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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 та музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видання книжкового типу:
літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких
літературний текст органічно пов'язаний з музичним текстом.
Відображення нотних видань здійснено відповідно до чинної інструкції з добору нотних видань.
"Літопис нот" за 2010 рік укладено згідно з ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные
библиографические указатели".
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання".
Літопис укладено відповідно до ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели".
Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання".
Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582—97 "Скорочення
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила",
ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" та ДСТУ 7093:2009 "Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994),
MOD ; ISO 832:1994, MOD)".
Нотні видання описано мовою оригіналу.
Бібліографічний запис складається з:
 порядкового номера;
 заголовка бібліографічного запису;
 бібліографічного опису;
 номера державної реєстрації, під яким видання зареєстровано в Книжковій
палаті України.
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.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" містить допоміжні покажчики: іменний, назв збірників, назв вокальних творів, перших слів тексту вокальних творів.
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. Золоті ключі : укр. нар. пісні : [для співу без супроводу] / авт.-упоряд.
Р. Стецюк. — К. : Муз. Україна, 2010. — 436, [14] с. : іл. ; 18 см. — На замовлення
Держ. ком. телебачення та радіомовлення України за прогр. "Укр. книга". — Алф.
покажч. та прим.: с. 414—436. — 2 000 пр. — ISMN 979-0-707-527-09-2 (у паліт.). —
[2011-047 Н].
Зміст: Календарно-обрядові пісні: Щедрівки та колядки: Ой сивая та й зозуленька ; Пане господарю ; Дивин вечір, дивин вечір : "... та рано, рано ..." ; Славний
вечір, дівич вечір : "... та рано, рано ..." ; Пішла Тетянка кору лупати : "... Ялино ..." ;
Ой з-під Бескида, з-під зеленого : "... дзвеніла ..." ; Ой ходила квочка навколо кілочка ; Ой там на горі два плужки оре ; Ой учора ізвечора ; А на Меланки увечорі ;
Зійшов місяць ще й зоря ясна ; Ой ченчику-Васильчику ; За селом веселим ; Добрий
вечір тобі, пане господарю ; Новим вас, люди, роком! ; Прийшли щедрувати до вашої
хати ; Щедрівочка щедрувала, у віконце заглядала ; Веснянки: А вже весна красна ;
Ой весна, весна, що ж ти нам принесла? ; Весняночко-паняночко : "... де ти зимувала?.." ; Весняночко-паняночко, де ти зимувала? ; Ой виходьте, дівоньки, на красную
весну ; Ходить жучок по долині ; Кричить жучок йа в болоті ; Горобчику, сватку,
сватку ; Ой, хлопці, он на горі льон ; Повилися огірочки ; За горою вогонь горить ;
Засвіти, місяцю ; Ой туман, туман через доріжку ; Ти, вербонько, ти гіллястая ; Та
село наше, село ; Та у нас, хмелю. Купальські та петрівчані пісні: Сьогодня Івана ;
На Івана Купала ; Ой на Йвана Купала ; Ой у городі копалиця ; Ой на Івана, та й на
Купала ; Малая нічка-купалочка ; Та ішли дівки ; Піду я в садок та й нарву квіток ;
Летіли гуси сірі та білі ; Ой піду я до млина ; Горда, горда, гордивонька ; Та й петрівочка, мала нічка ; Та й петрівочка, мала нічка ; Ой сьогодні Петрівка, Петрів день ;
Ой до бору стежечка, до бору ; Ой не стій же, вербо : "... та над водою ..." ; Чом ти,
барвінку, не стелишся? ; Ой ходила Мариня по полю ; Ой там в лісі на клинку ; Чи
було літо, чи не було ; Ой угору ти, калина. Літні трудові пісні: Косарі косять, а
вітер повіває ; Ой виходьте, дівоньки ; Соловейко до на долині ; Житечко махай,
махай ; Котився вінок по полю ; Ой наш півень рябокрилий ; В долину, женчики, в
долину ; Іде хмаронька — буде дощ ; Ой летіла татаронька по полю ; Ой до краю,
женчики, до краю. Родинно-обрядові пісні: Весільні пісні: Де ти, калино, росла ;
Під віконцем калина ; Червоная калина ; Ой ходила та дівчина та й по полю ; Ой на
горі камінь-зілля розцвітає ; Свариш мене, ненько моя : "... свариш ..." ; Ой казала ти,
нене ; Ой схилилася вишенька ; Та й уже вечорок, вже і не раненько ; Пливе, пливе
щука-риба в човні ; Ой чи я тобі, йа мій татойко ; Ой за лісом сонечко сіяє ; Ой попід
лісок битая доріженька ; Ой в неділеньку рано ; Ходила над водою ; Край Дунаю,
край широкого ; Прийшла Галюся з села ; Ой вінку ти мій, вінку ; Ой у садочкувиноградочку ; Ой сосонко, літо і зиму зелена ; Суботонька з неділею ; Ой у полі, у
полі рівчаки ; Лети, лети, соколоньку, попереду ; Ой клен було чом не дерево ; Чого,
кринице, чого, водице ; Ой брат сестру за стіл веде : "... рано, рано ..." ; На городі
одна вишня ; Ой ластівка гніздо носить ; Ой як тобі, моя доню, не жаль буде ; Кувала
зозуля на широкій брамі ; Ой ти, клену, кленовий листочок ; Музики, музики, прошу
вас заграти ; Горіла сосна, палала. Колискові пісні: Ганнуню, люлі ; Люлі, люлі,
дитинонько, спати. Пісні про кохання: Бабусю рідненька, ти всім помагаєш ; Через
балку летить галка ; Ой мати, мати ; Вийду я на гору ; Посаджу я рожу ; Копай, мати,
гору ; Пливе качка, пливе ; Сивий коню, сивий коню ; Ой розвивайся ти, сухий дубе ;
Косив козак, та й косив козак травку рано ; Косить Ваня, гей, косить Ваня ; Світи,
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місяць ясний ; Що в городі конопельки : "... вершки зелененькі ..." ; Коло млина, коло
броду ; Квіточко моя, ой квітко розовая ; Ішов козак дорогою ; Ой зеленая та горішина ; Вчора була козацька неділя ; Птичка невеличка по полю літала ; Ой за гайком, за
гайцем ; Сіно моє, сіно ; Червона калина білим цвітом цвіла ; Ой сиділа дівчина край
віконця ; Я двері відкрию ; Ой ти, зоре, ти вечірняя ; Летіла зозуля через мою хату ;
Кучерики, кучерики ; Косив козак сіно ; Ой сива зозуля у ліс прилетіла ; Ти, капуста,
ти, розсада ; Ти, дівчино, ти, кохана ; Через поле широкеє ; Ой на плаю вівці пасу ;
Дай ня, мамко, дай ня ; Зайшло сонце за віконце ; Ой ти, вишенько ; Туман яром,
долиною ; Ой ти, грушко моя ; Ой рута-м'ята засушеная ; Дивуються люди ще й близькі
сусіди ; Ой у саду соловейко ; Ой зійди, зійди, ясний місяцю, зрання ; Покотився
горіх по ліщині ; Ой як надіну чорну плахту ; Туман яром, по долині ; Гиля, гиля, сірі
гуси, додому ; Ой на горі, на високорі ; Пожену я сірі воли ; Соловейко, рання пташечка ; Попід гаєм зелененьким ; Ой у полі криниченька муром мурована ; Плила
рибка, плила рибка ; Недалеко ой там милий оре ; Зелений явір зелений над водою ;
Порубай сад, сад зелений ; Ой невірний, ой невірний, невірного роду ; Коло річки,
коло броду ; На моїм подвір'ї ; Ой не вір, паво, тому павичеві ; В саду вишенька вкоренилася ; Куди їдеш, улітаєш, сизокрилий орле ; Ішли воли із діброви ; Половина
саду цвіте ; Ой ходив журав та й понад водою ; Од поля до поля ; Зійшла зоря серед
моря ; Половина саду цвіте, половина саду в'яне ; Половина садів цвіте ; Із-за гори
сонце ; Не жаль мені вечорочка ; Ой зійди, зійди, місяць, за тополю ; Темна нічка,
темная ; Та попід нашим садом ; Калина-малина ; Під дубиною, під зеленою ; Ой там
на горі : "... ой там на крутій ..." ; Ой там у лісі під дубиною ; Прийшов я до тебе, мій
дубе зелений ; Ой за двором, за двором новеньким ; Через сад вишневий ; Чом дуб не
зелений? ; Зайди, місяченьку ; Ой гаєм, ой гаєм, гаєм зелененьким ; Як приїхав мій
маленький з поля ; Тече річка ой да невеличка ; Та піду я, піду ; Ой засвіти, місяченьку ; Ой чиє то сіно? ; Розмовляла і питала мати доньку молоду ; Ой край долини
стоїть береза ; Чом ти, Галю, невесела. Родинно-побутові пісні: Бувайте здорові,
шляхи та дороги ; Посію я жито поміж осокою ; Біла березонько, чого схилилася? ;
Ой зійшов місяць разом із зорою ; Ой била мене матінка ; Червона калина віконце
заслонила ; Рубай дерево, куди хилиться ; Ой піду я понад полем ; Ой вербо, вербо
кучерявая ; Ой вербо, вербо : "... кучерява ..." ; Червоная калинонька ; Було личко,
личко, як яблучко ; Межи двома гороньками ; Насуває чорна хмара ; Сюди гора, туди
гора ; Ой матусю, що ти робиш? : "... Чи ти спиш?.." ; Мати дочки, ой мати дочки та
й питається ; Ой журавко, журавко ; Ой високо клен-дерево од води : "Ой високо,
високо ..." ; Чи ти чула, дівчинонько ; Саджу ріпку да чепурненьку ; Ой піду я на
долину ; Ой ти, березо кучерявая ; Ой сосна, сосна ; Товаришко моя люба ; А в мого
батька на дворі ; А мій батько, як цвіт ; Ой давно я, давно в свеї мами була ; Батько
по саду ходить ; Мала мати дочку, одну одиночку ; Ой на горі калинонька ; Ой братко, братко, що нам мати казала? ; Ой у полі дві тополі ; Під білою березою ; Ой у
полі, в полі ; Ой наорю поля широкого ; Сестра брату рукав шила ; Маріє, Маріє,
чого в лузі блудиш? ; Ой по горі, по горі ; Ой летіли журавлі ; Ой на ставу гуска ;
Біда за бідою ; Ой гаю мій, гаю ; А в полі береза ; Із-за гори вітер віє ; Ой терном,
терном, доріжка бита ; Ой не плавай, лебедоньку ; Котилася бочечка дубовая ; Сумний вечір, сумний ранок ; Ой як вивела перепілонька діти ; Ходила мати терен рвати ;
На калині, на малині ; Біда мені, мамцю, біда над бідою ; Ой піду я в ліс по дрова ; Та
орав же мій миленький ; Ой вербо, вербо вербовая ; Ой дубе, дубе кучерявий ; І хмарки
немає, сам дощик іде ; Ой устану, встану у понеділок раненько ; Встану я раненько ;
Летіла зозуля та й стала кувати ; Тяжко мені, важко ; Ой з-за гори кам'яної ; Ой леті6

ла зозуленька ; Ой кувала зозуленька ; На калині чорний ворон кряче ; Ох, як любо,
ох, як мило, як батьки живуть ; Ой сяду я край стола, повечеряю сама ; Осінь довга,
холодна ; Одна гора, та й та чорна ; Ой з-за гори, гори та буйний вітер віє ; Була собі
вдова, мала дочку й сина ; Ой щоб же я була знала ; За горами гори високі. Балади:
Не сіяно, не орано ; Ой чиї ж то сірі воли ; Ой у полі криниченька ; Ой на горі трава
зелененька ; На камені ноги мила ; Ой у полі криниця безодня ; Ой вітер з поля повіває ; А вітер віє та й повіває ; Ой їхав козак та й доріжкою ; Ой з-за гори буйний вітер віє ; Лягла спати я на кроваті ; На горі береза ; Ой чиє то жито, чиї то покоси ; Ой
на горі, на крутій ; Ой ти, коваль, коваль молоденький ; Із-за гір, з-за гір вилітав сокіл. Соціально-побутові пісні: Козацькі пісні: Ой у лузі калина стояла ; Гей, мати,
мати ; Ой зацвіла черемшина ; Ой за лісом та сонце сяє ; Ой на горі там сухий дуб,
дуб ; Ой ти, Грицю, Грицю ; Ой у полі жито ; Ой на горі березонька. Чумацькі пісні:
Ой гей, воли сірі, половії ; Ой їхав чумак із Криму додому ; Зійшло сонце веснянеє ;
Жала, жала пшениченьку ; Ой у полі, в широкім роздоллі. Солдатські та рекрутські
пісні: В неділю раненько ; Мати моя, мати Василина ; Ой ходила молода дівчина по
садочку ; Як виведу коня на долину ; Ой по лану, по лану ; Хлопець молодий ; Ой у
першім садочку ; Ой у лісі стоїть хатина ; Ой ходжу я по риночку ; Сюди гора, туди
гора ; Ой задута доріженька ; На городі коло хати. Наймитські, заробітчанські та
емігранські пісні: Ой матінко, моя вишня ; Ой піду я лугом ; Та ой з-під дуба, дуба ;
Ой не шуми, луже. Жартівливі пісні: А до мене хлопці щовечора ходять ; Поза нашу хату черешеньку садять ; Болить мене головонька ізранку ; Ой ходила по саду,
гуляла ; На весілля я вбиралася ; Та за вгородом та кози пасла ; Лісом, лісом, дубинкою : "... гей, гей, у-ха-ха!.." ; Та косив батько, косив я ; Жила собі вдова, та вдова
молода ; Стоїть липка над водою ; Червона калина, чого в лузі стоїш? ; Чого, мила,
губки дмеш? ; Було в багача та й одне дівча ; На городі суха груша гуде ; Кажуть
люди, що я лиха ; Половина саду цвіте ; Як пішла я заміж ; Біда мені, жура мені ;
Чоловіче, ти дай мені раду ; А я вчора в куми ; Ой кум до куми борозенкою йшов ;
На городі буркун ; Ой у лузі сухе галуззя : "... ой-я-я, ой-я-я ..." ; А нікому так не
добре, як мені ; Ой добре вам, молодички ; Ой ти, старий діду ; Їхались-мо понад
воду ; Зібралася звірина з усьої громади ; Ой як си заспіваєм.
2. На Різдво Христове : укр. колядки, щедрівки і віншівки / [упоряд. Є. І. Гіщинський]. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. — 270 с. ; 30 см. — 1 000 пр. —
ISВN 978-966-361-430-4 (у паліт.). — [2010-129 Н].
Зміст: Розд. 1 : Колядки: Бог Предвічний народився ; Бог ся рождає : "... хто ж
то може знати ..." ; В Вифлеємі новина ; Во Вифлеємі нині новина ; В Вифлеємі
днесь Марія ; Христос родився : "... Бог воплотився ..." ; Предвічний родився :
"... давненько ..." ; Предвічний родився навіки ; Дивная новина ; По всьому світу
стала новина ; Видів Бог : "... видів Сотворитель ..." ; О Предвічний Боже : "... Хто
сказати може устами ..." ; Вселенная, веселися ; На небі зірка ясна засяла ; Нова радість стала : "... яка не бувала ..." ; Новая радість ; Новая радість світу ся з'явила ;
Радуйтеся, всі люди ; Радість нам ся явила : "... Діва Сина родила!.." ; Возвеселімся
всі разом нині ; Нині, Адаме, возвеселися ; Дар нині пребогатий : "... із небес зійшов ..." ;
Стань, Давиде, з гуслями ; Херувими свят! : "... Архангели зрят!.." ; Що то за предиво ; Ангели в небі : "... пісню співають ..." ; Зійшла вже зоря : "... на небозводі ..." ;
Що за радість : "... для нас всіх настала ..." ; Днесь поюще : "... купно іграймо ..." ;
Торжествуйте, веселітесь : "... люди добрії, зі мною ..." ; В новім граді Вифлеємі ;
А вскрикнули ангели : "... на небесах согласно ..." ; Добрий вечір тобі, пане господарю :
"... радуйся!.." ; Ой підемо, милі браття : "... від хати до хати ..." ; Тріє царі, де ідете ;
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Не плач, Рахиле : "... глянь: діти цілі ..." ; При дорозі : "... три берези росло ..." ; Ясніший за сонечко : "... у вертепі ..." ; Син Божий від Отця : "... з неба приходить ..." ;
Цвіт предивний : "... днесь ся родить ..." ; На Різдвяні свята : "... всі ся радуймо ..." ;
Ангел Божий із небес ; Ой дивна, дивна : "... вкраїнська родина ..." ; Ой над Вифлеємом ;
У надії Божа Мати ; А ми люди подорожні : "... з дороги зблудили ..." ; Ми з колядою : "... — під ваші стріхи раненько ..." ; Ой не спіть, не спіть : "... та добрії люди ..." ; Ну
же, браття-сусіди ; А над вертепом : "... зіронька сяє ..." ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки
ходи ..." ; Прилетіли ангелята ; Темненькая нічка : "... тьмою світ закрила ..." ; Чудесна зірка днесь сіяє ; Тиха ніч : "... свята ніч!.." ; Там високо над землею ; Чути дзвінок ; Ой у полі, полі виросла ялина ; Всі разом співаймо ; В Вифлеємі у печері ; Три
славнії царі : "... звідкіль ви прийшли?.." ; Колядує вся родина ; Пречиста Діва :
"... Сина породила ..." ; Пречиста Діва Сина колисала ; Колядка українських діток :
"Ой у Вифлеємі ..." ; Господь Бог Предвічний ; Землю юдейську : "... ніч накрива ..." ;
Ой дивноє народження : "... Божого Сина ..." ; Ангел Божий із небес ; В яслах лежить : "... то поспішіть ..." ; Звістку голосить : "... світу зірниця ..." ; Слався, Ісусе : "...
з чистої Діви ..." ; Днесь на Рождество Христове ; На Різдво Христове : "... всі ся
радуймо ..." ; А вчорашной ночі ; Темная нічка тьмою світ закрила ; Ах, дивіться,
браття, небо червоніє ; Нуте, нуте, браття ; Ходить Господь по раю ; Явилась нам
благодать Божая ; Щасливії часи віка ; Всі днесь заспіваймо ; Цар Ірод з колишнього
роду ; В яслах лежить : "... хто поспішіть ..." ; З'явилась, браття, добра новина ; Сталася нам нині новина ; Сталася нам днесь новина ; Ірод цар : "Ірод-цар за Христом
ганявся ..." ; Там за Вифлеємом : "... у полі ..." ; У полі, у полі ; Ой у полі, полі :
"... стаєнка стояла ..." ; Пасли пастирі ягнята в полі ; Воспоїм днесь пісню новую ;
Марія-Діва днесь породила ; Пречиста Діва Сина зродила ; На горі, на горі — широкая долина ; Небо і земля ; В Вифлеємі у містечку ; Ой народився, ой народився ; Зі
сходу сонця : "... аж до заходу ..." ; Ясна зірка над вертепом звістила ; Ой над Вифлеємом сіяє звізда ; Засіяла зоря : "... над бідним вертепом ..." ; Звізда ясна : "... і прекрасна ..." ; Зоря зійшла : "... вставайте, люди ..." ; На Божім подвір'ї ; Ой підемо,
пане-брате ; Вставай, вставай, господарю ; На Різдво Христове ангел прилетів ;
Я лечу від Бога ; Поклін Тобі : "... в різдвяну ніч ..." ; Лежить Ісус в яселках ; Приходе Господь, пане-господарю ; Задзвенів дзвін милозвучно ; А з України новая зоря :
"... зійшла з-за моря ..." ; Рай розвився : "Що в нашого хазяїна стоїть явір на дворі ..." ;
Син Божий від Отця : "... з неба приходить ..." ; Коли Христос родився : "... і на світ
з'явився ..." ; Пречиста Діва по світу ходила ; А новая радість світу ся з'явила ; На
Святий вечір : "... на Різдво рано, дай Боже ..." ; Через поле широкоє : "... через море
глибокое ..." ; Ой гула, гула крутая гора ; Господарю, Бог тебе кличе ; Во Вифлеємі
зоря сіяє ; Рождество Христове усі празнуєм ; Щедрий вечір всім нам : "... щаслива
година!.." ; Витай, Ісусе : "... з Марії Діви рождений ..." ; Веселу новину днесь послухайте. Розд. 2 : Щедрівки: Щедрий вечір, добрий вечір ; Щедрий вечір всім нам :
"... щаслива година!.." ; Щедрий вечір всім вам : "... щаслива година!.." ; Щедрий
вечір : "... добрий вечір ..." ; Діва Марія церков строїла : ".... Радуйся!.." ; Ой в Єрусалимі : "... рано задзвонили ..." ; Сидить Христос : "... на престолі ..." ; А в Єрусалимі
дзвони задзвонили ; А чи є, чи нема : "... пан господар дома?.." ; Щедрівка господареві : "Вечірки, пане господарю, у тебе ..." ; Ой Дунай, Дунай : "... бистрая вода ..." ;
Ой там під Львовом : "... під красним Львовом забриніла ..." ; Защебетала, гей, ластівонька ; Добрий вечір тобі, господарю! ; Ой позволь, пан хазяїн ; Ой в чистім полі на
оболоні ; Ой під вербою, під зеленою ; Ой рано, рано куроньки піли ; В чистому полі
сам плужок ходить ; Жала Лесюня шовкову траву ; Ой в саду, саду пава ходила ; Ой
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там над річкою кладочка лежала ; Ой ходила красна панна по саду ; В мого батенька
красна дівонька ; Все попід луги, все калинові ; Там на річенці, бистрій водиці ; А в
печі пироги печуться ; Ой гордопишний пан-господарю ; Пане господарю : "... вставай з постелі. Ой дай Боже!.." ; Гей, чи ти там дома, пане господарю? ; Пане господарю, вставай з постелі ; Чи дома, дома господар дома ; Чи дома, дома, Микола, дома? ;
Ой коляда, колядниця ; Коляд-колядниця : "Коляд, коляд, колядниця ..." ; Ой соколе :
"... соколоньку ..." ; Ходив-походив місяць по небу : "... Славен єси!.." ; Дуже рано
зоря зоряла ; А в полі, полі : "... рубляться двори ..." ; По горі, горі пави літали ; Ой у
полі при дорозі ; Ой у саду, саду : "... саду, винограду ..." ; Ой чи так тепер : "... як
було здавна ..." ; Ой за горою : "... за зеленою, соколю ..." ; Ой сивая та і зозуленька ;
Чи є, чи нема : "... господар дома?.." ; Ой чи є, чи нема : "... пан господар дома?.." ;
Чи дома, дома бідная вдова? ; По горі, горі пави ходили ; Я маленький хлопчик ; Та
на добрий вечір ; Ой рано, рано господар устав ; Через небо доріженька ; Ой на травці, на муравці ; Ой орле, орле : "... сивий соколе ..." ; Там на горі два явори ; На подвір'ячку красно метено ; За горою, де дзвін дзвонить ; Наша Маруся волики пасла ; За
селом веселим ; Господиня рано встає ; Зіронька ясна : "... на небі сяє ..." ; Там за
горою, за високою ; Ой на річці, на Йордані ; На Йорданській річці ; Ти, Йордане,
приготовися! ; Ой учора ізвечора ; Ой Черчику, Василечку ; Ой в Петрівочку нічка
маленька ; Го-го-го, коза. Розд. 3 : Віншівки: Віншівки на різдвяні свята ; Новорічні
віншівки ; Дитячі щедрівки, засівалки ; Жартівливі колядки та щедрівки ; Йорданські
віншівки.
3. Не є ліпших співаночок, як в нашому краю : [зб. нар. співанок : для голосу
без супроводу / упоряд.: Ю. Чорі, М. Керецман]. — Ужгород : Ліра, 2010. — 222 с. ;
30 см. — Бібліогр. в прим.: с. 208—213. — 550 пр. — ISBN 978-617-596-007-3
(у паліт.). — [2011-032 Н].
Зміст: Прокоп О. Верховино, світку ты наш : композиція : (в'язанка для анс. из
танцьом) ; Краю муй : "Коли собі заспіваю ..." / сл. авт. — Савчук С. Отчый край :
"Ци чули вы, як восени ..." / сл. І. Калинича. — Народні пісні: Ой, зелені полонины ;
Будь здорова, полонино ; Ой, люблю я рудні горы ; Ци-сьте чули : "... добрі люде ..." ;
Ой, на горі лен, лен ; Пуд карпарськіми горами ; Полетів бы-м на край світа ; Летіла
бы-м на край світа ; Як прийшла ми карта : "... руковати ..." ; Ой дубе, дубе ; Коли я
руковав : "... гей ..." ; Як ишов я з Перечина ; Ой, летіла ластувочка ; Ой, летіли гуси
дикі ; В зеленум гайочку : "... потятка спувавуть ..." ; У неділю рано : "... — раз ..." ;
Иване, Иване : "... раз ..." ; Коли муровали білу Маковицю ; Колопні ся зеленівуть ;
Мамко моя, на взбзур иду ; Єдна мати сына мала ; Мене мамка породила ; Ой, там за
горою : "... там за межою ..." ; Летить куля над кулями ; Чорна гора не орана ; Не
беруть ня у катуны ; Ой, гудаче, гудаченьку ; Заграй, циган тоту новту ; Не пий, коню воду ; В гаю зелененькум : "... вода тече ..." ; Мамко, моя мамко ; Ой, няньку муй,
няньку ; Ой, пувлітер горівочкы ; Сумно мені, сумно ; Журилася мамка мною ; Ой,
жени ня, моя мамко ; Як я кажу, так най буде ; Ой, пуду я до Ясіня : "... тай на Чорну
Тису ..." ; Ой, выйшов я на улицю ; Посадив-им черешеньку : "... на яри ..." ; Мила
моя, мила ; Пудеме, як кури запівуть ; Ой Марійко, добра будь ; Полонинська флояра :
"Гей, вувчарику молоденькый ..." ; Запаль, мила свічку ; Ой, біда ми : "... біда ..." ;
Щи-м огень не клала ; Через нашоє село ; За горою високою ; Ой, на плаю : "... вівці
пасуть ..." ; Иванку, Иванку : "... купи ми румнянку ..." ; Ой, на горі пень дуплавый ;
Ходила я по садочку ; Посадила-м черешеньку на дворі ; Ой мамко моя, мамко ;
День, день, білый день ; Коли-м была мала, мала ; А муй милый такый быв ; Казала-м
ти, Иваночку ; Ой, болить ня головонька ; Серед села дичка ; Мамко моя солодень9

ка ; З того боку ярку : "Иванку, Иванку ..." ; Та пусти ня, люба мамко ; Дай ми, мамко, иголочку : "... та й ниточку шовку ..." ; Ой, умру я : "... люба мамко ..." ; Кажуть
люде, кажуть ; Казала-м ти, хлопче ; Коло млина яворина ; Пили хлопці, пили ; Ой,
засвіти, місяченьку ; Коли собі заспуваву ; Ой, на горі, на горі ; Ой, у саду ружа посажена ; Ой, зелена полонина ; Ой, любку муй солоденькый ; Идуть вувці з полонины ; Кобы сонечко тай знало ; Через поле широкое ; Ой, чорна я, чорна ; Коломийки
Ужанської та Турянської долини : "Котилися вози з гори ..." ; Подале от себе ; Ой
жалю ты муй жалю ; Вчора рук ; Попуд бережечкы плавала ; Ой, чий тото легінь :
"... як ружа?.." ; На высокув полонині ; Пуду собі, пуду ; Уд бучка до бучка ; Загнала
я маргу ; Ци я не дьувочка ; Калина, малина ; Та пуду я, пуду ; Шуміла ліщина ; Недалеко от Дуная до Тисы ; На поточку-м прала ; Вчора-м ишла травков ; Кобы мені
дали ; Шуміла дубрава ; Терен цвіте ; Тече вода ледова ; Дай ня, мамко, дай ня ; Ой,
доста я была : "... у няньквум дворі ..." ; З высокої полонины ; Не буду, не буду з
Тисы воду пити ; Розмарія : "Я в садочку, я в садочку ..." ; Казала-м ти, Иваночку ; Та
ты гадаш, муй Андрійку ; Пониже Залужа : "... гей, розцвіла ружа ..." ; Ой, на горі
сосна ; Ой жалю муй, жалю ; Кавиль пила, цукор їла ; На тум боці при потоці ; Чому,
дьувко, чому ; Была любов, была ; Ой, косили косарикы ; Чия вина : "... — материна ..." ;
Ой, у мої миленької ; Позволь мені, мамко : "... кырницю копати ..." ; Мила моя, чічірі ; Ой, иду я танцьовати : "Ой, танцюву я, танцюву ..." ; Ци ты, дьувко, ци не ты ;
Ялиця, ялиця ; Добре тому коса косить ; Горі селом, долі селом ; А у мої миленької ;
Не буду ся женити ; Ліщино, ліщино : "... де-сь орішкы діла ..." ; Ой, на горі пень
дуплавый ; Била мене мати ; Спувала бы-м, не є кому ; Бодай ся когут знудив ; Чорный ворон : "... піпку курить ..." ; Ой, удціть гора ; Тече водо каламутна ; Ой Марічко,
чічірі ; Стану собі тай думаву ; Котилися возы з горы ; Летів голуб через воду ; Через
річеньку, через болото ; Ой, удці гора ; Перелаз, перелаз ; Ой, зацвіли фіалочкы :
"... зацвіли зацвіли ..." ; Гей, на высокув полонині : "... вітрик повіває ..." ; Коли тоту
комоницю сіяли ; Ой, на горі лен зеленый ; Куди идеш, Олексо ; Чорні учка, як терен ; Пуд дубиною, пуд зеленою ; Казав Бескид Полонині ; Ой, де идеш, бокорашу ;
На тум боці при потоці ; Ой Марійко біла, біла ; Чоловіче, я слаба ; Як я пушла до
старої ; Два голубы воду пили ; Поточе, поточе ; Усі дьувкы плетуть вінки ; О Боже
муй милостивый ; Сама-м жито столочила ; Через річеньку, через болото ; Ой, за
горов, ой, за лісом ; Паде дождь ; Прала Марійка : "... попові ризи, прала Марійка на
леду ..." ; Біда тому чоловіку... ; Не бий мене, чоловіче ; Сидить медвідь на колоді ;
Товчу, товчу мак, мак ; Иде, иде пан, пан ; Три діды ; Ой, гоп сесе ; Де терня, там
терня ; Там за горами ; Зайчик ; Гей Иване, Иване ; Любив мене попув Петрик ; Ой
Андрію ; Сидить Юра коло мура ; Пісня мамки ; Ходить Сонко ; Завішу я колысочку ; Гайчі, сынку, гайчі ; Гайчі тобі, гайчі ; Повішу, повішу колыску ; Спи, муй милый ; Спи, дітинко, спи ; Колысала-м дітиночку ; Колышу тя, дітинонько.
4. Ой співаночки мої : пісенник / [упоряд. Островський В. М.]. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2010. — 431, [9] с. ; 16 см. — (Музика). — ISMN 979-0-70750987-6. — [2010-120 Н].
Зміст: Українські народні пісні: А в полі береза : "... а в полі кудрява ..." ;
А калина не верба : "Ой на горі вітер дув ..." ; А ти гадаш, мій Андрійку ; Була в мене
парова машина ; В горах грім гуде : "... хоч зима паде ..." ; В далині за селом там
живе красуня ; В моєму саду айстри білі ; В Чорне море кров Дніпром тече ; Весілля : "... — вже музики гарно грають ..." ; Вечір на дворі : "... ніч наступає ..." ; Виходила мати на високу гору ; Вівці мої, вівці ; Віють вітри, віють буйні ; Волиняночка :
"Чи є в світі ще дівчина як та Ганночка ..." ; Гей, степами : "... темними ярами ..." ;
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Гиля, гиля, сірі гуси ; Гей, браття опришки ; Гей, зі Львова до Мукачева ; Гандзя :
"Чи є в світі молодиця ..." ; Гей, наливайте повнії чари ; Гречаники : "Пішла мати на
село ..." ; Гей, там, у полі ; Гуляв чумак на риночку ; Гуси : "... в далекий вирій летіли ..." ; Господиня гарна я : "Хмарка наступає, дощик накрапає ..." ; Дощик накрапає ;
Де згода в сімействі ; Десь узявся в нирках камінь ; Дощик, дощик ; Дві дівчини :
"Тиха вода, тиха вода грала на бистрині ..." ; Є в полі річенька ; Жито, мати ; Жито,
мамцю ; Заграй ми, цигане старий ; Закувала зозуленька на стодолі, на розі... ; Закувала зозуленька в саду на помості... ; За горами сонце заходить ; Зійшло сонце за
віконце ; Зібралися дівчатонька у ліс по гриби ; Зелений дубочку ; Зелене листя ;
Зелене листя : "... білі каштани ..." ; За гаєм-розмаєм ; Їхали стрільці : "... їхали з гори ..." ; Йшли селом партизани : "Йшли селом, йшли селом партизани ..." ; Казала
мені мати ; Козак від'їжджає, дівчинонька плаче ; Казав мені батоко ; Лугом іду, коня
веду ; Летів пташок понад воду ; Літа минають ; Мав я люльку-чепурульку ; Ми зустрілись навесні ; Мені минало літ шістнадцять ; Нащо, дівчино, айстри сієш ; Надлетіли гуси ; Надлетіли журавлі ; На камені ноги мию ; Нащо мені чорні брови ; Не
рубай ліщіну ; Нащо мені женитися ; Нині, нині вдома сама ; Не питай, чого в мене
заплакані очі ; Ой, Морозе, Морозеньку... ; Ой на Україні, там, серед поля... ; Ой
вербо, вербо ; Ой болить ня головонька ; Ой вийду я на гору ; Ой грайте, музики :
"Соловей щебече, зозуля кує ..." ; Ой казала мені мати ; Ой гиля, гиля, гусоньки, на
став ; Ой у полі нивка ; Ой не світи, місяченьку ; Ой саду ж мій, саду вишневий ; Ой
там в полі жита много ; Ой там у полі тополя ; Ой там у Львові на Високім Замку ;
Ой там, на товчку, на базарі ; Очі синії, сині : "... дала мати дівчині ..." ; Ой там
бджоли — золоті крилечка : "Дівчиноньку квіти заманули в гречку ..." ; Ой шіді-ріді,
милий мій Іване ; Ой хмариться, туманиться ; Ой наступила та чорна хмара ; Ой співаночки мої ; Ой ти, дівчино, чого сумна ; Ой у полі три тополі ; Ой у полі вітер віє ;
Ой знати, знати ; Ой там, на горі, в зеленім гаю ; Ой хотіла мене мати ; Осінь наступає, листя опадає ; Ой смереко : "На краю села хатина ..." ; Посадила огірочки :
"... близько над водою ..." ; Порізала пальчик : "Ой що ж то за хлопець, як зветься ..." ; Пиймо, друзі, грай, музико ; При долині кущ калини ; Продай, милий, сиві
бички ; Понад ставом стежина ; Розійшлися далеко ми ; Сховалося сонце за гори ;
Світить місяченько : "... і ясная зоря, зоря ясна ..." ; Світить місяченько і ясная зоря :
"Світить місяченько ще й ясная зоря — дуже ясна ..." ; Сиділа під грушков ; Сильний
вітер : "Ой навіщо, ой навіщо все так сталось ..." ; Скрипка би не грала ; Спать мені
не хочеться ; Спи, Тарасе, батьку рідний : "Бачив місяць, як учора ..." ; Стоїть явір
над водою ; Тече вода з-під явора ; Там на горі, на горі : (гаївка) ; Тиха вода ; Тече
річка невеличка : "... з вишневого саду ..." ; Ти до мене не ходи : "Ти до мене, ти до
мене не ходи, куций коротенький ..." ; Ти ж мене підманула : "Ти казала: в понеділок ..." ; Тече вода, тече бистра ; У горах синіх ; Удовицю я любив ; Файна я си з
роду : "... маю файну вроду ..." ; Хлопці-риболовці : "... козацького роду ..." ; Хтіла
мене мати : "... за першого дати ..." ; Цвіте терен коло хати ; Циганочко моя : "Розцвілася ружа ..." ; Червона калина білим цвітом цвила ; Чи не той то Омелько ; Чотири
воли пасу я ; Червона ружа трояка ; Чорна рілля заорана ; Чогось мені чудно ; Чому,
козаче, сумний ходиш ; Чи ти пам'ятаєш той вечір чудовий ; Чи я тому винна ; Шуміли навколо гаї ; Я в матері одна була ; Як ніч мя покриє : "... зіронька затліє ..." ; Як
поїхав мій миленький : "... на базар, до рідні ..." ; Я музику дуже люблю ; Учитеся,
брати мої : "... думайте, читайте ..." / сл. Т. Шевченка. Повстанські пісні: В сорок
першім році ; Марширують вже повстанці ; На Вкраїні сурми грають ; Там попід
лісом, темним бором ; Тужно грала чудова скрипка ; Чи ви чули, милі браття ; Чи то
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буря, чи грім : "... чи гуде хмаролім ..." : (стрілец. пісня) ; Шуміли сосни і діброви ;
Що то за прапор лопотить : (пісня укр. партизан). Біларуські народні пісні: Бувайте
здорові. Авторські пісні: Зуєв О. А ми удвох : "У зелен-саду ..." / сл. В. Кудрявцева ;
П'є журавка воду : "Де курні дороги вийшли за село ..." / сл. І. Зінченка. — Циганков Д.
А я люблю Прикарпаття : "Хтось кохає даль безмежну ..." / сл. М. Карпенка. — Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати ..." / сл. Б. Гури ; Водограй :
"Тече вода, тече бистра ..." ; Я піду в далекі гори / сл. авт. — Білаш О. Білий сніг на
зеленому листі : "Виглядаю тебе ще з весняних доріг ..." ; Білі лебеді : "Посідали
лебеді на воду ..." ; Ой не ріж косу : "... бо хорошая ..." / сл. М. Ткача ; Впали роси на
покоси ; Лелеченьки : "З далекого краю ..." / сл. Д. Павличка ; Треба йти до осені :
"Сіножаті скосяться ..." / сл. С. Пушика ; Мати : "У вишиваній сорочці ...". — Майборода П. Білі каштани ; Київський вальс : "Ночі солов'їні, ночі весняні ..." / сл.
А. Малишка. — Ханок Е. Верба : "Біля млина — калина ..." / сл. Ю. Рибчинського.
— Філіпенко В. Веснянка : "Прийди, прийди, весно красна ..." / сл. А. Навроцького ;
Я співаночку посію : "Цвіт калиноньки ламала ..." / сл. І. Лазаревського. — Сандлер О.
Вишиванка : "З вечора пригожего аж до ранку ..." / сл. М. Сома. — Сабадаш С. Вишні : "Все це якось нескладно вийшло ..." / сл. З. Бичкової ; Гуцулочка : "Стало сонце
над криницею ..." / сл. М. Бакая ; Очі волошкові : "Я іду багряним садом ..." / сл.
А. Драгомирецького. — Татарченко Г. Гей, ви, козаченьки : "Є і нам про що згадати ..." / сл. В. Крищенка. — Монастирський Б. Віконниці кленові : "Зачиню я ізвечора ..." / сл. В. Кудрявцева. — Петриненко Т. Господи, помилуй нас : "Навіть на
останнім рубежі ..." ; Україна : "Дороги іншої не треба ..." / сл. авт. — Шкраб'юк П.
Журавочка : "Летить журавочка здаля ..." / сл. Б. Янівського. — Купчинський Р.
Заквітчали дівчатонька ; Засумуй, трембіто ; Накрила нічка... : "... та й тихесенька ..." ; Ой чого ж ти зажурився? : "... стрільче молодий?.." / сл. авт. — Верменич В.
Заспівай мені, мамо моя / сл. О. Богачука ; На калині мене мати колихала / сл.
А. М'ястківського. — Шамо І. За лісом, за гаєм / сл. А. Слісаренка ; Не шуми, калинонько : "День згаса за обрієм ..." ; Україно, любов моя : "Як не любить тебе, Україно!.." / сл. Д. Луценка ; Три поради : "Край дороги не рубай тополю ..." / сл. Ю. Рибчинського. — Донець М. Закохалася : "Торкнувсь вечір тихо трав ..." / сл. П. Зуба. —
Поклад І. Зелен-клен : "На горі той зелен-клен, зелен-клен ..." ; Ой летіли дикі гуси ;
Тиха вода / сл. Ю. Рибчинського ; Кохана : "Зорі, як очі ..." / сл. І. Бараха ; Пісня про
матір : "Мамо, вечір догоря ..." / сл. Б. Олійника. — Колесса М. І чого тікати : "Стрілася на полі, руку подала ..." / сл. П. Воронька. — Толмачов В. Квіти ромена : "Вітер
в горах заснув ..." / сл. Б. Стельмаха. — Герасимук В. Козак гуляє : "... шинкарка
носить ..." / сл. С. Пушика. — Білозір І. Ласкаво просимо : "Співа Дніпро, відлунюють Карпати ..." / сл. В. Крищенка ; Перший сніг : "Ні вогнів, ні зір ..." / сл. Б. Стельмаха. — Рожавська Ю. Летять, ніби чайки : "... і дні, і ночі ..." / сл. Л. Реви. — Юрків Б. Любисток : "Синь Карпатських гір і синь небес ..." / сл. С. Пушика. — Тилик В.
Мати сіяла сон : "... під моїм під вікном ..." / сл. Б. Олійника. — Мозговий М. Моя
земля : "Там, де гори й полонини ..." / сл. авт. — Лепкий Л. Ми — гайдамаки : "... ми
всі однакі ..." / сл. О. Маковея. — Шаповаленко В. Над поточком / сл. В. Безкоровайного. — Буєвський Б. На долині туман / сл. В. Діденка. — Ровенко М. Наша
мова : "... — кетяг калиновий ..." / сл. авт. — Кравчук В. Не цурайся пісні / сл.
М. Федунця. — Герасимук В. Ожини : "Де берізки одбігли од краю ..." / сл. П. Маха.
— Квінта Р. Одна калина : "Сумно, сумно, аж за край ..." / сл. В. Куровського. —
Гулак-Артемовський С. Ой там, за Дунаєм : "... та за тихим Дунаєм ..." / сл. авт. —
Гайворонський М. Ой там, на Вкраїні / сл. В. Лебедєвої. — Карабиць І. Пісня на
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добро : "Ген на видноколі ..." / сл. Ю. Рибчинського ; Сіяв батько жито / сл. В. Крищенка. — Мороз О. Пісня про матір : "Посіяла людям літа свої, літечка житом ..." /
сл. Б. Олійника. — Миколайчук А. Піду втоплюся : "Скінчилось кохання, скінчилося все ..." / сл. авт. — Михайлюк В. Подаруй мені Карпати / сл. В. Григорака. —
Злотник О. Родина : "Може, в житі хтось принаду підкине ..." / сл. В. Крищенка ;
Цвіт землі : "Цвітуть сади, цвітуть луги ..." / сл. М. Сингаївського. — Осадчий О.
Стоїть тополя : "... наче доля ..." / сл. В. Крищенка. — Пашкевич А. Степом, степом : "... йшли у бій солдати ..." / сл. М. Негоди ; Хата моя, біла хата / сл. Д. Луценка.
— Дворський П. Смерекова хата : "Наснилась мальва, рута-м'ята ..." / сл. М. Бакая ;
Стожари : "Був зорепад ..." / сл. В. Кудрявцева. — Заремба В. Така її доля... : "... О Боже
мій милий!.." / сл. Т. Шевченка. — Філіпенко А. Тополина земля : "В полі тополя, в
полі висока ..." / сл. М. Сингаївського. — Горчинський А. Троянди на пероні : "На
пероні, на люднім пероні ..." / сл. О. Богачука. — Циганков Д. У милого очі сині :
"Тече річка по долині ..." / сл. О. Стрілець. — Шапошник М. Хай цвіте червона
калина : "Як у Цареграді славних козаченьків ..." / сл. авт. — Пастушенко А. Цвіт
рясний над росами : "В росах в'ється стежечка ..." / сл. авт. — Січинський Д. Чом,
чом, чом, земле моя / сл. К. Малицької. — Швець Д. Червона калина : "Десь там, за
далекими гонами літ ..." / сл. М. Хоменка. — Нестеренко В. Чи були у нас на Десні /
сл. Е. Улізька. — Гей, шуми, Великий Луже / сл. П. Ребра ; Над прозорою криницею /
сл. Д. Луценка ; Стежечка моя / сл. І. Кутеня ; Там, за селом, за лугом / сл. О. Маковея ;
У горах синіх : "Коли в Карпати приходить нічка ..." ; Чарівна бойківчанка : "На полонину приходи в весняний ранок ...".
5. Ой у горах смерекових : нар. пісні Вижниц. р-ну Чернівец. обл. : [для голосу
без супроводу] / запис, нотація мелодій та упорядкув. К. Смаля ; Вижниц. район. об-ня
Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Вижниця (Чернівец. обл.) : Черемош, 2010. — 350, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-181-048-7.
— [2010-163].
Зміст: Колядки та щедрівки: У вашім дворі золота брама ; Ой луже, луже, не
шуми дуже ; По конець моста калинового ; Ой господарю-господаречку ; Ой в цего
газди новії двори ; Ой попід лужок оре плужочок ; По горі-горі пави літали ; По святім Різдві та й на Йордані ; На святе Різдво Христос родився ; Панна Марія волики
пасла ; Ой чінчику-Васильчику ; Зажурилась перепілонька ; Ой на бережку, на жовтім піску ; Прилетіла ластівочка ; Ой в лісі, в лісі, під дубиною ; Поклін вам, люди, в
році Новому ; Ой тури, тури, буйнії звірі ; Пустіть до хати, будем плясати ; Ой господарю-господаречку ; Нині ся з'явила весела новина ; Ой господарю-господаречку ;
Чи спиш, чи чуєш, пане господарю ; Новая радость ; За ріками, за водами ; У Вифлеємі весела новина ; Ой там за горами ; По всему світу ; Вчора звечора сталась новина ; Що за радість для усіх настала ; У Вифлеємі радість стала ; Радісна настала
днина ; Заколядуймо в нашій хатині ; Ой на річці, на Йордані. Веснянки: Ходить
жучок по долині ; Ой ходжу я довкруга ; Ой зацвіли фіалочки ; Горобчику, пташку,
пташку ; Ой ти, сива зозуленько ; Прийшли ми, прийшли ми ; Чорнушко-душко.
Весільні пісні: Дрібний дощик накрапає ; Ой писані рукави ; Вийди, вийди, молоденька : "... із комори ..." ; Ой вже сходить ясне сонце : "... сіяє ..." ; Будеш, мамко, сумувати ; Солодкі меди, солодкі цукри ; Ой казала наша мамка ; Вілетіла канариця з-за
моря ; З нами, молода, з нами ; А в нашого свата ; Теща зятя любила ; Ой не літай,
журавелю ; Ой куда ж ти, моя доню, ходила ; Ой на небі три зірнички ; Ой не знала
молоденька ; Ой на горі овес рясний ; Наша молода в барвінку зросла ; Ой летіла
зозуленька ; Ой кувала зозуленька ; За воротами глибока яма ; Мама доньку породи13

ла ; Зберіть мене, моя мамко ; У неділю дуже рано ; Ой до Львова доріжечка : "... до
Львова ...". Колискові пісні: Повішу я колисочку ; Хіта, хіта, колисочко ; Колишися,
колисочко ; Дитиночка хоче спати ; Люлі, люлі, люлі, ніченька надворі ; Ой ІванеІваночку. Історичні, козацькі, рекрутські та вояцькі пісні: Ой попід гай зелененький ; Хто там опівночі по лісі блукає ; Про Лук'яна Кобилицю ; Ой три літа, три неділі ; Заплакала родиночка ; Дослуживси жовняр слави ; Ой у лісі темнім ; Надлетіли
гуси ; Ой летіли гуси ; Ой на горі, на високій ; Запряжу я коня свого ; Виряджала
мати сина ; Покидаю я рідну Вкраїну ; Коло млина, коло броду ; Ой у полі, в полі ;
Ой коню мій, коню ; Ой за гаєм зелененьким ; Ой у гори, легіники ; Ой там серед
степу. Соціально-побутові пісні: Стоїть коршма над болотом ; Була перепілка ;
Буковино, Буковино ; Та як собі нагадаю ; Сумно мені, сумно ; В саду зозулька кує ;
Ой горами, долинами ; Ой встану я ранесенько ; Ой складімся, браття. Родиннопобутові пісні: Сивий коню, сивий коню ; Ой там на горі соловій свище ; Ой ти,
мамко моя ; Співаночки мої любі ; Катеринко моя мила ; Сходила я всю днинку по
ринку ; Ой летіла зозулечка ; Зажурилася, засмутилася ; Воли випрягаю ; Та й чось
мене мій милий не любить ; Оре Семен, оре Семен ; Дала мене моя мамка ; Ой попід
гай, ой попід гай ; Ой на горі вітер віє ; Ой піду я в ліс темненький ; Чоловіче мій, я
тут загину. Балади: Пішла мати жито жати ; Та як пішов Гребенюшок ; Ой пив
отець, пила мамка : "... на меду ..." ; Ой там у лузі, під дубиною ; Ой там в лісі, під
кедриною ; Ходить журав по горі ; В неділю раненько ; Ой у полі, під явором ; Ой у
полі береза ; Ой служила Кася в пана. Пісні про кохання: Ой ти, зоре вечірняя ; Ти,
дівчино-дівчиночко ; Чому місяць та й не сходи ; Ой ти, дівчино зарученая ; Чия то
пшеничка ; Соловію-соловейчику ; Летіла зозуля ; Ой вінку мій, вінку ; Ой вийду я
на гору ; Ой червона калиночко ; Ой піду я, піду ; Нагадай собі, ти, мій миленький ;
В долину, в долину ; Попід гайочок, попід калину ; Сумно мені, сумно ; Ой візьму я
гребінь. Жартівливі та гумористичні пісні: Ой мав же я жіночку ; Пішов милий
чорнобривий ; Аби ти знав, чоловіче ; Ой яка, Іване, в тебе файна жінка ; Як я хотів
дуже сала їсти ; Коли була я маленька ; Ой засватав комар муху ; Ой мала я у коморі
просо ; Добрий вечір, сусідонько ; Микитиха рано встала ; До мене, до мене, кавалєри ;
Задумав я си женити ; Ой Іванку, люби мя ; Попід гору вітер дув ; Ой прийшов я раз
додому ; Та й є в мене когут ; Сорок років не женився ; І наїстися — я, і напитися —
я ; Ой чи ти, чи не ти ; А мій чоловік ; Ой у полі черешенька ; А як Ілька ми женили ;
Ци ви чули, люди добрі ; Попри мене Семен іде. Коломийки: Нема пісні на всім
світі ; Подивітси, люди добрі ; Ой дай, Боже, здоров'ячко ; Ой піду я попід сад ; Чи я
тебе не просила ; Та єк собі нагадаю ; Прийди, прийди, мій миленький ; Віддавайси,
дівчиночко ; Ой на дубі кора груба ; Ой не ходи коло хати ; Горівочко оковита ; Не
піду я за Івана ; Болить мене головочка ; Ой була я в свої мамки ; Ой мав же я дві
дівчини. Пісні літературного походження: Плавай, плавай, лебедонько / сл. Т. Шевченка ; Буковино моя мила / сл. С. Воробкевича ; У Вероні та й на брамі камянії /
сл. Ю. Федьковича ; Ти приходиш до мене щоночі / сл. Д. Загула ; Заспіваймо пісню,
гуцули-краяни / сл. Ф. Гулей. — Смаль К. Не ходи, моя мила, в садочок / сл. Д. Загула ; Калиновий цвіт : "Посади калину у краю дитиннім ..." / сл. Ф. Малицького ;
Посадила мама у дворі калину ; Зимова вишня : "Вже більше півжиття мого промчало ..." / сл. Г. Лисої ; Вишитий рушник : "Дивлюся мовчки на рушник ..." / сл. І. Михайловської ; Запізнилась ружа розцвісти / сл. І. Семенюка ; Пахнуть квітами мамини
руки : "Мати білить хатину на свято ..." / сл. М. Різуна ; Синова вишиванка : "Сину, в
твою вишиванку ..." ; Мамина ласка : "Як сонце зійде лише за лісочком ..." / сл.
Я. Кузика ; Хотіла б я калиною зростати : "Хотіла б я деревом зрости ..." / сл. Н. Ки14

бич ; Дівчинонько мила / сл. В. Удовиченка ; Ой розкажіте, лелеки / сл. С. Яреми ;
Журавлина доля : "Вертаються додому журавлі ..." / сл. О. Михальчук ; Молода берізка розплітає коси / сл. І. Даха ; Стежки дитинства : "Мов рідне село ..." / сл. К. Смаля ; Пісня про Лук'яна Кобилицю : "Ой загострим, пани-браття ..." / сл. Д. Ботушанської. — Кубей М. Смерекові гори : "В смерекові гори, на сині вершини ..." / сл. авт.
6. Пісні з голосу столітнього львів'янина Теодора Фурти : [для голосу без супроводу / упорядкув., вступ. ст., с. 3—22 і прим. О. Харчишин ; муз. ред. В. Коваль] ;
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Проблем. н.-д. лаб. муз. етнології. — Львів.
Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2010. — 195 с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.:
с. 172—173 та в підрядк. прим. — Алф. покажч.: с. 174—175. — 150 пр. — ISВN 978966-553-937-7. — [2010-102 Н].
Зміст: Традиційні пісні: Історичні та соціально-побутові пісні. Пісні літературного походження. Родинно-побутові пісні. Жартівливі пісні. Обрядові пісні. Львівські пісні: Жартівливі, батярські пісні. Приспівки до танцю. Власна творчість Теодора
Фурти: Вперед, вперед, Україно : "... в рідній загороді!.." ; Якби я сі ще раз вродити
мав ; Молитва за скрипку : "Боже, Господи Ісусе!.." ; Із старечих дум : "Я багато
пісень знаю ...".
7. Українські народні пісні в записках Михайла Гайдая : [для голосу без супроводу / наук. ред. та упоряд. М. М. Гайдай] ; НАН України, Ін-т мистецтвознав.,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : ІНФЕ НАН України, 2010.
— 302 с. : портр. ; 21 см. — ISBN 978-966-02-5587-6 (у паліт.). — [2011-008 Н].
Зміст: Календарно-обрядові пісні: А що нам було з нащада світа ; А в сій хаті
Ісус Христос на покуті вечеряв ; Щедрий вечор, щедрівочка ; Ой за горою, за кам'яною ; Посеред поля стояла корчма ; Да летів сокіл із Києва да на Дін ; На добрий
вечір, пан господару ; А в нашого пана під хатою дерево ; Ластівочка щебетала ;
Через наші села чорная хмаронька ; Ходить Параня по покоїку : "... з ружи квіт ..." ;
Славні хлопці-запорожці ; Бігла теличка через дядьків двір ; Вибіг козел із нових
ясел ; Ой на річці, на сітниці ; А в пана, в пана собака п'яна ; А в дядька, дядька пуд
окном ямка ; Наша Маланка — господиня ; Наша Меланка не лінива ; Коня веду —
кінь льон топче ; А в перепілки та голівка болить ; Ой лісом, лісом, бережиною ;
Весняночка-паняночка ; А в полі береза, а в полі білява ; На греной недєлі ; А в полі
пшениця ; Ой була в маткі да й одна дочка ; Ой хміль на тичину повивається ; Ой
ішли дівочки по ягідочки ; Ой чия мати-чаровниця ; На Івана купального ; Ой у бору,
у бору, на клену ; Пора тобі, вербиця, розвиться ; Ой прочини, хазяїну, ворота ; Чужі
пани як деркачі : "... держать людей до ночі ..." ; Була в бабки курка рабенька. Весільні пісні: Ой уставай, ненько, раненько ; Вимітай, батеньку, чисто двір ; Оддаєш
мене, мій батеньку, да й од себе ; Ой засвіти, братіку, свічку ; Оддаєш мене, мій батенько, молодую ; Не йдіте, да молодиці, да до нас вільце вити ; Ой попе, попе Гордію ; Розплітала мене дядина ; Просвятився чернець, просвятився ; Соб половий, чи
не бачили ви? ; Да рядися, Федорко, рядися ; У стозі пшениця ; Не гай мене, мій батенько, не гай ; Ой войду я у світлоньку ; Що в нашого свата ; Що селезьон каже:
чвар, чвар, чвар ; Ой продрав кот стелю. Народні думи, історичні пісні: Дума про
Івася Коновченка : "У городі, у Черкасі жила вдова-ненька ..." ; Дума про трьох братів Азовських : "Гей, гей, гей, гей!.." ; Ой у полю там женці жнуть ; Прохожався козак Нечай ; Ой ішли ми в Умань ; Як був собі старий, сідий на призвище Чалий ; Ой
на м'єсті, на риночку : (Про Байду) ; Хоч вийдемо, або виєдем : (Про Медведівку) ;
Ой летить куля з ворожого поля ; Запорожці, ви добрі молодці ; Ой замерзає море :
"... лідком тонесеньким ..." ; Ой летів пугач степом долиною ; Наші шаблі заржавіли ;
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Да ішли турки з татарами ; Горе доброму молодцю ; А в погоду жито жнеться ; Ой
з-за гір, з-за гір ; Ой з-за гори сніжок летить. Балади: Оженила мати сина поневолі ;
Да ішли три козаки з України ; Ох і ой ішли козаки із походу ; Да пила, пила Лимарівна на меду ; Та й у Києві на риночку танець дівок ходить ; Ой учора ізвечора комета
стояла ; В славнім місті у Славуті ходять дівки полком ; А в містечку, на риночку,
музики іграють ; Ой поїхав Ясюленько да й на полювання ; Ой поїхав Іванюша на
полюванє ; Ой поїхав королевич на полюваннє ; Як поїхав королевичу на погуляннє ;
Ой у полю, в полю, гей, близько дороженьки ; В полю конопельки, гей, близько доріженьки ; Ой там біля броду, гей, там брала дівка воду ; А в полі коноплі близько
дороженьки ; Ой сяду я край віконця ; Ой у лузі у лужечку ; Вийся, вийся, хмелю, да
високо да на тичину ; Вийся, вийся, хмелю, високо да на тичині ; Ой на горі церква,
на долині коршма ; Ой козаче, козаченьку ; Ой у полі корчовка ; Молодая вдова да
два сини привела ; Ой була в Галі свекруха лихая ; Ой у полі гребельочка ; По садочку ходжу : "... та й прохаджувала ..." ; Що у саді-винограді ; Да жила вдова на Подолі ; Да ой гаю мій зеленесенький ; Марусенька в недузі лежала ; Дай же, Боже, неділі
діждати ; А в неділеньку вранці ; Під яблонькою, під солодкою ; Добре пісні співають,
повечеравши ; Ой стану я на порозі ; Ішов козак дорогою ; А в полі могила ; Над
моєю хатиною ; Летить орел, летить ; Та чорна хмара наступає ; Ой давно я, давно я
в батенька була ; Ой ти, вдово, вдово. Соціально-побутові пісні: Да майданнику,
окаяннику ; Ой йде з поля наймит бідний ; Де ти, бурлак, забарився ; Ой заросився,
забродився ; Ой не співайте, півні ; Породила мене мати ; Моя мати рідна ; Ой у неділю рано ; Ненько ж моя рідна : "... чого ж я невільна?.." ; Та й не видно того села :
"... тільки видно гущу ..." ; Ой дай же, Боже, та неділі дождати ; Дай же нам Боже, да
Покрови діждати ; Ой матюнко пава : "... й уже я пропала ..." ; Що й у полі, в полі
висока могила ; Косар батько, косар я : "... косарі ми обидва ..." ; Косарі косять, а
вітер повіває ; Косарі косять, вітрочок повіває ; Ой зашуміла зелена дубровонька ;
А в болоті косар косить ; Ой хмариться, дощ буде : "... із рибкою борщ буде ..." ;
Гребіть, гребці, на пана : "... щоб короста напала ..." ; Ой іскидай, козаченьку, жупанжупанок ; Ой хмариться, туманиться ; Уже сонце на лану ; Ой полюбила да рибалочку ; Ой шуру-буру да по табору ; Ой я в плавлі да чолник плавлю ; Да й рибалочки,
да й молодиє ; Ой з п'яницею, з ледащицею : "... я жити не поймуся ..." ; А в Варшаві
в кам'яниці пили хлопці-ремесниці ; Ой славити Бога, що ся зібрали ; Ох і помер
чумак, да помер молоденький ; Ой горе тій чайці : "... да ой горе небозі ..." ; Чумаченьки ішли, в свистілочку грали ; Да їхали чумаченьки ; Да случилася да пригодонька ; Ой воли ж ви мої ; Ой воли ж мої сірі, половиї ; Гей, ішов чумак через Кримбазар ; Ой ходив чумак сім год по Дону ; Пішов чумак, да пішов бурлак ; Насіяли да
наорали ; Да насіяно, да наорано ; Ой чумаче, чумаче ; Край лимана, коло калантиру ;
Ой не стелися, зелений шпорише ; Ой ходімо, товаришу ; Ой у полі ой да криниченька ; Ой ходив чумак сім літ по Дону ; А летів ворон да через Крим-город ; Посилала
мене мати ; Ох і косить косар зеленеє сіно ; Та ішов чумак та дорогою ; Та налетіли
сирі гуси ; Чумаченько ішов ; Їхали чумаки з України ; Поза гаєм, поза гаєм ; Осавула
із сотником ; Ой летіла пава ; А в неділю пораненьку ; Ой летіла зозуленька із третього села ; Ой летіла посмітюха. Родинно-побутові пісні: Ой вродила мене мати ;
Пийте, люде, горілочку ; Ой піду я яром, яром ; Гей, рости, хмелю, рости над водою ;
Ой зору я нивку широкую ; Зійшов місяць з ясною зорою ; Вітер не повіє, листом не
колише ; А всі гори зеленіють ; Зацвіла в лузі лоза ; Ой у лузі висока могила ; Ой у
полі вітер ; Ой піду я, піду ; Ой з-за гори високої ; Вербовая доско, гнися й не ломися ; Вітер віє, да вітер завіває ; Ой надворі дощик, надворі дрібненький ; Край долин16

ки, край широкой нивки ; Да туман полем полягає ; Що й у полі три дороги різно ;
Ой Микито, Микито ; Ой горе, горе, що чужая країна ; Ой журавель ходить ; Як я
колись кумував. Голосіння: Да й одцарствовала я ; Ой чоловіче мій, чоловіче ; Ой
мамцю наша і голубонько наша ; А вже йде та вже й недалечко. Тюремні пісні: Сидить бурлак у неволі ; Не дай, не дай, моя мати ; Да ой запой, запой ; Ой у полі, в
полі : "... в полі та й у Баришполі ...". Рекрутські пісні: Ой в середу уночі ; Що й у
лузі, в лузі калина стояла ; Іди, сину, служи, сину ; Ой з-за гори, з-за крутої ; Ой з-за
гори, гори, з-за крутої. Розбійницькі пісні: Гей, браття-опришки : "... долийте горілки ..." ; За Сибіром сонце сходить, хлопці, не зівайте ; За Сибіром сонце сходе, там
Кармалюк ходе ; Молодий Кармалюк по світі ходе ; Ой з-за гори високої ; Де ж ти,
Кармалюку ; За Сибіром сонце сходить, а ви, хлопці, знайте ; За Сибіром сонце сходить, а ви, люде, знайте. Пісні про кохання: За горою сонце сяє ; Не вподоба зірці ;
У городі осот-сіно ; Не жаль мені на гавоньку ; Ішов козак з Дону ; Посох роман,
посох роман ; Сивая зозуля а в гай полетіла ; Ой відбила щука-риба ; Да рости, хмелю,
над водою ; Ой улане, да мальований пане. Танцювальні пісні: Ой як їхав пан становий ; Ой піду я до попа ; А я козак, зовуть Воля ; Чи є кому такий гаразд ; Ой ішов
я через село ; Ой пішов Космина ; І ти тут, і я тут ; Хвалилася попадя своєю бідою ;
Я в кривого танка ; Ой Уляно, Уляно, в тебе в хаті погано ; Хоч я руда та погана, дак
мій батько багач ; Ти думаєш, дурню, що я тебе люблю.
8. Українські народні пісні з репертуару Заслуженої артистки України Марії
Процев'ят : [збірка : для голосу в супроводі фп. / упоряд. М. Процев'ят]. — Львів :
ЗУКЦ, 2011. — 91 с. : іл., портр. ; 31 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-1518-68-0. —
[2011-057 Н].
Зміст: Чотири воли пасу я ; Зеленая рута ; Стоїть гора високая ; Ой літає соколонько : "... по полю ..." / оброб. А. Кос-Анатольського ; Їхав козак за Дунай ; Ой
Морозе, Морозенку : "... ти славний козаче!.." ; Ой в городі на розтоці : "... п'ютьгуляють запорожці ..." / зб. Є. Турули ; Отамане, батьку наш / оброб. О. Нижанківського ; Ой горе тій чайці : "... горе тій небозі ..." ; Ой із-за гори буйний вітер віє ; Бескиде зелений : "... в три ряди саджений ..." ; Ой мати, мати / оброб. М. Лисенка ; Ой
на гору козак воду носить / оброб. К. Стеценка ; Ой ходить сон : "... коло вікон ..." ;
На кладочці умивалася / оброб. Л. Ревуцького ; Ой ти мій миленький ; Чи се тая криниченька ; Ой нависли чорні хмари : "... нависли, нависли ..." ; Ой продала дівчинонька серце : "Ой продала дівчинонька гребінь ..." / оброб. С. Людкевича ; Ой горами,
волоньки : "... горами, горами ..." ; Ой Ніколо, Ніколочко / оброб. М. Колесси ; Моя
мила, премила / оброб. В. Барвінського ; Коломийки : "Ой як я си заспіваю ..." /
оброб. Р. Сімовича ; Кажуть люди, щом щаслива ; Ой піду я до млина / оброб.
Д. Січинського ; Ой там на горі : "... малювали малярі ..." ; На дорозі калужа / сл.
Я. Ярославенка ; Гаданочка : "Летів пташок понад водою ..." / оброб. Д. Задора ;
В ліс зелений по горішки вранці я ходила / оброб. В. Флиса ; Юж білим квіт з черешні впав ; Літа мої, літа / оброб. І. Майчика ; Ой де ти підеш : "... де ти поїдеш ..." ;
Нехай загородять там, де нелюб ходить ; Ой мала я у коморі просо / оброб. Л. Ященка.
9. Чумарочка рябесенька : укр. нар. пісні у записах Н. Данилевської та
М. Ткача / [упорядкув. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. — Ніжин (Чернігів. обл.) :
Аспект-Поліграф, 2011. — 223 с. : іл., портр. ; 21 см. — Вид. коштом авт. — 100 пр.
— ISBN 978-966-340-413-4. — [2011-048 Н].
Зміст: Колядки, щедрівки, маланки, віншівки, засіванки: Добрий вечір ;
Добрий вечір тобі, пан хазяїн ; Колядин, колядин ; Молода Галєчка пшеничку жала ;
Маладий хлопчичек : "... орлами оре ..." ; Ой на річці тиха вода стояла ; Ой у лісі
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край дороги ; Ой учора ізвечора ; Під дібровкою, під зеленою ; По пуид вербою, по
пуид хилою. Веснянки: Ану, дівки, Шума заплітати ; Парасла лабода ; Як ізійде
насіеннє. Купальські, петрівчані: Наше купайло з верби, з вишні ; Не сказали спасибі ; Ой їхав орлик, підкидався ; Ой лісом, лісом, доріжкою ; Ой у городі бистра
річка ; Ой у городі катран, катран ; Як ходила та Надійка по полю ; Ой, Петре, Петре,
Іване. Зажинкові, обжинкові: Котиться вінок : "... з поля ..." ; Котиться вінок з поля.
Колискові: Да ходить котик по земліе ; Котик сіерий, котик біелий ; Ходить сон
коло вікон. Жартівливі: Був у мене чоловічок ; Не піду я сьоєдні в ліес ; Ой бочечка,
бочечка дубовая ; Очерет лугом гуде. Балади: А в Києві вогонь горить ; Зелений
дубочок на яр похилився ; Марина, Марина ; Ой не ходи, Грицю ; По Дону гуляє ;
Поки тебе не любила ; Що у поліе озеречко ; Що при лужку : "... да і при крутому
бережку ...". Солдатські, козацькі, молодецькі: Вийду я на вулицю : "... ой!.." ; Да
калина-малина ; За нашою слободою ; За тихим Дунаєм ; Подуй, подуй, буйний віетре ;
Дунай-ріечку перейшли. Плачі: Чи ти, донька, чула. Родинні та соціальнопобутові: Вилетала галка ; Напилася, у меду ; Не йди, діевко, за вдовца ; Ой поїду в
ліс по дрова ; Ой ти, таточку ; По городі чорнобиль. Застільні: Випила, закусила ;
І пить будем. Про кохання: І хліб пекти ; Ой вижу я гори високі ; Ой летіела горлица ;
Ой ти, зорушка, да ти вечорняя ; Пуид аконцем зігнуся ; По долині туман синій ;
Синє моречко глибоке ; Стояла сосна напроти сонця ; Товариш, товариш ; Чумарочка
рябесенька ; Щось то в ліесіе зашуміело. Невольничі пісні: Чого, соловейко, смутен,
не весел. Вінок весільних пісень: Попід городи йдемо ; На динь добрий цьому ;
Бодай здорові були ; Ой дайте нам стільця ; В нас верби не вродили ; Почуй, ненько,
звістку ; Соловейко маленький ; Скочу я за стінку ; Що то по хаті сіяє ; Де той дядько Йосип ; Ой зроблю я славу ; Кухарка люшню вкрала ; Не вмію я через тин лізти ;
Світилка — шпилька при стіні ; Ненечко, не гай нас ; Не гнівайся, теще ; Котиться
сонечко, котиться ; Йа на подвірлі висока гора ; Як ходила тая Надя по двору ; Ми
гемберу та й не знаємо ; Як ходила тая Галя ; Ой ви, сусіди, вороги ; Ой попід лісом
битая доріженька ; Посій, батьку, гречку ; А казали, що дружка багата ; Ой скакав
зайчик ; Ой коні, ви коні ; Буярине, гобніми мене ; Ой слухай, Надю ; На короваль
ішла ; Жалуй мене, моя матюнка ; Що й у суботу проти недіеліе ; Ти, ігруша мая, ти
калючая ; Ох їмла, їмла ; Зацвиетала калиночка квіеточками ; Прощай, прощай да,
Галочка ; Ой чуйте, люде, де галубчик гуде ; Клен було чи(м) не дерево ; Звали нас
віелець вити ; Старша дружка німа ; Да благослови, Боже ; Крещатий барвінку ; Що
на хатіе голубочки ; Пуидходьте, бояре, до хати ; Рясне наше віелечко, рясне ; Попались ми в діело ; Караваю, муий раю ; Наша піеч регоче ; Да ішла Галочка до венца ;
Що в недіелочку рана ; Схилиласи верба ; Пакативсе кришталь пад варата ; Виходь
мати з віеком ; Іванька да мости мостить ; Пусти, сваточку, в хаточку ; Да благослови, Боже ; Заведи мене, мая матюнко ; Летіели галочки у три редочки ; Що на моріе,
да на дощечціе ; Хоть великий двуор ; Що Валєччина матка ; Пасилай, Устєчка, салавеєчка ; Зеленая смародина ; Зеленая да дубраванька ; Брат кала сестри седить ; Да
татарин, браток, татарин ; Да седить свіетилочка ік стеніе ; Завивальничка плаче ;
А ми що схотіели ; Дружок каравай несе ; Заржали сіериє коніе на стайніе ; Ой заржали сіериє коніе на лузіе ; Сховай мене, моя мамцю, у камору ; Приляж, приляж да
Галочка ; Жаль меніе, мая мамка, тебе ; Сядьмо, мати, повечеряєм ; На адходіе ад
батенька ; Покидаю тебе біела береза ; Що на хатіе голубець гуде ; Вечерай, Галочка,
тую вечерю ; Ой ходила да Галочка па гароду ; Закавала зезуленька ; Щось у свата
телюпається ; Десь тут тая да даруоженька ; Вийди, вийди, Галочка, погледимо ; Ой
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діевачки, да падружечки ; Ой у саду, в садочку ; Що й на хатіе зіеллє ; Наше віелечко
рясне ; Тихо, бояре, ступайте ; Йа ходила да Галєчка ; Пумти, свату, перегріетися ;
Були ми в дорозіе ; Тобіе, мати, не журитися ; А казали вражиє люде. Христинівське весілля.
Див. також 43, 69, 127

2.ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
10. Духовні піснеспіви "Оранти" : [з нагоди 20-річчя створення Архірейс. хору
Свято-Троїц. кафедрал. собору / упоряд. В. В. Мойсіюк]. — Луцьк : Волин. обл.
друк., 2010. — 131 с. ; 30 см. — 400 пр. — ISMN 979-0-707516-23-2 (у паліт.). —
[2011-024 Н].
Зміст: Ведель А. Всесвітнюю славу ; Днесь владика тварі ; Слиши, дщи, і
виждь ; Пасхальні ірмоси : (пісня 1—9) ; Царю небесний. — Гончаров П. Хресту
твоєму. — Бортнянський Д. Слава на небі Богу ; Хай воскресне Бог. — Дегтяров С.
Днесь Христос на Іордан приіде ; З небесних країв ; Зійшов Бог при окликах сурмних ; Преславная днесь ; Сей день радості і веселія ; Приідіте, взидем на гору Господню. — Архангельський С. Нині відпускаєш. — Вербицький М. Ангел вопіяше. —
Ізвеков Г. Хотім слезами омити. — В молитвах Неусипающую Богородицю : розпів
Києво-Печерської лаври.
11. Заупокійні богослужіння. Ч. 1 : у триголосн. викладі / [упоряд. о. Б. Пушкар]. — Бамберґ : [б. в.] ; Львів : Сорока Т. Б., 2010. — 227, [1] с. : іл. ; 29 см + 1 компакт-диск. — Бібліогр.: с. 225—227 (59 назв). — ISMN 979-0-707529-01-0 (у паліт.).
— [2010-182 Н].
Зміст: Чин похорону мирян ; Чин похорону усопших у Світлий тиждень ; Чин
похорону дитини ; Чин похорону дитини у Світлий тиждень ; Чин панахиди або парастасу ; Чин панахиди.
12. 55 творів для дитячого хору, написаних у формі канону / [уклад.: Є. Карпович та ін.] ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — Львів : ТеРус, 2010. — 58, [1] с. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0707510-12-4. — [2010-159 Н].
Зміст: Двоголосні канони: Дивись, яку любов нам дав : молитва ; Jubilate,
Deo : пісня з Тезе ; Jubilate, servite : молитва ; Echo Yobel : нім. канон. Українські
народні пісні: Сіяв мужик просо ; Над річкою бережком / оброб. М. Леонтовича ; Ой
сивая та і зозуленька : щедрівка / уклав Є. Карпович ; Ой там на ставу, на ставочку :
щедрівка ; Пасеться коник : купал. пісня ; Полотно : "А хто хоче полотно мати ..." /
уклала Н. Манько. — Стеценко К. Іде коза : пісня-гра. — Малєк Я. Ля-ля-ля. —
Фракенполь А. How does my lady's garden grow? — Анцев М. Горные вершины / сл.
М. Лермонтова. — Струве Г. Лічилка : "Місяць над ставком повис ..." / сл. В. Чижова ; укр. текст П. Засенка. — Гайворонський М. Ранок : "Раним рано, ранесенько ..." / сл. авт. ; Щебетала пташечка / сл. нар. — Фільц Б. Жук-жученко ; Чорногуз :
"Йшов лукою чорногуз ..." / сл. В. Лучука ; Облітав журавель / сл. П. Воронька ;
Сонце, хлопчик і обруч : "Біжить хлопчик, білий чубчик, мов курча ..." / сл. Д. Павличка. Триголосні канони: Пісенька ; Jazz : "Dum du dum du du du du ...". Українські народні пісні: Ой під горою, під перевозом ; Як ішов я з Дебречина : лемківська /
уклала А. Верещагіна. — Гайдн Й. Gloria tibi Domine : молитва. — Моцарт В.-А.
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Dona nobis pacem : молитва. — Бріттен Б. Канон : "This little Babe so few days old ..."
= "Метелиця шумить, свистить мов від пожежі — ліс тріщить ..." : із сюїти "Різдвяні
гімни" / сл. Р. Саусвела ; укр. текст М. Ліпінської. — Мартіні Дж.-Б. В лісі пахне
свіжа хвоя / укр. текст Є. Доломана. — Бетховен Л. Солдат / укр. текст Є. Доломана ; Канон : "Будь ласка, всі хором гаму заспіваймо ...". — Шуберт Ф. На полях :
"Сьогодні рано встали всі ..." / укр. текст В. Морданя. — Бремер Й. Lamaar lamaar
bleren. — Мандічевський О. Інтервали : "Ось прима, секунда, ось терція ..." / укр.
текст В. Коломійця. — Гайворонський М. Пташка : "Пташко маленька, де твоя
ненька?.." : укр. пісня-гра. — Корзін В. Заблукало літо : "Заблукало в лісі літо ..." /
сл. М. Пляцковського ; укр. текст В. Моруги. — Манько Д. Міфічна потвора / сл.
авт. Багатоголосні канони: Jubilatecoeli : молитва : подвійн. канон ; Magnificat ;
Gloria tibi Domine : пісні з Тезе ; Ранок : фр. нар. пісня / укр. текст В. Моруги ;
Summer is icumen іn : англ. нар. пісня. — Моцарт В.-А. Ніч пливе / укр. текст
М. Пригари ; Ratsel : "Wer hat wohl diesen Kanon erdacht?.." ; Dorothee und Nikolaus :
"Nikolaus, Nikolaus ..." ; Lacrimosa : "Lacrimoso son io lacrimoso ..." ; Wo der perlende
Wein. — Мюллер О. Wenn eine tannigi Hose het. — Гохль М. Give іt up. — Бремер Й.
Канон : "Hng dee dah dah ...". — Климовський С. Їхав козак за Дунай / сл. авт. ; уклав Є. Карпович.
13. Херувимська пісня України та її діаспори : антологія / [упоряд.: Г. Куземська, Д. Редчук]. — смт Макарів (Київ. обл.) : КЖД "Софія", 2010. — 513, [2] с. : іл. ;
31 см. — Бібліогр.: с. 499—509 та в підрядк. прим. — Абет. покажч. митців і їхніх
творів: с. 11—13. — Зміст: авт.: М. Гобдич, Д. Болгарський, П. Турчанинов, Є. Азієв
(Азєєв), С. Людкевич, М. Федорів, О. Кошиць, А. Гнатишин, І. Заяць, Г. Львівський
та ін. — ISMN 979-0-707594-00-1 (у паліт.). — [2011-062 Н].
Зміст: Розд. 1 : Обихідні Херувимські та їх обробки: гармонізація: М. Гобдича, Д. Болгарського, О. Ярмак, П. Турчанинова, Є. Азієва (Азєєва), С. Людкевича,
М. Федоріва, О. Кошиця, С. Людкевича, А. Гнатишина, І. Заяця, Г. Львівського,
С. Грибовича, М. Тележинського, Г. Павловського, Д. Щириці, В. Петрушевського,
Д. Бортнянського, Г. Ломакина, С. Дегтяревського, П. Демуцького. Розд. 2 : Авторські Херувимські: авт.: Дилецький М., Березовський М., Бортнянський Д., Дегтяревський С., Ведель А., Давидов С., Турчанинов, Левандовський П., Ломакин Г.,
Вербицький М., Воробкевич С., Лисенко М., Кумановський М., Музиченко Г., Азіїв Є.,
Січинський Д., Давидовський Г., Слонов М., Петрушевський В., Яциневич Я., Кошиць О., Леонтович М., Цьорох І., Стеценко К., Степовий Я., Тележинський М.,
Павловський Г., Гончаров П., Гайворонський М., Козицький П., Заяць І., Сніжинський О., Жданов С., Скрипник М., Козачок І., Соневицький І., Синиця І., Волошин В.,
Верета Г., Ярмак О., Курцеба Г., Файнер В., Тилик І., Мартиненко І.
14. Шиманський П. Й. Хорова творчість волинських композиторів першої половини ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Шиманський ;
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. — 257 с. ;
29 см. — Бібліогр.: с. 254—257 (120 назв). — 500 пр. — ISNМ М-707501-12-2. —
[2010-091 Н].
Зміст: Тележинський М. Співи на літургії св. Йоана Золотоустого ; Волинські
українські народні пісні та мішані хори. — Річинський А. Всенародні співи в українській церкві ; Українські церковні співи ; Українська відправа вечірня і рання ; Українські колядки.
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2.1.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
15. Гласопіснець : [для голосу без супроводу / упоряд.: М. Миронюк, Р. Ярошенко] ; Івано-Франків. теол. акад. — Івано-Франківськ : ДрукАрт, 2010. — 218 с. ;
21 см. — ISBN 978-966-2021-26-4. — [2011-004 Н].
Зміст: Воскресні гласи ; Тропарі, кондаки та прокімени ; Стихири самогласні ;
Стихири болгарські : (на Литії) ; Стихири подібні ; Наспіви на утрені ; Наспіви на
вечірні ; Догмати ; На Літургії наперед освячених дарів ; На час Великого посту ; На
Великому Повечір'ї ; Вибрані наспіви ; Парастас ; Панахида. Ірмоси: На свята рухомі ; На свята нерухомі ; Виголоси до Божественної Літургії св. Івана Золотоустого.
16. Леонтович М. Д. (1877—1921). Оригінальні хорові твори : навч. посіб. [до
курсу "Хорове диригування"] / Микола Леонтович ; [уклад. Плішка А. В.] ; Чернівец.
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2010. — 56, [1] с. ; 30 см. — 50 пр.
— [2011-066 Н].
Зміст: Оригінальні твори: Льодолом : "Б'є і рве зими закови ..." ; Літні тони :
"Сяйвом радісним повите ..." / сл. В. Сосюри ; Моя пісня : "Я пісню співаю про
квіти ..." / сл. К. Білиловського ; Легенда : "Дівчину вродливу юнак покохав ..." / сл.
М. Вороного. Уривки з незакінченої опери "На русалчин великдень" / в оброб.
М. Вериківського: Ой гори, ой світи : (1-й хор русалок) ; Хай іде, насува чорна хмара : (2-й хор русалок) ; Ой ти, сестрице : (3-й хор русалок) ; Ти єдина у нас : (4-й хор
русалок) ; Сцена : "Сестриці кохані ...".
17. Тобі, Маріє. Духовні піснеспіви : псальми, канти, колядки. Сучасний Богогласник. Кн. 1 / [композиція та викон.] П. Дудар [та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. —
Богдан, 2011. — 31 с. ; 22 см + 1 компакт-диск. — (Серія "Духовні піснеспіви",
ISBN 978-966-10-1931-6). — ISBN 978-966-10-1756-5. — [2011-003 Н].

