській могилі не в’януть
вінки..."
40
"На вершечку дуба Сойка..."
74
"На вершині стою..."
55
"На весняне свято..."
75
"На виду у врагов моих..."
50
"На високій горі сніжок ся біліє..."
1
"На війтовій ролі студенечка стоїт..."
1
"На вістрі буревію—пташка..."
45
"На вокзалах часто мы прощались..."
56
"На встречу Иисусу город вышел..."
47
"На высоком косогоре..."
56
"На галяві дві квакушки..."
74
"На галяві, під сосною..."
80
"На горі в ня хижка, на горі я сам..."
8
"На горі преобразився Христос Господь
славно..."
8
"На горі, на горі три дзвони дзвонили..." 8
"На гору, на гору чий помали зийду..."
8
"На дороги, на стежинки..."
25
"На Дунаю шати прала, плакала..."
1
"На заході гриміла канонада..."
28
"На землі світання знову..."
35
"На землю спускаются тени..."
62
"На землю тиха ніч лягла..."
61
"На зорі на ранішній..."
74
"На зорі прокинусь, привітаю сонце..." 35
"На квітневу вулицю..."
45
"На колени склонюсь пред Тобой..."
50
"На Космічній, там де близько небо..." 24
"На край білого світу..."
24
"На краснім полю стромик зелений..."
8
"На кроватке из соломы..."
19
"На маленьком плоту..."
112
"На могилах в ріднім краї є березові
хрести..."
41
"На морозі сніговиці..."
55
"На морском песочке я Марусю
встретил..."
109
"На нас насувалися хмари..."
55
"На нашій стежині..."
25
"На небесному прузі..."
80
"На пецу молотив, за пецом віяв..."
1
"На письменном столе скопился
ворох..."
58
"На півдні і на півночі..."
42
"На планете Земля..."
39
"На поля ти поглянь неозорі..."
81
"На потоці перу, на камени кручу..."
8
"На просторах жизненных..."
39
"На пухнастій красуні ялинці..."
70
"На рідній Волині зросла..."
55
"На ріках сидяще горько Вавилона..."
8
"На Рождество все люди пойте..."
47
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"На самотнім вікні..."
35
"На світанку мати сповивала сина..."
30
"На свято Покрови..."
55
"На селі стояла хата..."
70
"На склянчанім колодязі потятко
несеся..."
8
"На славу нащадкам Романа й Данила..." 80
"На степи молдаванские..."
63
"На сумраке звездном полночного неба..." 19
"На Татранській горі велка война стоїть..." 8
"На тій горі високій стоїть древко зелене..." 1
"На тім боці Дунаю, мой, чабане, мой,
мой..."
8
"На тім боці при потоці пасуться ягнята..." 8
"На торгу, торгу кругом..."
123
"На уроці рідну мову..."
77
"На Федюнинских холмах тишина..."
105
"Набрякають краплі на каштанах..."
75
"Наверни сой волки к собі..."
1
"Навесні коли бузок хоче зацвітати..."
76
"Нагадала мені віхола..."
38
"Над горою золотою..."
25
"Над горою пам’яті..."
45
"Над деревней Клюевкой опустился
вечер..."
112
"Над Дніпром старим, та сильним..."
77
"Над Дністром-рікою ген веселка грає..." 36
"Над озерами лебеді пробують крила..." 24
"Над рікою ми стояли..."
35
"Над річкою, над тихою..."
38
"Надворі сніг, прийшла зима..."
38
"Наді мною в небі голуба блакить..."
35
"Найбільше горе—втратить
Батьківщину..."
18
"Налягає туман на долини..."
27
"Нам бабуся—сива зима..."
78
"Нам прийшли із давнини..."
41
"Нам сонечко вранці всміхнеться..."
20
"Напиши мне письмо о любви, о весне..." 27
"Направь свой взгляд туда..."
19
"Народ співав "Червону руту"..."
43
"Народивсь Ісус нам в бідному хліві..."
21
"Нас кличе в дорогу пташиний перегук..." 74
"Наступає осінь рання..."
41
"Наступило время..."
39
"Научиться нужно нам Господа
хвалить..."
47
"Наче сніг, наче сніг..."
32
"Наш город казацкую славу хранит..."
24
"Наш маленький гусачок-чок-чок..."
78
"Наш маленький сірий котик..."
80
"Наш Надбужанський край родимий..." 43
"Наш товарищ весел и хорош..."
63
"Наша воля—чаша недопита..."
75

168

"Наша дружба неначе ключі журавлині..." 55
"Наші мрії збулись..."
80
"Наші хлопці-риболовці рибу ловили..."
8
"Нащо гасиш вогні..."
55
"Не "Отче мой", но "Отче наш".."
48
"Не бойтеся, хлопці, войинської влади..." 8
"Не боліла ня глава, заким з милим
спала..."
8
"Не будеме їсти, не будеме пити..."
1
"Не буду ся завивати в шириночки бурі..." 8
"Не буду, не буду до тебе ходити..."
8
"Не буду, не буду з круга воду пити..."
8
"Не вернуть мне ту ночку прохладную..." 38
"Не висихає джерело любові..."
43
"Не вічні ми, ніщо не вічне..."
43
"Не грусти, что ждут тебя страдания..." 58
"Не дзвеніла мідь оркестрів..."
45
"Не дивись на сонце..."
22
"Не дивися так благально..."
45
"Не дійшов ще стежкою до цілі..."
45
"Не для себя, Господь..."
47
"Не допусти на нас войну, Маріє славна..." 8
"Не є води у потоці, упили ї’ кані..."
8
"Не є так нікому, як нашій сокачці..."
8
"Не жалей себя, не жалей..."
48
"Не жалуй, не бануй, ти, дівчатко, того..." 1
"Не журися, моя мамко, ош я самий
хожу..."
8
"Не за вто співаю, що я дяку маю..."
8
"Не за то ми прийшли, ош їсти та й пити..." 8
"Не за то сой співам, бим весела била..."
1
"Не за то я пію, що тим веселюся..."
8
"Не забудь, яка стрімка..."
30
"Не забути людям доброго Нечуя..."
38
"Не забути сполохи свічки..."
27
"Не забывай ни в якый час..."
78
"Не зваблюйте мене шляхетний пане..." 44
"Не звідай ня, білявино, чому я
сердитий..."
8
"Не зевай..."
122
"Не змовкав марш "Прощання
слов’янки"..."
41
"Не знаю я, що чекає в майбутті..."
21
"Не знаю, що за диво-дивина..."
41
"Не зникай з мого життя, красуне..."
45
"Не кашли, Ганичко, не кашли..."
1
"Не кашли, дівчатко, не кашли..."
1
"Не кашляй, Ганичко, не кашляй..."
1
"Не лій, дойджик, не лій..."
1
"Не мам я позору та лем на тоту гору..."
1
"Не маючи іншої помочі..."
54
"Не обижайте любимых упреками..."
111
"Не оглядывайся ты назад..."
50
"Не перечесть нам милостей Господних..." 48