2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
18. Верета Г. С. Обробки церковних пісень : [для хору в супроводі і без супроводу] / Григорій Верета. — Вид. 2-ге, змін. та доповн. — Луцьк : Волин. обл. друк.,
2010. — 159, [2] с. ; 29 см. — 200 пр. — ISМN М-70751619-5. — [2010-130 Н].
Зміст: Боже, послухай благання. Колядки: Зоря зійшла, вставайте люди ; Ой,
дивнеє народження ; Нова радість : "... світу ся з'явила ..." ; Що за радість : "... для
нас всіх настала ..." ; Скинія всезлатая ; Ой дивна, дивна вкраїнська родина ; Триї
славні царі ; Ми з колядою : "... — під ваші стріхи раненько ..." ; Дивная новина
днесь ся являє ; Ой, ти, дядько-пане : "... чи є же ти дома?.." ; В Вифлеємі у вертепі ;
На Різдво Христове : "... ангел прилетів ..." ; Прилетіли серед ночі ангели із неба ; Всі
днесь заспіваймо ; Зі сходу сонця аж до заходу ; Стань, Давиде : "... з гуслями ..." ;
В яслах лежить : "... хто ж поспішить ..." ; Засіяв над сонце ; Дивная новина ; В Вифлеємі радість ся з'явила ; Крикніть із ангелами : "... на небесі согласно ..." ; Нині в нас
Різдво : "... Божого Дитяти ..." ; Витай, Ісусе : "... з Пречистой Діви ..." / мелодія о. В. Матюка ; Воспоїм днесь пісню новую ; Чудесна зірка : "... нині сяє ..." ; Ой, дівчина
красна ; Ангел пастирям мовив ; Ой, стала нам ся нині новина ; "Слава во вишніх" —
ангели гласять : "... —, вселенній ..." ; Во Вифлеємі нині новина : для міш. хору в
супроводі фп. ; По всьому світі стала новина : для чол. хору в супроводі фп. Щедрівки: Ой чи є, чи нема пан господар дома? ; Ой сивая та і зозуленька ; На річці, на
Йордані тиха вода стояла ; Щедрий вечір всім нам : "... щаслива година!.." ; На нашій
землі : "... новая зоря зійшла з-за моря ..." ; Защебетала, гей, ластівонька ; Да гремить
небо : "... іграюще днесь, днесь ..." : до св. Василія Великого ; Приносит Діва Младенца
21

на Стрітення ; Послан бив Архангел : на Благовіщення Пресвятої Богородиці ;
О, Пречиста : Львівській Богоматері ; Апостоли святії : до рівноапостольних Кирила
і Мефодія ; Вінцями слави : "... скроні вінчаймо ..." : до св. апостолів Петра і Павла ;
Великий Пророче : до св. пророка Іллі ; Пасли пастирі вівці на горі : Почаївській
Богоматері ; На Таворі преобразився : на Преображення Христове ; Приготуйся,
вишній троне : на Успения Пресвятої Богородиці ; Святий, великий Пророче : усікновення голови Предтечі й Хрестителя Іоана ; Із висот горних : на Воздвиження Чесного Хреста Господнього ; Під Твій Покров Святий : "... Діво Свята ..." ; О, Пресвята
Діво Мати : "... Маріє славна!.." : на празник Покрови Божої Матері ; Архистратиже
небесних сил : Собор архистратига Божого Михаїла ; О, Святий, Отче, наш Миколає ; О, хто, хто Миколая любить : до св. Отця Миколая ; К Тебі прибігаєм ; О, спомагай нас : "... Діво Маріє ..." : до Пречистої Діви Марії ; Левадов, долинов :
"... дітвора гуде ..." : до Улашківської Богородиці ; Всі Тя хори : "... небес двори ..." :
до Пресвятої Троїці ; Кант про Спасіння : "По святій горі Спаситель ходив. Алилуя ..." ; Страдальна Мати : "... під хрестом стояла ..." ; Небо, земля, сотворіння ; Під
хрест Твій стаю : "... Спасителю мій милий ..." : на Великий піст ; Радуйся, зіло дщи
Сіона ; Радій дуже нині : на Квітну неділю ; Вечери Твоєя Тайния : В час причастя
Святих Тайн ; Христос воскрес! ; Ісус Христос з мертвих встав ; Христос воскрес :
(галиц. наспів). — Кишакевич Й. Сонце світить з гір Ливану : на Богоявлення ; Жалем прибитий : на Воздвиження Чеснрго Хреста Господнього ; В Єрусалимськім
храмі : на Введення у храм Пресвятої Богородиці ; Витай між нами : "... Христе, витай!.." ; Пливи світами : "... пісне любови ..." : в час причастя Святих Тайн. — Верета
Г. Ангел Божий : на Благовіщення Пресвятої Богородиці ; На Вавилонських ріках :
на неділю Блудного сина. — І. К. Най радіє світ цілий : "Захаріє, з нами встань веселиться нині ..." : на Різдво св. Йоана Хрестителя ; Місто Солунське : "... нині
радіє ..." : до св. великомученика Димитрія ; Господь вознесеся : на Вознесення. —
М. Л. О, свята Ольго : "... славна княгине ..." : до св. княгині Ольги ; Святий, Великий Володимире : до св. князя Володимира Великого. — Дуцько І. Преобразився на
горі Таворі : на Преображення Христове ; В Назареті зацвіла лелія : на Різдво Пресвятої Богородиці. — І. Г. Радуйся, світе : на зачаття Анною Пресвятої Богородиці. —
Стех В. Вихваляйте доли, гори : до Пречистої Діви Марії ; Просимо Тя, Діво :
"... шлем до Тебе глас ..." : до Кристинопільської Богородиці ; Душе Святий :
"... прийди із небес ..." : до Святого Духа ; Прийде година : "... труби заграють ..." : на
м'ясопусну неділю : про страшний суд. Фантазія на теми різдв'яних пісень : для соло
бандури.
19. Капустинський А. В Київ знову прийшла весна : зб. творів для хор. співу :
[для міш. хору без супроводу] / Андрій Капустинський [муз.], Микола Зніщенко
[сл.] ; Київ. обл. б-ка для дітей, Від. естет. виховання. — К. : [б. в.], 2010. — 100,
[1] с. ; 29 см. — Алф. покажч.: с. 101. — [2010-081 Н].
Зміст: Капустинський А. Ассоль : "Жила красуня-дівчинка ..." ; Мама : "Киев,
утро, детство ..." ; Чудотворець Миколай : "В грудні свято Миколая ..." ; Синичка :
"Синичка-пташинка ..." ; Скоро весна : "Синичка-пташинка ..." ; Зозуля : "У зозуль
недобра слава ..." ; Ведмідь : "Взимку спить ведмідь в берлозі ..." ; Котик : "... носик
прикриває ..." ; Ворона : "Коли хвилюється ..." ; Зайчик : "Влітку зайчик ..." ; Скоро
зміниться погода : "Коли хвилюється ..." ; Сорочка-вишиванка : "В дитинстві мені
мама ..." ; Мамина криничка : "Тече між віками ..." ; Дружба : "Во глубине морской
воды ..." ; В рождественскую ночь : "Наступает Рождество ..." ; Гадяцька полька :
"Місто Гадяч, що на Пслі ..." / сл. М. Зніщенка ; Колискова : "Білим цвітом закипіли
22

вишні ..." / сл. В. Михайлова ; Ой, вишеньки-черешеньки / сл. Л. Українки ; Дудочка : "Дудочка-дудка ..." ; Заиграй нам полечку : "Дудочка-дуда ..." ; Колискова : "Ой
люленьки, люлі, прилетіли гулі ..." ; Птичка : "... над моим окошком ..." : (колыбельная) ; Девочка Надя ; Вечірня молитва : "Я лягаю рано спати ..." / сл. нар. ; Вранье :
"У льва и тигра когти ..." / сл. Р. Сефа ; Школьный вальс : "Снег кружится белокрылый ..." / сл. М. Лисянского ; Последняя четверть / сл. В. Степанова ; Затанцюймо
разом : [для міш. хору без слів] ; Осень : "Осень за окошком ..." / оброб. А. Капустинського ; Український танок / оброб. А. Капустинського.
20. Капустинський А. Мамина криничка, там чиста водичка : зб. творів для
хор. співу : [для міш. хору без супроводу] / Андрій Капустинський [муз.], Микола
Зніщенко [сл.] ; Київ. обл. б-ка для дітей. — К. : [б. в.], 2010. — 100, [1] с. ; 29 см. —
Алф. покажч.: с. 101. — [2010-082 Н].
Зміст: Капустинський А. Козацький марш : "Сурми як заграють ..." ; Я возвращаюсь : "Поездил я по странам ..." ; Солнышко : "Мы встретились ..." ; Швейк у
Празі : "Частенько у златій Празі ..." ; Над Русановкой в небе радуга ; В ритме танца :
"Я раскрываю утром шторы ..." ; Мама : "Киев, утро, детство ..." ; Київ — європейська столиця : "У київських парках ..." ; Просьба : "Жизнь свою ..." ; Чудотворець Миколай : "В грудні свято Миколая ..." / сл. М. Зніщенка ; Прилетять журавлі : ".... Я вже
чую їх крик ..." / сл. В. Сосюри ; Христос народився! Славімо Його! : "Маленький
Ісусик не спить, не дрімає ..." / сл. нар. ; Спи, дитино : "Мабуть, тобі і не снилося ..." /
сл. Г. Самсоненко ; Криниця : "У далекім лузі ..." / сл. Ю. Адморок ; Песня о Прекрасной Елене : "Ослепительно ..." / сл. О. Дарницкого ; Осень : "... за окошком..." /
обраб. А. Капустинского. Хори без слів: Празька історія ; Весняні мрії ; Затанцюймо
разом ; Прелюдія № 1 ; Прелюдія № 2 ; Прелюдія № 3.
21. Колядуймо разом! : колядки для міш. хору в оброб. Володимира Семчишина : [для міш. хору без супроводу / упоряд. та ред. В. Семчишин]. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2011. — 40 [1] с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707579-24-4. —
[2011-055 Н].
Зміст: Бог Предвічний : "... народився ..." ; Во Вифлеємі нині новина ; Бог ся
рождає : "... Хто ж Го може знати ..." ; Свята ніч : "... тиха ніч ..." ; Через гори, через
доли : "... простелився шлях ..." ; Веселая нам новина стала із небес ; Там на річці, на
Йордані ; Небо і земля : "... нині торжествують ..." ; А новая радість світу ся з'явила ;
На Різдво Христове ангел прилетів ; В Вифлеємі новина ; В Вифлеємі днесь Марія :
"... Пречиста ..." ; Радість нам ся з'являє : "... Діва Сина рождає ..." ; Землю юдейську :
"... нічка вкрила ..." ; Три царі зі Сходу, звідки ви прийшли? ; Витай, Ісусе : "... з
Марії Діви рождений ..." ; Що то за предиво : "... в світі новина ..." ; Возвеселімся всі
разом нині ; Темненька нічка цілий світ накрила ; Днесь іде Ісус на ріку Йордан ; На
Свят-вечір : "... щедрий вечір ..." ; Чудесна зірка : "... днесь сіяє ..." ; В стаєнці на сіні
Христос ся родив ; Прилетіли серед ночі ангели із неба ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки
ходи ..." ; Що за радість : "... для нас всіх настала ..." ; Свята вечеря : "Пахне світлиця
медом і сіном ..." ; Дивная новина ; В Вифлеємі тайна сталась : "... превелика ..." ;
О свята Марія-Мати : "В Вифлеємі радість стала ...".
22. Різдвяні колядки : хрестоматія з диригування : навч. посіб. [до курсу
"Хорове диригування" / уклад. Плішка А. В.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2010. — 48, [2] с. ; 30 см. — 50 пр. — [2011-067 Н].
Зміст: Що то за предиво... : (колядка) / оброб. М. Леонтовича ; Спи, Ісусе,
спи... ; Прилетіли серед ночі ангели із неба : (колядки) / оброб. В. Семчишина ; Свята
вечеря : "Пахне світлиця медом і сіном ..." / оброб. М. Дацко ; сл. Т. Угрин ; До шопи
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йдіть, пастирі ; На Різдво Христове : (колядки) / оброб. Р. Хімея. — Садовський Е. О.
Як Пречиста Діва... : (колядка). — Бревко Р. Христос родився : "В Вифлеємі радість
стала ..." / сл. авт. — Невід. авт. Через гори, через доли : "... простелився шлях ..." ;
Веселая нам новина стала із небес ; Там на річці, на Йордані ; Веселися, украсися :
"... Божий світ весь ..." ; Небо і земля : "... нині торжествують ..." ; А новая радість
світу ся з'явила ; На Різдво Христове ангел прилетів ; В Вифлеємі новина ; В Вифлеємі днесь Марія : "... Пречистая ..." ; Радість нам ся з'являє : "... Діва Сина
рождає ..." ; Землю юдейську : "... нічка вкрива ..." ; Три царі зі Сходу, звідки ви прийшли? ; Витай, Ісусе : "... з Марії Діви рождений ..." ; Що то за предиво : "... в світі
новина ..." ; Возвеселімся всі разом нині ; Темненькая нічка цілий світ накрила ;
Днесь іде Ісус на ріку на Йордан ; Весела світу новина нині ; Витай, Ісусе : "... з Пречистой Діви зрождений ..." ; Господь Бог предвічний : "... нині нам явився ..." ; Слава
буди во вишних Богу. — Алжнєв Ю. Щедрівка : "Злетів на віконце ...". — Керецман І.
Тихий вечір : "... святий вечір ..." / сл. Ю. Боршош-Кум'ятського.
23. Свята Літургія Івана Золотоустого : вибр. хор. твори укр. композиторів для
Служби Божої : з репертуару камер. хору "Кредо" / упоряд.: о. мітрат Ю. Новіцький,
Ж. Зваричук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. УГКЦ, Катедр.
Собор Св. Воскресіння Христового. — Івано-Франківськ : Нова зоря, 2009. — 179 с. :
портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISВN 978-966-398-037-9 (у паліт.). —
[2010-137 Н].
Зміст: авт.: Бортнянський Д., Смоленський О., Кишакевич Й., Кошиць О., Федорів М., Гнатишин А., Вербицький М., Турчанінов П., Слонов М., Гнатишин А.,
Кумановський М., Бортнянський Д., Людкевич С., Стеценко К., Січинський Д., Китастий Г., Архангельський О., Сарті, Давидов, Богданов, Жданов, Давидовський Г.,
Леонтович М., Дубенський С., Лисенко М.
24. Служба Божа для мішаного хору : [без супроводу / упоряд., ред. В. Ф. Семчишин ; гармоніз. та аранж. В. Семчишина]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011.
— 98 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707509-90-6. — [2011-056 Н].
25. Стеценко К. Служба Божа : літургія для міш. хору : навч. посіб. [до курсу
"Хоровий клас"] / Кирило Стеценко ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. —
Чернівці : ЧНУ, 2010. — 48, [1] с. ; 30 см. — 50 пр. — [2011-068 Н].

2.2. Хори з інструментальним супроводом
Див. 12, 121

2.2.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
26. Кос-Анатольський А. Й. (1909—1983). Твори для чоловічого хору та чоловічого вокального квартету / А. Й. Кос-Анатольський ; [упоряд. і ред. Телюк М. А.] ;
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. муз. мистецтва. —
Львів : Нау. ун-т "Львів. політехніка", 2010. — 123 с. : іл., портр. ; 29 см. — 150 пр.
— ISBN 978-966-553-942-1. — [2010-114 Н].
Зміст: Хори: Матюк В. Родимий краю / оброб. А. Кос-Анатольського ; сл.
І. Мидловського. — Кос-Анатольський А. Гриміли бандури : "Рокотали, гриміли
бандури ..." / сл. Р. Братуня ; Дума про Довбуша : "Чорні ворони лихом тішаться ..." :
для тенора та чол. хору / сл. М. Красюка ; В забутому саду : "В цьому забутому
саду ..." / сл. П. Воронька ; Цимборики : "Хто там в горах ..." : для соліста та чол.
хору / сл. Б. Стельмаха ; Темна ноченька : для соліста та чол. хору / сл. С. Єсеніна ;
Ой, летіли соловейки : для колорат. сопрано та чол. хору ; Дума про козацькі могили :
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"Ой вже козачі кості побіліли ..." : для соліста та чол. хору ; Колискова : "Спи, дитя,
баю-бай ..." / сл. авт. ; Серенада Шуберта : "Попливи, вечірня пісне ..." : для соліста
та чол. хору / сл. Л. Рельштаба ; оброб. і укр. текст авт. ; Вічная пам'ять. — Шуберт Ф.
Дівчина і смерть : "Жорстока, невмолима ..." : для меццосопрано та чол. хору / сл.
М. Клявдіюса ; укр. пер. і аранж. А. Кос-Анатольського. Квартети: Білі троянди :
"Я любив троянди дарувати ..." / сл. Р. Братуня ; Ксенька-підпенька : "Раз заходжу я
до Ксеньки ..." : жартівл. пісня / сл. І. Кутеня ; Ніч : "Тихо колише на хвилях ріка ..." /
сл. С. Грищенка ; Не бійся смутку / сл. М. Рильського ; Гуцульський вальс : "Як впаде в
Чорногорі холод ..." / сл. Д. Павличка ; Де призначити зустріч : "Хлопець ходить,
хлопець бродить ..." / сл. Г. Бейліна ; Карпатське танго : "Вже на Верховині жовкнуть
віти ..." ; Баркарола : "Коли над озером ніч злетить ..." ; Львівська весна : "У славні
парки Львова ..." : для жін. голосу та чол. вок. квартету / сл. авт.
Див. також 18

2.3. Вокальні ансамблі
2.3.1. Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
27. Пісні вишневого саду : з репертуару творч. колективів "Дармограй", "Вишня", "Пасаж" : [для вок. анс. без супроводу] / худож. кер. А. Дзюба ; Вінниц. обл.
центр нар. творчості. — Вінниця : Нова кн., 2009. — 99 с., [4] арк. іл. ; 29 см. —
500 пр. — ISМN М-707-505-43-4. — [2010-141 Н].
Зміст: Чоловічий фольклорний ансамбль "Дармограй" ("Щедрик"): Бандуристе, орле сизий : укр. нар. пісня ; Наша дума, наша пісня : укр. нар. пісня /
оброб. А. Дзюби ; сл. Т. Г. Шевченка ; Розвивайся, зелений байраче : укр. нар. пісня /
оброб. А. Дзюби ; Коломийки : "Ой музику дуже люблю ..." / оброб. А. Гнатишина ;
переклад. А. Дзюби ; Била мене мати : укр. нар. пісня / оброб. А. Дзюби ; Пісня про
Купер'яна : "Сонце низенько, вечір близенько ..." ; Лугом іду, коня веду ; Взяв би я
бандуру ; Ой дівчина по гриби ходила : укр. нар. пісня / оброб. А. Дзюби ; Світи,
місяченьку : укр. нар. пісня / оброб. К. Котенко. — Бортнянський Д. О Боже, дай
нам любові : "О Боже, дай нам силу любові ...". — Гулак-Артемовський С. Ой там,
за Дунаєм : з опери "Запорожець за Дунаєм". Народний аматорський фольклорний
ансамбль "Вишня": В вишневому саду : укр. нар. пісня / оброб. В. Волкова ; Ой ти
ніченько ; На городі сухий дуб ; Мені ворожка ворожила ; Ой у полі криниченька ;
Вийди, Грицю, на вулицю : "... на час, на часинку ..." ; За городом кози пасла ; Ой
чорна я си чорна ; Їхали козаченьки ; Та калина, малина : укр. нар. пісня / оброб.
А. Дзюби ; Ой хотя би, Господи : укр. нар. пісня / переклад. А. Дзюби ; У перетику
ходила : "... по опеньки ..." / сл. Т. Шевченка ; оброб. А. Дзюби ; Ой послала мене
мати до Дунаю хусти прати : укр. нар. пісня / оброб. П. Андрійчука ; Якби я мала
крила орлині : укр. нар. пісня / оброб. В. Газінського. — Костюк О. Рідня моя, рідня : "Зоріє в небі зірка-зоряниця ..." / сл. авт. ; оброб. А. Дзюби. — Плашкевич М.
Летять коні на Вкраїну : "Цвіт калини коло броду ..." / сл. Н. Шаварської. — Сльота І.
Щедрик : "... щедрик, щедрівочко, йди з хати до хати ..." / сл. О. Богачука ; оброб.
А. Дзюби. — Захарченко В. Зоре моя вечірняя : "... зійди над горою ..." / сл. Т. Шевченка ; оброб. А. Дзюби. — Газінський В. Молитва за рідний край : "Коли по священному краю гули ..." / сл. М. Каменюка. — Бортнянський Д. Многая літа. —
Мозговий М. Вигравай, сопілкар : "Ой несе весна відерця квітучі тва повні ..." / сл.
авт. ; оброб. А. Дзюби. Чоловічий вокальний квартет "Пасаж": Бортнянський Д.
О Господи, дай миру. — Домчинський В. Пісня про пісні : "Клич — не докличешся,
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тільки долиною ..." / сл. О. Мороза ; оброб. А. Дзюби. — Пфейль Ф. Ставок заснув /
укр. текст І. Немировича, Ю. Юрінця ; переклад. А. Дзюби. — Городинський В.
Пожалій ти мене / сл. М. Гоцуляк ; оброб. А. Дзюби. — Вебер К. М. Хор мисливців :
"Для нас полювання сильніш за кохання ..." : з опери "Чарівний стрілець". — Чорноморець, матінко : укр. нар. пісня / переклад. А. Дзюби ; Ти, березо кучерява ; Ой
гиля, гиля, гусоньки, на став : укр. нар. пісня / оброб. А. Дзюби ; Добрий вечер тобі,
пане господарю ; Нова радість стала : колядка / оброб. А. Дзюби ; Карі очі, чорні
брови / оброб. А. Дзюби ; Ой дуб, дуба : укр. нар. пісня / оброб. О. Ракова ; переклад.
для чол. квартету А. Дзюби.
28. Пісні далеких зелених гір. Гурт "Лемки Києва" / упоряд. М. С. Цуприк.
— Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — 99, [3] с. : портр. ; 26 см. — 500 пр. —
ISМN М-707516-15-7. — [2010-131 Н].
Зміст: Боже, послухай благання ; Нині в нас Різдво : "... Божого Дитяти ..." : колядка ; В гаю зелененькім : "... соловій щебече ..." ; Ганцьо, не дрымай ; До саду,
дівчата ; Зашуміли лісы : "... зашуміли боры ..." ; Кед мі прийшла карта ; Як ішов я з
Дебречина ; Пішов милий : "... пішов ..." : лемків. нар. пісні ; Жалі мої, жалі : укр.
нар. пісня / оброб. Г. Верети ; На святий вечір : "... на Різдво рано, дай Боже ..." ;
Дзвонять дзвони : колядки ; В Гамериці стежка шутрувана ; Вино, вино, червененьке ; Добрі тому в Гамериці ; Моя мила шудре-тудре : "... же я п'ю ..." ; Як єм ишов на
урльоп ; Не буду, не буду ; Як я буду лучку косив ; Ой на горі липка ; Так на воли
грали : "... аж воля дудніла ..." ; Гей, горами волонькы : лемків. нар. пісні ; День,
день, білий день : "... — вставай, дівко, клади вгень ..." ; Україна-мати : укр. нар.
пісня / оброб. М. Цуприка ; Не мелем, не мелем : лемків. нар. пісня / оброб. Є. Козака ; Ой там, ой там край долини ; Ой, на горі буйний вітер віє ; Як я ишов : "... вчера
ізвечера ..." ; Широкеє болонячко : лемків. нар. пісні. — Верета Г. Розпускають коні
сиві гриви / сл. Б.-І. Антонича. — Цуприк М. Під Твою милість : "... Мати, прибігаєм ..." ; Станме вшыткы юж ту ; Де горы нашы : "... стоят од віку ..." / сл. авт. ;
Забута земля : "Мов свічка куриться черемха ..." ; Пригадуєш: весна горіла / сл.
Б.-І. Антонича ; Вставай, Україно : "... вставай ..." / сл. Д. Павличка. — Горбаль М.
Цвынтарі ; Ой, кого ж ви, мамцю ждете? : "... — Святий Вечір вже ..." : колядка з
неволі / сл. авт. ; оброб. М. Цуприка ; Моя лемківно : (лист із неволі) : "Ти пишеш,
що чекаєш мене. ..." ; Ту орлы літают / сл. авт. — Миськів І. Попраде, Попраде / сл.
Б. Тихого.
29. Співає народний жіночий вокальний ансамбль "Журавка" : [для співу в супроводі і без супроводу / упоряд. Д. Купровська ; муз. ред. В. Пасічник]. — Львів :
ТеРус, 2010. — 110, [1] с. : іл. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707510-13-1. —
[2010-188 Н].
Зміст: Що то за предиво : колядка / аранж. Д. Купровської ; Стань, Давиде, з
гуслями ; В Вифлеємі новина / аранж. Ю. Антківа ; Тужно грала чудова скрипка :
повстан. пісня. — Фіцалович І. О, Маріє : "Благословенна, Маріє ..." / сл. авт. —
Ведель А. Нехай повні будуть. — Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не
треба ..." / сл. авт. ; аранж. для хору і фп. О. Опанасюка. — Білаш О. Над Україною /
сл. М. Ткача ; На Івана, на Купала / сл. О. Богачука ; Журавка : "Чом журавка об
крижину ..." / сл. В. Юхимовича. — Цюра Л. Мої українці : "Гордімося, люди, що ми
українці ..." / сл. Г. Гром ; оброб. для хору Г. Коваля ; фп. супровід Г. Гарник. —
Котик Д. Розрита могила : "Світе тихий, краю милий ..." / сл. Т. Шевченка ; аранж.
Д. Купровської. — Лозинська М. Колискова діви Марії : "В пізню годину ..." / сл.
Т. Угрин. — Гайворонський М. Ой там при долині / сл. Р. Купчинського ; оброб.
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Г. Стасько ; Ой у саду, у саду / сл. Т. Шевченка ; оброб. О. Волинеця. — Лещук Є.
Серце мами : "З маленьких років пестить піснями ..." /сл. авт. — Майборода Г. Я до
тебе, матусю, у пісні іду / сл. Т. Мезенцевої ; аранж. Д. Купровської. — Верменич В.
Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати ..." / сл. М. Сингаївського ; переклад. для
хору Д. Купровської. ; Світанок : "На землю тиха ніч лягла ..." / сл. А. Каспрука. —
Кос-Анатольський А. Коли заснули сині гори : "Ніч над Карпатами темнокрилатими ..." / сл. авт. ; переклад. для хору Д. Купровської ; Карпатське танго : "Вже
на верховині жовкнуть квіти ..." / сл. авт. — Шиптур Б. Чого являєшся мені у сні? /
сл. І. Франка ; фп. супровід Л. Паршиної. — Січинський Д. Не співайте мені сеї
пісні / сл. Л. Українки ; аранж. Х. Михайлюк ; Як почуєш вночі : "... край свого
вікна ..." / сл. І. Франка ; аранж. Х. Михайлюк. — Романюк Г. Журавлині ключі :
"І знов курличуть в небі журавлі ..." / сл. П. Ляхновського ; фп. супровід Г. Гарник.
— Козак Є. Львів'янки : "Багато усюди дівчат живе чудових ..." ; Стрийський парк :
"Кілька вулиць нас розділяє ..." / сл. Р. Братуня. — Скорик М. Намалюй мені ніч :
"Я до тебе прийду ..." / сл. М. Петренка. — Шаповаленко В. Покохались три тополі /
сл. О. Вратарьова. — Щуровський Ю. Дівоча пісня : "Оддай мене, моя мамо ..." / сл.
Т. Шевченка. — Антонішак З. У Івана карі очі / сл. І. Нижника. — Данькевич К.
Дівочі мрії : "Осінній вітер шумить, шумить ..." / сл. П. Новицького ; фп. супровід
Л. Паршиної. — Колесса М. Весняна пісня : "Вишня у білій хустині ..." / сл. П. Голубничого. — Корч В. Темна нічка, темна / сл. нар. — Українські народні пісні:
Летів пташок ; Ой зійду я на ту гору / оброб. Х. Михайлюк ; Чия то хатина / оброб.
О. Гриньків ; Місяць на небі / оброб. Д. Купровської ; Як-єм била єще мала / оброб.
Я. Ярославенка ; Люби, дівчино : "Вогні палають вдалині ..." / фп. супровід Л. Паршиної.
Див. також 26

2.4. Спів соло
2.4.1. Пісні та романси. Концертні арії
30. Андрущак С. М. Любові цілюще джерело : зб. пісень : [для голосу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / С. М. Андрущак [муз.], О. С. Тебешевська [сл.]. —
Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 41, [1] с. : портр. ; 20 см. — ISBN 978-96610-1071-9. — [2010-083 Н].
Зміст: Андрущак С. Намалюй Україну : "Намалюй горді гори ..." ; Я — бойківчанка : "Вросла я серцем у красу підгірську ..." ; Живу у рідній Україні : "А я живу у
серці мальви ..." ; О, Ісусе : "... Божий Сину ..." ; До Пречистої Діви Марії : "Ми прийшли до тебе знову ..." ; На березі долі : "Із близьких і далеких доріг ..." ; Мамина
молитва : "Мама молиться за мене ..." ; Батькові літа : "Синіє небо угорі ..." ; Жовті
ружі : "Ніхто понині не сказав мені ..." ; Їдуть діти в чужу чужину ; Моя земля :
"Свята, як "Вірую" ..." ; Весно-підгірянко : "Не знає і на мить зупинки ..." ; Кольоровий вітер : "Заквітчалась осінь ..." ; Коротка мить життя : "Я завтра на світанку ..." ;
Я прийду в листопад : "Із дороги літа, може, і непрошена ..." ; Гороскопи : "Гороскопів слова-віщування ..." ; Коли прийдеш : "... і станеш на порозі ..." / сл. О. Тебешевської.
31. Батьківщина співуча : зб. пісень / [упоряд. Лободюк Б. П.] ; Упр. освіти і
культури Хмельниц. облдержадмін., Обл. навч.-метод. Центр естетич. виховання
школярів, Обл. від-ня Нац. всеукр. муз. спілки. — Хмельницький : Ковальський В. В.,
2009. — 88 с. ; 30 см. — 250 пр. — ISBN 978-966-8776-13-7. — [2011-046 Н].
Зміст: Лободюк Б. Батьківщина співуча : "Промінь сонця бринить, тихо грає в
саду ..." ; Ти музика любові, мій Хмельницький : "Бог сотворив цю землю недарма ..." ;
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Чарівна калина : "Ти чудова, як зоряний цвіт ..." ; Українська криниця : "Ой піду я
воду брати ..." / сл. В. Анпілова ; Новорічний вальс : "Розсипає ніч перлини ..." ;
А може це любов : "А може то любов ..." / сл. С. Поляк. — Пустовий І. Козаки : "Ой,
як ішли із Пиляви ..." / сл. М. Войнаренка. — Татарченко Г. Козацька пісня : "Є і
нам про що згадати ..." / сл. В. Крищенка. — Крилатов Є. Де музика бере начало /
укр. текст А. Анцибора. — Бражкіна Л. Мій рідний край : "Люблю я квіточки пахучі ..." / сл. Р. Завадовича ; Україна : "Ти не тільки там, де княжий Київ ..." / сл.
Л. Полтави ; Мрії збуваються : "Є країна дивовижних мрій ..." / сл. Ю. Рибчинського.
— Горова Л. Мрійниця : "Я собі придумала сама ..." ; Дощик : "Я задивилась у віконце ..." ; Добрий вечір, люди : "... вашій теплій хаті ..." ; Пісня про Миколая : "Тиха ніч
надворі білим снігом засипана ..." ; Божий Син народився ; Відчинилося життя :
"... для маленької людини ..." / сл. авт. ; Новий рік : "Годинник старий на каміні ..." ;
Івана Купала : "В полі я плела віночок ..." / сл. Н. Кравченко. — Брамс Й. Колискова : "Спи, дитя, тихим сном ..." / оброб. А. Цахе. — Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала ..." ; Ми підем, де трави похилі ; Пісня
про вчительку : "Сонечко встає, і шумить трава ..." / сл. А. Малишка ; Дивлюсь я на
небо : "... та й думку гадаю ..." / сл. М. Петренка ; оброб. В. Заремби ; Чорнії брови,
карії очі / сл. К. Думитрашка ; Їхали козаки / оброб. Л. Прохорової. — Михайлюк В.
Черемшина : "Знов зозулі чути голос в лісі ..." / сл. М. Юрійчука. — Білаш О. Впали
роси на покоси / сл. Д. Павличка. — Білозір І. Пшеничне перевесло : "Ой, три вишні,
три розлогі ..." / сл. Б. Стельмаха ; Ніби вчора : "... рідна мамо ..." / сл. Л. Запотічного.
— Поклад І. Чарівна скрипка : "Сіла птаха білокрила на тополю ..." / сл. Ю. Рибчинського ; Пісня про матір : "Мамо, вечір догоря ..." / сл. Б. Олійника. — Савицький Р.
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила ..." / сл. авт. — Дворський П. Смерекова
хата : "Наснились мальви, рута-м'ята ..." / сл. М. Бакая. — Горчинський А. Росте
черешня в мами на городі / сл. М. Луківа ; Червона троянда : "Червону троянду дарую я вам ..." / сл. Л. Татаренка.
32. Гаранина В. В. Времена года : [сб. песен : для голоса без сопровожд.] /
В. Гаранина. — Умань (Черкас. обл.) : Уман. комун. вид.-полігр. п-во, 2010. — 43 с. ;
29 см. — 100 экз. — 978-966-477-051-1. — [2010-190 Н].
Содерж.: Ч. 1 : Весна: Приди, весна, приди! : "Февральские метели ..." ; Верба :
"... пушистая, добрая фея, как ты меня удивляешь!.." ; Соловей : "Проснулся он еще
глубокой ночью ..." ; Девяносто ноль один : "После дней завьюженых матушкизимы ..." ; Песня любимая, необходимая : "Позднею осенью в южное плаванье ..." ;
В родном краю : "Так в жизни сложилось: давно не пришлось мне ..." ; Вновь зацветают сады ; Ч. 2 : Лето: Любимый взгляд : "Синее-синее небо ..." ; Миги счастья :
"Я для птичек в зной июльский приготовила еды ..." ; Василек : "Он к земле припадал и опять выпрямлялся ..." ; На дачу! : "Что за чудо, что за чудо здесь природа!.." ;
Друзьям людей — деревьям : "Подруги нет, далеко Ксеня ..." ; Над Боромлею-рекой :
"Небо — синее-пресинее ..." ; Ч. 3 : Осень и Зима : парадоксы природы: Бабье лето ;
Хляби осенние : "Рано разверзлись хляби осенние ..." ; Было время, пела... : "... соловьем залетным ..." ; Ушла любовь... : "Ушла, ушла любовь ..." ; В осенние дни :
"Мы прошли через беды, прошли чрез усталость ..." ; Декабрь, декабрь : "... — а солнце
словно в мае ..." ; Зимний вечер голубой : "Необычный зимний вечер ...".
33. Иваськив И. Пой со мной : нот. сб. / [сл. и муз.] Ирина Иваськив. — Одесса : Жаботинський Е. Н. : Богомыслие, 2009. — 44 с. : портр. ; 29 см. — 2 000 экз. —
ISМN 979-0-9007041-3-9. — [2010-124 Н].
Содерж.: Небесный дом : "Песню мы споем о том ..." ; По земному шару ; Мы
учимся прощать : "Учимся прощать ..." ; Уроки доброты : "Я уроки доброты ..." ;
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Манна с неба : "Мне рассказывала мама ..." ; Здравствуй, Бог! : "Села я писать письмо ..." ; Знаешь, есть Иисус : "Что с тобой, малышка ..." ; Это — Бог : "Кто растенья
сотворил ..." ; Иисус умеет делать все : "Он морями управляет ..." ; Песенка лесного
пастыря : "О зверятах мне заботиться приятно ..." ; Разговаривать с Иисусом ; Будем
молиться! ; День Рождества : "Хлопья снежные летают ..." ; Благодарю ; Давай любить Иисуса! ; В церковь с мамой ; Я люблю Библию! ; Бог хочет, чтобы я ; Мой
Иисус живой! : "Ты — Господь мой!.." ; Иисус, Тебя я славлю! ; Радость будет у
нас! : "Раз, два, три: на Христа смотри!.." ; Радуюсь ; Не ангелы, не ты, не я : "Не
ангелы висели на кресте ..." ; Вот, родился Христос! : "Тишиной Вселенная укрыта ..." ; Если настроение упало ; Ты со мной ; Считалочка : "Один и два: запомни
слова!.." ; Собрались на этом месте ; Заповедь № 10 : "Ни конфеты ..." ; Расскажи мне
об Иисусе : [в 7 ч.].
34. Камбур-Обринская Т. П. Саа, мэним Къырымым = Тебе мой Крым :
стихи, караим. песни и музыка / Тамара Камбур-Обринская. — Симферополь : Доля,
2010. — 30, [1] с. : ил., портр. ; 30 см. — 800 экз. — ISBN 978-966-366-378-4. —
[2011-027 Н]
Содерж.: Народные песни: Байрам : "Сегодня у нас, у нас ..." : (праздник) ;
Авдарылды Чатырдагъ : "Чатыр-Даг перевернулся ..." / сл. нар. и Т. КамбурОбринской ; Алтын чанакъ : "Ты для меня кофейная ..." / аранж. Т. КамбурОбринской ; Йыр песня : (караимская) ; Къайтарма : караимская мелодия / аранж.
Т. Камбур-Обринской. — Камбур-Обринская Т. Бахтым коъккоъзли : куплеты из
Мэджума : Карай Йыры : "Змея ползет ..." / сл. авт. ; Мэн сэны сэвэм ; Эки : (Двое) ;
Орэкэ ; Шакъа : (Шутка) ; Джуфт-Кале : Караимская сюита : для анс. скрипачей и фп.
35. Коваленко В. Г. Життя моє — пісня : зб. пісень : [для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Віктор Коваленко. — (2-ге вид.). — Миколаїв : Миколаїв.
обл. друк., 2010. — 42, [5] с. : іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — 978-966-8889-28-8
(у паліт.). — [2010-156 Н].
Зміст: Пісня про Баштанку : "У весільних шатах пишних садів ..." : (гімнприсвята) ; Попелюшка : "Мчали коні у зоряну нічку ..." / сл. Л. Крамаренко ; Баштаночка : "Я по городу гулял ..." ; Признание : "Закрою все замки и двери ..." ; В моей
душе : "... покоя нет ..." ; На афганской войне / сл. С. Твердого ; Ластів'ята : "Вилітають
з гнізда ластів'ята ..." : (офіц. гімн дит. фест. "Перші ластівки") / сл. Л. Лисогурської ;
Де шепталися смереки : "Над потоком, над водою ..." ; Зачарований промінь : "Подаруй мені промінь сонця ..." ; Ночь на двоих : "И был вечерний воздух свеж ..." : дуэт ;
Чарівна верба : "Тиха українська ніч ..." ; Рута на Бугом : "Линуть пісні понад Бугом,
линуть легкокрилі ..." ; Рідний дім : "Стояв осінньої пори я край дороги степової ..." :
(рок-балада) ; Ми — найкращі : "We are the best ..." / сл. В. Коваленка ; Сон : "Застонал я от сна дурного ..." / сл. Н. Гумилева ; Стоять верби : "... над водою — похились ..." / сл. Лазаревського ; Вечорниці : "Ой піду я грати вечорниці ..." / сл. С. Твердого та В. Коваленка ; Просто звуки : "Свічки горіли — музика лилася ..." / сл. І. Малярчук. — Коваленко С. і В. Трояндовий світ : "Троянди червоні, троянди рожеві ..." ; Любов.
36. Коханням яблуня цвіте : зб. пісень на вірші Г. Рожанської : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу]. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — 40 с. :
портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISМN М-707516-17-1. — [2010-128 Н].
Зміст: Ямковенко О. Коханням яблуня цвіте : "Хіба за травень кращий місяць є ..." ; Мій краю рідний! : "Знов колихається й тремтить ..." ; Намалюй мені :
"... чарівну й неповторну ..." ; Перед грозою : "Блискавиця креше, громом поганяє ..." ; У вінок поляна... : "... пишно одяглася ..." ; Прибрала віконце : "Дитяче
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личко — яснее свічадо ..." ; Усе минуще : "... в цьому світі дивнім ..." ; Я проходжу
повз тебе : "... і не знаю ..." ; Давайте не будем лічити літа ; Елегія : "Розписується
осінь на алеях парку ..." ; Підкралась осінь на листках ; Скінчилися жнива : "... в просторах неба ..." ; Осінній дощ : "Біг, поспішав осінній дощ ..." ; Задощило :
"... задощило, запливло сивим димом ..." ; Я серцем стукаю... : "Не наближайся, не
підходь, не треба ..." ; Земля — моя колиска : "Хай мир на ній осяде вздовж і
вшир ...". — Калашева О. Збігає осінь : "... Жовтими листками ...". — Матвійчук Л.
Новорічна пісенька : "Новий, Новий рік дрімає в сповиточку ..." ; Соловки : "На кладовищі моря — хвилі на могилах ...".
37. Матвійчук Л. С. (1957—2007). Стріла кохання : зб. пісень : [для співу в
супроводі фп. і без супроводу] / Людмила Матвійчук ; [упорядкув., вступ. ст., нот.
ред. О. П. Кушнірук]. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — 125 с. : портр. ; 29 см. —
300 пр. — ISМN М-707516-18-8. — [2010-132 Н].
Зміст: Білі метілі : "Схочеш забути — забудь ..." ; Жінок не обнімайте, не мужчини ; Королев любити важко ; Околиця : "Біля Прип'яті, біля Прип'яті береги ..." ;
Серпантиновий світ : "Маю хату під зруб ..." ; Спрагле літо : "Витоки до витоків —
ріка ..." ; Щастя веселкове : "Глузували з мене закадичні друзі ..." / сл. В. Простопчука ; Білі скрипалі : "Наче мавка, що колись наснилась ..." ; Лелечалися лелеки : "... на
крилі ..." ; Ми будем разом : "Вже сині роси відцвіли ..." / сл. Б. Касієва ; Білі троянди :
"... — смуток ясний і печаль ..." ; Заворожений світ : "Маю вікна — дивлюсь ..." ; Йду
я за сонцем : "... ясними стежками в росі ..." ; Мені потрібна хата : "Прийшов до міста
— маєш хист ..." ; Останній дощ : "Я згадую щасливу мить ..." ; Усі дають урок :
"Сварила мама за книжки ..." / сл. В. Довжика ; Боже, тиші дай / сл. В. Стуса ; Голосіння : "Проводжала мати, ой, служити сина ..." ; Любові німб : "Ти — юний бог..,
а ти — богиня ..." / сл. О. Кавуненка ; Голубе танго : "Весняного вечора танго голубе ..." ; Коли сліпуча зірка впала ; Ромашка : "Мені дарували жоржини й троянди ..." / сл. Н. Поклад ; Допоки ти поруч : "Я в домі твоєму — як птиця в грозу ..." /
сл. О. Пахльовської ; Дочекайся мене : "Шаленіє життя, але нам піддаватись не личить ..." / сл. М. Стрельбицького ; Золоте весілля : "Кохання, кохання ..." / сл. Є. Скляренка ; Козацька пісня : "Туман, туман клубочиться над степом ..." / сл. П. Федотюка ;
Козацька трава : "Ішли козаченьки у кримський туман ..." / сл. Л. Татаренка ; Лебідь :
"На болоті спала зграя ..." / сл. О. Олеся ; Легенда про Дівичі скелі : "На Волині, на
Волині, де жита в долині ..." ; Стріла кохання : "Пролітала на світанні ..." ; ФатаМоргана : "Мов струнка тополя, на краєчку поля ..." / сл. М. Ткача ; Молитва : "За
білим роялем при свічах сповідаюсь ..." / сл. І. Стратія ; Монолог Мавки : "Я — Мавка.
Я донька волинського краю ..." ; Схиліться, думи / сл. О. Богачука ; Мрія : "Серпанок
прозороблакитної ночі ..." / сл. М. Рильського ; Найсильніший птах : "Твоя дорога в
осінь привела ..." / сл. Н. Бай ; Ніч малює таїну : "Мереживної тюлі таїна ..." / сл.
О. Думанської та В. Довжика ; Новорічна пісенька : "Ще новий, новий рік дрімає в
сповиточку ..." ; Соловки : "На кладовищі моря — хвилі на могилах ..." / сл. Г. Рожанської ; Перша любов : "Чи від моря, чи з хлібних нив ..." / сл. П. Осадчука ; Прости
нас, Господи : "Ми впрягли волів, перевернули плуга ..." : (похід. пісня) / сл. А. Лупиноса ; Сонце пригасло в твоїх очах : "Не стало нашої пристані ..." ; Чи Вам, Жінко,
щастя насниться? : "Як же Вам, Жінко, на нарах спиться ..." ; Я вірую : "Я сповідаюся
Тобі — прости мій гріх ..." / сл. А. Пашко ; Схід і Захід : "Вертаються з вирію птахи ..." ;
Чи є кохання в сорок років? : "Кажуть, що спізнати справжній шал кохання ..." / сл.
С. Галябарди ; Так воно завжди було : "Одна зірка падає на степ ..." / сл. І. Чернецького ; У матері, приїхавши з міста : "Ні, не можу спати ..." / сл. М. Луківа ; Червона
калина : "Я віру єдину, лиш віру єдину ..." / сл. Л. Танюка.
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38. Мироненко К. Г. Мої пісні у музиці і слові : [пісні про сучасне та минуле
Монастирщини : для голосу без супроводу] / Катерина Мироненко. — Монастирище
(Черкас. обл.) : Мрія, 2010. — 43 с. : портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-816753-3. — [2011-005 Н].
Зміст: Мироненко К. Говорить Україна : "Послухай, як струмок дзвенить ..." /
сл. П. Осадчука ; Місто моє Черкаси : "Тисячі міст є на кулі земній ..." ; Місто крилатих надій : "Козацька історія славна ..." ; Гімн Монастирища : "У небо пісня злітає
вище ..." ; Монастирище — пісня із віків : "Маленьке місто під високим небом ..." ;
Монастирище — мала батьківщина : "Схилились верби ..." ; Здрастуй, рідна школо :
"Мов корабель, школа моя ..." ; Пісня про п'яту школу : "Дівчата і хлоп'ята спішать
мерщій у клас ..." ; Тетянка-монастирищанка : "Сонце усміхається в вишині ..." ;
Вальс випускників : "Школа моя в Бачкурині ..." ; Сонячна квітка : "Чи є що краще за
ранкове поле ..." ; Вітряк : "Старий вітряк розкинув дужі крила ..." ; Згадай мене :
"Налине спогад про утрачене ..." ; Осінні мотиви : "Позолотила берізки осінь ..." ;
Акація : "На акацію ..." ; Чотири Василі : "Кожен знає, що у нашому селі серед хлопців є чотири Василі ..." / сл. К. Мироненко ; Пісня про Монастирище : "В душі
озветься пісня солов'їна ..." / сл. В. Малої ; Хай живе надія : "Мріє росточок явором
стати ..." / сл. К. Гнатенко ; Споришева стежечка : "Букварі і читанки, парти в три
ряди ..." ; Весела пісенька : "Я по вулиці іду ..." / сл. Т. Коломієць ; Весняночка : "Виграва сопілочка у ліску ..." / сл. К. Підлісної ; Травневий етюд : "Травень у квітах ..." /
сл. З. Гончарука ; Берег пам'яті : "Не плач в мені ..." / сл. Н. Замулко ; Осінній етюд :
"Осінній день березами почався ..." / сл. Л. Костенко ; Роки пролетіли : "... як сон
промайнули ..." / сл. Г. Якубенко ; На зламі осені й зими / сл. І. Складаного ; Всміхнеться село : "Небо вечірнє зорями вишите ..." / сл. О. Пінчука ; Чобітки : "Познайомився з тобою ..." / сл. В. Пір'яна ; Прощавай, четвертий клас : "Всміхається промінь
із вікон ..." ; За собою спалюють мости. — Байкін В. В Монастирищенськім краю :
"Мій край рідний, журавлиний ..." ; Пісня про Монастирище : "Монастирище і древнє, й юне ..." ; Люблю тебе : "Так от вона яка, моя любов ..." ; Будь у долі моїй :
"... будь ..." ; Озовись до мене : "Облітає білий цвіт каштанів ..." ; Спогад : "Ти далеко
від мене, далеко ..." ; Мрії : "Позолотила берізки осінь ..." ; Цвітуть осінні тихі
небеса... / сл. К. Мироненко.
39. Новые песни и романсы на стихи Лилии Ленской / комп.: Е. Дога [и др.].
— Днепропетровск : Ленский А., 2010. — 52, [1] с., включая обл. : портр. ; 30 см. —
60 экз. — ISBN 978-966-2540-0-0. — [2011-019 Н].
Содерж.: Руденко Ф. Фильм про войну : "Кино, — но больно видеть это ..." ;
Великое братство Победы : "По-братски делили и хлеб, и табак ...". — Стефанов В.
Костры Есенинских рябин : "Опять гляжу на листопад осенний ..." ; Золотая свадьба :
"Стаей лебединой мчатся годы ..." ; Ожидание : "Взрослее мысли и прическа
глаже ...". — Логвинова Г. Цыганка : "Ах, эти черные ресницы!.." ; Эшелон на Сталинград : "Грозный рев паровоза рвет морозную ночь ...". — Калугина В. Танго
юности : "Помню робких глаз искринки ..." ; Дитя войны : "Ад военный. И голод —
гнетет ..." ; Праздник золотой : "Осень в вальсе закружила ..." : вальс. — Резанова О.
Прощальный вальс : "Снова вечер гасит свечи ..." ; Благодарю : "Я Вас увидел, как
звезду ...". — Мелещук О. Журавли 2006 : "Здесь, под небом родным, я как гость
нежеланный ..." ; Романс о романсе : "Заалеет закат и затихнут деревья и птицы ..." ;
Еще зима, и вьюга... — Емельянов А. Все это было : "Чему он рад, твой синий
взгляд?..". — Дога Е. Вальс торжествующей Любви : "Вечный зов, вечный свет ..." /
аранж. для хора Г. Мещанинова, А. Переверзева.
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40. Палятинський Й. Я. Співай, наш краю! : пісні : [для голосу без супроводу] /
Йосип Палятинський. — Снятин (Івано-Франків. обл.) : Прут принт, 2009. — 45,
[2] с. : іл., портр. ; 30 см. — 600-річчю м. Кіцманя присвяч. — ISBN 978-966-2289-09-1.
— [2011-043 Н].
Зміст: На слова Й. Палятинського: Смаль К. Буковинський наш край смерековий : "Завітайте у гори Карпати ..." ; Завітайте в Буковину : "Завітайте до нас в
гори ..." ; Хай світла доленька сія : "У кожнім серці — Україна ..." ; Красуйся, Кіцмань : "Ген-ген, в долині над ставками ..." ; Місто моє веселкове : "Грає барвами
Кіцмань святковий ..." ; Кіцманський вальс : "Ген вогні засвітились над містом ..." ;
Чим ти мене полонила? ; Нас гріє Кобзареве слово : "Кобзар" Шевченка відкриваю ..." ; Уклін тобі, скрипалю мій ; Моє рідне село : "Вже не вперше в село приїжджаю ..." ; Я їду до мами : "... радіє серденько ..." ; Як тяжко без мами : "... на світі
прожити ..." ; Пісня про Марка Черемшину : "Співцеві нашого Покуття ..." ; Весна :
"Пробудилась навколо природа ...". — Корж П. Пісня про Снятин : "Тихо над Прутом вітер хвилі гойдає ..." ; Я вірю в тебе, Україно! — Новицький М. Стежини :
"В житті кожного з нас ..." ; Вишиванка : "Пам'ятаю вишиванку ..." ; Листопад : "Заспівай, заспівай ...". — Палятинський Й. Дороги, дороги : "Вже день проминає і ніч
наступає ...".
41. Панич Ф. В. Моя душа, наповнена піснями : зб. пісень : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / Франческа Панич. — К. : Ун-т "Україна", 2010. —
181, [4] с. : іл., портр. ; 29 см. — Вид. коштом авт. — 300 пр. — [2010-097 Н].
Зміст: Хай святиться ім'я твоє : "На просторах земних ..." ; Моя молитва :
"Спокою і витримки ..." ; Навіки ваш : "Пишу листа я вам, діброви ..." ; Літопис життя : "В задусі клопотів минуло літо ..." ; А вже осінь : "... спинилась навпроти ..." ;
Біжить дівча : "... не доженеш ..." ; А що далі : "Суміш втіхи і печалі ..." / сл. В. Крищенка ; Українці мої : "... Пробудіться!.." ; Горить зоря над обеліском ; Дружині :
"Вже стільки літ на тебе я молюсь ..." / сл. Д. Кононенка ; Хата, в якій я ріс : "За містом луки, за ними ліс ..." ; Я щаслива, я вдома : "У вікні моїм світло ..." ; Батькова
хата : "У вінку веселого зела ..." ; Рідна хатина : "За городами став у густім комиші ..." ; Голос батька : "Батько рідко співав, говорив небагато ..." ; На горищі : "Духмяне сіно пахне літом ..." ; Сходить сонце за селом : "Сходить в травах за селом
сонце ..." ; Над лугом тиша : "... срібна і тремка ..." ; Квітує весна : "Джміль гуде, як
басова струна ..." ; Цвіте барвінок : "... ряст цвіте ..." ; Цвітуть сади духмяні ; Старовинний вальс : "Падає листя, падає ..." ; Ніч така глибока : "Сіріють води в темних
берегах ..." ; Покосили трави : "... прилягли в долоні ..." ; Тополі : "У полі на волі ..." ;
Біля вечірнього багаття : "Так хочеться побуть на самоті ..." ; Вересень : "Обсіялись.
Зерно ще не зійшло ..." ; Ви бачили, як яблуні цвітуть : "Як дружно й рясно сад розцвів ..." ; Волинські озера : "Вода прозора, мов сльоза ..." ; Дороге ім'я : "Ми з тобою
не бачились довго ..." ; Дуби похмурі й мовчазні / сл. М. Луківа ; Сон : "Летим. Дивлюся, аж світає, край неба палає ..." ; Сонце гріє : "... вітер віє ..." / сл. Т. Шевченка ;
Contra spem spero : (Всупереч надії сподіваюсь) : "Гетьте, думи, ви хмари осінні!.." ;
Якби мені достати струн живих : "Коли дивлюсь глибоко в любі очі ..." / сл. Л. Українки ; Осінь у житті : "Коли надійде осінь у житті ..." ; Облетів мого серця мак :
"Я знайомих очей остуду ..." ; О юність, юність : "... молода, барвиста ..." / сл.
Л. Забашти ; Ой жалю, мій жалю ; Отсе тая стежечка ; Як не бачу тебе / сл. І. Франка ; Я кохаю тебе : "... а не знаю за що ..." / сл. П. Грабовського ; На озері : "Верболозом, осокою молодою ..." ; Ні, не забув... : "... тебе я, люба зірко ..." ; Серенада :
"Зорійте ви, очі дівочі ..." ; Вогні : "Які вогні в височині!.." ; Ти не любиш мене... :
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"Ти минаєш мене, ти не любиш мене ..." ; Чари : "Дивись, коханий мій, дивись ..." /
сл. М. Вороного ; Ніччю мені хлопець сниться ; Тиха ніч : "... дріма діброва ..." ; Вечірня пісня : "Вечір тихий, вечір ясний ..." ; Дайте-бо жить : "В чарах кохання моє
дівування ..." / сл. К. Білиловського ; Україно, ти для мене — диво ; Ти людина : "Ти
знаєш, що ти — людина?.." ; Подарунок мами : "Скільки б не судилося страждати ..." ; Світе мій : "Світ який — мереживо казкове!.." / сл. В. Симоненка ; Молода
тополина : "В вечірню годину, де в зорях долина ..." / сл. А. Малишка ; Любов :
"О, не дивуйсь, що ніч така блакитна ..." / сл. О. Олеся ; Ластівка : "Ти знов защебетала ..." / сл. Б. Грінченка ; Чигирин, Батурин і Суботів / сл. О. Білаша ; Вербова гілочка
Тараса : "Вербову гілочку, безпомічну і тонку ..." ; Балада про Жовті Води : "А що на
Майдані в Жовтих Водах козака ..." ; Осіння пісня : "Вітається зі мною горобина ..." ;
Місячна соната : "Квітучий сад. В нім тиша залягла ..." : романс ; Зоряний смуток :
"Хай зорі світять в небі ..." ; Колискова Христиноньці : "Ми дитиноньку звем Христинонька ..." / сл. О. Ющенка ; Вір, моя хорошая : "Вітер нашу яблуньку, що в саду
розчах ..." ; Ой у полі дві тополі ; Зацвіла акація : "... духмяна ..." ; Осіннє листя :
"Настала осінь. Холодом ..." / сл. І. Неходи ; Не в тому річ : "... що в мене є гріхи ..." ;
Місячний промінь / сл. С. Давніченко ; Казка : "Напиши мені казку, попросила я
вітер ..." / сл. С. Патри ; Кохайтеся : "... дівчатоньки ..." / сл. К. Козицької ; Лада : "На
скелі біля водопаду ..." ; Стежина : "Кружля в саду метелиця ..." / сл. В. Капустіна ;
Чарівна ніч : "Така краса, що краще ніж в раю ..." / сл. М. Матвійчука ; Ой летіли
гуси : "... в ранках сизуватих ..." / сл. невід. авт. ; Свято хризантем : "Невпинна осінь
недаремно ..." ; Весняне : "На зеленім пагорбі ..." / сл. Г. Литовченко ; Ти зазвучала
піснею : "Вже день в жита ..." ; Дебют : "Величний храм картинних галерей ..." ;
Україні — замрії : "Я тебе захищу від недолі ..." / сл. В. Проценка ; Тетерівка — родинне джерело : "Під лісом розляглося у долині ..." / сл. М. Павленко-Кравченко ;
Українські квіти : "Вийшли зранку на гуляння ..." / сл. Г. Черінь ; Як дивно пахне
вечір : "Як дивно пахнув ввечері любисток ..." / сл. С. Давніченко ; Загубила / сл.
Я. Шумляківської ; Наша Україна : "О, Україно! Сиві твої скроні ..." ; Пісня про Київ :
"Гори, моя вранішня зірко!.." ; Лист до матері : "Ти приходиш до мене у сни ..." ;
Молитва : "Господи, це я, це я, дочка твоя ..." / сл. Ю. Рибчинського ; Батькове серце :
"Воронки й окопи ..." / сл. Д. Луценка ; Україна незалежна : "Проблем немало в нашім сьогоденні ..." ; Відродимо рідну мову : "Любі учні і студенти! Молодь України!.." ; Мова українська : "Мелодійна, милозвучна ..." ; Літні люди : "Мої шановні
літні люди ..." ; Квітуй, казковий край : "Вже сутінки лягли на плечі ..." ; Освячена
паска : "В церкві освячена паска ..." ; Великодні дзвони : "Ніч Великодня вже на ранок верне ..." ; Живіть у злагоді : "У день Святий Різдва Христова ..." ; Україна —
Тарасові : "Сину мій! Оспівав ти мене і малюнком, і віршем ..." ; Український ярмарок : "Шлях до ярмарку, можливо, й не близький ..." / сл. В. Дворецької ; На тій землі : "... де пахнуть чисті роси ..." ; Я кохаю тебе ; Там пахне хліб : "... соломою і піччю ..." / сл. Н. Виноградської ; У нашім серці Україна : "Моє коріння з роду українців ..." ; Роде мій : "... славетний український ..." ; Мамині мальви : "Мама мальви
вишивала ..." ; Нарешті літо : "Ой, нарешті літо, літо, літо, літо ..." ; Коли співають
солов'ї ; Коханням пахне матіола : "Коханням пахне ніжна матіола ..." ; Я до тебе
спішу : "... щомиті ..." ; Радій життю : "... хвилині кожній ..." ; Побажання : "Тепле
літо чи зима сніжить ..." ; Яке це щастя : "... спілкуватися з тобою ..." ; Заглянув
серпень : "... у відкриті двері ..." ; Зимова казка : "Над полями, містами і селами ..." /
сл. М. Ясакової-Рудик ; Святеє слово: "Україна" : "Під рідним небом жайворон
співа ..." / сл. М. Петріва ; Молитва українця : "Всевишній Боже, світу Володарю ..." /
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сл. В. Переяславця ; Не зрадьмо мову материнську : "Мова українська, кольорова ..." / сл. Л. Довженко ; Мово моя : "Я чую рідну мову українську ..." / сл. Г. Булах ;
Княгиня Ольга : "А Київ все княжив — чекали на свято ..." / сл. В. Савченко ; Пошли
нам, Боже, Богунів : "Пошли нам, Боже, нині Богунів ..." / сл. Є. Лещук ; Києву :
"Дивне, у зелені місто ..." / сл. Б. Боровика ; Христос Воскрес : "... Співає вся природа ..." / сл. І. Савицької ; Легендарна Київська держава : "Матінко! Вітчизно! Батьківщино!.." ; Одна любов у мене — Україна ; Подяка ветеранам : "Любі батьки, дорогі
ветерани ..." ; Покажи мені, ластівко, Пущу ; Тополина алея : "Задумалась алея тополина ..." ; Піду у трави : "... сині від роси ..." ; Доньці : "Моя кровинка найдорожча ..." ; Люблю весняний Гідропарк / сл. В. Бердника ; Фронтовики, седые ветераны /
сл. Л. Романюк ; Заповітна земля : "Тривожать рань піснями солов'ї ..." ; Зупинись :
"... на хвилину ..." / сл. Н. Земної ; Рідний край : "... зелений гай!.." ; Квітни, русичів
держава : "Краю любий, смерековий!.." ; Мого натхнення джерело : "Тебе, мов матір,
я люблю ..." ; Козацька криниця : "У чистому полі ..." ; Сестри любові : "Сивий Дніпро пам'ята Ярослава ..." ; Мамина турбота : "Від дня народження і все життя ..." ;
Перевесло : "Тече річка невеличка ..." ; Ой у лузі : "... широкому ..." ; Ой летіла хмара ;
Оріяна ; Син до матері іде : "Ой у полі мак цвіте ..." ; Пламя осени : "Горят костры
осенние ..." ; У полоні Місяця : "У сонячне сяйво... У гаю зустрів дівчину ..." ; Туман
білий у Карпатах : "Білі ночі у Карпатах ..." ; Веснянка : "Вербоньки-русалоньки ..." ;
Весняна мрія : "Любові бажання ..." ; Грушевий узвар : "Глиняна хатина ..." ; Дружня
порада : "Ой казали мені хлопці ..." ; Ночі черемхові : "Квітне черемшина ..." ; Молитва старої хатини : "Стара сумує в селі хата ..." / сл. В. Мангової ; Спасибі, Господи :
"... за те ..." ; Люблю я ліс : "... його осінню тишу ..." ; Щось є у Вас в очах : "Щось є
таке у Вас в очах ..." ; Я вас люблю : "Роки за сорок ідуть чередою ..." ; Скажи, красуне :
"... чом така сумна?.." ; Прийди, наснаго : "... в образі жіночім!.." ; Тобою зачарований : "Так хочеться чомусь пісень співати!.." ; Аромат пісень п'янкий : "Вишукую
тобі такі слова ..." ; Душа щемить : "Мені щемить на серці, мчать літа!.." ; Жіноче
свято : "Спливають роки в небуття ..." / сл. В. Іващенка.
42. Пастушенко А. С. Вишиванка від мами : (Кличе пісня) : укр. лірич. пісні :
[навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. та серед. навч. закл., вчителів музики : для
співу в супроводі і без супроводу] / Андрій Пастушенко, Любомир Пастушенко. —
Рівне : ПП ДМ, 2010. — 246 с. : іл., портр. ; 21 см. — На обкл. зазначено 1-й авт. —
500 пр. — ISBN 978-617-515-030-6. — [2010-160 Н].
Зміст: Вишиванка від мами : "Мама вишивала рушники ..." ; Батьку мій :
"... вклоняюся тобі ..." ; Кличе пісня : "Нас мелодія ..." ; Ми журналісти : "У неспокої
творчім життя ..." ; Ми одна сім'я : "Об'єднаймо наші серця гарячі ..." ; Ми кохаємо
вас, любі : "Здається світ добрішім ..." ; Зима, зима : "Як візьмем санчата ..." ; Співаймо разом : "Ми рахуєм — раз, два, три ..." ; Дикий мед : "Бджоли, дикі бджоли, не
кусайте нас ..." ; Ой, Андрію, Андрію : "А мій милий, мій пригожий ..." ; Весняний
перецвіт : "Є пісня наша українська ..." ; Хай буде зірка твоя щаслива : "Зустрілись
ми, як згубилось сонце ..." ; В цей день твоїх іменин : "Ти до мене прийшла у ві
сні ..." ; Ми на морі : "Літо прийшло, сонця блакить ..." ; Мелодія душі : "Ставаймо,
добрі люди, в коло ..." ; Коли я думаю про тебе : "Своє кохання в тобі знайшов ..." ;
Як ти прийшла : "У білій купелі сади ..." ; Я тобі дарую квіти : "Ти ніжна, мов той
сонячний промінчик ..." ; Україно, рідний краю : "Стою щасливий, в душі весна ..." ;
Тільки ти : "Відцвітають літа ..." ; Подаруй : "Вже розправила крила душа ..." ; То
рідна сторона : "Неблизька дорога до рідного дому ..." ; Синові : "Про сина мріє тато ..." ; Бурштинова казка : "Ми так довго у казку йшли ..." ; Спогад про літо : "Давай
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втечемо на три дні у літо ..." / сл. А. Пастушенка ; Солов'їна родина : "Співає душа чи
в мороз, а чи в осінь ..." ; Самотність і ружа : "Ти пішов і забрав моє світло ..." ; Спогад : "Піснецвіт — у калині, у мальвах і руті ..." ; Неподолана краса : "Тоді весна
перемогла літа вогненні ..." ; Що моє, то моє : "Лебідкою пливу поміж садами ..." ;
Тобі : "Трояндо, ніжносте моя ..." ; Зоря невгасима : "Подаруй мені волошки ..." ;
Лікує час : "Осінні тумани ..." ; Не зрадь мене, доле : "... не зрадь ..." ; Матусі : "Лечу
до витоків своїх ..." ; Запрягайте, сваточки, підводу ; Пам'ять серця : "Я крадькома
небесні очі краду ..." ; І не світить місяченько ; Думки відлинули у вирій ; Слова
збираю : "... мов скарби ..." ; Осіннє танго : "Літо пішло, у багрянці пейзаж ..." ; Моя
криниця : "Мені сон за криницю наснився ..." ; Пробудження : "Обізвалась за рікою ..." ;
Мої Карпати : "Казкова синь усіх вершин ..." ; Молитва : "Спаси нас, Господи, від
нас самих!.." ; На крилах кохання : "Тебе, мій милий, я зову ..." ; Падав сніг : "Голубенька платівка з вінілу ..." ; Лялька : "Зачепилась за чоло хмаринка ..." ; Я тебе
люблю : "Я шукав тебе довго в світах ..." ; Прийди, мій милий : "... під зірки ..." ;
Козацька честь : "Грало-вигравало козацьке дозвілля ..." / сл. Є. Гущина ; Над
веселим водограєм ; Ой, ви коні мої : "... і мої ви літа ..." ; Не будем дорікати долі ;
Троянди : "Вікно відчиняю в ранковій порі ..." ; Мені наснилися батьки ; Яблуневий
цвіт : "І знов весна, і знову сад ожив ..." ; Вперед до мети, Україно! : "Крізь морок і
бурі пробилась надія ..." / сл. М. Яковчук ; Україно, зоряний розмаю : "Наша воля —
чаша недопита ..." ; Любов не пробачить : "Може й тісно обом необачним ..." / сл.
П. Перебийноса ; Гімн нобельських лауреатів : "Страждала в муках Україна ..." / сл.
Р. Солоневського ; Мандри : "Мені б помандрувати по світах ..." ; Дощик : "Срібні
цвяшки дощик ..." ; Калиновий острів : "Барвиста осені палітра ..." ; Твоя доля : "Визира із лісу вечір ..." ; Сини : "... з гнізда уже порозлітались ..." ; Мамо моя : "Данину
тривогам і дням, і ночам вона платить ..." / сл. П. Велесика ; Дивна гроза : "Пахне
медом і дощем ..." ; Осінній вальс : "Увіходимо в осінь, як в долю свою ..." ; Ордени /
сл. Ю. Берези ; Намалюй мені : "Намалюй мені дощ, намалюй мені зливу ..." ; Я вертаюсь : "Через роки і далі вертаюсь до рідної хати ..." / сл. Т. Шкіндер ; Україна, мов
калина : "Не скупися, доле, на любов і мрії ..." ; Дівчата, дівчата : "Як співали дівчата
вечорами в селі ..." ; Ти прийшла богинею / сл. М. Владичука ; Сон-трава : "Поклади
мені, мамо, під голови цвіт ..." ; Зоряна вода : "Пахнуть яблуками ночі ..." / сл. С. Бабія ; Збережіть кохання : "Збережи кохання ..." / сл. О. Заворотнього ; Я маленька
українка : "Ой вдягнуся у неділю ..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Мама-матуся : "... — тиха
молитва ..." ; Найрідніша в світі : "Мама в мене гарна, найрідніша — мати!.." / сл.
А. Войнарович ; З Різдвом Христовим : "Хай за вікном хуртеча злиться ..." ; Висівав
хтось в небі зорі... ; Срібні коники : "Поміж сонними горбами ..." ; Чумацький шлях :
"Неблизька дорога з Криму на Волинь ..." / сл. Й. Струцюка ; Сом і слон : "Спав в
ставку старенький сом ..." / сл. Т. Баймай ; Колискова : "Нічка проходить тихесенько ..." / сл. Ю. Пелеха ; На Івана, на Купала : "Із верби сльоза упала ..." ; Ой, Василю,
Василечку ; Гайда, кумо : "... до криниці ..." / сл. О. Базалії ; Лесин край : "Любов
горить, як сонце, не згорає ..." ; Мамині руки : "Рідненька мати нитки положила ..." ;
Літній вечір : "Теплий літній вечір, небо на долоні ..." ; Зірка кохання : "Таких, як ти
на світі більш не буде ..." ; Не журися, кохана : "Добрий ранок, кохана ..." / сл.
М. Птахова ; Моя Україна : "Прокинулась зранку дитина ..." / сл. Р. Сабадишина ;
Корнинчаночка : "Ми з тобою родом із дитинства ..." / сл. К. Пивовар ; Стежечка до
Індії : "В новорічному Поліссі ..." / сл. Є. Шморгуна ; Рівненський вальс : "Зеленню й
квітом сповите ..." / сл. Н. Диб'як ; Коло млина долина / сл. нар. ; Грай, музико : "Музиканти грали, що є сили ..." / сл. М. Шакури.
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43. Пісні про Буковину : [ноти, тексти, пер., комент. : для співу без супроводу,
з супроводом та з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.: Ельгісер Й. М.
та ін.]. — Чернівці : Технодрук, 2010. — 139 с. : іл., портр. ; 25 см. — Назва парал.
рум., пол., евр. — Текст укр., рум., пол., нім., євр. — 600 пр. — ISBN 978-966-865876-1 (у паліт.). — [2011-009 Н]
Зміст: Буковинські народні пісні: Буковино, ти зелена Ляно! ; Кує зозуля :
"Ой кує зозуля на всю красну Буковину, зозуле ..." ; З Чернівців в долину : "З міста
Чернівців в долину ..." ; Цвітку мій з Молдови ; Заграй ми, цигане старий ; Як помирав Штефан : "Як Штефан-воєвода помирав ..." ; Добрий вечір : "... люди добрі,
добрий вечір ..." ; Погнала вівці на Буковину ; Тікаєм з сірих буднів ; Буковино моя
мила / оброб. В. Працюка ; Черемоше, Черемоше / оброб. Б. Крижанівського ; Чом,
чом, чом, земле моя / оброб. А. Кушніренка ; сл. В. Лебедової ; Гей, соколи : "Їхав
козак за Дунай ..." / оброб. М. Мокловича ; У хедері : "До хедеру щоранку ..." ; Весільна сукєнка : "... — єдина ..." ; Вечірня пісня : "... що почулася здаля ..." ; Мученическая песня : "Еврейскую песню спою вам сейчас ..." / оброб. Й. Ельгісера ; пер.
І. Яворської. — Воробкевич С. Над Прутом у лузі : "... хатина стоїть ..." ; Як бим
була я зозулею / сл. авт. — Жуковський О. Поляки на Буковині : "Де Прут тече і
Цецино крізь хмари вигляда ..." : (пісня-гімн). — Шейк Ж. Буковино : "Коли сідає
сонце за горами ..." ; Милі Чернівці : "Вулиць твоїх тиху розмову ..." / сл. авт. —
Шефер О. Ми буковинці : "Колись давно у Чернівцях ..." ; Це було на Буковині :
"Вже багато сплило часу, купа років промайнула ..." ; Буковинська полька : "Свист
Хаа!.." / сл. авт. ; пер. О. Чобанюк. — Линдеман В. Пий, братчику, пий : "Пияцтво
покинуть не сила ..." / сл. авт. ; пер. О. Чобанюк. — Левін Л. По чужих дорогах / сл.
авт. — Затуловський Л. Чернівчанам : "Земляки, земляне-черновчане ..." / сл. С. Цидельковського. Естрадні пісні буковинських композиторів: Сабадаш С. Марічка :
"В'ється наче стрічка ..." / сл. М. Ткача. — Михайлюк В. Черемшина : "Знов зозулі
чути голос в лісі ..." ; Смерічки : "У вербах плакучих ..." / сл. М. Юрійчука. — Івасюк В. Червона рута : "Ти признайся мені ..." / сл. авт. — Дворський П. Буковинське
танго : "Коли вишнево квітла полонина ..." / сл. З. Бичкової ; Горнусь до тебе, Україно / сл. М. Бакая. — Сиротюк В. Буковинське вісілє : "Вверх, вниз, просто ..." / сл.
авт. — Затуловський Л. Забудь печаль : "Не знаю я, не знаю я ..." / сл. Т. Севернюк.
— Дутківський Л. Краю мій, край : "Краю мій, подаруй мені день золотий ..." / сл.
О. Вратарьова. — Мартинюк Р. Я повертаюсь в Чернівці : "Біля стрімких Карпатських гір ..." / сл. І. Дем'янчука.
44. Повіку бути хлібу й пісні : зб. пісень херсон. авт. [для співу з супроводом і
без супроводу / упорядкув., передм. та біогр. відомості про авт. В. Гребенюка]. —
Херсон : ХМД, 2009. — 304, [1] с. : портр. ; 29 см. — (Пісенні скарби Херсонщини).
— 500 пр. — ISВN 978-966-1510-20-2 (у паліт.). — [2010-080 Н].
Зміст: Баєв М. Здрастуй, мій краю : "... високих курганів ..." ; Зоря рибальська :
"Над Дніпровським лиманом ..." ; Королева степів : "Полюбив я у квітні твої очі блакитні ..." / сл. О. Чорнобеля ; Я прийду в твої спогади піснею / сл. А. Дунаєва. —
Батраков Д. І сказала стиха мати / сл. О. Коломойця ; Степові вечори : "За туманами, за долинами ..." / сл. В. Куликівського ; Херсонська лірична : "Над Херсоном
вечірнім вогні зацвіли ..." / сл. Л. Куліша. — Безвуляк М. Вечоріє в полях :
"... вечоріє ..." / сл. М. Братана ; Любисток : "Край вікна любисток пророста весною ..." /
сл. Д. Луценка ; Рідне місто моє : "Скажіть, хто про місто це славне не знає ..." / сл.
В. Григор'єва ; Славиця Херсонщині : "Поле, моє поле ..." / сл. К. Овдієнко. — Гоноболін О. Місто садів квітучих : "Степ широкий, степ чарівний ..." / сл. Б. Чуприни ;
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Херсон, ти мій Херсон : "Під лагідним сонцем Таврійським ..." / сл. Н. Коломієць. —
Валерштейн Ю. Величальна Херсонові : "Зримо встає над віками ..." ; Наддніпрянські вогні : "Рідна земля, щедрі поля ..." ; Пісня про хлібороба : "В полі за курганом ..." ; Херсонський вальс : "Про місто кохане співаю ..." / сл. М. Братана ; Рідний край : "В дальні країни, в теплі країни ..." / сл. Ю. Моріц ; пер. М. Братана. —
Другальов В. Доле моя : "Це не наснилось — так воно є ..." ; Приснилася хата :
"... — ні мами, ні тата ..." ; Чорний ворон в полі кряче / сл. М. Братана ; Святині :
"Казкова пісня лине степом ..." ; Степ співає на всі голоси : "Не зміняю я степ на
ліси ..." / сл. А. Щербини. — Крилов Г. Кавунова столиця : "Народився в сонячнім
Херсоні ..." / сл. К. Козка ; Мій Херсон : "Можливо, Одеса комусь наймиліша ..." ;
Марш херсонських козаків : "Лиш сонце з-за Дніпра встає ..." / сл. Г. Теременка ;
Рідна Херсонщина : "По тобі Дніпро могутньо плине ..." / сл. М. Братана. — Панченко П. Мій любий Херсон : "І знову буруни до обрію ..." / сл. М. Петрова ; пер. М. Братана ; Скадовська лірична : "На рейд відпочити ..." / сл. М. Петрова. — Петренко О.
Весни Придніпров'я : "Ніби з неба білі тучі ..." ; Дніпровський вальс : "Над Дніпром,
де стрілись ми, кохана ..." / сл. М. Братана. — Печериченко Л. Козацька Тягинь :
"Лунають пісні над Тягинню ..." ; Стоїть величаво Херсон над Дніпром ; Херсонські
куранти : "Про широкий Дніпро ..." / сл. В. Гайдамаки. — Печериченко Л., Шехтер А.
Старый друг фронтовой : "... вечный ужас войны не забылся ..." / сл. А. Шехтера. —
Плаксєєв В. Вербово-тополиний мій Херсон : "З Дніпра нічного світанкова мла ..." /
сл. В. Куликівського ; Мамине поле : "На стежині роса, світанкова краса ..." / сл.
В. Кулика ; Ти наша краса і родина : "З Таврійської землі ..." / сл. М. Братана. —
Полєвіков І. Метелиця : "В лунном свете снег искрится ..." / сл. А. Шахтера та І. Полєвікова ; Херсонщино : "По тобі Дніпро могутньо плине ..." / сл. М. Братана. —
Працюк В. А до отчого порога повертаю я : "Добрий день, високе небо ..." ; Хвала
рукам, що пахнуть хлібом : "Шумлять жита ..." / сл. М. Братана ; Пісня про Іллю
Кулика : "Плин Дніпра у затоці ..." / сл. В. Чудного ; Україні : "Моєму серцю рідна
ти ..." / сл. П. Голубничого. — Працюк Л. До України : "Якби я мав сердець багато ..." ; Ой, доле наша / сл. А. Бахути ; Нова Каховка — моє кохання : "Горне хвилі
могутній Дніпро ..." / сл. А. Кличановського та Г. Гребенюк ; Пам'ятай : "От і поїзд
пішов. Заполонює тиша ..." : пісня-романс / сл. М. Братана ; Сонет : "Вот шевельнулись реснички часов ..." / сл. Н. Звягінцевої. — Рожко О. Вечірній Херсон : "Дивний
вечір, мов птаха, над містом кружля ..." ; Тавричанка : "Лине, лине ..." / сл. В. Мелещенка ; Материнські тополі : "Коли вночі затихнув бій останній ..." / сл. В. Куликівського ; Пісня про Таврію : "Замилуюсь багатствами Таврії ..." / сл. О. Саленка ; пер.
М. Братана ; Таврійська лірична : "Ти не зови мене у світ широкий ..." / сл. А. Вишневецького. — Сигарьов А. Белозерский вальс : "Белым озером, волною ..." / сл. В. Ковальова ; Таврійці-земляки : "... згадаймо, як росли ..." / сл. А. Дунаєва ; Чарівний
Станіслав : "Скільки весен вітри пронесли ..." / сл. О. Чорнобеля. — Скуратівський А.
Вісімнадцята весна : "Там, де степ немов хитається ..." / сл. М. Сома ; Голопристанська земля : "У Херсонськім краю Гола Пристань цвіте ..." / сл. А. Скуратівського ;
Доброго ранку : "Ранок стрічає зоря промениста ..." / сл. Н. Коломієць ; Достигає
калина / сл. М. Братана ; Утоптала стежечку : "... через яр ..." / сл. Т. Шевченка ;
аранж. Н. Мазур. — Слуцький П. Біля вічного вогню : "На Дніпровій буйній паводі ..." ; Незабудки : "Над полем битви, де витає смуток ..." / сл. М. Братана ; Вишенька : "Як дівча прибралося ..." / сл. Л. Куліша ; Росте калинонька / сл. С. Алєксєйцева.
— Соломко В. Зачекай, козаче : "... не сідлай коня ..." : (полька-тавричанка) ; Летіть,
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летіть, сини : "Таврійці-земляки, згадаймо, як росли ..." ; Таврійський степ : "... розгонисто широкий ..." / сл. А. Дунаєва. — Стеренюк В. Вишенька : "Як дівча прибралося ..." / сл. Л. Куліша ; Сало і хліб полюбляє наш рід : "Посідаймо, брати, за святкові столи ..." ; Я народилась в Таврійському краї : "І знову у мріях земля материнська ..." / сл. А. Дунаєва ; Таврійська сторона : "Над полечком липневий день світає ..." /
сл. В. Кулика. — Татарін В. Встає Україна : "Як станеш на схили над сивим лиманом ..." / сл. А. Дунаєва. — Телюк В. Зароди, наша ниво : "... зароди, зароди ..." ;
Це святиня моя : "Скільки рік на землі — не злічити ..." / сл. М. Братана ; Пурпурові
вітрила : "Опускаю долоні в Дніпро ..." / сл. Н. Кущій ; Серце Таврійського краю :
"Наче перлина в коштовнім намисті ..." / сл. Н. Коломієць. — Тіль М. Ей завидует
весна : "Не зря в лучах купаются ..." ; Пісня про Голу Пристань : "Над рікою ще тумани в далині ..." / сл. М. Тіля. — Тюкавкін В. В степу широкому біля Асканії / сл.
М. Братана ; Плекаю море золоте : "Живе у полі мій неспокій ..." / сл. В. Загороднюка. — Шейченко А. Земле моя омріяна : "Неначе державного прапора колір ..." ;
Причал твого дитинства : "Далеко десь причал твого дитинства ..." / сл. Ю. Терещенка ; Пливе над світом біла наша хата : "Летять птахи мої понад снігами ..." ; Чумацький шлях : "Широкий степ — як море неозоре ..." / сл. А. Кичинського ; Різьблені
ворота : "Лягла на клени позолота ..." / сл. М. Братана.
45. Попович В. В. Джерельця Карпат : зб. пісень : [для співу без супроводу] /
Василь Попович. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 62, [1] с. ; 20 см. —
ISBN 978-966-10-1271-3. — [2010-164 Н].
Зміст: Ми "Джерельця Карпат" : "Народились в краю, наче квіти в раю ..." ; Карпатська привітальна : "Завітайте до нас в гості ..." ; Карпатський вальс : "У літньому
небі грайливо ..." ; Ода пісні : "Ти мене в дитинстві колисала ..." ; Я за правдою поїду
на Майдан : "Щоб розвіяти непевності туман ..." ; Вірю в Україну : "Повіяв вітер волі
і свободи ..." ; Маки червоні : "Ніжні голівки маків червоних ..." ; Перше кохання :
"Ніби зі мною щось сталось ..." / сл. В. Кобаля ; Рідні Карпати : "Квітучі долини,
стрімкі полонини ..." / сл. І. Чопея ; Понад сині полонини : "На вершині синій ранок ..." ; Гори-полонини : "Ти ідеш на гори ..." ; Літній вечір : "Пахне м'ятою ..." / сл.
В. Піпаша-Косівського ; Полонина — рідний край : "Плаче полонина ..." / сл. М. Салай-Пак ; Карпатські диво-гори : "Ой, ви гори, полонини ..." / сл. Н. Гумен ; Чарівна
гуцулка : "Жовтень у Карпатах ..." ; Дівчина-горянка : "Одягну я вишиту сорочку ..." ;
Мій край : "Поміж зелених схилів гір ..." / сл. О. Попович ; Верховинко! :
"... чорнобрива!.." ; Мила моя дівчинонько / сл. О. Чупак ; Стоять у задумі сині гори /
сл. Л. Лащук ; Красне поле : "Помирав хлопчина-квітка ..." / сл. Ю. Шипа ; Земля
солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса ..." ; Дива... : "І вже забув, як творяться
дива ..." ; Вечірній Київ : "... до Дніпра ..." / сл. В. Гетьмана ; Свята Марія : (Молитва
до Богородиці) : "Зневіри й болю хвилі перейду ..." ; За Україну : "Линуть дзвони від
Софії ..." / сл. Г. Данишек ; Рідна мамо : "Засиніли гори, затекли тумани ..." / сл.
М. Нейметі ; Людське добро : "Тумани плачуть над Карпатами ..." / сл. Т. Масенка.
46. Решетов О. О. Там, де Ятрань круто в'ється : пісенник : [для голосу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / Олександр Решетов ; за муз. і літ. ред. О. Панічевої,
В. Марка. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. — 202 с. : портр. ; 21 см. — Текст укр.,
рос. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-189-053-3. — [2011-050 Н].
Зміст: Ну будь же мужчиной! ; Сопілка : "Передчуттям любові ..." / сл. Т. Баришевої ; Давай отбросим все условности / сл. Л. Вельбовець ; Вечірній етюд : "Догоряє свічка ..." / сл. К. Горчар ; Осипається іній : "... — немов пелюстки ..." ; Це ж
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тільки літо! / сл. Т. Журби ; Август любви : "Когда затихнет пыл любовный ..." ; Затишье : "За старой оковой ограды ..." ; Осенняя пора : "Кружится листьев золотая
вьюга ..." ; Осень : "Обветшалое платье золотое ..." ; По первому снегу : "Я устал от
обмана и лжи ..." / сл. М. Ільїна ; Мальви : "Комусь, може, сняться пальми ..." ; Не
верю : "Ранним снегом меня замело ..." ; Ошалелые кони : "Пара каурых порвали
поводья ..." ; Уйдите от меня : "Вы так и не смогли меня понять ..." / сл. А. Колодяжного ; Згадка про школу : "Різнокольорове розмаїття ..." / сл. Л. Кокіної ; Шлях до
правди : "Над Україною росла полярна ніч ..." / сл. А. Корінь ; Танець в сучасних
ритмах : "Я вільна, я вільна ..." / сл. А. Кримського ; Відгомоніло : "... відцвіло і відлюбилось ..." / сл. Г. Крячка ; Доля : "Не всяк свої помітить вміє вчинки ..." ; Літо
пройшло : "Ось і в тебе уже ..." / сл. К. Оверченка ; Все как обычно : "... Ветер. Хмурый вечер ..." ; Горят стремительные звуки ; Женщина, покинутая Дон Жуаном : "Он
для тебя — и бог, и пъедестал ..." ; Любовники ; Не приближаясь и не уходя ; Остановлюсь у старого моста ; Поучения Дон Жуана : "Мой юный друг, нет недоступных
женщин ..." ; Ты ждешь меня : "Шумит фонтан. Струя дрожит упруго ..." ; Ты —
словно осень, теплая, сухая / сл. О. Полєвіної ; Запахи Дикого Поля : "Через сотні
років ..." / сл. Н. Природної ; Біжать літа, летять неспинно ; Зачаровує музика совість ; Спливли за водою роки і віки / сл. С. Резніченко ; Ти приходиш під осінь / сл.
П. Селецького ; Пам'яті матері : "Ти, що мене під серцем носила ..." / сл. Я. Славутича ;
Білосніжна заметіль : "Повертаюся додому" ; Голубе : "... наклич мені весну ..." ;
Дівчинка маленька : "Хто сонечком ввійшов в наш дім ..." ; Засівала мама поле полотняне ; Зернятко : "В історії народу ..." ; Кохай! : "Благословляю ту любов ..." ; Лелечиха : "Відлетів у вирій зранений лелека ..." ; Осінь : "... приходить холодними росами ..." ; Сутність жінки : "... як води, мінлива ..." ; Тепло долоні : "Коли зійде зоря
вечірня ..." / сл. А. Царук ; Випускникові : "Все в нашій долі — від учителів ..." ;
Відмітаю біди від порога ; Все мине : "Все, що можна втратити, вже втрачено ..." ;
Душа жіноча : "... — райдужний метелик ..." ; Журавлина пісня : "Тут росту і міцнію ..." ; Заколдована любов : "Не треба назв! Не треба еталонів!.." ; Між сторінок :
"Цій книзі літ уже немало ..." ; Прощена неділя : "Простіть мені, люди, за зло мимовільне ..." ; То просто осінь : "Облиш мовчанку! Не моя вина!.." ; Чиє — літо? : "Бабине літо... Бабине!.." ; Чистий четвер : "В житті твоєму буде безліч днів ..." / сл.
Г. Шпудейко ; Барвінок ; Білосніжний бузок : "... біля вікон ..." ; Вставай, Україно! :
"... вставай!.." ; Єлисавет : "Коли зоря з туману виплива ..." ; Зал ожидания : "Я иду
на свидание ..." ; Лебідонька : "Я про тебе написав чимало ..." ; Лиш в єдності воскресне Україна : "Де шумлять світлочолі тополі ..." ; Наше танго : "Які палкі слова ..." ; Мирослава : "Вечір зорі кидає у жито ..." ; О рідна Лесю, мила Українко! ;
Приінгульські чортенята : "Ми веселі і завзяті ..." ; Рідна мова : "О невмируща сила
слова ..." ; Ти за мене, любове, молись : "Ще хвилина — і зустріч мине ..." ; У тім
краю, де Ятрань круто в'ється ; Я п'ю вино : "... Люблю сусідку Таню ..." / сл. В. Шурапова ; Дідова криниця : "Колесом гуркоче літо по городах ..." ; Осінній вальс :
"Сонце в садок яблуком осені впало ..." / сл. Л. Юферової.
47. Роговой В. А. Мелодии моего сердца : [песни : для голоса с букв.-цифр.
обозн. парт. сопровожд.] / Владимир Роговой. — Днепропетровск : Лира, 2010.
— 146, [1] с. : ил., портр. ; 29 см. — 200 экз. — 978-966-383-284-5 (в пер.). —
[2010-187 Н].
Содерж.: Роговой В. А. Рош-а-Шана : "С Новым годом поздравляем ..." ; История Хануки : "Царь Антиох взошел на трон ..." ; Ту би Шват : "И когда месяц шват
39