"Не печаль в моих глазах, не тоска..."
"Не печалься, не журися, мила..."
"Не пий, Янку, не пий воду..."
"Не піду до леса без сокири..."
"Не піду до леса з кониками..."
"Не піду я домів, аж як буде свитати..."
"Не пію паленку, лиш варену воду..."
"Не раз біля мене..."
"Не рубай, не стинай молоду ліщину..."
"Не самі-сьме сюди ішли, вода нас
занесла..."
"Не світи місячку, і ти, зоре ясна..."
"Не стій, Йване, пуд визором, заходи до
хати..."
"Не сумуй, обминеться біда, обминеться
печаль самоти..."
"Не така-м проклята, як-им рознесена..."
"Не тепер, не тепер на гриби ходити..."
"Не теряйте, что имеете..."
"Не тоді, як напоказ..."
"Не тота мі мати, што мя виховала..."
"Не хвалюся, не ганюся..."
"Не хилися, вербо, в воду..."
"Не ходи навколо мене кругами..."
"Не шумите, тише..."
"Небес златую цепь окину взором я..."
"Небеса приносять пісню..."
"Небеса, небеса, небеса..."
"Небо і земля, небо і земля..."
"Небо нині—наче сито..."
"Невже ти плотська і реальна..."
"Невисока калинонька—не мож’
присягнути..."
"Неділенька Божа, неділя владична..."
"Незабвенная чудная ночь..."
"Нелегко порою жизнь понять..."
"Нема в цілім світі..."
"Немає знань—життя смеркає..."
"Немов зоряна ніч і ранкова роса..."
"Ненько, люба ненько..."
"Неопалима купина..."
"Несет меня течение сквозь запахи
осенние..."
"Нет слов, Господь, сказать так много..."
"Нехай сповняться наші уста..."
"Никай, дівко, никай, ей-гой, на суху
тополю..."
"Нико, Нико, Нико..."
"Нині відпускаєш, відпускаєш раба..."
"Нині отпущеєши раба Твоєго..."
"Нині свято..."
"Ні чаклунки старої зілля..."
"Ніби бачу я знову її на стіні..."
"Ніби вчора, моя мамо..."
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"Ніжна, чудесная Рось..." (Стеблівський
вальс)
38
"Ніжні голівки маків червоних..."
33
"Нікому так пан Бог не дав, лем мені
самому..."
8
"Ніхто ж не винен, тільки я..."
9
"Ніхто ніхто у світі..."
74
"Ніч зустрінемо з тобою..."
33
"Ніч ся рождає..."
78
"Ніч умиває нев’янучі срібляні зорі..."
78
"Ніченька на дворі..."
51
"Нічка радість сіє..."
78
"Нова радість стала, яка не бувала..."
7, 34
"Новий день настає..."
41
"Новий рік приходить..."
71
"Новий рік! Різдво Христове..."
22
"Новина, новина облетіла весь світ..."
21
"Новый год раскрыл ворота..."
73
"Новый год! Новый год..."
50
"Ночи тень сменит день..."
48
"Ночи тьму пронзив лучами..."
19
"Ночное небо распростерлось
над землей..."
32
"Ночь и тишина, данная на век..."
112
"Ночь надвигается..."
63
"Ночь новогодних чудес..."
24
"Ночь прошла. Рассвело..."
56
"Ночь темна, люди спят вокруг..."
50
"Ночь...Капли пота, словно кровь..."
48
"Ночью звезды вдаль плывут..."
63
"Ну что ты смотришь на меня без
интереса..."
63
"Нынче долго туманы клубились..."
39
"Нынче живу я в каменных джунглях..." 26
"Нынче конкурс объявлен большой..."
39
"О Боже великий, святий, всемогутній..." 80
"О були в Дробенюшки а два брати
рідні..."
8
"О душе грішная, що-сь дуже плакала..." 8
"О здрастуй, мій сонячний краю..."
38
"О как хочу я, чтоб вспомнила ты..."
63
"О ночі, весняні світання..."
38
"О Пресвята Діво, за християн заступи..." 8
"О Рождестве благую весть..."
19
"О тяжко, мамо, бачити мені..."
55
"О Ялто наша, чарівнице Ялто..."
38
"О, Боже мій, молюсь в сльозах..."
52
"О, Боже, суди за провини..."
62
"О, дай мені сили, моя Україно..."
59
"О, Книго Божа і Свята..."
62
"О, музики прекрасний дивосвіт..."
43
"О, наш Христос на небесах до себе
кличе всіх..."
21
"О, неси мене, думко крилата..."
52
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"О, ніч Різдва..."
31
"О, рідний край! О, рідна земля..."
41
"О, Слава, Слава, Слава..."
21
"О, спи малыш..."
73
"О, Царь наш небесный..."
19
"О, як же так..."
55
"Обіймає мою весну..."
35
"Обіцяв, обіцяв, що покличеш..."
33
"Образився котик на мене..."
81
"Обцілую тебе очима, ніжним поглядом
обів’ю..."
44
"Оглянись вокруг и посмотри..."
19
"Од Івана Богослова є лектора слічная
мова..."
13
"Од суботи вечера не була я весела..."
8
"Оддалась ня, моя мамо, таку
молоденьку..."
8
"Одесса раньше славилась
фонтанами..."
63
"Одеса—сказать очень просто..."
26
"Одесский порт в ночи простерт..."
63
"Одкаль сонечко сходило, там дівча яблінь
садило..."
1
"Одна листва, одна листва..."
19
"Однажды взяли мы билет с особым
назначеньем..."
63
"Однажды встретил я на улице
мальчонку..."
26
"Однажды случай был, совсем
неординарный..."
26
"Одолев тревоги и печали..."
58
"Одягнувся їжачок..."
78
"Одягнусь в новеньке плаття..."
78
"Оженив би я ся, мам я на то волю..."
1
"Оженив єм ся, не призрив єм ся..."
1
"Озарена я лиловыми лучами..."
50
"Ой береш ня легінку, до себе робити..."
8
"Ой били таліяна та метали бомби..."
8
"Ой блукало кошеня..."
25
"Ой Боже мій милостивий, високо
богуєш..."
8
"Ой Боже мій милостивий, святий
Миколай..."
8
"Ой Боже мій милостивий, та ви, люди,
чуйте..."
8
"Ой Боже мій, Боже, та што ж би я робив..." 1
"Ой Боже, Боже, зглянься на нас..."
10
"Ой болить ня головиця, ой байте ми,
байте..."
8
"Ой в долинці шварне дівча, в долинці..." 1
"Ой весела в нас зима..."
80
"Ой видно село, широке під горою..."
30
"Ой видно село, широке село
під горою..."
5, 6, 46
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"Ой відки ти, дівко біла, ци не з
Кошельова..."
8
"Ой віє вітер, віє, цвіт-калину сіє..."
8
"Ой вінку із барвінку, маточка тя вила..." 8
"Ой вінку мій зелененький, росяний
барвінку..."
8
"Ой впав стрілець у край зруба..."
8
"Ой гарна я, гарна, як тая горлиця..."
5, 6
"Ой горе мні грішнику сущу..."
13
"Ой гори мої, гори..."
1
"Ой дай Боже здоровлічка нашому
газдові..."
8
"Ой дала ня моя мама за гори бувати..."
8
"Ой дівчата, чуєте, чінгі-лінгі-бом..."
8
"Ой дівчино, чим ти полонила..."
10
"Ой діти дорогенькі, що-м вас
много мала..."
8
"Ой до нори, мишко, до нори..."
8
"Ой дружба я, дружба я на каждім
веселю..."
8
"Ой Дунаю, Дунайику, тиха вода..."
8
"Ой жала я жито близько над водою..."
8
"Ой жаль мені, жаль, пане старосто,
на тебе, на тебе..."
8
"Ой женюся, люба мамко, беру
ластовочку..."
8
"Ой жіночко ріднесенька, тяжко в світі
жити..."
8
"Ой забили Юрка в лісі на убочи..."
1
"Ой заграли музики-музиченьки, заграли,
заграли..."
9
"Ой западай, сонечко, за гори, за доли..." 1
"Ой зацвіла черемха, зацвіла ярим
цвітом..."
10
"Ой здри, Анько, крозі колач..."
8
"Ой зірвала дівчинонька яблучко
червоне..."
44
"Ой зішла зоря вечоровая над
Почаївом..."
54
"Ой ишов я гаєм, гаєм, тим гаєм
зелененьким..."
1
"Ой іде машиниця, красно в нюй співают..." 8
"Ой ішла я горі селом, кавка воду брала..." 8
"Ой ішов я до Собатин сватати, сватати..." 8
"Ой ішов я сночи пізно з весілля..."
8
"Ой кінь біжить, земля дрижить.
Ци ти, мила чуєш..."
8
"Ой коню, мій коню, сива у тя грива..."
8
"Ой красуня ж я, Яга..."
78
"Ой куди би-сь не вандровав, куди би-сь
не ходив..."
8
"Ой куди відлетіли літа..."
38
"Ой летіли гуси дикі низенько,
низенько..."
8

"Ой летіли гуси та сіли на мости..."
8
"Ой лопнув обруч коло барила..."
9
"Ой люлі-люлі-люлі..."
25
"Ой мамко моя, мамко, скоро ся оженю..." 8
"Ой мамочка моя Коновна..."
7
"Ой Маріко, біла дівко, я тобі кохався..." 8
"Ой Марічко, чичері, чичері, чичері..."
6
"Ой ми, яко ми, на дівчата лакоми..."
1
"Ой мила, миленька, яка з тя циганка..."
1
"Ой мій милий вареничків хоче..."
30
"Ой Морозе, Морозенку..."
61
"Ой на горі два явори над водов..."
8
"Ой на горі дичка, пуд дичков кирничка..." 8
"Ой наверни мі воли, ой, альбо не
навертай..."
1
"Ой нагнувся дуб широкий понад став..." 1
"Ой напиймеся, кумо, ой напиймеся обі..." 1
"Ой не буду пиво питии, бо пиво гіркоє..." 8
"Ой паде дощик, паде із чорної хмари..." 8
"Ой пан гийпнеш, та най стане машина,
машина..."
8
"Ой пасу я бички, бички та й попід
осички..."
8
"Ой пила я палиночку та пила, та пила..." 8
"Ой пігнала дівчинонька ягнятонька в
поле..."
1
"Ой під мостом риба з хвостом, три золоті
пера..."
8
"Ой піду я в Мараморош у велику гущу..." 8
"Ой піду я до ліса, до ліса..."
8
"Ой піду я, піду, кади я ходила..."
1
"Ой пішов муж на роботу, лишив жінку
дома..."
8
"Ой плетіть, дівки, вінки, бо вже день
біленький..."
8
"Ой повіяло з поля..."
80
"Ой пониже Мукачева у саду вода..."
8
"Ой придь до ня, шугаю, придь до ня хоть
коли..."
8
"Ой прийшов я до дівчини та й став їй
казати..."
8
"Ой пристану до Юлани, пристану,
пристану..."
8
"Ой прокляті сербіяне, якоє зробили..."
8
"Ой роблю я у колгоспі, руки-м
приробила..."
8
"Ой ростуть вербиченьки..."
74
"Ой ружо моя, ружо, що-м тя поливала..." 8
"Ой сиділа під визором парадна
вдданиця..."
8
"Ой складу я дивну пісню..."
41
"Ой стара, мати стара, будеш ми за маму..." 8
"Ой сусіди, сусідоньки..."
74
"Ой тади, милий, тади..."
1

"Ой такого-м фраїра вчора вечір мала..." 8
"Ой там за горою, там за високою..."
8
"Ой там за широкою брамою..."
30
"Ой там при долині, гранатами зритій..." 10
"Ой ти, дубе зелененький, дубе
кучерявий..."
8
"Ой ти, рідна нене, ти одна у мене..."
36
"Ой ти, смутна горо, што так смутні
стоїш..."
1
"Ой ти, старий бобре..."
74
"Ой тужу, тужу..."
7
"Ой у гаю при Дунаю соловей щебече..." 5, 6
"Ой у мої миленької мальовані двері..."
8
"Ой у нашого дружби, ой широка
сокира..."
1
"Ой у полечку, та й іздалечку..."
36
"Ой у полі на горбочку, на горбочку..."
74
"Ой у річці вода бистра..."
36
"Ой убили Липеїка вище Репинного..."
8
"Ой ударила куля..."
55
"Ой уйду я, уйду на гору високую..."
8
"Ой умру я, умру, жити не буду..."
8
"Ой упала звізда з неба та й розсипалася..." 8
"Ой упала чорна хмара, та й упала ліса..." 8
"Ой файний мій легінику, я би-х тя
любила..."
8
"Ой хвалилася Фантиха хлопцям
молоденьким..."
8
"Ой ходила Галя по біленькій лавці..."
74
"Ой хто хоче воду питии, най іде в
кирницю..."
8
"Ой ци вандруй, дівко, вандруй, лиш ся
добре справуй..."
8
"Ой ци вийди дівко біла, на високу гору..." 8
"Ой ци мала я любочка, вірно-м ’го
любила..."
8
"Ой червона калина..."
80
"Ой чий то кінь стоїть, що біла
гривонька..."
5, 6
"Ой чия сопілка..."
67
"Ой чого ти почорніло, зеленеє поле..."
17
"Ой чому ти, файна рибко, та й не
отворила..."
8
"Ой що то за тополя, що ся не розвила..." 8
"Ой я нещасний, що маю діяти..."
10
"Ой яке красиве все навкруги..."
74
"Ой, а під старим дубом, ой трава
зеленіє..."
1
"Ой, верше мій, верше, мій зелений
верше..."
1
"Ой, веселє, веселє, богацьке веселє..."
1
"Ой, відси гора відси другая..."
1
"Ой, гарно ж як той вечір знов
прожити..."
28
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"Ой, діти, мої діти, ой, як сте мя обсіли..." 1
"Ой, до Львова дороженька, ой до Львова,
до Львова..."
1
"Ой, заспівайте враз для пана млодого..." 1
"Ой, заспівала бим сой, ой, миленький..." 1
"Ой, злі, недобрі—женитися треба..."
1
"Ой, ізрада чорні брови, зрада..."
10
"Ой, ізрада, зрада, карі очі..."
1
"Ой, кед бим я знала, де мій милий пасе..." 1
"Ой, летіла зозулечка через сад, куючи..." 60
"Ой, летіла пава, серед моря впала..."
60
"Ой, лучка, лучка, лучка зелена..."
1
"Ой, над Вифлеємом зірка сіяла..."
31
"Ой, над яром глибоким росте терен
високий..."
60
"Ой, настала чорна хмара, што нам ярмак
розігнала..."
1
"Ой, не чуєш ти, Ославо..."
43
"Ой, піду я в ліски, в ліски по горішки..." 60
"Ой, подруженьки, як тяжко
коротати юний вік"
41
"Ой, поточе, поточе, вода в тобі
черкоче..."
1
"Ой, рясна-красна в лузі калина. Святий
вечір..."
60
"Ой, співаночки мої, де я вас подію..."
1
"Ой, там з-за гори, їдуть дудари..."
60
"Ой, там на горі малювали малярі..."
1
"Ой, там на горі, там малюют малярі..."
1
"Ой, ти зимонько, зима..."
20
"Ой, травонько, травонько зеленись..."
74
"Ой, у Вифлеємі весела новина: радуйся..."31
"Ой, упала вишенька..."
25
"Ой, учора, ой, учора, ой учора я
п’яненька була..."
60
"Ой, циганко молода, нащо нагадала..." 44
"Ой, чардаша, чардаша..."
1
"Ой, чиє то жито, чиї то покоси..."
17
"Ой, чий же то шугай, як ружа..."
1
"Ой, яка гарна співаночка мами..."
55
"Ой, який то наш кумонько
справедливий..."
1
"Ой, Янічку, Янічку, а што ти по
коничку..."
1
"Окажись незнакомый прохожий..."
63
"Около гордова п’яниці довкола..."
8
"Около олтаря Мати Божа стояла..."
8
"Олійниця влій не била бо ся показила..." 8
"Он был богат..."
48
"Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с
тобой..."
32
"Он молился Отцу..."
48
"Он подходил к полям родного дома..." 62
"Онученька Софієчка..."
25
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"Опять в плену берез кудрявых..."
56
"Орав би я, орав—плужок ся мі зламав..." 1
"Орав милий, орав, а я волочила..."
8
"Орали би сиві волки, орали, орали..."
8
"Органи, іграйте, Петра величайте..."
8
"Оріхове сіделечко і кінь вороненький..." 1
"Осанна, осанна в вишніх Богу..."
32
"Осанна, Осанна—кругом всі кричали..." 21
"Осенняя мелодия листвой сухой
шуршит..."
50
"Осень прозрачное утро..."
63
"Осінні дощі відшуміли..."
80
"Осіннього ранку журавлик летів..."
20
"Осінь серце печалить, осінь душу
не гріє..."
38
"Осінь, осінь жовтокрила..."
81
"Осінь, осінь, осінь..."
74
"Осінь, осінь, ти в Карпатах..."
20
"Останній дзвоник пролунав..."
46
"Ось деркач, ось деркач..."
41
"Ось і весна настала..."
54
"Ось мишко мохнатий..."
25
"Ось прочитана сторінка..."
76
"Ось сьогодні, друзі, ми вітаєм вас..."
49
"Осяйне колосся..."
24
"От ветра ураганного..."
48
"От скитаний душа устала..."
48
"От станции Привольная..."
24
"Оті дівчата, як вареники смачні..."
24
"Отплывает в открытое море..."
49
"Отпусти ты меня, отпусти..."
38
"Отрадные горы"
62
"Отцы и матери, отцы и матери..."
19
"Отче наш небесний, що Ти нас
миловав..."
8
"Отче наш, Отче наш, Отче наш..."
54
"Отче наш, Ти що єси на небесах..." 12, 78
"Отче наш, що єси на небесах..."
52
"Отче наш. Сущий на небесах…"
47
"Отчего ты спросишь..."
63
"Ох, як солодко спалось, як снилось
мені..."
79
"Очей зіниці, як зірниці..."
45
"Очі відкрию я вранці..."
71
"Очі у мами—теплий світанок..."
72
"Очі—наче зорі в темну нічку..."
79
"Очка ми ся закурили, я в колибі спала..." 8
"Падат дощ, падат дощ..."
1
"Падают, падают листья в парках..."
73
"Паде дощ, паде дощ на білу березу..."
8
"Паде дощ, паде дощ, а я сижу в ямці..."
8
"Палає ватра, як ружі цвіт..."
55
"Палають зорі угорі..."
38
"Паленочко біла, біла, медова, медова..." 8

"Палестинская ночь в черный бархат
одета..."
47
"Палинка не вода, пити ’ї не шкода..."
8
"Палюночку пив бим, дівчатко любив
бим..."
1
"Пам’ятаєш, як нас малими..."
79
"Пане господарю, чи ти є вдома?.."
60
"Пані елегантність, комплімент
дозвольте..."
44
"Панове-сватове, поволи ступайте..."
1
"Пасва, пасва пастирочка..."
1
"Пасла би я воли, але юж не сама..."
1
"Перебурено і переходжено..."
45
"Перед Тобою схиляюсь я, мій Боже, в
житті..."
21
"Перелаз, перелаз від сусіда до нас..."
90
"Перелистывает время календарные
листки..."
50
"Перепорхушка-ярок..."
123
"Переулочки Арбата, как мне дорог ваш
покой..."
105
"Перше наше слово..."
76
"Перший вечір, перші квіти..."
35
"Перший вогник зорі..."
35
"Першокласників сьогодні..."
74
"Пес одне уміє—гав..."
76
"Песню юноша пел..."
67
"Печаль печаттю почорнила долю..."
43
"Печально и смешно..."
20
"Пийме, хлопці, вино, паленка нам
шкодить..."
8
"Пила би ся палиночка кить, би нова
склянка..."
8
"Пила бим, пила бим..."
1
"Пила я палинку та ще й буду пити..."
8
"Пили хлопці, пили, аж корчма дрижала..." 8
"Пиратский флаг над мачтой реет..."
26
"Пишно заквітчалось рідне місто..."
23
"Півник молоденький..."
80
"Півстоліття дзвінкий соловій..."
55
"Під вербою річка поспішає, в’ється..."
44
"Під вікном горобиною..."
35
"Під вітром часу пелюстки дитинства..." 79
"Під горою в ялівці..."
25
"Під горою гай—далі річенька..."
46
"Під горою у долині..."
45
"Під дощем заплакані жоржини..."
44
"Під зеленом гором два голуби сідят..."
1
"Під облачком черешенька, а на вершку—
дві..."
1
"Під сонячним небом родились вони..." 75
"Під хмарами курликали..."
76
"Підросли пахучі трави..."
76
"Піду в полонину та в полониночку..."
8