наступает ..." ; Пурим : "Не раз истребить всех евреев хотели ..." ; Песах : "Когда
евреи из Египта уходили ..." ; Баллада о празднике "Суккот" : "Мы были рабами у
фараона ..." ; Израиль : "Ах, сколько горя видел ты за многие столетия ..." ; Шабат :
"В "Хеседе Менахеме" идэн соберутся ..." ; Израиль будет жить : "Где ни жил бы
еврей на планете ..." ; Литой свинец : "Нас время заставило по-новому взглянуть ..." ;
Все мы дети войны : "Война нас всех косила, перестройка всех давила ..." ; Мой папа
из еврейского местечка... ; Верная любовь : "С тобой только свадьбу сыграли ..." ;
Шестьдесят : "Когда тебе всего лишь двадцать ..." ; Антисемиты : "Захотел сам фюрер Гитлер стать всемирнейшим злодеем ..." ; Время : "Проходят быстро наши
годы ..." ; Молодые мои годы... : "Годы, молодые мои годы ..." ; Потомкам : "Я знаю,
что в этом столетье я гость ..." ; Мой папа : "... самый умный, он смелый, очень сильный ..." ; Стелла : "Я помню, шестого июня все было ..." ; Всю жизнь любовь искала... :
"... и за тобою шла ..." ; Ой, девочки, мои подруженьки ; Осень : "Наша встреча не
случайна ..." ; Милый мой : "Шла я как-то по проспекту, встретила тебя ..." ; Пеликан : "Жизнь у меня — целый роман ..." : (шимми) ; Если ты со мной : "Речка быстрая, серебристая ..." ; Так, значит, не судьба... : "Неслись по небу облака ..." ; Природа — это времена года : "Как красиво вокруг весной ..." ; Аккордеон : "Сколько поклонниц ко мне приходило ..." ; Эх, аккордеон, играй!.. : "Я на лавочке сижу, рядом
милый мой ..." ; Кто ищет — тот найдет : "В электричке повстречались ..." ; Не нравится мне имя Сруль : "Мне имя Сруль от дедушки досталось ..." ; Дядя Лева : "Ой,
дядя Лева был закройщиком красивым ..." ; Тетя Хая : "Вечером компания собралась ..." ; Круговорот : "Сапожник Шлема был мастер-ас ..." ; Переполох : "Мама у
меня артистка, а отец жокей ..." / сл. авт. ; Праздник Рош-а-шана : "Евреев в храме в
эти дни так много ..." / сл. В. Трахтман ; Праздник Шавуот : "Объяты трепетом,
смотрели мы на гору ..." / сл. М. Поповой ; Яблоня : "Она ровесница Победы ..." ;
Последний ветеран : "Совсем немного лет пройдет ..." ; Лаг Ба Омер : "... день тридцать третий ..." ; Еврейские женщины тоже царицы : "Цариц и в еврейских селеньях ..." ;
Беда, что любовь не ушла : "Я память свою не неволю ..." ; Пока горит душа : "Зима
не вечна — вечны холода ..." ; Царица ночи : "Приди ко мне, царица ночи ..." : (почти
романс) ; Новый еврей : "Борода, ермолка, пейсы ..." ; Что посеял... : "Дверь закрыта.
Стучи — не стучи ..." ; Ну, конечно, — бабушка!.. : "Кто лучше всех на белом
свете ..." / сл. Л. Стекловой ; Скажи мне "Да" : "... и я взлететь смогу ..." / сл. Ю. Полисского ; В память сердца : "Ветер над рекой ..." ; Мой город : "Солнечным утром
веселым ..." ; Письмо : "Не каждый день приносит радость ..." / сл. Э. Хавкина ;
Україна моя : "Люблю тебе, моя країна ..." / сл. С. Копиленко ; Источник : "Я полной
гордостью и с душою ..." / сл. Н. Педан ; Спасибо, Боже, что я еврей : "Спасителя
славлю я в кузне своей ..." / сл. М. Кривицкого ; Песня о нашем народе : "Веками
народ наш терпел притесненья ..." ; Песня о нашем времени : "Идут по жизни дни,
идут без промедленья ..." ; Песня о мужчинах : "Мужчин как будто где-то не хватает ..." /
сл. В. Володарского ; Я тебя придумала как сказку ; Приносит каждый день :
"... нелепые гостинцы ..." ; Ева : "Да, мой милый Адам, я — всего лишь ребро ..." ;
Иосиф : "Неужели они? И, похоже, меня не узнали ..." ; Дебора : "Из веры чистого
колодца ..." ; Магдалина : "Ты говорил, что есть любовь земная ..." / сл. Л. Некрасовской ; Наша встреча : "... могла состояться ..." ; Подруги мои : "... дорогие подруги ..." /
сл. Н. Крупман ; За все тебе спасибо! / сл. С. Шварц ; Звонок маме : "В дальних далеках, хоть в космосах странствуй ..." / сл. В. Исаенко. — Неизв. авт. Лэхаим :
"Много в жизни прошагали, сколько впереди?.." / сл. В. Рогового.
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48. Самохвалова Н. Колисанки : для голосу та фп. / Нінель Самохвалова. —
Дніпропетровськ : Сердюк Ю., 2011. — 12 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707506-42-4. —
[2011-021 Н].
Зміст: Колискова № 1 : "Люляй, люляй муй синочку!.." ; Колискова № 2 : "Ой,
спи, дитя, колишу ті ...".
49. Сизанов А. Н. Лагуна сердца : песенник : [для голоса с букв.-цифр. обозн.
парт. сопровожд.] / слова Николай Мариин, музыка Александра Сизанова. — Симферополь : Таврия, 2009. — 87 с. : ил., портр. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966435-247-2 (в пер.). — [2010-086 Н].
Содерж.: Жизнь, завьюженная солью: За удачей : "Белый, с голубым отливом ..." ;
Прощальный вальс : "Дым плывет голубым косяком ..." ; Соль : "Ветер рвет рубаху
моря ..." ; Атлантика : "Говорят: моря — романтика ..." ; Тихий океан : "Волна от
злости зарычала ..." ; Андаманское море : "Шквалы песни нам отпели ..." ; Экватор :
"Волна, семью ветрами мятая ..." ; Ночные вахты : "Волна укрылась покрывалом
ночи ..." ; После вахты : "Укрываюсь я под шум прибоя ..." ; Чайки : "... чайки, хлопья
снега ..." ; Памятью закат пылает ; Мои годы : "Звезды встали на вахту к вечеру ..." ;
Ностальгия : "Двести зорь плыву к тебе я, берег ..." ; Домой : "Винт раскручивает
медленные мили ..." ; Я приехал : "Хмельною пляшущей волной ..." ; Иней на пламени: Я прощаю : "Хоть в словах моих огня ..." ; Живая вода : "Ах, Марина, Марина!.." ;
Бабье лето : "... было ли все это ..." ; Малина : "Губы, как малина ..." ; Хорошо :
"... что ты колючая ..." ; Будь счастливой : "Поселилась в сердце боль ..." ; Ковши над
проливом: Ночная Керчь : "Я смотрю — и глазам не верю ..." ; Колыбельная : "Под
подушкой спрятан сон ..." ; Контрасты : "О, контрасты, вы судьбы основа ..." ; Ладонь : "Мне гадала цыганка однажды ..." / сл. Н. Мариина.
50. Спогад про Волинь : пісні на сл. Леоніда Струся : [для голосу в супроводі
фп.] / упоряд. М. Довганич ; [текст в пер. з рос. Є. Шморгуна]. — Рівне : Лапсюк,
2010. — 39, [1] с. : портр. ; 29 см. — Присвяч. політ. засланцям із України, які навіки
залишилися в снігах Сибіру. — Вид. коштом В. Л. Струся. — 150 пр. — ISBN 978966-8883-69-9. — [2010-107 Н].
Зміст: Гуляєв А. Мамо, пташко моя : "... із весняного краю ...". — Чарський В.,
Довганич М. На розпутті стою : "... в сивині голубиній ..." / фп. супровід В. Тєкучева. — Довганич М. Спогад про Волинь : "В небі над Волинню сонце у віночку ..." ;
Климчикове поле : "На Волині з передзвонами весна ...".
51. Стрілець К. Л. Зорі над Унавою : зб. пісень : [для співу без супроводу] /
Катерина Стрілець. — Фастів (Київ. обл.) : Задруга, 2010. — 71 с. : іл., портр. ; 20 см.
— 300 пр. — 978-966-432-074-7. — [2010-176 Н].
Зміст: Березанський О. Завітайте в наш Фастів : "... весною ..." ; Козацька слава
Фастіва : "А роки летять ..." ; Гей-но, козаченьки ; Незалежна Україна : "Майорить у
блакиті наш прапор ..." ; Україна-мати : "Пам'ятаєм наказ, тату ..." ; Годі, хлопці,
спать : "Засурмила сурма ..." ; Не схожі ми ; Моршинське диво : "Грав світанок перлинами в росах ..." ; Джерело : "Струменить джерелом в майбуття ..." ; Ой, на Купала :
"Ой, на Івана, ой на Купала ..." ; Стрічай мене, весно : "У садку соловейко співає ..." ;
Конвалії ; Берізка : "... плаче навесні ..." ; Ой, оченьки карі : "Ніжно дужі руки ..." ;
Вечір зорі засвітив ; Виростай, мій сину : "Сину мій, моя дитино ..." ; Новорічна :
"Старий рік минає ..." ; Вечір над Унавою / оброб. Ю. Калініченка ; Нас єднає дорога : "Десь спішать електрички ..." / оброб. Л. Сімакович ; Наш Рефтранс : "Життя нас
мчить ..." / оброб. В. Задої. — Стрілець К. Коли б я вміла малювать... ; Осіння піс41

ня : "Осінь моя ..." ; Духмяна акація : "Духмяна, духмяна, духмяна акація ..." ; Замрія
весен : "Не все, що мріялося, відбулось ..." ; Знов калина рясна ; Ой, у полі верба :
"... рясна ..." ; Я ж така хороша : "Ой, зима мете, кружля ..." ; Де моя весна? ; А троянди
квітують осінні : "Ще троянди квітують під осінь ..." ; Осіннє диво : "Розквітувався
восени каштан ..." ; Дзвенить у серці струна : "Вечір надворі, літня пора ..." ; Дорога
матусю, мамо ; Надвечір'я : "Заясніла зоря надвечір'я ...". — Задоя В. Милий Боже.
— Кравчук Ф. Там, де гори Товтри / мелодія К. Стрілець ; А в душі усі такі молоді :
"Ой вода зеленая, мов жура ..." / мелодія К. Стрілець. — Кукуруза О. Прекрасен весь
свет : "Я знаю — страдаешь ..." / сл. К. Стрілець.
52. Хміль солов'їних ночей : пісні та романси : [для голосу з фп.] / Ярослав
Ткачівський. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. — 51 с. : портр. ; 26 см. —
200 пр. — ISMN 979-0-9007040-1-6. — [2010-174 Н].
Зміст: Ткачівський Я. Уперше і востаннє : "Пречистий цвіт весни ..." ; Скажи,
чому... : "Чому ти іншого голубиш ..." / сл. авт. — Циганков Д. Постелила мені мама
у садочку. — Котик Г. Дівчина-калина : "У моїм садочку дозріла калина ..." ; Жадана :
"Ти моєю була, ох, жадана ..." ; Волошки : "Пригадай собі волошки, наші квіти ..." ;
Пізня весна : "Ми з тобою спізнилися ..." ; Прости мене : "Прийми мене таким, який
я є ..." ; Солов'їні пісні : "Наша юність давно відспівала в садах солов'ями ...". —
Шиптур Б. Скажи мені... : "Ти, мов весна, така жадана ...". — Пастернак М. Солов'їха : "Ось і все... Відцвітає весна ..." ; Танець розлуки : "Дрімучий дощ, рясний
весняний дощ ..." : (романс). — Гричко С. Туга : "Розлучилися з тобою ...". — Гавриш О. Два береги : "Ти чиясь ..." / нот. запис Д. Циганкова. — Бабалік Я. Ти така,
як усі... : "... Тільки очі — замріяні ночі ..." / сл. Я. Ткачівського.
53. Я візьму промінчик сонця : зошит поезій та автор. пісень : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / сл.] О. Решетова ; [ред. В. Ф. Биков]. — Перевид.
— Монастирище (Черкас. обл.) : Мрія, 2010. — 74 с. : портр. ; 21 см. — Текст укр.,
рос. — ISBN 978-966-8167-52-2. — [2011-006 Н].
Зміст: Решетова О. Тече ріка мого дитинства : "Лежить село в долині, як намисто ..." ; Мамо, зірка ясна... : "Мамо, мамочко, моя матуся ..." ; Мама й тато : "Сидять на лаві біля хати ..." ; Стоїть вишня край городу ; Що море шептало ; Ой збирались козаки ; Червона хустина : "Загубила дівчина ..." ; Ой б'є вода із-під верби ;
Гадали дівчата : "... гадали у полі ..." ; Русалочка : "Есть остров среди моря ..." ; Ой
варила дівка борщ ; Гімн Україні : "Моя країна — давня і єдина мати ..." ; Козацька
криничка : "У лісі старому дзюркоче вода ..." ; Із-за гори, гори ; Мой Очаков : "Соленым ветром дышит море ..." ; Где живет дюймовочка : "Ах, девочка-дюймовочка ..." ;
Наливное яблочко : "Встретилась девченка мне весною ..." ; Гимн степной Украине :
"Высота небес смешалась с морем ..." ; Живет любовь : "Любовь огромная, как небо ..." ; Было счастье : "Убегаю, на край света убегаю ..." ; Диво-квітка : "Навесні, у
буйних травах ..." ; Три розы : "Мечты о любви, или грезы ..." ; Киска : "Потянулася,
как киска ..." ; Дикарка : "На крыльях лебедей весна летела ..." ; Замела метель, завьюжила : (песня-шутка) ; Щаслива : "Коханий, яка я щаслива ..." ; Закохалася я :
"... закохалась ..." ; Мій синьоокий, мій : "Акації сипали цвітом ..." ; Очі сині : "... очі
сині, сині, як те море ..." ; Я вас люблю : "... і більше слів немає ..." ; Замок призрачной любви : "Всю жизнь тебя искала ..." ; Осень : "Сыпят золотые монетки ..." ; Мамин хліб : "Як часто згадую важкі роки оці ..." ; Я віддам вам своє серце : "Я зайду у
кожну хату ...". — Донський В. Козацька доля : "Ой, яке ж ти, море Чорне ..." ; Коломийка : "Вже і місяць не так світить ...".
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54. Ямковенко О. У вінку моїх літ, як у пісні : зб. пісень на вірші В. Зінченко /
муз. Олексія Ямковенка. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — 65, [1] с. : портр. ;
30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707516-27-0. — [2011-026 Н].
Зміст: У вінку моїх літ : "... як у пісні ..." ; До верб і тополь ; Там ніч ночує ;
Хай буде так ; Напишу я Вам, мамо... ; Невже моя свічка погасне? ; Я чекала тебе... ;
Осінь між нами ; У двір дитинства : "... в хату, що чекає ..." ; За все в житті платити
треба. Додаток: Аранжування пісень на голоси для флейти, скрипки та віолончелі.
55. Янушкевич О. М. Дорога до мами : пісні з акомп. / О. М. Янушкевич,
М. С. Ясакова. — Вінниця : Нова кн., 2008. — 57 с. : іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. —
ISMN M 707505-00-0. — [2010-149 Н].
Зміст: Пісні для жіночого голосу та вокального ансаблю: Молитва матері :
"Пречиста Діво, о, Матір Божа ..." ; Ой прилетіли два голубочки ; Іди, сине, лети,
соколе : "Засмутилася калина, осипає цвіт ...". Пісні для дитячого голосу: Добрий
ранок, матусю : "Ми удвох із мамою дружим ..." ; Подарунок мамі : "Я сьогодні встану рано ..." ; День народження у мами : "Я сьогодні прокидаюсь рано ..." ; Мама і я :
"Дивуються перехожі ..." ; Бабусина помічниця : "Мамина я доня, татусева зірочка ..." ; Любій матусі : "Я лечу назустріч сонечку ...".
56. Foi Deus / arrianjio musical de Ninel Samokhvalova. — Dniepropetrovsk :
Y. Serdyuk, 2011. — 12 p. ; 30 см. — ISMN 979-0-707506-41-7. — [2011-022 Н].
Зміст: Foi Deus : "Nao sei, nao sabe ninguem ...".
Див. також 4, 5, 175

2.5. Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного
співу із супроводом і без нього
57. Білі птиці снігів : [кн. пісень] / Микола Томенко [сл.]. — К. : Муз. Україна,
2010. — 217, [2] с. : портр. ; 27 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-06-1 (у паліт.).
— [2010-116 Н].
Зміст: Білаш О. Бігли коні через степ ; Я не вірив: молодість минеться ; Зупини ту нап'янкішу мить : "Не спіши в цю ніч коня сідлати ..." ; Де ти взялась? Скажи: з
якого дива ; Білі птиці снігів : "Я далеко забрів. Так далеко забрів ..." ; Над Унавою :
"... тепле літо ..." ; За далекими плесами : "Догорала зоря ..." ; Шовковниця : "Я по
вулиці йду ..." ; Бабине літо. — Шамо І. Пісня сивого лебедя : "І день мине, і ніч
сумна розтане ..." ; Ти пригадай, моя кохана : "Тоді в степах пливли густі тумани ...".
— Пашкевич А. Мамині руки : "Натрудились, Мамо, Ваші руки ..." ; Дика груша :
"Ще громи мені не відгриміли ..." ; Коні Чорнобиля : "Вкрила обрій густа пелена ..." ;
Моє село : "Воно в мені не відболіло ..." ; Прийшла любов : "Я ще такої в світі не
стрічав!..". — Кирейко В. Я твоє останнє літо : "Перестигло в полі жито ...". — Мясков К. Під вербою б'є джерельце. — Демянишин В. Моє село : "Воно в мені не відболіло ..." ; Ляга туман на жовті луки ; Козацька похідна : "Ну й затяті ж хлопцікозаки ..." ; Шумлять жита ; Не цурався я рідної хати : "Намело за літа, навіяло ..." ;
Холодно світиться м'ята ; За видноколом — тільки літо ; Ночі весняні : "Боже, як
рідко нам доля всміхалась ..." ; Тече Дніпро : "... між верболозів ...". — Гайденко А.
Дума про поле : "Поле моє, поле — колосисте жито ..." ; Край мій наснився мені :
"Місяць повис над левадою ..." : для нар. хору ; Верталися гуси ; Свято дружби і
весни : "Мерцішор ..." ; Так ще не біліло ; Лелека : "Заблукався високо лелека ...". —
Височинська Л. Ниточко отчого краю : "Згіркли веселі печалі ..." ; Прожить — не
поле перейти : "Осіннє поле. Дим кудлатий ..." ; Розмова закоханих : "Розпишемось,
моя втіхо?..". — Конощенко В. Ходять коні над водою ; Святі заповіти : "Ой чия ж
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то стежка ...". — Володько Г. Невже не пройду я те поле ; Мене учила мати : "Мене
учила ще малого мати ..." ; І знов зима : "... і вітер сніжний віє ..." ; Спішать кудись
моря : "... й материки ..." ; Я не встиг : "... у тополинім краї ..." ; Ти кожну мить була
зі мною ; За черемховим спалахом білим ; А за любов ми платим пізно ; Було і літо, й
пізня осінь ; Ось і стрілись : "... А мороз аж синій ..." ; Знову осінь : "... Ніби ще
учора ..." ; Нап'юсь води джерельної із дна : "Впаду в траву, де річечка хлюпоче ..." ;
Я зустрівся з літом ; Балада про білу яблуню : "Біла моя яблуне у росах ..." ; Дика
груша : "Схилилась груша над моїм дитинством. ..." : (диптих) ; Шукаю дні за поворотом : (романс) ; Соняхи в городі : "Пам'ятаю: соняхи в городі ...". — Таловиря В.
Тачанка : "Б'ють копита спозаранку ...". — Зуб П. У ніч горобину : "Знаю: у ніч горобину ...". — Лебедєв В. Полуниці : "Вибігла із лісу ...".
58. Білокінь Ю. Хори. Ансамблі. Пісні : для різних складів a cappella та в супроводі фп. / Юрій Білокінь. — Дніпропетровськ : Ю. Сердюк., 2010. — 28 с. ; 29 см.
— ISMN 979-0-707506-39-4. — [2010-109 Н].
Зміст: Степова пісня : "Серед поля попід небом ..." ; Ранок встає! : "Сонце на
обрії ..." ; Рідна мова ; На чужині : "Ой чого ти, тополенько, не цвітеш?.." ; Весна
прийшла! : "В небі жайворонки в'ються ..." ; Роси, роси, дощику : "Дощик, дощик
роситься дрібненько ..." / сл. О. Олеся ; Квітуй, Україно : "... прекрасна Держава ..." /
сл. Ю. Білоконя.
59. Богом данная пристань : песенник : [для пения з букв.-цифр. обозн. парт.
сопровожд. / сл.] Федор Никольников. — Симферополь : Оджакъ, 2010. — 130 с. :
ил., портр. ; 20 см. — Часть текста укр. — Алф. указ.: с. 127—128. — 1 000 экз. —
ISВN 978-966-8535-94-9. — [2010-103 Н].
Содерж.: Троценко Е. Русь богатырская : "Ой ты, матушка — Русь благонравная ..." ; Марш ветеранов Севастополя : "Марш величаво над колонной ..." ; Богом
данная пристань : "На безбрежном просторе ..." ; Гимн детей войны : "Мы пережили
блокаду ..." ; Город с сединой : "Поседевший в грозных битвах ..." ; Красный гранит :
"Ратный подвиг флотских исполинов ..." ; Гимн музыкального союза : "В Крыму на
цветущем Парнасе ..." ; Орлиное : "В ладонях гор ..." ; Мой деда : "Капитаном был
мой деда ..." ; Моя бабуся : "У моей бабуси милой ..." ; Белый вальс : "На Приморском весной ..." ; Боюсь я любви запоздалой : "Душа от сомнений устала ..." : романс ; Ангел любви : "Песню от души я тебе дарю ...". — Курочкин С. Весна планеты
опаленной : "Победу празднует весна ..." ; Горы Афгана : "Землю спасал наш солдат
от пожара ..." ; Беларусь : "Беларуссия — Брестская крепость ..." ; Недоласканный :
"Я не встретил любовь ..." ; Следопыт : "В ночную вьюгу в темном переулке ...". —
Ковальчук В. Казацкая слава : "Пыткой не сломлена слава ..." ; Зоряні очі : "Гнеться
край поля червона калина ..." ; Козацька слава : "Славу не вбили тортури ..." ; Полюбила моториста. — Ананьев С. Крик орлиный : "В грозном небе парящий орел ..." ;
Менестрели : "Свободные, как птицы менестрели ..." ; Морська хвиля : "Проводжали
в козаки ..." ; У городі диво : "У моїм городі диво ..." : (дует) ; Рідна ненька : "В полі
за пожовклим гаєм ...". — Кучерук А. Весенняя гроза : "Земля без влаги, как гранит ..." ; Забодаю комара : "Выходи на круг плясать ..." ; Купи мне "Мерседес" : "Видать в меня вселился бес ..." ; Бандуронька плаче : "За зеленим гаєм ...". — Климова И.
Отзовись, мой солдат : "Брезжит хмурый рассвет ..." ; На поляночке : "Здесь на солнечной лужайке ..." ; Аленушка : "Плакать некогда Аленке ..." ; Дождик : "Любят
дождик божьи пташки ..." ; Алтарь любви : "Гремит над высохшим ручьем ..." : (дуэт) ;
Байдарская долина : "Полумесяца подкова золотая ...". — Терентьева Е. Память
сердца : "Годы проходят сквозь ливни и вьюги ...". — Демин В. Звонари : "Мы —
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горласты петушки ...". — Никулин В. Белоснежный скакун : "Не летит птицей тройка лихая ...". — Троценко К. Бунтівливий Тарас : "Над кручею Дніпра стоїть Тарас ..." ; Пісня підкидька : "Не лелека мене принесла ..." ; Зоряна доля : "Де орел гірський ..." ; Райдуга : "Волга — матушка-река ...". — Клімова І. Ой не солодко мені :
"Сядьмо, милая, рядком, побалакаймо ладком!.." : (дует). — Чарикин А. Чекай моряка : "В кубрику кромішніми ночами ..." ; Светлый день : "Заласкаю, зацелую ...".
60. Гнатишин А. (1906—1995). Хорові твори : [навч. посіб.] / Андрій Гнатишин ; [ред.-упоряд. С. Дацюк] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2010. — 79 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0707513-22-4. — [2011-042 Н].
Зміст: Архангельський О. Богородице, до Тебе / муз. ред. А. Гнатишина. —
Гнатишин А. Богородице Діво, радуйся ; Господь Царює : "Послухайте!.." ; Вірую ;
На святий вечір ; Новорічне віншування : "Віншуємо вас щастям ..." ; Ой музику
дуже люблю : (коломийка). — Копко М. Вістку голосить : "... світу зірниця ..." /
оброб. для хору А. Гнатишина. — Лепкий Л. Ой видно село / сл. авт. ; оброб. для
хору А. Гнатишина. — Купчинський Р. Засумуй, трембіто ; Грай, музико : "Пиймо,
друзі ..." ; Як з Бережан до кадри / сл. авт. ; оброб. для хору А. Гнатишина. — Блажен
муж ; Коло млина / оброб. для хору А. Гнатишина.
61. Давайте праздновать Победу! : (сб. песен и вок. композиций о войне) /
[сб. подгот. Коган А. Г.]. — Луганск : Виртуал. реальность, 2010. — 87 с. ; 29 см.
— 65-летию Великой Победы посвящ. — 600 экз. — ISBN 978-966-492-110-4. —
[2010-106 Н].
Содерж.: И все-таки мы победили! : "А было вначале, солгать не могу ..." ;
День памяти : "Замкнулся круг, исполнен ритуал!.." ; Композиция "День Победы" :
"День Победы, как он был от нас далек, далек!.." : [по извест. песням совет. комп.] ;
Баллада о красках : "Был он рыжим, как из рыжиков рагу ..." ; 9 мая : "Наша жизнь —
не белый лист, кто танкист ..." ; Фронтовой вальс : "Легкий школьный вальс тоже
был у нас ..." ; Письмо с фронта : "Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами ..." ;
Помните : "В далеких походах пусть стучатся сердца, помните!.." ; Солдатские матери : "Я бы орден придумал "Солдатская Мать"!.." ; Песни юности ветеранов : "С той
поры, как мы увиделись с тобой ..." ; Композиция "Война" : "Туман, туман. Слепая
пелена ..." / сост. А. Грико. — Мамонтов А. Спасибо Вам, фронтовики! : "За теплый
свет сиреневой весны ..." / сл. Ю. Колоколова. — Молчанов К. Вот солдаты идут /
сл. М. Львовского. — Новиков А. Смуглянка : "Как-то летом на рассвете ..." / сл.
Я. Шведова. — Москвин В. Ветераны : "С уваженьем страна вспоминает всегда ..." /
сл. Н. Пантюхина ; Дороги : "Эх, дороги, пыль да туман ..." / сл. Л. Ошанина. — Мороз И. Старые песни : "Вот уже даль дневную ..." / сл. М. Матусовского. — Богословский Н. Темная ночь : "... только пули свистят по степи ..." / сл. В. Агатова. — Соловьев-Седой В. Песня о краснодонцах : "Кто там улицей крадется ..." / сл. С. Острового ; Вечер на рейде : "Споемте, друзья, ведь завтра в поход ..." / сл. А. Чуркина. —
Фрадкин М. Березы : "Я трогаю русые косы ..." : из к/ф "Первый день мира" / сл.
В. Лазарева. — Кальварский А. Фронтовые подруги : "В сердечном кругу, после
долгой разлуки ...". — Баснер В. Держитесь, ветераны : "Мы выстоять сумели в Сталинграде ..." / сл. М. Матусовского. — Френкель Я. Солдаты : "В земле солдат намного больше ...". — Пашкевич А. Степом, степом : "... йшли у бій солдати ..." / сл.
М. Негоды. — Тухманов Д. День Победы : "... как он был от нас далек ...".
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62. Даниленко О. М. Дзвони батькових криниць : [зб. пісень : для хору та вок.
анс.] / Олег Даниленко. — Миронівка (Київ. обл.) : Миронів. друк., 2010. — 85 с. :
іл., портр. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISMN M-9007019-1-6. — [2010-171 Н].
Зміст: Даниленко О. Прославлена будь, Кагарлицька земля! : "Рости і міцній у
ділах сьогодення ..." : гімн місту ; Летять літа : "Упав солдат в пітьму ночей ..." ; Мій
пісенний краю : "І думаю, і серцем лину ..." ; Кагарлицький вальс : "Над ставком
Паськівським ..." / сл. В. Заїки ; Слава і скорбота : "Не забудь пори тієї вогневої ..." /
сл. П. Малєєва ; Солдат, не спрашивай : "Горит и камень и песок ..." / сл. В. Владимирова ; Разговор с отцом : "Говори, отец, говори, говори ..." / сл. Л. Воропаевой. ;
Кущ калини : "У день народження доньки ..." / сл. В. Іваницького ; Дзвони батькових
криниць : "Край дороги батькова криниця ..." / сл. О. Богачука ; За доброю струною :
"Ось так за доброю струною ..." / сл. А. Малишка ; Сокровенне : "Не зігнусь, не зіп'юсь, не заплачу ..." / сл. О. Шульги. — Лученок І. Вечный огонь : "У обочины
старой задонской дороги ..." ; Память сердца : "Когда на город ночь спадает ..." /
оброб. О. Даниленка. — Назимов В. Берези-обеліски : "Промінь сонця вже зі сходу
линув ..." / сл. Аверкина ; пер. з рос. і оброб. О. Даниленка. — Майборода Г. Димить
туман : "Давно, давно відплакали вдовиці ..." / сл. О. Богачука ; оброб. О. Даниленка.
— Гребенюк В. Слався, Україно : "Запалав свічею ясноокий ранок ..." / сл. О. Чорної ; оброб. О. Даниленка. — Пашкевич А. Ой ти, ніченько / сл. Д. Луценка ; оброб.
О. Даниленка. — Леонтович М. Налетіли журавлі / оброб. О. Даниленка. — Білаш О.
Два кольори : "Як я малим збирався навесні ..." / сл. Д. Павличка ; оброб. О. Даниленка ; Ясени : "... ясени бачу вас за селом край дороги ..." / сл. М. Ткача ; оброб. О. Даниленка. — Скорик Я. Зоряна ніч / оброб. О. Даниленка. Українські народні пісні
в обробці О. Даниленка: Ой, чий то кінь стоїть? ; Ой, що ж то за шум... : віночок укр.
нар. пісень ; Чом, чом не прийшов ; На базарі : "Ой там на току ..." : віночок на теми укр.
нар. пісень ; Не рубай тополю : (Три поради) : "Край дороги не рубай тополю ..." ;
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила ..." ; Ой, стояла
хата ; Оре плужок попід лужок ; Разрыв-трава : "Шолкова ковыль ..." : белорус. нар.
песня. — Любимые окна : "Вот опять небес синеет высь ..." / оброб. О. Даниленка.
63. Дейнега М. Ф. Вокальні та хорові твори у супроводі баяна / Микола Дейнега. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. — 78 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. —
ISМN М-707516-16-4. — [2010-127 Н].
Зміст: Україно, в паростках надій ; Лист до матері : "То нічого, синочку ..." / сл.
В. Василашка ; Бентежні журавлі : "Летять весняні журавлі ..." ; Вересневий дзвоник : "... знову кличе ..." / сл. В. Крищенка ; Студентський прощальний вальс : "Щасливе сьогодні до серця найближче ..." ; Букринский плацдарм : "Минутой молчанья
на празднике нашем ..." ; Дівочі мрії : "Влітку, десь о півночі, на Купала ..." / сл.
Б. Дегтярьова ; Чорнобрива українка : "Біла хустка — парусинка ..." / сл. М. Сома ;
Мені наснилося : "В пустелі сизих вечорів ..." / сл. Л. Костенко ; Гілочка України :
"Зацвітають вишні за Іван-горою ..." ; Ідуть хлопці в армію : "Заховалися вогні полустанку ..." ; Замели сніги : "Заворожені до весни гаї ..." / сл. П. Малєєва ; Марш миронівських козаків : "В самім серці України ..." / сл. Г. Фастовця ; Зелені свята : "Під
синім небом, ласкавим світом ..." / сл. В. Свідзінського ; Нездійснене щастя : "Сивий
коню, коню осідланний ..." / сл. М. Войцеховської ; Біля шкільного вікна : "Відлітають,
як пташата, діти ..." / сл. О. Тараненка ; Я — зернинка твоя : "Земле моя, закосичена
в райдужні весни ..." / сл. Л. Паниченко ; Кущ осінньої калини : "... паленіє у вікні ..." ; Таку тебе запам'ятав : "Струнка, повітряно-легка ..." / сл. М. Луківа ; Пісня
про підкову : "Ой підково, ти підково ..." / сл. М. Дашкієва ; Руки матерів : "Вертаю46

чи з віддалених країв ..." / сл. О. Орача ; Квіти верболозу : "Ранкові зорі впали на
пероні ..." / сл. П. Краснокут ; Прийди, прийди, моя любове : "Так на душі святково і
прозористо ..." / сл. Г. Гордосевич ; Є жінки — немов зірки небесні / сл. Д. Павличка ; Дівоча доля : "Зозуля кує, жалю додає ..." / сл. М. Лукінюка ; Кучері : "Ой, біда,
подруженька ..." / сл. І. Кутеня ; Дві матусі : "Є у мене мати ..." / сл. М. Хоросницької ; Школа : "Школо наша, школо ..." / сл. М. Підгірянки.
64. З піснею в серці : пісні з репертуару нар. чол. хору "Орфей" / [упоряд.
М. Олійник ; муз. ред.: В. Гнідь та ін.]. — Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка",
2010. — 138 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-553-902-5. — [2010-094 Н].
Зміст: Сов'як Р. Величальна "Львівській політехніці" : "Слався, наш Національний ..." / сл. М. Шалати. Духовна музика: Воєвода Д. Отче наш. — Вербицький М.
Хваліте Господа з небес / переклад. для чол. хору О. Волинця. — Бортнянський Д.
Богородице, до Тебе нині прибігаєм / переклад. для чол. хору Є. Задарка. — Леонтович М. Богородице Діво / переклад. для чол. хору В. Гнідя. — Хрістов Д. Хваліте
ім'я Господнє / переклад. для чол. хору В. Головка. — Архангельський О. Блажен
муж / переклад. для чол. хору В. Гнідя. — Ведель А. Нехай сповняться / переклад.
для чол. хору О. Волинця. — Гнатишин А. Разбойника благорозумного ; Тобою
радується : старокиїв. розпів / переклад. для чол. хору В. Гнідя. — Твардовський Р.
Се ныне. — Бізе Ж. Agnus Dei. — Лотті А. Kyrie. Класичні та народні твори: Верді Дж. Хор рицарів : "Деж краса, що нам сіяла ..." : з 2-ї дії опери "Оберон" / укр.
текст М. Олійника. — Міньківський О. Ревуть, стогнуть гори-хвилі. / сл. М. Кропивницького ; ред. О. Волинця. — Стеценко К. Гайдамацька пісня : "Гей, злетілись
славні орли ..." / сл. С. Черкасенка. — Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха
зерня / сл. І. Франка ; переклад. для чол. хору В. Гнідя. — Матюк В. Як ніч м'я покриє / сл. Ю. Федьковича. — Маршнер Г. Серенада : "Чому тебе немає в хвилю
цю ...". — Колесса Ф. Ой гук, мати, гук. — Баркарола : "В сні серпанковім берег ..." :
італ. нар. пісня / оброб. Я. Смеречанського. Українські народні пісні: Горіше, горіше :
(закарпатська) / оброб. О. Волинця ; Летіла зозуля / оброб. М. Дацка ; ред. В. Гнідя ;
Ой у полі три криниченьки / оброб. для чол. хору Г. Майбороди ; Ой не світи, місяченьку / гармоніз. М. Лисенка ; переклад. для чол. хору Я. Полянського ; Ой чий то
кінь стоїть ; Ой гиля-гиля, гусоньки, на став / оброб. О. Волинця ; пісня про Олексу
Довбуша : "Хто там опівночі по лісу блукає ..." / оброб. Б. Крижанівського ; Ой у
полі жито / запис М. Бурштинського ; гармоніз. В. Гнідя. На вірші Т. Шевченка:
Роздольський Д. Сонце заходить ; Садок вишневий коло хати / оброб. О. Волинця.
— Бандуристе, орле сизий / оброб. Я. Орлова. — Вахнянин Б. Дума : "У неділю
вранці-рано ..." : з поеми "Невольник". — Ємець В. Встає хмара з-за лиману : з вірша
"Тарасова ніч". Стрілецькі й повстанські пісні: Трух Г. і Чернецький С. Ой у лузі
червона калина / сл. авт. ; оброб. О. Волинця. — Луцик М. В лісах дрімучих на Волині / сл. М. Галичка ; оброб. О. Волинця. — Там попід лісом, темним бором / оброб.
О. Волинця. — Наш стяг : "Заграви блеском наш стяг сіяє ..." : зі співаника УПА. —
Трильовська М. Збудись, могутня Україно / сл. авт. ; оброб. О. Волинця. — Не пора / гармоніз. С. Стельмащука ; сл. І. Франка ; Зродились ми великої години : "... з
пожеж війни, і з полум'я вогнів ..." : гімн УПА / сл. О. Бабія ; оброб. О. Волинця.
Сучасні авторські пісні: Авдієвський А. Не громи в степах гудуть / сл. Д. Луценка ; переклад. для чол. хору О. Волинця. — Цапар М. Сурми кличуть в бій / сл. авт.
— Болема М. Козацькому роду — нема переводу : "Сяяли на сонці шаблі запорожців ..." / сл. М. Ваньо ; оброб. П. Гушоватого. — Січинський Д. Чом, чом, земле
моя / сл. К. Малицької ; переклад. для чол. хору М. Ковальчука. — Дворський П.
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Горнусь до тебе, Україно / сл. М. Бакая ; переклад. для чол. хору В. Баб'яка. — Майборода П. Виростеш ти, сину : "... вирушиш в дорогу ..." / сл. В. Симоненка ; гармоніз.
С. Стельмащука. — Білаш О. Долиною туман тече / сл. Д. Павличка ; переклад. для
чол. хору В. Гнідя. — Лісовол В. Наливайте, браття, кришталеві чаші / сл. В. Крищенка ; муз. ред. О. Волинця. — Стельмащук С. Девіз Каменяра : "Пісня і праця —
великі дві сили!.." / сл. І. Франка.
65. Мельничук Б. Д. Запитаймо себе : [зб. вок. творів : для співу в супроводі
фп.] / Борис Мельничук. — Житомир : Полісся, 2010. — 145 с. : портр. ; 29 см. —
150 пр. — ISМN 979-0707521-03-8 (у паліт.). — [2010-096 Н].
Зміст: Моя країна калинова: Вітре, чому завиваєш? : для жін. анс. чи хору і фп. /
сл. А. Малиновського ; Запитаймо себе : для чол. голосу, нар. хору і орк. / сл. І. Ліберди ;
Наше Полісся : "Гомін по діброві ..." : для нар. хору / сл. М. Сингаївського ; Народний генерал : "Чому тривожно серцю на світанні ..." : для чол. голосу, жін. анс. і фп. /
сл. Г. Ткаченка. Моє місто чарівне: Гімн Житомира : "Квітуй, рідне місто! У тобі
нам близькі ..." : проект / сл. Г. Ткаченка ; Моє місто чарівне : "Мого дитинства стежинка біжить ..." : для чол. голосу і фп. / сл. Г. Ткаченка. Незабутні спогади: Дума
про поле : "Рідне поле, отче поле ..." : для нар. хору з орк. / сл. В. Козака ; Ти хотіла
сина : "Ти так хотіла сина ..." : для чол. голосу і фп. / сл. М. Шпака ; Стежина Миколи Шпака : "Вже осінь сузір'ями дзвонить ..." : для дит. хору і фп. / сл. В. Козака.
Чорна калина: Вклонись, Україно : "... героям Чорнобиля ..." : для чол. голосу і фп. /
сл. І. Редчиця ; Хто? : "Зойкнула Земля чаїним криком ..." : для жін. хору і фп. / сл.
С. Йовенко ; Пісня про "Відлуння" : "Сиротливі двори і клуні ..." : для дит. або мас.
хору з фп. / сл. А. Лісовського ; Повертають люди в зону жити : для жін. вок. анс. і
фп. / сл. В. Грабовського. Кохання до жінки: Монолог : "Хто вам сказав, що я слабка ..." : для жін. голосу і фп. / сл. Л. Українки ; Зоряна магія : "Ти весною прийшла,
щоб уже не вертатись ..." : для міш. дуету і фп. / сл. М. Сингаївського ; Льони : "Коли
зацвітають льони ..." : для жін. вок. анс. і фп. / сл. М. Клименка ; Тобі : "Хоч не променем, а промінчиком ..." : для чол. голосу і фп. / сл. А. Журавського ; Лиш я один
зумію : "Я на твої життєві біди ..." : для чол. голосу і фп. / сл. А. Малиновського ;
Радість обрання : "У спілім хмелі ..." : для жін. акад. хору або анс. без супроводу / сл.
Л. Павловської. Зрада: Скривджена : "Ти стоїш засмучена ..." : для жін. хору без
супроводу / сл. А. Малиновського. Наша природа: Ідуть дощі : "Струмок вчорашній
нині плине річкою ..." / сл. А. Малиновського ; Два ясени : "... два красені ..." : для
акад. хору без супроводу / сл. Н. Безшкурної. Найріднішим: Прости мені, мамо :
"... за те, що так рідко ..." : для жін. голосу і фп. / сл. І. Лубківської ; Доню, донечко :
"Ти світи, мов зіронька ..." : для жін. анс. і фп. / сл. В. Мельника. Козаче: Я на порозі
юності стояв : "Тоді відлига в лютому була ..." : для чол. голосу і фп. / сл. А. Малиновського ; Ювілейні вітання : "Стрімко вгору, не по колу, вверх, до висі мчать роки ..." : для жін. або міш. акад. хору чи анс. / сл. А. Малиновського. Жартушки:
Болячівські жалі : "Хлопчина із міста не пив, не курив ..." : для низ. чол. голосу і фп. /
сл. Г. Ткаченка ; Хм... : "Ой, кажуть люди, кажуть ..." : для чол. голосу і фп. / сл.
В. Домчиного. — Борисяк В. Через тисячу літ : "Через тисячу зим, через тисячу
літ ..." : для чол. або жін. голосу і фп. / оброб. Б. Мельничука ; сл. В. Сташука. —
Чупраков Є. Не запитуй мене : "... чи люблю ..." : для жін. голосу і фп. / оброб.
Б. Мельничука ; сл. Н. Лип'янець. — Демчук В. Не змовкли солов'ї : "І все ж не змовкли солов'ї ..." : для чол. голосу і фп. / оброб. Б. Мельничука ; сл. М. Клименка.
66. Стельмащук С. І. Ансамблі та пісні : [для студ. вищ. та серед. навч. муз.
закл.] / Степан Стельмащук ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. мето48

дики муз. виховання і диригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2010. —
86 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 979-0-707513-31-6. — [2011-036 Н].
Зміст: Любіть Україну : "... як сонце любіть ..." : анс. бандуристок / сл. В. Сосюри ; Пам'яті Т. Шевченка : "Сьогодні Вкраїна звеличує свято ..." : анс. бандуристок / сл. Я. Купала ; пер. А. Малишка ; Цвітка дрібная : веснівка : вок. тріо для сопрано, тенора і баритона в супроводі фп. / сл. М. Шашкевича ; Зима :
"... навкруг... Давно вже час ..." / сл. Б. Грінченка ; супровід Р. Стельмащука ; Ой по
горі ромен цвіте / сл. Т. Шевченка ; Чекання : "Мадонно дольороза ..." : (запозич.
мотив нар. пісні) / сл. В. Поліщука ; Почуй мене : "Де ти ходиш, де ти топчеш трави ..." / сл. Н. Кащук ; Протоптав не вітер стежку у саду / сл. В. Лучука ; Весняні
квіти : "У лузі, лузі, та при калині ..." ; Наша доля : "Вкраїнська доле, вже квітує поле ..." ; Пісня злуки : "Нумо, браття галичани ..." ; Співанка з Бескиду : "Гей, крилатий орле ..." / сл. М. Шалати ; Вийду ніччю до води / сл. П. Воронька ; Ходять в небі
ясні зорі / сл. Т. Одудька ; Маки цвітуть : "То маки цвітуть у степу ..." / сл. Т. Коломієць ; Весни минулої не жаль : "Без слів ідемо в сонну даль ..." : (запозич. мотив С. Воробкевича) / сл. Р. Братуня ; Любиш чи не любиш / сл. У. Кравченко ; супровід
Р. Стельмащука ; Це тільки мрія : "Там, де колиска нашого роду ..." / сл. М. Потикевич-Заболотної ; Конотопська слава : "То не димлять пожеж дими ..." / сл. Я. Славутича. Народні пісні: По садочку ходжу : чол. квартет ; Коло млина, коло броду : чол.
квартет.
67. Хорова музика : хрестоматія з диригування : навч. посіб. [до курсу "Хорове
диригування"]. Вип. 5. / [упоряд. Плішка А. В.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2010. — 56, [1] с. ; 30 см. — 50 пр. — [2011-069 Н].
Зміст: Сабадаш С. Благовіст : "Алілуя! Алілуя! Дзинь-дзинь-бом!.." : для тенора,
міш. хору в супроводі фп. / сл. Б. Бабінчук ; Марічка : "В'ється, наче змійка ..." / сл.
М. Ткача ; Вареники : "Милі гості, просим сісти ..." / сл. І. Кутеня. — Петриненко Т.
Україна : "Дороги іншої не треба ..." / сл. авт. ; аранж. для хорів і фп. О. Опанасюка.
— Давидовський Г. Розрита могила : "Світе тихий, краю милий ..." / сл. Т. Шевченка ; аранж. Д. Котка. — Білаш О. Лелеченьки : "З далекого краю лелеки летіли ..." /
сл. Д. Павличка. — Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха зерня / сл. І. Франка. — Ой зацвіла черемшина : (з циклу "Улюблені пісні Івана Франка") / оброб.
Є. Козака ; Херувимская песнь : "Иже херувимы ...".
68. Червеняк А. А. Кличе сонце : зб. пісень / Андрій Червеняк. — Ужгород :
Ліра, 2010. — 71 с. : іл., портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707514-09-2. —
[2011-031 Н].
Зміст: Отче наш : "... що є на небесах!.." : молитва : для міш. хору a capella ;
Кличе сонце : "... з хати ..." : для жін. вок. анс. / сл. Ю. Боршош-Кум'ятського ; Моя
Україна : "... — дитина в колисці ..." : для жін. хору ; Любім Україну : "... як матір
єдину!.." : для соліста та міш. хору в супроводі орк. ; Краю Сріберний : "Срібная
Земле, отчий мій краю ..." : для жін. хору / сл. І. Тегзи ; Україно, ти для мене диво! :
похід. козац. ; Ой майнули білі коні : для чол. хору в супроводі фп. ; Гей, у лузі :
"... та й не перше літо ..." : для жін. вок. анс. ; Розмова з вітром : "Виє вітер, довго
виє, навіть слухать обрида ..." : для соліста-баритона в супроводі фп. ; Йшли козаки :
"Ой, ярами глибокими, степом та лісами ..." : для чол. хору / сл. В. Симоненка ; Древньому Ужгороду : "Ужгороде мій, прийми уклін земний ..." : для соліста-барітона,
хору та орк. ; Позич мені, осене : "... барви золотисті ..." : для чол. вок. квартету ;
Материнська пісня : "Як тебе я чую, материнська пісне ..." : для жін. хору a capella ;
Щаслива доленько моя : для соліста-баса в супроводі фп. ; Крилате слово : "... другом
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будь мені ..." : для чол. вок. квартету / сл. П. Василя ; Чари Задора над Ужем :
"У старій частині міста ..." : для жін. хору a capella ; Пам'ятай! : "Хто не любить своїх
ближніх і про них не дбає ..." ; Задивлюся на Березний : "Ой піду я в синьогори ..." :
для жін. вок. анс. ; На Тарасовій землі : "Одержимо завше мрію у святих місцях бувати ..." : для соліста в супроводі фп. ; Я — син Тур'янської долини : "В моїй душі —
душа Карпат ..." : для соліста-баритона в супроводі фп. ; Неповторний поет : "Плакав
сорок другий рік ..." : для соліста-баритона в супроводі фп. ; Журавлині заручини :
"Вітер ніжно гладить трави ..." : для жін. вок. дуету / сл. Ю. Шипа ; Не зраджуймо... :
"Багато, багато щасливих сьогодні ..." : для чол. хору a capella / сл. П. Скунця ; Яблука
доспіли : "... яблука червоні!.." : для чол. вок. квартету / сл. М. Рильського ; На чужині :
"Ой чого ти, тополенько, не цвітеш ..." : для жін. вок. анс. ; Нащо тобі питати : "Нащо, нащо тобі питати ..." : для жін. вок. дуету / сл. О. Олеся ; Ой хто ж тебе калинонько : для жін. вок. анс. / сл. М. Тисянської ; Гори Довбуша : "Де синіми бужорами ..." :
для соліста-барітона в супроводі фп. ; Реквієм : "Для ваших пліч важке чекання ..." :
для читця та соліста-барітона а супроводі фп. / сл. І. Петровція ; Вальс ужгородських
вулиць : "Під вечір в імлі оксамитній ..." : для голосу в супроводі баяна / акомп.
М. Рибалка ; сл. І. Петровція ; Летім... : "Коханий і милий мій ..." : для жін. вок. дуету /
сл. С. Гринченко-Вернієнко ; Зіронько мила : "Зіронька сяє в нічку, у темну ..." : для
жін. вок. дуету / сл. Н. Гумен ; Летять мої журавлі : "Далеко за обрій... і змахують
крильми ..." : для жін. вок. дуету / сл. І. Гармасій ; Рідний край : "Сумує вечір на підвіконні ..." : для жін. вок. дуету ; На морськім причалі : "Небо в чайках білих ..." : для
жін. голосу в супроводі фп. / сл. О. Пекар ; Чого така туга... : "Кохана! Забути не
можна ..." : для чол. голосу в супроводі фп. / сл. А. Патрус-Карпатського ; Скрипка :
"У музеї, де тиші не спиться ..." : для жін. вок. анс. / сл. В. Густі.

2.6. Навчальні видання для співу. Вокалізи
69. Базиликут Б. Українські народні пісні для мецо-сопрано : навч.-метод. посіб. /
Богдан Базиликут ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — К. : ЛНУ ім. Івана Франка,
2010. — 194 с. : іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 192 (12 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966613-732-9 (у паліт.). — [2010-115 Н].
Зміст: Чом, чом, чом, земле моя / оброб. А. Шепеля ; Біду-м собі купила ; Зелений дубочку : "... чого похилився?.." ; На дорозі калужа ; Нема в світі доокола ; Не
хвалюся : "... не ганюся ..." : (лемківська) ; Ой там, на горі ; Ой у полі керниченька ;
Стоїть явір над водою / оброб. Я. Ярославенка ; Бодай ся когут знудив / оброб.
О. Свєшникова ; Глибока кирниця ; Козак од'їжджає ; Скажи мені правду : "... мій
добрий козаче ..." ; Тиха вода : "... тиха вода, гей, лем на Бескиді ..." / оброб. В. Войта ;
Дала-с мене, мамцю : "... аж за третє село ..." ; Залітай, залітай : "... сивий голубоньку ..." ; Марусенька по саду ходила ; Ой вийду я за ворота ; Ой продала дівчинонька
серце : "Ой продала дівчинонька гребінь ..." ; Ой співаночки мої ; Ой ти, дівчино
зарученая / оброб. С. Людкевича ; Де ти, доню, барилася ; Ой зав'яла червона калина ; Чи ти, милий : "... пилом припав ..." ; Чумарочка рябесенька / оброб. М. Лисенка ;
Кажуть люди, що щаслива : "... нічим не журюся ..." ; Ой зійди, зійди : "... ти, зіронько та вечірняя ..." / оброб. А. Коципинського ; Колисала я ; Ой я знаю, що гріх маю ;
Покладу, покладу / оброб. Д. Задора ; Коло млина, коло броду ; Ой заграйте музики /
оброб. Г. Майбороди ; Не питай : "... чого в мене заплакані очі ..." / оброб. В. Лобка ;
Нехай загородять : "... там, де нелюб ходить ..." / оброб. Є. Р. Журавського ; Ой де ти
ідеш / оброб. С. Павлюченка ; Ой маю я чорні брови : "... маю карі очі!.." / оброб.
Б. Лятошинського ; муз. переклад. В. Войта ; Ой піду я лугом : "... лугомдолиною ..." / оброб. М. Вілінського ; Ой ти знав, нащо брав / оброб. Т. Кравцова ;
50

Ой ходила дівчина бережком / оброб. В. Барвінського ; О, милий мій : "... молю тебе ..." / оброб. М. Степаненка ; Сватав мене попів син : "... попів син, попів син ..." /
оброб. О. Правдюка ; Серед села росте грушка / оброб. Р. Сов'яка ; Терен, терен, та й
не хміль / оброб. Л. Ржецької ; То не я калину ламала : "То не я, то не я калину ламала ..." / оброб. І. Майчика ; Через сад-виноград / оброб. М. Скорика ; Чом, чом не
прийшов / оброб. А. Єдлічки.
70. Жовнерчук С. А. Зірковий крок : 100 нових пісень : почат. шк. фп. та співу /
С. Жовнерчук, Ю. Богатирьова ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер.
кадрів культури і мистецтв України. — К. : Колофон, 2010. — 127 с. : табл. ; 29 см.
— 3 000 пр. — ISBN 978-966-2498-00-4. — [2010-113 Н].
71. Кравцова Н. Є. Теорія та методика роботи з жіночим хоровим колективом : [навч.-метод. посіб. / Кравцова Н. Є., Пацкань І. В., Шкільнюк Г. М.] ; Вінниц.
держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця : Данилюк В. Г., 2010. —
181 с. ; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 100 пр. — 978-966-2190-45-8. —
[2010-180 Н].
Зміст: Ой, матінко моя ; Ой, сивая зозуленька ; Женчичок-бренчичок / оброб.
М. Д. Леонтовича ; Не сходило вранці сонечко / оброб. І. Бідак ; Іди, іди, дощику /
оброб. Є. Ляшка ; Ой, на гору козак воду носить / оброб. В. Стеценка ; За нашим
стодолом / оброб. В. Зубицького ; Купала на Йвана / оброб. О. Захаревського ; Розкопаю я гору / оброб. О. Некрасова ; Во лузях : (рос. нар. пісня) / оброб. О. Володіна.
— Чесноков П. Прийдите, ублажим Иосифа : из "Всенощной". — Шаповаленко О.
У рідному краї / сл. М. Сингаївського. — Воробкевич І. Над Прутом у лузі / сл.
Д. Млаки. — Перголезі Дж. Stabat Mater. № 11, 12. — Сівухін Л. Ночь / сл. М. Мараша. — Шебалін В. Зимняя дорога : "Сквозь волнистые туманы ..." / сл. А. Пушкина. — Танєєв С. Вечер : "Зари догорающей пламя ..." / сл. Я. Полонского ; перелож.
для хора В. Соколова. — Бізе Ж. Ранок : "Ля, ля, ля, ля, ля ...". — Свірідов Г. Романс : з муз. ілюстр. до повісті О. Пушкіна "Метель" / переклад. для дит. хора В. Соколова. — Ride the chariot : "S'm gonna ride ..." : негрит. спірічуел / оброб. В. Попова.
— Островський О. Весна / сл. В. Баянова и Я. Костюковского ; перелож. для хора
Н. Бандурина. — Вахнянин Б. Садок вишневий коло хати / сл. Т. Шевченка. — Морлі Т.
Мадригал : "Der lenz its all bekleiden gut ..." / пер. А. Ковальчука. — Каччіні Дж. Ave
Maria. — Лятошинський Я. Туча : "Последняя туча рассеянной бури ..." / сл.
А. Пушкина. — Кікта В. Закарпатський триптих / сл. В. Татаринова. — Гершвін Дж.
Clapa yo'hand = Хлопай в ладоши / сл. А. Гершвіна. — Дрейзина Е. Березка : "Средь
сосен суровых ..." / сл. А. Безыменского ; обраб. В. Соколова. — Денца. На качелях :
"Веселый дождик ..." / сл. Валькадоса ; рос. текст В. Крилова. — Bach J. S. Bach a
Rock! / адапт. Г. Артман. — Бойко В. Зимнее утро : "Мороз и солнце ..." / сл. А. Пушкина.
— Струве Г. Черемуха : "... черемуха в овраге расцвела ...". — Кікта В. Многая лета / сл.
В. Татаринова.
72. Церковні канони : для міш. хору : навч. посіб. / [уклад. Плішка А. В.]. —
Чернівці : ЧНУ, 2010. — 54, [1] с. ; 30 см. — 100 пр. — [2011-070 Н].

2.7. Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей
73. Азаматова-Бас Г. М. С песней в сердце мы живем : [сб. песен для вок.
исполн. : для пения с букв.-цифр. обозн. парт. сопровожд.] / Гульнара АзаматоваБас. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2010. — 77 с. ; 29 см. — 500 экз. — 978-966354-376-5. — [2010-155 Н].
Содерж.: Не уходи, лето : "Не уходи, побудь со мною ..." ; Летним днем : "Вот
и пришло долгожданное лето ..." ; Разноцветные игрушки : "Праздник новогодний
нам в глаза глядит ..." ; Приходит весна : "... откройте двери скорее ..." ; Мой милый
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город : "Осыпанный листвой ..." ; Жизнь прекрасна : "Отчего взгляд твой безутешен
и пуст?.." ; Пожелание добра : "Милые друзья, к концу веселья час подходит ..." ;
Мальчик-хулиган : "Я жила легко и беззаботно день за днем ..." ; Счастлив будет
тот... : "Ты улыбнись, не грусти ..." ; Песня о песне : "Жить на свете интересней ..." ;
Зима, красавица-зима : "Время вечно без устали мчится ..." ; Господи, я с Тобой навсегда ; Ласковое море : "Вновь я встречаю рассвет ..." ; Музыка в сердце отзовется :
"Праздничный вечер к концу подошел ..." ; Город : "... светлый и ясный ..." ; О войне :
"Мать провожает сына ..." ; Фонтан : "Есть всем известный в Крыму старый фонтан ..." ; Первый раз в первый класс : "... детвора шагает ..." ; Здравствуй, школа наша : "Ранним утром осенней порой ..." ; Песенка матрешек : "Веселые девчушки ..." ;
Песенка о папе : "А мне говорят, что нету про пап на свете песен ..." ; Лето : "... ах,
лето, улыбками согрето ..." ; Осенняя песенка : "Светит солнце ласково, нежно улыбается ..." ; Песенка вьюги : "На пороге вьюга, расступитесь скорей!.." ; Новогодняя песенка Доброй Феи : "Привет вам, мальчишки, привет, девчонки, вам!.." ; Весенняя
песенка : "С первыми лучами весенними наша жизнь меняется вдруг ..." ; Песенка о
воспитателе : "Родители приводят нас в садик каждый день ..." ; Симферополь :
"... славный город мой ..." ; Дедушка Мороз : "К вам, друзья, на праздник я так спешил ..." ; Я и ты : "Каждый малыш в Новый год ..." ; Песенка идущих вперед : "Мы
идем дорогой длинной ..." ; На Крымском полуострове : "... то осень, то зима ..." ;
Дорогому учителю : "Всем известно, школьная пора ..." / сл. авт. ; Я люблю у лузі
квіти / сл. А. Чубач ; Радуга над ГРЭСом : "Дождь прошел над ГРЭСом ..." / сл.
Г. Трусикова.
74. Англійські і американські народні пісні для дітей : зб. пісень для використ.
у серед. шк. (+CD) : [для голосу без супроводу / упорядкув. І. Б. Ратушний]. — Тернопіль : Лібра терра, 2010. — 66 с. : іл. ; 69 см. — Назва обкл.: English & Americаn
folk songs. — Примірник без CD. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8790-76-8. —
[2010-134 Н].
Зміст: Spring is green ; Row, row, row your boat ; My bonny is over the ocean ;
Once i caught a fish alive ; Itsy Bitsy spider ; Hickory, dickory, dock ; Cobbler, cobbler,
mend my shoe ; The brave old Duke of York ; Two fat gentlemen ; Five little bears ;
Twinkle, twinkle, little star ; Alouette, little Alouette ; London bridge ; Mulberry bush ;
Jingle bells ; A ring, a ring o'roses ; The farmer in the dell ; A hole in my dell ; A hole in
my bucket ; Old MacDonald had a farm ; Little red caboose ; She'll be coming around the
mountain ; Hush, little baby ; She waded in the water ; Clementine ; Green grass ; Old
lady ; Jennie Jenkins ; Billy boy.
75. Андрухов А. П. (1939—2010). Співають діти : пісні для дошкільнят та мол.
школярів : [для співу в супроводі фп.] / Анатолій Андрухов ; М-во культури і туризму
України, Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадмін., Рівнен. обл. центр нар.
творчості. — Рівне : ОВІД, 2010. — 82, [1] с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISBN 978966-8179-61-7. — [2011-060 Н].
Зміст: Пролісок : "В темнім лісі серед ночі ..." ; Сонечко : "Бризнув перший
промінець ..." ; Зайчик : "Вибіг зайчик-побігайчик ..." ; Мама : "Сонечко ясне ..." ;
Хлопчик : "В понеділок рано ..." / сл. Б. Сидоренка ; Україна : "Є у кожної стеблинки ..." / сл. Н. Гуменюк ; Заєць, кріт і їжачок ; Бджоли гудуть : "Літо крокує, а осінь й
собі ..." / сл. М. Яковчук ; Вийди, вийди, сонечко ; Ходить гарбуз по городу / сл.
нар. ; У Максима є сестричка ; Напечемо пирогів : "Є пісочок у дворі ..." ; Даринка :
"Я Даринка, я Даринка ..." ; Сплетем віночок : "Якось в неділю на лужку ..." ; Боже,
дай зрости : "Українка я маленька ..." ; Живи, Україно : "Радій, Україно, бо маєш вже
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волю ..." ; Героям слава : "Йшли повстанці воювати ..." / сл. Л. Засадко ; Снігова баба : "Затрусило білим снігом ..." / сл. М. Муляр ; Липка : "Я маленька липка ..." / сл.
П. Воронька ; Танцювали зайчики / сл. Л. Куліша ; Квіти : "Під віконцями ..." / сл.
Н Забіли ; Три матусі : "Є у кожної дитини ..." / сл. Л. Полтави ; Різдвяна пісня :
"Дзвони Різдва лунають ..." / сл. В. Юрченка ; Пробудження : "Снилось мені ясне
сонце ..." / сл. М. Підгірянки ; Вечірня молитва : "Спасибі, наш Боже ..." / сл. В. Савчука ; Дятел : "... — лікар Ойболить ..." ; Літо : "Ясним ранком, шляхом битим ..." /
сл. О. Глафірова ; Привіт нашій мамі : "Усміхнися, сонечко ..." / сл. Р. Завидовича ;
Дід Мороз : "Ой який хороший ..." / сл. М. Познанської ; Перша вчителька : "Як мати
до діток ..." / сл. О. Шишуліна ; Стежина : "Все облишу, все покину ..." / сл. В. Басараби.
76. Білокінь Ю. П. Акварельки : пісні для дітей в супроводі фп. / Юрій Білокінь. — Дніпропетровськ : Сердюк Ю., 2010. — 36 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-70750640-0. — [2011-020 Н].
Зміст: Акварельки : "На палітерці картонній ..." ; Зимова ніч / сл. авт. ; Мам вітаємо усіх : "Дише сонечко теплом ..." ; Цирк : "Скільки сонця, скільки світла ..." ;
Колискова : "Місяць ясний вигляда ..." / сл. Н. А. ; Любимо бабусю : "Про бабусю
заспіваєм ..." ; Пиріжечки : "Ми замісим тісто в діжі ..." ; Веселе ведмежатко :
"Я веселе ведмежатко ..." ; Листячка чудові : "Люба осінь завітала ..." ; Перший сніг :
"Білий сніг, перший сніг ..." ; Зимовий ранок : "Зимове ранкове сонце ..." ; Зимовий
день : "День зимовий ясний ..." ; Зимовий вечір : "Лиш сонця останній промінчик
майне ..." ; Хоровод з Дідом Морозом : "Дід Мороз завітав до нас ..." ; Весняний ранок : "Ясне сонечко встає ..." ; Березневе свято / сл. І. Білокінь ; Листочки : "Ось —
листочок ..." / сл. Л. Кім ; Ялинковий карнавал : "Гей, мерщий до хороводу ..." / сл.
В. Лучук ; Ялинка : "Летять, летять сніжиночки ..." / сл. М. Лисич ; Бабусі до свята :
"Бабусенька мила ..." / сл. С. Гордієнка ; Мати Україно : "Перше наше слово ..." / сл.
М. Сингаївського ; Ми всі діти українські / сл. Ю. Шкрумеляка ; А я у гай ходила /
сл. П. Тичини ; Белочка : "Рыженькая белочка ..." ; Тигренок : "В черную полоску ..." ;
Песенка о дождике : "Дождик идет на улице ..." ; Ежик : "... по лесу ходил ..." / сл.
В.-К. Белоконь.
77. Бражнікова Л. Д. Співають діти : муз. зб. : [для співу в супроводі фп.] /
Л. Д. Бражнікова. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 37, [1] с. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707509-89-0. — [2010-169 Н].
Зміст: Прилетіла ластівка ; Лине сонечко над лугом ; Зустріч : "Лиш сонечко
зійшло, голубить нас теплом ..." / сл. Б. Копцюха ; З тобою : "Послухай, як струмок
дзвенить ..." / сл. П. Осадчука ; Весняна пісенька : "Весна-чарівниця, неначе цариця ..." / сл. О. Пчілки ; Ти, мріє, пташкою прилинь : "Вже сонечко за обрієм згаса ..." /
сл. М. Чопик ; Чорнобривці : "Чорні брови, карі очі ..." / сл. В. Паронової ; Лист до
журавлів : "Здрастуйте, журавлики далекі ..." / сл. В. Паниченко ; Де зелені хмари
яворів / сл. П. Воронька ; Шкільна пора : "Дні у школі летять дуже швидко ..." / сл.
О. Пенюка ; Моя скрипка : "Я візьму у руку скрипку, доторкнуся до струни ..." /сл.
Б. Яновича ; Осінь : "Висне небо синє, синє, та не те ..." / сл. Я. Щоголіва ; Стежина в
дитинство : "Тобі, наша школо, співаємо пісню ..." / сл. Л. Новікової.
78. Брилін Е. Б. Оленка маленька : пісні для дітей : в супроводі фп. / Едуард
Брилін. — Вінниця : Нова кн., 2010. — 80 с. ; 29 см + 1 компакт-диск. — 500 пр. —
ISМN М-707-505-48-9. — [2010-140 Н].
Зміст: Де ти живеш? : "Дівчинко мила, а де ти живеш?.." ; Нагодую тварин :
"Доручила мені мати ..." ; Розлите чорнило : "Завмер я на порозі ..." / сл. А. Бортняка ;
Біля річки : "... де загата ..." ; Дідова ложка : "Дід мій ходить до мартена ..." ; Коники
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трав'яні : "Цокіт, стрекіт ой який!.." ; Мишки немає : "Може, в леваді ..." ; На уроці :
"В класі шепіт — школярі ..." ; Найкращий дім : "Звірок надбав на дім гілля ..." ; Незвані гості : "Біга Тузик, біга ..." ; О це так пригода! : "Блакитняве небо ..." ; Про водолаза : "На пристані щоразу ..." ; Про завірюху : "Це завірюха билася ..." ; Просто
так : "Взяв чубук я просто так!.." ; Сонячне коліща : "Коліща котилося по курнім
шляху ..." ; У нічній діброві : "На ставу заснулім ..." ; Хто показує сни : "Сходить
місяць блискотливий ..." / сл. В. Віти ; Дукач : "Є собака в нас Дукач ..." ; Капітан :
"Я капітан! Я капітан!.." ; Колискова для ведмежат : "В лісі є зелена хата ..." ; М'ячик : "Два м'ячики надувані ..." ; Оленка маленька : "Оленко маленька ..." / сл. П. Воронька ; В степу : "В'ється стежка голуба ..." / сл. Д. Луценка ; Їжачата і яблуко :
"Їжаки їжаченят ..." ; Літо — це неймовірно! : "Гули, хитаючись у втомі ..." ; Слухай,
веснонько : "Очеретянка сонця просила ..." / сл. Б. Списаренка ; Коляда прийшла :
"Дзінь, дзінь, дзінь, — дзвіночок ..." / сл. М. Стасюка.
79. Ведмедеря М. О. Мама-киця вишивала : співаночки для малят : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. —
Богдан, 2010. — 39 с. ; 20 см. — 978-966-10-1203-4. — [2010-144 Н].
Зміст: Моя Україна ; Художники : "Малює мороз на вікні ..." / сл. Т. Опальчук ;
Мило : "Сам купатись я умію ..." ; Друзі : "Павучок у гамачку ..." ; Цап : "... купив у
баранця ..." ; Сон : "Хоч узимку, хоч улітку ..." / сл. В. Верховеня ; Мама-киця вишивала ; Гопак : "На тину усівся шпак ..." / сл. М. Пономаренко ; Ой гоп, чики-чики! ;
Од села до села / сл. Т. Шевченка ; Я — маленька українка ; Ой без дуди / сл. нар. ;
Ой у полі річка / сл. С. Руданського ; Рідний край : "Водограй, полів розмай ..." ;
Мізинчик : "Дай скоріш мізинчик свій ..." ; Мирилка : "Подивися просто в очі ..." / сл.
В. Гринько ; Лисичка : "Узяла лисичка скрипку ..." / сл. О. Журливої ; Маленька
українка : "Я — маленька українка ..." / сл. У. Федасюк ; Рідний дім : "Хай живе наш
рідний дім ..." / сл. Є. Железнякової ; Козак : "Дівчинка я — українка ..." / сл. Т. Бойченко ; Злючкам : "Злючко! Злючко!.." / сл. А. Костецького ; Ладки : "Полягали ладки ..." / сл. А. М'ястківського ; Струмок : "Через луг струмочок біг ..." / сл. М. Чепурної ; Таня : "Це ж чому ..." / сл. Г. Демченко ; Я у мами чепурушка : "Хлюпки —
хлюпає водичка ..." ; Прокидайтесь, вічка : "Їде сонце у візочку ..." ; У косички —
гарні стрічки : "Дві косички, дві сестрички ..." / сл. Я. Яковенко ; У маленької онучки / сл. К. Перелісної ; Азбука : "На базар ходив ..." / сл. А. Камінчука ; Грай, бджілко / сл. М. Підгірянки ; Барвінок : "А я хлопець Барвінок ..." / сл. Б. Чепурко ; Горщик : "В мами є великий горщик ..." / сл. Є. Гуцала ; Буде діточкам узвар : "Чорний
ворон горобини ..." ; Бобер : "Вербу стару бобер гризе ..." ; В гості до мишки : "З неба
дощик: капи, капи ..." ; Гойдалочка : "Гойда, гойда, гойдалочка ..." ; Гуска : "Гелгоче
гуска гусаку ..." ; Маленька киця : "В мене є маленька киця ..." ; Носоріг : "Дивачокносоріг ..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Україна : "Україно моя мила …" / сл. нар. ; Яринка : "Я — мала Яринка ..." / сл. М. Ковалишиної.
80. Ведмедеря М. О. Мій рідний край : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк.
віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 62, [1] с. : іл. ; 21 см. — ISBN 978-966-408-461-8.
— [2011-001 Н].
Зміст: Живи Вкраїно : "Чудовий край мій — Україна ..." ; Отчий край : "Іду
ранковим містом ..." ; Моє село : "... — куточок дорогий ..." / сл. Г. Федун ; Українські діти : "Ой у саду, у садочку ..." / сл. Р. Завадовича ; Де нам любо? : "Любо нам у
рідній хаті ..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Наша хата : "Я люблю свою хату ..." / сл. І. Гна54

тюка ; Мамина мова : "Є така благодать ..." / сл. В. Бабича ; Мій рідний край / сл.
Б. Федчука ; Рідний край : "Під рідним небом жайворон співа ..." / сл. М. Петріва ;
Берізка : "Білая берізонька ..." / сл. С. Тельнюка ; Доброго вам ранку! : "Ой летіли
гуси ..." ; Сопілки-чарівниці : "Сопілки співучі в нас ..." ; Радість єдина — родина :
"Україна й родина ..." ; Яке це щастя — в світі жити ; Найкраща планета — Земля :
"На світі планет є багато ..." / сл. В. Кленца ; Річечка : "Сама собою ця річечка тече ..." / сл. М. Вінграновського ; Що я люблю : "Люблю матусю, батька люблю ..." ;
Смерічка : "Дзвенить, грає срібна річка ..." / сл. М. Підгірянки ; Стежинкаверховинка : "Я — стежинка-верховинка ..." / сл. С. Жупанина ; Маленька Україна :
"Де соловейка ніжний спів ..." / сл. Л. Малахової ; Дорожчої нема : "Рано, рано сонце
встало ..." / сл. О. Лупія ; Слово рідне ; Попід гаєм променисто ; Тут берег мій : "Ось
тут мій край, моя Вкраїна ..." / сл. Г. Сподарик ; Рідний край : "Край єдиний, серцю
милий ..." ; Пісня про Батьківщину / сл. М. Дяченко ; Нащадки козаків : "За волю,
незалежність України ..." / сл. Н. Карелової ; Рідная мова : "Слово до слова — рідная
мова!.." ; Українська пісня : "Пісні народні у моїй душі ..." / сл. А. Заїки ; Джерело :
"... мов чарівне крило ..." / сл. Л. Лук'янець ; Буде новий день над Україною : "Буде
завтра ранок нового дня ..." / сл. А. Фіглюка ; Україна : "Україно моя, Україно!.." / сл.
О. Тарасової.
81. Ведмедеря М. О. Музичний калейдоскоп : зб. пісень : [для голосу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / Микола Ведмедеря. — К. : Шк. світ, 2010. — 111 с. ;
20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу", ISBN 978-966-451-000-1). — 1 500 пр. —
ISBN 978-966-451-421-4. — [2010-087 Н].
Зміст: Наша хата : "Я люблю свою хату ..." / сл. І. Гнатюка ; Рідний край :
"Край єдиний, серцю милий ..." ; Родинне тепло : "Нам батьками багато даровано ..." / сл. М. Дяченко ; Найкраща планета — Земля : "На світі планет є багато ..." ;
Нам не забути : "Там, де Хортиця славна ..." ; Я з комп'ютером дружу : "Хоч друзів я
маю багато ..." ; Мій букварик : "Я букварик свій гортаю ..." / сл. В. Кленца ; Україна : "Україно моя, Україно!.." / сл. О. Тарасової ; Святе джерело : "Поспішай говорити хороші слова ..." / сл. Л. Руденко ; Струмочок : "Під похилою вербою ..." ; Новорічний цирк : "... — це диво ..." ; Матусі в подарунок : "Я заспіваю пісню голосну ..." ;
Вишивальниця : "Ниточки барвисті маю ..." ; Не забудемо ніколи : "День тривожний
в нас сьогодні ..." / сл. Н. Грицюк ; Моя земля : "... де я росту ..." / сл. Ю. Ольховенко ; Радіє джерело : "У полі при долині ..." / сл. М. Сингаївського ; Гей! Козацька
наша воля : "Рано-вранці козаченьки ..." ; В здоровім тілі дух здоровий / сл. В. Федорової ; О мамо, яка ти красива : "Ненечко моя, сонце незгасиме ..." ; Бабусі : "Чому ж
так багато довкола тепла?.." / сл. А. Федорової ; Учительки нашої вальс : "Вчора
прийшли ми до школи ..." / сл. С. Бажан ; Про перерву та урок : "Юра твердить, що
перерва ..." / сл. А. Костецького ; У школу : "Дзвонить дзвіночок ..." / сл. Л. Храпливої-Щур ; Новенька : "У наш клас прийшла новенька ..." / сл. Н. Карелової ; Найкраща вчителька у світі ; Красуня калина : "Над стежкою — гілля калини ..." ; Татові :
"Таточку, татусю, сонечко ясне ..." ; Найдорожчій людині : "Матінко рідненька, ненечко моя ..." ; Кохані матусі : "Рідненькі матусі ночей недоспали ..." ; У вирій :
"Промайнули швидко ці чотири роки ..." / сл. В. Лопушанської ; В осіннім гаю : "Як
же гарно, чудово, привітно ..." / сл. Н. Красоткіної ; Перший вирій : "Багрянцем осіннім укрилась земля ..." ; Осіння заметіль : "Лиш промінь сонця промайне ..." ; Бурштинові ключі : "Восени відлітають далеко ..." ; Снігова пісенька : "Ще з вечора на ніч
сховав ..." ; Хурделиця-зима! : "Сипле сніг з гори ..." ; Мороз : "Лиш рік новий настав
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у нас ..." ; Де живе Дід Мороз? : "Скажу я по секрету ..." ; Букварикове свято : "Його
даремно не шукай ..." / сл. Л. Малахової ; Осіння мелодія : "Осіння зоря серед вічного неба ..." / сл. А. Бовсуновської ; Перший сніг : "Сипле з неба перший сніг ..." / сл.
І. Наріжної ; Святий Миколай : "Хто з небес до нас іде ..." / сл. Г. Федун ; З Новим
роком! : "Білий сніг летить у простір ..." / сл. В. Діденка ; Снігова баба : "Бабі сніжного кожуха ..." / сл. Г. Демченко ; Новий рік : "Всі будинки світлом сяють ..." / сл.
М. Говорун ; З Різдвом Христовим : "Хай за вікном хуртеча злиться ..." / сл. Й. Струцюка ; Добрий вечір! : "... вам в дім ..." / сл. Н. Калюжної ; Два півники щедрували... /
сл. В. Коломійця ; Щедрий вечір, Україно моя! : "Там над ріками — на сході ..." / сл.
М. Косович ; Свято Василя : "Сію, сію, посіваю ..." / сл. Д. Білоуса ; Рідна мова :
"О мово, відкрий таємницю свою ..." / сл. Н. Волотовської ; Буквар : "Дзвінок покликав всіх до школи ..." / сл. Н. Бонь ; Мрія : "... прекрасна на крилах літає ..." / сл.
Т. Пастух ; Мамине свято : "Тихо! Тихо — каже тато ..." / сл. М. Говорун ; На зеленому горбочку / сл. Л. Українки ; Проліски для мами : "Я піду до лісу ..." / сл.
В. Малика ; Квіти для мами : "Чом сьогодні мама сяє ..." / сл. В. Дворецької ; Руки :
"Свою бабусю знаю ..." / сл. Л. Квітко ; пер. В. Біленка ; Писанка : "В хаті на осонні ..." / сл. В. Тарана ; Перша вчителька : "... моя ..." / сл. В. Багірової.
82. Ведмедеря М. О. Неповторна осінь : пісні для дошк. віку / М. О. Ведмедеря.
— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 63, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-100724-5. — [2010-165 Н].
Зміст: Зайчик та капуста : "На городі густо ..." / сл. І. Кульської ; В осіннім хороводі ; Тумани : "... пливуть над землею ..." ; Осінь-чарівниця ; Свято : "В дитсадочок світлий ..." ; Свято квітів : "У дитсадок щорічно ..." ; Калина : "Кружляє знову
жовтий лист ..." ; Просимо на гостину : "Ось знову щедра осінь ..." / сл. Л. Руденко ;
Річечка : "... як стрічечка ..." / сл. І. Складаного ; Ведмежаткова колиска : "Підбирає
мама листяну перину ..." / сл. О. Кротюк ; Сонечко : "Із-за хмароньки на небі ..." / сл.
О. Гашинської ; Журавлик : "Осіннього ранку ..." / сл. С. Жупанина ; Завітала осінь :
"До нас осінь завітала ..." / сл. Н. Разінської ; Павутинка бабиного літа ; Ходить з
пензликом осінь ; Каштанчики : "Коричневі каштанчики ..." ; Кружля листок кленовий / сл. В. Кленца ; Осінь : "Непомітно з'явилася осінь ..." / сл. В. Бичка ; Неповторна осінь : "Яка краса повсюди неповторна!.." / сл. Н. Красоткіної ; На городі восени :
"У смугастому вбранні ..." / сл. С. та Ю. Ходоси ; Щедра осінь : "Осінь — добра господиня ..." ; Дощик в саду : "Осінній дощик шелестить ..." ; Веселий ярмарок : "Люди
добрі, годі спати ..." / сл. Л. Малахової ; Бабине літо : "Літо бабине прийшло ..." / сл.
П. Короля ; Щедра осінь : "Ми шануєм осінь ..." / сл. М. Пономаренко ; Ярмарок :
"Уже ярмарок вирує ..." / сл. Л. Мащури ; Всьому свій час : "Більше й більше листя з
кленів ..." / сл. М. Познанської ; Дві хмароньки : "... зустрілися ..." / сл. О. Олеся ;
Листопад : "Листя облітає ..." / сл. А. Камінчука ; Жовтень : "Позгрібала грабельками ..." / сл. К. Пасічної ; Листя : "З листя золотого ми вінки сплітали ..." / сл. Н. Бурик ; Вересень : "Летять у теплий вирій ..." ; Гуси пролетіли : "Пролетіли знову гуси ..." / сл. М. Сингаївського ; Де стояло літо : "Облітає листя ..." / сл. Л. Талалая ;
Осінні танці : "Вітер взяв сопілку в руки ..." / сл. К. Перелісної ; Осіннє листя : "Від
вітру коливаються ..." / сл. Н. Забіли ; Цапок : "Йшов із ярмарку цапок ..." ; Осінь :
"Розплітає осінь коси ..." / сл. Т. Опальчук ; Осінь прийшла : "Мені шепоче листячко ..." / сл. А. Стриженка ; Осіння пора : "Сонечко з-за хмари прогляда ..." / сл.
О. Богемського ; Листопад / сл. Л. Недін ; Парашутик : "Осіннім парашутиком ..." /
сл. Н. Сабадах.
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83. Ведмедеря М. О. Пісенне джерело : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк.
віку / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 86, [2] с. ; 20 см.
— ISBN 978-966-10-0952-2. — [2010-166 Н].
Зміст: Пісне моя, пісне ; Відлітають таки журавлі : "Наче міряють крилами небо ..." ; Хлібом-сіллю стріча нас земля : "Наче матір, ласкава земля ..." ; Надвечір'я :
"Синьо-синьо день згасає ..." ; Дарує день : "... мені на спомин ..." ; Мати сина вповивала ; В моєї пісні — два крила ; Люблю село : "... коли квітують вишні ..." ; Ой ти,
Дністре : "... сивий Дністре ..." ; Мій рідний край : "Мій серцю милий край ..." ; Добрий день вам, люди! : "... на землі ..." ; Джерело : "З-під каменя ..." ; Спасибі вам,
квіти! : "Здається, у квітів щасливе життя ..." ; Виростай, калино, в зелен-лузі ; Горобинонька : "Мов вогонь горить ..." ; Дитинства криниця : "Де дитячих літ криниця ..." ; Калинонька моя : "Кругом сніги біліють ..." ; Новорічна посівальна : "Сію,
сію, посіваю ..." ; Ой матусю-горлице : "... нене ..." ; Мати сіяла маки : "Мати сіяла
м'яту ..." ; Мамо моя, нене : "Мамо моя, мамо ..." ; І знову вальс ; Мамо моя : "Мамо
моя, ясна зоре ..." ; Дякую, світе : "Почекай, матусю! Рідна, не старій ..." ; Мамо,
ріднесенька нене! ; Нас дитинство навчало : "Вже дитинство осталось ..." ; Будь для
мене сонечком ; Я куплю тобі, мамо, хустину ; Весняний етюд : "День сьогодні сонця
повний ..." ; Всміхнулось сонечко мені ; Гори, душі багаття! : "Нічого не мина безслідно ..." ; Летять із вирію лелеки ; Молодий вітрець : "Зовсім молодий іще, зелений ..." ; Рожевий кінь : "Я рожевого побачила коня ..." ; Знову травень : "... вийшов
на поріг ..." ; Матусенько мила : "... голубонько біла ..." ; Добрий день : "Земле рідна,
добрий день!.." ; Поле : "... безмежне ..." ; Принеси мені зірку ясную ; Черешенька в
саду : "Стоїть красуня писана ..." ; Промінь сонячний ранковий / сл. О. БуракДовгань.
84. Веселі нотки : [зб. муз. творів] : мол. дошк. вік / [упоряд. Шевченко С. М.].
— Х. : Ранок, 2010. — 96 с. : іл. ; 29 см. — (Дошкільна освіта). — У надзаг.: За прогр.
"Я у світі". — 4 000 пр. — ISВN 978-611-540-446-9. — [2010-118 Н].
Зміст: Котику сіренький / оброб. М. Вериківського ; Колискова : "Спи, моя дитино!.." / оброб. Я. Степового ; Ай, люлю, котки два ; Малесенький котку ; Ой ти кіт,
ти муркіт. — Кишко І. Коник : "В мене коник вороний ..." / сл. Г. Демченко. — Верховинець В. Сонечко : "... сонечко ..." / сл. авт. — Лисенко М. А вже весна / сл. нар.
— Лазаренко А. Киця : "... горло застудила ..." / сл. Т. Мезенцевої. Сопілка : укр.
нар. мелодія. — Щуровський Ю. Козачок. — Лисенко М. Гопак. — Вількорейська Т.
Брязкальця. — Гречанінов О. Дитячий вальс ; Котик захворів ; Котик одужав ; Ранкова прогулянка. — Гріг Е. Ранок. — Дремлюга М. Весела гра. — Раухвергер М.
Ворони ; Грім ; Дощик. — Кабалевський Д. Весела казочка ; Їжак ; Весела мандрівка ; Зайчик дражнить ведмедика. — Слонов Ю. Зозуля. — Хачатурян А. Скакалка.
— Майкапар С. Скарга ; У садочку. — Ломов Т. Зайчик ; Лисиця ; Вовк ; Ведмідь.
— Арсеєв І. Пішки ; На велосипеді. — Косенко В. Мелодія. — Грабовський Л.
Жартівливий вальс-шарманка. — Моцарт В. А. Канарка. — Леденьов Р. Тихо все
навколо... — Селіванов В. Маленький жарт. — Старокадомський М. Поїзд. —
Подвала В. Сонна тетеря. Співи: Співаночки: Павлику-равлику : укр. нар. пісня ;
Сорока-ворона / оброб. Я. Степового. Іде, іде дід, дід ; Дрібушечки / оброб. Я. Степового ; Іди, іди, дощику! ; Кую, кую чобіток ; Дибки, дибки ; Зайчик : "Сидить зайчик
на морозі ..." : укр. нар. пісня. — Верховинець В. Печу-печу хлібчик / сл. нар. Дощик : "... дощик, кап, кап, кап ..." : укр. нар. пісня / оброб. Т. Шутенко ; Восени :
"Виє, виє вітер ..." : укр. нар. мелодія / сл. І. Плакиди ; укр. текст Т. Коломієць. —
Філіпенко А. Калачі : "Я печу, печу, печу ..." / сл. Г. Демченко ; Ялинка : "Прибрана
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ялиночка ..." / сл. М. Познанської ; Дід-Мороз : "Йшов Мороз через ліс ..." / сл.
Т. Волгіної ; укр. текст М. Сингаївського ; Гей, весна іде! / сл. В. Лефтія ; Про ляльку : "Ой немало діл я мала ..." / сл. О. Пархоменка ; Курчата : "Вийшла курочка гулять ..." / сл. Т. Волгіної ; укр. текст М. Познанської. — Попатенко Т. Бобик : "Де
ти, Бобик ..." / сл. Н. Найдьонової ; укр. текст В. Моруги ; Сонечко / сл. Н. Найдьонової ; укр. текст Л. Левченко. — Кишко І. Осінь : "... радісна пора ..." / сл. Т. Волгіної ; укр. текст Т. Коломієць ; Любій мамі : "Ми із пластиліну ..." / сл. Т. Волгіної ;
укр. текст М. Познанської ; Жучок : "Лужком, бережком ..." / сл. В. Болдирєвої ; укр.
текст Л. Реви. — Левіна З. Що нам осінь принесе? / сл. Л. Некрасової ; укр. текст
Л. Левченко. — Михайленко Ю. Осінь : "... осінь вже прийшла ..." / сл. авт. — Гайворонський М. Вже літо / сл. нар. — Степовий Я. Зимонько-снігуронько / сл.
Л. Глібова. — Дремлюга М. Настала зима : "Сніг-сніжок біленький ..." / сл. І. Сурикова ; укр. текст М. Зірка ; Весняні краплини : "Ще навколо біло-біло ..." / сл. Г. Бойка ; Ранкова пісня : "Тихо, обережно ..." / сл. О. Бродського ; укр. текст Л. Клименко.
— Компанієць Г. Морозець, морозець / сл. Г. Бойка. — Шутенко Т. Кошенята / сл.
Н. Грановської. Зайчик : укр. нар. пісня ; Трикутник : "Дзень-дзень-дзень ..." / сл.
В. Кукловської ; укр. текст О. Лупія. Гопак : укр. нар. танець. — Глінка М. Дитяча
полька. — Тамберг Е. Лялька танцює. — Щуровський Ю. Марш. — Кишко І.
Марш. — Гоп-гоп : укр. нар. пісня ; Іди, іди, дощику : укр. нар. примовка / оброб.
Я. Степового ; Потанцюймо веселіше / оброб. І. Прача. — Я — маленький хлопчик :
укр. нар. пісенька ; Гоп, гоп : "... гу-ту-ту ..." : укр. нар. примовка ; Сію, вію, посіваю : укр. нар. колядка. — Гриневич Г. Барабанщик : "... поспішає ..." / сл. О. Благініної ; укр. текст О. Козаченка. — Красєв М. Бубон : "Ти, Володю, бий у бубон ..." /
сл. Н. Френкель ; укр. текст О. Лупія. — Рустамов Р. Тихі й голосні дзвіночки :
"Дзенькай, дзвонику, потроху ..." / сл. Ю. Островського ; укр. текст Т. Коломієць. —
Леві Н. Дятел : "Тук, тук, тук-тук-тук ..." / сл. А. Фаткіна. — Тилічеєва О. Чия хатка? : "Є в кицьки новесенька хатка, няу!.." / Ю. Островського ; укр. текст Т. Коломієць ;
Тихіше, дужче в бубон бий : "Бубон громом загримить ..." / сл. А. Гангова ; укр.
текст В. Переяславця.
85. Веселі нотки : [зб. муз. творів] : старш. дошк. вік / [упоряд. Шевченко С. М.]. —
Х. : Ранок, 2010. — 93, [3] с. : іл. ; 29 см. — (Дошкільна освіта). — У надзаг.: За прогр.
"Я у світі". — 4 000 пр. — ISВN 978-611-540-447-6. — [2010-119 Н].
Зміст: Моцарт В. А. Колискова : "Спи, моя радість засни!.." / укр. текст М. Познанської. — Ой ходить сон : "... коло вікон ..." / оброб. Л. Ревуцького : укр. нар.
пісня. — Чайковський П. Марш : з балету "Лускунчик" ; Кіт у чоботях і біла Кішечка ; Червона Шапочка і Вовк : з балету "Спляча красуня". — Майкапар С. Роздум ;
Восени ; Навесні. — Шуман Р. Перша утрата ; Сміливий вершник. — Шуберт Ф.
Героїчний марш. — Тілічеєва О. Урочистий марш. — Гречанінов О. Незвичайна
пригода. — Мусоргський М. Гопак : фрагмент з опери "Сорочинський ярмарок". —
Гопак : укр. нар. танець. — Рамо Ж. Тамбурин. — Кирейко В. Козачок. — Мясков К.
Український танець. — Кабалевський Д. Повільний вальс ; Кульгавий козлик. —
Гріг Е. Вальс. — Шостакович Д. Вальс квітів. — Сокальський В. Пташка. — Бетховен Л. Весела. Сумна. — Парцхаладзе М. Осінній дощик. — Щуровський Ю.
Ранок. — Прокоф'єв С. Казочка. — Роулі А. У країні гномів. — Губайдуліна С.
Дюймовочка. — Перковський П. Сварка. — Польський І. Сопілка. — ЛьвовКомпанієць Д. Танець ляльки Мальвіни. — Слонов Ю. Гра. — Школьник І. Жабка. — Щедрик, щедрик, щедрівочка : укр. нар. щедрівка ; Веселі гуси : "Жили у бабусі ..." : укр. нар. пісенька-промовка ; Вода, вода холодная : укр. нар. пісенька58