"Піду я горою, яром-долиною..."
60
"Піду я, скочу я в поле..."
1
"Пізня осінь наступає..."
78
"Після цього я почув на небі гучний
голос..."
62
"Пісня кузні вранці розбудила..."
33
"Пісня прощання вже лине..."
72
"Пішли качки на млачки..."
1
"Пішов Іван у корчмочку паленочку
пити..."
8
"Пішов любко у Росію та дасть Бог, що
прийде..."
8
"Пішов хлопець на весілля мало
погуляти..."
8
"Пішов я до леса вчера рано..."
1
"Плавле кача, плавле, само собі рапче..." 8
"Плакала-м учора, ще поплачу і днись..." 8
"Плаче полонина..."
79
"Пливли роки лавиною стрімкою..."
38
"Плине качур по Дунаю..."
1
"Пломеніє багряно крайнебо..."
45
"Плывут туманы над волной, покрыты
бирюзой..."
63
"По алеях і стежках..."
71
"По горі, по горі, краще—по долині..."
8
"По горі-м ходила, личко холодила..."
8
"По горной тропинке я выйду на берег..." 56
"По дорозі-тук, тук, тук..."
71
"По зеленой глади моря, по равнине
океана..."
105
"По лісах я листя рву..."
78
"По лужочку я шел..."
121
"По ниточці зі світу..."
22
"По ночах тепловози тривожно кричать..." 40
"По садочку походжаю, сама собі
розмовляю..."
1
"По садочку ходжу, кониченька воджу..." 1
"По свету иди и людям говори о
Христе..."
50
"По синьому морю плавають качата..."
8
"По широкій річці плили каченята..."
1
"Поблискують черешеньки в листі
зелененькім..."
76
"Поблискують черешеньки..."
72
"Повадился журавель, журавель..."
121
"Повилася повитиця по дублю,
по дублю..."
8
"Повідав мі милий, же ма штири воли..." 1
"Повідж же мі, любе дівча..."
1
"Повідж же мі, моя мила, повідж мі..."
1
"Повішу, повішу колиску на дуба..."
20
"Повіяв вітер волі і свободи..."
33
"Поглядаю на личко у світле люстерко..." 70
"Поглянь, вишневий сад цвіте..."
22
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"Поговори ходять по усій окрузі..."
33
"Поговорим з тобою неголосно..."
17
"Поговорим за цены на "Привозе"
63
"Погоріло в степу сіно, нема ні копиці..." 60
"Под венком лесной ромашки..."
38
"Под твою милость прибегаем..."
54
"Подарує осінь..."
36
"Подивись: по небу голубому..."
70
"Подивися в горині..."
78
"Подме же ми стади, хоц зме ту і ради..." 1
"Подме на орішки, моє любе серце..."
1
"Подружитися з морями..."
78
"Подъемы и спуски крутые..."
24
"Поза вікна кущ калини квітом лине..."
35
"Позволь мені, мати, криницю копати..." 9
"Познайомив дивний вальс, він звучав
колись для нас..."
44
"Поиграй-ка, Ваня, с нами..."
74
"Поїзд із Варшави спогади навіяв..."
30
"Поїхала баба в ліс, баба в ліс, баба в ліс..." 6
"Пой, лингарю, із вандрівки, вмирає ти
отець..."
8
"Пойду, млада, я на рыночек..."
119
"Пока на месте ничто не держит..."
111
"Покинути долю—не бути собою..."
75
"Покинь ти думати про те, що ти не
можеш..."
51
"Покрийте ня сиров землив, піском і
травою..."
8
"Полетіли лебеді високо..."
17
"Полину за тобою я хоч на край землі..." 42
"Полночь в полдень плыла над землей..." 47
"Полтавська землице козацька..."
45
"Полыхающие красками закаты..."
73
"Помандрую світом через гори і ниви..." 35
"Помеже столики червені гудзіки..."
1
"Помилуй меня, Боже..."
47
"Поміж сонними горбами..."
80
"Помню в детстве был приучен я к
стаканчикам..."
63
"Помню, мать, бывало..."
67
"Помышляю день страшный..."
54
"Понад берег ідеш, до берега впадеш..."
1
"Понад гори, понад хмари голуби
літают..."
1
"Понад плаями, часом ярами..."
33
"Понад плесом розлогим Горині..."
30
"Понад рідним краєм пролітають гуси..." 41
"Понад сонце, понад зорі..."
8
"Понеси мене, пісне, в ті далекі краї..."
21
"Пониже млина стоїт бузина..."
1
"Попід вікна сонько ходить..."
33
"Попід гору доріженька веде..."
77
"Попід нашим облачком лучка зелена..." 1
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"Попуд грушу коньом рушу, дівко,
нагадайся..."
8
"Пора пташкам в далекий край..."
37
"Пора-, пора, порадуемся на своем
веку..."
107
"Порізала пальчик, ой болить..."
5, 6
"Порізала-м перстик та й болить..."
8
"Породила дівка сина в ярку під вербою..." 8
"Поросятко дике у воду упало..."
78
"Посіяла-м жито, а тепер—колосся..."
8
"Посіяла-м загороду сеї яри..."
8
"Последний отблеск маяка зажег рассвет
над морем..."
63
"Посмотри: уже бережно клонит каждый
росток..."
50
"Постой, паровоз, не стучите, колеса..." 111
"Постоянно рождается время..."
39
"Потерял в лесу фонарик светлячок..."
74
"Потопає в білому все село..."
79
"Поточе, поточе, зелений поточе..."
1
"Поточе, поточе, што в тобі клекоче..."
1
"Почаще отдыхайте..."
63
"Почему покой на душе моей..."
58
"Почуй мене, почуй, безжальний світу..." 33
"Почула я соловія, як додому іду..."
1
"Почуття і дні..."
39
"Пошли нам Боже..."
55
"Правда це, а може байка—так міркуй
ти без утоми..."
81
"Праздник Нового года звучит..."
39
"Преблагословенна єси..."
11
"Преблагословенна Ти, Богородице..."
12
"Пред Тобой склоняюсь я, Всемогущий
Бог..."
32
"Предрассветной мглой укутанный..."
50
"Прежнее время умалило землю
Завулонову..."
62
"Прекрасний світлий день Різдва..." 52, 76
"Прелет, пташку през тот гай..."
1
"Пресвята Діво, світло зорице..."
54
"Пресвятая наша Трійця..."
22
"Пречиста Діва..."
20
"Пречиста Мати Діва Марія..."
25
"При долині кущ калини..."
90
"При дорозі і грушка стоїть вершком
зелена..."
8
"При зеленом житі вода тече..."
8
"Прибилась осінь у сади..."
41
"Прибыла в Одессу банда из Ростова..." 63
"Привітливо щирі..."
39
"Прид же, милий, премиленький, прид до
нас..."
1
"Прид, шугайку, до нас до тижня..."
1
"Призначена Богом мені прекрасна..."
49

"Прийди, прийди, весно красна..."
17
"Прийдите, ликуйте, пойте,
торжествуйте..."
19
"Прийшла весна. Веселощі довкола..."
38
"Прийшла кума до кумоньки в суботу,
в суботу..."
8
"Прийшли ми у школу музичну..."
20
"Прийшов би я до вас каждий вечір..."
1
"Прийшов легінь додомочку, мати ’го
здвідає..."
8
"Прийшов милий до милой, стукат
до двери..."
1
"Прилетів у наш садочок..."
76
"Прилетіла ластівонька сіла собі край
віконця..."
60
"Приложу к своему сердцу..."
19
"Прилуцький край, казковий рай..."
44
"Прими, Иисус, моление мое..."
58
"Приплетом чепчику, приплетала сой..."
1
"Пристоличне місто наше..."
42
"Приходім до церкви Бога умоляти..."
8
"Пришел туман, постучал в дома..."
107
"Про город мой так много песен спето..." 63
"Про Тебе, про Тебе, про Тебе..."
52
"Про що, яворе, ти мрієш..."
70
"Пробив годинник тричі на стіні..."
23
"Прогнало солнце снег и лед..."
19
"Прогулянка перша весняна..."
74
"Пройдусь по клавишам души..."
50
"Пройдут года, как пять десятков лет..." 64
"Прокидається травень, злітає на крилах..." 35
"Пролетают года и проходят столетья..." 47
"Пролетают года..."
63
"Пролетять, мов лелеки, літа..."
43
"Промінь падає в долоні—другу
посміхнись..."
35
"Промочив мя дойжджик надворі..."
1
"Пропала надія, забилося серце, заплакали
очі мої..."
1
"Пропала надія, забилося серце..."
1
"Пропив много, пропив много..."
8
"Пропили-сме білу дівку, ой, пропили
пропили..."
8
"Пропливають літа, мов хмаринки, знову
доля мене обмина..."
44
"Проплывает по небу журавлик..."
20
"Проростай, зерно, із землі..."
76
"Прославьте Господа с небес..."
48
"Просте у мене є питання..."
51
"Простелились стежки від ставка
до воріт..."
38
"Прости мене, мамо, за гріх мій
синівський..."
37
"Прости меня, о Господи..."
48

"Прости, прошу, за все мене прости..."
52
"Проти сваволі вони повстали..."
55
"Проходять роки, швидко лине час..."
49
"Прошла весна, вновь прелесть лета..."
49
"Прошуміли, промчали роки..."
40
"Прощавай, садок дитячий..."
75
"Прощай! Со всех вокзалов поезда..."
107
"Прощай, душе, в конечний час..."
8
"Прощай, Мелитополь, и здравствуй,
Херсон..."
26
"Прощай, село моє рідне і хата, і віра..."
1
"Прощалися сумовито ластівки зі мною..." 55
"Прыг-скок, утром на лужок..."
63
"Птах щастя прилетить..."
27
"Птахом уявити себе треба..."
81
"Пуст мя, мила, пуст мя, пуст..."
1
"Пустеет в доме христианина..."
49
"Пустте же нас, пустте, або нам отворте..." 1
"Пусть говорят, что мой Спаситель не
воскрес..."
48
"Пусть сердца любовью горят..."
49, 58
"Пусть ураган ревет..."
50
"Путешествие пилигрима"
62
"Радий я: я дитя..."
51
"Радійте, радійте, радійте..."
52
"Радість пізнаємо з благовісних вуст..." 76
"Раз, два, три, четыре..."
119
"Разлилась Благодать в этом мире..."
48
"Разом з мамою і татом..."
75
"Раковець, Раковець, Раковець на ямі..."
8
"Раковецькі пси, пси, пси піють каждий
день..."
8
"Ранкове ніжне сонечко..."
79
"Ранкове сонце за вікном..."
23
"Ранкові ниви шелестять хлібами..."
36
"Рано вранці на галявці..."
71
"Рано, рано сонце встало..."
77
"Рано-рано поутру..."
123
"Раскрасавица-природа..."
39
"Рассветный луч, по-детски
разыгравшись..."
50
"Расскажи мне о тайнах..."
47
"Расставание и прощание..."
56
"Расцвела в саду вишня поздняя..."
27
"Ригать ми ся, щикать ми ся перепеклим
м’ясом..."
8
"Рідна мамо, добра ти моя ненько..."
30
"Рідна мати моя, ти ночей не
доспала..."
5, 6, 10, 30
"Рідний край ожив душею..."
76
"Родился я у беса под забором..."
63
"Рожден в Вифлееме Младенец
Святой..."
19
"Рожден Христос..."
73
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"Рождество над грешным миром
засияй..."
50
"Рождество пришло к нам снова..."
47
"Рождество—это праздник света..."
19, 31
"Розвивайся, гласе, по горах, по лесе..."
1
"Розгортайте, діти, букварі..."
25
"Розірвалась тиша, мов струна..."
45
"Розквітає калина на волі..."
24
"Розквітають мальви на подвір’ї мами..." 80
"Розлетілися по світу звуки чарівні..."
23
"Розмалюю писанку навесні..."
75
"Розмалюю писаночку..."
78
"Розплелись, розсипались, розпались..." 18
"Розсипав місяць на луки роси..."
55
"Розцвів у зорянім вінку..."
29
"Розцвіла моя ожина, до вікна
схилилася..."
44
"Розцвіла троянда чорна..."
43
"Розчинюся в нитях бабиного літа..."
27
"Роки пропливають всі чередою..."
33
"Роки, роки мої! О зграє сизокрила..."
52
"Ромашковое настроение и радость
васильковая..."
50
"Рости ми, Янчику, як ружа..."
1
"Рубаю березу білу і тоненьку..."
8
"Рушила машина, швиденько іде..."
8
"С детства я не балован судьбою..."
56
"С его тревогами..."
65
"С лазурным облаком дождя..."
56
"С причала рыбачил апостол Андрей..." 110
"С такой любовию как мать..."
58
"С утра у ног играло море..."
63
"С этой девчонкой знаком я давно..."
107
"Сад зелений. Нічка темна..."
22
"Саноцка касарня то велький дім..."
1
"Свадьба йде, свадьба йде, Раковець гуляє..." 8
"Сверкают вечными огнями звезды..."
39
"Свечи зажжем, сегодня Друга ждем к
себе..."
19
"Свіжий вітер шле в Карпати..."
78
"Світ за очі кинувсь їжачок..."
25
"Світ мені—не світ, як тебе нема..."
38
"Світ, місячку, зоре также..."
1
"Світе тихий святия слави..."
13
"Світи, місяченьку, високо, не низко..."
1
"Світи, місяченьку, світи на діброву..."
8
"Світяться зорі в кожному серці..."
35
"Святая ночь, сверкают ярко звезды..."
19
"Святий Боже, Святий Кріпкий..."
12
"Святий Боже, Святий кріпкий..."
54
"Святий Миколаю, угоднику Божий..."
25
"Святий Отче, що є на небі..."
62
"Святкова, Святкова, то гарде селечко..." 1
"Сгребу в охапку разнотравье..."
50
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"Сегодня "Цитрус" справляет именины..." 26
"Сегодня день счастливый..."
49
"Сегодня любовь над вами..."
49
"Сегодня, друзья..."
49
"Серед ночи опівночи когути запіли..."
1
"Серед села жовта глина, укопана яма..." 8
"Сестрице моя дорогая..."
7
"Сиві волки, сиві, писаноє ярмо..."
8
"Сидить Василь на припічку..."
74
"Сиділа-м на ганку, кликала-м Іванку..."
8
"Сиділи на ганочку..."
74
"Сижу на чужині та й думки думаю..."
8
"Сизий півень-задерика..."
76
"Сине Божий...Сине Божий, куди йдеш..." 25
"Синенький скромный платочек..."
63
"Синє море, жовтий пісок..."
42
"Синєє небо, зелені Карпати..."
38
"Сині очі маю, я їх не малюю, гей..."
8
"Синяк с фиалкою гуляет..."
26
"Сипле сніг, сипле сніг..."
74
"Сипле снігом, сипле снігом
71
"Сияет солнце ярко..."
63
"Сів воробчик, задумався, що
йому робити
8
"Сідит пташок на черешни..."
1
"Сіє зерня учитель—зросте диво-сніп..." 80
"Сіє лапастий, білий квітчастий..."
78
"Сіє Травень рідними лугами..."
78
"Сіла курка на гніздечко..."
78
"Сіла птаха білокрила на тополю..."
17
"Сіно в стозі, сіно в стозі, граблі в
оборозі..."
8
"Сіно моє, сіно, попід сіном вода..."
61
"Сірі соловейки та не всюди, там, де ще
джерельна б’є вода..."
44
"Січневий тихий вечір, зійшла перша
зоря..."
41
"Сіяла мачок і пастерначок, лелію..."
1
"Скажи мені ласкаве ніжне слово..."
44
"Скажи мені правду, мій добрий
козаче..."
10
"Сказав Господь Своїм Духом: Слухай,
Ною, своїм вухом..."
13
"Скарби, накоплені віками..."
22
"Скільки б не співали, а прощатись час..."5, 6
"Скільки квітів чарівних..."
75
"Скоком, коню, скоком горі тим
потоком..."
8
"Скок-поскок..."
118
"Сколомийка молоденька по горах
ходила..."
8
"Сколомийка сколомийка по горах
ходила..."
8
"Сколько благодарности в душе..."
73

"Сколько песен рождественских спето..." 50
"Скоро лето, скоро лето..."
27
"Скоро, скоро на луга лягут белые
снега..."
105
"Скочу я, піду я в поле, в поле..."
1
"Скрипач одесский Моня..."
63
"Слава Богу Отцю і Сину на хресті..."
8
"Слава Богу-Отцю—слава, слава..."
21
"Слава Дню Рождества..."
39
"Слава Иисусу, Он источник счастья..." 47
"Слава Отцю, і Сину, І Святому Духу..." 12
"Слава тобі невмируща й слово дяки
щире..."
54
"Слава, слава Богу, слава, Алілуя..."
21
"Славный день, чудный день Рождества
Христова..."
19
"Слід книгу хорошу узяти..."
72
"Служив козак при війську..."
5, 6
"Слышишь, грешник, в сердце нежный
призыв..."
50
"Слышу, как ручей кристальный..."
58
"Смеркання—то музика ніжна..."
27
"Смотрю я на Господний мир..."
19
"Снег искрится под ногами..."
73
"Снило ми ся ясне сонце, що в хаті
світило..."
8
"Сниться щоночі шлях заповітний..."
38
"Сніг та сніг навколо ліг..."
76
"Снова месяц взошел на трон..."
105
"Снова птицы в стаи собираются..."
111
"Собрались над землею облака..."
39
"Совершил Бог над нами чудо..."
48
"Согрішив, о, Боже мій..."
54
"Сожгли мосты. Расстались на рассвете..." 56
"Создал Господь меня, тебя..."
73
"Создатель всей Вселенной, Всемогущий
Бог..."
32
"Соколе, соколе, штос такий сумний..."
1
"Солнце закроется тучкою синею..."
58
"Солнце на восходе..."
56
"Солнце Правды вошло в меня..."
19
"Солнце спряталось за горизонтом..."
39
"Соловейку, любий мій..."
74
"Сонечко сіяє..."
78
"Сонечко ясне яскраво нам сяє..."
41
"Сонце гріє, дощ паде..."
8
"Сонце заходить, гори чорніють..."
61
"Сонце лиш перші проміння зсилає..."
54
"Сонце нас вітає..."
25
"Сонце низенько, вечір близенько..." 10, 30
"Сонце сховалось за гірські вершини..." 43
"Сонце, наче паляниця..."
78
"Сонячні ранки, чисті джерела, все то моя
Україна..."
44

"Сонячною дниною..."
35
"Сорока, сорока..."
122
"Сорочку мати вишивала доні..."
28
"Сотні тисяч прийшли на Майдан..."
43
"Софійко, Софіє..."
22
"Спав ведмедик цілу зиму..."
75
"Спало сонечко у річці..."
74
"Спас народився від Діви Марії..."
31
"Спаси мене Боже, спаси..."
52
"Спасибо, большое спасибо..."
19
"Спешите, люди, в Божий храм..."
50
"Спи мій малесенький..."
76
"Спи, засни, маленьке сонце..."
70
"Спи, маленька дітинице, довго будеш
спати..."
8
"Спи, малий синочку, в теплім
сповиточку..."
44
"Спи, моя люба, спи, засинай..."
20
"Спий, дитинко, спий, очка зажмурий..." 1
"Спинився вітер на осонні..."
38
"Спит зайчонок у лисицы..."
56
"Спит ковыль. Равнина дорогая..."
38
"Спить моє рідне місто..."
71
"Співа дзвіночок на лугу..."
21
"Співає жайворон з небес..."
52, 76
"Співай, дівко, співай, доки ти на гадці..." 8
"Співай, дівко, співай, любо тя слухати..." 8
"Співай, дівко. Буду, мамко..."
8
"Співай, дівче, співай, жалю не задавай..." 1
"Співайме, гуляйме, бо вже не будеме..." 8
"Співайме, дівочки, по чотири рочки..."
8
"Співала би-м новту, ще би ми ся вчити..." 8
"Співам я си, співам, але не з розкошу..." 1
"Співання, гуляння, буде бановання..."
8
"Співаночки мої миви, складани,
складани..."
1
"Співаночки мої, де я вас подію..."
1
"Співаночки мої, деж я вас подію..."
1
"Співаю співанку, де би-м не співала..."
8
"Співаю, співаю, голосу не маю..."
1
"Спомнеш ти мя, ей, кождий ден..."
1
"Спонадився воробель до бабиних
конопель..."
1
"Сравниться с нею можно..."
26
"Среди великолепия Господнего..."
50
"Ставок заснув. В вечірній тиші..."
10
"Стала дівчина, стала єдина, як ружовий
квіт..."
1
"Стала ти Жар-птицею у мріях-снах..."
33
"Стану на узліссі..."
20
"Старий рік минає. Старий рік минає...",
"Темнесенька нічка тьмою все покрила..." 31
"Старій бабі дати граблі, жеби ними
грабала..."
1
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"Стежиною, що в травах, біжить дівча..." 72
"Стелився дим, немов холодна м’ята..." 25
"Стелися, барвінку, низенько..."
9
"Стелися, стелися хрещатий барвінку..."
1
"Стелися, стелися, зелений барвінку..."
1
"Степи обійму шовкові..."
61
"Стерегла морквицю мишка..."
74
"Стигнуть яблука, груші в саду..."
27
"Стоит Иисус у двери твоей..."
50
"Стоїть в центрі Діва Марія..."
59
"Стоїть край водиці чарівна вербиця..." 41
"Стоїть при дорозі..."
22
"Страдают в мире люди..."
19
"Стремися ввысь, всегда стремися
ввысь..."
58
"Стрілися двоє, стрілися очі..."
45
"Стрімко вгору, не по колу..."
46
"Студена росичка той ночи падава..."
1
"Студена росичка той ночи падала..."
1
"Субота, неділя, коби прилетіла..."
8
"Судьба, как корабль в океане..."
39
"Сумний я через те..."
67
"Сумно мені, сумно, як вечір, так рано..." 8
"Схилився дуб на березу, а вільха
підперла..."
8
"Сховався день у золотій пшениці..."
38
"Сходить сонечко ласкаве..."
80
"Счастье вдруг в тишине постучалось в
двери..."
111
"Сыграй мне песню музыкант..."
63
"Сыплет черемуха снегом..."
38
"Сьогодні в дорогу ви разом пішли..."
49
"Сьогодні вишня розцвіла..."
36
"Сьогодні востаннє зустрілись у школі..." 43
"Сьогодні вперше я йду на побачення..." 36
"Сьогодні день народження у Господа
Христа..."
76
"Сьогодні святкує усенька земля..."
41
"Сьпівайте, дівчата, тераз вам до того..." 1
"Сьпівам я си, сьпівам, але не з розкошу..." 1
"Сяд си, дівча, сяд си, около мя..."
1
"Сядем тут відпочинемо, друже..."
38
"Та кить би ви, гості наші, не їли,
не пили..."
8
"Та матінко старісінька..."
7
"Та ми собі заспіваймо пісню веселенько..." 8
"Та мій батенько, мій ріднісінький..."
7
"Та мій же ти чоловічечку..."
7
"Та мій синочок, мій ріднісінький..."
7
"Та мій синочок, та моя й дитиночка
дорога..."
7
"Та мій хазяїну, мій рідненький..."
7
"Та мій чоловіче, та мій хазяїн дорогий..." 7
"Та моя й дочечко, та моя й манісінька..." 7
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"Та моя й матінко, та моя й ріднесенька..." 7
"Та моя матінко, моя й ріднесенька..."
7
"Та моя ненька, та моя рідненька..."
7
"Та моя ти кумасечко..."
7
"Та сію редьку чепурненьку,
сію висіваю..."
60
"Та убили у армії братика рідного..."
8
"Та узяв я рибку йграти, рибка була боса..." 8
"Та ци ота пищалочка не по правді
ввивать..."
8
"Та як мені про ясенка сивого й казать..." 7
"Та-ба...та-ба-да..."
17
"Тайна Христова на престолі..."
8
"Так схожа на матусю учителька
моя..."
42,
74
"Так ся, вера, стало, як я розраховав..."
1
"Така її доля...О Боже мій милий..." 5, 6, 10
"Така я дівочка, як бердо до ткання..."
8
"Такий у ня, мамко любко, май від нього не
є..."
8
"Такі вже ми є..."
22
"Такой лазурный небосвод..."
63
"Талантами багатий рідний край..."
81
"Там где канава городская под
Слободкой..."
63
"Там за гором, за двором, там дівчина
гарна, чорнобрива..."
1
"Там коло млина густа вербина..."
1
"Там на горі росне копер, ой, чия ж я буду
тепер..."
1
"Там на горі черешенька, а під горов став..."1
"Там на Поліссі, у тихому закуті..."
38
"Там під гором, там під лісом г моїм милім
краю..."
1
"Там під лісом, під білом березом, там де
місяць високо світив..."
1
"Там пониже села, там карпелі садят..."
1
"Там попід горою, попід криницею..."
1
"Там цимбали, скрипка й бубон..."
80
"Там, в Ойкумени на краю..."
27
"Там, где месяц сказку сторожит..."
111
"Там, де водяних лілей латаття..."
79
"Там, де небо дарує безмежну блакить..." 20
"Там, де у землю живе засівають зерно..." 25
"Танцювала гопака дівчинонька мила..." 81
"Татко пашет на природе..."
26
"Таточку мій, соловеєчко..."
7
"Твердо вірю я, що не одна сім’я..."
49
"Твое имя Иисус Христос..."
48
"Твоих я больше не целую рук..."
27
"Твої очі, твої вії, твої брови і чоло..."
22
"Твоя любовь широка..."
58
"Тебе бабусею зовуть..."
40