промовка ; Коляд, коляд, колядниця : укр. нар. колядка ; Добрий вечір, щедрий вечір : "... цьому дому на весь вечір ..." : укр. нар. щедрівка. — Лис : "Ха-ха-ха-ха! Гі-гігі!.." ; Мишка та кіт : "Ой до нори, мишко, до нори ..." / оброб. Я. Степового ; Ковалі :
"Куй, куй, ковалі ...". — Філіпенко А. Весняна хороводна : "Ой весна, ой весна ..." /
сл. Г. Бойка ; Весела святкова : "Ой, як хороше навколо ..." / сл. М. Познанської ;
Мамин день : "Ясно, ясно сонце світить ..." / сл. Т. Волгіної ; укр. текст Л. Компанієць ;
Пісенька про маму : "На зорі, на зорі ..." ; Зимонька : "В полі віхола гуде ..." / сл.
Т. Волгіної ; Пісенька про бабусю : "Скільки в бабусеньки ..." / сл. Т. Волгіної ; укр.
текст Г. Бойка. — Грановська Н. Кленові листочки : "Золота осінь ..." / сл. авт. —
Рожавська Ю. Святкова пісня : "Дзвенять-бринять струмочки ..." / сл. Л. Компанієць.
— Степовий Я. Повішу я колисочку : укр. нар. пісня. — Мясков К. Зимонька :
"У міста і села ..." / сл. Г. Бойка. — Таловиря В. Наша ялинка : "Летять, летять сніжинки ..." / сл. Г. Бойка ; Веснянка : "Травонько, ти травонько ..." / сл. В. Ладижця.
— Кондратенко Г. Пісенька про зиму : "Навкруги все стало білим ..." / сл. авт. —
Кишко І. Рідний край : "Ой люблю я бір зелений ..." / сл. П. Голубничого. Українські
народні пісні: Соловейко : "Соловеєчку, сватку, сватку ..." / оброб. Я. Степового ;
Гарна наша Україна : "Люба, рідна Україно ..." / оброб. С. Файнтуха. — Тілічеєва О.
Бубонці : "Веселі бубонці ..." / сл. Л. Димової ; укр. текст Н. Ткаченко. — Степовий Я.
Зимонько-снігуронько / сл. Л. Глібова. — Коляд, коляд, колядниця : укр. нар. колядка ; Щедрик, щедрик, щедрівочка : укр. нар. щедрівка ; Вийди, вийди, сонечко : укр.
нар. пісня / оброб. Л. Ревуцького.
86. Войнарський В. І. Дзвінко лине голосок : зб. пісень для дітей дошк. і мол.
шк. віку : [для голосу в супроводі фп. / сл.] Марта Чопик, [муз.] Володимир Войнарський. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 25, [2] с. ; 29 см. — ISBN 978-96610-0964-5. — [2010-088 Н].
Зміст: Я прибралась чепурненько ; Літо : "Літнє сонце рано встало ..." ; Наша
доня : "Гойда, гойда, гойда-да ..." ; Марш : "Марширує хлопчик ..." ; Гойдалочка :
"Гойда, гойда, гойдалочка ..." ; Свят-вечір : "На столі різдвяна свічка ..." ; Жабка :
"Живе жабка на ставку, співа пісеньку таку ..." ; А чому? : "... а чому ..." ; Танцюючі
черепахи : "Сиві свахи-черепахи ..." ; Стократка : "У зелених травах ..." ; Йшло телятко : "... і брикало ..." ; Скік-скок : "Дерлась кізка на гору ..." ; Курочка рябенька ; Ранок : "Перекинув місяць до сонця мости ...".
87. Гайдамака В. М. Веселі жабенята : зб. пісень для дітей : для голосу в супроводі фп. / В. Гайдамака. — Х. : Міськдрук, 2010. — 86, [1] с. : іл., портр. ; 30 см.
— 100 пр. — ISBN 978-966-1664-87-5. — [2011-059 Н].
Зміст: Веселі жабенята : "Ква-ква ..." ; Що у кого є? : "Є в півника ..." / сл.
М. Побеляна ; Зелені вітаміни : "Зелененький огірочок ..." / сл. Н. Виноградської ;
Розумна мавпа : "Гойдався на дереві в джунглях Удав ..." ; Що для чого треба? :
"Щоб город перекопати ..." / сл. Г. Малик ; Дід Мороз : "У нас в кімнаті на ялинці ..." / сл. Н. Забіли ; В лісі є зелена хата ; Говорить мені чи ні? : "Ми хороша дітвора ..." / сл. П. Воронька ; Шкільна-прощальна : "Закінчилися уроки ..." ; Пісня фаунатів : "За селом, у степу, де-не-де ковила ..." / сл. П. Василенка ; Рахівниця : "До бабусі
на село ..." / сл. В. Лучука ; Два і два : "Бородатий цап півдня ..." / сл. О. Пархоменка ; Хор зграї вовків : "Нас вовків критикували ..." / сл. Г. Гайового ; Пісня про веселого мурашка : "Навколо хатки лісника ..." / сл. Р. Третьякова ; Пісня першокласника : "Сьогодні ми йдемо у перший клас ..." / сл. В. Гайдамаки ; Рідній мові : "Як не
любить землі своєї мову?.." / сл. Н. Шутенко ; Рідному місту : "Для миру, добра і
любові ..." ; Рідний край : "Чи є іще на світі кращий край ..." / сл. В. Бабешка ; По
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драбині : "Глянув кіт на гребінь хати ..." / сл. Ю. Тувіма ; Будьмо знайомі : "Ось наші
гості: крейда, ручка ..." / сл. Е. Звоницького ; Про найкращих : "Найкращі пташенята ..." / сл. Т. Коломієць ; Іменини : "Їжачок раненько встав ..." / сл. Н. Таранової ;
Умиваєм, діти, ручки : "У зеленім лузі, там блищить криничка ..." / сл. Р. Завидовича ;
Величальна малечі : "Ще імені твого не знають солов'ї ..." / сл. М. Вінграновського.
88. Галабурда Н. Музика серця : пісенник для учнів основ. шк. : [для голосу
(хору) з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Надія Галабурда. — Тернопіль :
Підруч. і посіб., 2010. — 143, [1] с. ; 20 см. — (Співуча Україна). — 1 500 пр. —
ISВN 978-966-07-1724-4. — [2010-121 Н].
Зміст: Дзвінчині пісні : "Дівчино, що звешся Дзвінка ..." ; Краю рідний :
"... земле мила ..." ; На могилі героїв : "Я пам'ятаю вас, мої герої!.." ; Сирітське покоління : "Ми все чекаєм, не летять лелеки ..." / сл. Л. Вознюк ; Пісня на свято матері :
"Ми ідем веселі, ми ідем щасливі ..." / сл. Я. Гайдая ; Роси карпатські : "Де ріки дзвенять, наче срібні цимбали ..." ; Моя бабусю : "Найдорожча моя берегине ..." ; Блюз
прадавньої розлуки : "Кленовим листям повертає в пам'ять блюз ..." ; Попелюшка :
"Я щаслива, що на світі ..." / сл. О. Жук ; Віхола / сл. К. Перелісної ; Візьми, Маріє,
нас в опіку : "Благословенна і Пречиста ..." : (молитва) ; Весна : "Весела, гарна, кучерява ..." / сл. Н. Забіли ; Пісня України : "Дівчина-калина ..." / сл. М. Гринчука ; Казкова країна : "В казковій країні ..." / сл. І. Дац ; Буває часом : "... сліпну від краси ..." /
сл. Л. Костенко ; Наша столиця : "Чудовий день, ясна пора ..." ; В капустини — іменини : "Завтра іменини ..." / сл. А. Камінчука ; Молитва української дитини : "Боже,
на небі, линуть до Тебе ..." / сл. Г. Черінь ; Україна — ромашковий край : "Дощ і
чисте небо ..." ; Все, що бачиш : "... навколо, дитино ..." / сл. С. Корнієнко ; Різдво /
сл. А. Житкевича ; Вишиванка : "Вишийте, матусю, вишиванку ..." / сл. Л. Пшеничної ; Порада : "Коли ти послушний та чемний повсюду ..." / сл. З. Филипчука ; Гопак : "На тину усівся шпак ..." / сл. М. Пономаренко ; У вишневому садочку / сл.
Л. Глібова ; Бабуся : "Зранку і до ночі ..." / сл. В. Гродської ; Україна моя : "З криниченьки ллється чиста водиця ..." / сл. А. Музики ; Школярик : "Це не вигадка, не
казка ..." / сл. В. Скомаровського ; Лине музика літа : "Шепотіли дзвіночки край безмежного поля ..." / сл. О. Лобової ; Соломія : "Коли співала ти, навколо танув лід ..." ;
Рідне слово : "Слово рідне, ти, просте й шляхетне ..." ; Скрипка-чарівниця : "Як у
верховині Іванко заграє ..." ; Грають музики : "Понад Дніпром, гей, в співучім
краю ..." ; Неопалима купина : "Україно-мамо, де взяла ти сили ..." ; Привітай світлий
день : "... пишний зелен-розмай ..." ; Настя-Роксолана : "Мила Хасекі, Хуррем, Роксолана, Настя — ти одна ..." ; Чарлик : "Їх було п'ять — всі різні і симпатичні всі ..." ;
Газдиня : "Веселенькі співаночки линуть понад краєм ..." ; Сопілка : "З лісу раз дідусь дві гілки ..." ; Теплі джерела : "Багато пісень є, багато ..." / сл. А. Канич ; Оце
так учениця! : "Є дівчинка ..." / сл. Г. Габріелян ; Матерям : "Україно-мати, буду знов
благати ..." / сл. Д. Чубатої ; Веселка щастя : "Я в волосся веселку вплету ..." / сл.
І. Камінко ; Україно, моя Україно : "Все життя твоє — диво дивне ..." / сл. А. Малишка ; Калинонько-Вкраїнонько : "У нашому лузі ..." ; Покрова — козацька мати : "Вона усе на світі може ..." / сл. Б. Чепурка ; Крилата школа : "На світанку вулицею міста ..." / сл. А. Качана ; Давня пісня : "Зорі коней люблять — гриви їм голублять ..." /
сл. Л. Голоти ; Осанна життю : "Щасливе і праведне в мирі життя ..." / сл. М. Ткачівської ; Разом бути треба : "Дві крапельки ранкової роси ..." / сл. М. Рудакевич ; Коли
тебе немає поруч : "В обійми ніжних рук я хочу впасти ..." / сл. В. Зазулі ; Дорожчої
нема : "Рано, рано сонце встало ..." / сл. О. Лупія ; Мала українка : "Ой вдягнуся у
неділю ..." / сл. Ю. Шкрумеляка ; Розмова з вітром : "Про степи говориш липам ..." /
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сл. А. Гриба ; Не сумуй : "Звучать оркестру дивні звуки ..." / сл. О. Лещищина ; Лісові музики : "Що за диво? У ліску ..." / сл. В. Юрченко ; Не проміняю : "Я малий — та
українець ..." / сл. К. Заклинського ; Привіт нашій мамі : "Усміхнися, сонечко ..." ; До
тебе, мати, прибігаєм : "Цвітуть сади, мов білі хмари ..." / сл. Р. Завадовича ; Місяць і
зірки : "Тихий вечір тихий, красний ..." / сл. М. Підгірянки ; Запорожці : "Де Дніпро
тече широкий ..." / сл. Й. Струцюка ; Господарі-діти : "Може, завтра, може, нині, на
догоду дням новим ..." / сл. М. Петренка ; Здійсниться все... : "Коли ми вірим у неможливе ..." ; Вечір гномів : "Тишком-нишком, чапи-лапи ..." / сл. І. Жиленко ; Хай
хлюпоче злива : "Сійся, жито, і родися рясно ..." / сл. Г. Позняка ; Святвечір : "Знов
гомонить надворі малеча ..." / сл. О. Глубіша ; Музика дощу : "Літній дощ іде над
гаєм, лісом ..." / сл. С. Жупанина ; Рідна мова — Божий дар : "Щиглик-батько щебетав ..." / сл. В. Каплуна ; Краплинка : "Над нашим домом ангели літали ..." / сл.
О. Івашко ; Я дівчина-галичанка : "Одягну я вишиту сорочку ..." / сл. О. Попович ;
Бабусині казки : "За голубими вітряками ..." / сл. А. Костецького ; Надивився я
чудес : "... — Ой!.." / сл. В. Кириленко ; Україні : "Відлітають високі літа ..." / сл.
Я. Яроша ; Здрастуй, новий рік : "В чудеса не вірять діти ..." / сл. Ю. Рогози ; А заграй мені, Іванку / сл. В. Галицької ; Схожа я на зіроньку / сл. В. Андруцакі ; При
станції Крути : "О Боже наш добрий ..." / сл. Х. Лисовецької ; Марш молоденьких
козаків : "Будем край наш захищати ..." / сл. Є. Лещука ; Лічилка : "Я один сиджу у
хаті ..." / сл. Д. Чубатої ; Шкільний дзвінок : "Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок ..." / сл. Л. Зоріної ; Уклін Україні : "Кожен день, кожну прожиту мить ..." / сл.
Ю. Шумайко ; Рідний доме, школо, до побачення : "Білі птахи з чорною відзнакою ..."/ сл. А. Заїки ; Дзвіночок синій : "... розкрив очиці ..." / сл. Р. Синишин ; Першій вчительці : "Багряніють потомлені віти ..." / сл. І. Багрійчук ; Моє рідне село :
"... тут садки і гаї ..." / сл. С. Пелих ; Стежина дитинства : "Я дитинства стежиною
йду ..." / сл. І. Яцури ; Цвіте медуниця : "... день пахне медами ..." / сл. В. Вахруща ;
Ой випав стрілець : "... у край зруба ..." / сл. М. Гайворонського ; Вчительська доля :
"Знову шумлять журавлині ключі ..." / сл. Г. Мельничука ; Мир тобі : "Для всіх, всіх
зоря зійшла ясна ..." ; Шкільна прощальна : "Ми прийшли до тебе малюками ..." ;
Різдво в Україні : "Радість нині ..." ; Ніч святого Миколая : "Темна нічка, зимня нічка ..." ; Веснянка : "Народилась я весною на світанку ..." ; Весняна пісенька : "Мамо,
ти наймиліша ..." ; Колискова : "Казочка бродить навкруг свого ліжка ...".
89. Дарунок татуся : пісні для дошк. та мол. шк. віку : [для голосу з букв.цифр. познач. парт. супроводу / сл.] Надія Кир'ян. — К. : Веселка, 2007. — 21, [2] с. :
портр. ; 21 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-01-0433-4. — [2010-084 Н].
Зміст: Акімова Н. Прапорець : "Здавна в нашій Україні ..." ; Розмалюйка : "Листя
білої берізки ...". — Доброва А. Найкращий дідусь : "На свято їдуть ветерани ..." ;
Ведмідь-сонько : "Ведмідь заліг у свій барліг ...". — Димань Т. Пісня про друзів :
"Без друзів нам не можна ..." ; Дарунок татуся : "Катруся і Оленка ..." ; Пісенька про
кита : "Риба-кит живе у морі ..." ; Синочок-вертоліт : "Новий костюм синочок ..." ;
Гойдалочка : "В річку хилиться верба ...". — Лепешко В. Зимові слова : "Зимове
слово сніг, зимове слово білий ...". — Півньова Г. Рибка : "В ополонку вудочку
спускаю ...".
90. Дем В. Я — Україночка! : пісенник для дітей : [для співу на 1—2 голоси без
супроводу] / Вікторія Дем. — Житомир : Рута, 2010. — 35 с. : іл., портр. ; 20 см. —
200 пр. — ISВN 978-617-581-027-9. — [2010-122 Н].
Зміст: Я — україночка маленька ; Козачата : "Я вже маю чобітки, чобітки ..." ;
Я — українець : "Ти — маленький патріот ..." / сл. Г. Руссу ; Христос воскрес! :
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"Який сьогодні світлий день ..."/ сл. А. Пантуса ; Слухав я зозуленьку : "У зеленому
гайку ..." ; Дядько Дощ : "Ходить містом без галош ..." / сл. Крищенка В. ; Капустинка : "Через поле, через ліс ..." ; Пісенька : "Ой у житі-житі ..." ; Їжачок : "Жив у мене
їжачок, їжачок ..." ; Ноти : "Як в оркестрі ..." / сл. М. Розбіцької ; Сонечко :
"... прокинулось ..." / сл. В. Комаровської ; Коляда : "Коляд, коляд, коляда!.." / сл. В.
Могили ; Жабка : "Якось жабка Ква-ква-кветі ..." / сл. К. Вишинської ; Липка : "Я
маленька липка ..." / сл. П. Воронька ; Святий Миколаю / сл. М. Підгірянки ; Веселе
каченятко : "Проживало каченятко ..." ; Вчитися не хоче : "Раз, два, три, чотири,
п'ять ..." / сл. Е. Григор'євої ; Півник Кукурік : "Щоднини Кукурік ..." / сл. О. Закам'янецької ; Зайчик спати захотів ; Цапок : "Взимку лагодив цапок ..." / сл. М. Стельмаха ; Два веселі павучки / сл. М. Пономаренко.
91. Заверуха С. І. Співають "Подольські солов'ї" : [навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. : для хору без супроводу і в супроводі фп.] / С. І. Заверуха ; Хмельниц.
гуманіт.-пед. акад. — Хмельницький : ХГПА ; Вінниця : Балюк, 2009. — 122, [1] с. ;
29 см. — На обкл. авт. не зазначено. — 500 пр. — ISBN 978-966-2954-83-8. —
[2010-089 Н].
Зміст: Батраков В. Вечір : "Сонечко у сизій млі ..." / сл. М. Шпака. — Танеев С.
Вечерняя песня : "Солнце сокрылось, дымятся долины ..." / сл. А. Хомякова ; Венеция ночью : "Лунный свет сверкает ярко ..." / сл. А. Фета. — Ковтун І. Встала весна /
сл. Т. Шевченка. — Нола Дж. Д. да. Гальярда : "Плясать гальярду ..." / рус. текст
Б. Карандасова. — Bartok B. Csujogato = Гей, до танцю! : "І хой, чу-хой, чу-хо-йо ...".
— Алжнєв Ю. Дощику, дощик... / сл. І. Березюка. — Колискова : "Ой стоїть сон
коло вікон ..." : укр. нар. пісня / оброб. І. Кириліної. — Колядниця : "Ой коляда колядниця ..." : на тему укр. нар. пісні / оброб. В. Захаржевського. — Летить куля над кулями : укр. нар. пісня / оброб. В. Шаповаленка. — Морли Т. Май : "К нам май пришел веселый ..." : мадригал / рус. текст М. Павловой. — Пуленк Ф. La Pettite fille. —
Воробкевич І. Над Прутом у лузі / сл. Д. Млаки. — Іконник В. Сонце заходить / сл.
Т. Шевченка ; переклад. для дит. хору П. Мережика. — Ой, чий то кінь стоїть : укр.
нар. пісня / оброб. Ю. Тугарінова. — Лятошинський Б. Туча : "Последняя туча рассеянной бури ..." / сл. О. Пушкіна. — Людкевич С. Алилуя / переклад. для хору
Н. Нехотяєвої. — Бортнянський Д. Концерт № 3 : "Господи, Господи, силою Твоею ..." ;
Під Твою милість ; Слава ныне Единородный Сыне : "Слава Отцу и Сыну и святому
Духу ...". — Маріє Діво, Царице Мати / оброб. Й. Кишакевича. — Біликовський І.
Многая літа. — Lassus О. de. Verbum caro. — Ведель А. Л. Херувимская песнь :
"Иже, иже Херувимы ...". Твори з супроводом для мол. хору: Доніцетті Г. Аврора :
"Vedi come in sulcontine ...". — Глиер Р. Вечер : "Бледнорозовой полоской ..." / сл.
А. Плещеева. — Кюи Ц. Заря лениво догорает ; Омывшись на заре / сл. С. Надсона.
— Пергллезі Дж. Stabat mater dolorosa... — Бах И. С. Терцет : "Suscepit Israel ..." :
из "Магнификата". — Рамо Ж. Цвіркун : "Au coin de l'atreou ..." / сл. П. Беранже.
— Балема М. Україно, матінко моя! : "На світанку чистім пісня солов'їна ..." / сл.
П. Карася.
92. Загрудний Л.-А. А. Співаночка : пісенна скарбничка для дітей дошк. та шк.
віку. Скринька 2 / Лель-Анатолій Загрудний. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан,
2010. — 31, [1] с. ; 24 см. — 978-966-10-0020-8. — [2010-167 Н].
Зміст: Весна : "До мого вікна ..." / сл. Д. Павличка ; Грає веснонька : "Потекли
струмки, розіллялися ..." : хоровод з дит. орк. / сл. О. Бурак-Довгань ; Струмочок
співає : "Мов білі морквини ясні ..." / сл. Г. Бойка ; Весна-кобзарочка : "Гей, веснакобзарочка вже іде ..." : веснянка ; Воскресіння : "Земленька скресла ..." : веснянка ;
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Ой ти, весненько : веснянка / сл. авт. ; Веснянка : "Ой травонько, травонько, зеленись ..." / сл. В. Ладижця ; Веснянка : "Дівчаточка-вороб'ята, радьмося ..." / сл. нар. та
авт. ; Великдень : "Котилася писаночка ..." / сл. Р. Завадовича ; Писанка : "Гарна
писанка у мене ..." / сл. К. Перелісної ; Весна : "Місяцю травню, лицарю славний ..." /
сл. О. Болехівського ; Чом у тебе очі сині? : пісня-танець / сл. Б. Олійника ; Хата :
"У всьому є своя краса ..." / сл. Л. Полтави ; Мати : "Я прокидаюся рано ..." / сл.
І. Гнатюка ; Мати : "Хто тебе так щиро любить ..." ; Спи, тихо спи : колискова ; Ой
пряду, пряду : колискова / сл. М. Підгірянки ; Липка : "Я, маленька липка ..." / сл.
П. Воронька ; Колискова : "Спи, мій синочку, спи!.." / сл. В. Марсюка ; Колискова :
"Спи, мій хлопчику, засни ..." / сл. Б. Мозолевського.
93. Загрудний Л.-А. А. Співаночка : пісенна скарбничка для дітей дошк. та шк.
віку. Скринька 3 : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Лель-Анатолій
Загрудний. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 30, [1] с. ; 24 см. — 978-96610-0019-2. — [2010-168 Н].
Зміст: Дитяча величальна : "Ой ви, любі дітоньки-гусеняточка ..." / сл. Л. Воловця ; Ми роду козацького діти : "Ми любимо сонце і квіти ..." / сл. Д. Комілевської ; Будем козаками : "Ми веселі і завзяті ..." : пісня-танець ; Пісня школяриків : "Ми
Україні ..." / сл. авт. ; Марш гімназистів : "Ми — прийдешнє рідної держави ..." ; Діти
степів : "Де промінням чар-полин ..." ; Лицарі України : "Мчали січові стрільці ..." /
сл. П. Юрика ; Розцвітай, калинонько / сл. Я. Славутича ; З тобою : "Послухай, як
струмок дзвенить ..." / сл. П. Осадчука ; Що я люблю : "Люблю матусю, батька люблю ..." ; Калина : "Колишися, калинонько, колишися ..." / сл. М. Підгірянки ; Рідне
слово : "Над старими яворами ..." / сл. М. Тимчака ; На високій горі / сл. Д. Чередниченка ; Розляглися степи : "... на всі сторони ..." / сл. Б. Мозолевського ; Ой летіли
гуси / сл. І. Сухаря ; Колосок : "Тільки вийду на поля ..." ; Жити і дружити : "Світить
сонце угорі, зеленіє жито ..." / сл. Т. Коломієць ; Українська ніч : "Над зеленим
гаєм ..." / сл. П. Сиченка ; Вербички : "Тепла нічка-зоряничка ..." / сл. В. Ладижця ;
Темної ночі : колядка / сл. К. Перелісної.
94. Качан О. Стежину правди віднайду : пісенник дитини-християнина : [для
співу без супроводу] / Ольга Качан, Василь Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб.,
2010. — 47 с. ; 20 см. — (Співуча Україна). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-1664-3.
— [2010-162 Н].
Зміст: Спаси нас, Боже : "... від роздорів ..." ; Молитва : "Перед Тобою, Господи, клякну ..." ; Перше причастя : "Серденько нині ..." ; Перша сповідь : "До храму я
спішу ..." ; Чи люблю я Бога ; Біля річки Стрипи : "Чернець молоденький ..." ; Небесна Мати : "Маріє, Мати Божа ..." ; У "Дзвін" веде стежина : "У чому зміст життя?.." ;
Про мене, Боже, не забудь : "Мене, вкраїночку маленьку ..." ; Засинай, моє дитятко :
"Засина вербичка біля хати ..." : (колискова) ; Тільки Ти : "Боже, Ти, зможеш лиш
Ти ..." ; Божі чесноти : "Чи радісно на серці, чи тривожно ..." ; Дякую, мій Боже, Тобі : "За сонце, що будить раненько мене ..." ; Молитва школярика : "До Бога рученьки зношу ..." ; Не залишаймо ближнього в біді! : "Якщо у когось в серці біль, тривога ..." ; Вдивляюся в небо ; Славім нині : "Зірничка в неба ясна ..." ; Чарівне джерельце : "Створив Ти, Боже ..." ; До стіп Твоїх впаду я : "Слава страстям Твоїм, слава ..." ;
Вербова гілка ; Христос Воскрес! : "Б'є великодній срібний дзвін ..." ; Трійцю славимо Святу : "З вірою в Бога Отця ..." ; Розмову із Богом веду : "Молитву тихенько
мовлю ..." ; Візьми під свій покров, Маріє! : "Я образ Матінки Святої ..." ; Борщівська
Божа Мати : "Встає раненько місто ..." ; Сонячний день : "День, день, сонячний
день ..." ; Молюсь до Тебе, Діво : "... я щодня ...".
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95. Козак С. П. Український шкільний пісенник : [зб. пісень : для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / С. П. Козак. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан,
2010. — 91 с. ; 20 см. — 978-966-10-1015-3. — [2010-147 Н].
Зміст: Хочу в школу : "Вже мені шість років, мамо, вже шість літ ..." ; Свято
Миколая : "У моє віконце зорі заглядають ..." / сл. Н. Назар ; Першокласник : "Недавно дуже дивно ..." / сл. М. Пригари ; Буквар : "Купи мені, матусенько ..." / сл.
О. Гаєцької ; До школи : "Я сьогодні йду до школи ..." / сл. Н. Щербини ; Веселий
букварик : "Я — веселий букварик ..." / сл. Г. Чубач ; Моїй вчительці : "Де рідна хата,
вишень два ряди ..." ; Учителеві на прощання : "В цей святковий день у школі ..." /
сл. О. Ющенко ; Журавлі : "Відлетіли журавлі ..." / сл. С. Філоненко ; Лелеки : "На
вигоні пустому, за селом ..." ; Тарасова могила : "Над Дніпром гора високая ..." / сл.
Ф. Малицького ; Розмова з осінню : "Ти йдеш за мною кроками дощу ..." / сл. Н. Галан ; Два і два : "Бородатий цап півдня ..." / сл. О. Пархоменко ; Учительське свято :
"Йдуть до школи вранці діти ..." / сл. О. Жабського ; Під рідним прапором : "Стань
під прапор синьо-жовтий ..." / сл. О. Лупія ; Книга лісова : "Весь ліс у білій ризі ..." ;
Три матусі : "Є у кожної дитини ..." / сл. Л. Полтави ; Рідна мова : "Спитай себе, дитино, хто ти є ..." / сл. Д. Павличка ; Мова моєї Вкраїни : "О місячне сяйво і спів солов'я ..." ; Кобзар : "Його пісні — життя окраса ..." / сл. В. Сосюри ; Коли до класу на
урок / сл. О. Сенатович ; Тиждень : "Семеро дітей у Тижня ..." / сл. М. Підгірянки ;
Хитра мишка : "Котик Мурчик в хаті скаче ..." / сл. М. Кульгавця ; Сніжинки : "Білесенькі сніжиночки ..." / сл. М. Вороного ; Від зими до зими : "Січень січе ..." / сл.
Ф. Петрова ; Їжак : "Ішов їжачок без чобіток ..." ; День народження : "... у білки!.." /
сл. О. Бушинчак-Доленги ; Молитва : "Пречистая Діво Маріє ..." ; Різдвяна пісенька :
"Вже прийшли зимові свята ..." / сл. М. Людкевич ; Різдвяний спогад : "Палаютьсвітяться вогні ..." / сл. Б. Лепкого ; Містерія Різдва : "Святкова тиша променіє ..." /
сл. Є. Крименка ; Моя Україна / сл. М. Хоросницької ; Вінок Кобзареві : "Березень
землю вдяга в нові шати ..." / сл. А. Канич ; Ждемо шпаків : "Яре сонце з високості ..." /
сл. П. Вічазь-Хрощанського ; Весняний легіт : "Через луки і поля ..." / сл. Г. Зейлер ;
Христос воскрес : "Воскресла вже весна ..." / сл. М. Галички ; В обливаний понеділок : "Зарясніли пишні квіти ..." / сл. Г. Чорнобицької ; Соловейку-солов'ю / сл. А. Малишка ; Квіти на могилах : "Надійшли зелені свята ..." / сл. Р. Завадовича ; Мамин
день : "Ой куди ж це Галочка ..." ; Мамине свято : "Вже травень чепуриться ..." / сл.
Н. Мудрик-Мриц ; Пастушок : "Де біжить дзвінкий струмок ..." / муз. нар. ; оброб.
С. Козака ; сл. О. Лятуринської ; Прощавай, школо : "Прощальні акорди вже линуть ..." / сл. І. Цельняк ; Канікули : "В саду виводять трелі солов'ї ..." / сл. М. Ремез ;
Канікули : "А що таке канікули?.." / сл. А. Костецького ; Їжаки : "Їжачиха на
обід ..." ; Ведмідь-ласун : "Захотілось ведмедику ...".
96. Колісніченко В. М. До зимових свят! : пісні : [для співу з букв.-цифр. познач.
парт. супроводу] / Василь Колісніченко. — К. : Біопром, 2010. — 43, [2] с. : портр. ;
23 см. — 200 пр. — 978-966-2448-01-6. — [2010-150 Н].
Зміст: А метелиця / сл. В. Ярмуш ; Свято радості : "У зимову світлу днину ..." ;
Йде до діток Миколай : "Через поле, через гай ..." / сл. М. Пономаренка ; Ой, щедрівко : "Ходить вечір, ходить ясний ..." ; Добрий Святий Миколаю : "Прийшла в гості
нічка-чарунка ..." / сл. В. Кленца ; Коляда : "Темної ночі ..." ; Молитва : "Пошли нам,
Боже ..." ; Мороз : "Дід Мороз засніжений ..." ; Христос Воскрес! : "Співає жайворон
з небес ..." / сл. К. Перелісної ; Нічний гість : "Хтось постукав уночі ..." / сл. Д. Павличка ; Зимова колисанка : "Ось послухай, завірюхо ..." / сл. В. Верховеня ; Перший
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сніг : "Мамо, мамо, ти поглянь ..." / сл. О. Туманяна ; Зайчикові вуха : "Сіє, віє, завіва ..." / сл. В. Каменчука ; Молитва : "Добрий Янголе крилатий ..." ; І настало свято :
"Різдво! Різдво — як прорекли пророки ..." / сл. Л. Храпливої-Щур ; Пісня про ялинку : "Сніг та сніг навколо ліг ..." / сл. М. Рильського ; Зимова колисанка : "Відшуміли
весни ..." / сл. М. Баліцкої ; Радісна ялинка : "Зимонька зібрала ..." / сл. В. Зорік ; Ми
йдемо колядувати : "Вийди, зіронько, на небо ..." ; До Святого Миколая / сл. О. Крушельницької ; Святий Миколай іде : "Тиха нічка, світять зорі ..." ; Сію, сію, засіваю /
сл. нар. ; Миколай : "Ти сьогодні швидше спать лягай ..." ; Зустріч : "З нетерпінням я
чекаю ..." / сл. В. Паронова ; Добрий вечір : "... вам у дім ..." / сл. Н. Калюжної ; Добра
бажаймо : "Під рік Новий, коли зима голчаста ..." / сл. П. Ребра : Різдво :
"... Різдво!.." / сл. А. Житкевича ; Зима : "Понад луки, ліс і поле ..." / сл. Н. Вернигора ; Морозенько : "Височенько чи близенько ..." / сл. В. Скомаровського ; Дідів портрет : "Ми ліпили сніжну бабу ..." / сл. П. Воронька ; Гості грудня : "Сиджу я біля
підвіконня ..." / сл. А. Качана ; Новий рік : "Білий сніг... переді мною ..." / сл. Н. Хмари ; Святвечір : "На столі — свята вечеря ..." / сл. Н. Гуменюк ; Передчуття весни :
"Ще сіється сніг ..." / сл. М. Тарасюк ; Христос Воскрес : "Лозовий кошик святом
руки гріє ..." / сл. О. Соколовської ; Христос Воскрес! : "... Усе радіє ..." / сл. М. Верес ; Христос Воскрес! : "... Співає вся природа ..." / сл. І. Савицької ; З Різдвом Христовим! : "Хай за вікном хуртеча злиться ..." / сл. Й. Струцюка ; Щедрий вечір, Україно моя! : "Там над ріками — на сході ..." / сл. М. Косович ; Новий рік : "Раннім зоряним світанком ..." / сл. невід. авт.
97. Колісніченко В. М. З любов'ю до України! пісні : [для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Василь Колісніченко. — К. : Біопром, 2010. — 45, [2] с. :
портр. ; 23 см. — 200 пр. — 978-966-2448-03-0. — [2010-151 Н].
Зміст: Мова України : "В шелесті калини ..." / сл. С. і Л. Когут ; Мова : "Ще не
вмерла Україна" ..." / сл. Я. Кльоца ; Наша хата : "Я люблю свою хату ..." ; Козацький
дуб : "Серед поля, де не видно ..." / сл. І. Гнатюка ; Батьківська криниця : "Мово ж
моя, мово ..." / сл. А. Зарудного ; Маленька вкраїночка : "А я дівчинка маленька ..." /
сл. І. Тучака ; Зоряна калина : "Говорила мати ..." / сл. Б. Гірського ; Я люблю :
"Я малюю цілий світ ..." ; Україночко моя : "Україну люблять діти ..." ; Рідна мова :
"Край, у якому зростає людина ..." ; Тобі, Україно! : "Сміється листячко тендітне ..." ;
Місячна колисаночка : "Вітер колисає, як малят, хмарки ..." / сл. В. Зорік ; Колискова : "Спи, моє сонечко ..." / сл. Т. Пархоменко ; Сестричка : "Ростом невеличка ..." /
сл. Г. Бойко ; На свято матусі : "Ой, яка ж бо ти, Матусю ..." / сл. У Кравченко ; Моя
землице / сл. Б. Стефанюк ; Край калини : "... м'яти край ..." / сл. О. Шуруя ; Українці : "... — ви велика сила!.." / сл. В. Симоненка ; Мама : "Найперше, найдорожче в
світі слово ..." / сл. О. Кузьменка ; Джерело : "Там де луки в обіймах туманів ..." / сл.
В. Кленца ; Споришева стежка : "Пролетіли гуси. Прошуміли сиві ..." / сл. І. Білого ;
Україно моя : "У невтомнім труді, як у грізних боях ..." / сл. В. Сосюри ; Я люблю... :
"Бо мене в цій кращій з хат ..." / сл. О. Кобець ; Пісня : "Живи, Україно, живи для
краси ..." / сл. О. Олеся ; З рідної хати : "Що привезеш ти з рідної хати ..." ; Мати :
"Ідуть роки і ми вже не маленькі ..." / сл. Т. Петровської ; Рідний край : "Під рідним
небом жайворон співа ..." / сл. М. Петрів ; До калини : "Під маминим вікном горить
калина ..." ; Закон тяжіння : "Село... Село. Краса моя і сила ..." ; Моя пісня : "І радощі, і роздуми сумні ..." / сл. О. Соловей ; До України : "Рідна земле і рідне небо!.." /
сл. М. Масютка ; Мамина молитва : "Навчіть мене молитись, мамо ..." / сл. Н. Позняк ; Батьківщина : "Є багато країн на землі ..." / сл. Діми М. ; Пісня про Україну :
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"Я йшов лугами навпростець ..." / сл. П. Засенка ; Україні : "Землю м'яку поцілую ..." ;
Журавлі : "Летять журавлі до святої землі ..." / сл. Н. Мовчан ; Плач журавлів : "Знялись у вирій журавлі ..." / сл. Н. Дівіль ; Рідна мова : "Мово рідна, слово рідне ..." / сл.
С. Воробкевича ; Я — Українець! : "... В тім — моя молитва!.." / сл. Л. Степаненко ;
Без верби й калини... : "Хто свій рід забуде ..." / сл. Н. Талиманчук.
98. Колісніченко В. М. Чудова дитяча пора! : пісні : [для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Василь Колісніченко. — К. : Біопром, 2010. — 38, [1] с. :
портр. ; 23 см. — 200 пр. — 978-966-2448-02-3. — [2010-152 Н].
Зміст: Осінь : "Облітають квіти, обриває вітер ..." / сл. В. Сосюри ; Сонячні зірки : "Що під сонечком у травах ..." ; Золоті косичкі : "Осінь заплітала ..." ; Саме так! :
"Якщо хтось невтішно плаче ..." ; Осінь-веселинка : "Ходить по стежинках ..." ; Веселе море : "Вітерець на морі грає ..." ; Море захворіло : "Сонце раптом розгубилось ..." ; Маленькому другу : "Де б не жив ти: у містечку, в місті ..." ; Казковий травень : "Заблукав веселий травень ..." / сл. В. Зорік ; Вовки : "Чого, брате, так збілів?.." /
сл. С. Руданського ; Прикмети літа : "Ластівки літають ..." / сл. М. Чепурної ; Ледачий ведмідь : "У ранці коло річки ..." ; Як перчина Сашка провчила : "Наш Сашко
іще недавно ..." / сл. П. Ребра ; Жоржини : "Уже і вересню кінець ..." ; Пісня проліска : "Я — перша квіточка весни ..." ; Сонечко : "Прощалось сонечко з нами ..." / сл.
М. Познанської ; Цокотухи : "Що за гомін, що за цокіт ..." / сл. М. Пригари ; Мама
вишиває : "Мама довго вишива ..." ; Найкраще місце на землі : "Біжить струмочок
невеличкий ..." ; Кличе край колисковий : "Стоїть мрійливо рідна хата ..." ; Бабусині
очі : "І онуків, і правнуків є ..." / сл. В. Кленца ; Знаю я слово : "... У цілому світі ..." /
сл. В. Косовського ; Журавлі : "Давно чоло покрила сивина ..." / сл. В. Колісніченка ;
Матери : "Спой мне песню, хорошая ..." ; Моя земля : "Там, де верби шумлять над
рікою ..." / сл. І. Годенкова ; Синові : "Якби могла, то небо б прихилила ..." / сл. С. Сафарян ; Спішу сказати : "До тебе, ненько, завжди поспішаю ..." ; Моє село : "... —
малесенька держава ..." / сл. Л. Руденко ; Батьківський край : "Де пройшла моя юність
далека ..." ; Рідна хата : "Ти летиш додому, наче птах крилатий ..." / сл. А. Ігнатюк ;
Бережіть вогнище : "Колись у наших предків був закон ..." / сл. Д. Кулиняк ; Дві матері : "... — у кожного із нас ..." / сл. О. Потапенко ; Найвища сила : "Дороги вибирають нас ..." / сл. О. Борщенко ; Спасибі вам, люди! : "Не кинете ви на розпутті ..." /
сл. І. Складаного ; Рідна мова : "Рідну мову легко розпізнати ..." / сл. Т. Петровської.
99. Колодуб Ж. Ю. Горидуб : пісні для дітей мол. шк. віку : зб. пісень на сл.
В. Лучука за мал. А. Колодуб / Жанна Колодуб. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Гідромакс, 2010. — 23 с. : іл. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007042-1-4. —
[2010-110 Н].
Зміст: Горидуб : "У дубочка зелен чуб ..." ; Диво у ставку : "Я сьогодні на
човні ..." ; Жолудь : "Гайда в ліс!.." ; Кріп в окріп : "Я несу на кухню кріп ..." ; Над
кущем літає хрущ : "На подвір'ї зелен кущ ..." ; Хвиля : "На річку хвиля налетіла ..." ;
Чорний жук.
100. Колодуб Ж. Ю. Поради : пісні для дітей : зб. пісень на сл. Любові Яковенко / Жанна Колодуб. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Гідромакс, 2010. — 16 с. ; 29 см. —
100 пр. — ISMN 979-0-9007042-0-7. — [2010-111 Н].
Зміст: Поради : "Вірші ці для вас, хлоп'ятка ..." ; Не розкидай одяг : "Натомився їжачок ..." ; Спати лягай вчасно : "Сину, йди до ліжка швидше ..." ; Не бешкетуй
у ліфті : "Повертались вовченята ..." ; Не стрибай з висоти : "Кіт малює на тканині ..." ; Витягни жало : "Ведмежатко ласувало ..." ; Умій пригощати : "Цуценятко
залюбки ...".
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101. Кравчук С. П. Пісенний вернісаж : (зб. пісень для юнацтва) : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Станіслав Кравчук. — Хмельницький : Заколодний М. І., 2010. — 56 с. : іл. ; 30 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-97117-9-3. —
[2011-018 Н].
Зміст: День народження України : "Хто створив державу, хто тримає владу ..." ;
Вітальна місту : "Добридень вам, люди чудові ..." ; Батьківський край : "Де берези,
сосни і ялиці, народився я у цім краю ..." ; Місто моє : "... цвітом рясним радує щодень ..." : Заспівав на Бугом соловейко : "... зеленіють гори і поля ..." ; Хмельничанка : "Хто із вас скажить не любить в ріднім краї мандрувать ..." ; Гуси-лебеді :
"В містечку, у якому я живу ..." ; Майбуття Поділля : "Ми збираємось всі по велінню
сердець ..." ; Гімн професійно-технічної освіти : "Працею прославим Україну і підем
до вищої мети ..." ; Похідна Подільського козацтва : "Ще від княжих часів донедавна
панували на нашій землі ..." ; Веселка : "Над річкою коромислом висить ..." ; Вишневий цвіт : "В переливах роси, у вишневім цвіті ..." ; Матіола : "Тепла ніч, у небі зорі,
місяць світить з далека ..." ; Не біжіть, роки : "Скажіть, чому згасають в небі зорі ..." ;
Дитинство : "Через плескіт бистрої води згадую свій край, своє дитинство ..." ; Згадую долю : "Скільки в небі зірок, подивись на них і мрію згадай ..." ; Молитва : "На
рожевих луках, де цвіте кульбаба ..." ; Афганістан : "Знову гелікоптери торкають
висоти гірські ..." ; Вічна пам'ять : "Скільки болі і страждань принесла війна ..." ;
Обнімемося брати : "Я люблю свій край, мою рідну Україну ..." ; Чорний біль : "Цей
чорний біль ніколи не мине ..." ; Христос Воскрес : "Розтанув сніг, прийшла весна ..." ; Новорічна : "Скільки мрій та надій і щасливих подій ..." ; Листопад : "Вітер
гонить листопад у зиму ..." ; Під одним небом : "В дружбі в'ється молоде коріння
славного щасливого буття ...". — Кравчук І. А ти не знав : "З тобою віч-на-віч я була
там, де ніч ..." / сл. С. Кравчука.
102. Марченко В. Бурштинові нотки : [для співу з фп.] / Валерій Марченко. —
К. : Бізнесполіграф, 2010. — 75 с. : іл., портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISNМ М-90070361-3 (у паліт.). — [2010-092 Н].
Зміст: Буквар : "Купи мені, матусенько, книжечку чудову ..." / сл. О. Гаєцької ;
У гості : "У суботу до обіду ..." ; Даринчині нотки : "Соль соль ля соль ..." ; Засоромилися : "Наловив мій тато раків ..." / сл. П. Велесика ; Запросини : "Сіра мишко —
довгий хвостик ..." / сл. Г. Малик ; Хмаринка : "Пливуть хмаринки в небі, веселі і
сумні ..." / сл. М. Людкевич ; Подарунок : "Мені подарували цуценя ..." ; Маленька
мадонна : "Ще тобі не дарують квіти ..." / сл. П. Павелка ; Веселий котик : "В мене
звірі є казкові ..." / сл. М. Островського ; Пісенька про метелика : "Ми покидали
портфелики — зачекає школа ..." / сл. В. Мироненка ; Вогні новорічного свята : "Сонечко світить. Надворі зима ..." ; Маленький принц : "Я тобі розповім про весну,
коли все оживає навколо ..." / сл. В. Марченка ; Ту-ру-ру : "По тонких вербових вітах, вибиваючись із сил ..." ; Святий Миколай : "За вікном сніг мете — на столі коровай ..." ; Сонечко : "Коли ранок настає, хмурий чи веселий ..." / сл. С. Руденка ; Лелеки : "В обід прилетіли лелеки ..." ; Пісня про тата : "Татусю, рідний тато, я маю так
багато ..." ; Новорічна : "На небі ніч запалює зірки ..." / сл. Є. Магери ; Балет :
"Я щоночі бачу дивні сни ..." ; Кіноактриса : "Я говорити гарно вмію ..." / сл. В. Гнєушева ; Я горджуся тим, що я з Полісся : "Щастя для дитини — перші кроки в рідній,
найдорожчій стороні ..." / сл. М. Легкої.
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103. Мафтуляк М. В. Коли співають діти : вок.-хор. пісні для учнів : [для співу
в супроводі фп.] / Михайло Мафтуляк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. —
87, [1] с. ; 24 см. — ISNМ 979-0-707509-88-3. — [2010-104 Н].
Зміст: Дарунок матусі : "Квіточок дамо багато ..." / сл. нар. ; Нотки : "... в мене
золоті ..." / сл. Я. Старої ; Буковинська зіронька : "Там, де сяють далі сині ..." /
сл. О. Бондаря ; Красуня-смерічка : "... тяжко ся журила ..." / сл. М. Андрієвич ; Буковиночка : "Я люблю Карпати сині ..." ; Прилітай, журавко : "... прилітай ..." /
сл. В. Мартинюка ; Веснянка : "А вже здалеку-здалека ..." / сл. М. Ткача ; Посівалочка : "Ой, у полечку та й іздалечку ..." ; Мій рідний край : "Вже тихий вечір проситься
до хати ..." / сл. В. Гандзія ; Поливала мати квіти / сл. О. Фесенка ; Конвалії : "Знов у
лісі конвалії квітнуть ..." / сл. В. Кленца і Н. Андрусіч ; Коли співають діти : "Сонце
надії світить ..." ; Краю мій : "Здається, вже півсвіту я об'їхав ..." / сл. О. Бондаря ;
Лебеді : "... милі, веляни білі ..." / сл. Г. Будняк ; Панна Буковина : "Я в зелені шати
вбрана ..." / сл. О. Фесенка ; Музика землі : "Лунає музика землі ..." / сл. І. Багрійчук ;
Синьоока доленько : "Знов у світ розмаю з полонини лину ..." / сл. В. Григорака ;
Колискова ластів'яті : "Ластів'я заснуло у своїм гніздечку ..." / сл. Б. Гури ; Мій край
— чудова сторона : "Мій край — розвеснені сади ..." / сл. Т. Лаврук ; Діво Пресвятая : "... мати матерів ..." / сл. В. Полинюк ; Допоки музика звучить / сл. В. Базилевського ; Гімн гімназистів : "Ми — юнь держави України ..." / сл. Т. Дідич і М. Мафтуляка ; Сокирянщина моя : "Ви чули як шепочуть в лісі трави ..." / сл. Л. ТулюлюкКушнір ; Сокиряни : "Де цвітуть троянди, де пливуть тумани ..." ; Вечірня пісня :
"Синім оксамитом тінь лягла на гори ..." / сл. М. Брозинського.
104. Морщавка О. А. Кольорові приколи : пісні для дітей : [для співу в супроводі фп.] / Олександр Морщавка. — К. : Муз. Україна, 2010. — 90, [1] с. ; 20 см. —
60-річчю дит. муз. шк. м. Марганець Дніпропетров. обл. присвяч. — 300 пр. — 9790-707527-08-5. — [2010-148 Н].
Зміст: Українське слово : "В українськім слові ..." ; Наша мова — свята ; Ми
любим Україну ; Я українка : "Горда я тим, що українка ..." ; Вітрик : "Я вікно відкриваю ..." ; Річечка : "Річечко-веселко ..." ; Веселяночка : "Я маленька українка ..." ;
Моя мрія : "Ой як хочеться мені ..." ; Іменинниця : "В хаті прибрано. Світлиця ..." ;
Мої друзі : "Коли весна уже пригріла ..." ; Рибалочка : "Неначе срібна стрічечка ..." ;
Літечко : "Літечко-леліто ..." ; Перший сніг : "Ой, який пухнастий ..." ; Від "А" до
"Я" : "Всі літери в рядочку ..." ; Осіннє : "Вкрилися дороги ..." ; На канікулах : "Через
сад біжить стежинка ..." ; Зима : "Ой хорошу-хорошу ..." ; Здрастуй, школо! : "Ой, як
хороше навколо!.." / сл. Г. Бідняка ; Ми всі діти українські / сл. Ю. Шкрумеляка ;
Степ : "... весною — наче килим ..." / сл. О. Олеся ; Кольорові приколи : "Два зелених
крокодили ..." / сл. І. Андрусяка ; Стрибає м'ячик : "Раз, два, три — стрибає
м'ячик ..." ; Дощові нотки : "З неба дощик накрапає ..." ; Сонечко моє : "І шовкові
трави ..." ; Я усміхаюсь : "Усміхаюсь білій днині ..." ; Казка про зайчика : "Не навчились ми книжки читати ..." ; Пісня про маму : "У моєї мами усмішка ясна ..." / сл.
Т. Петровської.
105. Музична скринька : пісні для дітей і юнацтва : [для співу в супроводі
фп.] / сл. Л. Бражнікової ; муз. О. Пікус. — Вид. 2-ге. — Донецьк : Норд-Прес, 2010.
— 22, [1] с. : іл. ; 29 см. — 1 000 пр. — 978-966-380-420-0. — [2010-172 Н].
Зміст: Джерельце : "Лісове балакуче джерельце ..." ; Віночок : "Пізнає Алінка
світ ..." ; Сопілка : "Біг по лісу їжачок ..." ; Ведмедик : "Наш ведмедик — бурий Мішка ..." ; Колискова : "Гудзик Соня пришиває ..." ; Веселка : "... грайливо сміється ..." ;
Самотня калина : "Зрозумій, захисти, покохай ..." ; Родина : "Поміж горами Бистриця
мчить ...".
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106. Николишин В. В. Поділись своєю радістю : [навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл.] / В. Николишин ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Аксіома, 2011. — 71 с. : іл., портр. ; 30 см. — 300 пр. —
ISBN 978-966-496-178-0. — [2011-051 Н].
Зміст: Ромашки : "У моїх руках ромашки, раз-два-три ..." ; Кошеня у чобітку :
"Не в казці і не в книжці ..." ; Пісня Блідої Поганки : "Я Поганка Бліда ..." ; Колискова для матусі : "Наловлю чудових слів — чистих, як зимовий сніг ..." ; Подарунок
матусі : "За рікою, за порогом ..." ; Балеринка з порцеляни : "Десь на полиці в шафі
старій ..." ; Місячний кіт : "Над найвищою горою ..." ; Маму обіймем : "Ми бджілкипушинки ..." ; Радісне свято : "Починаймо, діти ..." ; Танці з зірками : "Сьогодні на
екрані ..." ; Поділись своєю радістю : "Сонце, мов м'ячик ..." ; Клопіт Незнайки :
"У маленькому містечку ..." ; Острів Самба : "Десь в океані, де неба лиш блакить ..." ;
Русалонька : "Проміж хвиль мов птах літала Русалонька ..." ; Казки Шехерезади :
"Жив заморський падишах ..." ; Наша мама : "У полі калина стояла ..." ; Пісня про
Хмельницький : "Я іду, я іду, не спішу, я гуляю по вулиці ..." ; Школа — надія моя! :
"Мов нестримна хвиля Дніпра ..." ; Веселий дельфін : "Сонце, море і пісок ..." ; Дорога додому : "Стежками і дорогами ..." ; Розквітай : "Крутяться кола небесних колес ..." ; Моя рідна земля : "Подивись в синю вись ..." ; Заспівай же пісню, мамо :
"Співала мама колискову ніжно мені ..." ; Гей, Поділля! : "Ой зійшлися три дороги ..." ; Старе місто : "Моє місто вже спить ..." ; Сонце надії : "Душа мов птах, тривожний птах літає ..." ; Сніжна королева : "З ким це сталось, де це було ..." ; Товтри :
"Я бачив ранком як росте трава ..." ; Де моя любов : "Вийду зранку я посеред степу ..." /
сл. авт. ; Кульбабка : "Сонячний зайчик на землю упав ..." ; Важка задача : "Ой покинула удача?.." / сл. М. Бути ; Жабенятко-інтурист : "Я зустріла рано-вранці ..." ; Кішечка :
"Чорний носик, хвіст і вушка ..." ; Легенда про Настусю-подолянку : "Половіло в полі
жито ..." ; Польова царівна : "На краю села жила ..." / сл. Р. Попюк. — Ми — цигани :
"... ми ідемо вслід за вітром ..." / муз. нар. ; сл. В. Николишина.
107. Островерхий І. Л. Дзвіночки : пісні для дітей дошк. віку : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий, М. І. Пономаренко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 77, [1] с. ; 20 см. — 978-966-10-1353-6. —
[2010-143 Н].
Зміст: Дощ надумав налякати ; Дві парасолі ; Туман : "Мати Ніч малому Ранку ..." ; Буряк : "Ох! — задумався буряк ..." ; Осінь посміхається : "Павучок роботу
мав ..." ; Мама-хмара : "... для синочка ..." ; Півник визирнув з хліва ; Бурулька : "Маленька краплинка ..." ; У корови білі брови : "У корови, у корови ..." ; Білесенький
сніг : "Скільки, скільки всім турботи ..." ; У зайчати кожушок ; Карка ворон :
"... Каролін ..." ; Так весело... : "... так весело кружляє ..." ; По городу, по сніжку ; Ну і
настрій! : "Курка сніг так розгрібає ..." ; В небі зіронька зітхає ; Снігопад : "В місті
синім, крижанім ..." ; Затопив борсук в печі ; Стало сумно ведмежаті ; Мімоза : "Ой
стука, стука ..." ; Диво сталось : "Сонечко прийшло в гостину ..." ; Пролісок : "Шматочок неба ..." ; У весняну дивну днину ; Розвесніло надворі : "Журавлів рівненькі
стріли ..." ; Петрушка : "Сонце витягло за вушка ..." ; Це ж треба! : "Вистукує в віконце ..." ; Чемний хлопець ; Старається Маринка : "Клітинка до клітинки ..." ; Мамині
руки ; Славна з Олі господинька ; Спи, синочку : "... спи, дитино ..." ; У моєї доні ;
Дарунок : "Нарешті скінчились заняття у класі ..." ; Записочка : "... записочка, записка ..." ; Буркотун : "Знову, знову ці уроки ..." ; Юрко-торпеда : "Мчить по вулиці Юрко ..." ; Хитра сестричка : "Дуже я люблю матусю ..." ; Цок-цок : "Андрійко відважився, сів за урок ..." ; Дзвіночки : "Синьо розцвіли дзвіночки ..." ; Капризуля : "Хочу
з'їсти я банана ...".
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108. Островерхий І. Л. Пісенне джерельце : зб. дит. пісень : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий, М. І. Пономаренко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 47 с. ; 20 см. — 978-966-10-1348-2. — [2010-145 Н].
Зміст: Джерельце : "З-під землі ..." ; Чемний хлопець ; У весняну дивну днину ;
Йшов туман : "... через ярок ..." ; Дощ надумав налякать ; Дві веселі парасолі ; Осінь
посміхається : "Павучок роботу мав ..." ; Капризуля : "Хочу з'їсти я банана ..." ; Дивний Петрик : "Дивну, дивну Петрик звичку має ..." ; Мати Ніч : "... малому Ранку ..." ;
У зайчати кожушок ; Так весело... : "... так весело кружляє ..." ; Опудало : "Ви чули?
Чи не чули?.." ; Літо з сонечком удвох ; Вийшов місяць погуляти ; Раз — ромашка :
"… два — ромашка ..." ; Соловейко на калині : "Вітер по долині дмуха ..." ; Павучок :
"У куточку павучок живе ..." ; Крильця юні аж сверблять : "Засмутилось ластів'ятко ..." ; Кошеня забило лапку ; Синій вечір ; З неба зіронька зірвалась : "Екскаваторвсюдихід ..." ; Іде весна весела : "Співа в болоті жабка ..." ; Всівся одуд на дубу ;
Будує хатку їжачок : "У корневищі зелен-дуба ..." ; Зайчиків сум : "Сумно зайцю,
капелюха ..." ; Сонечко прийшло в гостину ; Зоряниця : "Вранці мила Зоряниця ..." ;
Заглядає зіронька в криницю.
109. Перлини дитячого різдвяного фольклору. Караоке : зб. піснеспспівів для
концерт. та побут. виконання : [для дітей дошк. та мол. шк. віку / упоряд. Дудар П. П. ;
муз. ред. Богачьова Н. В.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 31 с. : іл. ;
22 см + 1 компакт-диск. — (Серія "Моє маленьке Велике Різдво", ISBN 978-966-101932-3). — ISBN 978-966-10-1884-5. — [2011-002 Н].
Зміст: Лісінчук О. Різдвяна ніч : "... святкова ніч, зоря виблискує ..." / сл. О. Соколюк. — Забілів від снігу гай ; Нова радість стала ; Нова радість ; Спи, Ісусе, спи :
"... очки зажмури ..." ; Стало ясно по всім світу ; Во Віфлеємі нині новина ; Ой у полі,
полі : "... там стоїть стаєнка ..." ; Пасли овце пастире ; Ой Лелія, Лелія ; Богородице
Діво, радуйся ; Студена зима небо об'яла / музика нар. в аранж. О. Лісінчука. — Трубер Ф. Тиха ніч : "... Свята ніч ...".
110. Романюк О. Д. Веселковий дощик : пісні : [для дошк. та мол. шк. віку :
для голосу в супроводі фп.] / Оксана Романюк. — К. : Веселка, 2009. — 31, [2] с., включ.
обкл. : портр. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISВN 978-966-01-0503-4. — [2010-125 Н].
Зміст: Музична абетка : "До-до-дощик воду просіває ..." ; Сонечко піднялося ;
Калина : "Виросла калина в лузі он яка ..." ; До Миколая : "О Миколаю, о Миколаю!.." ; Весняна пісня : "Прийшла весна — радіє сонечко ..." ; Веселковий дощик ;
Літо-літечко минуло ; Пісня осені : "Кружляють багряні листочки ..." ; Осінь : "Засмутилось любе сонечко ..." ; Колискова для донечки : "Поспішає день в обійми ночі ..." / сл. авт. ; Новорічна : "Замело усі дороги ..." / сл. В. Малишко ; Весна : "Берізки по коліна у воді ..." / сл. Л. Костенко ; Літечко пропало : "Вже сонце не гріє ..." ;
Млин : "Ой, в долині, вдалині ..." / сл. М. Підгірянки ; Добрий вечір, зайчику ; Киця
Мура : "... де ти була?.." / сл. нар. ; аранж. А. Гаврилець.
111. Рыбкин Е. Доброе сердце : песни для детей и юношества : в сопровожд.
фп. / Евгений Рыбкин ; [сл.] С. Красильник. — Х. : С.А.М., 2010. — 69 с. ; 30 см. —
500 экз. — ISBN 978-966-8591-38-9. — [2011-061 Н].
Содерж.: А утро прекрасно : "Сегодня вспоминаем мы с тобой. ..." ; Божья коровка : "На спине семь пятнышек у меня ..." ; Веселый ежик : "Ежик по лесу бежит ..." ; Доброе сердце : "Мы в шесть лет к Вам пришли в первый класс ..." ; Дружная песенка дружных друзей : "Дружбу — нельзя купить ..." ; Звездный вальс : "Вы в
танце впервые обняли меня ..." ; Зимняя песенка : "Снежным комом катятся юные
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годы ..." ; Золотая гостья : "В эти дни осенние ..." ; Наш классный : "Учим в школе
разные предметы ..." ; Первый раз — в первый класс : "Рано утром в этот день ..." ;
Песня девчонки : "Мальчишка во дворе меня еще не знал ..." ; Подарок на именины :
"Мишка лапы свои растопырил ..." ; Привет, марсиане : "Прилетают марсиане в гости к нам ..." ; Простое уравнение : "На уроках уравнения решаем ..." ; Просыпайся,
природа! : "... весна уже ..." ; Рыжик : "Разыгрался наш котенок ..." ; Скрипка : "На
ладони, прижатая твердо к плечу ..." ; Танго Черного моря : "В ритме танго волны
бьются ..." ; Шестиструнка : "Шестиструнки переборы ..." ; Я узнал о войне : "Черным дымом заря поднялась ...".
112. Рябчун А. С. (1909—1979). Подарунок дітям : пісні для дітей дошк. і мол.
шк. віку : [для голосу в супроводі фп.] / Анатолій Рябчун. — Дрогобич (Львів. обл.) :
Посвіт, 2010. — 74 с., [2] арк. іл. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-70751326-2. — [2011-040 Н].
Зміст: Рябчун А. Веснянка : "Знов весна оділа сукень ..." ; Жайворонку / сл.
О. Лупія ; Ой травонько, зеленись : (веснянка) ; Лебеді-гуси : "... летіли, в трави над
річкою сіли ..." ; Зелен гаю ; Чоботята-дроботята ; Черевички : "Гоп-гоп, чикичики!.." ; Весняне сонце : "Вийшло сонце на лужок ..." ; Сніговице : "В горах біла
сніговице ..." ; Колискова для Олі : "Комарики-скрипалики ..." ; На поточку : "Біля
гребельки-млина ..." ; Веселі дударі : "Ой веселі дударі ..." ; Кептарик : "Шию братові
кептарик ..." ; Ковалик : "Ой, ковалю-коваленку, праця тобі люба ..." ; Хитрий лис :
"Біг лисок у лісок ..." ; Неслухняний бичок : "Не ходи маленький бичку ..." ; Півник :
"Вдома в мене півничок ..." / сл. В. Ладижця ; Травневий дощик : "Дощик у травні ..." / сл. Т. Масенка ; Дві смерічки : "Там на ґрунті на скелястім ..." ; Сніжокпушок : "По селу тепер щоднини ..." ; Золотисті колосочки : "У ясні погожі дні ..." ;
Нові черевики : "Грайте, грайте голосніше ..." / сл. С. Жупанина ; Щасливі Карпати :
"Заграй, сопілко, дзвінкої ..." / сл. М. Шалати ; Чапа-лапа : "Чапля зшила черевики ..." / сл. П. Воронька ; Любій мамі : "Мамо, настала весна ..." / сл. В. Грінчака ;
Перший грім : "Хто це в небі — туп, туп ..." ; Дуда : "Калина виросла в саду ..." ;
Відвідини діда-мірошника : "У млині, у млині все цікаве мені ..." ; Ми пололи просо /
сл. В. Швеця ; Пісня яблука : "Я красиве, чарівне ..." ; Калина : "Ой підемо в садок,
на долину ..." / сл. Л. Дяченко ; Сніговій : "Нанесла, намела ..." ; Кришталева зимонька ; Перу платтячко : "Перу, перу платтячко ще й хустинки ..." / сл. Г. Бойка ; А вже
ясне сонечко / сл. О. Олеся ; гармоніз. О. Рябчун ; Поливала я порічки : "Я носила
воду із річки ..." / сл. П. Воронька ; Зірочки : "Сунуть хмари пелехаті ..." ; Сніговий
кролик : "Сніжну кулю ми зліпили ..." / сл. О. Висоцької ; пер. з рос. О. Свідрик ;
Диво-журавель : "Мамин диво-журавель ..." / сл. І. Кульської ; Віє вітер з-під воріт /
сл. М. Рильського ; Рибалка : "Неначе синя стрічечка ..." / сл. Г. Донець ; Кораблик :
"Я малюю море синє ..." / сл. М. Полонської. — Перший грім ; Колискова для Олі ;
Хитрий лис ; Ми пололи просо / опрац. О. Рябчун.
113. Садовая И. Песня крылья расправляет : [для голоса с букв.-цифр. обозн.
парт. сопровожд.] / муз. Ирина Садовая ; сл. Г. Синеокова. — Краматорск (Донец.
обл.) : Краматор. тип., 2010. — 46, [1] с. ; 30 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-2145-19-9.
— [2011-058 Н].
Содерж.: Песня крылья расправляет ; Маленький принц : "Ты веришь сказке и
не веришь ..." ; Давайте вместе петь : "... о дружбе песни ..." ; Они войну не начинали : "Солдаты, простите недобрую память ..." ; Танго : "Для тебя в этот день ..." ;
Я балалаечку люблю : "Три дорожки, три струны ..." ; Цветы осенние ; Когда я поз71

воню ; Уральская рябинушка : "Ты не сетуй на судьбу ..." ; У старого причала :
"У причала, старого причала ..." ; Память в сердце : "Пожелтевший треугольник ..." ;
Я летаю во сне : "... Я летаю ..." ; Наша елка : "Стала елка стройнее и краше ..." ;
Памяти матери : "Отцовский дом, как кепку, крышу ..." ; Гимн школе-интернату № 1
г. Краматорска : "Первый школа-интернат ...". — Музыкальные пьесы: Вальс "Белые облака" ; Вальс "Майский ветерок" ; Слушай, мне так хочется сказать ; В долине
чайной розы.
114. Солоспіви для дітей та юнацтва : [навч.-метод. посіб. для голосу в супроводі фп.] / авт. та уклад. І. О. Зеленецька. — Кам'янець-Подільський : Абетка, 2010.
— 199 с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — 978-966-682-324-6. — [2010-177 Н].
Зміст: Багмут Н. Молитва за Україну : "Матінка земля ..." ; В маминому
дворику : "… квітка розцвіла ..." / сл. авт. — Лузан В. Писанка : "Розмалюю писанку ..." / сл. Д. Чередниченка ; Вже вересень / сл. Т. Мезенцевої ; Ліс-лісочок / сл.
А. Поклада ; Чеберяла качечка : "Чеберяла, чеберяла качечка на моріг ..." / сл. С. Щербака. — Островерхий І. Сойка : "На вершечку дуба Сойка ..." / сл. М. Пономаренка.
— Ведмедеря М. Чорний котик / сл. Л. Куліша-Зінькова. — Кукоба В. Я малюю і
співаю : "Є у мене друзі, чудо-олівці ..." / сл. М. Грабовського ; Рак : "Жив у річці
дивний рак ..."/ сл. Г. Кулик. — Давидова Л. Дзюрчать — дзвенять струмочки / сл.
Л. Компанієць. — Новикова М. Про кобру : "Злая кобра жарким днем ..." / сл. Д. Филлипова. — Зарицька Є. Журавличок : "Над гаєм позолоченим ..." / сл. О. Вольського ; пер. з рос. М. Познанської. — Димань Т. Пошукайте ще таку : "Я весела в слові
й долі ..." / сл. Л. Федорука. — Таловиря В. Оленчині вишиванки : "А Оленка в
нас ..." / сл. С. Жупанина. — Степаненко М. Веселка : "Я барвиста веселочка ..." / сл.
А. М'ястківського ; пер. з рос. І. Тутковської. — Мисливець М. Маленька помічниця : "Ой матусе-трудівнице ..." / сл. С. Давиденко. — Синенко В. Лунный кораблик :
"Звездные ходики тикать устали ..." / сл. П. Синявского. — Янушкевич О. Бабусина
помічниця : "Мамина я доня, татусева зірочка ..." ; Любій матусі : "Я лечу назустріч
сонечку ..." / сл. М. Ясакової. — Коваль Я. Руки матері : "... пахнуть м'ятою ..." / сл.
Г. Фельчин. — Козак Н. Зимовий вальс : "Падає сніг і кружляє білий вальс ..." / сл.
авт. — Мігай А. Поштарик : "З піснею ранковою ..." / сл. Н. Кулик. — Струве Г.
Весенний вечер : "Тихо струится река серебристая ..." / сл. С. Есенина ; Красавица
Аленушка : "... идет навстречу к нам ..." / сл. В. Татаринова ; Вот тогда ты пожалеешь,
Кулакова : "Вот стану взрослым парнем ..." / сл. Ф. Лаубе ; Разрешите пригласить /
сл. Н. Соловьева ; укр. текст С. Давиденко. — Димань Т. Тополя : "В стрункої тополі
слухнянії віти ..." / сл. Н. Куфко. — Завалішина М. Дожени вітерець : "Крига міцна ..." / сл. Є. Будницької. — Горова Л. Дитячі мрії : "Знову мрія проросла із дитячого чола ..." ; Дощик : "Я задивилась у віконце ..." / сл. авт. — Соснин С. Музыка
всюду живет : "Ветер чуть слышно поет ..." / сл. В. Семернина. — Колодуб Ж. Українка як зоря : "Чарівна краса дівоча ..." / сл. З. Ружин ; Весна : "До мого вікна ..." / сл.
Д. Павличка. — Ярошенко Т. Таємниця : "Ніхто, ніхто у світі ..." / сл. М. Гнатюк. —
Затуловский Л. Колыбельная : "Всегда вращается земля ..." / сл. И. Ланды. —
Пожлаков С. Качели : "То к небу, то опять ..." / сл. Г. Горбовского ; укр. текст
С. Давиденко. — Арутюнов А. Я пісню цю дарую вам : "Чуєте, як вітер пролітає ..." / сл. М. Пляцковського ; укр. текст С. Давиденко. — Дубравин Я. Вальс :
"Колись серед шумної зали ..." / сл. В. Суслова ; укр. текст С. Давиденко. — Цись Р.
Перше слово : "Квітує небо веселкове ..." / сл. М. Петренка. — Зарицкая Е. Музыкант : "В один обычный город ..." / сл. В. Орлова. — Коваль Я. Вертають лелеки :
"... до рідного краю ..." / сл. В. Козака. — Колодуб Ж. Диво у ставку : "Я сьогодні на
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човні ..." / сл. В. Лучука. — Багмут Н. Вишиванка : "Є у мене вишиванка ..." / сл.
авт. — Рожавська Ю. Образили : "Я до школи йду веселий ..." / сл. І. Кульської ;
пер. О. Бродського. — Брилін Е. Косички : "... у дівчаток ..." / сл. А. Костецького. —
Чичков Ю. Песенка Саушкина : "Почему-то, отчего-то ..." : из м/ф "Жил-был Саушкин" / сл. П. Синявского ; укр. текст С. Давиденко. — Валь Э. Непохожий верблюжонок : "Все похожи на кого-то ..." / сл. Е. Ушана. — Уверяет бабушка. — Зацепин А.
Ты слышишь, море : "Цепи кораблей гремят в порту ..." / сл. М. Пляцковского ; укр.
текст С. Давиденко. — Білаш О. Осіння пісня : "Осінь в саду розлилася ..." / сл. Д. Луценка ; Любисток : "Синь Карпатських гір і синь небес ..." / сл. С. Пушика. — Таривердиев М. Песня о далекой Родине : "Я прошу, хоть не надолго ..." : (из т/ф "Семнадцать мгновений весны") / сл. Р. Рождественского. Романси: Некрасов О. Краю
мій : "... ти зорею світиш ..." / сл. Й. Струцюка. — Фільц Б. Ох, як нам треба доброти! / сл. Т. Савчинської-Латик. — Голуб Т. Світ в мені, і в світі я : "Розцвіли дзвіночки-квіти ..." / сл. О. Олеся. — Брусиловський Є. Дві ластівки : "Двом ластівкам із
чужини ..." / сл. Н. Забіли. — Білаш О. Спомин про вчительку : "Мої літа несе на
крилах час ..." / сл. М. Ткача ; Кленовая аллея : "Что листья падают, что ночь светла ..." / сл. С. Щипачева. — Янівський Б. Журавочка : "Летить журавочка
здаля ..." /сл. П. Шкраб'юка. — Верменич В. Квіт папороті : "... папороті квіт ..." / сл.
Л. Забашти ; Пісня : "В ніч буремну хто це, хто це ..." / сл. Р. Гамзатова. — Рудківська Л. Стояла я і слухала весну / сл. Л. Українки. — Ой є в лузі калина / оброб.
М. Колесси. — Кос-Анатольський А. Думала смерека : "Думала сумна смерека ..." /
сл. Д. Павличка. — Багриновский М. Я пою оттого... / сл. А. Пушкина. — Римский-Корсаков Н. Эхо : "Ревет ли зверь в лесу глухом ..." / сл. А. Пушкина. — Титов Н. Не пой, красавица, при мне / сл. А. Пушкина. — Керн Дж. Дым : "Мы встретились с тобой ..." / сл. О. Харбаха ; рус. текст Т. Сикорской. — Миллер Г. Лунная
серенада : "Стою и пою ..." / сл. М. Пэриша. — Мендель Дж. Тень твоей улыбки :
"Твоей улыбки тень вошла в мой дом ..." / сл. П.-Ф. Вебстера ; пер. М. Подберезского.
115. Срібний голосочок : зб. дит. пісень : [для співу з букв.-цифр. познач. парт.
супроводу] / Леся Любарська [сл.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 75,
[1] с. : портр. ; 20 см. — 978-966-10-1644-5. — [2010-146 Н].
Зміст: Смаль К. Я співаю : "... про весну ..." ; Прокидайся, квітонько : "... мила ..." ;
Бджілка-трудівниця : "Знають всі, що бджілонька ..." ; В мене є матуся ; Спи, моє
дитятко : "Як на небі ясно ..." ; Як злякався зайчик : "Біжить зайчик до матусі ..." ; Чи
прудкий ведмедик : "Ой який ведмідь великий ..." ; Сонечко : "Зірок є багато ..." ;
Ялинка : "Нам ялинка засвітила ..." ; Коли до нас приходить коляда. — Островерхий І.
Теплий подих весни : "Сонце тихо, тихо зійшло ..." ; Весна весела : "Весна прийшла,
біжать струмочки ..." ; Дві матусі : "Є дітки, матуся ..." ; Весняний сон : "Вже позавтра
почнеться весна ..." ; Перше причастя : "Дітки ми побожні, церкви не минаєм ..." ;
Кольорова стрічка : "Мамо, глянь: на синім небі ..." ; Прийди, дощику : "Просить
дощику трава ..." ; Запашний хлібчик : "Хліб — усьому голова!.." ; Щасливе свято
дітвори : "Людей сьогодні у селі ..." ; Що тобі наснилось : "Встала я раненько ..." ;
Будем добре вчитись : "Світить сонечко ласкаве ..." ; Осінній смуток : "Уже завмер
осінній ліс ..." ; Золотий багрянець : "Вже дерев торкнувся золотий багрянець ..." ;
Настала зима ; Святий Миколаю : "Миколаю, святий Миколаю ...". — Присухіна З.
Перше причастя : "Над Господнім храмом ..." ; Грибочки : "Вже грибочки в лісі ..." ;
Закружляло листячко ; Барви осені : "Осінь йде землею ..." ; Галичаночка : "Над землею ясне сонечко встає ...". — Гоц Г. Розквітає липами Борщів : "Міст багато в цілім
світі ...".
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116. Стадник О. І. Водить квочка хороводи : співаночки малятам : [для співу в
супроводі баяну] / Олександр Стадник. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. — 39 с. :
іл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISВN 978-966-493-308-4. — [2010-101 Н].
Зміст: Рости, рости мій синочку : "Стоїть відро на цямрині ..." ; Ластівочко,
щебетушечко ; Дзень-дзень, жайвороночку ; Ой, за яром гайочок ; Котилося два яблучка ; У макітрі шуршить мак ; Водить квочка хороводи : "Сіла квочка на гніздечко ..." ; Мишка й книжка : "На столі розкрита книжка ..." ; Виє, свище завірюха ; Наша киця комизиться ; Бабай : "Сотні літ Бабай вухастий ..." ; Колискова : "Вже за
лісом-пралісом ...".
117. Юрченко І. В. Зимові картинки : зб. новоріч. пісень в супроводі фп. / Ірина Юрченко. — К. : LAT & K, 2009. — 72 с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 9790-707500-57-6. — [2010-099 Н].
Зміст: Феєрверк : увертюра : (скорочено) : для фп. Ч. 1 : Зима: Перший сніг :
"Що за дивні чари?.." ; Весела зима : "Казка зимова ..." ; Годівничка : "Заховалися
уранці ..." ; Зимовий ліс : "Зима, ялиноньки надворі ..." ; Чекаємо зиму : "Чому не
приходиш ти досі, зима?.." ; Канікули : "Як радієм я і ти ..." ; Різдвяна : "Зима білосніжна нарешті прийшла ..." ; Зима, повертайся : "Зимо, зимонько хороша ...". Ч. 2 :
Новорічний карнавал: Запрошення : "Запрошуємо на свято ми гостей!.." ; Про Діда
Мороза : "Всюди дзвін! Чути дзвін!.." ; Новорічний хоровод : "На новорічне свято ..." ; Ялиночка : "Ще вчора ти, красуне ..." ; Веселий хоровод : "У веселий дружний хоровод ..." ; Танок сніжинок : "Кличе, кличе морозець ..." ; Пісня Снігуроньки :
"Я Снігуронькою звуся ..." ; Вітальна : "Хай за вікном лютий вітер ...".
118. Meine Stimme klinge : сб. детских песен для уроков немецкого : [для голоса без сопровожд. / сост.: О. Соломенко-Цех и др.]. — К. : Наири, 2010. — 63 с. ;
15х20 см. — Текст нем. — 200 экз. — ISBN 978-966-8838-39-2. — [2010-085 Н].
Зміст: Alltagsleben ; Tatigkeiten ; Spielen, tanzen und musizieren ; Jahreszeiten und
Feste ; Naturleben ; Marchen und Balladen.
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3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1. Твори для оркестру
Див. 34

3.1.1. Симфонічний оркестр
3.1.1.2. Концерти та інші твори для солістів з оркестром
(партитури)
Див. 141

3.1.2. Струнний оркестр. Камерний оркестр
119. Чембержі М. І. Сюїта № 1 для камерного оркестру / Михайло Чембержі.
— Львів : ТеРус, 2010. — 64, [1] с., включ. обкл. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0707510-14-8. — [2010-189 Н].
Зміст: Сюїта: 1. Дівчина-весна ; 2. Адажіо ; 3. Скерцо ; 4. На балу ; 5. Інтермеццо ; 6. Інтродукція ; 7. Неприємна розмова ; 8. Ранкова пісня над річкою ;
9. Навшпиньках.
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3.1.3. Духовий оркестр
120. Ткачук А. П. А музика звучить... : твори для дух. оркестру / Анатолій
Ткачук ; [упоряд. Чичерський В. Я.] ; Голов. упр. культури, туризму і охорони культур.
спадщини Чернігів. обл. держ. адмін., Обл. метод. центр навч. закл. культури і
мистецтв, Обл. навч.-метод. центр культури і мистецтв. — [Партитура]. — Ніжин
(Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2010. — 120 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ?SMN 979-0-707507-20-9. — [2010-178 Н].
Зміст: Фанфара : на тему пісні "Червона калина" ; Фанфара : (для уроч. відкр.
фест.) ; Урочиста фанфара ; Привітальна ; Зустрічний марш : "Урочистий" ; Зустрічний марш : "Парадний" ; Похідний марш ; Козацький марш : (на теми козац. пісень) ;
Марш Де-філє : "Парад оркестру" ; Концертний етюд : "Es-dur" ; Музика : з к/ф "Антошка" ; Весела прогулянка : (для дит. духов. орк.) ; Діксі : "Вітання на день народження" ; Фантазія : на теми укр. нар. пісень ; Вокаліз : (для баритону з орк.) ; "33-й рік" :
(поема про Голодомор 1932—1933 рр.) ; Музика для покладання квітів.