"Тебе милую, тебе люблю..."
45
"Тебя люблю, мой Бог..."
58
"Темна ніч сповила..."
34
"Темна нічка гори вкрила..."
5, 6, 10, 30
"Темна ноченька, не спиться..."
38
"Темним лісом зайчик біг..."
74
"Темно надворі, час в ліжко лягати..."
74
"Тепле сонечко пригріло..."
76
"Тепле сонце на вікні..."
35
"Тепле сонце розлилося по землі..."
78
"Теплий вітер летить над садами..."
80
"Теплий ранок тихо розцвіта..."
61
"Тепло в душі і доброта..."
37
"Теплое место, но улицы ждут..."
110
"Теплота карміну щедрої зорі..."
45
"Тесные врата"
62
"Тече вода в синє море..."
10, 57
"Тече вода, тече, ей-гой, та най она тече..." 8
"Тече вода, тече, на камені гучить..."
8
"Тече водичка з-під яворичка ледова..."
1
"Тече Дніпро через віки, через степи й
ліси..."
24
"Тече річка з полонини, град за собов
тягне..."
8
"Теща моя, теща..."
7
"Теща, теща, жінчина мати..."
7
"Ти вічний символ боротьби..."
43
"Ти до мене підійди..."
22
"Ти до мене, ти до мене не ходи..."
9
"Ти запроси мене в кіно, його магічна
сила вічна..."
44
"Ти знову далеко..."
23
"Ти мене в дитинстві колисала..."
33
"Ти нас, мамко, много мала, ти всіх нас
любила..."
8
"Ти наш Бог і Творець..."
21
"Ти не моя, дівчино дорогая..."
10
"Ти признайся мені..."
5, 6, 30
"Ти прилинь до мене буйним вітром..."
38
"Ти скажи мені, поле, скажи..."
22
"Ти, хазяїну мій молодюсінький..."
7
"Тиха вода, тиха вода..."
5
"Тиха ніч, свята ніч..."
34
"Тихая ніч, дивная ніч..."
31
"Тихая ночь над землею..."
19
"Тихесенько вітер віє..."
77
"Тихо на землю надходить день, сонце
встає..."
21
"Тихо навкруги..."
30, 41
"Тихо над плесом човен пливе по воді..." 21
"Тихо над річкою, ніченька темная..." 5, 6,
10, 30
"Тихо осінь приходить, все міняє
Господь..."
21

"Тихо падає сніг..."
45
"Тихо смотрит месяц ясный..."
73
"Тихо спят сады..."
47
"Тихо стукає ніч..."
45
"Тихо уста шепочуть славу Христу..."
21
"Тиша нічна, все тихо спить навколо..." 31
"Тіло пречисте, смертю спочивши..."
8
"Тіло Христове прийміть, прийміть..."
12
"Тобі замість квітів я дарую ці слова..." 27
"Тогда на дощатом балконе..."
26
"Тополь веретена..."
45
"Торжествует сегодня природа..."
73
"Трава зелена, та й команиця..."
8
"Травневий ранок світиться..."
76
"Треба би нам, треба стільця широкого..." 1
"Тремтливо-ніжний білий світ..."
22
"Тремтливо-ніжний білий цвіт..."
22
"Трехслойные асфальты..."
26
"Три діди, три діди полюбили бабу..."
8
"Тривожне і радісно серце заб’ється..."
40
"Три-сем-дана, виноград зривала..."
1
"Тріщить на річці сивий лід..."
74
"Тропинка наша светлая..."
19
"Тружусь я с раннего утра..."
73
"Тут за волю воювали..."
55
"Ты был песчинкой на земле..."
58
"Ты весь день сегодня ходишь хмурый..." 63
"Ты искупил мир от греха..."
32
"Ты меня на рассвете разбудишь..."
112
"Ты не только съела цветы..."
63
"Ты помнишь, мой друг..."
19
"Ты прижмись ко мне горячим телом..." 22
"Ты пришел ко мне, мой День
рожденья..."
39
"Ты прости, Первомайск, славный город
шахтерский..."
56
"Ты стоишь прекрасная в белом
одеянии"
49
"Ты, Суббота, юная невеста..."
64
"У багацких дівочок аж по дев’ят сорочок,
го-я-я..."
1
"У Бахмутки-річки..."
81
"У берега не бирую, а в долину мушу..."
8
"У бою завойована воля..."
38
"У вечір той літній, коли ми зустрілись..." 41
"У Вифлеємі Давидовім місті..."
19
"У далеких краях принц здобув
апельсин..."
81
"У джерельному поточку..."
27
"У довгім сні була дорога довга..."
25
"У зеленій полонині овечата бляють..."
8
"У зеленім заріночку зацвіла черешня..." 8
"У зоряному небі..."
81
"У каждого из нас на свете есть места..." 111
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"У королівстві літер..."
75
"У кота-воркота..."
74
"У літньому небі грайливо..."
33
"У мене день народження—такий
прекрасний день..."
81
"У моїм садочку плавали качата..."
90
"У нас судьба друзья, одна..."
39
"У нашої свашки весіля гуляло..."
1
"У неділю до світання..."
78
"У неділю коло церкви..."
77
"У неділю рано пташечка співала..."
8
"У неділю у час рано ще й кури не
піли..."
8
"У нічній темноті..."
22
"У передгір’ї Карпат..."
38
"У Пещеры стоит в печали..."
19
"У Пляшевій з’явились журавлі..."
55
"У полоні листопаду..."
52
"У сад юності, де по яблука..."
33
"У садочку нашому..."
76
"У саду дідуньо-вечір..."
80
"У сакур цвітіння і білі каштани..."
37
"У самовара—я и моя Маша..."
63
"У світанкових білих хмарах..."
55
"У святковому залі в цей час..."
41
"У степу безкраїм..."
38
"У суботу два єноти..."
74
"У суботу полудене новина ся стала..."
8
"У суботу увечері новина ся стала..."
8
"У твоєї долі калина у полі..."
43
"У тихім сквері..."
42
"У травах заховалася, побігла за село..." 76
"У цьому світі тривог..."
52
"Уддала ня моя мамка за гори бувати..."
8
"Удивительно, непредсказуемо..."
50
"Удколи ня мамка била, удтовди ся бою..." 8
"Удсіть гай, удтіть гай, серединов—
Дунай..."
8
"Уж как щука-то шла из Нова-города..." 118
"Уже в красных платьях отцвели..."
56
"Уже три дні три неділі, як я приведена…" 8
"Уженила мати сина та взяла невістку..." 8
"Уклін тобі доземний..."
29
"Украина моя, ты мне стала дороже..."
56
"Україна—славетна і єдина..."
81
"Українець—моє ім’я..."
77
"Україно моя, Україно..."
43
"Україно моя, я у тебе зернина..."
55
"Україно, болить твоя доля..."
30
"Україно, земле наша дорога..."
22
"Україно, мій краю страждальний..."
21
"Україно, я свято люблю..."
39
"Українське військо, мов з могили
встало..."
18
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"Український Алфавіт нам дарує
дивосвіт..."
"Українські діти..."
"Улетели уже годы детства..."
"Умивається Софійка..."
"Упив би я, упив, якби ми ко-сь купив..."
"Управила мати сина за високі гори..."
"Урвалася струна, що майфайно гула..."
"Усе, що серце радує і гріє..."
"Усі-м гори здуловала, половина світа..."
"Усміхнися сонечко з неба..."
"Усміхнися сонечко..."
"Уставай, козаче, бо татари йдуть..."
"Утіха" моя мила вулиця Львова..."
"Утро было росистое..."
"Утро раннее сердце встревожит..."
"Утром рано ты встаешь..."
"Уходит лето, очень жаль..."
"Уходишь ты и не оглянешься..."
"Учит нас Господь творить добрые
дела..."
"Учит нас Господь..."
"Учора-м не їла, днесь-им не голодна..."
"Фотографій змінилося тло..."
"Фраїречко-речко, вивий мі речко..."
"Фраїру мій любий, ти ружо польова..."
"Фурман я сой, фурман, і з бича я сой
жию..."
"Хазяїн мій, хазяїн..."
"Хазяїну мій дорогий же..."
"Хазяїну, та мій рідненький..."
"Хазяйка якось із базару прийшла..."
"Хай весніє душа..."
"Хай славу для Бога віддасть вся земля..."
"Хай сповняє Дух Господній наше
серце..."
"Хата материнська, материнський двір..."
"Хвала Йому, Спасителю і Богу..."
"Хвала Тобі, хвала Тобі..."
"Хвалите Господа с небес..."
"Хвалитиму ім’я Твоє, Господь..."
"Хваліте Ім’я Всевишнє..."
"Хвалу Тобі співаю..."
"Хіба Ти не стомився, мій Ісусе..."
"Хлоп’ятка і дівчатка чекають вже
на тебе..."
"Хлопці-молодці, пийте, гуляйте..."
"Хлопчина якось наодинці..."
"Хмара з дощиком навкіс..."
"Хмари небо все закрили..."
"Хмура осінь, сірі дні..."
"Ходив я по світу чимало..."
"Ходили роками одними стежками..."
"Ходить квочка коло кілочка..."
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"Ходить місяць по стежині..."
22
"Ходить солдат по касарни, саблю в руці
носить..."
8
"Ходім туди, де дуб з вербою..."
38
"Хор ангелов ликует..."
47
"Хорошо, что каждый год..."
56
"Хочешь я в глаза, взгляну
в твои глаза..."
107
"Хочу вам, люди, правду сказати..."
55
"Хочу идти я вместе с Богом..."
39
"Хочу познать и не могу постигнуть..."
48
"Хочу прощения просить..."
48
"Хочу Христа благодарить..."
47
"Хочуть всі завзяті діти..."
75
"Храни тебя, Великий Бог..."
56
"Христос воскрес! Живой
Спаситель..."
73
"Христос воскрес! Усе радіє..."
52, 76
"Христос воскрес, воскрес Мессия..."
19
"Христос за грешных умер нас..."
47
"Христос народився в Віфлеємських
яслах..."
21
"Христос особистий мій вічний
Спаситель..."
62
"Христос Спаситель в північ родився..." 31
"Христос Спаситель вечный Бог..."
62
"Хто ступає на поріг..."
74
"Хто хоче стати артистом..."
71
"Хтось горить, мов ясний смолоскип..." 45
"Хтось заліз на небо й сонечко спіймав..." 71
"Худий зелений крокодил..."
74
"Хурделить хурделиця..."
76
"Хусточка-хустинка завжди при тобі"
44
"Царю небесний, Боже могучий..."
17
"Царю небесний, Утішителю..."
11, 12
"Цветет акация над морем..."
63
"Цветочки горят красотой..."
47
"Цвіте терен, цвіте терен..."
30
"Цвіте, цвіте акація, дивує
білим цвітом..."
44
"Цвіте, цвіте черемшина, ягідок
немає..."
8
"Цвітуть бузки, садок біліє..."
67
"Цвітуть в полях волошки сині..."
77
"Цвітуть сади, цвітуть луги..."
74
"Це для нас з тобою..."
75
"Це життя земне не довге..."
52
"Цей спів прийшов у ясну ніч..."
53
"Целую ночь соловей нам
насвистывал..."
109
"Ци дала ня моя мама за леда-бідицю..."
8
"Ци звів-ись ня, легінику, з правої
дороги..."
8
"Ци знаєш, милий, де я буваю..."
8