3.1.4. Оркестр народних інструментів
121. Марушка В. І. Мелодії оркестру : репертуар. зб. для орк. нар. інструм. та
супроводи до вок.-хор. творів для міш. хору і жін. вок. квартету / В. І. Марушка ;
Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Метод. каб. по мистец. навч. закл. — Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. — 170 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. —
ISBN 978-966-2921-65-6. — [2011-044 Н].
Зміст: Гайворонський М. (?) Ой у лузі червона калина : "... похилилася ..." :
партит. для міш. хору та орк. нар. інструм. / сл. С. Чарнецького ; інструм. В. Марушки.
— Думи мої : партит. для міш. хору та орк. нар. інструм. / за мотивами оброб. Є. Козака ; інструм. В. Марушки. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим збирався навесні ..." : партит. для орк. нар. інструм. та жін. вок. квартету / сл. Д. Павличка ;
інструм. В. Марушки. — Шамо І. Стоїть над Волгою курган : "... шумить густими
полинами ..." : партит. для орк. нар. інструм., солістки та міш. хору / сл. Д. Луценка ;
інструм. В. Марушки. — Інструментальна музика : для орк. нар. інструм. : партитури: Шуберт Ф. Серенада. — Шуман Р. Мрії. — Скорик М. Мелодія. — Верді Дж.
Три фрагменти : з опери "Травіата" : 1. Вступ ; 2. Арія Віолетти ; 3. Прелюдія до
3-ї дії. — Вейнер Л. Танець лисиці. — Зубков В. Зустріч : із муз. до к/ф "Циган". —
Альбіноні Т. Adagio.

3.1.6. Оркестр змішаного складу.
Естрадний оркестр
122. Мітін В. О. Грає шкільний оркестр / Володимир Мітін. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2011. — 34, [1] с. : портр. ; 30 см. — ISBN 978-966-10-1887-6. —
[2011-014 Н].
Зміст: Бузуки : грец. нар. танок / оброб. В. Мітіна. ; Колискова ; Хороводна ;
Фантазія на дві українські теми ; Маленький ковбой ; Маленький детектив.

3.2. Твори для інструментального ансамблю
Див. 136, 161
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3.2.1. Фортепіанний ансамбль
(два та більше фортепіано, фортепіано в 4 руки і т. д.)
123. Беляев В. В. Фантазия на темы М. Глинки для фортепиано с оркестром :
[перелож. для двух фп.] / Владимир Беляев. — Клавир. — Днепропетровск : Ю. Сердюк, 2010. — 24 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707506-38-7. — [2010-108 Н].
124. Чайковський П. І. Спогади про Гапсаль : фп. дуети : [посіб. для учнів
старш. кл. дит. муз. шк. : переклад. для 2-х фп.] / П. І. Чайковський ; переклад.
Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 39 с. : іл., портр. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707579-08-4. — [2011-015 Н].
Зміст: Спогади про Гапсаль : ор. 2 : 1. Руїни замку ; 2. Скерцо ; 3. Пісня без слів.

3.2.2. Ансамблі смичкових інструментів
з фортепіано
125. Данилевська Л. В. Скрипкові візерунки : репертуар струн.-смичк. анс. у
супроводі фп. для мол. кл. почат. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / Лариса Данилевська ; Голов. упр. культури, туризму і охорони культур. спадщини Чернігів. облдержадмін., Обл. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. —
Клавір. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2010. — 44 с. ; 29 см + Дод.
(21 с., включ. обкл.). — 200 пр. — ISMN 979-0-707507-21-6. — [2010-179 Н].
Зміст: Залітай, залітай ; Гандзя : укр. нар. пісні. — Лендлер З. Пісня. — Рідінг О.
Анданте. — Бакланова Н. Романс. — Дунаєвський І. Колискова. — Луканюк С.
Ластівочка-щебетушка. — Аннушка : чес. нар. танець. — Брамс Й. Петрушка. —
Кабалевський Д. Підскоком. — Беркович І. Полька. — Єфімов В. Мазурка ; Лендлер. — Рибкін Є. Вальс маленьких мишенят. — Джурджук М. Марш. — Рибкін Є.
Парад "Аллє".
126. Скрипкові ансамблі : для двох або трьох скрипок у супроводі фп. Вип. 1 /
авт. і упоряд. О. Агапова. — Клавір і партії. — К. : Менеджмент -ХХІ, 2010. — 35 с. :
портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISМN 979-0-9007060-1-0. — [2010-136 Н].
Зміст: Ходит зайка по саду ; Зимушка-зима : рос. нар. пісні ; Веселі гуси ; Женчичок-бренчичок : укр. нар. пісні ; Різдвяна колядка : Тиха ніч. — Гайдн Й. Анданте.
— Моцарт В. А. Весняна пісня ; Колискова / переклад. О. Агапової. — Бакланова Н.
Марш. — Шостакович Д. Гарний день / переклад. О. Агапової. — Гендель Г. Ф.
Менует / переклад. О. Агапової. — Шуман Р. Марш / переклад. О. Агапової. — Гріг Е.
В печері гірського короля / переклад. О. Агапової. — Крейслер Ф. Віденський марш /
переклад. О. Агапової.

3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів
без фортепіано
127. Обробки західноукраїнських коляд о. Йосифа Кишакевича у транскрипції
для струнного ансамблю : навч.-метод. посіб. для підготов. фахівців освіт.-кваліфікац.
рівня "Бакалавр" спец. 6.020204 Муз. мистецтво / упоряд. О. Тимків ; Дрогобиц.
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ ім. І. Франка,
2010. — 47 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 45 (7 назв) та в підрядк. прим. —
Імен. покажч.: с. 43—44. — 300 пр. — ISВN 978-966-384-105-2. — [2010-112 Н].
Зміст: Бог народився ; Видів Бог ; Над Вифлеємом ; Нині Адаме ; Радуйтеся усі
люди ; Спи, Ісусе, спи ; Тайна нам ся явила ; Херувими свят / транскр. О. Тимків.
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3.2.7. Ансамблі народних інструментів
128. Позняк В. Й. Волинські візерунки : [на теми нар. мелодій Волині, Зах.
Полісся, Молдови та пісень композиторів Волині : для анс. нар. інструм.] / Володимир Позняк. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. — 150 с. : іл., портр. ; 29 см. —
200 пр. — 978-966-361-341-3. — [2010-170 Н].
Зміст: На Майдані ; Волинські візерунки : оброб. на теми пісень композиторів
Волині ; Волинська фантазія : на теми нар. мелодій Волині ; Два молдавських народних танці: 1. Жок-маре ; 2. Сирба ; Святкова сюїта : на теми укр. нар. мелодій ; Волинська полька.
Див. також 166

3.2.8. Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі
Див. 54

3.3. Твори для інструментів соло
3.3.1. Клавішні інструменти
3.3.1.1. Фортепіано
129. Альбом юного піаніста : пед. репертуар муз. шк., муз. від. почат. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / упоряд.: Колесник О. А., Лещук С. О. ;
М-во культури і туризму України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. — (Вид. 2-ге). — Вінниця : Нова кн., 2010. — 107 с. ; 29 см. — 500 пр.
— ISMN M-707-505-42-7. — [2010-157 Н].
Зміст: Кешнер Л. Веселе хлоп'я. — Зозуля : фр. нар. пісня. — Ігнатьєв В., Ігнатьєва Л. Січе, січе дощ колючий ; Гном ; Колискова негритяти. — Слонімський С.
Жабенята. — Соболева Н. Ляльковий вальс. — Гарсія Я. Танцюючі ведмежата. —
Берлін Б. Поні "Зірочка". — Вольфарт Х. Маленький барабанщик. — Мюллер А.
Аллегро. — Островський А. Бурульки. — Люллі Ж. Б. Менует. — Нефе Х. Жарт.
— Шитте Л. Етюд. — Дандло Ж. Локомотив. — Литовко Ю. П'єса. — Беркович І.
Козацька пісня : (етюд) ; Мелодичний етюд. — Сігмейстер Е. Ковбойська пісня. —
Борисов Р. Білі чаплі. — Гардорф. П'єса. — Лотман І. Луна. — Ріба І. П'єса. —
Кожелух Л. Анданте. — Кунц К. Канон : (для 2-х фп.). — Тюрк Д. Аріозо. —
Бах Й. С. Не забудь мене. — Моцарт В. А. Менует. — Пахебель Й. Гавот. — Нефе Х.
Старовинний танець. — Хаслер Х. Менует. — Глезер К. Менует. — Тюрк Д. Балет.
— Дьєпар Ш. Менует. — Козловський І. Контраданс. — Теслер Й. Екосез. — Уде І.
Менует. — Шуберт Ф. Німецький танець : (2 парт.). — Ігнатьєв В., Ігнатьєва Л.
Молоточки ; Карлсон прилетів ; Чортове колесо. — Левітін Ю. Марш. — Литовко Ю.
Весела прогулянка. — Лонгшамп К. Марш дошкільнят. — Черні К. Етюд. — Маркевичувна В. Автобус ; Паровоз. — Сігмейстер Е. Пісня в темному лісі ; Потяг іде.
— Джоплін С. Регтайм. — Накада Е. Танець дикунів. — Луменскієнє Є. Скерцетто. — Беркович І. Етюд. — Ігнатьєв В., Ігнатьєва Л. Дзвони ; Луна. — Шмітц М.
Поетичний ескіз. — Россін В. Казочка. — Беркович І. Сонатина ; Варіації на українську тему. — Шукайло Л. Варіації на тему російської народної пісні "Катенька веселая" ; Варіації на тему В. Шаїнського "Песенка про кузнечика". — НазароваМетнер Т. Варіації на тему російської народної пісні : "Заинька, зайка". — Чічков Ю.
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Маленька сонатина. — Ніколаєв О. Варіації на тему німецької народної пісні : "Про
лисицю". — Атвуд Т. Сонатина. — Ванхаль Я. Сонатина. — Яковенко П. Тема з
варіаціями. — Бейл А. Сонатина. — Раков М. Тема з варіаціями. — Сорокін К.
Українська пісенька. — Кершнер Л. Французький танець. — Моцарт В. Веснянка.
— Леннон Дж., Маккартні П. Yesterday = Вчора. — Вілкінс Е. Нумо, заграймо
блюз / переклад. В. Дулової. — Невін М. Безперервне бугі / переклад. В. Дулової. —
Українська народна пісня / оброб. Л. Ревуцького ; переклад. Ю. Щуровського. —
Лей Ф. Незнайомка. — Гершвін Дж. Будьте ласкаві ; Обіймаю тебе ; Казково / переклад. О. Хромушина. — Шуберт Ф. Вальс. — Колесник О. Гроза : для 2-х фп. — За
городом качки пливуть : укр. нар. пісня / оброб. М. Степаненка. — Гладков Г.
Марш-парад : з м/ф "Бременские музыканты". — Снітко-Сорочинський Л. Пливе
човен. — Колодуб Ж. Українська народна мелодія. — Джоплін С. Регтайм кленового листа / переклад. В. Дулової.
130. Арутюнянц С. Г. Фортепианная коллекция = Piano сollection / Сурен Арутюнянц. — Донецк : Донбас, 2010. — 27, [1] с. ; 29 см. — 120 экз. — ISMN 979-0707598-00-9/. — [2010-154 Н]
Содерж.: Рассвет ; Принцессе грустно ; Мэриен ; Дюймовочка ; Барабанщик ;
Преданье старины ; Эскиз ; Игрушка ; Три миниатюры ; Пьеса ; Прелюдия : (d-moll) ;
Ноктюрн ; Вальс-фантазия ; Шествие : (монумент. миниатюра); Поллианна : (прелюдия c-moll) ; Октавный этюд.
131. Барвінський В. О. (1888—1963). Три прелюдії : пед. репертуар з курсу
"Основний музичний інструмент (фп.)" : [навч. посіб. для студ, вищ. навч. закл.].
Модуль 5. / Василь Барвінський ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. —
[Вид. 2-ге, виправл. і доповн.]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2010. — 34 с. :
портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — ISMN 979-0-707513-28-6. —
[2011-041 Н].
132. Бобалік Я. Я. Музичне сузір'я : [фп. п'єси] / Яна Бобалік. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2008. — 56 с. : портр. ; 29 см. — 3 000 пр. — ISMN 979-09007040-0-9. — [2010-175 Н].
Зміст: Вітер-пустунець ; Журавлина пісня ; Кмітливий робот ; Легкі варіації ;
Танець Білосніжки ; Місячна казка ; Скерцино ; Зоряна карусель ; Спритний фокусник ; Загадкові клавіші ; Слідами легенди ; Лабіринт ; Осінь у моєму місті ; Спогади
оживають ; Світ дитинства ; Втрачені ілюзії ; Спалах зорі ; Танго ; Самотній птах ;
Магічна музика.
133. Губа В. П. В колі образів, тонів і мрій : для фп. / Володимир Губа. — Вінниця : Нова кн., 2010. — 87 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISМN М-707-505-49-6. —
[2010-138 Н].
Зміст: На добраніч : (Сонна кішечка) ; На самоті ; Клишоногий здоровань ;
Вишуканий вальс ; Перші кроки ; Наспів ; Спати пора ; Страшний вовк ; Про минуле ; Catch-As-Catch-Can ; Розбишака й песик Жучка ; Страусеня ; Горобчик ; Дитяча
полька ; Ніжний вальс ; Маленький кавалер ; Дитячий танок ; Свято у нас! ; У страшних хащах ; Казка ; Китайські танцюристки ; Крапельки ; Швидкі коники ; Прогулянка ; Ведмежатко в осіньому лісі ; Дід Мороз ; У сивій давнині ; Важка втрата ; Співчуття ; На велосипеді ; Петрушка ; Сніговик-дражнилко ; Тарантела ; В похід! ; Баба
Яга ; Варіації на просту тему.
134. Давидовський К. Ю. Хрестоматія із загального фортепіано : [навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. І—ІІІ рівнів акредитації] / Костянтин Давидовський ; Київ.
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ін-т музики ім. Р. М. Глієра. — К. : Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра : МБФ конкурсу
В. Горовиця, 2010. — 216 с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-8949-05-0. —
[2011-030 Н].
Зміст: Михайлов К. Мелодія. — Лисенко М. Колискова. — Рамо Ж. Ф. Старофранцузький танець. — Вериківський М. Ягилочка. — Невін М. Джазова п'єса.
— Стравінський І. П'ять пальців. — Накада Й. Танець дикунів. ; Поліфонія: Телеман Г. Ф. Андантино. — Корелі А. Сарабанда. — Гендель Г. Ф. Сарабанда. — Моцарт В. Менует ; Арія. — Бах Й. С. Маленька прелюдія До мажор ; Маленька прелюдія до мінор ; Органна хоральна прелюдія / оброб. І. Браудо. — Щуровський Ю.
Степова пісня. — Лятошинський Б., Сорокін К. Ой, гора з трьома криницями. —
Хассенберг К. Інвенція. — Чюрльоніс М. Канон. П'єси класичного спрямування:
Сібеліус Я. Сувенір ; Ялина. — Моцарт В. Бутерброд. — Давидовський К. Забутий
мотив. — Косенко В. Українська народна пісня. — Шукайло Л. Прелюдія. —
Ракочи В. Осінь у парку. Ностальгія. — Ібер Ж. Легковажне дівчисько. — Шопен Ф.
Полонез соль мінор ; Полонез Сі-бемоль мажор. — Равель М. Прелюдія. — Пітерсон О. Джазові зошити. — Івенс Л. Тітонька Тіссі. — Кореа Ч. Де ми колись танцювали з тобою. — Шуман Р., Віленський К. Мрії. — Келлер Л. Сонатина. —
Шпіндлер Ф. Сонатина з тарантелою : (ч. 1, 2) ; Сонатина з траурним маршем : (ч. 1, 2) ;
Сонатина в поетичному стилі : (ч. 1, 2) ; Сонатина з вечірньою піснею : (ч. 1, 2, 3). —
Гайдн Й. Сонатина ; Сонатина-пастораль. — Сейкас К. Соната. — Дюбенко К.
Сонатина : (ч. 1). — Діабелі А. Сонатини : в 4 руки на 5 нотах. — Равель М. Єврейська пісня. — Преображенський Ю. Ноктюрн. — Пороцький В. Румунський танець. — Ліст Ф. Старовинна провансальська пісня. — Хісайші Д. Прогулянка. —
Шмітц М. Джаз-Парнас, т. 3. — Гершвін Дж. Перевір себе. — Фалік. Мелодія з к/ф
"Іграшка" / оброб. Л. Кочетова. — Пастушок : чес. нар. пісня / оброб. С. Стемпневського. — Моцарт В. Багатель. Акомпанементи кларнету або саксофону: Моцарт В.
Алегрето. — Люллі Ж.-Б. Пісенька.
135. Демянишин В. І. Чорна рілля ізорана : оброб. укр. нар. пісень для фп. /
Віталій Демянишин. — К. : Муз. Україна, 2010. — 47, [1] с. : 2. ; 26 см. — На тит.
арк. у надзаг.: Пед. репертуар дит. муз. шк. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-03-0. —
[2010-079 Н].
Зміст: Чорна рилля ізорана ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой хмелю ж мій, хмелю ;
Розпрягайте, хлопці, коней ; Пішла мати на село ; Ой три літа, три неділі ; Ой у полі
вітер віє ; Ой кум до куми залицявся ; Ой не ходи, Грицю ; Туман яром, туман долиною ; Ой за гаєм, гаєм.
136. Кимлик О. П. Настрій : зб. інструмент. творів для ДМШ / Оксана Кимлик.
— Вінниця : Нова кн., 2009. — 46, [1] с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISМN М-707505-44-1. — [2010-139 Н].
Зміст: Етюди: № 1—6 ; П'єси: Пісня ; На балу ; Мініатюрна Леонтовіана ; Ноктюрн ; Політ помела ; Спогад ; Свінг ; Пісня без слів ; Настрій ; Обробки пісень з
м/ф : (для фп. в 4 руки) ; Попурі : (для 2-х фп.) ; Пасакалія : (для фп. в 4 руки) ; Чорнобривці : (для скрипк. дуету) ; Capriccio : (для скрипки та фп.).
137. Ніфонтов В. О. Джаз = Jazz : ноти джаз. фантазій в манері свінгу для фп. /
Валерій Ніфонтов. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. — 47 с. ; 29 см. — Текст
парал.: укр., англ. — 500 пр. — ISBN 978-966-07-1717-6. — [2010-142 Н]
Зміст: Старі традиції ; Сонячне узбережжя ; Тихо йде сніг ; Модниця ; Нічне
місто ; Маленьке рандеву ; Чашка кави ; П'янкий мохіто ; Дім, милий дім ; Прощавай, дядьку Свінг.
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138. Павлик І. В. Фортепіанні замальовки : навч. посіб. для учнів муз. шк. :
1—3-ті кл. / Інна Павлик. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 31 с. : іл. ;
30 см. — ISBN 978-966-10-1398-7. — [2011-016 Н].
Зміст: Веселий дощик ; Жабки ; Весна ; Машина на дорозі ; Гномики ; Малюк
Бембі ; Дюймовочка ; Лебідь ; Джаз ; Зимова казка ; Сніжинки ; Вовк і Червона Шапочка ; Баба Яга ; Великдень ; Снігова королева ; Рожевий блюз ; Джазовий потяг ;
Осінній листок ; Два метелика ; Джазова п'єса ; Спогади.
139. Спіліоті О. В. Музичні портрети : цикл фортепіан. творів / О. В. Спіліоті.
— Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2011. — 24 с. ; 30 см. — 500 пр. — ?SMN 979-0-707507-22-3. — [2011-052 Н].
Зміст: Іоган ; Вольфганг ; Людвіг ; Фредерік ; Роберт ; Ференц ; Клод ; Олександр ; Сергій ; Сергушечка.
140. Фільц Б. Закарпатські новелети для фортепіано / Богдана Фільц. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2010. — 35, [1] с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк.
прим. — 300 пр. — ISBN 979-0-707513-24-8. — [2011-037 Н].
141. Чембержі М. І. Concerto-fantasia для клавесину (фортепіано) з камерним
оркестром / Михайло Чембержі. — Львів : ТеРус, 2010. — 32 с. ; 41 см. — 100 пр. —
ISMN 979-0-707510-15-5. — [2010-192 Н].
142. Шумський М. О. Твори для фортепіано : концерт.-пед. репертуар для
студ. вищ. навч. закл. мистецтв і освіти / Микола Шумський ; Ніжин. держ. ун-т
ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Чернігів. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 45 с. ;
29 см. — 110 пр. — ISBN 978-966-7391-85-0. — [2010-095 Н].
Зміст: Шумський М. Прелюдія ; Фугета ; Токата в класичному стилі ; Токатагротеск ; Екзотичний танок : для фп. у шість рук. — Елтон Дж. "Sorry" seems to be
the hardest word" / аранж. М. Шумського.
143. Karikov C. Caz al'bomi = Джазовый альбом = Jazz piano compositions :
piano icin : [piano icin işlenilgen girimtatar halq avalari] / Cemil Karikov. — Simferopol :
Qirimdevoquvpedneşir, 2010. — 57, [1] s. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-354-343-7.
— [2010-093 Н]
144. Kotyuk B. Monaco : konzertstück for piano / Bohdan Kotyuk. — Lviv :
Collegium Musicum : Afisha, 2010. — 22, [1] p. ; 28 см. — 500 copies. — ISBN 978966-325-131-8. — [2010-105 Н].
145. Kovtun-Malinovsky V. Grande valse / V. Kovtun-Malinovsky. — Х. : Федорко, 2010. — 12 с. ; 30 см. — Текст пол. — Присвяч. 200-річчю з дня народж. великого
пол. комп. Ф. Шопена. — 100 пр. — ISBN 978-966-2920-44-4. — [2011-023 Н].
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3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон
146. Войнарський В. І. Вальси для баяна та акордеона / В. І. Войнарський. —
Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 28, [3] с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707579-03-9.
— [2011-013 Н].
Зміст: Весняний вальс ; Білий вальс ; Вальс-експромт ; У весняному лісі ; Прощальний вальс ; Бабине літо ; Над Гнізною ; Галицький вальс ; Полум'я калини ;
Спомин ; Святковий вальс.
147. Гивель Б. П. Оригінальні твори та обробки народних мелодій для акордеона :
навч. посіб. [для студ. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації]. Вип. 1 / Богдан Гивель ;
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2010.
— 62 с. : портр. ; 30 см. — (Серія "Педагогічний репертуар акордеоніста"). — 300 пр.
— ISMN 979-0-707513-23-1. — [2011-038 Н].
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Зміст: Полум'я різдвяної свічки ; Рондо ; Карпатські струмочки ; Незабутні
конвалії ; Етюд ; Мелодія ; Галичанка ; Подолянка ; Гиля, гуси, до водиці ; Ой лопнув обруч ; Повій, вітре ; Зажурились галичанки ; Коломийка ; Голубка.
148. Давидов М. А. Концертні транскрипції зі скрипки соло для баяна. Б. Кампаньолі. 7 дивертисментів / М. Давидов ; М-во культури і мистецтв України, Нац.
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Вид. 2-ге. — Луцьк : Волин. обл. друк.,
2010. — 134 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 378-0707516-25-6. — ISMN М-9007020-2-9. — [2010-184 Н].
149. Давидов М. А. Концертні транскрипції зі скрипки соло для баяна : твори
укр. та зарубіж. класики / Микола Давидов ; М-во культури і мистецтв України, Нац.
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Вид. 2-ге. — Луцьк : Волин. обл. друк.,
2010. — 83 с. ; 29 см. — 150 пр. — ISMN 979-0-707516-249. — ISMN М-9007020-0-5.
— [2010-183 Н].
Зміст: Ревуцький Л. Їхав козак на війноньку : укр. нар. пісня. — Штогаренко А.
Фантазія. — Кирейко В. Дума : з сонати для скрипки соло. — Філіпенко В. Токата.
— Паганіні Н. Інтродукція і варіації. — Ернст Г. Варіації на тему ірландської народної пісні. — Венявський Г. Прелюдія. — Вечей Ф. Каскад : каприс № 2.
150. Збірник творів для акордеона : [посіб. для студ. від. "Муз. виховання" пед.
навч. закл. І—ІІ рівнів акредитації з предмету "Додатковий муз. інструм. (акордеон)" /
упоряд.: А. М. Гордійчук, Ю. Б. Мандрик]. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. —
103 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707516-27-7. — [2011-025 Н].
Зміст: Как под горкой, под горой : російська ; Тірольський вальс : із зб. Бернарда ; Ганнуся : чеська ; У кожного свій музичний інструмент : естонська ; Перепілочка : білоруська ; Моравська народна пісня ; Зозуля ; Йшла дівчина по лісочку :
польська ; Казав мені батько ; Дощик ; Їхав козак за Дунай ; Ой не ходи, Грицю ; Ой
під горою ; Женчичок-бренчичок ; Ой дівчино, шумить гай ; Ти до мене не ходи ;
Метелиця ; Галя по садочку ходила ; Ой джигуне, джигуне ; Ой за гаєм, гаєм ; На
вулиці скрипка грає ; Бандура ; Ой під вишнею ; Ніч яка місячна ; Ой, ходила дівчина
бережком ; Гопак ; Чорнії брови ; Ой лопнув обруч ; Сусідка ; Чом, чом не прийшов :
українські. Народні танці: Дерев'яне колесо : естонський ; Українська танцювальна ;
Тірольський вальс ; Тірольська полька ; Янка : білоруський ; Словацька полька ;
Полька ; Весела полька ; Пам'ять квітів : старовин. вальс. — Кабалевський Д. Маленька полька. — Філіпенко А. Курчата ; Сніжинки ; Святкова ; Святковий вальс. —
Тихончук А. Полька. — Мясков К. Вальс. — Лисенко М. Лисичка ; Пісня рака ;
Пісня Вовчика : з дит. опери "Коза-Дереза". — Жилінський А. Латвійська народна
полька. — Мокроусов Б. Одинокая гармонь. — Шуберт Ф. Лендлер : нім. нар. танець. — Глюк Х. Мелодія. — Іванов А. Полька. — Глінка М. Жайворонок ; Полька. — Моцарт В. Весняна пісня ; Полонез ; Турецкий марш. — Брамс І. Колискова.
— Бетховен Л. Бабак ; Сонатіна : (ч. 1). — Чайковський П. Старовинна французька
полька ; Італійська пісня. — Дунаєвський І. Колискова. — Майкапар С. Вальс. —
Блантер М. Колискова. — Дюбюк А. Романс. — Чайкін М. Вальс. — Хачатурян А.
Вальс. — Россіні Дж. Хор тірольців : із опери "Вільгельм Телль". — Штраус І.
Вальс : із оперети "Летюча миша" ; Персидський марш. — Шуберт Ф. Серенада. —
Гуно Ш. Вальс : із опери "Фауст". — Крейслер Ф. Прекрасний розмарин : віден.
вальс. — Полька / оброб. В. Жигалова. — Вернись в Соренто. Етюди: Беренс Г.,
Салін А., Шітте Л., Черні К., Тишкевич Г., Попов В., Коняєв С., Рожков А., Вольфарт Г.,
Зубаєв А.
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151. Паганіні Н. 24 каприси зі скрипки соло : [твори укр. та зарубіж. класики] /
Н. Паганіні ; транскр. для баяна М. Давидова ; М-во культури і мистецтв України,
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Вид. 2-ге. — Луцьк : Волин. обл.
друк., 2010. — 111 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707516-26-3. —
ISMN М-9007020-2-9. — [2010-185 Н].
152. Плутенко Г. В мире музыки : памяти В. В. Воеводина и братьев С. А., Р. А. Романковых : пьесы для баяна, аккордеона и анс. баянов. Вып. 2 / Геннадий Плутенко.
— Донецк : Апекс, 2010. — 78, [1] с. : портр. ; 29 см. — 1 000 экз. — ISМN 979-0-70750065-1. — [2010-123 Н].
Содерж.: Плутенко Г. Фантазия на тему укр. нар. песни "Несе Галя воду" ;
Украинский танец. — Блантер М. Катюша / обраб. Г. Плутенко. — Родриго Х.-Г.
Хорал / обраб. Г. Плутенко. — Цыганочка ; Сербияночка ; Очи черные ; Буги-вуги ;
Розпрягайте, хлопці, коні / обраб. Г. Плутенко. — Ракоши Я. Медленный вальс /
обраб. Г. Плутенко. — Плутенко Г. Дождик : укр. муз. картинка ; Молдавский танец / обраб. Г. Плутенко.
153. Серотюк П. Ф. Баян (готово-виборний) : навч. посіб. : 5-й кл. Ч. 1 / Петро
Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 79 c. ; 30 см. — На обкл. авт.
не зазначено. — ISBN 978-966-10-1891-3. — [2011-011 Н].
Зміст: Дербенко Є. Три ліричні п'єси: Колискова ; Новела ; Осінні мрії. —
Свиридов Г. Дві п'єси : з "Альбому п'єс для дітей" : Старовинний танець ; Парубок з
гармошкою. — М'ясков К. Ліричний вальс. — Чайковський П. Чотири п'єси : з
"Дитячого альбому": В церкві ; Російська пісня ; Солодка мрія ; Вальс. — Регер М.
Упіймай мене. — Гріг Е. Дві п'єси : зі збірки "Ліричні п'єси": Вальс ; Танець ельфів.
— Власов В. Де синії гори : награвання пастухів. — Дербенко Є. Прелюдія ; Сарабанда ; Прелюдія та фугета. — Бах Й. С. Прелюдія ; Прелюдія ; Канон ; Органна
хоральна прелюдія. — Гендель Г. Ф. Фугета. — Свиридов Г. Звонили звоны. —
Вальтер Й. Хоральна прелюдія. — Чимароза Д. Соната. — Чайковський П. Маленька соната. — Козельчук Л. Українська сюїта № 2: 1. Легенда : Тополя ; 2. Канон : Ой, у лузі розцвіла калина ; 3. Експромт : Тече вода каламутна. — Дербенко Є.
Варіації на тему В. А. Моцарта. — Моцарт В. А. Адажіо і рондо : з сонатини D-dur.
154. Серотюк П. Ф. Баян (готово-виборний) : навч. посіб. : 5-й кл. Ч. 2 / Петро
Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 87 c. ; 30 см. — На обкл. авт.
не зазначено. — ISBN 978-966-10-1892-0. — [2011-012 Н].
Зміст: Дербенко Є. Інтермецо ; Осінній мотив : вальс ; Веселий атракціон ;
Фантазі на тему російської народної пісні "Я вечор, моя милая". — П'яццолла,
Фейжо М. Запрошення : танго. — Одинокая гармонь / оброб. О. Корчового. — Фоменко В. Рондо в стилі регтайм. — Дербенко Є. Прелюдія ; Полька-піколо ; Пінгвіни ; Танцюємо танго ; Дзига ; Пасодобль ; Карпатські наспіви. — Етюди: Доренський О. Три етюди : (модул. форми) ; Три етюди : (репетиції) ; Три етюди : (гамоподіб.
рух). — Дербенко Є. Етюд. — Козельчук Л. Етюд. — Черні К. Два етюди : для
лівої руки. — Холмінов О. Два етюди.
155. Шлюбик В. Й. Педагогічний репертуар баяніста : навч. посіб. / Володимир Шлюбик ; ред.-упоряд. А. Душний ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка.
— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2010. — 48, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 9790-707513-27-9. — [2011-039 Н].
Зміст: Пісенька ; На галявині ; Співаночка ; Дитяча пісенька ; Бабусині руки ;
Весняночка ; Коляда ; Коломийка ; Козачок ; Таночок ; Бігунець ; Горобчик ; Жартівник ; Романс ; Проводи ; Роздуми ; Для мами ; Журавлі ; Червоні вітрила ; Понад
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роки ; Рідне місто моє ; На столі, на сіні : (для баяна з фп.) ; Ти мене захисти від
любові : (для баяна з фп.) ; Етюд a-moll ; 11. Етюд C-dur ; Зустріч у місті : (для анс.
баяністів).

3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання
для клавішних інструментів
156. Альперович Л. Е. Чтение с листа : пособие для начинающих пианистов :
кн. с картинками : в 2 ч. : для первонач. обучения чтению нот / Л. Альперович ;
худож. О. Тихонравова. — К. : Освіта України, 2010. — 372, [3] с. : ил., портр. ;
20х29 см. — 1 000 экз. — 978-966-188-151-7. — [2010-173 Н].
157. Власов В. П. Методика роботи баяніста над поліфонічними творами : навч.
посіб. / Виктор Петрович Власов. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010. — 113,
[2] с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 112—114 (54 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 978966-10-0861-7. — [2011-049 Н].
158. Лещук С. О. Музична веселка : навч. посіб. для дітей дошк. та мол. шк.
віку / С. Лещук. — Вінниця : Нова кн., 2010. — 95 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 95 (15 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-382-277-8. — [2010-158 Н].
Зміст : Знайомлюся з фортепіано ; Потоваришуй з клавішами ; Кроки, які ми
чуємо в музиці. Довгі та короткі звуки ; Сім веселих нот ; Гімнастика для пальців :
(вправи для розвитку рухливості пальців) ; Граю по нотах ; Тривалості нот. Такт.
Розмір ; Граю двома руками ; Граю різними пальцями ; Граю різними штрихами ;
Басовий ключ і низькі ноти ; Репертуар маленького піаніста ; Методичні поради.
Див. також 70

3.3.2. Смичкові інструменти
3.3.2.1. Скрипка
Див. 160

3.3.2.6. Навчальні та інструктивні видання
для смичкових інструментів
159. Лаптева А. М. Занимательные уроки игры на скрипке : [учеб. пособие] для дошкольников и учащихся мл. кл. В 2 ч. : с прил. клавиров. Ч. 1. Партия
скрипки / Анна Лаптева. — Одесса : Астропринт, 2011. — 89 с. : ил., портр. ;
30 см. — 300 экз. — ISMN 979-0-9007034-4-6. — ISMN 979-0-9007034-5-3 (в пер.).
— [2011-053 Н].
Содерж.: Лаптева А. Кораблик ; Колокольный звон ; Дождик ; Листопад ; Кто
сказал "ку-ку" ; Встреча в порту ; Про машину ; Пушистые музыканты; Лесной концерт ; Муравьишка : чеш. нар. песня ; Про нотку "ми" ; Котик ; Зайчишка ; В зоопарке ;
Моя машина ; Старый замок ; Про нотку "соль" ; Про нотку "ля" ; Помощник ; Барбос ; Солнышко ; Колыбельная ; Приглашение ; Маленький огородник ; Мышкин
дом ; Мои друзья ; С добрым утром ; Про комара ; Лейся песенка моя ; Ассоль ;
Вальс ; Подружки ; На крылечке ; Птичка ; Полечка ; Щебетушечки ; Бегемот ; Мой
мяч ; Айкидо ; Гурман. — Якубовская В. Колыбельная. — Кирейко В. Печу, печу
хлібчик : укр. нар. песня. — Попатенко Т. Птичка. — Филиппенко А. Две лягушки
вечерком ; Цыплятки. — Эрнесакс Г. Едет, едет паровоз / обраб. С. Шальмана. —
Захарьина Т. Полька ; Дятел ; Колыбельная ; Гриб боровик ; Глубока ты реченька.
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— Магиденко М. Петушок. — Тиличеева Е. Воробей. — Гембера Г. Солнышко. —
Левина З. Ладушки. — Комаровский А. Песенка. — Иорданский М. Хоровод в
лесу. — Глазачев Г. Серый жук. — Калинников В. Тень-тень ; Журавель. — Малюкова Т. Про белочку. — Кабалевский Д. Вроде марша ; Маленькая полька. —
Магиденко М. Песенка. — Красев М. Медвежата. — Глазачев Г. Речка-ручеек. —
Перстень / обраб. Л. Ревуцкого ; Зайчик / обраб. М. Красева ; Летел жук. — Зайка ;
В сыром бору тропинка / обраб. А. Лаптевой ; На зеленом лугу ; Ах вы, сени / обраб.
Т. Захарьиной ; У кота-воркота / обраб. С. Шальмана ; Две тетери / обраб. В. Агафонникова ; Ходит зайка по саду ; В зеленом саду / обраб. А. Комаровского ; Во поле
береза стояла / обраб. С. Стемпневского ; Не летай, соловей / обраб. Г. Киркора ;
Зайчик ты, зайчик / обраб. Р. Рустамова ; Сорока ; Я по лугу гуляла ; Как под горкой ;
Пешеход / обраб. Ю. Фортунатова ; Прогоним курицу : чеш. нар. песня / обраб.
А. Александрова.
160. Лаптева А. М. Занимательные уроки игры на скрипке : [учеб. пособие]
для дошкольников и учащихся мл. кл. В 2 ч. : с прил. клавиров. Ч. 2. Клавир / Анна
Лаптева. — Одесса : Астропринт, 2011. — 125 с. : портр. ; 30 см. — 300 экз. —
ISMN 979-0-9007034-4-6. — ISMN 979-0-9007034-8-4 (в пер.). — [2011-054 Н].
Содерж.: Лисичка : / обраб. Н. Лысенко ; Веселые гуси / обраб. М. Красева ;
Журавель / ред. П. Чайковского ; Журавель / обраб. С. Стемпневского ; Прилетай,
прилетай / обраб. С. Людкевича ; Ой, под вишнею ; Ой, джигуне, джигуне ; Во поле
березка стояла / гармониз. Н. Римского-Корсакова ; Ты поди, моя коровушка, домой /
обраб. А. Кондратьева ; Русская народная песня ; Соловьем залетным / обраб. А. Комаровского ; Теремок / обраб. Т. Малюковой ; Сенокос / обраб. П. Чайковского ;
Заинька / обраб. А. Гедике ; По улице мостовой / обраб. К. Вильбоа ; Во саду ли, в
огороде ; Маленькая Юлька : (словенская) / обраб. Е. Туманян ; Два цыпленка : (литовская) ; Мой конек : (чешская) / обраб. Т. Малюковой ; Пастушок : (чешская) /
обраб. С. Стемпневского ; Савка и Гришка : (белорусская) ; Гусята : (белорусская) /
обраб. С. Полонского ; Хохлатка : (немецкая) / обраб. Ю. Черепнина ; Гусята : (немецкая) / обраб. Т. Попатенко ; Дремлет зайчик : (польская) / обраб. В. Сибирского ;
Петушок, погромче пой : (латышская) / обраб. Н. Дремлюги ; Котик : дет. песенка :
из сб. "Гусельки" ; Птичка над моим окошком : дет. песенка. — Метлов Н. Колыбельная. — Бекман Л. Елочка. — Ребиков В. Воробушек. — Моцарт В. А. Алленретто.
— Люлли Ж. Б. Песенка ; Жан и Пьеро : (старин. фр. шуточ. песня). — Филиппенко А. По малину в сад пойдем ; Весняночка. — Кабалевский Д. Про Петю ; Галоп ;
Полька. — Иорданский М. Песенка про чибиса. — Бетховен Л. Сурок. — Гретри А.
Песенка. — Дремлюга Н. Заиграли комары. — Гайдн Й. Песенка. — Брамс И. Петрушка. — Глинка М. Соловушко. — Перселл Г. Ария. — Моцарт В. А. Майская
песня. — Шуман Р. Веселый крестьянин. — Бакланова Н. Колыбельная ; Мазурка ;
Хоровод ; Романс. — Шуберт Ф. Вальс. — Лысенко Н. Колыбельная. — РимскийКорсаков Н. Песня : из оперы "Майская ночь". — Комаровский А. Пастушок. —
Багиров З. Романс. — Глюк К. Веселый хоровод. — Дварионас Б. Прелюдия. —
Мартини Дж. Б. Гавот. — Ридинг О. Концерт си минор : соч. 35 (ч. 1). — Гендель Г.
Сонатина ; Вариации. — Лаптев А. Вариации на тему И. С. Баха. — Баринова Г.
Пять вариаций на тему русской народной песни "При долинушке стояла". — Украинская плясовая / обраб. Г. Бариновой ; "Реве та стогне Дніпр широкий" : укр. нар.
песня ; Ветер : ирланд. нар. песня ; Песня : арм. нар. песня / обраб. А. Айвазяна. —
Комаровский А. Шутка / обраб. А. Лаптевой. — Ранг А. Хора / обраб. А. Лаптевой.
— Вышкауцан Е. Скакалка / обраб. А. Лаптевой. — Магиденко М. Волынка. —
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Паулс Р. Колыбельная : из к/ф "Долгая дорога в дюнах". — Тома А. Слети к нам,
тихий вечер. — Гайдн Й. Анданте / обраб. О. Агаповой. — Бах И. С. Песня. —
Александров А. Новогодняя полька. — Василенко С. Испанский танец.

3.3.3. Щипкові інструменти
3.3.3.2. Гітара
161. Вместе с гитарой : хрестоматия попул. музыки в обраб. для шестиструн.
гитары : песни, пьесы, анс. Вып. 2 / [сост., перелож., аранж.] А. П. Цыба. — Хмельницкий : Поділля, 2010. — 79, [1] с. ; 29 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-8261-60-2.
— [2010-135 Н].
Содерж.: Несе Галя воду ; Ой, чий то кінь стоїть ; Ой, у вишневому садочку ;
Ой, Марічко ; Ой, під вишнею ; Ой, поїхав за снопами ; Ніч яка місячна ; Светит
месяц ; Калинка ; Холли-Долли. — Савицкий Р. Гуцулка Ксеня. — Паулс Р., Петерс И. Листья желтые / сл. И. Шаферана. — Таривердиев М. Мне нравится, что вы
больны не мной : из к/ф "Ирония судьбы" / сл. М. Цветаевой. — Пресняков В., Маликов Ю. Лето, лето, лето : из репертуара группы "Самоцветы" / сл. Б. Евгеньева. —
Неизв. авт. Очи черные : старин. романс / сл. Е. Гребенки. — Шварц И. Ваше благородие, госпожа Разлука : из к/ф "Белое солнце пустыни" / сл. Б. Окуджавы. — Гомоляка В. Песня : из к/ф "За двумя зайцами" / сл. Е. Кравченко. — Богословский Н.,
Фатьянов А. Три года ты мне снилась : из к/ф "Как это все случилось". — Мокроусов Б. Осенние листья : из репертуара А. Пугачевой / сл. М. Лисянского. — Акулов Ю.
Клен : из репертуара группы "Синяя птица" / сл. Л. Шишко. — Дайде-Велкаварх Д.
Грустная мама : (колыбел. маме) / рус. текст С. Вольского. — Антонов Ю. Мое богатство : из репертуара Ю. Антонова / сл. Кохановского. — Крутой И. Шарманка :
из репертуара Н. Баскова / сл. В. Пелэнягрэ. — Квінта Р. Одна калина : із репертуара
С. Ротару / сл. В. Куровського. — Васильев А. Цыганочка : из репертуара анс. "Поющие гитары". — Варламов А. Красный сарафан. — Соловьев-Седой А. Подмосковные вечера. — Афанасьев Л. Гляжу в озера синие : из т/ф "Тени исчезают в полдень". — Дунаевский М. Песня мушкетеров : из к/ф "Д'Артаньян и три мушкетера".
— Зубков В. Встреча : из к/ф "Цыган". — Таривердиев М. Возвращение : из к/ф
"Ирония судьбы". — Петров А. Мелодия : из к/ф "Осенний марафон". — Дональдсон У. Да, сэр? : (чарльстон). — Прима Л. Sing, sing, sing, = Пой, пой, пой. — Гоя Ф.
Sleepy shores = Сонные берега. — Гомес, Кооб. Ты для меня все. — Уандер С. I just
called to say i love you = Я звоню тебе... — Герман Дж. Hello, Dolly! : из репертуара
Л. Армстронга. — Кутуньо С., Лозито В., Паллавичини В. Мир, в котором нет
тебя. — Пиаф Э. La vie en rose = Жизнь в розовом цвете : из репертуара Э. Пиаф. —
Уэббер Э. Л. "Memory" = Память : из мюзикла "Кошки". — Кузняк Г. Vabank : тема
из к/ф "Ва-банк". — Ролан М. Тоссата : из репертуара орк. П. Мориа. — Паулс Р.
Любовь настала. — Бонфа Л. Утро любви : из к/ф "Черный Орфей". — Косма Ж.
Опавшие листья. — Вейль К. Mack the knife = Мекки-нож : мелодия к пьесе Б. Брехта
"Трехгрошовая опера". — Мендель Дж. The shadow of your smile = Тень твоей улыбки.
— Fuyu : из репертуара Claude Ciani. — Кингсли Г. Popcorn = Воздушная кукуруза.
— Неизв. авт. Beach bunny boogie = Буги на пляже ; In the summer time = Летом : из
репертуара "Mungo Jerry". — Jackson А., McBride J. Cotton eye Joe. — Левен В.
Venus = Венера : из репертуара группы "Shocking blue".
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162. Задоянов В. О. Книга пилигрима : собр. соч. для гитары : [для гитары соло] / Валентин Задоянов. — Николаев : Илион, 2010. — 101, [1] с., [2] л. ил. : ил. ;
29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007047-1-9. — [2011-028 Н].
Содерж.: Хроники Крестовых Походов : сюита для гитары : 1. Пролог "Deus
Nobiscum!" ; 2. Клермонский собор ; 3. Сирийский караван ; 4. Шествие пилигримов ;
5. Елеонские слезы ; 6. Ветер и Лев ; 7. Эпилог : "Dum Spiro!". Концертные пьесы и
миниатюры: Легенда мертвого моря : (муз. поэма) ; Верблюжий вальс ; Песня конкистадора ; Танец Саломеи ; Гальярда : Письмо Дауленду ; Розовый воробей ; Кельтский
орнамент ; Сарабанда ; Сентиментальный эскиз ; Три эпизода осени ; Сон богини
Бригитты о грядущем крещении Ирландии : (муз. поэма).
163. Произведения для шестиструнной гитары = Pieces for guitar / [сост. Э. Эйлазян]. — Донецк : Донеччина, 2010. — 35, [1] с. ; 29 см. — Посвящ. К. Каспаровой.
— ISMN 978-966-2495-07-2. — [2010-186 Н]
Содерж.: Прощальный вальс : (на тему старин. шотланд. песни) : из к/ф "Мост
Ватерлоо" / обраб. Э. Эйлазяна. — Тартини Дж. Ларгетто. — Эйлазян Э. Экспромт ;
Рондо. — Донт Я. Каприс ; Этюд. — Сагрерас Х. Этюд.
164. Репертуарная тетрадь гитариста : хрестоматия для учащихся 1—3-х кл. ДМШ.
Ч. 1. Гитара шестиструнная / [соч., обраб., ред.] Могилюк Ю. В. ; Упр. по вопросам
культуры и искусств Одес. обл. совета, КПУЗ "Детская муз. школа № 6 г. Одесса",
Отд. нар. инструментов. — Одесса : Элтон, 2010. — 46, [1] с. ; 30 см. — 300 экз. —
ISBN 978-966-2430-02-8. — [2011-045 Н].
Содерж.: Ніч яка місячна ; Їхав козак за Дунай ; Ой у гаю при Дунаю ; Ой за гаєм,
гаєм ; Чорнії брови, карії очі ; Вечір на дворі ; Ой ти, дівчино зарученая ; Во саду ли,
в огороде ; Жили у бабуси ; Во поле береза стояла ; Ивушка ; Деревянное колесо ;
Старинная французская мелодия ; Старинная английская песня XVI в. ; Мазурка :
пол. нар. танец. — Юрьев В. Пьеса. — Гарнишевский Г. Снег идет. — Гладков Г.
Край, в котором мы живем ; Песенка Львенка и Черепахи. — Кригер Й. Менует. —
Витхауэр Й. Гавот. — Могилюк Ю. Весенний дождь ; Забытая игрушка ; Веселый
фермер ; Этюд-сказка ; Бесконечная мелодия : шуточ. пьеса ; Вальс-шутка ; Ковбойский танец ; Воспоминание о лете ; В ритме дождя ; Веселая прогулка ; Походная
мелодия ; Черноморская полька ; В долине реки ; У костра ; Вечерняя песня ; Старая
сказка ; Грусть Золушки ; Летний день ; Веселый всадник ; Пьеса в стиле Rock 'n'
Roll ; Этюд-пассаж на испанскую народную тему : (гаммообраз. пассаж и ритмич.
упражнение на 4-х аккордах) ; Первая серенада : (стилизация под исп. нар. мотивы) ;
Пьеса ; Фантазия на темы С. Л. Вейса и Ф. Карулли ; Осенний этюд ; Этюд в старинном стиле ; Этюд-стаккато ; Этюд-Виктория ; Этюд ; Этюд-вальс ; ; Этюд-фантазия
ре-минор ; Первое тремоло : (техн. этюд) ; Мелодия. — Дашкевич В. Сказочка : из
к/ф "Там, на неведомых дорожках". — Хилл П. и Хилл М. С днем рождения. —
Красев М. Елочка. — Пивоваров В. Вальс. — Неизв. авт. "Собачий " вальс : полька : (пьеса-шутка) ; Старинный танец. — Карулли Ф. Вальс : C-dur. — Кюфнер Ж.
Экоссез : танец. — Шаинский В. Кузнечик : ремикс. — Крылатов Е. Кабы не было
зимы. — Рамирес А. Жаворонок. — Менро Л. Гавот : старин. танец. — Канова
Милано Ф. да. Канцона : песня. — Панин П. Пьеса. — Фортеа Д. Вальс. — Иванов М.
Полька : чеш. нар. танец. — Бетховен Л. ван. К Элизе : (фрагмент) ; "Тема" : из
Симфонии № 9 : фрагмент. — Нава А. Аллеманда : старин. танец. — Бекман Л.
В лесу родилась елочка : вариации в стиле "кантри" / вариации Ю. Могилюка. —
Оккенгейм И. Гаудеамус : старин. студ. гимн "Будем радоваться". — Сагрерас Д.
Мелодичный этюд ; Этюд ; Этюд (d-moll) ; Этюд-арпеджио. — Панайотова Л.
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Этюд-вальс ; Этюд в стиле ; Этюд (C-dur) ; Этюд. — Каркасси М. Андантино : фрагмент ; Аллегретто ; Прелюд ; Прелюдия ; Швейцарская песенка. — ИвановКрамской А. Прелюдия ; Этюд ; Грустный напев. — Сор Ф. Анданте ; Этюд. —
Джулиани М. Аллегро ; Этюд ; Пьеса. — Зеленка М. Этюд с флажолетами / ред.
Ю. Могилюка. — Агуадо Д. Этюд. — Таррега Ф. Этюд (e-moll). — Хорак Э. Этюдпассаж. — Гетц В. Этюд. — Коста Н. Этюд (a-moll) ; Этюд (D-dur). — Черни К.
Этюд (A-dur). — Хюктен Ф. Тема Рондо. — Паганини Н. Испанский вальс. — Рота Н.
Тема любви : (Поговори со мной) : мелодия из к/ф "Крестный отец" / обраб. Ю. Могилюка. — Веласкес К. Besame mucho / обраб. Ю. Могилюка. — Леннон Дж. и Маккартни П. Вчера = Yesterday The Beatles : (инструм. версия).
165. Юний гітарист : навч. посіб. : 3-й кл. / упорядкув. та виконав. ред.
П. Іванникова. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 54, [1] с. : портр. ; 29 см.
— ISBN 978-966-10-1890-6. — [2011-017 Н].
Зміст: Санс Г. Сюїта старовинних іспанських танців ; Фуга. — Вайс С. Л. Менует. — Перселл Г. Сюїта соль-мажор. — Бах І. С. Два менуети : із 1-ї віолонч.
сюїти. — Надтока В. Дві інвенції : із циклу "Десять двоголосних інвенцій" ; Музичний годинник з механічною балеринкою ; Два поліфонічних етюди. — Аксенов С.
Вальс. — Гельд І. Рондо. — Петтолетті П. Тема з варіаціями. — Шинкаренко Ю.
Романс біля ялинки. — Дунаєвський М. Пісня мушкетерів. — Шух М. Місячна
доріжка. — Іванников П. Їхав козак за Дунай : варіації на тему укр. нар. пісні. —
Тепляков Є. Прощавай. — Стеценко В. Лірична пісня. — Гурин С. Веселий танець.
— Малишенко Ю. Танець для Інни. — Даніель З. Романс : із "Поетичного зошита".
— Затинченко А. Серенада. — Андреєв О. Перед порогом Нового року. — Радзецький Ю. Два етюди. — Тепляков Є. Меланхолійний етюд. — Стінг. Святий янгол і
палаючий поїзд. — Соколовський М. Полька.

3.3.3.4. Бандура
166. Хоткевич Г. М. (1877—1938). Вибрані твори для бандури / Г. М. Хоткевич ; упорядкув. і передм. В. Мішалова. — Х. : Фонд нац.-культур. ініціатив
ім. Гната Хоткевича ; Торонто : [б. в.], 2010. — 112 с. : портр. ; 30 см. — (серія "Музична спадщина Гната Хоткевича" ; вип. 4). — 300 пр. — ISBN 978-966-2293-01-2. —
[2011-065 Н].
Зміст: Твори для капели бандуристів в обробці Г. Хоткевича: Побратався
сокіл / сл. І. Мазепи ; Заповіт : "Як умру то поховайте ..." / сл. Т. Шевченка ; Ой по
горах по долинах ; А в полі корчомка ; Кармалюк : "Повернувся я з Сибіру ..." ; Залізняк : "Максим козак Залізняк ...". Інструментальні твори: І шумить, і гуде : варіації
на теми нар. пісні ; Метелиця / оброб. Г. Хоткевича. — Хоткевич Г. Марш : (Полтавський) ; Терціяльний етюд ; Байда : інструм. уривки ; Ранок : гумореска.
167. Це моя і твоя Україна : концерт.-пед. репертуар для учнів почат. мистец.
навч. закл. : [для співу в супроводі бандури / упоряд. та муз. ред. Бартосевич О. Р.].
— Рівне : Волин. обереги, 2010. — 38, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978966-416-204-0. — [2010-090 Н].
Зміст: Смик О. Це моя і твоя Україна : "Перев'язаний стрічкою дідух ..." ; Маленька Батьківщина : "Атлантами тримають сумне похмуре небо ..." ; Колискова :
"Коли я лягаю спати ..." ; Писанка : "Малювали писанку всім селом ..." ; Скупайте в
оплесках його / сл. авт. — Загрудний А. Пісня про Україну : "Дівчина-калина в білому віночку ..." / сл. М. Грінчук. — Лепешко В. Українська пісне ; Україна, Україна / сл. М. Скляр ; Мова — вічно жива : "В'януть трави осінні ..." / сл. В. Кленца ;
Дзвени, моя бандуро / сл. А. Божка. — Невід. авт. Мова України : "В шелесті калини ..." ;
87

Писанка для подружки : "Писанки писала ..." / сл. невід. авт. — Ведмедеря М. Сніжок : "Снігу, білий сніжку!.." / сл. К. Перелісної ; Черевички : "Як би мені черевички ..." / сл. О. Пєнкіної ; Козачата : "Ми маленькі козачата ..." / сл. О. Яворської ;
Деревце роду : "Щоб квітла Україна ..." / сл. Н. Кир'ян. — Ганнушевський Б. Не
журіться, юні друзі / сл. О. Олеся. — Антосевич А. Я вишиваю рушничок /
сл. Т. Мезенцевої. — Костенко В. Соловейко : "Хто це рано пораненьку ..." /
сл. Г. Биченюк. — Лич В. Марш молоденьких козаків : "Будем край свій захищати ..." / сл. Є. Лещук.

3.3.3.7. Навчальні та інструктивні видання
для щипкових інструментів
168. Остапенко А. Д. Концертне виконавство: гітара : навч. посіб. [для студ.
вищ. навч. закл.] / А. Д. Остапенко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад.
керів. кадрів культури і мистецтв. — К. : НАКККіМ, 2010. — 171 с. : іл. ; 21 см. —
Бібліогр.: с. 169—171 (29 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-452-049-9. — [2011-007 Н].
Зі змісту: Золкін А. Концерт : для гітари та симф. орк. : (клавір). — Стецюн М.
Концерт : "Іспанський" : для гітари : (клавір).

3.3.4. Духові інструменти
3.3.4.3. Навчальні та інструктивні видання
для духових інструментів
169. Олійник В. Ф. Методика навчання гри на хроматичній сопілці : [навч.метод. посіб.] / Олійник В. Ф. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка Світ, 2010. — 96 с. ; 30 см. — 300 пр.
— ISBN 978-966-2124-84-2. — [2011-010 Н].
Зміст: Манена ; Стоїть гора високая ; Дивлюсь я на небо ; Реве та стогне Дніпр
широкий ; Гопак ; Весела гребіночка. — Філіпенко А. Зацвіла в долині. — Глінка М.
Полька ; Не щебечи, соловейку. — Чайковський П. Старовинна французька пісенька. — Вебер К. М. Хор мисливців ; Сонатина. — Бец О. Подільська весільна полька.
— Моцарт В. Колискова. — Хренніков Т. Колискова Світлани. — Бетховен Л.
Сонатина. — Гедіке О. Сонатина. — Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха
зерня. — Лисенко М. Пісня Петра : з опери "Наталка-Полтавка". — Косенко В.
Скерцино. — Кабалевський Д. Клоуни. — Шуберт Ф. Серенада. — Майборода П.
Пісня про рушник.
170. Піров І. В. Як заграє сопілонька : підруч. [для муз.-пед. закл. І—ІV рівнів
акредитації] / Іван Піров. — Ужгород : Карпати, 2010. — 304 с. : портр. ; 30 см. —
Бібліогр.: с. 300. — 250 пр. — ISBN 978-966-671-256-4. — [2011-029 Н].
Зміст: 50 вправ та етюдів І. Пірова. — Гайдн Й. Пісенька. — Щуровський Ю.
Вальс. — Фібіх З. Спогади. — Ромберг С. Тихо, як при сході сонця. — Аляб'єв А.
Соловей. — Вебер К. Хор мисливців : із опери "Вільний стрілець". — Бетховен Л.
Сонатина ; Романс. — Кореллі Дж. Барбіроллі. Сарабанда ; Аркан ; Козачок ; Гуцулка ; Раківчанка ; Весільна полька ; Волошка ; Коломийка ; Раковецький кручений ;
Чинадійка ; Березнянка ; Карічка ; Вітерець ; Увиванець ; Тропотянка. — Як заграє
сопілонька ; Весна ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Ватру в серці розкладаю ; Веселі
гуси ; Вийшли в поле косарі ; Журавель ; В'язанка народних пісень Закарпаття ; Ой
на горі жита много ; Грицю, Грицю до роботи ; Їхав козак на війноньку ; Чорнобривий корольок ; Подоляночка ; Гуцульські коломийки ; Діду мій дударик ; Верховин88

ські коломийки ; Гуцульські візерунки ; В'язанка легінських пісень Закарпаття ; Мила моя, повіж правду : (композиція на теми легінських пісень Закарпаття) ; Композиція на теми народних дівочих пісень Закарпаття ; Думи мої / оброб. Є. Козака ; Дві
українські народні пісні: Щедрик та Женчичок-бренчичок / оброб. М. Леонтовича ;
Три чарівні сопілки ; Бог все робить правильно : (нім. нар. мелодії) ; Стіна, ах стіна ;
Річ предивна, нечувана ; Пастушок : (чеські) ; Низанка угорських народних пісень ;
Композиція на теми угорських народних пісень ; Віночок русинських пісень Словаччини: Як я на Торісе, Сиджю собі, сиджю, Од вечора до рана ; Два негритянських
спірічуели. — Дога Є. Ранок в горах. — Фабер Й. Марш. — Грубер Ф. Тиха ніч. —
Глінка М. Жайворонок. — Піров І. Вечірня зоря. — Міллер Г. Місячна серенада.
— Косма Ж. Опале листя. — Бах Є. Ф. Менует. — Бах І. С. Арія ; Концерт ля мінор : ч. 1 ; Скерцо ; Аріозо : із кантати № 156. — Монті В. Чардаш. — Перголезі Дж.
Сіціліана. — Бах І. С., Гуно Ш. Аве Марія. — Сен-Санс К. Лебідь. — Рідінг С.
Концерт : ч. 3. — Вівальді А. Концерт соль мажор : ч. 1. — Скорик М. Мелодія.
171. Стадник Л. І. Юний флейтист : посіб. для дит. муз. шк. та шк. мистецтв.
[У 2 ч.]. Ч. 1. Партія флейти / Ліліана Стадник. — Львів : ТеРус, 2010. — 62, [1] с. ;
30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707510-16-2. — [2011-063 Н].
Зміст: Прийди, прийди, сонечко ; Дударик ; Летить горобчик ; Котилася торба ;
Заколисна пісня ; Іди, іди, дощику ; У вишневому садочку ; Танцювали миші ; Ой на
горі жито ; Женчичок-бренчичок ; Зайчик ; Десь тут була подоляночка ; Сонце низенько, вечір близенько ; Ой, лопнув обруч ; Ой на горі та женці жнуть ; Плава, плава
лебідка ; Ой ходила дівчина бережком ; Динарок : лемків. нар. танець ; Сорока : дит.
пісня ; Гриби : коломийка ; Маленький коричневий глечик : англ. нар. пісня ; Старовинна англійська мелодія ; Зозуленька : швейцар. нар. пісня ; Санта Лючія : італ. нар.
пісня ; Комарик : пол. нар. пісня. — Колодуб Ж. Вальс. — Гайдн Й. Пісенька. —
Вебер. К. Арія : з опери "Вільний стрілець". — Руббах А. Горобчик. — Глюк Х.
Арія : з опери "Іфігенія в Авліді". — Вахнянин Б. Танцювала риба з раком. — Шуберт Ф. Вальс. — Гедіке О. Танець. — Телеман Г. Ф. Менует. — ГулакАртемовський С. Місяцю ясний : арія Оксани з опери "Запорожець за Дунаєм". —
Штогаренко А. Метелик. — Ліс Ю. Вальс. — Палієв Д. Тарантела. — Фліс Б. Колискова. — Компанієць Г. Менует. — Степовий Я. Ой стрічечка до стрічечки. —
Кройцер Ц. Арія. — Глюк Х. В. Танець : з опери "Орфей". — Лужний В. Полька.
— Шерінг Дж. Колискова. — Бах Й.-С. Мюзет. — Бізе Ж. Роман Надіра : з опери
"Шукачі перлів". — Щуровський Ю. Елегія. — Гендель Г. Менует. Гра в ансамблі:
Жучок / оброб. І. Соневицького ; Дощик іде ; Ой зацвіли фіялочки ; Аркан ; Козачок ;
Коломийка ; Дударик ; Журавель. — Гастольді Дж. В ці світлі дні. — Бріттон Т.
Пісня з опери. — Буамортьє Ж.-Б. Менует. — Аттеньян П. Тордіон. — Куперен Ф.
[Без назви]. — Моцарт В. А. Травнева пісня.
172. Стадник Л. І. Юний флейтист : посіб. для дит. муз. шк. та шк. мистецтв.
[У 2 ч.]. Ч. 2. Клавір з додатком партії флейти / Ліліана Стадник. — Львів : ТеРус,
2010. — 50, [1] с. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707510-17-9. — [2011-064 Н].
Зміст: Прийди, прийди, сонечко ; Дударик ; Летить горобчик ; Котилася торба ;
Заколисна пісня ; Іди, іди, дощику ; У вишневому садочку ; Танцювали миші ; Ой на
горі жито ; Женчичок-бренчичок ; Зайчик ; Десь тут була подоляночка ; Сонце низенько, вечір близенько ; Ой, лопнув обруч ; Ой на горі та женці жнуть ; Плава, плава
лебідка ; Ой ходила дівчина бережком ; Динарок : лемків. нар. танець ; Сорока : дит.
пісня ; Гриби : коломийка ; Маленький коричневий глечик : англ. нар. пісня ; Старовинна англійська мелодія ; Зозуленька : швейцар. нар. пісня ; Санта Лючія : італ. нар.
пісня ; Комарик : пол. нар. пісня. — Колодуб Ж. Вальс. — Гайдн Й. Пісенька. —
Вебер. К. Арія : з опери "Вільний стрілець". — Руббах А. Горобчик. — Глюк Х.
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Арія : з опери "Іфігенія в Авліді". — Вахнянин Б. Танцювала риба з раком. — Шуберт Ф. Вальс. — Гедіке О. Танець. — Телеман Г. Ф. Менует. — ГулакАртемовський С. Місяцю ясний : арія Оксани з опери "Запорожець за Дунаєм". —
Штогаренко А. Метелик. — Ліс Ю. Вальс. — Палієв Д. Тарантела. — Фліс Б. Колискова. — Компанієць Г. Менует. — Степовий Я. Ой стрічечка до стрічечки. —
Кройцер Ц. Арія. — Глюк Х. В. Танець : з опери "Орфей". — Лужний В. Полька.
— Шерінг Дж. Колискова. — Бах Й.-С. Мюзет. — Бізе Ж. Роман Надіра : з опери
"Шукачі перлів". — Щуровський Ю. Елегія. — Гендель Г. Менует.

3.4. Збірники творів для різних оркестрів,
інструментальних ансамблів та інструментів соло
173. Буковинська інструментальна музика : навч. посіб. / [уклад. Костриж В. С.] ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 130, [1] с. :
портр. ; 29 см. — 50 пр. — [2010-098 Н].
Зміст: Кушніренко А. Балада : для двох скрипок і фортепіано. — Гіна Ю. М.
Рапсодія : "Рідне наше найдорожче" : для 3-х скрипок, ударних та фп. : партитура. —
Затуловський Л. Експромт : для скрипки і фп. / ред. Ю. Гіни. — Ельгісер Й. Каприс : для труби та фп. — Міський І. Рапсодія : № 5. — Новицький М. Дністрові
кручі : для дух. орк. : партитура. — Максименко В. Буковинський марш : для дух.
орк. : партитура.

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ
ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
Див. 84, 85

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.
Музика до шкільних вистав і радіопостановок
174. Сенченко Г. П. Затанцюймо, заграймо, дзвінко пісню заспіваймо / Генріетта
Сенченко. — К. : Шк. світ, 2010. — 190, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — (Бібліотека
"Шкільного світу"). — У надзаг.: Дитсадок з усіх усюд. — 2 000 пр. — 978-966-451525-9. — [2010-191 Н].
Зміст: Дитячі оперетки: Казочки ; Літні свята ; Осінні свята ; Зимові свята ;
Весняні свята. Таночки: Гуцульський танок ; Сонячні промінці ; Кольори Весни ;
Полька з оплесками ; Таночок із бубнами ; Танок "Зміни пару" ; Таночок із квітами і
повітряними кульками ; Білий танець.

6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
175. Івасюк В. М. Музичні твори : (до 60-річчя від дня народж.) : [зібр. вок.
творів : для співу в супроводі фп.] / Володимир Івасюк ; [упоряд. О. М. Івасюк]. —
Чернівці : Букрек, 2009. — 290 с., [2] арк. іл. : іл., портр. ; 30 см. — 2 000 пр. — 978966-399-233-4 (у паліт.). — [2010-153 Н].
Зміст: Колискова : "Спи, любий сину, в щасливому сні ..." ; Мандрівний музика : "Привіт дорогам в ріднім краю ..." ; Фантазія травневих ночей : "У ночі травневі
наснилась мені ..." ; Ласкаво просимо : "Приїздіть, просим ласкаво ..." ; Моя пісня :
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"Коли поїдеш, любий друже ..." ; Аве, Марія : "Мадонні незнаній ..." ; Лісові дзвіночки : "Ми, дзвіночки лісові ..." ; Колискова для Оксаночки : "Вітер вже нахмурив чорні брови ..." ; Капелюх : "Як ішов селом я ..." ; Тямиш, люба : "Я щодня селом
іду ..." : (на молд. мотив) ; Там, за горою, за крем'яною ; Я піду в далекі гори ; Червона рута : "Ти признайся мені ..." ; Водограй : "Котить хвилі наш Черемош ..." ; Пісня
буде поміж нас : "Пролягла дорога від твоїх воріт ..." ; На швидких поїздах ; Кораблі,
кораблі : "Як почую твій голос в своїх думках ..." ; Два перстені : "Як ішла я опівночі ..." ; Наче зграї птиць : "... роки ідуть ..." / сл. авт. ; Кленовий вогонь : "Як стріла
до видноколу, час у даль летить ..." / сл. В. Івасюка, Ю. Рибчинського, М. Воньо ;
Батьківщино моя / сл. М. Івасюка ; Відлітали журавлі : "... від хати ..." / сл. В. Миколайчука ; Над морем : "В морі я хотів печаль свою втопить ..." ; Далина : "Під хмарами згасає далина ..." / сл. Д. Павличка ; Ой зацвіла рожа : "... в гаю ..." / сл. нар. ; Відлуння твоїх кроків : "Твої кроки мій забрали спокій ..." ; Казка гір : "Хочеш, розповім
я казку гір?.." / сл. В. Вознюка ; Балада про дві скрипки : "Ой зробив хлопчина та й
дві красні скрипки ..." / сл. В. Марсюка ; Світ без тебе : "Далечінь між нами — сто
доріг ..." / сл. В. Бабуха ; Серед літа / сл. М. Ткача ; Я — твоє крило : "Зірки на снігу,
зірки на снігу ..." ; Не одпалай, моя любове! : "Над озером берези віти ..." / сл. Р. Кудлика ; Повір очам : "Чому ти не віриш моїм очам ..." / сл. В. Кудрявцева ; Колиска
вітру : "Де джерело кришталеве б'є ..." ; Запроси до танцю : "Як почали нас музики
до танцю просити ..." ; Запроси мене у сни : "Йдуть літа — то не біда ..." ; Тільки раз
цвіте любов : "Поглянь — усе навколо зацвіло ..." ; Нестримна течія : "В мріях я була
завжди твоя ..." ; Балада про Віктора Хара : "Похмура ніч над Чилі залягла ..." / сл.
Б. Стельмаха ; Ватра : "... відсвіт ..." ; День з тобою : "Прийди весняною грозою ..." ;
Незване моє кохання : "О незване моє кохання ..." ; Ноктюрн осіннього міста : "А у
тому місті, місті в падолисті ..." ; Передвістя : "Коли між нами не було нічого ..." ;
Вогні Львова : "Сьогодні в нас побачення зі Львовом ..." ; В тебе тільки раннє літо ;
Пісня про тебе : "Бачу тебе в хвилі морській ..." ; Зелений дзвін : "Зовуть дороги,
шляхи нас кличуть ..." ; А ти подумай : "Є хмарний день, є день без хмар ..." ; Білий
серпанок : "Спогад про світлий, радісний сніг ..." ; Перший сніг : "... нагадає мені
сивини памороззя ..." ; Роки вже відшуміли : "... — коні буйногриві ..." ; Вернись із
спогадів : "Не стань печаллю у моїм житті ..." ; Елегія : "У довгій розлуці, в далекій
дорозі ..." ; Балада про отчий дім : "Мій отчий незабутній доме ..." ; Братерське коло :
"Стежками батьків я іду на Балкани ..." ; Зимова казка : "Ніч зимову іскристу закликаю, зову ..." ; Зустрічайте мене : "... я — ваш брат ..." ; Літо пізніх жоржин : "Осіння
грозо остання ..." / сл. Р. Братуня ; Не треба осені : "Вже відлетіло літо за тумани
сиві ..." / сл. М. Воньо і Б. Кравця ; Золотоволоска : "Із якої казки ти прийшла до
мене ..." / сл. А. Драгомирецького ; Балада про мальви : "Заснули мальви біля хати ..." / сл. Б. Гури ; Мой Киев : "Когда ты в мой город приедешь впервые ..." ; У долі
своя весна : "Ти вернешся колись в той перший день ..." / сл. Ю. Рибчинського ; Экипажем командует женщина : "Носит погоны и славит страну ..." / сл. А. Соловйова ;
Коли я думаю про тебе : "З'явись мені. Для тебе квітнуть весни ..." / сл. І. Лазаревського ; Чебреці : "Тихим смутком цвітуть лугові криниці ..." / сл. Д. Луценка ; Знамено
полку : "Я завтра їду на Вкраїну ..." ; Моя ти зоре : "... Карпатські гори ..." / сл. О. Гончара ; Калина приморожена : "Що в гаю стоїть калина приморожена ..." / сл. М. Петренка ; Стоїть пшениця, як Дунай ; Я ще не все тобі сказав : "Повіяв буйний вітер ізза гір ..." / сл. С. Пушика ; Расскажи мне, отец : "Отец, расскажи мне о прошлой войне ..." ; Рождение дня : "Когда восходит солнце и над морем ..." ; Моя мечта : "Любовь моя, где б ни была ты ..." / сл. А. Дементьєва ; Зелена пісенька : "На ставку Зе91

лене Око ..." ; Вереснева чудасія : "Чи ви чули чудасію?.." ; Кольорові пташки : "Червоні снігурі ..." / сл. В. Лучука. — Громцев В. Залишені квіти : "Скоро вечір ..." /
сл. В. Вознюка.
176. Gorski K. (1859—1924). Utwory odnalezione / Konstanty Gorski ; zebrał i stępem opatrzył G. Seroczyński. — Charków : Słowo wśród nas (PP Sliż), 2010. —
248 s. : il., portr. ; 31 см. — 500 пр. — ISВN 966-8444-12-4 (у паліт.). — [2010-126 Н].
Зміст: Utwory wokalne: Sceny z opery "Margier": Aria Egle ; Aria Marti. Z cyklu
"Trois Prieres d'Englise": Salve Regina ; Salutation a la Sainte Vierge. Z cyklu "12 pieśni
do słow M. Konopnickiej, W. Syrokomli, Z. Dębickiego i in. na m-sopran lub tenor z
towatzyszeniem fortepeanu": Dokoła Ciebie taki maj ; Mazurek jesienny ; Chciałabym
serce z łona... ; Jakoś mi tęskno... ; Ja Ci nie powiem... / sł. Z. Dębicki ; Dola / sł. W. Syrokomla ; Oj, nie ta jest ciężka droga ; Na Kujawach ; Pójdę, ja pójdę drogą daleką... ;
O zmroku ; Zaszumiał las... ; Pieśń tęsknoty / sł. M. Konopnicka. Koncert dla chóru:
Zriaszcze mia bezglasna = Зряще мя безгласна. — Utwory instrumentalne: Souvenir de
Nadrzecze. Premiere Mazourka : op. 1, № 1. Petite Etude-Spiccato : op. 1, № 2 ; Seconde
Mazourka, sur des chants polonais : op. q, № 3 ; Gavotte : op. 1, № 5 ; 1-ere Polonaise de
Concert D-dur : op. 3 ; 2-de Polonaise de Concert A-dur : op. 4 ; Uwertura fortepianowa ;
Fantazja organowa f-moll. — Pozostałe: Śpiew powstańców / sł. A. Maryanowskiego ;
Roze / sł. z "Pierwszego balu" Przybylskiego.

7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ.
177. Баранова В. О. Сольфеджіо : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /
О. С. Баранова, В. О. Афоніна ; М-во культури і туризму України, Нац. акад.
керів. кадрів культури і мистецтв. — К. : НАКККіМ, 2010. — 225 с. : портр. ;
29 см. — Бібліогр.: с. 223—225 (59 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-452-044-4.
— [2011-034 Н].
178. Баранова В. О. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Баранова, В. О. Афоніна ; М-во
культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К. :
НАКККіМ, 2010. — 147 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 145—147 (59 назв). —
500 пр. — ISBN 978-966-452-045-1. — [2011-035 Н].
179. Карпенко Т. П. Концертмейстерський клас : навч.-метод. посіб. : [для
муз.-пед. і мистец. спец.] / Т. П. Карпенко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана
Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Буйницький О. А., 2010. —
247 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — 978-966-2937-96-1. — [2010-181 Н].
Зміст: Вокально-хорові твори: Дремлюга М. Наш співець Тарас : "В зелені
квітучій ..." / сл. Г. Бойка. — Петриненко Т. Господи, помилуй нас : "Навіть на
останнім рубежі ...". — Бец О. Рідна наша мова : "Мова, наша мова — мова кольорова ..." / сл. Ю. Рибчинського. — Ревуцький Л. Подоляночка. — Балема М. Козацькому роду нема переводу : "Сяяли на сонці ..." / сл. М. Ваньо і П. Карася. — Лисенко М.
Пісня Лисички : "Я Лисичка, я сестричка ..." : з опери "Коза-Дереза". — Ой на горі
жито ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой за гаєм, гаєм ; Іванчику-білоданчику ; Лугом іду, коня веду ; Ой єсть в лісі калина ; Повіяв вітер степовий. — Кравчук В. Не
цурайся пісні / сл. М. Федунця. — Мельник М. Усміхнись, моя мамо / сл. К. Грубляк. — Майборода П. Пісня про вчительку : "Сонечко встає, і шумить трава ..." / сл.
А. Малишка. Пісні та романси: Людкевич С. Залітай, залітай. — Фільц Б. На зеле92

ному горбочку / сл. Л. Українки. — Андрієвська Н. Якби я вміла вишивати /
сл. Л. Реви. — Гулак-Артемовський С. Місяцю ясний. — Каччіні Дж. Ave Maria.
Хорові твори а-capella і з супроводом: Моцарт В.-А. Азбука : "A, b, c, d ...". —
Щедрик / оброб. М. Леонтовича ; Стороною дощик іде / оброб. К. Домінчена ; Зірка засіяла в небі України / оброб. Б. Ліпмана. — Шопен Ф. Бажання : "Якби я сонечком у небі сіяла ..." / сл. С. Витвицького ; укр. текст Я. Кренціва. Інструментальні
твори: Скрипка: Штогаренко А. Пісня. — Ельгар Е. Salut D'Amour. — Лисенко М.
Пряля. Домра: Глієр Р. Танець на площі : з балету "Мідний вершник". — Щедрін Р.
Гумореска. — Деліб Л. Піццікато. Бандура: Лисенко-Дністровський М. Концерт.
— Мясков К. Концертна п'єса. Цимбали: Незовибатько О. Фантазія на українські
теми. — Мусоргський М. Гопак : з опери "Сорочинський ярмарок". Інструментальні ансамблі: Леонтович М. Дударик : "Діду мій! Діду мій!.." / переклад. для анс.
дит. муз. інструм. А. Поповича, В. Олійника. — Подоляночка : укр. нар. пісня / переклад. для анс. дит. муз. інструм. А. Поповича, В. Олійника. — Крижанівський Д.
Реве та стогне Дніпр широкий / інструм. В. Лабунця. — П'яцолла А. Забуття :
(скрипіч. дует). — Рахманінов С. Італійська полька : (тріо для дерев. дух. інструм.).
Сопілка: Бец О. Ой-ра : поділ. нар. танець ; Подільські викрутаси. — Глінка М.
Жайворонок. Флейта: Бах Й. С. Менует і скерцо ; Арія. — Рахманінов С. Вокаліз.
Кларнет: Пешетті В. Престо. — Шуберт Ф. Ave Maria. — Монті В. Чардаш. Саксофон: Петренко М. Вальс. — Савалов Ю. Осінні клени. — Маккер Р. Жонглер.
Труба: Раков М. Вокаліз. — Бах Й. С. Прелюдія. — Россіні Дж. Неаполітанська
тарантела. Тромбон: Лятошинський Б. Мелодія. — Асаф'єв Б. Скерцо. — Щолоков В. Балада.
180. Ланцюженко З. Д. Перші кроки школяра у світ музики : навч.-метод. посіб. :
2-й кл. / Зоя Ланцюженко, Серафима Школьнік. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010.
— 159, [1] с. : табл. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-07-1759-6. — [2010-161 Н].
181. Неведрова Е. Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии : учеб. пособие для студентов высш. музык. учеб. заведений І—ІІ уровней аккредитации /
Е. Н. Неведрова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. метод. центр учеб. заведений культуры и искусств Украины, М-во культуры и искусств Авт. Респ. Крым,
Крым. респ. вуз "Симферопол. музык. училище им. П. И. Чайковского". — Симферополь : Н. Оріанда, 2009. — 147 с. ; 29 см. — 500 экз. — ISМN 979-0-9007058-0-8.
— [2010-117 Н].
182. Садовенко С. М. Дивосвіт українського музичного фольклору : метод.
рек. та прогр. з муз.-естет. навчання і виховання дітей дошкільного віку : (для практ.
використ. у навч.-вихов. процесі) / Світлана Садовенко. — К. : НАКККіМ, 2010. —
89 с. : іл., портр. ; 29 см. — 120 пр. — ISBN 978-966-452-040-6. — [2011-033 Н].
Зміст: Катерина і Івась : дит. забавлянка ; Зайчику, зайчику : "... ти малесенький ..." : муз. гра-забава ; Пішли діти в поле : "... квіточки збирати ..." : укр. нар. пісня-веснянка ; Веснянка : "Та на річці, та на дощечці ..." ; А в горобейка :
"... сестричка маленька ..." : дит. муз. гра ; Пішла киця по водицю : "... та й упала у
криницю ..." : колискова ; Ой на кота воркота : "... на дитину дрімота ..." : колискова ;
Іди, іди, дощику : "... зварю тобі борщику ..." : закличка ; Котику сіренький :
"... котику біленький ..." : колискова ; Їли кашку : забавлянка ; Ой гоп, дини, дини :
небилиця ; Кипи, кипи, кашко : "... поки прийде Івашко!.." : примовка ; Дінь, динь :
"Дінь-динь, дінь-динь, дінь дзвенять дзвінки, пасеться череда ..." : веснянка ; Антін
веретін : "... де іде, там пряде ..." : призивалка ; Чижику, чижику, пташку маленький :
93

дит. муз. гра ; Вітя, Вітя, вітікар : "... повів козу на базар ..." : дражнилка ; Грицькотицько : "... по болоті ходив ..." : прозивалка ; Гандзя-бандзя кучерява : "... під решетом ночувала ..." : прозивалка ; Мир миром : "... пироги з сиром, варенички в маслі ..." : мирилка ; Ой вітре, вітроньку : закличка ; Ой без дуди, без дуди : забава ; Мак,
мак : "Ой, на горі мак, під горою мак ..." : дит. муз. гра ; Ми кривого танцю йдемо :
веснянка ; Летіла бджола : "... в полі за медом ..." ; Танці, ручки, топці : "... Підемо до
бабці ..." : забавлянка ; Труби Грицю в рукавицю : забавлянка ; Ту-ру-ру, ту-ру-ру,
варим кашу круту : забавлянка ; Равлику-Павлику : "... вистави рожки на чотири
стожки ..." : примовка ; Диби, диби, диби-би : "... пішла баба по гриби ..." ; Одна ніжка тупоче : "Одна ручка лежала ..." : укр. дит. забавлянка ; Ой минула вже зима :
веснянка ; Ой, виходьте, дівчата : веснянка ; Ладі, ладі, ладусі : "... а де були? В бабусі ..." : забавлянка ; Ой ходить сон : "... коло вікон ..." : колискова ; Козуню-любуню,
пристань до мене : дит. пісня-казка ; Гойда, гойда, гойдаша : дит. забавлянка ; Танцювала риба з раком : небилиця ; Гопа-гопа, чуки-чуки : забавлянка ; Ладки, ладки,
посварились бабки : забавлянка ; Сорока-ворона : дит. утішка ; Подоляночка : "Десь
тут була подоляночка ..." : веснянка ; Вийди, вийди, сонечко : "... на дідове полечко ..." : пісня-закличка ; Зробимо коло, погуляймо : хоровод. забавлянка ; Сонечко,
сонечко дивиться в віконечко : дит. пісенька ; Дрібушечки : "Дрібу-дрібу-дрібушечки,
наїлися петрушечки ..." : забавлянка з примовляннями і відповід. рухами ; Благослови, мати, весну закликати! : закличка-примовка ; Вийди, вийди Іванку : веснянка ;
Гарний танець гопачок : "Я навприсядки скачу ..." ; А в нашого Дріхмана : "... семеро
дітей ..." : дит. гра ; Бігла теличка : "... та й з березничка ..." : колядка ; Кроковоє колесо : весн. танок ; Що на нашій вулиці : передирка ; Миколая, а батечко коника
сідлає ; Ой хто, хто Миколая любить? ; Миколай коника сідла.
183. Скуратовський В. І. Задачі з гармонії. Ч. 1 / Володимир Скуратовський ;
[М-во культури і туризму України, Дніпропетров. консерваторія ім. М. Глінки]. —
Дніпропетровськ : Ю. Сердюк, 2010. — 170 с. ; 20 см. — 200 пр. — ISMN 979-0707506-36-3. — [2010-100 Н].
184. Трофимченко І. Є. Розвиток музичних здібностей дітей молодшого дошкільного віку за методом "Виховання талантів" Сініті Судзукі : теорет.-практ.
дослідж. / Ірина Трофимченко. — Сімферополь : Доля, 2010. — 75 с. : іл., портр. ;
30 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-366-349-4. (у паліт.). — [2010-133 Н].
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175
Івасюк М.
175
Івасюк О. М.
175
Івашко О.
88
Іващенко В.
41
Івенс Л.
134
Ігнатьєв В.
129
Ігнатьєва Л.
129
Ігнатюк А.
98
Ізвеков Г.
10
Іконник В.
91
Ільїн М. М.
46
Йовенко С.
65
Кабалевский Д.
159-60
Кабалевський Д.
84,
85, 125, 150, 169
Кавуненко О.
37
Калашева О.
36
Калинич І.
3
Калинников В.
159
Калініченко Ю.
51
Калугина В.
39
Кальварский А.
61
Калюжна Н.
81, 96
КамбурОбринская Т. П.
34
Каменчук В.
96
Каменюк М.
27
Камінко І.
88

Камінчук А.
79, 82, 88
Кампаньолі Б.
148
Канич А.
88, 95
Канова Милано Ф. да 164
Каплун В.
88
Капустинський А. 19, 20
Капустін В.
41
Карабиць І.
4
Карандасов Б.
91
Карась П.
91, 179
Карелова Н.
80, 81
Каркасси М.
164
Карпенко М.
4
Карпенко Т. П.
179
Карпович Є.
12
Карулли Ф.
164
Касієв Б.
37
Каспрук А.
29
Качан А.
88, 96
Качан В.
94
Качан О.
94
Каччіні Дж.
71, 179
Кащук Н.
66
Квінта Р.
4, 161
Квітко Л.
81
Келлер Л.
134
Керецман І.
22
Керецман М.
3
Керн Дж.
114
Кершнер Л.
129
Кибич Н.
5
Кимлик О. П.
136
Кингсли Г.
161
Кирейко В.
57, 85,
149, 159
Кириленко В.
88
Кириліна І.
91
Киркор Г.
159
Кир'ян Н.
89, 167
Китастий Г.
23
Кичинський А.
44
Кишакевич Й.
18, 23,
91, 127
Кишко І.
84, 85
Кікта В.
71
Кім Л.
76
Кленц В.
80-82, 96-98,
103, 167
99

Клименко Л.
84
Клименко М.
65
Климова И.
59
Климовський С.
12
Кличановський А.
44
Кльоц Я.
97
Клявдіюс М.
26
Кобаль В.
45
Кобоць О.
97
Коваленко В. Г.
35
Коваленко С.
35
Ковалишина М.
79
Коваль В.
6
Коваль Г.
29
Коваль Я.
114
Ковальов В.
44
Ковальчук А.
71
Ковальчук В.
59
Ковальчук М.
64
Ковтун І.
91
КовтунМалиновський В.
145
Коган А. Г.
61
Когут Л.
97
Когут С.
97
Кожелух Л.
129
Козак В.
65, 114
Козак Є.
28, 29, 67,
121, 170
Козак Н.
114
Козак С. П.
95
Козаченко О.
84
Козачок І.
13
Козельчук Л.
153-54
Козицька К.
41
Козицький П.
13
Козко К.
44
Козловський І.
129
Кокіна Л. М.
46
Колесник О. А.
129
Колесса М. 4, 8, 29, 114
Колесса Ф.
64
Колісніченко В. М. 96-98
Колодуб А.
99
Колодуб Ж. Ю. 99, 100,
114, 129, 171-72
Колодяжний А. Й.
46
Колоколов Ю.
61
100

Коломієць В.
Коломієць Н.
Коломієць Т.

12, 81
44
38, 66,
84, 87, 93
Коломоєць О.
44
Комаровский А.
159-60
Комаровська В.
90
Комілевська Д.
93
Компанієць Г. 84, 171-72
Компанієць Л.
85, 114
Кондратенко Г.
85
Кондратьев А.
160
Кононенко Д.
41
Конощенко В.
57
Коняєв С.
150
Кооб
161
Копиленко С.
47
Копко М.
60
Копцюх Б.
77
Кореа Ч.
134
Корелі А.
134
Кореллі Дж.
170
Корж П.
40
Корзін В.
12
Корінь А. М.
46
Корнієнко С.
88
Король П.
82
Корч В.
29
Корчовий О.
154
Кос-Анатольський А. Й. 8,
26, 29, 64, 67, 114, 169
Косенко В.
84, 134, 169
Косма Ж.
161, 170
Косович М.
81, 96
Косовський В.
98
Коста Н.
164
Костенко В.
167
Костенко Л.
38, 63,
88, 110
Костецький А.
79, 81,
88, 95, 114
Костриж В. С.
173
Костюк О.
27
Костюковский Я.
71
Котенко К.
27
Котик Г.
52
Котко Д.
29, 67
Кохановский И.
161

Коципинський А.
69
Кочетов Л.
134
Кошиць О.
13, 23
Кравець Б.
175
Кравцов Т.
69
Кравцова Н. Є.
71
Кравченко Е.
161
Кравченко Н.
31
Кравченко У.
66, 97
Кравчук В.
4, 179
Кравчук І.
101
Кравчук С. П.
101
Кравчук Ф.
51
Крамаренко Л.
35
Красев М.
159-60, 164
Красєв М.
84
Красильник С.
111
Краснокут П.
63
Красоткіна Н.
81, 82
Красюк М.
26
Крейслер Ф.
126, 150
Кренців Я.
179
Кривицкий М.
47
Кригер Й.
164
Крижанівський Б. 43, 64
Крижанівський Д.
179
Крилатов Є.
31
Крилов В.
71
Крилов Г.
44
Крименко Є.
95
Кримський А. А.
46
Крищенко В.
4, 31, 41,
63, 64, 90
Кройцер Ц.
171-72
Кропивницький М.
64
Кротюк О.
82
Крупман Н.
47
Крутой И.
161
Крушельницька О.
96
Крылатов Е.
164
Крячко Г. Г.
46
Кубей М.
5
Кудлик Р.
175
Кудрявцев В.
4, 175
Куземська Г.
13
Кузик Я.
5
Кузняк Г.
161
Кузьменко О.
97

Кукловська В.
84
Кукоба В.
114
Кукуруза О.
51
Кулик В.
44
Кулик Г.
114
Кулик Н.
114
Куликівський В.
44
Кулиняк Д.
98
Куліш Л.
44, 75
Куліш-Зіньків
(Куліш-Зіньков) Л. 79, 114
Кульгавець М.
95
Кульська І.
82, 112, 114
Кумановський М. 13, 23
Кунц К.
129
Купала Я.
66
Куперен Ф.
171
Купровська Д.
29
Купчинський Р. 4, 29, 60
Куровський В.
4, 161
Курочкин С.
59
Курцеба Г.
13
Кутень І.
4, 26, 63, 67
Кутуньо С.
161
Куфко Н.
114
Кучерук А.
59
Кушніренко А.
43, 173
Кушнірук О. П.
37
Кущій Н.
44
Кюи Ц.
91
Кюфнер Ж.
164
Лабунець В.
179
Лаврук Т.
103
Ладижець В.
85, 92,
93, 112
Лазарев В.
61
Лазаревський
35
Лазаревський І.
4, 175
Лазаренко А.
84
Ланда І.
114
Ланцюженко З. Д.
180
Лаптева А. М.
159-60
Лассо О.
91
Лаубе Ф.
114
Лащук Л.
45
Лебедєв В.
57
Лебедєва В.
4
Лебедова В.
43

Левандовський П.
13
Левен В.
161
Левина З.
159
Леві Н.
84
Левін Л.
43
Левіна З.
84
Левітін Ю.
129
Левченко Л.
84
Легка М.
102
Леденьов Р.
84
Лей Ф.
129
Лендлер З.
125
Леннон Дж.
129, 164
Ленская Л. В.
39
Леонтович М. Д.
12,
13, 16, 22, 23, 62,
64, 71, 170, 179
Лепешко В.
89, 167
Лепкий Б.
95
Лепкий Л.
4, 60
Лермонтов М.
12
Лефтій В.
84
Лещищин О.
88
Лещук Є. 29, 41, 88, 167
Лещук С. О.
129, 158
Линдеман В.
43
Лип'янець Н.
65
Лиса Г.
5
Лисенко М.
8, 13, 23,
64, 69, 84, 134,
150, 169, 179
Лисенко-Дністровський
М.
179
Лисич М.
76
Лисовецька Х.
88
Лисогурська Л.
35
Лисянский М.
19, 161
Литовко Ю.
129
Литовченко Г.
41
Лич В.
167
Ліберда І.
65
Ліпінська М.
12
Ліпман Б.
179
Ліс Ю.
171-72
Лісінчук О.
109
Лісовол В.
64
Лісовський А.
65
Ліст Ф.
134

Лобова О.
88
Лободюк Б. П.
31
Лобок В.
69
Логвинова Г.
39
Лозинська М.
29
Лозито В.
161
Ломакин Г.
13
Ломов Т.
84
Лонгшамп К.
129
Лопушанська В.
81
Лотман І.
129
Лотті А.
64
Лубківська І.
65
Лужний В.
171-72
Лузан В.
114
Луканюк С.
125
Луків М.
31, 37, 41, 63
Лукінюк М.
63
Лук'янець Л.
80
Луменскієнє Є.
129
Лупинос А.
37
Лупій О.
80, 84,
88, 95, 112
Луценко Д.
4, 41, 44,
62, 78, 114, 121, 175
Луцик М.
64
Лученок І.
62
Лучук В.
12, 66, 76,
87, 99, 175
Лысенко Н.
160
Львівський Г.
13
Львов-Компанієць Д. 85
Львовский М.
61
Любарська Л.
115
Людкевич М.
95, 102
Людкевич С.
8, 13,
23, 69, 91, 160, 179
Люлли Ж. Б.
160
Люллі Ж.-Б.
129, 134
Лятошинський Б.
69,
91, 134, 179
Лятошинський Я.
71
Лятуринська О.
95
Ляхновський П.
29
Ляшко Є.
71
М. Л.
18
Магера Є.
102
Магиденко М.
159-60
101

Мазепа І.
Мазур Н.
Майборода Г.

166
44
29, 62,
64, 69
Майборода П.
4, 31,
64, 169, 179
Майкапар С. 84, 85, 150
Майчик І.
8, 69
Маккартни П.
164
Маккартні П.
129
Маккер Р.
179
Маковей О.
4
Максименко В.
173
Мала В.
38
Малахова Л.
81, 82
Малахова С.
80
Малєєв П.
62, 63
Малєк Я.
12
Малик В.
81
Малик Г.
87, 102
Маликов Ю.
161
Малиновський А.
65
Малицька К.
4, 64
Малицький Ф.
5, 95
Малишенко Ю.
165
Малишко А.
4, 31, 41,
62, 66, 88, 95, 179
Малишко В.
110
Малюкова Т.
159-60
Малярчук І.
35
Мамонтов А.
61
Мангова В.
41
Мандічевський О.
12
Мандрик Ю. Б.
150
Манько Н.
12
Мараш М.
71
Мариин Н.
49
Марка В.
46
Маркевичувна В.
129
Марсюк В.
92, 175
Мартиненко І.
13
Мартини Дж. Б.
160
Мартинюк В.
103
Мартинюк Р.
43
Мартіні Дж.-Б.
12
Марушка В. І.
121
Марченко В.
102
Маршнер Г.
64
102

Масенко Т.
45, 112
Масютко М.
97
Матвійчук Л.
36
Матвійчук Л. С.
37
Матвійчук М.
41
Матусовский М.
61
Матюк В.
18, 26, 64
Мафтуляк М. В.
103
Мах П.
4
Мащура Л.
82
Мезенцева Т.
29, 84,
114, 167
Мелещенко В.
44
Мелещук О.
39
Мельник В.
65
Мельник М.
179
Мельничук Б. Д.
65
Мельничук Г.
88
Мендель Дж.
114, 161
Менро Л.
164
Мережик П.
91
Метлов Н.
160
Мещанинов Г.
39
Мидловський І.
26
Миколайчук А.
4
Миколайчук В.
175
Миллер Г.
114
Мироненко В.
102
Мироненко К. Г.
38
Миронюк М.
15
Мисливець М.
114
Миськів І.
28
Михайленко Ю.
84
Михайлов В.
19
Михайлов К.
134
Михайловська І.
5
Михайлюк В.
4, 31, 43
Михайлюк Х.
29
Михальчук О.
5
Мігай А.
114
Міллер Г.
170
Міньківський О.
64
Міський І.
173
Мітін В. О.
122
Мішалов В.
166
Млака Д.
71, 91
Мовчан Н.
97
Могила В.
90

Могилюк Ю. В.
164
Мозговий М.
4, 27
Мозолевський Б.
92, 93
Мойсіюк В. В.
10
Моклович М.
43
Мокроусов Б.
150, 161
Молчанов К.
61
Монастирський Б.
4
Монті В.
170, 179
Мордань В.
12
Мориа П.
161
Моріц Ю.
44
Морли Т.
91
Морлі Т.
71
Мороз И.
61
Мороз О.
4, 27
Моруга В.
12, 84
Морщавка О. А.
104
Москвин В.
61
Моцарт В. А.
12, 84,
85, 126, 129, 134, 150,
153, 160, 169, 171, 179
Мудрик-Мриц Н.
95
Музика А.
88
Музиченко Г.
13
Муляр М.
75
Мусоргський М. 85, 179
Мюллер А.
129
Мюллер О.
12
М'ясков К.
153
Мясков К. 57, 85, 150, 179
М'ястківський А. 4, 79, 114
Н. А.
76
Нава А.
164
Навроцький А.
4
Надсон С.
91
Надтока В.
165
Назар Н.
95
Назарова-Метнер Т. 129
Назимов В.
62
Найдьонова Н.
84
Накада Е.
129
Накада Й.
134
Наріжна І.
81
Неведрова Е. Н.
181
Невін М.
129, 134
Негода М.
61
Недін Л.
82

Незовибатько О.
179
Нейметі М.
45
Некрасов О.
71, 114
Некрасова Л.
84
Некрасовская Л.
47
Немирович І.
27
Нестеренко В.
4
Нефе Х.
129
Нехода І.
41
Нехотяєва Н.
91
Нижанківський О.
8
Нижник І.
29
Николишин В. В.
106
Никольников Ф.
59
Никулин В.
59
Ніколаєв О.
129
Ніфонтов В. О.
137
Новиков А.
61
Новикова М.
114
Новицький М.
40, 173
Новицький П.
29
Новікова Л.
77
Новіцький Ю.
23
Нола Дж. Д. да
91
Овдієнко К.
44
Оверченко К. Г.
46
Одудько Т.
66
Оккенгейм И.
164
Окуджава Б.
161
Олесь О.
37, 41, 58,
68, 82, 97, 104,
112, 114, 167
Олійник Б.
4, 31, 92
Олійник В.
179
Олійник В. Ф.
169
Олійник М.
64
Ольховенко Ю.
81
Опальчук Т.
79, 82
Опанасюк О.
29, 67
Орач О.
63
Орлов В.
114
Орлов Я.
64
Осадчий О.
4
Осадчук П. 37, 38, 77, 93
Остапенко А. Д.
168
Островерхий І.
114-15
Островерхий І. Л. 107-08
Островой С.
61

Островський А.
129
Островський В. М.
4
Островський М.
102
Островський О.
71
Островський Ю.
84
Ошанин Л.
61
Павелко П.
102
Павленко-Кравченко М. 41
Павлик І. В.
138
Павличко Д.
4, 12,
26, 28, 31, 63, 64,
67, 92, 95, 96, 114,
121, 175
Павлова М.
91
Павловська А.
65
Павловський Г.
13
Павлюченко С.
69
Паганини Н.
164
Паганіні Н.
149, 151
Палієв Д.
171-72
Паллавичини В.
161
Палятинський Й. Я.
40
Панайотова Л.
164
Панин П.
164
Панич Ф. В.
41
Паниченко В.
77
Паниченко Л.
63
Панічева О.
46
Пантус А.
90
Пантюхин Н.
61
Панченко П.
44
Паронов В.
96
Паронова М.
77
Пархоменко О. 84, 87, 95
Пархоменко Т.
97
Парцхаладзе М.
85
Паршина Л.
29
Пасічна К.
82
Пасічник В.
29
Пастернак М.
52
Пастух Т.
81
Пастушенко А. С.
4, 42
Пастушенко Л.
42
Патра С.
41
Патрус-Карпатський А. 68
Паулс Р.
160-61
Пахебель Й.
129
Пахльовська О.
37

Пацкань І. В.
71
Пашкевич А.
4, 57, 61, 62
Пашко А.
37
Педан Н.
47
Пекар О.
68
Пелех Ю.
42
Пелих С.
88
Пелэнягрэ В.
161
Пенюк О.
77
Перголезі Дж.
71, 91, 170
Перебийнос П.
42
Переверзев А.
39
Перелісна К.
79, 82, 88,
92, 93, 96, 167
Переяславець В.
41, 84
Перселл Г.
160, 165
Петерс И.
161
Петренко М.
29, 31, 88,
114, 175, 179
Петренко О.
44
Петриненко Т.
4, 29,
67, 179
Петрів М.
41, 80, 97
Петров А.
161
Петров М.
44
Петров Ф.
95
Петровська Т.
97, 98, 104
Петровцій І.
68
Петрушевський В.
13
Петтолетті П.
165
Печериченко Л.
44
Пешетті В.
179
Пєнкіна О.
167
Пиаф Э.
161
Пивовар К.
42
Пивоваров В.
164
Півньова Г.
89
Підгірянка М. 63, 75, 79,
80, 88, 90, 92, 93, 95, 110
Підлісна К.
38
Пікус О.
105
Пінчук О.
38
Піпаш-Косівський В. 45
Піров І. В.
170
Пір'ян В.
38
Пітерсон О.
134
Плакида І.
84
Плаксєєв В.
44
103

Плашкевич М.
27
Плещеев А.
91
Плішка А. В. 16, 22, 67, 72
Плутенко Г.
152
Пляцковський М. 12, 114
Побелян М.
87
Подберезский М.
114
Подвала В.
84
Пожлаков С.
114
Познанська М.
75, 82,
84, 85, 98, 114
Позняк В. Й.
128
Позняк Г.
88
Позняк Н.
97
Поклад А.
114
Поклад І.
4, 31
Поклад Н.
37
Полєвіков І.
44
Полєвіна О. М.
46
Полинюк В.
103
Полисский Ю.
47
Поліщук В.
66
Полонский С.
160
Полонский Я.
71
Полонська М.
112
Полтава Л. 31, 75, 92, 95
Польський І.
85
Поляк С.
31
Полянський Я.
64
Пономаренко М.
79,
82, 88, 90, 96, 114
Пономаренко М. І. 107-08
Попатенко Т. 84, 159-60
Попов В.
71, 150
Попова М.
47
Попович А.
179
Попович В. В.
45
Попович О.
45, 88
Попюк Р.
106
Пороцький В.
134
Потапенко О.
98
ПотикевичЗаболотна М.
66
Правдюк О.
69
Працюк В.
43, 44
Працюк Л.
44
Прач І.
84
Преображенський Ю. 134
104

Пресняков В.
161
Пригара М.
12, 95, 98
Прима Л.
161
Природна Н.
46
Присухіна З.
115
Прокоп О.
3
Прокоф'єв С.
85
Простопчук В.
37
Прохорова Л.
31
Процев'ят М.
8
Проценко В.
41
Птахов М.
42
Пугачева А.
161
Пуленк Ф.
91
Пустовий І.
31
Пушик С.
4, 114, 175
Пушкар Б.
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А в болоті косар косить
А в Варшаві в кам'яниці пили
хлопці-ремесниці
А в горобейка
А в душі усі такі молоді
А в дядька, дядька пуд окном ямка
А в Єрусалимі дзвони задзвонили
А в Києві вогонь горить
А в містечку, на риночку, музики
іграють
А в мого батька на дворі
А в нашого Дріхмана
А в нашого пана під хатою дерево
А в нашого свата
А в неділеньку вранці
А в неділю пораненьку
А в пана, в пана собака п'яна
А в перепілки та голівка болить
А в печі пироги печуться
А в погоду жито жнеться
А в полі береза
А в полі береза, а в полі білява
А в полі коноплі близько дороженьки
А в полі корчомка
А в полі могила
108

7
7
182
51
7
2
9
7
1
182
7
5
7
7
7
7
2
7
1, 4
7
7
166
7

А в полі, полі
А в полі пшениця
А в сій хаті Ісус Христос на
покуті вечеряв
А вже весна
А вже весна красна
А вже йде та вже й недалечко
А вже осінь
А вже ясне сонечко
А вітер віє та й повіває
А всі гори зеленіють
А вскрикнули ангели
А вчорашной ночі
А до мене хлопці щовечора ходять
А до отчого порога повертаю я
А з України новая зоря
А за любов ми платим пізно
А заграй мені, Іванку
А казали вражиє люде
А казали, що дружка багата
А калина не верба
А летів ворон да через Крим-город
А метелиця
А ми люди подорожні
А ми удвох
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84
1
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41
112
1
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2
1
44
2
57
88
9
9
4
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А ми що схотіели
А мій батько, як цвіт
А мій чоловік
А може це любов
А муй милый такый быв
А на Меланки увечорі
А над вертепом
А нікому так не добре, як мені
А новая радість світу ся з'явила
А ти гадаш, мій Андрійку
А ти не знав
А ти подумай
А троянди квітують осінні
А у мої миленької
А утро прекрасно
А чи є, чи нема
А чому?
А що далі
А що нам було з нащада світа
А я вчора в куми
А я козак, зовуть Воля
А я люблю Прикарпаття
А я у гай ходила
А як Ілька ми женили
Аби ти знав, чоловіче
Август любви
Авдарылды Чатырдагъ
Аве, Марія
Аврора
Азбука
Ай, люлю, котки два
Акація
Акварельки
Аккордеон
Аленушка
Алилуя
Алтарь любви
Алтын чанакъ
Ангел Божий
Ангел Божий із небес
Ангел вопіяше
Ангел любви
Ангел пастирям мовив
Ангели в небі
Андаманское море
Антисемиты
Антін веретін
Ану, дівки, Шума заплітати
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Апостоли святії
18
Аромат пісень п'янкий
41
Архистратиже небесних сил
18
Ассоль
19
Атлантика
49
Афганістан
101
Ах, дивіться, браття, небо червоніє
2
Бабай
116
Бабине літо
57, 82
Бабусина помічниця
55, 144
Бабусині казки
88
Бабусині очі
98
Бабусі
81
Бабусі до свята
76
Бабусю рідненька, ти всім помагаєш
1
Бабуся
88
Бабье лето
32, 49
Бажання
179
Байда
166
Байдарская долина
59
Байрам
34
Балада про білу яблуню
57
Балада про Віктора Хара
175
Балада про дві скрипки
175
Балада про Жовті Води
41
Балада про мальви
4, 175
Балада про отчий дім
175
Балеринка з порцеляни
106
Балет
102
Баллада о красках
61
Баллада о празднике "Суккот"
47
Бандуристе, орле сизий
27, 64
Бандуронька плаче
59
Барабанщик
84
Барви осені
115
Барвінок
46, 79
Баркарола
26, 64
Батьківська криниця
97
Батьківський край
98, 101
Батьківщина
97
Батьківщина співуча
31
Батьківщино моя
175
Батько по саду ходить
1
Батькова хата
41
Батькове серце
41
Батькові літа
30
Батьку мій
42
Бахтым коъккоъзли
34
109

Баштаночка
35
Бджілка-трудівниця
115
Бджоли гудуть
75
Беда, что любовь не ушла
47
Без верби й калини...
97
Беларусь
59
Белозерский вальс
44
Белоснежный скакун
59
Белочка
76
Белый вальс
59
Бентежні журавлі
63
Берег пам'яті
38
Бережіть вогнище
98
Берези-обеліски
62
Березка
71
Березневе свято
76
Березы
61
Берізка
51, 80
Бескиде зелений
8
Била мене мати
3, 27
Бігла теличка
182
Бігла теличка через дядьків двір
7
Бігли коні через степ
57
Біда за бідою
1
Біда мені, жура мені
1
Біда мені, мамцю, біда над бідою
1
Біда тому чоловіку...
3
Біду-м собі купила
69
Біжать літа, летять неспинно
46
Біжить дівча
41
Біла березонько, чого схилилася?
1
Білесенький сніг
107
Білий серпанок
175
Білий сніг на зеленому листі
4
Білі каштани
4
Білі лебеді
4
Білі метілі
37
Білі птиці снігів
57
Білі скрипалі
37
Білі троянди
26, 37
Білосніжна заметіль
46
Білосніжний бузок
46
Біля вечірнього багаття
41
Біля вічного вогню
44
Біля річки
78
Біля річки Стрипи
94
Біля шкільного вікна
63
Благовіст
67
110

Благодарю
33, 39
Благослови, мати, весну закликати! 182
Блажен муж
60, 64
Блюз прадавньої розлуки
88
Бобер
79
Бобик
84
Бог Предвічний
21
Бог Предвічний народився
2
Бог ся рождає
2, 21
Бог хочет, чтобы я
33
Богом данная пристань
59
Богородице Діво
64
Богородице Діво, радуйся
60, 109
Богородице, до Тебе
60
Богородице, до Тебе нині прибігаєм 64
Бодай здорові були
9
Бодай ся когут знудив
3, 69
Боже, дай зрости
75
Боже, послухай благання
18, 28
Боже, тиші дай
37
Божий Син народився
31
Божі чесноти
94
Божья коровка
111
Болить мене головонька ізранку
1
Болить мене головочка
5
Болячівські жалі
65
Борщівська Божа Мати
94
Боюсь я любви запоздалой
59
Брат кала сестри седить
9
Братерське коло
175
Бубон
84
Бубонці
85
Був у мене чоловічок
9
Буває часом
88
Бувайте здорові
4
Бувайте здорові, шляхи та дороги
1
Буде діточкам узвар
79
Буде новий день над Україною
80
Будем добре вчитись
115
Будем козаками
93
Будем молиться!
33
Будеш, мамко, сумувати
5
Будує хатку їжачок
108
Будь для мене сонечком
83
Будь здорова, полонино
3
Будь счастливой
49
Будь у долі моїй
38
Будьмо знайомі
87

Буквар
81, 95, 102
Букварикове свято
81
Буковино
43
Буковино, Буковино
5
Буковино моя мила
5, 43
Буковино, ти зелена Ляно!
43
Буковиночка
103
Буковинська зіронька
103
Буковинська полька
43
Буковинське вісілє
43
Буковинське танго
43
Буковинський наш край смерековий
40
Букринский плацдарм
63
Була в бабки курка рабенька
7
Була в мене парова машина
4
Була перепілка
5
Була собі вдова, мала дочку й сина
1
Були ми в дорозіе
9
Було в багача та й одне дівча
1
Було і літо, й пізня осінь
57
Було личко, личко, як яблучко
1
Бунтівливий Тарас
59
Буркотун
107
Бурулька
107
Бурштинова казка
42
Бурштинові ключі
81
Буряк
107
Буярине, гобніми мене
9
Была любов, была
3
Было время, пела
32
Было счастье
53
В Вифлеємі днесь Марія
2, 21, 22
В Вифлеємі новина
2, 21, 22, 29
В Вифлеємі радість ся з'явила
18
В Вифлеємі тайна сталась
21
В Вифлеємі у вертепі
18
В Вифлеємі у містечку
2
В Вифлеємі у печері
2
В вишневому саду
27
В Гамериці стежка шутрувана
28
В гаю зелененькім
28
В гаю зелененькум
3
В горах грім гуде
4
В гості до мишки
79
В далині за селом там живе красуня
4
В долине чайной розы
113
В долину, в долину
5
В долину, женчики, в долину
1

В Єрусалимськім храмі
18
В забутому саду
26
В здоровім тілі дух здоровий
81
В зеленум гайочку
3
В капустини — іменини
88
В ліс зелений по горішки вранці
я ходила
8
В лісах дрімучих на Волині
64
В лісі пахне свіжа хвоя
12
В маминому дворику
114
В мене є матуся
115
В мого батенька красна дівонька
2
В моей душе
35
В моєї пісні — два крила
83
В моєму саду айстри білі
4
В молитвах Неусипающую
Богородицю
10
В Монастирищенськім краю
38
В Назареті зацвіла лелія
18
В нас верби не вродили
9
В небі зіронька зітхає
107
В неділю раненько
1, 5
В новім граді Вифлеємі
2
В обливаний понеділок
95
В осенние дни
32
В осіннім гаю
81
В осіннім хороводі
82
В память сердца
47
В полю конопельки, гей, близько
доріженьки
7
В ритме танца
20
В родном краю
32
В рождественскую ночь
19
В саду вишенька вкоренилася
1
В саду зозулька кує
5
В славнім місті у Славуті ходять
дівки полком
7
В сорок першім році
4
В стаєнці на сіні Христос ся родив
21
В степу
78
В степу широкому біля Асканії
44
В тебе тільки раннє літо
175
В цей день твоїх іменин
42
В церковь с мамой
33
В час причастя Святих Тайн
18
В чистому полі сам плужок ходить
2
В Чорне море кров Дніпром тече
4
В яслах лежить
2, 18
111

Важка задача
106
Вальс
113-14
Вальс випускників
38
Вальс торжествующей Любви
39
Вальс ужгородських вулиць
68
Вареники
67
Василек
32
Ватра
175
Вдивляюся в небо
94
Ведмедик
105
Ведмежаткова колиска
82
Ведмідь
19
Ведмідь-ласун
95
Ведмідь-сонько
89
Великдень
92
Великий Пророче
18
Великодні дзвони
41
Великое братство Победы
39
Величальна "Львівській політехніці"
64
Величальна малечі
87
Величальна Херсонові
44
Венеция ночью
91
Верба
4, 32
Вербички
93
Вербова гілка
94
Вербова гілочка Тараса
41
Вербовая доско, гнися й не ломися
7
Вербово-тополиний мій Херсон
44
Вересень
41, 82
Вереснева чудасія
175
Вересневий дзвоник
63
Верная любовь
47
Вернись із спогадів
175
Верталися гуси
57
Вертають лелеки
114
Верховинко!
45
Верховино, світку ты наш
3
Весела зима
117
Весела пісенька
38
Весела світу новина нині
22
Весела святкова
85
Веселая нам новина стала із небес 21, 22
Веселе ведмежатко
76
Веселе каченятко
90
Веселе море
98
Веселий букварик
95
Веселий дельфін
106
Веселий котик
102
112

Веселий хоровод
117
Веселий ярмарок
82
Веселися, украсися
22
Веселі гуси
85
Веселі дударі
112
Веселі жабенята
87
Веселка
101, 105, 114
Веселка щастя
88
Веселковий дощик
110
Веселу новину днесь послухайте
2
Веселый ежик
111
Веселяночка
104
Весенний вечер
114
Весенняя гроза
59
Весенняя песенка
73
Весілля
4
Весільна сукєнка
43
Весна
40, 71, 88, 92, 110, 114
Весна весела
115
Весна планеты опаленной
59
Весна прийшла!
58
Весна-кобзарочка
92
Весни минулої не жаль
66
Весни Придніпров'я
44
Весно-підгірянко
30
Весняна мрія
41
Весняна пісенька
77, 88
Весняна пісня
29, 110
Весняна хороводна
85
Весняне
41
Весняне сонце
112
Весняний етюд
83
Весняний легіт
95
Весняний перецвіт
42
Весняний ранок
76
Весняний сон
115
Весняні квіти
66
Весняні краплини
84
Весняні мрії
20
Веснянка
4, 41, 85, 88, 92, 103, 112, 182
Весняночка
38
Весняночка-паняночка
7
Весняночко-паняночко
1
Ветераны
61
Вечер
71, 91
Вечер на рейде
61
Вечерай, Галочка, тую вечерю
9
Вечери Твоєя Тайния
18

Вечерняя песня
91
Вечір
91
Вечір гномів
88
Вечір зорі засвітив
51
Вечір на дворі
4
Вечір над Унавою
51
Вечірній етюд
46
Вечірній Київ
45
Вечірній Херсон
44
Вечірня молитва
19, 75
Вечірня пісня
41, 43, 103
Вечный огонь
62
Вечоріє в полях
44
Вечорниці
35
Вже вересень
114
Вже літо
84
Взяв би я бандуру
27
Ви бачили, як яблуні цвітуть
41
Вибіг козел із нових ясел
7
Видів Бог
2
Виє, свище завірюха
116
Вийди, вийди, Галочка, погледимо
9
Вийди, вийди Іванку
182
Вийди, вийди, молоденька
5
Вийди, вийди, сонечко
75, 85, 182
Вийди, Грицю, на вулицю
27
Вийду ніччю до води
66
Вийду я на вулицю
9
Вийду я на гору
1
Вийся, вийся, хмелю, високо
да на тичині
7
Вийся, вийся, хмелю, да високо
да на тичину
7
Вийшов місяць погуляти
108
Вилетала галка
9
Вимітай, батеньку, чисто двір
7
Вино, вино, червененьке
28
Випила, закусила
9
Випускникові
46
Виростай, калино, в зелен-лузі
83
Виростай, мій сину
51
Виростеш ти, сину
64
Виряджала мати сина
5
Висівав хтось в небі зорі
42
Витай, Ісусе
2, 18, 21, 22
Витай між нами
18
Витягни жало
100
Вихваляйте доли, гори
18

Виходила мати на високу гору
4
Виходь мати з віеком
9
Вишенька
44
Вишивальниця
81
Вишиванка
4, 40, 88, 114
Вишиванка від мами
42
Вишитий рушник
5
Вишневий цвіт
101
Вишні
4
Вівці мої, вівці
4
Від "А"до "Я"
104
Від зими до зими
95
Відвідини діда-мірошника
112
Відгомоніло
46
Віддавайси, дівчиночко
5
Відлітали журавлі
175
Відлітають таки журавлі
83
Відлуння твоїх кроків
175
Відмітаю біди від порога
46
Відродимо рідну мову
41
Відчинилося життя
31
Віє вітер з-під воріт
112
Візьми, Маріє, нас в опіку
88
Візьми під свій покров, Маріє!
94
Віконниці кленові
4
Вілетіла канариця з-за моря
5
Вінок Кобзареві
95
Віночок
105
Вінцями слави
18
Вір, моя хорошая
41
Вірую
60
Вірю в Україну
45
Вісімнадцята весна
44
Вістку голосить
60
Вітальна
117
Вітальна місту
101
Вітер віє, да вітер завіває
7
Вітер не повіє, листом не колише
7
Вітре, чому завиваєш?
65
Вітрик
104
Вітряк
38
Вітя, Вітя, вітікар
182
Віхола
88
Вічна пам'ять
101
Вічная пам'ять
26
Віють вітри, віють буйні
4
Вклонись, Україно
65
Вновь зацветают сады
32
113

Во Вифлеємі зоря сіяє
2
Во Вифлеємі нині новина 2, 18, 21, 109
Во лузях
71
Вовки
98
Вогні
41
Вогні Львова
175
Вогні новорічного свята
102
Вода, вода холодная
85
Водить квочка хороводи
116
Водограй
4, 175
Возвеселімся всі разом нині
2, 21, 22
Война
61
Воли випрягаю
5
Волинські озера
41
Волиняночка
4
Волошки
52
Ворона
19
Восени
84
Воскресіння
92
Воспоїм днесь пісню новую
2, 18
Вот, родился Христос!
33
Вот солдаты идут
61
Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова 114
Впали роси на покоси
4, 31
Вперед, вперед, Україно
6
Вперед до мети, Україно!
42
Вранье
19
Время
47
Все как обычно
46
Все мине
46
Все мы дети войны
47
Все попід луги, все калинові
2
Все, що бачиш
88
Все это было
39
Вселенная, веселися
2
Всесвітнюю славу
10
Всі днесь заспіваймо
2, 18
Всі разом співаймо
2
Всі Тя хори
18
Всівся одуд на дубу
108
Всміхнеться село
38
Всміхнулось сонечко мені
83
Вставай, вставай, господарю
2
Вставай, Україно
28, 46
Встає Україна
44
Встає хмара з-за лиману
64
Встала весна
91
Встану я раненько
1
114

Всупереч надії сподіваюсь
Всьому свій час
Всю жизнь любовь искала...
Вчительська доля
Вчитися не хоче
Вчора була козацька неділя
Вчора звечора сталась новина
Вчора рук
Вчора-м ишла травков
Гадали дівчата
Гаданочка
Гадяцька полька
Газдиня
Гайда, кумо
Гайдамацька пісня
Гайчі, сынку, гайчі
Гайчі тобі, гайчі
Галичаночка
Гальярда
Гандзя
Гандзя-бандзя кучерява
Ганнуню, люлі
Ганцьо, не дрымай
Гарна наша Україна
Гарний танець гопачок
Где живет дюймовочка
Гей, браття-опришки
Гей, весна іде!
Гей, ви, козаченьки
Гей, горами волонькы
Гей, до танцю!
Гей, зі Львова до Мукачева
Гей Иване, Иване
Гей, ішов чумак через Крим-базар
Гей! Козацька наша воля
Гей, мати, мати
Гей, на высокув полонині
Гей, наливайте повнії чари
Гей, Поділля!
Гей, рости, хмелю, рости над водою
Гей, соколи
Гей, степами
Гей, там, у полі
Гей, у лузі
Гей, чи ти там дома, пане господарю?
Гей, шуми, Великий Луже
Гей-но, козаченьки
Героям слава

41
82
47
88
90
1
5
3
3
53
8
19
88
42
64
3
3
115
91
4
182
1
28
85
182
53
7
84
4
28
91
4
3
7
81
1
3
4
106
7
43
4
4
68
2
4
51
75

Гиля, гиля, сірі гуси
4
Гиля, гиля, сірі гуси, додому
1
Гимн детей войны
59
Гимн музыкального союза
59
Гимн степной Украине
53
Гимн школе-интернату № 1
г. Краматорска
113
Гілочка України
63
Гімн гімназистів
103
Гімн Житомира
65
Гімн Монастирища
38
Гімн нобельських лауреатів
42
Гімн професійно-технічної освіти
101
Гімн Україні
53
Глибока кирниця
69
Говорить мені чи ні?
87
Говорить Україна
38
Го-го-го, коза
2
Годі, хлопці, спать
51
Годівничка
117
Гойда, гойда, гойдаша
182
Гойдалочка
79, 86, 89
Голопристанська земля
44
Голос батька
41
Голосіння
37
Голубе
46
Голубе танго
37
Гоп, гоп
84
Гопа-гопа, чуки-чуки
182
Гопак
79, 88
Горда, горда, гордивонька
1
Горе доброму молодцю
7
Гори Довбуша
68
Гори, душі багаття!
83
Горидуб
99
Гори-полонини
45
Горить зоря над обеліском
41
Горі селом, долі селом
3
Горівочко оковита
5
Горіла сосна, палала
1
Горіше, горіше
64
Горнусь до тебе, Україно
43, 64
Горные вершины
12
Горобинонька
83
Горобчику, пташку, пташку
5
Горобчику, сватку, сватку
1
Город
73
Город с сединой
59

Гороскопи
30
Горщик
79
Горы Афгана
59
Горят стремительные звуки
46
Господарі-діти
88
Господарю, Бог тебе кличе
2
Господи, помилуй нас
4, 179
Господи, я с Тобой навсегда
73
Господиня гарна я
4
Господиня рано встає
2
Господь Бог Предвічний
2, 22
Господь вознесеся
18
Господь Царює
60
Гості грудня
96
Грає веснонька
92
Грай, бджілко
79
Грай, музико
42, 60
Грають музики
88
Гребіть, гребці, на пана
7
Гречаники
4
Грибочки
115
Гриміли бандури
26
Грицько-тицько
182
Грушевий узвар
41
Гуляв чумак на риночку
4
Гуси
4
Гуси пролетіли
82
Гуси-лебеді
101
Гуска
79
Гуцулка Ксеня
31, 62
Гуцулочка
4
Гуцульський вальс
26
Да благослови, Боже
9
Да гремить небо
18
Да жила вдова на Подолі
7
Да ішла Галочка до венца
9
Да ішли три козаки з України
7
Да ішли турки з татарами
7
Да їхали чумаченьки
7
Да й одцарствовала я
7
Да й рибалочки, да й молодиє
7
Да калина-малина
9
Да летів сокіл із Києва да на Дін
7
Да майданнику, окаяннику
7
Да насіяно, да наорано
7
Да ой гаю мій зеленесенький
7
Да ой запой, запой
7
Да пила, пила Лимарівна на меду
7
115

Да рости, хмелю, над водою
7
Да рядися, Федорко, рядися
7
Да седить свіетилочка ік стеніе
9
Да случилася да пригодонька
7
Да татарин, браток, татарин
9
Да туман полем полягає
7
Да ходить котик по земліе
9
Давай любить Иисуса!
33
Давай отбросим все условности
46
Давайте вместе петь
113
Давайте не будем лічити літа
36
Давня пісня
88
Дай же, Боже, неділі діждати
7
Дай же нам Боже, да Покрови діждати
7
Дай ми, мамко, иголочку
3
Дай ня, мамко, дай ня
1, 3
Дайте-бо жить
41
Дала мене моя мамка
5
Дала-с мене, мамцю
69
Далина
175
Дар нині пребогатий
2
Даринка
75
Даринчині нотки
102
Дарує день
83
Дарунок
107
Дарунок матусі
103
Дарунок татуся
89
Два береги
52
Два веселі павучки
90
Два голубы воду пили
3
Два і два
87, 95
Два кольори
62
Два перстені
175
Два півники щедрували
81
Два ясени
65
Дві веселі парасолі
108
Дві дівчини
4
Дві ластівки
114
Дві матері
98
Дві матусі
63, 115
Дві парасолі
107
Дві смерічки
112
Дві хмароньки
82
Двое
34
Де горы нашы
28
Де ж ти, Кармалюку
7
Де живе Дід Мороз?
81
Де згода в сімействі
4
116

Де зелені хмари яворів
77
Де моя весна?
51
Де моя любов
106
Де музика бере начало
31
Де нам любо?
80
Де призначити зустріч
26
Де стояло літо
82
Де терня, там терня
3
Де ти, бурлак, забарився
7
Де ти взялась? Скажи: з якого дива
57
Де ти, доню, барилася
69
Де ти живеш?
78
Де ти, калино, росла
1
Де той дядько Йосип
9
Де шепталися смереки
35
Дебора
47
Дебют
41
Девіз Каменяра
64
Девочка Надя
19
Девяносто ноль один
32
9 мая
61
Дедушка Мороз
73
Декабрь, декабрь
32
День, день, білий день
28
День, день, білый день
3
День з тобою
175
День народження
95
День народження у мами
55
День народження України
101
День памяти
61
День Победы
61
День Рождества
33
Деревце роду
167
Держитесь, ветераны
61
Десь тут тая да даруоженька
9
Десь узявся в нирках камінь
4
Джерело
51, 80, 83, 97
Джерельце
105, 108
Дзвени, моя бандуро
167
Дзвенить у серці струна
51
Дзвіночки
107
Дзвіночок синій
88
Дзвінчині пісні
88
Дзвони батькових криниць
62
Дзвонять дзвони
28
Дзень-дзень, жайвороночку
116
Дзюрчать — дзвенять струмочки
114
Диби, диби, диби-би
182

Дибки, дибки
84
Дива...
45
Дивин вечір, дивин вечір
1
Дивись, яку любов нам дав
12
Дивлюсь я на небо
31
Дивна гроза
42
Дивная новина
2, 18, 21
Дивная новина днесь ся являє
18
Дивний Петрик
108
Диво сталось
107
Диво у ставку
99, 114
Диво-журавель
112
Диво-квітка
53
Дивуються люди ще й близькі сусіди
1
Дика груша
57
Дикарка
53
Дикий мед
42
Димить туман
62
Дитиночка хоче спати
5
Дитинства криниця
83
Дитинство
101
Дитя войны
39
Дитяча величальна
93
Дитячі мрії
114
Діва Марія церков строїла
2
Діво Пресвятая
103
Дівоча доля
63
Дівоча пісня
29
Дівочі мрії
29, 63
Дівчата, дівчата
42
Дівчина і смерть
26
Дівчина-горянка
45
Дівчина-калина
52
Дівчинка маленька
46
Дівчинонько мила
5
Дідів портрет
96
Дід-Мороз
75, 84, 87
Дідова криниця
46
Дідова ложка
78
Дінь, динь
182
Діти степів
93
Днесь владика тварі
10
Днесь іде Ісус на ріку Йордан
21
Днесь іде Ісус на ріку на Йордан
22
Днесь на Рождество Христове
2
Днесь поюще
2
Днесь Христос на Іордан приіде
10
Дніпровський вальс
44

До верб і тополь
54
До калини
97
До мене, до мене, кавалєри
5
До Миколая
110
До Пречистої Діви Марії
18, 30
До саду, дівчата
28
До Святого Миколая
96
До стіп Твоїх впаду я
94
До тебе, мати, прибігаєм
88
До України
44, 97
До школи
95
До шопи йдіть, пастирі
22
Добра бажаймо
96
Добре пісні співають, повечеравши
7
Добре тому коса косить
3
Добрий вечір
9, 43, 81, 96
Добрий вечір, зайчику
110
Добрий вечір, люди
31
Добрий вечір, сусідонько
5
Добрий вечір тобі, господарю!
2
Добрий вечір тобі, пан хазяїн
9
Добрий вечір тобі, пане господарю
1, 2
Добрий вечір, щедрий вечір
85
Добрий день
83
Добрий день вам, люди!
83
Добрий ранок, матусю
55
Добрий Святий Миколаю
96
Добрі тому в Гамериці
28
Доброго вам ранку!
80
Доброго ранку
44
Доброе сердце
111
Дождик
59
Дожени вітерець
114
Доле моя
44
Долиною туман тече
64
Доля
46
Домой
49
Донці
41
Доню, донечко
65
Допоки музика звучить
103
Допоки ти поруч
37
Дорога додому
106
Дорога матусю, мамо
51
Дороге ім'я
41
Дороги
61
Дороги, дороги
40
Дорогому учителю
73
Дорожчої нема
80, 88
117

Дослуживси жовняр слави
5
Достигає калина
44
Дочекайся мене
37
Дощ надумав налякати
107
Дощ надумав налякать
108
Дощик
31, 42, 84, 114
Дощик в саду
82
Дощик, дощик
4
Дощик накрапає
4
Дощику, дощик
91
Дощові нотки
104
Древньому Ужгороду
68
Дрібний дощик накрапає
5
Дрібушечки
84, 182
Дружба
19
Дружині
41
Дружная песенка дружных друзей
111
Дружня порада
41
Дружок каравай несе
9
Друзі
79
Друзьям людей — деревьям
32
Дуби похмурі й мовчазні
41
Дуда
112
Дудочка
19
Дуже рано зоря зоряла
2
Дукач
78
Дума
64
Дума про Довбуша
26
Дума про Івася Коновченка
7
Дума про козацькі могили
26
Дума про поле
57, 65
Дума про трьох братів Азовських
7
Думала смерека
114
Думки відлинули у вирій
42
Дунай-ріечку перейшли
9
Духмяна акація
51
Душа жіноча
46
Душа щемить
41
Душе Святий
18
Дым
114
Дядько Дощ
90
Дядя Лева
47
Дякую, мій Боже, Тобі
94
Дякую, світе
83
Дятел
75, 84
Ева
47
Еврейские женщины тоже царицы
47
Ежик
76
118

Ей завидует весна
44
Елегія
36, 175
Если настроение упало
33
Если ты со мной
47
Еще зима, и вьюга
39
Є в полі річенька
4
Є жінки — немов зірки небесні
63
Єдна мати сына мала
3
Єлисавет
46
Жабенятко-інтурист
106
Жабка
86, 90
Жадана
52
Жайворонку
112
Жала, жала пшениченьку
1
Жала Лесюня шовкову траву
2
Жалем прибитий
18
Жалі мої, жалі
28
Жалуй мене, моя матюнка
9
Жаль меніе, мая мамка, тебе
9
Ждемо шпаків
95
Женчичок-бренчичок
71
Женщина, покинутая Дон Жуаном
46
Живая вода
49
Живет любовь
53
Живи Вкраїно
80
Живи, Україно
75
Живіть у злагоді
41
Живу у рідній Україні
30
Жизнь прекрасна
73
Жила собі вдова, та вдова молода
1
Житечко махай, махай
1
Жити і дружити
93
Жито, мамцю
4
Жито, мати
4
Жінок не обнімайте, не мужчини
37
Жіноче свято
41
Жовтень
82
Жовті ружі
30
Жолудь
99
Жоржини
98
Жук-жученко
12
Журавка
29
Журавли 2006
39
Журавлик
82
Журавлина доля
5
Журавлина пісня
46
Журавлині заручини
68
Журавлині ключі
29

Журавличок
114
Журавлі
95, 97, 98
Журавочка
4, 114
Журилася мамка мною
3
Жучок
84
З высокої полонины
3
З нами, молода, з нами
5
З неба зіронька зірвалась
108
З небесних країв
10
З Новим роком!
81
З рідної хати
97
З Різдвом Христовим
42, 81, 96
З тобою
77, 93
З того боку ярку
3
З Чернівців в долину
43
За видноколом — тільки літо
57
За воротами глибока яма
5
За все в житті платити треба
54
За все тебе спасибо!
47
За гаєм-розмаєм
4
За горами гори високі
1
За горами сонце заходить
4
За горою високою
3
За горою вогонь горить
1
За горою, де дзвін дзвонить
2
За горою сонце сяє
7
За далекими плесами
57
За доброю струною
62
За лісом, за гаєм
4
За нашим стодолом
71
За нашою слободою
9
За ріками, за водами
5
За селом веселим
1, 2
За Сибіром сонце сходе,
там Кармалюк ходе
7
За Сибіром сонце сходить, а ви,
люде, знайте
7
За Сибіром сонце сходить, а ви,
хлопці, знайте
7
За Сибіром сонце сходить, хлопці,
не зівайте
7
За собою спалюють мости
38
За тихим Дунаєм
9
За удачей
49
За Україну
45
За черемховим спалахом білим
57
Забілів від снігу гай
109
Заблукало літо
12

Забодаю комара
59
Забудь печаль
43
Забута земля
28
Заведи мене, мая матюнко
9
Завивальничка плаче
9
Завітайте в Буковину
40
Завітайте в наш Фастів
51
Завітала осінь
82
Завішу я колысочку
3
Заворожений світ
37
Заглядає зіронька в криницю
108
Заглянув серпень
41
Загнала я маргу
3
Заграй ми, цигане старий
4, 43
Заграй, циган тоту новту
3
Загубила
41
Задзвенів дзвін милозвучно
2
Задивлюся на Березний
68
Задощило
36
Задумав я си женити
5
Заєць, кріт і їжачок
75
Зажурилась перепілонька
5
Зажурилася, засмутилася
5
Заиграй нам полечку
19
Зайди, місяченьку
1
Зайчик
3, 19, 75, 84
Зайчик спати захотів
90
Зайчик та капуста
82
Зайчиків сум
108
Зайчикові вуха
96
Зайчику, зайчику
182
Зайшло сонце за віконце
1
Закавала зезуленька
9
Закарпатський триптих
71
Заквітчали дівчатонька
4
Заколдована любов
46
Заколядуймо в нашій хатині
5
Закон тяжіння
97
Закохалася
4
Закохалася я
53
Закружляло листячко
115
Закувала зозуленька в саду на помості
4
Закувала зозуленька на стодолі, на розі
4
Зал ожидания
46
Залишені квіти
175
Залізняк
166
Залітай, залітай
69, 179
Замела метель, завьюжила
53
119

Замели сніги
63
Замок призрачной любви
53
Замрія весен
51
Запаль, мила свічку
3
Запахи Дикого Поля
46
Запашний хлібчик
115
Записочка
107
Запитаймо себе
65
Запізнилась ружа розцвісти
5
Заплакала родиночка
5
Заповедь № 10
33
Заповіт
166
Заповітна земля
41
Запорожці
88
Запорожці, ви добрі молодці
7
Запроси до танцю
175
Запроси мене у сни
175
Запросини
102
Запрошення
117
Запрягайте, сваточки, підводу
42
Запряжу я коня свого
5
Заржали сіериє коніе на стайніе
9
Зароди, наша ниво
44
Заря лениво догорает
91
Засвіти, місяцю
1
Засинай, моє дитятко
94
Засівала мама поле полотняне
46
Засіяв над сонце
18
Засіяла зоря
2
Засоромилися
102
Заспівав на Бугом соловейко
101
Заспівай же пісню, мамо
106
Заспівай мені, мамо моя
4
Заспіваймо пісню, гуцули-краяни
5
Засумуй, трембіто
4, 60
Затанцюймо разом
19, 20
Затишье
46
Затопив борсук в печі
107
Зацвиетала калиночка квіеточками
9
Зацвіла акація
41
Зацвіла в лузі лоза
7
Зачарований промінь
35
Зачаровує музика совість
46
Зачекай, козаче
44
Зашуміли лісы
28
Защебетала, гей, ластівонька
2, 18
Збережіть кохання
42
Зберіть мене, моя мамко
5
120

Збігає осінь
36
Збудись, могутня Україно
64
Звали нас віелець вити
9
Звездный вальс
111
Звізда ясна
2
Звістку голосить
2
Звонари
59
Звонок маме
47
Згадай мене
38
Згадка про школу
46
Згадую долю
101
Здійсниться все
88
Здравствуй, Бог!
33
Здравствуй, школа наша
73
Здрастуй, мій краю
44
Здрастуй, новий рік
88
Здрастуй, рідна школо
38
Здрастуй, школо!
104
Зелен гаю
112
Зелена пісенька
175
Зеленая да дубраванька
9
Зеленая рута
8
Зеленая смародина
9
Зелене листя
4
Зелений дзвін
175
Зелений дубочку
4, 69
Зелений дубочок на яр похилився
9
Зелений явір зелений над водою
1
Зелені вітаміни
87
Зелені свята
63
Зелен-клен
4
Земле моя омріяна
44
Землю юдейську
2, 21, 22
Земля — моя колиска
36
Земля солов'їна Тараса
45
Зернятко
46
Зима
66, 96, 104
Зима, зима
42
Зима, красавица-зима
73
Зима, повертайся
117
Зимнее утро
71
Зимний вечер голубой
32
Зимняя дорога
71
Зимняя песенка
111
Зимова вишня
5
Зимова казка
41, 175
Зимова колисанка
96
Зимова ніч
76

Зимовий вальс
114
Зимовий вечір
76
Зимовий день
76
Зимовий ліс
117
Зимовий ранок
76
Зимові слова
89
Зимонька
85
Зимонько-снігуронько
84, 85
Зі сходу сонця
2
Зібралася звірина з усьої громади
1
Зібралися дівчатонька у ліс по гриби 4
Зійшла вже зоря
2
Зійшла зоря серед моря
1
Зійшло сонце веснянеє
1
Зійшло сонце за віконце
4
Зійшов Бог при окликах сурмних
10
Зійшов місяць з ясною зорою
7
Зійшов місяць ще й зоря ясна
1
Зірка засіяла в небі України
179
Зірка кохання
42
Зіронька ясна
2
Зіронько мила
68
Зірочки
112
Злючкам
79
Знаешь, есть Иисус
33
Знамено полку
175
Знаю я слово
98
Знов калина рясна
51
Знову осінь
57
Знову травень
83
Зозуля
19
Золотая гостья
111
Золотая свадьба
39
Золоте весілля
37
Золотий багрянець
115
Золотисті колосочки
112
Золоті косичкі
98
Золотоволоска
175
Зоря зійшла
2
Зоря зійшла, вставайте люди
18
Зоря невгасима
42
Зоря рибальська
44
Зоряна вода
42
Зоряна доля
59
Зоряна калина
97
Зоряна магія
65
Зоряна ніч
62
Зоряний смуток
41

Зоряниця
108
Зоряні очі
59
Зробимо коло, погуляймо
182
Зродились ми великої години
64
Зряще мя безгласна
176
Зупини ту нап'янкішу мить
57
Зупинись
41
Зустріч
77, 96
Зустрічайте мене
175
З'явилась, браття, добра новина
2
И все-таки мы победили!
61
Иване, Иване
3
Иванку, Иванку
3
Иде, иде пан, пан
3
Идуть вувці з полонины
3
Израиль
47
Израиль будет жить
47
Иисус, Тебя я славлю!
33
Иисус умеет делать все
33
Иосиф
47
История Хануки
47
Источник
47
І знов зима
57
І знову вальс
83
І наїстися — я, і напитися — я
5
І настало свято
96
І не світить місяченько
42
І пить будем
9
І сказала стиха мати
44
І ти тут, і я тут
7
І хліб пекти
9
І хмарки немає, сам дощик іде
1
І чого тікати
4
І шумить, і гуде
166
Івана Купала
31
Іванчику-білоданчику
179
Іванька да мости мостить
9
Іде весна весела
108
Іде, іде дід, дід
84
Іде коза
12
Іде хмаронька — буде дощ
1
Іди, іди, дощику!
71, 84, 182
Іди, сине, лети, соколе
55
Іди, сину, служи, сину
7
Ідуть дощі
65
Ідуть хлопці в армію
63
Із висот горних
18
Із старечих дум
6
121

Із-за гір, з-за гір вилітав сокіл
Із-за гори вітер віє
Із-за гори, гори
Із-за гори сонце
Іменини
Іменинниця
Інтервали
Ірод цар
Ісус Христос з мертвих встав
Ішли воли із діброви
Ішов козак дорогою
Ішов козак з Дону
Їдуть діти в чужу чужину
Їжак
Їжаки
Їжачата і яблуко
Їжачок
Їли кашку
Їхав козак за Дунай
Їхали козаки
Їхали стрільці
Їхали чумаки з України
Їхались-мо понад воду
Йа на подвірлі висока гора
Йа ходила да Галєчка
Йде до діток Миколай
Йду я за сонцем
Йшли козаки
Йшли селом партизани
Йшло телятко
Йшов туман
Йыр песня
К Тебі прибігаєм
Кавиль пила, цукор їла
Кавунова столиця
Кагарлицький вальс
Кажуть люде, кажуть
Кажуть люди, що щаслива
Кажуть люди, що я лиха
Кажуть люди, щом щаслива
Казав Бескид Полонині
Казав мені батоко
Казала мені мати
Казала-м ти, Иваночку
Казала-м ти, хлопче
Казацкая слава
Казка
Казка гір
122

1
1
53
1
87
104
12
2
18
1
1, 7
7
30
95
95
78
90
182
12
31
4
7
1
9
9
96
37
68
4
86
108
34
18
3
44
62
3
69
1
8
3
4
4
3
3
59
41
175

Казка про зайчика
104
Казки Шехерезади
106
Казкова країна
88
Казковий травень
98
Калачі
84
Калина
82, 93, 110, 112
Калина, малина
1, 3
Калина приморожена
175
Калиновий острів
42
Калиновий цвіт
5
Калинонька моя
83
Калинонько-Вкраїнонько
88
Канікули
95, 117
Канон
12
Кант про Спасіння
18
Капелюх
175
Капітан
78
Капризуля
107-08
Капустинка
90
Караваю, муий раю
9
Караимская сюита
34
Карай Йыры
34
Карка ворон
107
Кармалюк
166
Карпатська привітальна
45
Карпатське танго
26, 29
Карпатський вальс
45
Карпатські диво-гори
45
Катерина і Івась
182
Катеринко моя мила
5
Качели
114
Каштанчики
82
Квіт папороті
114
Квіти
75
Квіти верболозу
63
Квіти для мами
81
Квіти на могилах
95
Квіти ромена
4
Квітни, русичів держава
41
Квіточко моя, ой квітко розовая
1
Квітує весна
41
Квітуй, казковий край
41
Квітуй, Україно
58
Кед мі прийшла карта
28
Кептарик
112
Києву
41
Київ — європейська столиця
20
Київський вальс
4

Кипи, кипи, кашко
182
Киска
53
Киця
84
Киця Мура
110
Кіноактриса
102
Кіцманський вальс
40
Кішечка
106
Клен було чи(м) не дерево
9
Кленовая аллея
114
Кленовий вогонь
175
Кленові листочки
85
Климчикове поле
50
Кличе край колисковий
98
Кличе пісня
42
Кличе сонце
68
Клопіт Незнайки
106
Книга лісова
95
Княгиня Ольга
41
Кобзар
95
Кобы мені дали
3
Кобы сонечко тай знало
3
Ковалик
112
Ковалі
85
Когда я позвоню
113
Козак
79
Козак від'їжджає, дівчинонька плаче
4
Козак гуляє
4
Козак од'їжджає
69
Козаки
31
Козацька доля
53
Козацька криниця
41
Козацька криничка
53
Козацька пісня
31, 37
Козацька похідна
57
Козацька слава
59
Козацька слава Фастіва
51
Козацька трава
37
Козацька Тягинь
44
Козацька честь
42
Козацький дуб
97
Козацький марш
20
Козацькому роду нема переводу
64, 179
Козачата
90, 167
Козуню-любуню, пристань до мене
182
Коли б я вміла малювать
51
Коли була я маленька
5
Коли до класу на урок
95
Коли до нас приходить коляда
115

Коли заснули сині гори
29
Коли муровали білу Маковицю
3
Коли прийдеш
30
Коли сліпуча зірка впала
37
Коли собі заспуваву
3
Коли співають діти
103
Коли співають солов'ї
41
Коли тебе немає поруч
88
Коли тоту комоницю сіяли
3
Коли Христос родився
2
Коли я думаю про тебе
42, 175
Коли я руковав
3
Коли-м была мала, мала
3
Колисала я
69
Колиска вітру
175
Колискова
19, 26, 31, 42, 48, 76,
84, 85, 88, 91, 92, 94, 97,
105, 116, 167, 175, 182
Колискова діви Марії
29
Колискова для ведмежат
78
Колискова для донечки
110
Колискова для матусі
106
Колискова для Оксаночки
175
Колискова для Олі
112
Колискова ластів'яті
103
Колискова Христиноньці
41
Колишися, колисочко
5
Коло млина
60
Коло млина долина
42
Коло млина, коло броду
1, 5, 66, 69
Коло млина яворина
3
Коло річки, коло броду
1
Коломийка
53, 60
Колопні ся зеленівуть
3
Колосок
93
Колыбельная
114
Колысала-м дітиночку
3
Колышу тя, дитинонько
3
Кольорова стрічка
115
Кольоровий вітер
30
Кольорові приколи
104
Кольорові пташки
175
Коляд, коляд, колядниця
2, 85
Коляда
90, 96
Коляда прийшла
78
Колядин, колядин
9
Колядка українських діток
2
Коляд-колядниця
2
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Колядниця
91
Колядує вся родина
2
Конвалії
51, 103
Коник
84
Коники трав'яні
78
Коні Чорнобиля
57
Конотопська слава
66
Контрасты
49
Концерт № 3
91
Коня веду — кінь льон топче
7
Копай, мати, гору
1
Кораблик
112
Кораблі, кораблі
175
Корнинчаночка
42
Королев любити важко
37
Королева степів
44
Коротка мить життя
30
Косар батько, косар я
7
Косарі косять, а вітер повіває
1, 7
Косарі косять, вітрочок повіває
7
Косив козак сіно
1
Косив козак, та й косив козак
травку рано
1
Косить Ваня, гей, косить Ваня
1
Косички
114
Костры Есенинских рябин
39
Котився вінок по полю
1
Котик
19
Котик сіерий, котик біелий
9
Котику сіренький
84, 182
Котилася бочечка дубовая
1
Котилися возы з горы
3
Котилося два яблучка
116
Котиться вінок
9
Котиться вінок з поля
9
Котиться сонечко, котиться
9
Кохай!
46
Кохайтеся
41
Кохана
4
Кохані матусі
81
Коханням пахне матіола
41
Коханням яблуня цвіте
36
Кошеня забило лапку
108
Кошеня у чобітку
106
Кошенята
84
Край долинки, край широкой нивки
7
Край Дунаю, край широкого
1
Край калини
97
124

Край лимана, коло калантиру
7
Край мій наснився мені
57
Краплинка
88
Красавица Аленушка
114
Красне поле
45
Красный гранит
59
Красуйся, Кіцмань
40
Красуня калина
81
Красуня-смерічка
103
Краю мій
103, 114
Краю мій, край
43
Краю муй
3
Краю рідний
88
Краю Сріберний
68
Крещатий барвінку
9
Крик орлиный
59
Крикніть із ангелами
18
Крилата школа
88
Крилате слово
68
Крильця юні аж сверблять
108
Криниця
20
Кричить жучок йа в болоті
1
Кришталева зимонька
112
Кріп в окріп
99
Кроковоє колесо
182
Круговорот
47
Кружля листок кленовий
82
Ксенька-підпенька
26
Кто ищет — тот найдет
47
Кувала зозуля на широкій брамі
1
Куди идеш, Олексо
3
Куди їдеш, улітаєш, сизокрилий орле
1
Кує зозуля
43
Кульбабка
106
Купала на Йвана
71
Купи мне "Мерседес"
59
Курочка рябенька
86
Курчата
84
Кухарка люшню вкрала
9
Кучерики, кучерики
1
Кучері
63
Кущ калини
62
Кущ осінньої калини
63
Кую, кую чобіток
84
Къайтарма
34
Лаг Ба Омер
47
Лада
41
Ладі, ладі, ладусі
182

Ладки
79
Ладки, ладки, посварились бабки
182
Ладонь
49
Ласкаво просимо
4, 175
Ласковое море
73
Ластівка
41
Ластівочка щебетала
7
Ластівочко, щебетушечко
116
Ластів'ята
35
Лебеді
103
Лебеді-гуси
112
Лебідонька
46
Лебідь
37
Левадов, долинов
18
Легенда
16
Легенда про Дівичі скелі
37
Легенда про Настусю-подолянку
106
Легендарна Київська держава
41
Ледачий ведмідь
98
Лежить Ісус в яселках
2
Лелека
57
Лелеки
95, 102
Лелечалися лелеки
37
Лелеченьки
4, 67
Лелечиха
46
Лесин край
42
Лети, лети, соколоньку, попереду
1
Летить куля над кулями
3, 91
Летить орел, летить
7
Летів голуб через воду
3
Летів пташок
29
Летів пташок понад воду
4
Летіели галочки у три редочки
9
Летіла бджола
182
Летіла бы-м на край світа
3
Летіла зозуля
5, 64
Летіла зозуля та й стала кувати
1
Летіла зозуля через мою хату
1
Летіли гуси сірі та білі
1
Летім...
68
Летіть, летіть, сини
44
Летним днем
73
Лето
73
Летять із вирію лелеки
83
Летять літа
62
Летять мої журавлі
68
Летять, ніби чайки
4
Лине музика літа
88

Лине сонечко над лугом
77
Липка
75, 90, 92
Лис
85
Лисичка
79
Лист до журавлів
77
Лист до матері
41, 63
Листопад
40, 82, 101
Листочки
76
Листя
82
Листячка чудові
76
Литой свинец
47
Лицарі України
93
Лиш в єдності воскресне Україна
46
Лиш я один зумію
65
Лікує час
42
Ліс-лісочок
114
Лісові дзвіночки
175
Лісові музики
88
Лісом, лісом, дубинкою
1
Літа минають
4
Літа мої, літа
8
Літечко
104
Літечко пропало
110
Літні люди
41
Літні тони
16
Літній вечір
42, 45
Літо
75, 86
Літо з сонечком удвох
108
Літо пізніх жоржин
175
Літо пройшло
46
Літо — це неймовірно!
78
Літо-літечко минуло
110
Літопис життя
41
Лічилка
12, 88
Ліщино, ліщино
3
Лугом іду, коня веду
4, 27, 179
Лунная серенада
114
Лунный кораблик
114
Львівська весна
26
Львів'янки
29
Льодолом
16
Лэхаим
47
Люби, дівчино
29
Любив мене попув Петрик
3
Любимо бабусю
76
Любимые окна
62
Любимый взгляд
32
Любисток
4, 44, 114
125

Любиш чи не любиш
66
Любій мамі
84, 112
Любій матусі
55, 114
Любім Україну
68
Любіть Україну
66
Люблю весняний Гідропарк
41
Люблю село
83
Люблю тебе
38
Люблю я ліс
41
Любов
41
Любов не пробачить
42
Любові німб
37
Любовники
46
Людське добро
45
Люлі, люлі, дитинонько, спати
1
Люлі, люлі, люлі, ніченька надворі
5
Ляга туман на жовті луки
57
Лягла спати я на кроваті
1
Ля-ля-ля
12
Лялька
42
Льони
65
Мав я люльку-чепурульку
4
Магдалина
47
Мадригал
71
Май
91
Майбуття Поділля
101
Мак, мак
182
Маки цвітуть
66
Маки червоні
45
Мала мати дочку, одну одиночку
1
Мала українка
88
Маладий хлопчичек
9
Малая нічка-купалочка
1
Маленька Батьківщина
167
Маленька вкраїночка
97
Маленька киця
79
Маленька мадонна
102
Маленька помічниця
114
Маленька Україна
80
Маленька українка
79
Маленький принц
102, 113
Маленькому другу
98
Малесенький котку
84
Малина
49
Мальви
46
Мальчик-хулиган
73
Мам вітаємо усіх
76
Мама
19, 20, 75, 97
126

Мама вишиває
98
Мама доньку породила
5
Мама і я
55
Мама й тато
53
Мама-киця вишивала
79
Мама-матуся
42
Мама-хмара
107
Мамин день
85, 95
Мамин хліб
53
Мамина криничка
19
Мамина ласка
5
Мамина мова
80
Мамина молитва
30, 97
Мамина турбота
41
Мамине поле
44
Мамине свято
81, 95
Мамині мальви
41
Мамині руки
42, 57, 107
Мамко, моя мамко
3
Мамко моя, на взбзур иду
3
Мамко моя солоденька
3
Мамо, зірка ясна
53
Мамо моя
42, 83
Мамо моя, нене
83
Мамо, пташко моя
50
Мамо, ріднесенька нене!
83
Маму обіймем
106
Мандри
42
Мандрівний музика
175
Манна с неба
33
Марина, Марина
9
Маріє Діво, Царице Мати
91
Маріє, Маріє, чого в лузі блудиш?
1
Марічка
43, 67
Марія-Діва днесь породила
2
Марусенька в недузі лежала
7
Марусенька по саду ходила
69
Марш
86, 166
Марш ветеранов Севастополя
59
Марш гімназистів
93
Марш миронівських козаків
63
Марш молоденьких козаків
167
Марш херсонських козаків
44, 88
Марширують вже повстанці
4
Матери
98
Материнська пісня
68
Материнські тополі
44
Матерям
88

Мати
Мати дочки, ой мати дочки
та й питається
Мати моя, мати Василина
Мати Ніч
Мати сина вповивала
Мати сіяла маки
Мати сіяла сон
Мати Україно
Матіола
Матусенько мила
Матусі
Матусі в подарунок
Межи двома гороньками
Мелодія душі
Мене мамка породила
Мене учила мати
Менестрели
Мені ворожка ворожила
Мені минало літ шістнадцять
Мені наснилися батьки
Мені наснилося
Мені потрібна хата
Метелиця
Ми будем разом
Ми буковинці
Ми всі діти українські
Ми — гайдамаки
Ми гемберу та й не знаємо
Ми "Джерельця Карпат"
Ми журналісти
Ми з колядою
Ми зустрілись навесні
Ми йдемо колядувати
Ми кохаємо вас, любі
Ми кривого танцю йдемо
Ми любим Україну
Ми на морі
Ми — найкращі
Ми одна сім'я
Ми підем, де трави похилі
Ми пололи просо
Ми роду козацького діти
Ми — цигани
Миги счастья
Микитиха рано встала
Миколай
Миколай коника сідла

4, 92, 97
1
1
108
83
83
4
76
101
83
42
81
1
42
3
57
59
27
4
42
63
37
44, 166
37
43
76, 104
4
9
45
42
2, 18
4
96
42
182
104
42
35
42
31
112
93
106
32
5
96
182

Миколая, а батечко коника сідлає
182
Мила моя дівчинонько
45
Мила моя, мила
3
Мила моя, чічірі
3
Милий Боже
51
Милі Чернівці
43
Мило
79
Милый мой
47
Мир миром
182
Мир тобі
88
Мирилка
79, 182
Мирослава
46
Мишка й книжка
116
Мишка та кіт
85
Мишки немає
78
Між сторінок
46
Мізинчик
79
Мій букварик
81
Мій край
45
Мій край — чудова сторона
103
Мій краю рідний!
36
Мій любий Херсон
44
Мій пісенний краю
62
Мій рідний край
31, 80, 83, 103
Мій синьоокий, мій
53
Мій Херсон
44
Мімоза
107
Містерія Різдва
95
Місто крилатих надій
38
Місто моє
101
Місто моє веселкове
40
Місто моє Черкаси
38
Місто садів квітучих
44
Місто Солунське
18
Місяць і зірки
88
Місяць на небі
29
Місяцю ясний
179
Місячна колисаночка
97
Місячна соната
41
Місячний кіт
106
Місячний промінь
41
Міфічна потвора
12
Млин
110
Многая лета
71
Многая літа
91
Мова
97
Мова — вічно жива
167
Мова моєї Вкраїни
95
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Мова України
97, 167
Мова українська
41
Мово моя
41
Мого натхнення джерело
41
Моє місто чарівне
65
Моє рідне село
40, 88
Моє село
57, 80, 98
Мои годы
49
Мої друзі
104
Мої Карпати
42
Мої українці
29
Моїй вчительці
95
Мой город
47
Мой деда
59
Мой Иисус живой!
33
Мой Киев
175
Мой милый город
73
Мой Очаков
53
Мой папа
47
Мой папа из еврейского местечка
47
Молитва
12, 37, 41, 42, 68, 88, 94-96, 101
Молитва за скрипку
6
Молитва за Україну
114
Молитва матері
55
Молитва старої хатини
41
Молитва української дитини
88
Молитва українця
41
Молитва школярика
94
Молода берізка розплітає коси
5
Молода Галєчка пшеничку жала
9
Молода тополина
41
Молодая вдова да два сини привела
7
Молодий вітрець
83
Молодий Кармалюк по світі ходе
7
Молодые мои годы
47
Молюсь до Тебе, Діво
94
Монастирище — мала батьківщина
38
Монастирище — пісня із віків
38
Монолог
65
Монолог Мавки
37
Море захворіло
98
Мороз
81, 96
Морозенько
96
Морозець, морозець
84
Морська хвиля
59
Моршинське диво
51
Моя бабусю
88
Моя бабуся
59
128

Моя землице
97
Моя земля
4, 30, 81, 98
Моя криниця
42
Моя лемківно
28
Моя мати рідна
7
Моя мечта
175
Моя мила, премила
8
Моя мила шудре-тудре
28
Моя молитва
41
Моя мрія
104
Моя пісня
16, 97, 175
Моя рідна земля
106
Моя скрипка
77
Моя ти зоре
175
Моя Україна
42, 68, 79, 95
Мрії
38
Мрії збуваються
31
Мрійниця
31
Мрія
37, 81
Музика дощу
88
Музика землі
103
Музики, музики, прошу вас заграти
1
Музична абетка
110
Музыка в сердце отзовется
73
Музыка всюду живет
114
Музыкант
114
Мученическая песня
43
Мы учимся прощать
33
Мэн сэны сэвэм
34
М'ячик
78
На адходіе ад батенька
9
На афганской войне
35
На базарі
62
На березі долі
30
На Божім подвір'ї
2
На Вавилонських ріках
18
На весілля я вбиралася
1
На високій горі
93
На Вкраїні сурми грають
4
На высокув полонині
3
На горищі
41
На горі береза
1
На горі, на горі — широкая долина
2
На городі буркун
1
На городі восени
82
На городі коло хати
1
На городі одна вишня
1
На городі суха груша гуде
1

На городі сухий дуб
27
На греной недєлі
7
На дачу!
32
На динь добрий цьому
9
На добрий вечір, пан господару
7
На долині туман
4
На дорозі калужа
8, 69
На зеленому горбочку
81, 179
На зламі осені й зими
38
На Івана Купала
1
На Івана купального
7
На Івана, на Купала
29, 42
На Йорданській річці
2
На калині мене мати колихала
4
На калині, на малині
1
На калині чорний ворон кряче
1
На камені ноги мила
1
На камені ноги мию
4
На канікулах
104
На качелях
71
На кладочці умивалася
8
На короваль ішла
9
На крилах кохання
42
На Крымском полуострове
73
На могилі героїв
88
На моїм подвір'ї
1
На морськім причалі
68
На нашій землі
18
На небі зірка ясна засяла
2
На озері
41
На подвір'ячку красно метено
2
На поляночке
59
На полях
12
На поточку
112
На поточку-м прала
3
На Різдво Христове
2, 18, 22
На Різдво Христове ангел прилетів
2,
18, 21, 22
На Різдвяні свята
2
На річці, на Йордані тиха вода стояла
18
На розпутті стою
50
На Свят-вечір
21
На святе Різдво Христос родився
5
На Святий вечір
2, 28, 60
На свято матусі
97
На Таворі преобразився
18
На Тарасовій землі
68
На тій землі
41

На тум боці при потоці
3
На уроці
78
На чужині
58, 68
На швидких поїздах
175
Навіки ваш
41
Нагадай собі, ти, мій миленький
5
Нагодую тварин
78
Над Боромлею-рекой
32
Над веселим водограєм
42
Над кущем літає хрущ
99
Над лугом тиша
41
Над моєю хатиною
7
Над морем
175
Над поточком
4
Над прозорою криницею
4
Над Прутом у лузі
43, 71, 91
Над річкою бережком
12
Над Русановкой в небе радуга
20
Над Україною
29
Над Унавою
57
Надвечір'я
51, 83
Наддніпрянські вогні
44
Надивився я чудес
88
Надлетіли гуси
4, 5
Надлетіли журавлі
4
Най радіє світ цілий
18
Найвища сила
98
Найдорожчій людині
81
Найкраща вчителька у світі
81
Найкраща планета — Земля
80, 81
Найкраще місце на землі
98
Найкращий дідусь
89
Найкращий дім
78
Найрідніша в світі
42
Найсильніший птах
37
Накрила нічка
4
Налетіли журавлі
62
Наливайте, браття, кришталеві чаші 64
Наливное яблочко
53
Нам не забути
81
Намалюй мені
36, 42
Намалюй мені ніч
29
Намалюй Україну
30
Напечемо пирогів
75
Напилася, у меду
9
Напишу я Вам, мамо
54
Нап'юсь води джерельної із дна
57
Нарешті літо
41
129

Народний генерал
65
Нас гріє Кобзареве слово
40
Нас дитинство навчало
83
Нас єднає дорога
51
Насіяли да наорали
7
Настала зима
84, 115
Настя-Роксолана
88
Насуває чорна хмара
1
Наче зграї птиць
175
Наш классный
111
Наш Рефтранс
51
Наш співець Тарас
179
Наш стяг
64
Наша встреча
47
Наша доля
66
Наша доня
86
Наша дума, наша пісня
27
Наша елка
113
Наша киця комизиться
116
Наша Маланка — господиня
7
Наша мама
106
Наша Маруся волики пасла
2
Наша Меланка не лінива
7
Наша мова
4
Наша мова — свята
104
Наша молода в барвінку зросла
5
Наша піеч регоче
9
Наша столиця
88
Наша Україна
41
Наша хата
80, 81, 97
Наша ялинка
85
Наше віелечко рясне
9
Наше купайло з верби, з вишні
9
Наше Полісся
65
Наше танго
46
Наші шаблі заржавіли
7
Нащадки козаків
80
Нащо, дівчино, айстри сієш
4
Нащо мені женитися
4
Нащо мені чорні брови
4
Нащо тобі питати
68
Не ангелы, не ты, не я
33
Не беруть ня у катуны
3
Не бешкетуй у ліфті
100
Не бий мене, чоловіче
3
Не біжіть, роки
101
Не бійся смутку
26
Не будем дорікати долі
42
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Не буду, не буду
Не буду, не буду з Тисы воду пити
Не буду ся женити
Не в тому річ
Не верю
Не вмію я через тин лізти
Не вподоба зірці
Не гай мене, мій батенько, не гай
Не гнівайся, теще
Не громи в степах гудуть
Не дай, не дай, моя мати
Не жаль мені вечорочка
Не жаль мені на гавоньку
Не журися, кохана
Не журіться, юні друзі
Не забудемо ніколи
Не залишаймо ближнього в біді!
Не запитуй мене
Не змовкли солов'ї
Не зраджуймо
Не зрадь мене, доле
Не зрадьмо мову материнську
Не йди, діевко, за вдовца
Не йдіте, да молодиці, да до нас
вільце вити
Не мелем, не мелем
Не нравится мне имя Сруль
Не одпалай, моя любове!
Не пий, коню воду
Не питай
Не піду я за Івана
Не піду я сьоєдні в ліес
Не плач, Рахиле
Не пой, красавица, при мне
Не пора
Не приближаясь и не уходя
Не проміняю
Не розкидай одяг
Не рубай ліщіну
Не рубай тополю
Не сіяно, не орано
Не сказали спасибі
Не співайте мені сеї пісні
Не стрибай з висоти
Не сумуй
Не сходило вранці сонечко
Не схожі ми
Не треба осені
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Не уходи, лето
Не хвалюся
Не ходи, моя мила, в садочок
Не цурався я рідної хати
Не цурайся пісні
Не шуми, калинонько
Небесна Мати
Небесный дом
Небо, земля, сотворіння
Небо і земля
Невже моя свічка погасне?
Невже не пройду я те поле
Недалеко ой там милий оре
Недалеко от Дуная до Тисы
Недоласканный
Незабудки
Незалежна Україна
Незване моє кохання
Незвані гості
Нездійснене щастя
Нема в світі доокола
Нема пісні на всім світі
Ненечко, не гай нас
Ненько ж моя рідна
Неопалима купина
Неповторна осінь
Неповторний поет
Неподолана краса
Непохожий верблюжонок
Неслухняний бичок
Нестримна течія
Нехай загородять
Нехай повні будуть
Нехай сповняться
Нині, Адаме, возвеселися
Нині в нас Різдво
Нині відпускаєш
Нині, нині вдома сама
Нині ся з'явила весела новина
Ниточко отчого краю
Ні, не забув
Ніби вчора
Ніч
Ніч малює таїну
Ніч пливе
Ніч святого Миколая
Ніч така глибока
Нічний гість
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4, 179
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33
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2, 21, 22
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1
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Ніччю мені хлопець сниться
41
Нова Каховка — моє кохання
44
Нова радість
18, 109
Нова радість стала
2, 109
Новая радість
2
Новая радість світу ся з'явила
2
Новая радость
5
Новенька
81
Новий рік
31, 81, 96
Новим вас, люди, роком!
1
Нові черевики
112
Новогодняя песенка Доброй Феи
73
Новорічна
51, 101-02, 110
Новорічна пісенька
36, 37
Новорічна посівальна
83
Новорічне віншування
60
Новорічний вальс
31
Новорічний хоровод
117
Новорічний цирк
81
Новый еврей
47
Ноктюрн осіннього міста
175
Носоріг
79
Ностальгия
49
Ноти
90
Нотки
103
Ночі весняні
57
Ночі черемхові
41
Ночная Керчь
49
Ночные вахты
49
Ночь
71
Ночь на двоих
35
Ну будь же мужчиной!
46
Ну же, браття-сусіди
2
Ну і настрій!
107
Ну, конечно, — бабушка!..
47
Нуте, нуте, браття
2
О Боже, дай нам любові
27
О Боже муй милостивый
3
О войне
73
О, Ісусе
30
О мамо, яка ти красива
81
О, Маріє
29
О, милий мій
69
О Предвічний Боже
2
О, Пресвята Діво Мати
18
О, Пречиста
18
О рідна Лесю, мила Українко!
46
О свята Марія-Мати
21
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О, свята Ольго
О, Святий, Отче, наш Миколає
О, спомагай нас
О, хто, хто Миколая любить
О це так пригода!
О юність, юність
Облетів мого серця мак
Облітав журавель
Обнімемося брати
Образили
Од поля до поля
Од села до села
Ода пісні
Оддаєш мене, мій батенько, молодую
Оддаєш мене, мій батеньку,
да й од себе
Одна гора, та й та чорна
Одна калина
Одна любов у мене — Україна
Одна ніжка тупоче
Оженила мати сина поневолі
Ожидание
Ожини
Озовись до мене
Ой Андрію
Ой, Андрію, Андрію
Ой без дуди
Ой без дуди, без дуди
Ой б'є вода із-під верби
Ой била мене матінка
Ой, біда ми
Ой болить ня головонька
Ой бочечка, бочечка дубовая
Ой брат сестру за стіл веде
Ой братко, братко, що нам мати казала?
Ой була в Галі свекруха лихая
Ой була в маткі да й одна дочка
Ой була я в свої мамки
Ой в городі на розтоці
Ой в Єрусалимі
Ой в лісі, в лісі, під дубиною
Ой в неділеньку рано
Ой в Петрівочку нічка маленька
Ой в саду, саду пава ходила
Ой в середу уночі
Ой в цего газди новії двори
Ой в чистім полі на оболоні
Ой варила дівка борщ
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Ой, Василю, Василечку
42
Ой вербо, вербо
1, 4
Ой вербо, вербо вербовая
1
Ой вербо, вербо кучерявая
1
Ой весна, весна, що ж ти нам принесла? 1
Ой вже сходить ясне сонце
5
Ой, ви коні мої
42
Ой ви, сусіди, вороги
9
Ой видно село
60
Ой вижу я гори високі
9
Ой вийду я за ворота
69
Ой вийду я на гору
4, 5
Ой випав стрілець
88
Ой високо клен-дерево од води
1
Ой виходьте, дівоньки
1
Ой виходьте, дівоньки,
на красную весну
1
Ой, виходьте, дівчата
182
Ой, вишеньки-черешеньки
19
Ой відбила щука-риба
7
Ой вінку мій, вінку
5
Ой вінку ти мій, вінку
1
Ой вітер з поля повіває
1
Ой вітре, вітроньку
182
Ой войду я у світлоньку
7
Ой воли ж ви мої
7
Ой воли ж мої сірі, половиї
7
Ой вродила мене мати
7
Ой встану я ранесенько
5
Ой, выйшов я на улицю
3
Ой гаєм, ой гаєм, гаєм зелененьким
1
Ой гаю мій, гаю
1
Ой гей, воли сірі, половії
1
Ой гиля-гиля, гусоньки, на став
4, 64
Ой гоп, дини, дини
182
Ой, гоп сесе
3
Ой гоп, чики-чики!
79
Ой горами, волоньки
8
Ой горами, долинами
5
Ой гордопишний пан-господарю
2
Ой горе, горе, що чужая країна
7
Ой горе тій чайці
7, 8
Ой гори, ой світи
16
Ой господарю-господаречку
5
Ой грайте, музики
4
Ой, гудаче, гудаченьку
3
Ой гук, мати, гук
64
Ой гула, гула крутая гора
2