"Ци ми хлопці раковецькі, та ми собі
братя..."
8
"Ци не дурна тота дівка, котра ся
зажурить..."
8
"Ци підеш за мене..."
8
"Ци приймеш ти, жоно, мене додомочку..." 8
"Ци у мене в городчику петрушка,
петрушка..."
8
"Ци чули-сте, люди добрі, за такоє диво..." 8
"Ци чули-сьте, добрі люди? Новина ся
стала..."
8
"Ци чули-сьте, люди добрі, таку
новиночку..."
8
"Ци я така нещаслива, ци то моя родина..." 8
"Ци я тобі моя мамко, платічко не прала..." 8
"Цимборику Васильку та Йванку..."
8
"Цілий день тебе чекала..."
44
"Цілу ніч не спала, дробний лист
писала..."
8
"Цімборашко, цімборашко, будьмо у
ворошку..."
8
"Цок та цок—стукають підківки..."
75
"Цок, цок, цок..."
78
"Цыганка с картами—дорога дальняя..." 109
"Ця зустріч не перша, але й не остання..." 27
"Чайки, мои чайки над волною..."
39
"Чаклувала ніч-чаклунка..."
23
"Чарівне ім’я дівчина мала, лиш лукаво
глянула з під вій..."
44
"Чарівне танго знов лунає..."
43
"Чарівно скрипко, чом ти плачеш..."
43
"Час благодаті промине..."
52
"Час вже, чоловіче, грішить перестати..." 8
"Час знаменитих подій..."
24
"Час настає і працьовиті всі такі..."
39
"Час рікою пливе, як зустрів я тебе..." 4, 10,
30
"Часи незгод відходять у минуле..."
75
"Чекай же мя, чекай же мя,
фраїречко моя..."
1
"Чекала з армії два літа..."
42
"Червена курочка, білий когут..."
1
"Червена ружичка квитне з яра..."
1
"Червене яблочко висит на листку..."
1
"Червене яблочко по поли—ся тулят..."
1
"Червене яблочко попід гору скаче..."
1
"Червона калина, листячко зелене..."
8
"Черевички ви маленькі..."
74
"Черевички не зносила..."
75
"Через віки, здається так мені..."
55
"Через гори, через доли..."
34
"Через даль всей страны..."
56
"Через нашоє село тече річка Білка..."
8
"Через поле мчали коні..."
43
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"Через поле широкеє, а через море
глибокеє..."
13
"Черемхова гілка, вечірня пора..."
44
"Черкащина—спогадів низка..."
67
"Чи ви читали "Отче наш".."
52
"Чи джерела відлетіли..."
80
"Чи ж я забуду пісню весни..."
52
"Чи згадуєш ту березневу ніч..."
20
"Чи можна заснути..."
55
"Чи я ж не українець не козак..."
42
"Чи я тобі не казала, як ти сіяв ленцю..."
1
"Чижику, чижику, пташку маленький..." 74
"Чия то хатина, що є при долині..."
1
"Човник хитається серед води..."
10
"Чого ви мя видавали таку молоденьку..." 1
"Чого дуб зелений, бо прийшла пора..." 60
"Чого так тяжко, чого так важко туга на
серці налягла..."
1
"Чого, чого метушаться народи..."
62
"Чоловіче добрий, глянь на хрест святий..." 8
"Чоловіче, чоловіче, подай мені раду..."
8
"Чом жес ти не пришов, як я ти казала..." 1
"Чом журавка об крижину..."
18
"Чом ти не прийшов, як місяць зійшов..." 5
"Чом тот дружба коня не ма..."
1
"Чом трава зелена? Бо під ньов вода..."
1
"Чому навкруги гімни дзвінко
лунають..."
52, 76
"Чому стоїш зажурений, лелеко..."
33
"Чому ти, коню, води не пиєш, ци о дорозі
чуєш..."
1
"Чому уста твої мовчать..."
80
"Чому, недоленько лиха..."
37
"Чомусь не скинула листочки..."
22
"Чорна гора, чорна, кед би побіліла..."
1
"Чорна талпа, білі клинці..."
8
"Чорни очка, подте спать..."
1
"Чорні очка, чорні очка..."
30
"Чорні хмари наступають, дрібні дощі
йдуть..."
1
"Чорнобривців насіяла мати..."
5, 6, 30
"Чорноморець, матінко, чорноморець..." 60
"Чорнушко-душко, вставай раненько..."
8
"Чотири би писарики не переписали..."
8
"Что вера без дел? Это звук лишь пустой..."19
"Что же это такое..."
63
"Что значит для тебя "любить".."
50
"Что мы посеем—то и пожнем..."
58
"Что склонила голову, что стыдишься
слез..."
50
"Что такое осень—это небо..."
112
"Что ты ищешь за морями..."
26
"Что хочет Бог, если стану его..."
32
"Чувиль-весна, куда пошла..."
121
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"Чудесна зірка в небі сіяє..."
31
"Чудо из чудес! Чудо из чудес..."
19
"Чудуються люде, де я ся напила..."
1
"Чужиніє поле широке, просторе..."
10
"Чую гомін людей, бачу Мужа ведуть..." 38
"Шепіт хвилі біля моря, як сталось, не
знаю..."
44
"Шепоче казку яблуневий сад..."
25
"Шепочуться вітри у гілках вечорових..." 35
"Ший ми, мила, ший ми білу кошулю..."
8
"Ширить ми ся, ширить, фраїр ми ся
женить..."
8
"Шкільний дзвінок в останній раз..."
79
"Школо рідна, світоче наш ясний..."
79
"Шлях тернистий, косогори..."
52
"Шпаги звон, как звон бокалов..."
112
"Што же мі, Боже, по трьох ковалях на
зиму..."
1
"Шукало сонечко засмучену стежину..." 35
"Шуми, вітре, шуми, буйний, на ліси, на
гори..."
1
"Шумить знайома вулиця..."
75
"Шуміла береза, кед ся розвивала..."
1
"Шуміла дзедзина, шумів зелений гай..." 1
"Шуміла дуброва, кой ся розвивала..."
8
"Шуміла ліщина як ся розвивала..."
1, 17
"Ще не вмерла Україна, і слава, і воля..." 5, 6
"Ще не згасла кохання весна..."
36
"Щебетала пташечка під віконечком..." 74
"Ще-м на свадьбу не ходила, іще-м не
іграла..."
8
"Що за стукіт роздається навкруги..."
71
"Що світ наук досяг аж до сьогодні..."
78
"Щоб злились на вік і земля, і небо..."
52
"Щоб про вас написати схвильовані
вірші..."
40
"Щоб розвіяти непевності туман..."
33
"Щоб співати колір чорний..."
10
"Эй, Ванюша, посмотри..."
121
"Эта память от зари до зари..."
105
"Эти глаза напротив—калейдоскоп
огней..."
111
"Это школа Соломона Пляра..."
63
"Этот город Мелитополь..."
26
"Этот день по-особому дорог..."
73
"Эх, дороги эти—щебень да асфальт..." 26
"Юж єм поорав те переліще, раз..."
1
"Юж лем ся оженив, юж буду свою мав..." 1
"Юж минули м’ясниченьки в цілім селі
тихо..."
1
"Юж по півночи перша година..."
1
"Юж сонечко зашло за високу гору..."
1
"Юність моя—твої вуглини очі..."
27
"Я бабусю згадую..."
74