Ой давно я, давно в свеї мами була
Ой давно я, давно я в батенька була
Ой дай, Боже, здоров'ячко
Ой дай же, Боже, та неділі дождати
Ой дайте нам стільця
Ой, де идеш, бокорашу
Ой де ти ідеш
Ой де ти підеш
Ой, девочки, мои подруженьки
Ой дивна, дивна
Ой, дивнеє народження
Ой дивноє народження
Ой, дівчина красна
Ой дівчина по гриби ходила
Ой діевачки, да падружечки
Ой до бору стежечка, до бору
Ой до краю, женчики, до краю
Ой до Львова доріжечка
Ой добре вам, молодички
Ой, доле наша
Ой, доста я была
Ой дубе, дубе
Ой дубе, дубе кучерявий
Ой Дунай, Дунай
Ой є в лузі калина
Ой єсть в лісі калина
Ой жалю, мій жалю
Ой жалю муй, жалю
Ой жалю ты муй жалю
Ой, жени ня, моя мамко
Ой журавель ходить
Ой журавко, журавко
Ой з п'яницею, з ледащицею
Ой за гаєм, гаєм
Ой за гаєм зелененьким
Ой за гайком, за гайцем
Ой, за горов, ой, за лісом
Ой за горою
Ой за горою, за кам'яною
Ой за двором, за двором новеньким
Ой за лісом сонечко сіяє
Ой за лісом та сонце сяє
Ой, за яром гайочок
Ой зав'яла червона калина
Ой заграйте музики
Ой задута доріженька
Ой замерзає море
Ой заржали сіериє коніе на лузіе

1
7
5
7
9
3
69
8
47
2
18
2
18
27
9
1
1
5
1
44
3
3
1
2
114
179
41
3
3
3
7
1
7
179
5
1
3
2
7
1
1
1
116
69
69
1
7
9

Ой заросився, забродився
7
Ой засватав комар муху
5
Ой засвіти, братіку, свічку
7
Ой, засвіти, місяченьку
1, 3
Ой зацвіла рожа
175
Ой зацвіла черемшина
1, 67
Ой зацвіли фіалочки
5
Ой, зацвіли фіалочкы
3
Ой зашуміла зелена дубровонька
7
Ой збирались козаки
53
Ой, зелена полонина
3
Ой зеленая та горішина
1
Ой, зелені полонины
3
Ой з-за гір, з-за гір
7
Ой з-за гори буйний вітер віє
1
Ой з-за гори високої
7
Ой з-за гори, гори, з-за крутої
7
Ой з-за гори, гори та буйний вітер віє
1
Ой з-за гори, з-за крутої
7
Ой з-за гори кам'яної
1
Ой з-за гори сніжок летить
7
Ой зійди, зійди
69
Ой зійди, зійди, місяць, за тополю
1
Ой зійди, зійди, ясний місяцю, зрання
1
Ой зійду я на ту гору
29
Ой зійшов місяць разом із зорою
1
Ой знати, знати
4
Ой зору я нивку широкую
7
Ой з-під Бескида, з-під зеленого
1
Ой зроблю я славу
9
Ой, иду я танцьовати
3
Ой Іване-Іваночку
5
Ой Іванку, люби мя
5
Ой із-за гори буйний вітер віє
8
Ой іскидай, козаченьку, жупан-жупанок 7
Ой ішли дівочки по ягідочки
7
Ой ішли ми в Умань
7
Ой ішов я через село
7
Ой їхав козак та й доріжкою
1
Ой їхав орлик, підкидався
9
Ой їхав чумак із Криму додому
1
Ой йде з поля наймит бідний
7
Ой казала мені мати
4
Ой казала наша мамка
5
Ой казала ти, нене
1
Ой клен було чом не дерево
1
Ой, кого ж ви, мамцю ждете?
28
Ой козаче, козаченьку
7
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Ой коні, ви коні
9
Ой коню мій, коню
5
Ой, косили косарикы
3
Ой край долини стоїть береза
1
Ой кувала зозуленька
1, 5
Ой куда ж ти, моя доню, ходила
5
Ой кум до куми борозенкою йшов
1
Ой ластівка гніздо носить
1
Ой Лелія, Лелія
109
Ой летить куля з ворожого поля
7
Ой летів пугач степом долиною
7
Ой летіела горлица
9
Ой летіла зозуленька
1, 5
Ой летіла зозуленька із третього села
7
Ой летіла зозулечка
5
Ой, летіла ластувочка
3
Ой летіла пава
7
Ой летіла посмітюха
7
Ой летіла татаронька по полю
1
Ой летіла хмара
41
Ой летіли гуси
5, 41, 80, 93
Ой, летіли гуси дикі
3
Ой летіли дикі гуси
4
Ой летіли журавлі
1
Ой, летіли соловейки
26
Ой лісом, лісом, бережиною
7
Ой лісом, лісом, доріжкою
9
Ой літає соколонько
8
Ой луже, луже, не шуми дуже
5
Ой, любку муй солоденькый
3
Ой, люблю я рудні горы
3
Ой мав же я дві дівчини
5
Ой мав же я жіночку
5
Ой майнули білі коні
68
Ой мала я у коморі просо
5, 8
Ой мамко моя, мамко
3
Ой мамцю наша і голубонько наша
7
Ой Марійко біла, біла
3
Ой Марійко, добра будь
3
Ой Марічко, чічірі
3
Ой мати, мати
1, 8
Ой, матінко моя
71
Ой матінко, моя вишня
1
Ой матусю, що ти робиш?
1
Ой матусю-горлице
83
Ой матюнко пава
7
Ой маю я чорні брови
69
Ой Микито, Микито
7
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Ой минула вже зима
182
Ой Морозе, Морозенку
8
Ой, Морозе, Морозеньку
4
Ой на бережку, на жовтім піску
5
Ой на горі березонька
1
Ой, на горі буйний вітер віє
28
Ой на горі вітер віє
5
Ой на горі жито
179
Ой на горі калинонька
1
Ой на горі камінь-зілля розцвітає
1
Ой, на горі лен зеленый
3
Ой, на горі лен, лен
3
Ой на горі липка
28
Ой на горі, на високій
5
Ой на горі, на високорі
1
Ой, на горі, на горі
3
Ой на горі, на крутій
1
Ой на горі овес рясний
5
Ой, на горі пень дуплавый
3
Ой, на горі сосна
3
Ой на горі там сухий дуб, дуб
1
Ой на горі трава зелененька
1
Ой на горі церква, на долині коршма
7
Ой, на гору козак воду носить
8, 71
Ой на дубі кора груба
5
Ой на Івана, та й на Купала
1
Ой на Йвана Купала
1
Ой на кота воркота
182
Ой, на Купала
51
Ой на м'єсті, на риночку
7
Ой на небі три зірнички
5
Ой, на плаю
3
Ой на плаю вівці пасу
1
Ой на річці, на Йордані
2, 5
Ой на річці, на сітниці
7
Ой на річці тиха вода стояла
9
Ой на ставу гуска
1
Ой на травці, на муравці
2
Ой на Україні, там, серед поля
4
Ой нависли чорні хмари
8
Ой над Вифлеємом
2
Ой над Вифлеємом сіяє звізда
2
Ой надворі дощик, надворі
дрібненький
7
Ой наорю поля широкого
1
Ой народився, ой народився
2
Ой наступила та чорна хмара
4
Ой наш півень рябокрилий
1

Ой не вір, паво, тому павичеві
1
Ой не знала молоденька
5
Ой не літай, журавелю
5
Ой не плавай, лебедоньку
1
Ой не ріж косу
4
Ой не світи, місяченьку
4, 64
Ой не солодко мені
59
Ой не співайте, півні
7
Ой не спіть, не спіть
2
Ой не стелися, зелений шпорише
7
Ой не стій же, вербо
1
Ой не ходи, Грицю
9
Ой не ходи коло хати
5
Ой не шуми, луже
1
Ой невірний, ой невірний, невірного
роду
1
Ой Ніколо, Ніколочко
8
Ой, няньку муй, няньку
3
Ой орле, орле
2
Ой, оченьки карі
51
Ой, Петре, Петре, Іване
9
Ой пив отець, пила мамка
5
Ой писані рукави
5
Ой під вербою, під зеленою
2
Ой під горою, під перевозом
12
Ой підемо, милі браття
2
Ой підемо, пане-брате
2
Ой піду я в ліс по дрова
1
Ой піду я в ліс темненький
5
Ой піду я до млина
1, 8
Ой піду я до попа
7
Ой піду я лугом
1, 69
Ой піду я на долину
1
Ой піду я, піду
5, 7
Ой піду я понад полем
1
Ой піду я попід сад
5
Ой піду я яром, яром
7
Ой пішов Космина
7
Ой по горах по долинах
166
Ой по горі, по горі
1
Ой по горі ромен цвіте
66
Ой по лану, по лану
1
Ой позволь, пан хазяїн
2
Ой поїду в ліс по дрова
9
Ой поїхав Іванюша на полюванє
7
Ой поїхав королевич на полюваннє
7
Ой поїхав Ясюленько
да й на полювання
7

Ой полюбила да рибалочку
7
Ой попе, попе Гордію
7
Ой попід гай зелененький
5
Ой попід гай, ой попід гай
5
Ой попід лісок битая доріженька
1
Ой попід лісом битая доріженька
9
Ой попід лужок оре плужочок
5
Ой прийшов я раз додому
5
Ой прилетіли два голубочки
55
Ой продала дівчинонька серце
8, 69
Ой продрав кот стелю
7
Ой прочини, хазяїну, ворота
7
Ой пряду, пряду
92
Ой, пувлітер горівочкы
3
Ой, пуду я до Ясіня
3
Ой рано, рано господар устав
2
Ой рано, рано куроньки піли
2
Ой розвивайся ти, сухий дубе
1
Ой розкажіте, лелеки
5
Ой рута-м'ята засушеная
1
Ой саду ж мій, саду вишневий
4
Ой сива зозуля у ліс прилетіла
1
Ой, сивая зозуленька
71
Ой сивая та і зозуленька
2, 12, 18
Ой сивая та й зозуленька
1
Ой сиділа дівчина край віконця
1
Ой скакав зайчик
9
Ой складімся, браття
5
Ой славити Бога, що ся зібрали
7
Ой служила Кася в пана
5
Ой слухай, Надю
9
Ой смереко
4
Ой соколе
2
Ой сосна, сосна
1
Ой сосонко, літо і зиму зелена
1
Ой співаночки мої
4, 69
Ой, стала нам ся нині новина
18
Ой стану я на порозі
7
Ой, стояла хата
62
Ой схилилася вишенька
1
Ой сьогодні Петрівка, Петрів день
1
Ой сяду я край віконця
7
Ой сяду я край стола, повечеряю сама
1
Ой там бджоли — золоті крилечка
4
Ой там біля броду, гей, там брала
дівка воду
7
Ой там в лісі на клинку
1
Ой там в лісі, під кедриною
5
135

Ой там в полі жита много
4
Ой там за горами
5
Ой, там за горою
3
Ой там, за Дунаєм
4, 27
Ой там, на Вкраїні
4
Ой там, на горі
1, 8, 69
Ой там, на горі, в зеленім гаю
4
Ой там на горі два плужки оре
1
Ой там на горі соловій свище
5
Ой там на ставу, на ставочку
12
Ой там, на товчку, на базарі
4
Ой там над річкою кладочка лежала
2
Ой там, ой там край долини
28
Ой там під Львовом
2
Ой там при долині
29
Ой там серед степу
5
Ой там у лісі під дубиною
1
Ой там у лузі, під дубиною
5
Ой там у Львові на Високім Замку
4
Ой там у полі тополя
4
Ой терном, терном, доріжка бита
1
Ой ти, березо кучерявая
1
Ой ти, вдово, вдово
7
Ой ти, весненько
92
Ой ти, вишенько
1
Ой ти, Грицю, Грицю
1
Ой ти, грушко моя
1
Ой ти, дівчино, з горіха зерня
64, 67
Ой ти, дівчино зарученая
5, 69
Ой ти, дівчино, чого сумна
4
Ой ти, Дністре
83
Ой, ти, дядько-пане
18
Ой ти знав, нащо брав
69
Ой ти, зоре вечірняя
5
Ой ти, зоре, ти вечірняя
1
Ой ти, зорушка, да ти вечорняя
9
Ой ти кіт, ти муркіт
84
Ой ти, клену, кленовий листочок
1
Ой ти, коваль, коваль молоденький
1
Ой ти, мамко моя
5
Ой ти мій миленький
8
Ой ти, ніченько
27, 62
Ой ти, сестрице
16
Ой ти, сива зозуленько
5
Ой ти, старий діду
1
Ой ти, таточку
9
Ой травонько, зеленись
112
Ой три літа, три неділі
5
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Ой туман, туман через доріжку
Ой тури, тури, буйнії звірі
Ой у бору, у бору, на клену
Ой у гори, легіники
Ой у городі бистра річка
Ой у городі катран, катран
Ой у городі копалиця
Ой у лісі край дороги
Ой у лісі стоїть хатина
Ой у лісі темнім
Ой у лузі
Ой у лузі висока могила
Ой у лузі калина стояла
Ой у лузі сухе галуззя
Ой у лузі у лужечку
Ой у лузі червона калина
Ой, у мої миленької
Ой у неділю рано
Ой у першім садочку
Ой у полі береза
Ой у полі, в полі
Ой у полі, в широкім роздоллі
Ой, у полі верба
Ой у полі вітер
Ой у полі вітер віє
Ой у полі гребельочка
Ой у полі дві тополі
Ой у полі жито
Ой у полі керниченька
Ой у полі корчовка
Ой у полі криниця безодня
Ой у полі криниченька
Ой у полі криниченька
муром мурована
Ой у полі нивка
Ой у полі ой да криниченька
Ой у полі, під явором
Ой у полі, полі
Ой у полі, полі виросла ялина
Ой у полі при дорозі
Ой у полі річка
Ой у полі три криниченьки
Ой у полі три тополі
Ой у полі, у полі рівчаки
Ой у полі черешенька
Ой у полю, в полю, гей, близько
дороженьки
Ой у полю там женці жнуть

1
5
7
5
9
9
1
9
1
5
41
7
1
1
7
64
3
7
1
5
1, 5, 7
1
51
7
4
7
1, 41
1, 64
69
7
1
1, 27
1
4
7
5
2, 109
2
2
79
64
4
1
5
7
7

Ой у садочку-виноградочку
1
Ой у саду, в садочку
9
Ой, у саду ружа посажена
3
Ой у саду, саду
2
Ой у саду соловейко
1
Ой у саду, у саду
29
Ой угору ти, калина
1
Ой, удці гора
3
Ой, удціть гора
3
Ой улане, да мальований пане
7
Ой Уляно, Уляно, в тебе в хаті погано
7
Ой, умру я
3
Ой уставай, ненько, раненько
7
Ой устану, встану у понеділок
раненько
1
Ой учора ізвечора
1, 2, 9
Ой учора ізвечора комета стояла
7
Ой, хлопці, он на горі льон
1
Ой хмариться, дощ буде
7
Ой хмариться, туманиться
4, 7
Ой хміль на тичину повивається
7
Ой ходжу я довкруга
5
Ой ходжу я по риночку
1
Ой ходив журав та й понад водою
1
Ой ходив чумак сім год по Дону
7
Ой ходив чумак сім літ по Дону
7
Ой ходила да Галочка па гароду
9
Ой ходила дівчина бережком
69, 179
Ой ходила квочка навколо кілочка
1
Ой ходила красна панна по саду
2
Ой ходила Мариня по полю
1
Ой ходила молода дівчина по садочку
1
Ой ходила по саду, гуляла
1
Ой ходила та дівчина та й по полю
1
Ой ходить сон
8, 85, 182
Ой ходімо, товаришу
7
Ой хотіла мене мати
4
Ой хто ж тебе калинонько
68
Ой хто, хто Миколая любить?
182
Ой ченчику-Васильчику
1
Ой червона калиночко
5
Ой Черчику, Василечку
2
Ой чи є, чи нема
2
Ой чи є, чи нема пан господар дома?
18
Ой чи так тепер
2
Ой чи ти, чи не ти
5
Ой чи я тобі, йа мій татойко
1
Ой чиє то жито, чиї то покоси
1

Ой чиє то сіно?
1
Ой чиї ж то сірі воли
1
Ой, чий то кінь стоїть
62, 64, 91
Ой, чий тото легінь
3
Ой чия мати-чаровниця
7
Ой чінчику-Васильчику
5
Ой чого ж ти зажурився?
4
Ой чоловіче мій, чоловіче
7
Ой, чорна я, чорна
3
Ой чуйте, люде, де галубчик гуде
9
Ой чумаче, чумаче
7
Ой шіді-ріді, милий мій Іване
4
Ой шуру-буру да по табору
7
Ой, щедрівко
96
Ой, що ж то за шум...
62
Ой щоб же я була знала
1
Ой я в плавлі да чолник плавлю
7
Ой я знаю, що гріх маю
69
Ой як вивела перепілонька діти
1
Ой як їхав пан становий
7
Ой як надіну чорну плахту
1
Ой як си заспіваєм.
1
Ой як тобі, моя доню, не жаль буде
1
Ой яка, Іване, в тебе файна жінка
5
Околиця
37
Оленка маленька
78
Оленчині вишиванки
114
Омывшись на заре
91
Они войну не начинали
113
Опудало
108
Ордени
42
Оре плужок попід лужок
62
Оре Семен, оре Семен
5
Оріяна
41
Орлиное
59
Орэкэ
34
Осавула із сотником
7
Осанна життю
88
Освячена паска
41
Осенняя песенка
73
Осенняя пора
46
Осень
19, 20, 46, 47, 53
Осень и Зима
32
Осипається іній
46
Осіннє
104
Осіннє диво
51
Осіннє листя
41, 82
Осіннє танго
42
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Осінні мотиви
38
Осінні танці
82
Осінній вальс
42, 46
Осінній дощ
36
Осінній етюд
38
Осінній смуток
115
Осіння заметіль
81
Осіння мелодія
81
Осіння пісня
41, 51, 114
Осіння пора
82
Осінь
46, 77, 82, 84, 98, 110
Осінь довга, холодна
1
Осінь між нами
54
Осінь наступає, листя опадає
4
Осінь посміхається
107, 108
Осінь прийшла
82
Осінь у житті
41
Осінь-веселинка
98
Осінь-чарівниця
82
Останній дощ
37
Остановлюсь у старого моста
46
Острів Самба
106
Ось і стрілись
57
Отамане, батьку наш
8
Отзовись, мой солдат
59
Отсе тая стежечка
41
Отче наш
64, 68
Отчий край
80
Отчый край
3
Ох і косить косар зеленеє сіно
7
Ох і ой ішли козаки із походу
7
Ох і помер чумак, да помер
молоденький
7
Ох їмла, їмла
9
Ох, як любо, ох, як мило, як батьки
живуть
1
Ох, як нам треба доброти!
114
Оце так учениця!
88
Очерет лугом гуде
9
Очі волошкові
4
Очі сині
53
Очі синії, сині
4
Ошалелые кони
46
Павутинка бабиного літа
82
Павучок
108
Падав сніг
42
Паде дождь
3
Пакативсе кришталь пад варата
9
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Пам'ятай
44, 68
Памяти матери
113
Пам'яті матері
46
Пам'яті Т. Шевченка
66
Память в сердце
113
Память сердца
59, 62
Пам'ять серця
42
Памятью закат пылает
49
Пане господарю
1, 2
Пане господарю, вставай з постелі
2
Панна Буковина
103
Панна Марія волики пасла
5
Парасла лабода
9
Парашутик
82
Пасеться коник
12
Пасилай, Устєчка, салавеєчка
9
Пасли овце пастире
109
Пасли пастирі вівці на горі
18
Пасли пастирі ягнята в полі
2
Пастушок
95
Пахнуть квітами мамини руки
5
Пеликан
47
Первый раз в первый класс
73, 111
Перевесло
41
Перед грозою
36
Передвістя
175
Передчуття весни
96
Перелаз, перелаз
3
Переполох
47
Перу платтячко
112
Перша вчителька
75, 81
Перша любов
37
Перша сповідь
94
Перше кохання
45
Перше причастя
94, 115
Перше слово
114
Перший вирій
81
Перший грім
112
Перший сніг
4, 76, 81, 96, 104, 117, 175
Першій вчительці
88
Першокласник
95
Песах
47
Песенка вьюги
73
Песенка идущих вперед
73
Песенка лесного пастыря
33
Песенка матрешек
73
Песенка о воспитателе
73
Песенка о дождике
76

Песенка о папе
73
Песенка Саушкина
114
Песни юности ветеранов
61
Песня девчонки
111
Песня крылья расправляет
113
Песня любимая, необходимая
32
Песня о далекой Родине
114
Песня о краснодонцах
61
Песня о мужчинах
47
Песня о нашем времени
47
Песня о нашем народе
47
Песня о песне
73
Песня о Прекрасной Елене
20
Петрушка
107
Печу-печу хлібчик
84
П'є журавка воду
4
Пий, братчику, пий
43
Пиймо, друзі, грай, музико
4
Пийте, люде, горілочку
7
Пили хлопці, пили
3
Пиріжечки
76
Писанка
81, 92, 114, 167
Писанка для подружки
167
Письмо
47
Письмо с фронта
61
Півник
112
Півник визирнув з хліва
107
Півник Кукурік
90
Під білою березою
1
Під вербою б'є джерельце
57
Під віконцем калина
1
Під дібровкою, під зеленою
9
Під дубиною, під зеленою
1
Під одним небом
101
Під рідним прапором
95
Під Твій Покров Святий
18
Під Твою милість
28, 91
Під хрест Твій стаю
18
Під яблонькою, під солодкою
7
Підкралась осінь на листках
36
Піду втоплюся
4
Піду у трави
41
Піду я в садок та й нарву квіток
1
Пізня весна
52
Пісенька
12, 90
Пісенька про бабусю
85
Пісенька про зиму
85
Пісенька про кита
89

Пісенька про маму
Пісенька про метелика
Пісне моя, пісне
Пісня
Пісня Блідої Поганки
Пісня буде поміж нас
Пісня злуки
Пісня Лисички
Пісня мамки
Пісня на добро
Пісня на свято матері
Пісня осені
Пісня першокласника
Пісня підкидька
Пісня про Батьківщину
Пісня про Баштанку
Пісня про веселого мурашка
Пісня про "Відлуння"
Пісня про вчительку
Пісня про Голу Пристань
Пісня про друзів
Пісня про Іллю Кулика
Пісня про Київ
Пісня про Купер'яна
Пісня про Лук'яна Кобилицю
Пісня про маму
Пісня про Марка Черемшину
Пісня про матір
Пісня про Миколая
Пісня про Монастирище
Пісня про підкову
Пісня про п'яту школу
Пісня про рушник
Пісня про Снятин
Пісня про Таврію
Пісня про тата
Пісня про тебе
Пісня про Україну
Пісня про хлібороба
Пісня про Хмельницький
Пісня про ялинку
Пісня проліска
Пісня сивого лебедя
Пісня Снігуроньки
Пісня України
Пісня фаунатів
Пісня школяриків
Пісня яблука

85
102
83
97, 114
106
175
66
179
3
4
88
110
87
59
80
35
87
65
31, 179
44
89
44
41
27
5
104
40
4, 31
31
38
63
38
31
40
44
102
175
97, 167
44
106
96
98
57
117
88
87
93
112
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Пішла киця по водицю
Пішла мати жито жати
Пішла Тетянка кору лупати
Пішли діти в поле
Пішов милий
Пішов милий чорнобривий
Пішов чумак, да пішов бурлак
Плавай, плавай, лебедонько
Пламя осени
Плач журавлів
Плекаю море золоте
Пливе качка, пливе
Пливе над світом біла наша хата
Пливе, пливе щука-риба в човні
Пливи світами
Плила рибка, плила рибка
По всему світу
По всьому світі стала новина
По горі, горі пави літали
По горі, горі пави ходили
По городі чорнобиль
По городу, по сніжку
По долині туман синій
По Дону гуляє
По драбині
По земному шару
По конець моста калинового
По первому снегу
По пуид вербою, по пуид хилою
По садочку ходжу
По святім Різдві та й на Йордані
По чужих дорогах
Побажання
Побратався сокіл
Повертають люди в зону жити
Повилися огірочки
Повір очам
Повішу, повішу колыску
Повішу я колисочку
Повіяв вітер степовий
Погнала вівці на Буковину
Подале от себе
Подарок на именины
Подаруй
Подаруй мені Карпати
Подарунок
Подарунок мами
Подарунок мамі
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182
5
1
182
28
5
7
5
41
97
44
1
44
1
18
1
5
2, 18
2, 5
2
9
107
9
9
87
33
5
46
9
7, 66
5
43
41
166
65
1
175
3
5, 85
179
43
3
111
42
4
102
41
55

Подарунок матусі
106
Подивітси, люди добрі
5
Поділись своєю радістю
106
Подоляночка
179, 182
Подруги мои
47
Подуй, подуй, буйний віетре
9
Подяка ветеранам
41
Пожелание добра
73
Пожену я сірі воли
1
Поза гаєм, поза гаєм
7
Поза нашу хату черешеньку садять
1
Позволь мені, мамко
3
Позич мені, осене
68
Пока горит душа
47
Покажи мені, ластівко, Пущу
41
Поки тебе не любила
9
Покидаю тебе біела береза
9
Покидаю я рідну Вкраїну
5
Покладу, покладу
69
Поклін вам, люди, в році Новому
5
Поклін Тобі
2
Покосили трави
41
Покотився горіх по ліщині
1
Покохались три тополі
29
Покрова — козацька мати
88
Поле
83
Полетів бы-м на край світа
3
Поливала мати квіти
103
Поливала я порічки
112
Половина садів цвіте
1
Половина саду цвіте
1
Половина саду цвіте, половина
саду в'яне
1
Полонина — рідний край
45
Полонинська флояра
3
Полотно
12
Полуниці
57
Польова царівна
106
Полюбила моториста
59
Поляки на Буковині
43
Помните
61
Понад сині полонини
45
Понад ставом стежина
4
Пониже Залужа
3
Попались ми в діело
9
Попелюшка
35, 88
Попід гаєм зелененьким
1
Попід гаєм променисто
80

Попід гайочок, попід калину
Попід городи йдемо
Попід гору вітер дув
Попраде, Попраде
Попри мене Семен іде
Попуд бережечкы плавала
Пора тобі, вербиця, розвиться
Порада
Поради
Порізала пальчик
Породила мене мати
Порубай сад, сад зелений
Посаджу я рожу
Посадив-им черешеньку
Посадила мама у дворі калину
Посадила огірочки
Посадила-м черешеньку на дворі
Посеред поля стояла корчма
Посилала мене мати
Посівалочка
Посій, батьку, гречку
Посію я жито поміж осокою
Послан бив Архангел
После вахты
Последний ветеран
Последняя четверть
Посох роман, посох роман
Постелила мені мама у садочку
Потомкам
Поточе, поточе
Поучения Дон Жуана
Похідна Подільського козацтва
Почаївській Богоматері
Почуй мене
Почуй, ненько, звістку
Пошли нам, Боже, Богунів
Поштарик
Пошукайте ще таку
Праздник золотой
Праздник Рош-а-шана
Праздник Шавуот
Празька історія
Прала Марійка
Прапорець
Предвічний родився
Предвічний родився навіки
Прекрасен весь свет
Прелюдія

5
9
5
28
5
3
7
88
100
4
7
1
1
3
5
4
3
7
7
103
9
1
18
49
47
19
7
52
47
3
46
101
18
66
9
41
114
114
39
47
47
20
3
89
2
2
51
20

Преобразився на горі Таворі
18
Преславная днесь
10
Пречиста Діва
2
Пречиста Діва по світу ходила
2
Пречиста Діва Сина зродила
2
Пречиста Діва Сина колисала
2
При долині кущ калини
4
При дорозі
2
При станції Крути
88
Прибрала віконце
36
Привет, марсиане
111
Привіт нашій мамі
75, 88
Привітай світлий день
88
Пригадуєш: весна горіла
28
Приготуйся, вишній троне
18
Приди, весна, приди!
32
Признание
35
Приідіте, взидем на гору Господню
10
Приінгульські чортенята
46
Прийде година
18
Прийди, дощику
115
Прийди, мій милий
42
Прийди, наснаго
41
Прийди, прийди, мій миленький
5
Прийди, прийди, моя любове
63
Прийдите, ублажим Иосифа
71
Прийшла Галюся з села
1
Прийшла любов
57
Прийшли ми, прийшли ми
5
Прийшли щедрувати до вашої хати
1
Прийшов я до тебе, мій дубе зелений
1
Прикмети літа
98
Прилетіла ластівка
77
Прилетіла ластівочка
5
Прилетіли ангелята
2
Прилетіли серед ночі ангели із неба
18,
21, 22
Прилетять журавлі
20
Прилітай, журавко
103
Приляж, приляж да Галочка
9
Принеси мені зірку ясную
83
Приносит Діва Младенца на Стрітення 18
Приносит каждый день
47
Природа — это времена года
47
Приснилася хата
44
Приходе Господь, пане-господарю
2
Приходит весна
73
Причал твого дитинства
44
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Про Байду
7
Про водолаза
78
Про Діда Мороза
117
Про завірюху
78
Про кобру
114
Про Лук'яна Кобилицю
5
Про ляльку
84
Про Медведівку
7
Про мене, Боже, не забудь
94
Про найкращих
87
Про перерву та урок
81
Пробудження
42, 75
Продай, милий, сиві бички
4
Прожить — не поле перейти
57
Прокидайся, квітонько
115
Прокидайтесь, вічка
79
Проліски для мами
81
Пролісок
75, 107
Промінь сонячний ранковий
83
Просвятився чернець, просвятився
7
Просимо на гостину
82
Просимо Тя, Діво
18
Прославлена будь, Кагарлицька
земля!
62
Прости мене
52
Прости мені, мамо
65
Прости нас, Господи
37
Просто звуки
35
Просто так
78
Простое уравнение
111
Просыпайся, природа!
111
Просьба
20
Протоптав не вітер стежку у саду
66
Прохожався козак Нечай
7
Прощавай, четвертий клас
38
Прощавай, школо
95
Прощай, прощай да, Галочка
9
Прощальный вальс
39, 49
Прощена неділя
46
Пташка
12
Птичка
19
Птичка невеличка по полю літала
1
Пуд дубиною, пуд зеленою
3
Пуд Карпарськіми горами
3
Пудеме, як кури запівуть
3
Пуду собі, пуду
3
Пуид аконцем зігнуся
9
Пуидходьте, бояре, до хати
9
142

Пумти, свату, перегріетися
9
Пурим
47
Пурпурові вітрила
44
Пусти, сваточку, в хаточку
9
Пустіть до хати, будем плясати
5
Пшеничне перевесло
31
Равлику-павлику
182
Радіє джерело
81
Радій дуже нині
18
Радій життю
41
Радісна настала днина
5
Радісна ялинка
96
Радісне свято
106
Радість єдина — родина
80
Радість нам ся з'являє
21, 22
Радість нам ся явила
2
Радість обрання
65
Радость будет у нас!
33
Радуга над ГРЭСом
73
Радуйся, зіло дщи Сіона
18
Радуйтеся, всі люди
2
Радуюсь
33
Раз — ромашка
108
Разбойника благорозумного
64
Разговаривать с Иисусом
33
Разговор с отцом
62
Разноцветные игрушки
73
Разом бути треба
88
Разрешите пригласить
114
Разрыв-трава
62
Рай розвився
2
Райдуга
59
Рак
114
Ранкова пісня
84
Ранок
12, 71, 86, 166
Ранок встає!
58
Расскажи мне об Иисусе
33
Расскажи мне, отец
175
Рахівниця
87
Ревуть, стогнуть гори-хвилі
64
Реквієм
68
Рибалка
112
Рибалочка
104
Рибка
89
Рівненський вальс
42
Рідна мамо
45
Рідна мова
46, 58, 81, 95, 97, 98
Рідна мова — Божий дар
88

Рідна наша мова
179
Рідна ненька
59
Рідна хата
98
Рідна хатина
41
Рідна Херсонщина
44
Рідная мова
80
Рідне місто моє
44
Рідне слово
88, 93
Рідний дім
35, 79
Рідний доме, школо, до побачення
88
Рідний край
41, 44, 68, 79-81, 85, 87, 97
Рідні Карпати
45
Рідній мові
87
Рідному місту
87
Різдво
88, 96
Різдво в Україні
88
Різдвяна
117
Різдвяна ніч
109
Різдвяна пісенька
95
Різдвяна пісня
75
Різдвяний спогад
95
Різьблені ворота
44
Річечка
80, 82, 104
Роде мій
41
Родимий краю
26
Родина
4, 105
Родинне тепло
81
Рождение дня
175
Рождество Христове усі празнуєм
2
Рожевий кінь
83
Розвесніло надворі
107
Розвивайся, зелений байраче
27
Розійшлися далеко ми
4
Розквітає липами Борщів
115
Розквітай
106
Розкопаю я гору
71
Розлите чорнило
78
Розляглися степи
93
Розмалюйка
89
Розмарія
3
Розмова з вітром
68, 88
Розмова з осінню
95
Розмова закоханих
57
Розмовляла і питала мати доньку
молоду
1
Розмову із Богом веду
94
Розплітала мене дядина
7
Розпускають коні сиві гриви
28

Розрита могила
29, 67
Розумна мавпа
87
Розцвітай, калинонько
93
Роки вже відшуміли
175
Роки пролетіли
38
Романс
71
Романс о романсе
39
Ромашка
37
Ромашки
106
Роси карпатські
88
Роси, роси, дощику
58
Росте калинонька
44
Росте черешня в мами на городі
31
Рости, рости мій синочку
116
Рош-а-Шана
47
Рубай дерево, куди хилиться
1
Руки
81
Руки матері
114
Руки матерів
63
Русалонька
106
Русалочка
53
Русь богатырская
59
Рута на Бугом
35
Рыжик
111
Рясне наше віелечко, рясне
9
Саджу ріпку да чепурненьку
1
Садок вишневий коло хати
64, 71
Сало і хліб полюбляє наш рід
44
Сама-м жито столочила
3
Саме так!
98
Самотність і ружа
42
Самотня калина
105
Свариш мене, ненько моя
1
Сватав мене попів син
69
Светлый день
59
Світ без тебе
175
Світ в мені, і в світі я
114
Світанок
29
Світе мій
41
Світи, місяць ясний
1
Світи, місяченьку
27
Світилка — шпилька при стіні
9
Світить місяченько
4
Світить місяченько і ясная зоря
4
Свята вечеря
21, 22
Свята Марія
45
Свята ніч
21
Святвечір
86, 88, 96
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Святе джерело
Святеє слово: "Україна"
Святий, Великий Володимире
Святий, великий Пророче
Святий Миколай
Святий Миколай іде
Святий Миколаю
Святині
Святі заповіти
Святкова пісня
Свято
Свято Василя
Свято дружби і весни
Свято квітів
Свято Миколая
Свято радості
Свято хризантем
Се ныне
Сей день радості і веселія
Серед літа
Серед села дичка
Серед села росте грушка
Серенада
Серенада Шуберта
Серпантиновий світ
Серце мами
Серце Таврійського краю
Сестра брату рукав шила
Сестри любові
Сестричка
Сивая зозуля а в гай полетіла
Сивий коню, сивий коню
Сидить бурлак у неволі
Сидить медвідь на колоді
Сидить Христос
Сидить Юра коло мура
Сиділа під грушков
Сильний вітер
Симферополь
Син Божий від Отця
Син до матері іде
Синє моречко глибоке
Сини
Синичка
Синій вечір
Синова вишиванка
Синові
Синочок-вертоліт
144

81
41
18
18
81, 102
96
90, 115
44
57
85
82
81
57
82
95
96
41
64
10
175
3
69
41, 64
26
37
29
44
1
41
97
7
1, 5
7
3
2
3
4
4
73
2
41
9
42
19
108
5
42, 98
89

Синьоока доленько
103
Сирітське покоління
88
Сіно моє, сіно
1
Сію, вію, посіваю
84
Сію, сію, засіваю
96
Сіяв батько жито
4
Сіяв мужик просо
12
Скадовська лірична
44
Скажи, красуне
41
Скажи мені
52
Скажи мені правду
69
Скажи мне "Да"
47
Скажи, чому
52
Скинія всезлатая
18
Скік-скок
86
Скінчилися жнива
36
Скоро весна
19
Скоро зміниться погода
19
Скочу я за стінку
9
Скривджена
65
Скрипка
68, 111
Скрипка би не грала
4
Скрипка-чарівниця
88
Скупайте в оплесках його
167
Слава буди во вишних Богу
22
"Слава во вишніх" — ангели гласять
18
Слава і скорбота
62
Слава на небі Богу
10
Слава ныне Единородный Сыне
91
Славиця Херсонщині
44
Славім нині
94
Славна з Олі господинька
107
Славний вечір, дівич вечір
1
Славні хлопці-запорожці
7
Слався, Ісусе
2
Слався, Україно
62
Следопыт
59
Слиши, дщи, і виждь
10
Слова збираю
42
Слово рідне
80
Слухав я зозуленьку
90
Слухай, веснонько
78
Слушай, мне так хочется сказать
113
Смерекова хата
4, 31
Смерекові гори
5
Смерічка
80
Смерічки
43
Смуглянка
61

Снігова баба
75, 81
Снігова пісенька
81
Сніговий кролик
112
Сніговице
112
Сніговій
112
Снігопад
107
Сніжинки
95
Сніжна королева
106
Сніжок
167
Сніжок-пушок
112
Соб половий, чи не бачили ви?
7
Собрались на этом месте
33
Сойка
114
Сокиряни
103
Сокирянщина моя
103
Сокровенне
62
Солдат
12
Солдат, не спрашивай
62
Солдатские матери
61
Солдаты
61
Солнышко
20
Соловей
32
Соловейко
85, 167
Соловейко до на долині
1
Соловейко маленький
9
Соловейко на калині
108
Соловейко, рання пташечка
1
Соловейку-солов'ю
95
Соловію-соловейчику
5
Солов'їна родина
42
Солов'їні пісні
52
Солов'їха
52
Соловки
36, 37
Солодкі меди, солодкі цукри
5
Соломія
88
Соль
49
Сом і слон
42
Сон
35, 41, 79
Сонет
44
Сонечко
75, 82, 84, 90, 98, 102, 115
Сонечко моє
104
Сонечко піднялося
110
Сонечко, сонечко дивиться
в віконечко
182
Сон-трава
42
Сонце гріє
41
Сонце заходить
64, 91
Сонце надії
106

Сонце пригасло в твоїх очах
37
Сонце світить з гір Ливану
18
Сонце, хлопчик і обруч
12
Соняхи в городі
57
Сонячна квітка
38
Сонячне коліща
78
Сонячний день
94
Сонячні зірки
98
Сопілка
46, 88, 105
Сопілки-чарівниці
80
Сорок років не женився
5
Сорока-ворона
182
Сорочка-вишиванка
19
Спаси нас, Боже
94
Спасибі вам, квіти!
83
Спасибі вам, люди!
98
Спасибі, Господи
41
Спасибо, Боже, что я еврей
47
Спасибо Вам, фронтовики!
61
Спати лягай вчасно
100
Спать мені не хочеться
4
Спи, дитино
20
Спи, дітинко, спи
3
Спи, Ісусе, спи
2, 21, 22, 109
Спи, моє дитятко
115
Спи, муй милый
3
Спи, синочку
107
Спи, Тарасе, батьку рідний
4
Спи, тихо спи
92
Співаймо разом
42
Співанка з Бескиду
66
Співаночки мої любі
5
Спішать кудись моря
57
Спішу сказати
98
Сплетем віночок
75
Спливли за водою роки і віки
46
Спогад
38, 42
Спогад про Волинь
50
Спогад про літо
42
Спомин про вчительку
114
Споришева стежечка
38
Споришева стежка
97
Спрагле літо
37
Спувала бы-м, не є кому
3
Срібні коники
42
Сталася нам днесь новина
2
Сталася нам нині новина
2
Стало сумно ведмежаті
107
145

Стало ясно по всім світу
109
Станме вшыткы юж ту
28
Стану собі тай думаву
3
Стань, Давиде
18
Стань, Давиде, з гуслями
2, 18, 29
Старається Маринка
107
Старе місто
106
Старовинний вальс
41
Старша дружка німа
9
Старые песни
61
Старый друг фронтовой
44
Стежечка до Індії
42
Стежечка моя
4
Стежина
41, 75
Стежина в дитинство
77
Стежина дитинства
88
Стежина Миколи Шпака
65
Стежини
40
Стежинка-верховинка
80
Стежки дитинства
5
Стелла
47
Степ
104
Степ співає на всі голоси
44
Степова пісня
58
Степові вечори
44
Степом, степом
4, 61
Стожари
4
Стоїть величаво Херсон над Дніпром
44
Стоїть вишня край городу
53
Стоїть гора високая
8
Стоїть коршма над болотом
5
Стоїть липка над водою
1
Стоїть пшениця, як Дунай
175
Стоїть тополя
4
Стоїть явір над водою
4, 69
Стократка
86
Стороною дощик іде
179
Стояла сосна напроти сонця
9
Стояла я і слухала весну
114
Стоять верби
35
Стоять у задумі сині гори
45
Страдальна Мати
18
Стрибає м'ячик
104
Стрийський парк
29
Стріла кохання
37
Стрічай мене, весно
51
Струмок
79
Струмочок
81
146

Струмочок співає
92
Студена зима небо об'яла
109
Студентський прощальний вальс
63
Суботонька з неділею
1
Сумний вечір, сумний ранок
1
Сумно мені, сумно
3, 5
Сурми кличуть в бій
64
Сутність жінки
46
Схилиласи верба
9
Схиліться, думи
37
Схід і Захід
37
Сховай мене, моя мамцю, у камору
9
Сховалося сонце за гори
4
Сходила я всю днинку по ринку
5
Сходить сонце за селом
41
Схожа я на зіроньку
88
Сцена
16
Счастлив будет тот
73
Считалочка
33
Сьогодня Івана
1
Сюди гора, туди гора
1
Сядьмо, мати, повечеряєм
9
Та єк собі нагадаю
5
Та за вгородом та кози пасла
1
Та ішли дівки
1
Та ішов чумак та дорогою
7
Та й є в мене когут
5
Та й не видно того села
7
Та й петрівочка, мала нічка
1
Та й у Києві на риночку танець
дівок ходить
7
Та й уже вечорок, вже і не раненько
1
Та й чось мене мій милий не любить
5
Та косив батько, косив я
1
Та на добрий вечір
2
Та налетіли сирі гуси
7
Та ой з-під дуба, дуба
1
Та орав же мій миленький
1
Та піду я, піду
1
Та попід нашим садом
1
Та пуду я, пуду
3
Та пусти ня, люба мамко
3
Та село наше, село
1
Та ты гадаш, муй Андрійку
3
Та у нас, хмелю
1
Та чорна хмара наступає
7
Та як пішов Гребенюшок
5
Та як собі нагадаю
5

Тавричанка
44
Таврійська лірична
44
Таврійська сторона
44
Таврійський степ
44
Таврійці-земляки
44
Таємниця
114
Так весело...
107, 108
Так воно завжди було
37
Так, значит, не судьба
47
Так на воли грали
28
Так ще не біліло
57
Така її доля
4
Таку тебе запам'ятав
63
Там високо над землею
2
Там, де гори Товтри
51
Там за Вифлеємом
2
Там за горами
3
Там за горою, за високою
2
Там, за горою, за крем'яною
175
Там, за селом, за лугом
4
Там на горі два явори
2
Там на горі, на горі
4
Там на річенці, бистрій водиці
2
Там на річці, на Йордані
21, 22
Там ніч ночує
54
Там пахне хліб
41
Там попід лісом, темним бором
4, 64
Танго
113
Танго Черного моря
111
Танго юности
39
Танець в сучасних ритмах
46
Танець розлуки
52
Танок сніжинок
117
Танці з зірками
106
Танці, ручки, топці
182
Танцювала риба з раком
182
Танцювали зайчики
75
Танцюючі черепахи
86
Таня
79
Тарасова могила
95
Татові
81
Тачанка
57
Твоя доля
42
Темна нічка, темна
29
Темна нічка, темная
1
Темна ноченька
26
Темная нічка тьмою світ закрила
2
Темная ночь
61

Темненька нічка цілий світ накрила 21
Темненькая нічка
2
Темненькая нічка цілий світ накрила
22
Темної ночі
93, 96
Тень твоей улыбки
114
Теплий подих весни
115
Теплі джерела
88
Тепло долоні
46
Терен, терен, та й не хміль
69
Терен цвіте
3
Терцет
91
Терціяльний етюд
166
Тетерівка — родинне джерело
41
Тетя Хая
47
Тетянка-монастирищанка
38
Тече вода з-під явора
4
Тече вода ледова
3
Тече вода, тече бистра
4
Тече водо каламутна
3
Тече Дніпро
57
Тече ріка мого дитинства
53
Тече річка ой да невеличка
1
Теща зятя любила
5
Ти, вербонько, ти гіллястая
1
Ти, дівчино, ти, кохана
1
Ти, дівчино-дівчиночко
5
Ти до мене не ходи
4
Ти думаєш, дурню, що я тебе люблю 7
Ти єдина у нас
16
Ти ж мене підманула
4
Ти за мене, любове, молись
46
Ти зазвучала піснею
41
Ти, ігруша мая, ти калючая
9
Ти, Йордане, приготовися!
2
Ти, капуста, ти, розсада
1
Ти кожну мить була зі мною
57
Ти людина
41
Ти, мріє, пташкою прилинь
77
Ти музика любові, мій Хмельницький
31
Ти наша краса і родина
44
Ти не любиш мене
41
Ти пригадай, моя кохана
57
Ти прийшла богинею
42
Ти приходиш до мене щоночі
5
Ти приходиш під осінь
46
Ти така, як усі
52
Ти хотіла сина
65
Тигренок
76
147

Тиждень
Тиха вода
Тиха ніч
Тихий вечір
Тихий океан
Тихі й голосні дзвіночки
Тихіше, дужче в бубон бий
Тихо, бояре, ступайте
Тікаєм з сірих буднів
Тільки раз цвіте любов
Тільки ти
То не я калину ламала
То просто осінь
То рідна сторона
Тобі
Тобі, Україно!
Тобіе, мати, не журитися
Тобою зачарований
Тобою радується
Товариш, товариш
Товаришко моя люба
Товтри
Товчу, товчу мак, мак
Тополина алея
Тополина земля
Тополі
Тополя
Торжествуйте, веселітесь
Травневий дощик
Травневий етюд
Треба йти до осені
Три діды
Три матусі
Три поради
Три розы
Три славнії царі
Три царі зі Сходу, звідки
ви прийшли?
Триї славні царі
Трикутник
Тріє царі, де ідете
Трійцю славимо Святу
Троянди
Троянди на пероні
Трояндовий світ
Труби Грицю в рукавицю
Ту би Шват
Ту орлы літают
148

95
4, 69
2, 41, 109
22
49
84
84
9
43
175
42, 94
69
46
42
42, 65
97
9
41
64
9
1
106
3
41
4
41
114
2
112
38
4
3
75, 95
4, 62
53
2
21, 22
18
84
2
94
42
4
35
182
47
28

Туга
52
Тужно грала чудова скрипка
4, 29
Туман
107
Туман білий у Карпатах
41
Туман яром, долиною
1
Туман яром, по долині
1
Тумани
82
Ту-ру-ру
102
Ту-ру-ру, ту-ру-ру, варим
кашу круту
182
Тут берег мій
80
Туча
71, 91
Ты ждешь меня
46
Ты — словно осень, теплая, сухая
46
Ты слышишь, море
114
Ты со мной
33
Тяжко мені, важко
1
Тямиш, люба
175
У вашім дворі золота брама
5
У Вероні та й на брамі камянії
5
У весняну дивну днину
107-08
У вирій
81
У Вифлеємі весела новина
5
У Вифлеємі радість стала
5
У вишневому садочку
88
У вінку моїх літ
54
У вінок поляна
36
У горах синіх
4
У городі диво
59
У городі осот-сіно
7
У гості
102
У двір дитинства
54
У "Дзвін"веде стежина
94
У долі своя весна
175
У зайчати кожушок
107-08
У Івана карі очі
29
У корови білі брови
107
У косички — гарні стрічки
79
У макітрі шуршить мак
116
У Максима є сестричка
75
У маленької онучки
79
У матері, приїхавши з міста
37
У милого очі сині
4
У моєї доні
107
У надії Божа Мати
2
У нашім серці Україна
41
У неділю дуже рано
5
У неділю рано
3

У ніч горобину
57
У нічній діброві
78
У полі, у полі
2
У полоні Місяця
41
У рідному краї
71
У старого причала
113
У стозі пшениця
7
У тім краю, де Ятрань круто в'ється 46
У хедері
43
У школу
81
Уверяет бабушка
114
Уд бучка до бучка
3
Удовицю я любив
4
Уже сонце на лану
7
Уйдите от меня
46
Уклін тобі, скрипалю мій
40
Уклін Україні
88
Україна
2, 4, 31, 67, 75, 79-81
Україна, мов калина
42
Україна моя
47, 88
Україна незалежна
41
Україна — ромашковий край
88
Україна — Тарасові
41
Україна, Україна
167
Україна-мати
28, 51
Україні
44, 88, 97
Україні — замрії
41
Українка як зоря
114
Україно, в паростках надій
63
Україно, зоряний розмаю
42
Україно, любов моя
4
Україно, матінко моя!
91
Україно моя
97
Україно, рідний краю
42
Україно, ти для мене диво!
41, 68
Україночко моя
97
Українська криниця
31
Українська ніч
93
Українська пісне
80, 167
Українське слово
104
Український ярмарок
41
Українські діти
80
Українські квіти
41
Українці
97
Українці мої
41
Умиваєм, діти, ручки
87
Умій пригощати
100
Уперше і востаннє
52

Уральская рябинушка
Уроки доброты
Усе минуще
Усі дають урок
Усі дьувкы плетуть вінки
Усміхнись, моя мамо
Утоптала стежечку
Учителеві на прощання
Учительки нашої вальс
Учительське свято
Учитеся, брати мої
Ушла любовь
Файна я си з роду
Фантазія травневих ночей
Фата-Моргана
Феєрверк
Фильм про войну
Фонтан
Фронтовики, седые ветераны
Фронтовой вальс
Фронтовые подруги
Хай буде зірка твоя щаслива
Хай буде так
Хай воскресне Бог
Хай живе надія
Хай іде, насува чорна хмара
Хай світла доленька сія
Хай святиться ім'я твоє
Хай хлюпоче злива
Хай цвіте червона калина
Хата
Хата, в якій я ріс
Хата моя, біла хата
Хвала рукам, що пахнуть хлібом
Хвалилася попадя своєю бідою
Хваліте Господа з небес
Хваліте ім'я Господнє
Хвиля
Херсон, ти мій Херсон
Херсонська лірична
Херсонський вальс
Херсонські куранти
Херсонщино
Херувими свят!
Херувимская песнь
Хитра мишка
Хитра сестричка
Хитрий лис

113
33
36
37
3
179
44
95
81
95
4
32
4
175
37
117
39
73
41
61
61
42
54
10
38
16
40
41
88
4
92
41
4
44
7
64
64
99
44
44
44
44
44
2
67, 91
95
107
112
149

Хіта, хіта, колисочко
5
Хлібом-сіллю стріча нас земля
83
Хлопай в ладоши
71
Хлопець молодий
1
Хлопці-риболовці
4
Хлопчик
75
Хляби осенние
32
Хм...
65
Хмаринка
102
Хмельничанка
101
Ходив-походив місяць по небу
2
Ходила мати терен рвати
1
Ходила над водою
1
Ходила я по садочку
3
Ходить гарбуз по городу
75
Ходить Господь по раю
2
Ходить журав по горі
5
Ходить жучок по долині
1, 5
Ходить з пензликом осінь
82
Ходить Параня по покоїку
7
Ходить сон коло вікон
9
Ходить Сонко
3
Ходять в небі ясні зорі
66
Ходять коні над водою
57
Холодно світиться м'ята
57
Хор зграї вовків
87
Хор рицарів
64
Хоровод з Дідом Морозом
76
Хорошо
49
Хотіла б я калиною зростати
5
Хотім слезами омити
10
Хоть великий двуор
9
Хоч вийдемо, або виєдем
7
Хоч я руда та погана, дак мій
батько багач
7
Хочу в школу
95
Хресту твоєму
10
Христос Воскрес
18, 41, 90, 94-96, 101
Христос народився! Славімо Його!
20
Христос родився
2, 22
Хтіла мене мати
4
Хто?
65
Хто показує сни
78
Хто там опівночі по лісі блукає
5
Художники
79
Хурделиця-зима!
81
Цап
79
Цапок
82, 90
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Цар Ірод з колишнього роду
Царица ночи
Царю небесний
Цветы осенние
Цвіркун
Цвіт землі
Цвіт предивний
Цвіт рясний над росами
Цвіте барвінок
Цвіте медуниця
Цвіте терен коло хати
Цвітка дрібная
Цвітку мій з Молдови
Цвітуть осінні тихі небеса
Цвітуть сади духмяні
Цвынтарі
Це було на Буковині
Це ж тільки літо!
Це ж треба!
Це моя і твоя Україна
Це святиня моя
Це тільки мрія
Ци ви чули, люди добрі
Ци ты, дьувко, ци не ты
Ци я не дьувочка
Циганочко моя
Цимборики
Цирк
Ци-сьте чули
Цокотухи
Цок-цок
Цыганка
Чайки
Чапа-лапа
Чари
Чари Задора над Ужем
Чарівна бойківчанка
Чарівна верба
Чарівна гуцулка
Чарівна калина
Чарівна ніч
Чарівна скрипка
Чарівне джерельце
Чарівний Станіслав
Чарлик
Чеберяла качечка
Чебреці
Чекаємо зиму

2
47
10
113
91
4
2
4
41
88
4
66
43
38
41
28
43
46
107
167
44
66
5
3
3
4
26
76
3
98
107
39
49
112
41
68
4
35
45
31
41
31
94
44
88
114
175
117

Чекай моряка
59
Чекання
66
Чемний хлопець
107-08
Червона калина
4, 37
Червона калина білим цвітом цвіла 1, 4
Червона калина віконце заслонила
1
Червона калина, чого в лузі стоїш?
1
Червона ружа трояка
4
Червона рута
43, 175
Червона троянда
31
Червона хустина
53
Червоная калина
1
Червоная калинонька
1
Черевички
112, 167
Через балку летить галка
1
Через гори, через доли
21, 22
Через наші села чорная хмаронька
7
Через нашоє село
3
Через небо доріженька
2
Через поле широкеє
1
Через поле широкое
3
Через поле широкоє
2
Через річеньку, через болото
3
Через сад вишневий
1
Через сад-виноград
69
Через тисячу літ
65
Черемоше, Черемоше
43
Черемуха
71
Черемшина
31, 43
Черешенька в саду
83
Чернівчанам
43
Чи були у нас на Десні
4
Чи було літо, чи не було
1
Чи Вам, Жінко, щастя насниться?
37
Чи ви чули, милі браття
4
Чи дома, дома бідная вдова?
2
Чи дома, дома господар дома
2
Чи дома, дома, Микола, дома?
2
Чи є кому такий гаразд
7
Чи є кохання в сорок років?
37
Чи є, чи нема
2
Чи люблю я Бога
94
Чи не той то Омелько
4
Чи прудкий ведмедик
115
Чи се тая криниченька
8
Чи спиш, чи чуєш, пане господарю
5
Чи ти, донька, чула
9
Чи ти, милий
69

Чи ти пам'ятаєш той вечір чудовий
4
Чи ти чула, дівчинонько
1
Чи то буря, чи грім
4
Чи я тебе не просила
5
Чи я тому винна
4
Чигирин, Батурин і Суботів
41
Чиє — літо?
46
Чижику, чижику, пташку маленький 182
Чим ти мене полонила?
40
Чин панахиди
11
Чин панахиди або парастасу
11
Чин похорону дитини
11
Чин похорону дитини у Світлий
тиждень
11
Чин похорону мирян
11
Чин похорону усопших у Світлий
тиждень
11
Чистий четвер
46
Чия вина
3
Чия то пшеничка
5
Чия то хатина
29
Чия хатка?
84
Чобітки
38
Чоботята-дроботята
112
Чого, кринице, чого, водице
1
Чого, мила, губки дмеш?
1
Чого, соловейко, смутен, не весел
9
Чого така туга...
68
Чого являєшся мені у сні?
29
Чогось мені чудно
4
Чоловіче мій, я тут загину
5
Чоловіче, ти дай мені раду
1
Чоловіче, я слаба
3
Чом дуб не зелений?
1
Чом ти, барвінку, не стелишся?
1
Чом ти, Галю, невесела
1
Чом у тебе очі сині?
92
Чом, чом не прийшов
62, 69
Чом, чом, чом, земле моя
4, 43, 64, 69
Чому, дьувко, чому
3
Чому, козаче, сумний ходиш
4
Чому місяць та й не сходи
5
Чорна гора не орана
3
Чорна рілля заорана
4
Чорний біль
101
Чорний ворон в полі кряче
44
Чорний жук
99
Чорний котик
114
Чорні учка, як терен
3
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Чорнії брови, карії очі
31
Чорнобрива українка
63
Чорнобривці
29, 77
Чорногуз
12
Чорнушко-душко
5
Чорный ворон
3
Чотири Василі
38
Чотири воли пасу я
4, 8
Что посеял...
47
Чудесна зірка
18, 21
Чудесна зірка днесь сіяє
2, 21
Чудотворець Миколай
19, 20
Чужі пани як деркачі
7
Чумарочка рябесенька
9, 69
Чумацький шлях
42, 44
Чумаченьки ішли, в свистілочку грали
7
Чумаченько ішов
7
Чути дзвінок
2
Шабат
47
Шакъа
34
Швейк у Празі
20
Шестиструнка
111
Шестьдесят
47
Широкеє болонячко
28
Шкільна пора
77
Шкільна прощальна
87, 88
Шкільний дзвінок
88
Школа
63
Школа — надія моя!
106
Школярик
88
Школьный вальс
19
Шлях до правди
46
Шовковниця
57
Шукаю дні за поворотом
57
Шуміла дубрава
3
Шуміла ліщина
3
Шуміли навколо гаї
4
Шуміли сосни і діброви
4
Шутка
34
Щаслива
53
Щаслива доленько моя
68
Щасливе свято дітвори
115
Щасливі Карпати
112
Щасливії часи віка
2
Щастя веселкове
37
Щебетала пташечка
12
Щедра осінь
82
Щедрий вечір
2
Щедрий вечір всім вам
2
152

Щедрий вечір всім нам
2, 18
Щедрий вечір, добрий вечір
2
Щедрий вечір, Україно моя!
81, 96
Щедрий вечор, щедрівочка
7
Щедрик
179
Щедрик, щедрик, щедрівочка
85
Щедрівка
22
Щедрівка господареві
2
Щедрівочка щедрувала, у віконце
заглядала
1
Щи-м огень не клала
3
Що в городі конопельки
1
Що в нашого свата
7
Що в недіелочку рана
9
Що Валєччина матка
9
Що для чого треба?
87
Що за радість
2, 18, 21
Що за радість для усіх настала
5
Що й на хатіе зіеллє
9
Що й у лузі, в лузі калина стояла
7
Що й у полі, в полі висока могила
7
Що й у полі три дороги різно
7
Що й у суботу проти недіеліе
9
Що моє, то моє
42
Що море шептало
53
Що на моріе, да на дощечціе
9
Що на нашій вулиці
182
Що на хатіе голубець гуде
9
Що на хатіе голубочки
9
Що нам осінь принесе?
84
Що при лужку
9
Що селезьон каже: чвар, чвар, чвар
7
Що то за прапор лопотить
4
Що то за предиво
2, 21, 22, 29
Що то по хаті сіяє
9
Що тобі наснилось
115
Що у кого є?
87
Що у поліе озеречко
9
Що у саді-винограді
7
Що я люблю
80, 93
Щось є у Вас в очах
41
Щось то в ліесіе зашуміело
9
Щось у свата телюпається
9
Экватор
49
Эки
34
Экипажем командует женщина
175
Это — Бог
33
Эх, аккордеон, играй!..
47

Эхо
114
Эшелон на Сталинград
39
Ювілейні вітання
65
Юж білим квіт з черешні впав
8
Юрко-торпеда
107
Я балалаечку люблю
113
Я — бойківчанка
30
Я в кривого танка
7
Я — зернинка твоя
63
Я в матері одна була
4
Я вас люблю
41, 53
Я вертаюсь
42
Я вишиваю рушничок
167
Я віддам вам своє серце
53
Я вірую
37
Я вірю в тебе, Україно!
40
Я возвращаюсь
20
Я горджуся тим, що я з Полісся
102
Я двері відкрию
1
Я дівчина-галичанка
88
Я до тебе, матусю, у пісні іду
29
Я до тебе спішу
41
Я ж така хороша
51
Я з комп'ютером дружу
81
Я за правдою поїду на Майдан
45
Я зустрівся з літом
57
Я и ты
73
Я їду до мами
40
Я кохаю тебе
41
Я куплю тобі, мамо, хустину
83
Я летаю во сне
113
Я лечу від Бога
2
Я люблю
97
Я люблю Библию!
33
Я люблю у лузі квіти
73
Я маленька українка
42, 79, 104
Я маленький хлопчик
2, 84
Я малюю і співаю
114
Я музику дуже люблю
4
Я на порозі юності стояв
65
Я народилась в Таврійському краї
44
Я не вірив: молодість минеться
57
Я не встиг
57
Я піду в далекі гори
4, 175
Я пісню цю дарую вам
114
Я повертаюсь в Чернівці
43
Я пою оттого...
114
Я прибралась чепурненько
86

Я приехал
49
Я прийду в листопад
30
Я прийду в твої спогади піснею
44
Я проходжу повз тебе
36
Я прощаю
49
Я п'ю вино
46
Я серцем стукаю...
36
Я — син Тур'янської долини
68
Я співаночку посію
4
Я співаю
115
Я — твоє крило
175
Я твоє останнє літо
57
Я тебе люблю
42
Я тебя придумала как сказку
47
Я тобі дарую квіти
42
Я у мами чепурушка
79
Я узнал о войне
111
Я — українець
90, 97
Я українка
104
Я — україночка маленька
90
Я усміхаюсь
104
Я чекала тебе...
54
Я щаслива, я вдома
41
Я ще не все тобі сказав
175
Яблоня
47
Яблука доспіли
68
Яблуневий цвіт
42
Явилась нам благодать Божая
2
Як бим була я зозулею
43
Як був собі старий, сідий на
призвище Чалий
7
Як виведу коня на долину
1
Як дивно пахне вечір
41
Як єм ишов на урльоп
28
Як з Бережан до кадри
60
Як злякався зайчик
115
Як ишов я з Перечина
3
Як ізійде насіеннє
9
Як ішов я з Дебречина
12, 28
Як не бачу тебе
41
Як ніч мя покриє
4, 64
Як перчина Сашка провчила
98
Як пішла я заміж
1
Як поїхав королевичу на погуляннє
7
Як поїхав мій миленький
4
Як помирав Штефан
43
Як почуєш вночі
29
Як Пречиста Діва...
22
153

Як приїхав мій маленький з поля
1
Як прийшла ми карта
3
Як ти прийшла
42
Як тяжко без мами
40
Як ходила та Надійка по полю
9
Як ходила тая Галя
9
Як ходила тая Надя по двору
9
Як я буду лучку косив
28
Як я ишов
28
Як я кажу, так най буде
3
Як я колись кумував
7
Як я пушла до старої
3
Як я хотів дуже сала їсти
5
Якби мені достати струн живих
41
Якби я вміла вишивати
179
Якби я сі ще раз вродити мав
6
Яке це щастя
41
Яке це щастя — в світі жити
80
Як-єм била єще мала
29
Ялинка
76, 84, 115
Ялинковий карнавал
76
Ялиночка
117
Ялиця, ялиця
3
Яринка
79
Ярмарок
82
Ясени
62
Ясна зірка над вертепом звістила
2
Ясніший за сонечко
2
A hole in my bucket
A hole in my dell
A ring, a ring o'roses
Agnus Dei
Alltagsleben
Alouette, little Alouette
Aria Egle
Aria Mart
Ave Maria
Bach a Rock!
Billy boy
Chciałabym serce z łona...
Clapa yo'hand
Clementine
Cobbler, cobbler, mend my shoe
Contra spem spero
Csujogato
Dokoła Ciebie taki maj
Dola
154

74
74
74
64
118
74
176
176
71, 179
71
74
176
71
74
74
41
91
176
176

Dona nobis pacem
Dorothee und Nikolaus
Echo Yobel
Five little bears
Foi Deus
Give It up
Gloria tibi Domine
Green grass
Hickory, dickory, dock
How does my lady's garden grow?
Hush, little baby
Itsy Bitsy spider
Ja Ci nie powiem...
Jahreszeiten und Feste
Jakoś mi tęskno...
Jazz
Jennie Jenkins
Jingle bells
Jubilate, Deo
Jubilate, servite
Jubilatecoeli
Kyrie
La Pettite fille
Lacrimosa
Lamaar lamaar bleren
Little red caboose
London bridge
Magnificat
Marchen und Balladen
Mazurek jesienny
Mulberry bush
My bonny is over the ocean
Na Kujawach
Naturleben
O zmroku
Oj, nie ta jest ciężka droga
Old lady
Old MacDonald had a farm
Once i caught a fish alive
Pieśń tęsknoty
Pójdę, ja pójdę drogą daleką...
Ratsel
Ride the chariot
Row, row, row your boat
Roze
Salutation a la Sainte Vierge
Salve Regina
She waded in the water
She'll be coming around the mountain

12
12
12
74
56
12
12
74
74
12
74
74
176
118
176
12
74
74
12
12
12
64
91
12
12
74
74
12
118
176
74
74
176
118
176
176
74
74
74
176
176
12
71
74
176
176
176
74
74

Spielen, tanzen und musizieren
Śpiew powstańców
Spring is green
Stabat Mater
Stabat mater dolorosa...
Summer is icumen іn
Tatigkeiten
The brave old Duke of York

118
176
74
71
91
12
118
74

The farmer in the dell
Twinkle, twinkle, little star
Two fat gentlemen
Verbum caro
Wenn eine tannigi Hose het
Wo der perlende Wein
Zaszumiał las...
Zriaszcze mia bezglasna

74
74
74
91
12
12
176
176

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А было вначале, солгать не могу
А в горобейка сестричка маленька
А в нашого Дріхмана семеро дітей
А в полі береза, а в полі кудрява
А в полі, полі рубляться двори
А вже здалеку-здалека
А вже осінь спинилась навпроти
А вскрикнули ангели на небесах
согласно
А з України новая зоря зійшла з-за моря
А Київ все княжив — чекали на свято
А ми люди подорожні з дороги зблудили
А мій милий, мій пригожий
А мне говорят, что нету про пап
на свете песен
А може то любов
А над вертепом зіронька сяє
А Оленка в нас
А роки летять
А у тому місті, місті в падолисті
А хто хоче полотно мати
А чи є, чи нема пан господар дома?
А чому, а чому
А що на Майдані в Жовтих
Водах козака
А що таке канікули?
А я дівчинка маленька
А я живу у серці мальви
А я хлопець Барвінок
Ад военный. И голод — гнетет
Акації сипали цвітом
Алілуя! Алілуя! Дзинь-дзинь-бом!
Ангели в небі пісню співають
Андрійко відважився, сів за урок
Антін веретін, де іде, там пряде
Атлантами тримають сумне
похмуре небо
Ах, девочка-дюймовочка

61
182
182
4
2
103
41
2
2
41
2
42
73
31
2
114
51
175
12
2
86
41
95
97
30
79
39
53
67
2
107
182
167
53

Ах, Марина, Марина!
Ах, сколько горя видел ты
за многие столетия
Ах, эти черные ресницы!
Бабине літо... Бабине!
Бабі сніжного кожуха
Бабусенька мила
Бабье лето, было ли все это
Багато, багато щасливих сьогодні
Багато пісень є, багато
Багато усюди дівчат живе чудових
Багряніють потомлені віти
Багрянцем осіннім укрилась земля
Барабанщик поспішає
Барвиста осені палітра
Батько рідко співав, говорив небагато
Батьку мій, вклоняюся тобі
Бачив місяць, як учора
Бачу тебе в хвилі морській
Бджоли, дикі бджоли, не кусайте нас
Без друзів нам не можна
Без слів ідемо в сонну даль
Беларуссия — Брестская крепость
Белый, с голубым отливом
Белым озером, волною
Березень землю вдяга в нові шати
Берізка плаче навесні
Берізки по коліна у воді
Бескиде зелений, в три ряди саджений
Б'є великодній срібний дзвін
Б'є і рве зими закови
Біг лисок у лісок
Біг по лісу їжачок
Біг, поспішав осінній дощ
Біга Тузик, біга
Бігла теличка та й з березничка
Біжить дівча не доженеш
Біжить зайчик до матусі

49
47
39
46
81
76
49
68
88
29
88
81
84
42
41
42
4
175
42
89
66
59
49
44
95
51
110
8
94
16
112
105
36
78
182
41
115
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Біжить струмочок невеличкий
98
Біжить хлопчик, білий чубчик,
мов курча
12
Біла моя яблуне у росах
57
Біла хустка — парусинка
63
Білая берізонька
80
Білесенькі сніжиночки
95
Білий сніг летить у простір
81
Білий сніг... переді мною
96
Білий сніг, перший сніг
76
Білим цвітом закипіли вишні
19
Білі ночі у Карпатах
41
Білі птахи з чорною відзнакою
88
Білі троянди — смуток ясний і печаль
37
Білосніжний бузок біля вікон
46
Більше й більше листя з кленів
82
Біля гребельки-млина
112
Біля млина — калина
4
Біля Прип'яті, біля Прип'яті береги
37
Біля річки, де загата
78
Біля стрімких Карпатських гір
43
Благословенна і Пречиста
88
Благословенна, Маріє
29
Благословляю ту любов
46
Блакитняве небо
78
Бледнорозовой полоской
91
Блискавиця креше, громом поганяє
36
Бо мене в цій кращій з хат
97
Бог Предвічний народився
21
Бог сотворив цю землю недарма
31
Бог ся рождає. Хто ж Го може знати 21
Бог ся рождає, хто ж то може знати
2
Боже, Господи Ісусе!
6
Боже, на небі, линуть до Тебе
88
Боже, Ти, зможеш лиш Ти
94
Боже, як рідко нам доля всміхалась
57
Борода, ермолка, пейсы
47
Бородатий цап півдня
87, 95
Брезжит хмурый рассвет
59
Бризнув перший промінець
75
Бубон громом загримить
84
Був зорепад
4
Буває часом, сліпну від краси
88
Буде завтра ранок нового дня
80
Будем край наш захищати
88
Будем край свій захищати
167
Будь ласка, всі хором гаму заспіваймо
12
Будь у долі моїй, будь
38
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Букварі і читанки, парти в три ряди
38
Был он рыжим, как из рыжиков рагу
61
Было время, пела соловьем залетным
32
Б'ють копита спозаранку
57
В вечірню годину, де в зорях долина
41
В Вифлеємі днесь Марія Пречиста
21
В Вифлеємі днесь Марія Пречистая 22
В Вифлеємі радість стала
21, 22
В Вифлеємі тайна сталась превелика
21
В гаю зелененькім соловій щебече
28
В гаю зелененькум вода тече
3
В горах біла сніговице
112
В горах грім гуде, хоч зима паде
4
В грозном небе парящий орел
59
В грудні свято Миколая
19, 20
В далеких походах пусть стучатся
сердца, помните!
61
В дальних далеках, хоть в космосах
странствуй
47
В дальні країни, в теплі країни
44
В дитинстві мені мама
19
В дитсадочок світлий
82
В дружбі в'ється молоде коріння
славного щасливого буття
101
В душі озветься пісня солов'їна
38
В житті кожного з нас
40
В житті твоєму буде безліч днів
46
В задусі клопотів минуло літо
41
В зелені квітучій
179
В зеленум гайочку потятка спувавуть
3
В земле солдат намного больше
61
В історії народу
46
В казковій країні
88
В класі шепіт — школярі
78
В Крыму на цветущем Парнасе
59
В кубрику кромішніми ночами
59
В ладонях гор
59
В лісі є зелена хата
78, 87
В лунном свете снег искрится
44
В мами є великий горщик
79
В маминому дворику квітка розцвіла
114
В мене є маленька киця
79
В мене звірі є казкові
102
В мене коник вороний
84
В містечку, у якому я живу
101
В місті синім, крижанім
107
В моей душе покоя нет
35
В моїй душі — душа Карпат
68

В морі я хотів печаль свою втопить
175
В мріях я була завжди твоя
175
В небі жайворонки в'ються
58
В небі над Волинню сонце у віночку
50
В ніч буремну хто це, хто це
114
В новорічному Поліссі
42
В ночную вьюгу в темном переулке
59
В обід прилетіли лелеки
102
В обійми ніжних рук я хочу впасти
88
В один обычный город
114
В ополонку вудочку спускаю
89
В переливах роси, у вишневім цвіті
101
В пізню годину
29
В полі віхола гуде
85
В полі за курганом
44
В полі за пожовклим гаєм
59
В полі тополя, в полі висока
4
В полі я плела віночок
31
В понеділок рано
75
В пустелі сизих вечорів
63
В ритме танго волны бьются
111
В річку хилиться верба
89
В росах в'ється стежечка
4
В саду виводять трелі солов'ї
95
В самім серці України
63
В сердечном кругу, после долгой
разлуки
61
В смерекові гори, на сині вершини
5
В сні серпанковім берег
64
В стрункої тополі слухнянії віти
114
В темнім лісі серед ночі
75
В українськім слові
104
В хаті на осонні
81
В хаті прибрано. Світлиця
104
В "Хеседе Менахеме" идэн соберутся
47
В цей святковий день у школі
95
В церкві освячена паска
41
В цьому забутому саду
26
В чарах кохання моє дівування
41
В черную полоску
76
В чудеса не вірять діти
88
В шелесті калини
97, 167
В электричке повстречались
47
В эти дни осенние
111
В яслах лежить, то поспішіть
2
В яслах лежить, хто ж поспішить
18
В яслах лежить, хто поспішіть
2
Вверх, вниз, просто
43

Вдома в мене півничок
112
Ведмежатко ласувало
100
Ведмідь заліг у свій барліг
89
Веками народ наш терпел притесненья 47
Величний храм картинних галерей
41
Верба пушистая, добрая фея, как
ты меня удивляешь!
32
Вербову гілочку, безпомічну і тонку
41
Верболозом, осокою молодою
41
Вербоньки-русалоньки
41
Вербу стару бобер гризе
79
Вересневий дзвоник знову кличе
63
Вертають лелеки до рідного краю
114
Вертаються додому журавлі
5
Вертаються з вирію птахи
37
Вертаючи з віддалених країв
63
Верховинко чорнобрива!
45
Весела, гарна, кучерява
88
Веселенькі співаночки линуть
понад краєм
88
Веселися, украсися, Божий світ весь 22
Веселі бубонці
85
Веселка грайливо сміється
105
Веселої ватри відсвіт
175
Веселые девчушки
73
Веселый дождик
71
Весілля — вже музики гарно грають
4
Весільна сукєнка — єдина
43
Весна прийшла, біжать струмочки 115
Весна-чарівниця, неначе цариця
77
Весняного вечора танго голубе
37
Весняночко-паняночко, де ти зимувала? 1
Весь ліс у білій ризі
95
Ветер над рекой
47
Ветер рвет рубаху моря
49
Ветер чуть слышно поет
114
Вечером компания собралась
47
Вечір зорі кидає у жито
46
Вечір на дворі, ніч наступає
4
Вечір надворі, літня пора
51
Вечір тихий, вечір ясний
41
Вечірки, пане господарю, у тебе
2
Вечірній Київ до Дніпра
45
Вечірня пісня, що почулася здаля
43
Вечный зов, вечный свет
39
Вечоріє в полях, вечоріє
44
В'ється, наче змійка
67
В'ється наче стрічка
43
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В'ється стежка голуба
78
Вже багато сплило часу, купа років
промайнула
43
Вже більше півжиття мого промчало
5
Вже відлетіло літо за тумани сиві
175
Вже грибочки в лісі
115
Вже день в жита
41
Вже день проминає і ніч наступає
40
Вже дерев торкнувся золотий
багрянець
115
Вже дитинство осталось
83
Вже за лісом-пралісом
116
Вже і місяць не так світить
53
Вже мені шість років, мамо,
вже шість літ
95
Вже на Верховині жовкнуть віти
26, 29
Вже не вперше в село приїжджаю
40
Вже осінь сузір'ями дзвонить
65
Вже позавтра почнеться весна
115
Вже прийшли зимові свята
95
Вже розправила крила душа
42
Вже сині роси відцвіли
37
Вже сонечко за обрієм згаса
77
Вже сонце не гріє
110
Вже стільки літ на тебе я молюсь
41
Вже сутінки лягли на плечі
41
Вже тихий вечір проситься до хати
103
Вже травень чепуриться
95
Взимку лагодив цапок
90
Взимку спить ведмідь в берлозі
19
Взрослее мысли и прическа глаже
39
Взяв чубук я просто так!
78
Ви чули? Чи не чули?
108
Ви чули як шепочуть в лісі трави
103
Вибіг зайчик-побігайчик
75
Вибігла із лісу
57
Виглядаю тебе ще з весняних доріг
4
Виграва сопілочка у ліску
38
Видать в меня вселился бес
59
Видів Бог, видів Сотворитель
2
Виє, виє вітер
84
Виє вітер, довго виє, навіть
слухать обрида
68
Визира із лісу вечір
42
Вийди, вийди, молоденька, із комори
5
Вийди, вийди, сонечко, на дідове
полечко
182
Вийди, зіронько, на небо
96
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Вийду зранку я посеред степу
106
Вийду я на вулицю, ой!
9
Вийшла курочка гулять
84
Вийшли зранку на гуляння
41
Вийшло сонце на лужок
112
Вилітають з гнізда ластів'ята
35
Винт раскручивает медленные мили
49
Виросла калина в лузі он яка
110
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу 64
Висне небо синє, синє, та не те
77
Височенько чи близенько
96
Вистукує в віконце
107
Витай, Ісусе, з Марії Діви рождений 2,
21, 22
Витай, Ісусе, з Пречистой Діви
18
Витай, Ісусе, з Пречистой Діви
зрождений
22
Витай між нами, Христе, витай!
18
Витоки до витоків — ріка
37
Вишийте, матусю, вишиванку
88
Вишня у білій хустині
29
Вишукую тобі такі слова
41
Від вітру коливаються
82
Від дня народження і все життя
41
Відгомоніло, відцвіло і відлюбилось 46
Відлетів у вирій зранений лелека
46
Відлетіли журавлі
95
Відлітали журавлі від хати
175
Відлітають високі літа
88
Відлітають, як пташата, діти
63
Відцвітають літа
42
Відчинилося життя для маленької
людини
31
Відшуміли весни
96
Вікно відчиняю в ранковій порі
42
Вінцями слави скроні вінчаймо
18
Віншуємо вас щастям
60
Вірші ці для вас, хлоп'ятка
100
Вістку голосить світу зірниця
60
Вітається зі мною горобина
41
Вітер в горах заснув
4
Вітер вже нахмурив чорні брови
175
Вітер взяв сопілку в руки
82
Вітер гонить листопад у зиму
101
Вітер колисає, як малят, хмарки
97
Вітер нашу яблуньку, що в саду
розчах
41
Вітер ніжно гладить трави
68

Вітер по долині дмуха
Вітерець на морі грає
Вітя, Вітя, вітікар повів козу на базар
Вклонись, Україно, героям Чорнобиля
Вкраїнська доле, вже квітує поле
Вкрила обрій густа пелена
Вкрилися дороги
Влітку, десь о півночі, на Купала
Влітку зайчик
Вновь я встречаю рассвет
Во глубине морской воды
Вогні палають вдалині
Вода прозора, мов сльоза
Водограй, полів розмай
Война нас всех косила, перестройка
всех давила
Волга — матушка-река
Волна от злости зарычала
Волна, семью ветрами мятая
Волна укрылась покрывалом ночи
Вона усе на світі може
Воно в мені не відболіло
Воронки й окопи
Восени відлітають далеко
Воскресла вже весна
Вот и пришло долгожданное лето
Вот опять небес синеет высь
Вот стану взрослым парнем
Вот уже даль дневную
Вот шевельнулись реснички часов
Впаду в траву, де річечка хлюпоче
Вперед, вперед, Україно, в рідній
загороді!
Вранці мила Зоряниця
Время вечно без устали мчится
Вросла я серцем у красу підгірську
Все в нашій долі — від учителів
Все життя твоє — диво дивне
Все как обычно. Ветер. Хмурый вечер
Все облишу, все покину
Все похожи на кого-то
Все це якось нескладно вийшло
Все, що бачиш навколо, дитино
Все, що можна втратити, вже
втрачено
Всевишній Боже, світу Володарю
Всегда вращается земля
Всем известно, школьная пора

108
98
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65
66
57
104
63
19
73
19
29
41
79
47
59
49
49
49
88
57
41
81
95
73
62
114
61
44
57
6
108
73
30
46
88
46
75
114
4
88
46
41
114
73