"Я барвиста веселочка..."
74
"Я бачу сонце та Ісус кращий..."
21
"Я беру букварик в руки..."
80
"Я бетяр-парубок, бетярськи очка мам..." 8
"Я бродил в ночи..."
63
"Я буду домівку любити..."
38
"Я бывший одессит и мне по барабану..." 26
"Я был печальный..."
27
"Я в весеннем лесу пил березовый сок..." 109
"Я в осінній кошичок покладу..."
41
"Я вдячний Господу..."
52, 76
"Я вихователям своїм пісню співаю..."
37
"Я візьму мале зернятко..."
35
"Я візьму калини гілку..."
72
"Я вітаю калину..."
75
"Я встал сегодня с солнышком..."
27
"Я встречал ее часто дорогой..."
26
"Я давно уже став на крило..."
24
"Я далеко забрів..."
18
"Я до тебе йшов усе життя..."
27
"Я до школи готувалась ціле літо..."
76
"Я досі зустріч пам’ятаю..."
33
"Я дружу с котенком Филей..."
74
"Я думала: всюду тьма..."
50
"Я є Владика, що створив Вселенну..."
21
"Я живу в полученной квартире..."
63
"Я живу, потому что Ты любишь..."
50
"Я з корчми іду, як бджола гуду..."
1
"Я забыла, когда я бывала одна..."
58
"Я зайчик тарабарабанчик..."
78
"Я засмотрелся на тебя..."
105
"Я згадала казку мамину щасливу..."
71
"Я знову подивлюсь тобі у очі..."
35
"Я иду тебе навстречу росными лугами..." 105
"Я иду тропинкою, что Христом
проложена..."
19
"Я искал. Искал тебя, не зная, где ты..." 26
"Я іду до вас..."
35
"Я іду щоранку..."
35
"Я із котиком умію вийти на майданчик..."76
"Я кохаю тебе—простелилися килимом
трави..."
28
"Я лисичка, я сестричка..."
74
"Я люблю наш Київ, нашу Оболонь..."
38
"Я люблю свою хату..."
76
"Я люблю твої каштани навесні..."
44
"Я люблю тебе, Львове, повір!..."
29
"Я люблю тебе, місто моє..."
42
"Я люблю тебе, рідний мій краю..."
41
"Я маленька квітка..."
75
"Я мальчишка, я мальчишка озорной..."
39
"Я маю ласку жити на цій святій землі..." 42
"Я мечтаю вернуться с войны..."
112
"Я морячка, я морячка, горда тим ходжу..." 44

"Я на береженьку стояла..."
1
"Я на дачі живу у вишневім садку..."
44
"Я на ласку щедра, сповиту любов’ю..." 44
"Я намалюю синє небо..."
42
"Я нашла потерянную драхму..."
48
"Я не був за дальніми морями..."
41
"Я не достойна, Господи..."
47
"Я не знаю что случилось..."
63
"Я не стану ее огорчать..."
63
"Я не старый, но поверь, уже седой..."
109
"Я нікого цим вже не здивую..."
23
"Я одессит, я из Одессы, здрасьте..."
63
"Я осталась одна..."
48
"Я пам’ятаю той чудовий вечір..."
39
"Я пісня, що тобою не співалась..."
45
"Я погляну у віконечко..."
35
"Я подарую квіти мамі..."
37
"Я пошел учиться в первый класс..."
56
"Я приїхав знов і чистий полем..."
40
"Я прошу тебя, сумей забыть..."
105
"Я с самою собой на войне..."
58
"Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого
окна..."
110
"Я склоняюсь пред жертвой Христа..."
48
"Я скрипка, на якій ти граєш..."
42
"Я смотрю туда, где солнце прячется..." 50
"Я сой хвопец єден, мам фраїрок седем..." 1
"Я сой хлопец справедливий, нихто на мя
нич не віст..."
1
"Я сой хлопец справедливий, нихто на мя
нич не знат..."
1
"Я сом баца барз юж стари..."
1
"Я спешу колени свои преклонить..."
58
"Я співаю пісню..."
75
"Я сторож у стада ночью..."
62
"Я—сталевар, моя робота—криця..."
28
"Я стужився, мила, за тобою..."
18
"Я ступаю полем..."
76
"Я счастлив, что жизнь Он мне дал..."
19
"Я сьогодні рано-рано встала..."
35
"Я сьогодні, друзі назавжди..."
39
"Я твій портрет фіалками вберу..."
72
"Я твої поцілую долоні..."
52
"Я твоїм шляхом за тебе не пройду..."
51
"Я Тебе кличу, кличу, йди, люблю
Тебе безмірно..."
21
"Я тебе любила, як з горіха зерня..."
1
"Я тобі заявляю з журбою..."
40
"Я тобі, любий дідусю..."
37
"Я устал, изнемог..."
47
"Я хотел бы тебя обнять..."
58
"Я хотела бы сегодня..."
47
"Я хочу сказать тебе спасибо..."
73
"Я хочу, щоб в світі..."
41
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"Я чекаю тебе дні і ночі..."
37
"Я чужая была..."
26
"Я ще повернуся сюди..."
36
"Я, блудный сын, иду теперь домой..."
58
"Яблуневий цвіт, яблуневий цвіт..."
40
"Ягіл-ягілочка..."
61
"Язык мой рану ближнему нанес..."
58
"Як Батия орди був кривавий вояж..."
38
"Як би я не тішився тобою..."
38
"Як вечір прийде..."
20
"Як високо в небо злітає пташина..."
21
"Як голубиця летіва, звоти перечка
тратива..."
1
"Як добре з Христом в цьому світі
земному..."
21
"Як добре і приємно..."
62
"Як єм била іщи мала, гойя, гоя, я..."
1
"Як зв’язала любов нас обох
залізницею..."
40
"Як згадаю про день судний..."
54
"Як зустрілась однокласниця..."
40
"Як ишов я з Гамерики до краю..."
1
"Як ішов я з Дебречина додому..."
5, 9
"Як мені сьогодні тяжко..."
26
"Як ми можем показать любов Господу..." 51
"Як мій хвіст, ніс, хребет..."
78
"Як прийде красне літечко..."
42
"Як прийшла до тебе вперше..."
55
"Як рушаєш, сину, у світи далекі..."
37
"Як славний гетьман Сагайдачний..."
38
"Як ся свашка напила, то чепчика
стратила..."
1
"Як умер мій хороший..."
7
"Як умру то поховайте..."
61

"Як щастя, тебе я плекала..."
38
"Як я виросту, матусю..."
76
"Як я волки напасала, теля, теля, теля-ля..." 1
"Як я ишов без тот хотар, возик ся мі
розтеркотав..."
1
"Як я ишов вчера г’вечір з грабаня..."
1
"Як я ишов поза гумен, ищи не бив ден..." 1
"Як я малим збирався навесні..." 5, 6, 18, 30
"Як я піду з куділю, з куділю..."
1
"Як я помру, шумно ня сховайте..."
8
"Як я прийшла на свадьбочку, взяв ня любко
йграти..."
8
"Як я си заспівам красні, премилені..."
1
"Як я си заспівам понад яворики..."
1
"Як я сой заспівам красні премилені..."
1
"Як я сой заспівам попід яворини..."
1
"Як, матінко люба, змогла
ти так рано..."
72
"Якась незрима сила..."
29
"Якби не я, якби не ти..."
1
"Якби я міг словами пісні..."
22
"Які ото квіти красні, котрі
розцвітають..."
8
"Якось мене розбудила зірочка..."
35
"Ялинка кучерява, де досі ти жила..."
76
"Янку, Яничку, десь був до рана..."
1
"Яркая звездочка на небе горит..."
19
"Ярким пламенем алеют..."
56
"Ясени, ясени..."
30
"Ясна на небі зірка засяла..."
31
"Ясного дня з неба сонечко гріє..."
74
"Come bella e di mamma..."
55
"Hej, tam gdzies z-ze czarnej wody..."
30
"Sono cacciati i fanti..."
55

Покажчик видань, у яких уміщено ноти
Книги
В пути
Дозвілля
"З чистої криниці..."
За порогом
Калиновий птах
Ритми душі

65
46
44
64
25
55
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СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ
1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
2.2 Хори з інструментальним супроводом
2.3 Вокальні ансамблі
2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
2.3.2 Ансамблі з опер і оперет
2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
2.4.2 Сцени та арії з опер і оперет
2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого і сольного співу з супроводом та 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
3.1.2 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 і більше фортепіано, фортепіано в 4 руки і т.д.)
3.2.2 Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано
3.2.3 Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано
3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано
3.2.5 Ансамблі духових інструментів без фортепіано
3.2.6 Ансамблі смичкових і духових інструментів з фортепіано і без фортепіано
3.2.7 Ансамблі народних інструментів
3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі
3.2.9 Навчальні та інструментальні 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
3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів
3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів
3.3.4 Духові інструменти
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 і інструментів, що
солірують
4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ 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 спектаклів, кінофільмів, літературних і радіокомпозицій
5.6 Дитячі опери, інсценівки і хореографічні постановки. Музика до шкільних вистав і
радіопостановок
6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН.
СОЛЬФЕДЖІО І ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ І МЕТОДИЧНИХ
ВИДАННЯХ
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