Всі будинки світлом сяють
81
Всі літери в рядочку
104
Всі Тя хори, небес двори
18
Всміхається промінь із вікон
38
Вставай, Україно, вставай
28, 46
Встає раненько місто
94
Встала я раненько
115
Встретилась девченка мне весною
53
Всю жизнь любовь искала и за
тобою шла
47
Всю жизнь тебя искала
53
Всюди дзвін! Чути дзвін!
117
Вулиць твоїх тиху розмову
43
Вчора прийшли ми до школи
81
Вы в танце впервые обняли меня
111
Вы так и не смогли меня понять
46
Высота небес смешалась с морем
53
Выходи на круг плясать
59
В'януть трави осінні
167
Гадали дівчата, гадали у полі
53
Гайда в ліс!
99
Гайда, кумо, до криниці
42
Гандзя-бандзя кучерява під
решетом ночувала
182
Гарна писанка у мене
92
Где ни жил бы еврей на планете
47
Гей, браття-опришки, долийте горілки
7
Гей, весна-кобзарочка вже іде
92
Гей, вувчарику молоденькый
3
Гей, гей, гей, гей!
7
Гей, злетілись славні орли
64
Гей, крилатий орле
66
Гей, мерщий до хороводу
76
Гей, на высокув полонині
вітрик повіває
3
Гей, степами, темними ярами
4
Гей, у лузі та й не перше літо
68
Гелгоче гуска гусаку
79
Ген вогні засвітились над містом
40
Ген на видноколі
4
Ген-ген, в долині над ставками
40
Гетьте, думи, ви хмари осінні!
41
Глиняна хатина
41
Глузували з мене закадичні друзі
37
Глянув кіт на гребінь хати
87
Гнеться край поля червона калина
59
Говори, отец, говори, говори
62
Говорила мати
97
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Говорят: моря — романтика
49
Годинник старий на каміні
31
Годы, молодые мои годы
47
Годы проходят сквозь ливни и вьюги
59
Гойда, гойда, гойда-да
86
Гойда, гойда, гойдалочка
79, 86
Гойдався на дереві в джунглях Удав
87
Голубе, наклич мені весну
46
Голубенька платівка з вінілу
42
Гомін по діброві
65
Гоп, гоп, гу-ту-ту
84
Гоп-гоп, чики-чики!
112
Горда я тим, що українка
104
Гордімося, люди, що ми українці
29
Гори, моя вранішня зірко!
41
Горит и камень и песок
62
Горне хвилі могутній Дніпро
44
Город светлый и ясный
73
Гороскопів слова-віщування
30
Горят костры осенние
41
Господи, Господи, силою Твоею
91
Господи, це я, це я, дочка твоя
41
Господь Бог предвічний нині
нам явився
22
Грав світанок перлинами в росах
51
Грає барвами Кіцмань святковий
40
Грайте, грайте голосніше
112
Грало-вигравало козацьке дозвілля
42
Гребіть, гребці, на пана щоб
короста напала
7
Гремит над высохшим ручьем
59
Грицько-тицько по болоті ходив
182
Грозный рев паровоза рвет
морозную ночь
39
Губы, как малина
49
Гудзик Соня пришиває
105
Гули, хитаючись у втомі
78
Гуси в далекий вирій летіли
4
Да гремить небо іграюще днесь, днесь
18
Да, мой милый Адам, я — всего
лишь ребро
47
Давай втечемо на три дні у літо
42
Давайте вместе петь о дружбе песни
113
Давно, давно відплакали вдовиці
62
Давно чоло покрила сивина
98
Дай ми, мамко, иголочку та
й ниточку шовку
3
Дай скоріш мізинчик свій
79
Дала-с мене, мамцю, аж за третє село
69
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Далеко десь причал твого дитинства
Далеко за обрій... і змахують крильми
Далечінь між нами — сто доріг
Данину тривогам і дням, і ночам
вона платить
Дар нині пребогатий із небес зійшов
Дарує день мені на спомин
Два зелених крокодили
Два м'ячики надувані
Два ясени, два красені
Дверь закрыта. Стучи — не стучи
Двести зорь плыву к тебе я, берег
Дві косички, дві сестрички
Дві крапельки ранкової роси
Дві Матері — у кожного із нас
Дві хмароньки зустрілися
Двом ластівкам із чужини
Де б не жив ти: у містечку, в місті
Де берези, сосни і ялиці, народився
я у цім краю
Де берізки одбігли од краю
Де біжить дзвінкий струмок
Де горы нашы стоят од віку
Де джерело кришталеве б'є
Де дитячих літ криниця
Де Дніпро тече широкий
Де ж краса, що нам сіяла
Де курні дороги вийшли за село
Де орел гірський
Де пройшла моя юність далека
Де промінням чар-полин
Де Прут тече і Цецино крізь
хмари вигляда
Де рідна хата, вишень два ряди
Де ріки дзвенять, наче срібні цимбали
Де синіми бужорами
Де соловейка ніжний спів
Де ти, Бобик
Де ти ходиш, де ти топчеш трави
Де цвітуть троянди, де пливуть
тумани
Де шумлять світлочолі тополі
Декабрь, декабрь — а солнце словно
в мае
День, день, білий день — вставай,
дівко, клади вгень
День, день, сонячний день
День згаса за обрієм
День зимовий ясний
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День народження у білки!
95
День Победы, как он был от нас далек
61
День сьогодні сонця повний
83
День тривожний в нас сьогодні
81
Дерлась кізка на гору
86
Десь в океані, де неба лиш блакить
106
Десь на полиці в шафі старій
106
Десь спішать електрички
51
Десь там, за далекими гонами літ
4
Десь тут була подоляночка
182
Джерело, джерело, мов чарівне крило
80
Джміль гуде, як басова струна
41
Дзвенить, грає срібна річка
80
Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок
88
Дзвенять-бринять струмочки
85
Дзвінок покликав всіх до школи
81
Дзвіночок синій розкрив очиці
88
Дзвони Різдва лунають
75
Дзвонить дзвіночок
81
Дзень-дзень-дзень
84
Дзенькай, дзвонику, потроху
84
Дзінь, дзінь, дзінь, — дзвіночок
78
Диби, диби, диби-би, пішла баба
по гриби
182
Дивачок-носоріг
79
Дивин вечір, дивин вечір, та рано, рано
1
Дивись, коханий мій, дивись
41
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю 31
Дивлюся мовчки на рушник
5
Дивне, у зелені місто
41
Дивний вечір, мов птаха, над містом
кружля
44
Дивну, дивну Петрик звичку має
108
Дивуються перехожі
55
Дитяче личко — яснее свічадо
36
Дише сонечко теплом
76
Діва Марія церков строїла. Радуйся!
2
Діво Пресвятая, мати матерів
103
Дівчата і хлоп'ята спішать мерщій
у клас
38
Дівчаточка-вороб'ята, радьмося
92
Дівчина-калина
88
Дівчина-калина в білому віночку
167
Дівчинка я — українка
79
Дівчинко мила, а де ти живеш?
78
Дівчино, що звешся Дзвінка
88
Дівчиноньку квіти заманули в гречку 4
Дівчину вродливу юнак покохав
16

Дід мій ходить до мартена
78
Дід Мороз завітав до нас
76
Дід Мороз засніжений
96
Дінь-динь, дінь-динь, дінь дзвенять
дзвінки, пасеться череда
182
Дітки ми побожні, церкви не минаєм
115
Для ваших пліч важке чекання
68
Для всіх, всіх зоря зійшла ясна
88
Для миру, добра і любові
87
Для тебя в этот день
113
Днесь поюще купно іграймо
2
Дні у школі летять дуже швидко
77
До бабусі на село
87
До Бога рученьки зношу
94
До мого вікна
92, 114
До нас осінь завітала
82
До тебе, ненько, завжди поспішаю
98
До хедеру щоранку
43
До храму я спішу
94
Добридень вам, люди чудові
101
Добрий вечір вам в дім
81
Добрий вечір вам у дім
96
Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті
31
Добрий вечір, люди добрі,
добрий вечір
43
Добрий вечір тобі, пане господарю,
радуйся!
2
Добрий вечір, щедрий вечір цьому
дому на весь вечір
85
Добрий день вам, люди, на землі
83
Добрий день, високе небо
44
Добрий ранок, кохана
42
Добрий Янголе крилатий
96
Догорала зоря
57
Догоряє свічка
46
До-до-дощик воду просіває
110
Дождик идет на улице
76
Дождь прошел над ГРЭСом
73
Дороги вибирають нас
98
Дороги іншої не треба
4, 29, 67
Доручила мені мати
78
Дощ і чисте небо
88
Дощик, дощик, кап, кап, кап
84
Дощик, дощик роситься дрібненько 58
Дощик у травні
112
Дрібу-дрібу-дрібушечки, наїлися
петрушечки
182
Дрімучий дощ, рясний весняний дощ
52
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Дружбу — нельзя купить
111
Дудочка-дуда
19
Дудочка-дудка
19
Дуже я люблю матусю
107
Думала сумна смерека
114
Духмяна, духмяна, духмяна акація
51
Духмяне сіно пахне літом
41
Душа жіноча — райдужний метелик
46
Душа мов птах, тривожний птах літає 106
Душа от сомнений устала
59
Душе Святий, прийди із небес
18
Дым плывет голубым косяком
49
Дятел — лікар Ойболить
75
Евреев в храме в эти дни так много
47
Еврейскую песню спою вам сейчас
43
Ежик по лесу бежит
111
Ежик по лесу ходил
76
Екскаватор-всюдихід
108
Есть всем известный в Крыму
старый фонтан
73
Есть остров среди моря
53
Є багато країн на землі
97
Є в кицьки новесенька хатка, няу!
84
Є в півника
87
Є дівчинка
88
Є дітки, матуся
115
Є і нам про що згадати
4, 31
Є країна дивовижних мрій
31
Є пісня наша українська
42
Є пісочок у дворі
75
Є собака в нас Дукач
78
Є така благодать
80
Є у кожної дитини
75, 95
Є у кожної стеблинки
75
Є у мене вишиванка
114
Є у мене друзі, чудо-олівці
114
Є у мене мати
63
Є хмарний день, є день без хмар
175
Жив заморський падишах
106
Жив у мене їжачок, їжачок
90
Жив у річці дивний рак
114
Живе жабка на ставку, співа
пісеньку таку
86
Живе у полі мій неспокій
44
Живи, Україно, живи для краси
97
Жизнь свою
20
Жизнь у меня — целый роман
47
Жила красуня-дівчинка
19
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Жили у бабусі
Життя нас мчить
Жить на свете интересней
Жовтень у Карпатах
Жорстока, невмолима
Журавлів рівненькі стріли
З вечора пригожего аж до ранку
З вірою в Бога Отця
З далекого краю
З далекого краю лелеки летіли
З Дніпра нічного світанкова мла
З ким це сталось, де це було
З криниченьки ллється чиста водиця
З листя золотого ми вінки сплітали
З лісу раз дідусь дві гілки
З маленьких років пестить піснями
З міста Чернівців в долину
З неба дощик: капи, капи
З неба дощик накрапає
З нетерпінням я чекаю
З піснею ранковою
З Таврійської землі
З тобою віч-на-віч я була там, де ніч
За білим роялем при свічах сповідаюсь
За вікном сніг мете — на столі
коровай
За волю, незалежність України
За голубими вітряками
За городами став у густім комиші
За зеленим гаєм
За містом луки, за ними ліс
За рікою, за порогом
За селом, у степу, де-не-де ковила
За сонце, що будить раненько мене
За старой оковой ограды
За теплый свет сиреневой весны
За туманами, за долинами
Заалеет закат и затихнут деревья
и птицы
Заблукав веселий травень
Заблукався високо лелека
Заблукало в лісі літо
Завітайте в наш Фастів весною
Завітайте до нас в гори
Завітайте до нас в гості
Завітайте у гори Карпати
Завмер я на порозі
Заворожені до весни гаї
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Завтра іменини
88
Заглянув серпень у відкриті двері
41
Заграви блеском наш стяг сіяє
64
Заграй, сопілко, дзвінкої
112
Загубила дівчина
53
Задощило, задощило, запливло
сивим димом
36
Задумалась алея тополина
41
Зайчику, зайчику, ти малесенький
182
Заквітчалась осінь
30
Закінчилися уроки
87
Закохалася я, закохалась
53
Закрою все замки и двери
35
Заласкаю, зацелую
59
Залітай, залітай, сивий голубоньку
69
Замело усі дороги
110
Замилуюсь багатствами Таврії
44
Замкнулся круг, исполнен ритуал!
61
Запалав свічею ясноокий ранок
62
Записочка, записочка, записка
107
Запрошуємо на свято ми гостей!
117
Зари догорающей пламя
71
Зароди, наша ниво, зароди, зароди
44
Зарясніли пишні квіти
95
Засина вербичка біля хати
94
Засиніли гори, затекли тумани
45
Засіяла зоря над бідним вертепом
2
Засмутилася калина, осипає цвіт
55
Засмутилось ластів'ятко
108
Засмутилось любе сонечко
110
Заснули мальви біля хати
4, 175
Заспівав на Бугом соловейко,
зеленіють гори і поля
101
Заспівай, заспівай
40
Застонал я от сна дурного
35
Засурмила сурма
51
Затрусило білим снігом
75
Захаріє, з нами встань веселиться нині
18
Заховалися вогні полустанку
63
Заховалися уранці
117
Захотел сам фюрер Гитлер стать
всемирнейшим злодеем
47
Захотілось ведмедику
95
Зацвіла акація духмяна
41
Зацвітають вишні за Іван-горою
63
Зачекай, козаче, не сідлай коня
44
Зачепилась за чоло хмаринка
42
Зачиню я ізвечора
4
Зашуміли лісы, зашуміли боры
28

Заясніла зоря надвечір'я
51
Збережи кохання
42
Збігає осінь... Жовтими листками
36
Звездные ходики тикать устали
114
Звезды встали на вахту к вечеру
49
Звізда ясна і прекрасна
2
Звірок надбав на дім гілля
78
Звістку голосить світу зірниця
2
Звучать оркестру дивні звуки
88
Згіркли веселі печалі
57
Здавна в нашій Україні
89
Здається, вже півсвіту я об'їхав
103
Здається світ добрішім
42
Здається, у квітів щасливе життя
83
Здесь на солнечной лужайке
59
Здесь, под небом родным, я как гость
нежеланный
39
Здрастуй, мій краю високих курганів
44
Здрастуйте, журавлики далекі
77
Зелене листя, білі каштани
4
Зелененький огірочок
87
Зелений дубочку чого похилився?
69
Зеленню й квітом сповите
42
Земле моя, закосичена в райдужні
весни
63
Земле рідна, добрий день!
83
Земленька скресла
92
Землю м'яку поцілую
97
Землю спасал наш солдат от пожара 59
Землю юдейську ніч накрива
2
Землю юдейську нічка вкрива
22
Землю юдейську нічка вкрила
21
Земля без влаги, как гранит
59
Земляки, земляне-черновчане
43
Зима білосніжна нарешті прийшла 117
Зима навкруг… Давно вже час
66
Зима не вечна — вечны холода
47
Зима, ялиноньки надворі
117
Зимо, зимонько хороша
117
Зимове ранкове сонце
76
Зимове слово сніг, зимове слово білий
89
Зимонька зібрала
96
Зі сходу сонця аж до заходу
2, 18
Зійшла вже зоря на небозводі
2
Зірки на снігу, зірки на снігу
175
Зірничка в неба ясна
94
Зірок є багато
115
Зіронька сяє в нічку, у темну
68
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Зіронька ясна на небі сяє
2
Злая кобра жарким днем
114
Злетів на віконце
22
Злючко! Злючко!
79
Змея ползет
34
Знаю: у ніч горобину
57
Знаю я слово. У цілому світі
98
Знають всі, що бджілонька
115
Зневіри й болю хвилі перейду
45
Знов весна оділа сукень
112
Знов гомонить надворі малеча
88
Знов зозулі чути голос в лісі
31, 43
Знов колихається й тремтить
36
Знов у лісі конвалії квітнуть
103
Знов у світ розмаю з полонини лину
103
Знову гелікоптери торкають
висоти гірські
101
Знову, знову ці уроки
107
Знову мрія проросла із дитячого чола 114
Знову осінь. Ніби ще учора
57
Знову травень вийшов на поріг
83
Знову шумлять журавлині ключі
88
Знялись у вирій журавлі
97
Зовсім молодий іще, зелений
83
Зовуть дороги, шляхи нас кличуть
175
Зозуля кує, жалю додає
63
Зойкнула Земля чаїним криком
65
Золота осінь
85
Зорі коней люблять — гриви
їм голублять
88
Зорі, як очі
4
Зорійте ви, очі дівочі
41
Зоря зійшла, вставайте, люди
2
З-під землі
108
З-під каменя
83
Зранку і до ночі
88
Зримо встає над віками
44
Зродились ми великої години
з пожеж війни, і з полум'я вогнів
64
Зрозумій, захисти, покохай
105
Зупинись на хвилину
41
Зустрілись ми, як згубилось сонце
42
Зустрічайте мене, я — ваш брат
175
З'явись мені. Для тебе квітнуть весни
175
И был вечерний воздух свеж
35
И когда месяц шват наступает
47
Иване, Иване, раз
3
Иванку, Иванку, купи ми румнянку
3
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Идут по жизни дни, идут без
промедленья
47
Иже, иже Херувимы
9
Иже херувимы
67
Из веры чистого колодца
47
І вже забув, як творяться дива
45
І все ж не змовкли солов'ї
65
І день мине, і ніч сумна розтане
57
І думаю, і серцем лину
62
І знов весна, і знову сад ожив
42
І знов зима, і вітер сніжний віє
57
І знов курличуть в небі журавлі
29
І знову буруни до обрію
44
І знову у мріях земля материнська
44
І онуків, і правнуків є
98
І радощі, і роздуми сумні
97
І хой, чу-хой, чу-хо-йо
91
І шовкові трави
104
Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику 182
Іду ранковим містом
80
Ідуть роки і ми вже не маленькі
97
Із близьких і далеких доріг
30
Із верби сльоза упала
42
Із дороги літа, може , і непрошена
30
Із якої казки ти прийшла до мене
175
Із-за хмароньки на небі
82
Ірод-цар за Христом ганявся
2
Ішли козаченьки у кримський туман
37
Ішов їжачок без чобіток
95
Їде сонце у візочку
79
Їжаки їжаченят
78
Їжачиха на обід
95
Їжачок раненько встав
87
Їх було п'ять — всі різні
і симпатичні всі
88
Їхав козак за Дунай
8, 43
Їхали стрільці, їхали з гори
4
Йду я за сонцем ясними стежками
в росі
37
Йдуть до школи вранці діти
95
Йдуть літа — то не біда
175
Його даремно не шукай
81
Його пісні — життя окраса
95
Йшли повстанці воювати
75
Йшли селом, йшли селом партизани
4
Йшло телятко і брикало
86
Йшов із ярмарку цапок
82
Йшов лукою чорногуз
12

Йшов Мороз через ліс
84
Йшов туман через ярок
108
К вам, друзья, на праздник
я так спешил
73
К нам май пришел веселый
91
Каждый малыш в Новый год
73
Кажуть люди, що щаслива, нічим
не журюся
69
Кажуть, що спізнати справжній шал
кохання
37
Казка зимова
117
Казкова пісня лине степом
44
Казкова синь усіх вершин
42
Казочка бродить навкруг свого ліжка
88
Как красиво вокруг весной
47
Как-то летом на рассвете
61
Калина виросла в саду
112
Капитаном был мой деда
59
Карка ворон Каролін
107
Катруся і Оленка
89
Ква-ква
87
Квіт папороті, папороті квіт
114
Квітне черемшина
41
Квіточок дамо багато
103
Квітує небо веселкове
114
Квітуй, рідне місто! У тобі
нам близькі
65
Квітуй, Україно, прекрасна Держава 58
Квітучий сад. В нім тиша залягла
41
Квітучі долини, стрімкі полонини
45
Киев, утро, детство
19, 20
Кино, — но больно видеть это
39
Кипи, кипи, кашко, поки прийде
Івашко!
182
Киця горло застудила
84
Киця Мура, де ти була?
110
Кілька вулиць нас розділяє
29
Кіт малює на тканині
100
Кленовим листям повертає
в пам'ять блюз
88
Кличе, кличе морозець
117
Кличе сонце з хати
68
Клітинка до клітинки
107
"Кобзар" Шевченка відкриваю
40
Когда восходит солнце и над морем
175
Когда евреи из Египта уходили
47
Когда затихнет пыл любовный
46
Когда на город ночь спадает
62

Когда тебе всего лишь двадцать
Когда ты в мой город приедешь
впервые
Кожен день, кожну прожиту мить
Кожен знає, що у нашому селі серед
хлопців є чотири Василі
Козак гуляє, шинкарка носить
Козацька історія славна
Колесом гуркоче літо по городах
Коли в Карпати приходить нічка
Коли весна уже пригріла
Коли вишнево квітла полонина
Коли вночі затихнув бій останній
Коли дивлюсь глибоко в любі очі
Коли зацвітають льони
Коли зійде зоря вечірня
Коли зоря з туману виплива
Коли ми вірим у неможливе
Коли між нами не було нічого
Коли над озером ніч злетить
Коли надійде осінь у житті
Коли поїдеш, любий друже
Коли прийдеш і станеш на порозі
Коли ранок настає, хмурий
чи веселий
Коли сідає сонце за горами
Коли собі заспіваю
Коли співала ти, навколо танув лід
Коли ти послушний та чемний
повсюду
Коли хвилюється
Коли Христос родився і на
світ з'явився
Коли я лягаю спати
Коли я руковав, гей
Колись давно у Чернівцях
Колись серед шумної зали
Колись у наших предків був закон
Колишися, калинонько, колишися
Коліща котилося по курнім шляху
Коляд, коляд, коляда!
Комарики-скрипалики
Комусь, може, сняться пальми
Коричневі каштанчики
Косар батько, косар я, косарі ми обидва
Косички у дівчаток
Котик Мурчик в хаті скаче
Котик носик прикриває
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Котику сіренький, котику біленький 182
Котилася писаночка
92
Котилися вози з гори
3
Котить хвилі наш Черемош
175
Котиться вінок з поля
9
Кохайтеся, дівчатоньки
41
Кохана! Забути не можна
68
Коханий і милий мій
68
Коханий, яка я щаслива
53
Кохання, кохання
37
Коханням пахне ніжна матіола
41
Край вікна любисток пророста весною 44
Край дороги батькова криниця
62
Край дороги не рубай тополю
4, 62
Край єдиний, серцю милий
80, 81
Край калини, м'яти край
97
Край, у якому зростає людина
97
Красавица Аленушка идет
навстречу к нам
114
Красуня-смерічка тяжко ся журила 103
Краю любий, смерековий!
41
Краю мій, подаруй мені день золотий
43
Краю мій, ти зорею світиш
114
Краю рідний, земле мила
88
Крига міцна
114
Крикніть із ангелами, на небесі
согласно
18
Крилате слово, другом будь мені
68
Крізь морок і бурі пробилась надія
42
Кругом сніги біліють
83
Кружится листьев золотая вьюга
46
Кружля в саду метелиця
41
Кружляє знову жовтий лист
82
Кружляють багряні листочки
110
Крутяться кола небесних колес
106
Кто лучше всех на белом свете
47
Кто растенья сотворил
33
Кто там улицей крадется
61
Куй, куй, ковалі
85
Купи мені, матусенько
95
Купи мені, матусенько, книжечку
чудову
102
Курка сніг так розгрібає
107
Кущ осінньої калини паленіє у вікні 63
Лаг Ба Омер, день тридцать третий
47
Ладі, ладі, ладусі, а де були? В бабусі
182
Ластівки літають
98
Ластів'я заснуло у своїм гніздечку
103
Лебеді милі, веляни білі
103
166

Лебеді-гуси летіли, в трави над
річкою сіли
112
Лебідкою пливу поміж садами
42
Левадов, долинов дітвора гуде
18
Легкий школьный вальс тоже
был у нас
61
Лежить село в долині, як намисто
53
Лелечалися лелеки на крилі
37
Летим. Дивлюся, аж світає, край
неба палає
41
Летить журавочка здаля
4, 114
Летів пташок понад водою
8
Летіла бджола в полі за медом
182
Лето, ах, лето, улыбками согрето
73
Летять весняні журавлі
63
Летять журавлі до святої землі
97
Летять, летять сніжинки
85
Летять, летять сніжиночки
76
Летять, ніби чайки, і дні, і ночі
4
Летять птахи мої понад снігами
44
Летять у теплий вирій
82
Лечу до витоків своїх
42
Лине, лине
44
Линуть дзвони від Софії
45
Линуть пісні понад Бугом, линуть
легкокрилі
35
Листя білої берізки
89
Листя облітає
82
Лиш промінь сонця промайне
81
Лиш рік новий настав у нас
81
Лиш сонечко зійшло, голубить
нас теплом
77
Лиш сонце з-за Дніпра встає
44
Лиш сонця останній промінчик майне
76
Лісове балакуче джерельце
105
Лісом, лісом, дубинкою, гей, гей,
у-ха-ха!
1
Літечко-леліто
104
Літнє сонце рано встало
86
Літній дощ іде над гаєм, лісом
88
Літо бабине прийшло
82
Літо крокує, а осінь й собі
75
Літо пішло, у багрянці пейзаж
42
Літо прийшло, сонця блакить
42
Ліщино, ліщино, де-сь орішкы діла
3
Лозовий кошик святом руки гріє
96
Лужком, бережком
84
Лунає музика землі
103

Лунають пісні над Тягинню
44
Лунный свет сверкает ярко
91
Люба осінь завітала
76
Люба, рідна Україно
85
Любі батьки, дорогі ветерани
41
Любі учні і студенти! Молодь
України!
41
Любім Україну, як матір єдину!
68
Любіть Україну, як сонце любіть
66
Люблю матусю, батька люблю
80, 93
Люблю село, коли квітують вишні
83
Люблю тебе, моя країна
47
Люблю я квіточки пахучі
31
Люблю я ліс, його осінню тишу
41
Любо нам у рідній хаті
80
Любов горить, як сонце, не згорає
42
Любові бажання
41
Любовь моя, где б ни была ты
175
Любовь огромная, как небо
53
Любят дождик божьи пташки
59
Людей сьогодні у селі
115
Люди добрі, годі спати
82
Люляй, люляй муй синочку!
48
Ля, ля, ля, ля, ля,
71
Лягла на клени позолота
44
Мабуть, тобі і не снилося
20
Мадонні незнаній
175
Мадонно дольороза
66
Майорить у блакиті наш прапор
51
Максим козак Залізняк
166
Маладий хлопчичек орлами оре
9
Маленька краплинка
107
Маленьке місто під високим небом
38
Маленький Ісусик не спить, не дрімає
20
Мальчишка во дворе меня
еще не знал
111
Малювали писанку всім селом
167
Малює мороз на вікні
79
Мама в мене гарна, найрідніша —
мати!
42
Мама вишивала рушники
42
Мама довго вишива
98
Мама мальви вишивала
41
Мама молиться за мене
30
Мама у меня артистка, а отец жокей 47
Мама-матуся — тиха молитва
42
Мама-хмара для синочка
107
Мамин диво-журавель
112

Мамина я доня, татусева зірочка
55, 114
Мамо, вечір догоря
4, 31
Мамо, глянь: на синім небі
115
Мамо, мамо, ти поглянь
96
Мамо, мамочко, моя матуся
53
Мамо моя, мамо
83
Мамо моя, ясна зоре
83
Мамо, настала весна
112
Мамо, пташко моя із весняного краю
50
Мамо, ти наймиліша
88
Маріє, Мати Божа
94
Марш величаво над колонной
59
Марширує хлопчик
86
Мати білить хатину на свято
5
Мати Ніч малому Ранку
107-08
Мати сіяла м'яту
83
Мати сіяла сон, під моїм під вікном
4
Матінка земля
114
Матінко! Вітчизно! Батьківщино!
41
Матінко рідненька, ненечко моя
81
Матусенько мила, голубонько біла
83
Мать провожает сына
73
Маю вікна — дивлюсь
37
Маю хату під зруб
37
Мелодійна, милозвучна
41
Мене, вкраїночку маленьку
94
Мене учила ще малого мати
57
Мені б помандрувати по світах
42
Мені дарували жоржини й троянди
37
Мені подарували цуценя
102
Мені сон за криницю наснився
42
Мені шепоче листячко
82
Мені щемить на серці, мчать літа!
41
Мереживної тюлі таїна
37
Мерцішор
57
Метелиця шумить, свистить мов
від пожежі — ліс тріщить
12
Мечты о любви, или грезы
53
Ми бджілки-пушинки
106
Ми веселі і завзяті
46, 93
Ми впрягли волів, перевернули плуга
37
Ми все чекаєм, не летять лелеки
88
Ми — гайдамаки, ми всі однакі
4
Ми, дзвіночки лісові
175
Ми дитиноньку звем Христинонька 41
Ми з колядою — під ваші стріхи
раненько
2, 18
Ми з тобою не бачились довго
41
167

Ми з тобою родом із дитинства
Ми з тобою спізнилися
Ми замісим тісто в діжі
Ми збираємось всі по велінню
сердець
Ми ідем веселі, ми ідем щасливі
Ми із пластиліну
Ми ліпили сніжну бабу
Ми любимо сонце і квіти
Ми маленькі козачата
Ми покидали портфелики —
зачекає школа
Ми — прийдешнє рідної держави
Ми прийшли до тебе знову
Ми прийшли до тебе малюками
Ми рахуєм — раз, два, три
Ми так довго у казку йшли
Ми удвох із мамою дружим
Ми Україні
Ми хороша дітвора
Ми — цигани, ми ідемо вслід
за вітром
Ми шануєм осінь
Ми — юнь держави України
Миколаю, святий Миколаю
Мила Хасекі, Хуррем, Роксолана,
Настя — ти одна
Милі гості, просим сісти
Милые друзья, к концу веселья
час подходит
Минутой молчанья на празднике
нашем
Мир миром, пироги з сиром,
варенички в маслі
Мишка лапы свои растопырил
Мій край рідний, журавлиний
Мій край — розвеснені сади
Мій отчий незабутній доме
Мій серцю милий край
Міст багато в цілім світі
Місто Гадяч, що на Пслі
Місто моє, цвітом рясним радує
щодень
Місто Солунське нині радіє
Місяць над ставком повис
Місяць повис над левадою
Місяць ясний вигляда
Місяцю травню, лицарю славний
168
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Мне гадала цыганка однажды
Мне имя Сруль от дедушки досталось
Мне рассказывала мама
Много в жизни прошагали,
сколько впереди?
Мов білі морквини ясні
Мов вогонь горить
Мов корабель, школа моя
Мов нестримна хвиля Дніпра
Мов рідне село
Мов свічка куриться черемха
Мов струнка тополя, на краєчку поля
Мова, наша мова — мова кольорова
Мова українська, кольорова
Мово ж моя, мово
Мово рідна, слово рідне
Мого дитинства стежинка біжить
Моє коріння з роду українців
Моє місто вже спить
Моє рідне село, тут садки і гаї
Моє село — куточок дорогий
Моє село — малесенька держава
Моєму серцю рідна ти
Може, в житі хтось принаду підкине
Може, в леваді
Може, завтра, може, нині, на догоду
дням новим
Може й тісно обом необачним
Можливо, Одеса комусь наймиліша
Мої літа несе на крилах час
Мої шановні літні люди
Мой папа самый умный, он смелый,
очень сильный
Мой юный друг, нет недоступных
женщин
Молитву тихенько мовлю
Молюсь до Тебе, Діво, я щодня
Монастирище і древнє, й юне
Мороз и солнце
Моя земля, де я росту
Моя країна — давня і єдина мати
Моя кровинка найдорожча
Моя мила шудре-тудре, же я п'ю
Моя ти зоре, Карпатські гори
Моя Україна — дитина в колисці
Мріє росточок явором стати
Мрія прекрасна на крилах літає
Мужчин как будто где-то не хватает
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Музиканти грали, що є сили
42
Мчали коні у зоряну нічку
35
Мчали січові стрільці
93
Мчить по вулиці Юрко
107
Мы были рабами у фараона
47
Мы в шесть лет к Вам пришли
в первый класс
111
Мы встретились
20
Мы встретились с тобой
114
Мы выстоять сумели в Сталинграде 61
Мы — горласты петушки
59
Мы идем дорогой длинной
73
Мы пережили блокаду
59
Мы прошли через беды, прошли
чрез усталость
32
На акацію
38
На базар ходив
79
На безбрежном просторе
59
На болоті спала зграя
37
На вершечку дуба Сойка
114
На вершині синій ранок
45
На вигоні пустому, за селом
95
На Волині з передзвонами весна
50
На Волині, на Волині, де жита
в долині
37
На горі той зелен-клен, зелен-клен
4
На городі густо
82
На Дніпровій буйній паводі
44
На зеленім пагорбі
41
На землю тиха ніч лягла
29
На зорі, на зорі
85
На кладовищі моря — хвилі
на могилах
36, 37
На краю села жила
106
На краю села хатина
4
На крыльях лебедей весна летела
53
На Крымском полуострове то осень,
то зима
73
На ладони, прижатая твердо к плечу
111
На нашій землі новая зоря зійшла
з-за моря
18
На небі ніч запалює зірки
102
На новорічне свято
117
На палітерці картонній
76
На пероні, на люднім пероні
4
На подвір'ї зелен кущ
99
На полонину приходи в весняний
ранок
4

На пороге вьюга, расступитесь
скорей!
73
На Приморском весной
59
На пристані щоразу
78
На просторах земних
41
На рейд відпочити
44
На Різдво Христове всі ся радуймо
2
На Різдвяні свята всі ся радуймо
2
На річку хвиля налетіла
99
На рожевих луках, де цвіте кульбаба
101
На розпутті стою в сивині голубиній
50
На світанку вулицею міста
88
На світанку чистім пісня солов'їна
91
На світі планет є багато
80, 81
На Свят-вечір, щедрий вечір
21
На Святий вечір, на Різдво рано,
дай Боже
2, 28
На свято їдуть ветерани
89
На скелі біля водопаду
41
На спине семь пятнышек у меня
111
На ставку Зелене Око
175
На ставу заснулім
78
На стежині роса, світанкова краса
44
На столі різдвяна свічка
86
На столі розкрита книжка
116
На столі — свята вечеря
96
На тину усівся шпак
79, 88
На тій землі, де пахнуть чисті роси
41
На уроках уравнения решаем
111
Навесні, у буйних травах
53
Навіть на останнім рубежі
4, 179
Навколо хатки лісника
87
Навкруги все стало білим
85
Навчіть мене молитись, мамо
97
Над гаєм позолоченим
114
Над Господнім храмом
115
Над Дніпровським лиманом
44
Над Дніпром гора високая
95
Над Дніпром, де стрілись ми, кохана
44
Над зеленим гаєм
93
Над землею ясне сонечко встає
115
Над кручею Дніпра стоїть Тарас
59
Над лугом тиша срібна і тремка
41
Над найвищою горою
106
Над нашим домом ангели літали
88
Над озером берези віти
175
Над полем битви, де витає смуток
44
Над полечком липневий день світає 44
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Над полями, містами і селами
Над потоком, над водою
Над Прутом у лузі хатина стоїть
Над рікою ще тумани в далині
Над річкою коромислом висить
Над ставком Паськівським
Над старими яворами
Над стежкою — гілля калини
Над Україною росла полярна ніч
Над Унавою тепле літо
Над Херсоном вечірнім вогні зацвіли
Надивився я чудес! — Ой!
Надійшли зелені свята
Найдорожча моя берегине
Найкращі пташенята
Найперше, найдорожче в світі слово
Накрила нічка та й тихесенька
Налине спогад про утрачене
Наловив мій тато раків
Наловлю чудових слів — чистих, як
зимовий сніг
Нам батьками багато даровано
Нам ялинка засвітила
Намалюй горді гори
Намалюй мені дощ, намалюй
мені зливу
Намалюй мені чарівну й неповторну
Намело за літа, навіяло
Нанесла, намела
Напиши мені казку, попросила я вітер
Нарешті скінчились заняття у класі
Народився в сонячнім Херсоні
Народилась я весною на світанку
Народились в краю, наче квіти в раю
Нас вовків критикували
Нас время заставило по-новому
взглянуть
Нас мелодія
Наснилась мальва, рута-м'ята
Наснились мальви, рута-м'ята
Настала осінь. Холодом
Наступает Рождество
Натомився їжачок
Натрудились, Мамо, Ваші руки
Наче зграї птиць, роки ідуть
Наче мавка, що колись наснилась
Наче матір, ласкава земля
Наче міряють крилами небо
170

41
35
43
44
101
62
93
81
46
57
44
88
95
88
87
97
4
38
102
106
81
115
30
42
36
57
112
41
107
44
88
45
87
47
42
4
31
41
19
100
57
175
37
83
83

Наче перлина в коштовнім намисті
44
Наш ведмедик — бурий Мішка
105
Наш Сашко іще недавно
98
Наша воля — чаша недопита
42
Наша встреча могла состояться
47
Наша встреча не случайна
47
Наша жизнь — не белый лист,
кто танкист
61
Наша мова — кетяг калиновий
4
Наша юність давно відспівала
в садах солов'ями
52
Нащо, нащо тобі питати
68
Не ангелы висели на кресте
33
Не в казці і не в книжці
106
Не в тому річ, що в мене є гріхи
41
Не все, що мріялося, відбулось
51
Не всяк свої помітить вміє вчинки
46
Не забудь пори тієї вогневої
62
Не запитуй мене, чи люблю
65
Не зігнусь, не зіп'юсь, не заплачу
62
Не зміняю я степ на ліси
44
Не знає і на мить зупинки
30
Не знаю я, не знаю я
43
Не зрадь мене, доле, не зрадь
42
Не зря в лучах купаются
44
Не каждый день приносит радость
47
Не кинете ви на розпутті
98
Не лелека мене принесла
59
Не летит птицей тройка лихая
59
Не наближайся, не підходь, не треба 36
Не навчились ми книжки читати
104
Не питай, чого в мене заплакані очі
4, 69
Не плач в мені
38
Не плач, Рахиле, глянь: діти цілі
2
Не раз истребить всех евреев хотели
47
Не скупися, доле, на любов і мрії
42
Не спіши в цю ніч коня сідлати
57
Не стало нашої пристані
37
Не стань печаллю у моїм житті
175
Не треба назв! Не треба еталонів!
46
Не уходи, побудь со мною
73
Не хвалюся, не ганюся
69
Не ходи маленький бичку
112
Неблизька дорога до рідного дому
42
Неблизька дорога з Криму на Волинь 42
Небо в чайках білих
68
Небо вечірнє зорями вишите
38
Небо і земля нині торжествують 21, 22

Небо — синее-пресинее
32
Невпинна осінь недаремно
41
Недавно дуже дивно
95
Неначе державного прапора колір
44
Неначе синя стрічечка
112
Неначе срібна стрічечка
104
Ненечко моя, сонце незгасиме
81
Ненько ж моя рідна, чого ж я невільна?
7
Необычный зимний вечер
32
Непомітно з'явилася осінь
82
Неслись по небу облака
47
Неужели они? И, похоже, меня
не узнали
47
Нехай загородять там, де нелюб
ходить
8, 69
Ни конфеты
33
Нині в нас Різдво Божого Дитяти
18, 28
Ниточки барвисті маю
81
Ні вогнів, ні зір
4
Ні, не забув тебе я, люба зірко
41
Ні, не можу спати
37
Ніби вчора, рідна мамо
31
Ніби з неба білі тучі
44
Ніби зі мною щось сталось
45
Ніжні голівки маків червоних
45
Ніжно дужі руки
51
Ніхто, ніхто у світі
114
Ніхто понині не сказав мені
30
Ніч Великодня вже на ранок верне
41
Ніч зимову іскристу закликаю, зову
175
Ніч над Карпатами темно-крилатими
29
Нічка проходить тихесенько
42
Нічого не мина безслідно
83
Нова радість світу ся з'явила
18
Нова радість стала, яка не бувала
2
Новий костюм синочок
89
Новий, Новий рік дрімає в сповиточку
36
Новорічний цирк — це диво
81
Носит погоны и славит страну
175
Нотки в мене золоті
103
Ночі солов'їні, ночі весняні
4
Ну й затяті ж хлопці-козаки
57
Нумо, браття галичани
66
О Боже, дай нам силу любові
27
О Боже наш добрий
88
О зверятах мне заботиться приятно
33
О, Ісусе, Божий Сину
30
О, контрасты, вы судьбы основа
49

О Миколаю, о Миколаю!
110
О, милий мій, молю тебе
69
О місячне сяйво і спів солов'я
95
О мово відкрий таємницю свою
81
О, не дивуйсь, що ніч така блакитна 41
О невмируща сила слова
46
О незване моє кохання
175
О Предвічний Боже! Хто сказати
може устами
2
О Пресвята Діво Мати, Маріє славна! 18
О, свята Ольго, славна княгине
18
О, спомагай нас, Діво Маріє
18
О, Україно! Сиві твої скроні
41
О юність, юність, молода, барвиста
41
Обветшалое платье золотое
46
Об'єднаймо наші серця гарячі
42
Обізвалась за рікою
42
Облиш мовчанку! Не моя вина!
46
Облітає білий цвіт каштанів
38
Облітає листя
82
Облітають квіти, обриває вітер
98
Обсіялись. Зерно ще не зійшло
41
Объяты трепетом, смотрели
мы на гору
47
Оддай мене, моя мамо
29
Одержимо завше мрію у святих
місцях бувати
68
Один и два: запомни слова!
33
Одна зірка падає на степ
37
Одна ручка лежала
182
Одягну я вишиту сорочку
45, 88
Ой, біда ми, біда
3
Ой, біда, подруженька
63
Ой брат сестру за стіл веде рано, рано
1
Ой в городі на розтоці п'ють-гуляють
запорожці
8
Ой, в долині, вдалині
110
Ой в Єрусалимі рано задзвонили
2
Ой вдягнуся у неділю
42, 88
Ой вербо, вербо кучерява
1
Ой веселі дударі
112
Ой весна, ой весна
85
Ой вже козачі кості побіліли
26
Ой вже сходить ясне сонце, сіяє
5
Ой, ви гори, полонини
45
Ой, ви коні мої, і мої ви літа
42
Ой ви, любі дітоньки-гусеняточка
93
Ой випав стрілець у край зруба
88
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Ой високо, високо
1
Ой вода зеленая, мов жура
51
Ой горами, волоньки, горами, горами
8
Ой горе тій чайці, горе тій небозі
8
Ой горе тій чайці, да ой горе небозі
7
Ой де ти підеш, де ти поїдеш
8
Ой дивна, дивна вкраїнська родина 2, 18
Ой дивноє народження Божого Сина 2
Ой до Львова доріжечка, до Львова
5
Ой до нори, мишко, до нори
85
Ой, доста я была у няньквум дворі
3
Ой Дунай, Дунай, бистрая вода
2
Ой, дядя Лева был закройщиком
красивым
47
Ой з п'яницею, з ледащицею я жити не
поймуся
7
Ой за горою, за зеленою, соколю
2
Ой загострим, пани-браття
5
Ой замерзає море лідком тонесеньким
7
Ой зацвіла рожа в гаю
175
Ой, зацвіли фіалочкы, зацвіли зацвіли
3
Ой, зима мете, кружля
51
Ой зійди, зійди, ти, зіронько
та вечірняя
69
Ой зійшлися три дороги
106
Ой з-під Бескида, з-під зеленого
дзвеніла
1
Ой зробив хлопчина та й дві красні
скрипки
175
Ой, кажуть люди, кажуть
65
Ой казали мені хлопці
41
Ой, ковалю-коваленку, праця
тобі люба
112
Ой, кого ж ви, мамцю ждете? —
Святий Вечір вже
28
Ой коляда колядниця
2, 91
Ой куди ж це Галочка
95
Ой кує зозуля на всю красну
Буковину, зозуле
43
Ой летіли гуси в ранках сизуватих
41
Ой літає соколонько по полю
8
Ой люблю я бір зелений
85
Ой люленьки, люлі, прилетіли гулі
19
Ой матусе-трудівнице
114
Ой матусю, що ти робиш? Чи ти спиш?
1
Ой матусю-горлице, нене
83
Ой матюнко пава, й уже я пропала
7
Ой маю я чорні брови, маю карі очі! 69
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Ой Морозе, Морозенку, ти славний
козаче!
8
Ой музику дуже люблю
27, 60
Ой на горі вітер дув
4
Ой, на горі мак, під горою мак
182
Ой на Івана, ой на Купала
51
Ой на кота воркота, на дитину
дрімота
182
Ой, на плаю вівці пасуть
3
Ой нависли чорні хмари, нависли,
нависли
8
Ой навіщо, ой навіщо все так сталось 4
Ой, нарешті літо, літо, літо, літо
41
Ой не ріж косу, бо хорошая
4
Ой не спіть, не спіть, та добрії люди
2
Ой не стій же, вербо, та над водою
1
Ой немало діл я мала
84
Ой орле, орле, сивий соколе
2
Ой пив отець, пила мамка на меду
5
Ой підемо в садок, на долину
112
Ой підемо, милі браття, від
хати до хати
2
Ой підково, ти підково
63
Ой піду я в синьогори
68
Ой піду я воду брати
31
Ой піду я грати вечорниці
35
Ой піду я лугом, лугом-долиною
69
Ой покинула удача?
106
Ой продала дівчинонька гребінь
8, 69
Ой, пуду я до Ясіня тай на Чорну Тису
3
Ой соколе, соколоньку
2
Ой, спи, дитя, колишу ті
48
Ой стоїть сон коло вікон
91
Ой стука, стука
107
Ой, там за горою, там за межою
3
Ой там, за Дунаєм, та за тихим Дунаєм
4
Ой там на горі малювали малярі
8
Ой там на горі, ой там на крутій
1
Ой там на току
62
Ой там під Львовом, під красним
Львовом забриніла
2
Ой, танцюву я, танцюву
3
Ой ти, Дністре, сивий Дністре
83
Ой, ти, дядько-пане, чи є же ти дома?
18
Ой травонько, травонько, зеленись
92
Ой, три вишні, три розлогі
31
Ой ты, матушка — Русь благонравная
59
Ой у Вифлеємі
2

Ой у житі-житі
90
Ой у лузі сухе галуззя, ой-я-я, ой-я-я 1
Ой у лузі широкому
41
Ой, у полечку та й іздалечку
103
Ой у полі, в полі, в полі
та й у Баришполі
7
Ой, у полі верба рясна
51
Ой у полі мак цвіте
41
Ой у полі, полі стаєнка стояла
2
Ой у полі, полі, там стоїть стаєнка
109
Ой у саду, саду, саду, винограду
2
Ой у саду, у садочку
80
Ой, умру я, люба мамко
3
Ой хмариться, дощ буде, із рибкою
борщ буде
7
Ой ходить сон коло вікон
8, 85, 182
Ой хорошу-хорошу
104
Ой чи є, чи нема пан господар дома? 2
Ой чи так тепер, як було здавна
2
Ой, чий тото легінь, як ружа?
3
Ой чия ж то стежка
57
Ой чого ж ти зажурився, стрільче
молодий?
4
Ой чого ти, тополенько, не цвітеш? 58, 68
Ой що ж то за хлопець, як зветься
4
Ой, як ішли із Пиляви
31
Ой, як хороше навколо
85, 104
Ой як хочеться мені
104
Ой як я си заспіваю
8
Ой, яка ж бо ти, Матусю
97
Ой яке ж ти, море Чорне
53
Ой який ведмідь великий
115
Ой, який пухнастий
104
Ой який хороший
75
Ой, ярами глибокими, степом
та лісами
68
Оленко маленька
78
Он для тебя — и бог, и пъедестал
46
Он к земле припадал и опять
выпрямлялся
32
Он морями управляет
33
Она ровесница Победы
47
Опускаю долоні в Дніпро
44
Опять гляжу на листопад осенний
39
Осень в вальсе закружила
39
Осень за окошком..
19, 20
Осипається іній — немов пелюстки 46
Осіннє поле. Дим кудлатий
57

Осінні тумани
42
Осінній вітер шумить, шумить
29
Осінній день березами почався
38
Осінній дощик шелестить
82
Осіннім парашутиком
82
Осіннього ранку
82
Осіння грозо остання
175
Осіння зоря серед вічного неба
81
Осінь в саду розлилася
114
Осінь — добра господиня
82
Осінь заплітала
98
Осінь йде землею
115
Осінь моя
51
Осінь, осінь вже прийшла
84
Осінь приходить холодними росами
46
Осінь — радісна пора
84
Ослепительно
20
Осыпанный листвой
73
Ось знову щедра осінь
82
Ось і в тебе уже
46
Ось і все... Відцвітає весна
52
Ось і стрілись. А мороз аж синій
57
Ось — листочок
76
Ось наші гості: крейда, ручка
87
Ось послухай, завірюхо
96
Ось прима, секунда, ось терція
12
Ось так за доброю струною
62
Ось тут мій край, моя Вкраїна
80
От і поїзд пішов. Заполонює тиша
44
Отец, расскажи мне о прошлой войне 175
Отцовский дом, как кепку, крышу
113
Отче наш, що є на небесах!
68
Отчего взгляд твой безутешен и пуст?
73
Ох! — задумався буряк
107
Очеретянка сонця просила
78
Очі сині, очі сині, сині, як те море
53
Очі синії, сині дала мати дівчині
4
Павучок роботу мав
107-08
Павучок у гамачку
79
Падає листя, падає
41
Падає сніг і кружляє білий вальс
114
Палають-світяться вогні
95
Пам'ятаєм наказ, тату
51
Пам'ятаю вишиванку
40
Пам'ятаю: соняхи в городі
57
Пане господарю, вставай з постелі.
Ой дай Боже!
2
Пара каурых порвали поводья
46
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Пахне медом і дощем
42
Пахне м'ятою
45
Пахне світлиця медом і сіном
21, 22
Пахнуть яблуками ночі
42
Первый раз в первый класс
детвора шагает
73
Первый школа-интернат
113
Перев'язаний стрічкою дідух
167
Перед Тобою, Господи, клякну
94
Передчуттям любові
46
Перекинув місяць до сонця мости
86
Перестигло в полі жито
57
Перу, перу платтячко ще й хустинки
112
Перша вчителька моя
81
Перше наше слово
76
Перший сніг нагадає мені сивини
памороззя
175
Песню мы споем о том
33
Песню от души я тебе дарю
59
Пиймо, друзі
60
Писанки писала
167
Пишу листа я вам, діброви
41
Пияцтво покинуть не сила
43
Під вечір в імлі оксамитній
68
Під віконцями
75
Під лагідним сонцем Таврійським
44
Під лісом розляглося у долині
41
Під маминим вікном горить калина
97
Під похилою вербою
81
Під рідним небом жайворон співа
41,
80, 97
Під рік Новий, коли зима голчаста
96
Під синім небом, ласкавим світом
63
Під Твій Покров Святий, Діво Свята 18
Під Твою милість, Мати, прибігаєм 28
Під хмарами згасає далина
175
Під хрест Твій стаю, Спасителю мій
милий
18
Підбирає мама листяну перину
82
Піду у трави, сині від роси
41
Пізнає Алінка світ
105
Піснецвіт — у калині, у мальвах і руті
42
Пісні народні у моїй душі
80
Пісня і праця — великі дві сили!
64
Пішла киця по водицю та й упала
у криницю
182
Пішла мати на село
4
Пішла Тетянка кору лупати. Ялино
1
174

Пішли діти в поле квіточки збирати
Пішов милий, пішов
Плакав сорок другий рік
Плакать некогда Аленке
Плаче полонина
Пливи світами, пісне любови
Пливуть хмаринки в небі,
веселі і сумні
Плин Дніпра у затоці
Плясать гальярду
По садочку ходжу, та й прохаджувала
По святій горі Спаситель ходив.
Алилуя
По селу тепер щоднини
По тобі Дніпро могутньо плине
По тонких вербових вітах,
вибиваючись із сил
Победу празднует весна
По-братски делили и хлеб, и табак
Повернувся я з Сибіру
Повертались вовченята
Повертаюся додому
Повіяв буйний вітер із-за гір
Повіяв вітер волі і свободи
Поглянь — усе навколо зацвіло
Под подушкой спрятан сон
Подаруй мені волошки
Подаруй мені промінь сонця
Подивись в синю вись
Подивися просто в очі
Подруги мои, дорогие подруги
Подруги нет, далеко Ксеня
Поездил я по странам
Пожелтевший треугольник
Позволь мені, мамко, кырницю копати
Позгрібала грабельками
Позднею осенью в южное плаванье
Позич мені, осене, барви золотисті
Познайомився з тобою
Позолотила берізки осінь
Поклади мені, мамо, під голови цвіт
Поклін Тобі в різдвяну ніч
Покосили трави, прилягли в долоні
Поле безмежне
Поле, моє поле
Поле моє, поле — колосисте жито
Половіло в полі жито
Полумесяца подкова золотая
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Полюбив я у квітні твої очі блакитні
44
Полягали ладки
79
Помирав хлопчина-квітка
45
Поміж горами Бистриця мчить
105
Поміж зелених схилів гір
45
Поміж сонними горбами
42
Помню робких глаз искринки
39
Понад Дніпром, гей, в співучім краю
88
Понад луки, ліс і поле
96
Пониже Залужа, гей, розцвіла ружа
3
Попливи, вечірня пісне
26
Посади калину у краю дитиннім
5
Посадив-им черешеньку на яри
3
Посадила огірочки близько над водою
4
Поседевший в грозных битвах
59
Поселилась в сердце боль
49
Посідаймо, брати, за святкові столи 44
Посідали лебеді на воду
4
Посіяла людям літа свої, літечка житом
4
После дней завьюженых
матушки-зимы
32
Последняя туча рассеянной бури
71, 91
Послухай, як струмок дзвенить
38, 77, 93
Послухайте!
60
Поспішає день в обійми ночі
110
Поспішай говорити хороші слова
81
Потекли струмки, розіллялися
92
Потянулася, как киска
53
Похмура ніч над Чилі залягла
175
Почекай, матусю! Рідна, не старій
83
Почему-то, отчего-то
114
Починаймо, діти
106
Пошли нам, Боже
96
Пошли нам, Боже, нині Богунів
41
Праздник новогодний нам
в глаза глядит
73
Праздничный вечер к концу подошел
73
Прала Марійка попові ризи, прала
Марійка на леду
3
Працею прославим Україну і підем
до вищої мети
101
Предвічний родився давненько
2
Пречиста Діва Сина породила
2
Пречиста Діво, о, Матір Божа
55
Пречистая Діво Маріє
95
Пречистий цвіт весни
52
При дорозі три берези росло
2
Прибрана ялиночка
84

Привет вам, мальчишки, привет,
девчонки, вам!
Привіт дорогам в ріднім краю
Привітай світлий день, пишний
зелен-розмай
Пригадай собі волошки, наші квіти
Приди ко мне, царица ночи
Приїздіть, просим ласкаво
Прийде година, труби заграють
Прийди весняною грозою
Прийди, мій милий, під зірки
Прийди, наснаго, в образі жіночім!
Прийди, прийди, весно красна
Прийми мене таким, який я є
Прийшла в гості нічка-чарунка
Прийшла весна — радіє сонечко
Прийшов до міста — маєш хист
Прилетают марсиане в гости к нам
Прилетять журавлі. Я вже чую їх крик
Прилітай, журавко, прилітай
Приносит каждый день нелепые
гостинцы
Приснилася хата — ні мами, ні тата
Приходит весна, откройте двери скорее
Про бабусю заспіваєм
Про місто кохане співаю
Про сина мріє тато
Про степи говориш липам
Про широкий Дніпро
Проблем немало в нашім сьогоденні
Пробудилась навколо природа
Проводжала мати, ой, служити сина
Проводжали в козаки
Проживало каченятко
Прокидайся, квітонько мила
Прокинулась зранку дитина
Пролетіли гуси. Прошуміли сиві
Пролетіли знову гуси
Пролітала на світанні
Пролягла дорога від твоїх воріт
Промайнули швидко ці чотири роки
Проміж хвиль мов птах літала
Русалонька
Промінь сонця бринить, тихо грає
в саду
Промінь сонця вже зі сходу линув
Просимо Тя, Діво, шлем до Тебе глас
Просить дощику трава
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Проснулся он еще глубокой ночью
32
Прости мені, мамо, за те, що так рідко
65
Простіть мені, люди, за зло
мимовільне
46
Просыпайся, природа, весна уже
111
Проходят быстро наши годы
47
Прощалось сонечко з нами
98
Прощальні акорди вже линуть
95
Пташко маленька, де твоя ненька?
12
Птичка над моим окошком
19
Пыткой не сломлена слава
59
Равлику-павлику, вистави рожки
на чотири стожки
182
Радій життю, хвилині кожній
41
Радій, Україно, бо маєш вже волю
75
Радість нам ся з'являє, Діва
Сина рождає
21, 22
Радість нам ся явила: Діва
Сина родила!
2
Радість нині
88
Раз, два, три: на Христа смотри!
33
Раз, два, три — стрибає м'ячик
104
Раз, два, три, чотири, п'ять
90
Раз заходжу я до Ксеньки
26
Раз — ромашка, два — ромашка
108
Разыгрался наш котенок
111
Раним рано, ранесенько
12
Ранкові зорі впали на пероні
63
Ранним снегом меня замело
46
Ранним утром осенней порой
73
Раннім зоряним світанком
96
Рано разверзлись хляби осенние
32
Рано, рано сонце встало
80, 88
Рано утром в этот день
111
Рано-вранці козаченьки
81
Ранок стрічає зоря промениста
44
Ратный подвиг флотских исполинов 59
Ревет ли зверь в лесу глухом
114
Речка быстрая, серебристая
47
Риба-кит живе у морі
89
Рідна земле і рідне небо!
97
Рідна земля, щедрі поля
44
Рідна мати моя, ти ночей не доспала
31
Рідне поле, отче поле
65
Рідненька мати нитки положила
42
Рідненькі матусі ночей недоспали
81
Рідний край, зелений гай!
41
Рідну мову легко розпізнати
98
176

Різдво! Різдво!
96
Різдво! Різдво — як прорекли пророки 96
Різдвяна ніч, святкова ніч, зоря
виблискує
109
Різнокольорове розмаїття
46
Річечка, як стрічечка
82
Річечко-веселко
104
Роде мій славетний український
41
Родители приводят нас в садик
каждый день
73
Розквітувався восени каштан
51
Розлучилися з тобою
52
Розляглися степи на всі сторони
93
Розмалюю писанку
114
Розписується осінь на алеях парку
36
Розпишемось, моя втіхо?
57
Розплітає осінь коси
82
Розсипає ніч перлини
31
Розтанув сніг, прийшла весна
101
Розцвілася ружа
4
Розцвіли дзвіночки-квіти
114
Роки вже відшуміли — коні
буйногриві
175
Роки за сорок ідуть чередою
41
Роки пролетіли, як сон промайнули 38
Рокотали, гриміли бандури
26
Рости і міцній у ділах сьогодення
62
Ростом невеличка
97
Руки матері пахнуть м'ятою
114
Рыженькая белочка
76
С Новым годом поздравляем
47
С первыми лучами весенними наша
жизнь меняется вдруг
73
С тобой только свадьбу сыграли
47
С той поры, как мы увиделись с тобой
61
С уваженьем страна вспоминает всегда 61
Сам купатись я умію
79
Сама собою ця річечка тече
80
Сапожник Шлема был мастер-ас
47
Сварила мама за книжки
37
Свариш мене, ненько моя, свариш
1
Сватав мене попів син, попів син,
попів син
69
Светит солнце ласково, нежно
улыбается
73
Свист Хаа!
43
Світ який — мереживо казкове!
41
Світе тихий, краю милий
29, 67

Світить місяченько і ясная зоря,
зоря ясна
4
Світить місяченько ще й ясная зоря —
дуже ясна
4
Світить сонечко ласкаве
115
Світить сонце угорі, зеленіє жито
93
Свічки горіли — музика лилася
35
Свободные, как птицы менестрели
59
Своє кохання в тобі знайшов
42
Свою бабусю знаю
81
Свята ніч, тиха ніч
21
Свята, як "Вірую"
30
Святкова тиша променіє
95
Сегодня вспоминаем мы с тобой.
111
Сегодня у нас, у нас
34
Села я писать письмо
33
Село... Село. Краса моя і сила
97
Семеро дітей у Тижня
95
Серденько нині
94
Серед поля, де не видно
97
Серед поля попід небом
58
Серпанок прозороблакитної ночі
37
Сестриці кохані
16
Сивий Дніпро пам'ята Ярослава
41
Сивий коню, коню осідланний
63
Сиві свахи-черепахи
86
Сиджу я біля підвіконня
96
Сидить зайчик на морозі
84
Сидить Христос на престолі
2
Сидять на лаві біля хати
53
Симферополь славный город мой
73
Син Божий від Отця з неба приходить
2
Синее-синее небо
32
Сини з гнізда уже порозлітались
42
Синичка-пташинка
19
Синіє небо угорі
30
Синім оксамитом тінь лягла на гори
103
Сину, в твою вишиванку
5
Сину, йди до ліжка швидше
100
Сину мій, моя дитино
51
Сину мій! Оспівав ти мене і малюнком,
і віршем
41
Синь Карпатських гір і синь небес
4, 114
Синьо розцвіли дзвіночки
107
Синьо-синьо день згасає
83
Сипле з неба перший сніг
81
Сипле сніг з гори
81
Сиротливі двори і клуні
65
Сіє, віє, завіва
96

Сійся, жито, і родися рясно
88
Сіла квочка на гніздечко
116
Сіла птаха білокрила на тополю
31
Сіножаті скосяться
4
Сіра мишко — довгий хвостик
102
Сіріють води в темних берегах
41
Січень січе
95
Сію, сію, посіваю
81, 83
Скажи, красуне, чом така сумна?
41
Скажи мені правду, мій добрий козаче
69
Скажи мне "Да", и я взлететь смогу 47
Скажіть, хто про місто це славне
не знає
44
Скажіть, чому згасають в небі зорі 101
Скажу я по секрету
81
Сквозь волнистые туманы
71
Скільки б не судилося страждати
41
Скільки болі і страждань
принесла війна
101
Скільки в бабусеньки
85
Скільки в небі зірок, подивись
на них і мрію згадай
101
Скільки весен вітри пронесли
44
Скільки мрій та надій і щасливих
подій
101
Скільки рік на землі — не злічити
44
Скільки, скільки всім турботи
107
Скільки сонця, скільки світла
76
Скінчилися жнива в просторах неба 36
Скінчилось кохання, скінчилося все
4
Сколько поклонниц ко мне
приходило
47
Скоро вечір
175
"Слава во вишніх" — ангели гласять,
вселенній
18
Слава Отцу и Сыну и святому Духу 91
Слава страстям Твоїм, слава
94
Славний вечір, дівич вечір,
та рано, рано
1
Слався, Ісусе, з чистої Діви
2
Слався, наш Національний
64
Славу не вбили тортури
59
Слова збираю, мов скарби
42
Слово до слова — рідная мова!
80
Слово рідне, ти, просте й шляхетне
88
Слов'янської пісні окраса
45
Сміється листячко тендітне
97
Снег кружится белокрылый
19
177

Снежным комом катятся юные годы
111
Снилось мені ясне сонце
75
Сніг та сніг навколо ліг
96
Сніг-сніжок біленький
84
Снігу, білий сніжку!
167
Сніжну кулю ми зліпили
112
Снова вечер гасит свечи
39
Совсем немного лет пройдет
47
Солдаты, простите недобрую память
113
Соленым ветром дышит море
53
Солнечным утром веселым
47
Солнце сокрылось, дымятся долины
91
Соловеєчку, сватку, сватку
85
Соловей щебече, зозуля кує
4
Соль соль ля соль
102
Сонечко встає, і шумить трава
31, 179
Сонечко з-за хмари прогляда
82
Сонечко прийшло в гостину
107-08
Сонечко прокинулось
90
Сонечко світить. Надворі зима
102
Сонечко, сонечко
84
Сонечко у сизій млі
91
Сонечко ясне
75
Сонце в садок яблуком осені впало
46
Сонце витягло за вушка
107
Сонце гріє, вітер віє
41
Сонце, мов м'ячик
106
Сонце, море і пісок
106
Сонце на обрії
58
Сонце надії світить
103
Сонце низенько, вечір близенько
27
Сонце раптом розгубилось
98
Сонце тихо, тихо зійшло
115
Сонце усміхається в вишині
38
Сонячний зайчик на землю упав
106
Сопілки співучі в нас
80
Сотні літ Бабай вухастий
116
Спав в ставку старенький сом
42
Спаси нас, Боже, від роздорів
94
Спаси нас, Господи, від нас самих!
42
Спасибі, Господи, за те
41
Спасибі, наш Боже
75
Спасителя славлю я в кузне своей
47
Спи, дитя, баю-бай
26
Спи, дитя, тихим сном
31
Спи, Ісусе, спи, очки зажмури
109
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи
2, 21
Спи, любий сину, в щасливому сні 175
178

Спи, мій синочку, спи!
92
Спи, мій хлопчику, засни
92
Спи, моє сонечко
97
Спи, моя дитино!
84
Спи, моя радість засни!
85
Спи, синочку, спи, дитино
107
Спитай себе, дитино, хто ти є
95
Співа в болоті жабка
108
Співа Дніпро, відлунюють Карпати
4
Співає душа чи в мороз, а чи в осінь
42
Співає жайворон з небес
96
Співала мама колискову ніжно мені
106
Співцеві нашого Покуття
40
Спішать кудись моря й материки
57
Спливають роки в небуття
41
Спогад про світлий, радісний сніг
175
Споемте, друзья, ведь завтра в поход
61
Спой мне песню, хорошая
98
Спокою і витримки
41
Средь сосен суровых
71
Срібная Земле, отчий мій краю
68
Срібні цвяшки дощик
42
Ставаймо, добрі люди, в коло
42
Стаей лебединой мчатся годы
39
Стала елка стройнее и краше
113
Стало сонце над криницею
4
Стань під прапор синьо-жовтий
95
Стара сумує в селі хата
41
Старий вітряк розкинув дужі крила
38
Старий рік минає
51
Старый друг фронтовой, вечный
ужас войны не забылся
44
Створив Ти, Боже
94
Стежками батьків я іду на Балкани 175
Стежками і дорогами
106
Степ весною — наче килим
104
Степ широкий, степ чарівний
44
Степом, степом йшли у бій солдати
4, 61
Стоїть відро на цямрині
116
Стоїть красуня писана
83
Стоїть мрійливо рідна хата
98
Стоїть тополя, наче доля
4
Стою и пою
114
Стою щасливий, в душі весна
42
Стояв осінньої пори я край дороги
степової
35
Стоять верби над водою — похились
35
Страдальна Мати під хрестом стояла
18

Страждала в муках Україна
42
Стрілася на полі, руку подала
4
Стрімко вгору, не по колу, вверх,
до висі мчать роки
65
Струменить джерелом в майбуття
51
Струмок вчорашній нині плине
річкою
65
Струнка, повітряно-легка
63
Суміш втіхи і печалі
41
Сумно зайцю, капелюха
108
Сумно, сумно, аж за край
4
Сумує вечір на підвіконні
68
Сунуть хмари пелехаті
112
Сурми як заграють
20
Сутність жінки, як води, мінлива
46
Схилилась груша над моїм
дитинством.
57
Схилились верби
38
Сходить в травах за селом сонце
41
Сходить місяць блискотливий
78
Схочеш забути — забудь
37
Сыпят золотые монетки
53
Сьогодні в нас побачення зі Львовом
175
Сьогодні Вкраїна звеличує свято
66
Сьогодні ми йдемо у перший клас
87
Сьогодні на екрані
106
Сьогодні рано встали всі
12
Сядьмо, милая, рядком, побалакаймо
ладком!
59
Сяйвом радісним повите
16
Сяяли на сонці
179
Сяяли на сонці шаблі запорожців
64
Та й не видно того села, тільки
видно гущу
7
Та на річці, та на дощечці
182
Таврійський степ розгонисто широкий 44
Таврійці-земляки, згадаймо, як росли
44
Так в жизни сложилось: давно
не пришлось мне
32
Так весело, так весело кружляє
107-08
Так на воли грали, аж воля дудніла
28
Так на душі святково і прозористо
63
Так от вона яка, моя любов
38
Так хочеться побуть на самоті
41
Так хочеться чомусь пісень співати! 41
Така її доля... О Боже мій милий!
4
Така краса, що краще ніж в раю
41
Таких, як ти на світі більш не буде
42

Там, де верби шумлять над рікою
98
Там, де гори й полонини
4
Там, де колиска нашого роду
66
Там де луки в обіймах туманів
97
Там, де степ немов хитається
44
Там, де сяють далі сині
103
Там, де Хортиця славна
81
Там за Вифлеємом у полі
2
Там на ґрунті на скелястім
112
Там над ріками — на сході
81, 96
Там пахне хліб соломою і піччю
41
Танці, ручки, топці. Підемо до бабці
182
Таточку, татусю, сонечко ясне
81
Татусю, рідний тато, я маю так багато 102
Твоей улыбки тень вошла в мой дом
114
Твої кроки мій забрали спокій
175
Твоя дорога в осінь привела
37
Тебе, мій милий, я зову
42
Тебе, мов матір, я люблю
41
Темна нічка гори вкрила
31
Темна нічка гори вкрила, полонину
всю залила
62
Темна нічка, зимня нічка
88
Темная ночь, только пули свистят по
степи
61
Темненькая нічка тьмою світ закрила 2
Тепла ніч, у небі зорі, місяць
світить з далека
101
Тепла нічка-зоряничка
93
Тепле літо чи зима сніжить
41
Теплий літній вечір, небо на долоні 42
Тече Дніпро між верболозів
57
Тече між віками
19
Тече річка невеличка
4, 41
Тече річка невеличка з вишневого саду
4
Тече річка по долині
4
Ти вернешся колись в той перший
день
175
Ти весною прийшла, щоб уже
не вертатись
65
Ти, Володю, бий у бубон
84
Ти далеко від мене, далеко
38
Ти до мене прийшла у ві сні
42
Ти до мене, ти до мене не ходи,
куций коротенький
4
Ти знаєш, що ти — людина?
41
Ти знов защебетала
41
Ти ідеш на гори
45
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Ти йдеш за мною кроками дощу
95
Ти казала: в понеділок
4
Ти летиш додому, наче птах крилатий
98
Ти — маленький патріот
90
Ти мене в дитинстві колисала
45
Ти минаєш мене, ти не любиш мене 41
Ти, мов весна, така жадана
52
Ти моєю була, ох, жадана
52
Ти не зови мене у світ широкий
44
Ти не тільки там, де княжий Київ
31
Ти ніжна, мов той сонячний
промінчик
42
Ти пишеш, що чекаєш мене.
28
Ти пішов і забрав моє світло
42
Ти признайся мені
43, 175
Ти приходиш до мене у сни
41
Ти світи, мов зіронька
65
Ти стоїш засмучена
65
Ти сьогодні швидше спать лягай
96
Ти так хотіла сина
65
Ти така, як усі. Тільки очі —
замріяні ночі
52
Ти чиясь
52
Ти чудова, як зоряний цвіт
31
Ти, що мене під серцем носила
46
Ти — юний бог.., а ти — богиня
37
Тисячі міст є на кулі земній
38
Тиха вода, тиха вода, гей, лем
на Бескиді
69
Тиха вода, тиха вода грала
на бистрині
4
Тиха ніч, дріма діброва
41
Тиха ніч надворі білим снігом
засипана
31
Тиха ніч, свята ніч!
2, 109
Тиха нічка, світять зорі
96
Тиха українська ніч
35
Тихий вечір, святий вечір
22
Тихий вечір тихий, красний
88
Тихим смутком цвітуть лугові
криниці
175
Тихо колише на хвилях ріка
26
Тихо над Прутом вітер хвилі гойдає 40
Тихо, обережно
84
Тихо струится река серебристая
114
Тихо! Тихо — каже тато
81
Тишиной Вселенная укрыта
33
Тишком-нишком, чапи-лапи
88
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Тільки вийду на поля
То к небу, то опять
То маки цвітуть у степу
То не димлять пожеж дими
То не я, то не я калину ламала
То нічого, синочку
Тобі, наша школо, співаємо пісню
Тоді в степах пливли густі тумани
Тоді весна перемогла літа вогненні
Тоді відлига в лютому була
Торжествуйте, веселітесь, люди
добрії, зі мною
Торкнувсь вечір тихо трав
Травень у квітах
Травонько, ти травонько
Три дорожки, три струны
Три славнії царі, звідкіль ви прийшли?
Тривожать рань піснями солов'ї
Троянди червоні, троянди рожеві
Трояндо, ніжносте моя
Тук, тук, тук-тук-тук
Туман, туман клубочиться над степом
Туман, туман. Слепая пелена
Тумани плачуть над Карпатами
Тумани пливуть над землею
Тут росту і міцнію
Ты веришь сказке и не веришь
Ты говорил, что есть любовь земная
Ты — Господь мой!
Ты для меня кофейная
Ты не сетуй на судьбу
Ты улыбнись, не грусти
У білій купелі сади
У вербах плакучих
У веселий дружний хоровод
У весільних шатах пишних садів
У вишиваній сорочці
У вікні моїм світло
У вінку веселого зела
У вінку моїх літ, як у пісні
У вінок поляна пишно одяглася
У всьому є своя краса
У городі, у Черкасі жила вдова-ненька
У далекім лузі
У двір дитинства, в хату, що чекає
У день народження доньки
У день Святий Різдва Христова
У дитсадок щорічно
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2
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У довгій розлуці, в далекій дорозі
У дубочка зелен чуб
У зелених травах
У зеленім лузі, там блищить криничка
У зеленому гайку
У зелен-саду
У зимову світлу днину
У зозуль недобра слава
У київських парках
У кожнім серці — Україна
У корневищі зелен-дуба
У корови, у корови
У куточку павучок живе
У лісі старому дзюркоче вода
У літньому небі грайливо
У лузі, лузі, та при калині
У льва и тигра когти
У маленькому містечку
У міста і села
У млині, у млині все цікаве мені
У моей бабуси милой
У моє віконце зорі заглядають
У моєї мами усмішка ясна
У моїм городі диво
У моїм садочку дозріла калина
У моїх руках ромашки, раз-два-три
У музеї, де тиші не спиться
У нас в кімнаті на ялинці
У наш клас прийшла новенька
У нашому лузі
У небо пісня злітає вище
У невтомнім труді, як у грізних боях
У неділю вранці-рано
У неділю рано — раз
У неспокої творчім життя
У ночі травневі наснилась мені
У обочины старой задонской дороги
У полі калина стояла
У полі на волі
У полі при долині
У причала, старого причала
У ранці коло річки
У садку соловейко співає
У славні парки Львова
У смугастому вбранні
У сонячне сяйво... У гаю зустрів
дівчину
У спілім хмелі
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У старій частині міста
68
У суботу до обіду
102
У Херсонськім краю Гола
Пристань цвіте
44
У чистому полі
41
У чому зміст життя?
94
У ясні погожі дні
112
Убегаю, на край света убегаю
53
Увіходимо в осінь, як в долю свою
42
Ужгороде мій, прийми уклін земний
68
Уже завмер осінній ліс
115
Уже і вересню кінець
98
Уже ярмарок вирує
82
Узяла лисичка скрипку
79
Україна й родина
80
Українка я маленька
75
Україно моя мила
79
Україно моя, Україно!
80, 81, 88
Україно-мамо, де взяла ти сили
88
Україно-мати, буду знов благати
88
Україну люблять діти
97
Українці — ви велика сила!
97
Українці мої! Пробудіться!
41
Укрываюсь я под шум прибоя
49
Упав солдат в пітьму ночей
62
Усе минуще в цьому світі дивнім
36
Усміхаюсь білій днині
104
Усміхнися, сонечко
75, 88
Утоптала стежечку через яр
44
Учим в школе разные предметы
111
Учимся прощать
33
Учитеся, брати мої, думайте, читайте
4
Ушла, ушла любовь
32
Файна я си з роду, маю файну вроду
4
Февральские метели
32
Хай живе наш рідний дім
79
Хай за вікном лютий вітер
117
Хай за вікном хуртеча злиться
42, 81, 96
Хай зорі світять в небі
41
Хай мир на ній осяде вздовж і вшир 36
Ха-ха-ха-ха! Гі-гі-гі!
85
Херувими свят! Архангели зрят!
2
Хіба за травень кращий місяць є
36
Хліб — усьому голова!
115
Хлопець ходить, хлопець бродить
26
Хлопці-риболовці козацького роду
4
Хлопчина із міста не пив, не курив
65
Хлопья снежные летают
33
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Хлюпки — хлюпає водичка
79
Хмарка наступає, дощик накрапає
4
Хмельною пляшущей волной
49
Ходив-походив місяць по небу.
Славен єси!
2
Ходить вечір, ходить ясний
96
Ходить містом без галош
90
Ходить Параня по покоїку, з ружи квіт 7
Ходить по стежинках
98
Хорошо, что ты колючая
49
Хотіла б я деревом зрости
5
Хоть в словах моих огня
49
Хоч друзів я маю багато
81
Хоч не променем, а промінчиком
65
Хоч узимку, хоч улітку
79
Хочеш, розповім я казку гір?
175
Хочу з'їсти я банана
107-08
Христос Воскрес! Співає
вся природа
41, 96
Христос Воскрес! Усе радіє
96
Христос родився, Бог воплотився
2
Хтіла мене мати за першого дати
4
Хто вам сказав, що я слабка
65
Хто з небес до нас іде
81
Хто із вас скажить не любить
в ріднім краї мандрувать
101
Хто не любить своїх ближніх
і про них не дбає
68
Хто свій рід забуде
97
Хто сонечком ввійшов в наш дім
46
Хто створив державу, хто тримає
владу
101
Хто там в горах
26
Хто там опівночі по лісу блукає
64
Хто тебе так щиро любить
92
Хто це в небі — туп, туп
112
Хто це рано пораненьку
167
Хтось кохає даль безмежну
4
Хтось постукав уночі
96
Цап купив у баранця
79
Цариц и в еврейских селеньях
47
Царь Антиох взошел на трон
47
Цвіт калиноньки ламала
4
Цвіт предивний днесь ся родить
2
Цвіте барвінок, ряст цвіте
41
Цвіте медуниця, день пахне медами
88
Цвітуть сади, мов білі хмари
88
Цвітуть сади, цвітуть луги
4
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Це ж чому
79
Це завірюха билася
78
Це не вигадка, не казка
88
Це не наснилось — так воно є
44
Цей чорний біль ніколи не мине
101
Цепи кораблей гремят в порту
114
Ци чули вы, як восени
3
Ци-сьте чули, добрі люде
3
Цій книзі літ уже немало
46
Цокіт, стрекіт ой який!
78
Цуценятко залюбки
100
Чайки, чайки, хлопья снега
49
Чапля зшила черевики
112
Чарівна краса дівоча
114
Частенько у златій Празі
20
Чатыр-Даг перевернулся
34
Чеберяла, чеберяла качечка на моріг
114
Чему он рад, твой синий взгляд?
39
Червоні снігурі
175
Червону троянду дарую я вам
31
Через гори, через доли
простелився шлях
21, 22
Через луг струмочок біг
79
Через луки і поля
95
Через плескіт бистрої води згадую
свій край, своє дитинство
101
Через поле, через гай
96
Через поле, через ліс
90
Через поле широкоє, через море
глибокое
2
Через роки і далі вертаюсь
до рідної хати
42
Через сад біжить стежинка
104
Через сотні років
46
Через тисячу зим, через тисячу літ
65
Черемуха, черемуха в овраге расцвела
71
Чернець молоденький
94
Черным дымом заря поднялась
111
Чи ви чули чудасію?
175
Чи від моря, чи з хлібних нив
37
Чи є в світі молодиця
4
Чи є в світі ще дівчина як та Ганночка
4
Чи є іще на світі кращий край
87
Чи є, чи нема господар дома?
2
Чи є що краще за ранкове поле
38
Чи радісно на серці, чи тривожно
94
Чи ти, милий, пилом припав
69
Чи то буря, чи грім, чи гуде хмаролім
4

Чия вина — материна
3
Чого, брате, так збілів?
98
Чом журавка об крижину
29
Чом сьогодні мама сяє
81
Чому ж так багато довкола тепла?
81
Чому не приходиш ти досі, зима?
117
Чому тебе немає в хвилю цю
64
Чому ти іншого голубиш
52
Чому ти не віриш моїм очам
175
Чому тривожно серцю на світанні
65
Чорний ворон горобини
79
Чорний носик, хвіст і вушка
106
Чорні брови, карі очі
77
Чорні ворони лихом тішаться
26
Чорнобривців насіяла мати
29
Чорный ворон піпку курить
3
Что за чудо, что за чудо здесь природа! 32
Что листья падают, что ночь светла
114
Что с тобой, малышка
33
Чудесна зірка нині сяє
18
Чудовий день, ясна пора
88
Чудовий край мій — Україна
80
Чуєте, як вітер пролітає
114
Чужі пани як деркачі, держать
людей до ночі
7
Шаленіє життя, але нам піддаватись
не личить
37
Шепотіли дзвіночки край
безмежного поля
88
Шестиструнки переборы
111
Широкий степ — як море неозоре
44
Шию братові кептарик
112
Шквалы песни нам отпели
49
Школа моя в Бачкурині
38
Школо наша, школо
63
Шла я как-то по проспекту,
встретила тебя
47
Шлях до ярмарку, можливо,
й не близький
41
Шматочок неба
107
Шолкова ковыль
62
Шумит фонтан. Струя дрожит упруго
46
Шумлять жита
44, 57
Щасливе і праведне в мирі життя
88
Щасливе сьогодні до серця най
ближче
63
Щастя для дитини — перші кроки
в рідній, найдорожчій стороні
102

Ще від княжих часів донедавна
панували на нашій землі
101
Ще вчора ти, красуне
117
Ще громи мені не відгриміли
57
Ще з вечора на ніч сховав
81
Ще імені твого не знають солов'ї
87
Ще навколо біло-біло
84
Ще не вмерла Україна
97
Ще новий, новий рік дрімає
в сповиточку
37
Ще сіється сніг
96
Ще тобі не дарують квіти
102
Ще троянди квітують під осінь
51
Ще хвилина — і зустріч мине
46
Щедрий вечір всім вам, щаслива
година!
2
Щедрий вечір всім нам, щаслива
година!
2, 18
Щедрий вечір, добрий вечір
2
Щиглик-батько щебетав
88
Що в гаю стоїть калина приморожена 175
Що в городі конопельки, вершки
зелененькі
1
Що в нашого хазяїна стоїть явір
на дворі
2
Що за гомін, що за цокіт
98
Що за дивні чари?
117
Що за диво? У ліску
88
Що за радість для нас всіх
настала
2, 18, 21
Що під сонечком у травах
98
Що при лужку да і при крутому
бережку
9
Що привезеш ти з рідної хати
97
Що то за предиво, в світі новина 21, 22
Щоб город перекопати
87
Щоб квітла Україна
167
Щоб розвіяти непевності туман
45
Щоднини Кукурік
90
Щось є таке у Вас в очах
41
Эх, дороги, пыль да туман
61
Юра твердить, що перерва
81
Я багато пісень знаю
6
Я барвиста веселочка
114
Я бачив ранком як росте трава
106
Я букварик свій гортаю
81
Я бы орден придумал "Солдатская
Мать"!
61
183

Я в волосся веселку вплету
88
Я в домі твоєму — як птиця в грозу 37
Я в зелені шати вбрана
103
Я в садочку, я в садочку
3
Я вас люблю, і більше слів немає
53
Я Вас увидел, как звезду
39
Я весела в слові й долі
114
Я веселе ведмежатко
76
Я — веселий букварик
95
Я вже маю чобітки, чобітки
90
Я візьму у руку скрипку,
доторкнуся до струни
77
Я вікно відкриваю
104
Я вільна, я вільна
46
Я віру єдину, лиш віру єдину
37
Я говорити гарно вмію
102
Я далеко забрів. Так далеко забрів
57
Я Даринка, я Даринка
75
Я дитинства стежиною йду
88
Я для птичек в зной июльский
приготовила еды
32
Я до тебе прийду
29
Я до тебе спішу щомиті
41
Я до школи йду веселий
114
Я жила легко и беззаботно
день за днем
73
Я завтра їду на Вкраїну
175
Я завтра на світанку
30
Я задивилась у віконце
31, 114
Я зайду у кожну хату
53
Я заспіваю пісню голосну
81
Я згадую щасливу мить
37
Я знайомих очей остуду
41
Я знаю — страдаешь
51
Я знаю, что в этом столетье
я гость
47
Я зустріла рано-вранці
106
Я иду на свидание
46
Я іду багряним садом
4
Я іду, я іду, не спішу, я гуляю
по вулиці
106
Я їду до мами, радіє серденько
40
Я йшов лугами навпростець
97
Я капітан! Я капітан!
78
Я кохаю тебе, а не знаю за що
41
Я крадькома небесні очі краду
42
Я красиве, чарівне
112
Я летаю во сне. Я летаю
113
Я лечу назустріч сонечку
55, 114
184

Я лисичка, я сестричка
179
Я любив троянди дарувати
26
Я люблю Карпати сині
103
Я люблю свій край, мою рідну
Україну
101
Я люблю свою хату
80, 81, 97
Я лягаю рано спати
19
Я — Мавка. Я донька
волинського краю
37
Я — мала Яринка
79
Я маленька липка
75, 90, 92
Я — маленька українка
79
Я малий — та українець
88
Я малюю море синє
112
Я малюю цілий світ
97
Я на лавочке сижу, рядом
милый мой
47
Я на твої життєві біди
65
Я навприсядки скачу
182
Я не встиг у тополинім краї
57
Я не встретил любовь
59
Я несу на кухню кріп
99
Я носила воду із річки
112
Я образ Матінки Святої
94
Я один сиджу у хаті
88
Я пам'ятаю вас, мої герої!
88
Я память свою не неволю
47
Я — перша квіточка весни
98
Я печу, печу, печу
84
Я піду до лісу
81
Я пісню співаю про квіти
16
Я по вулиці іду
38
Я по вулиці йду
57
Я по городу гулял
35
Я Поганка Бліда
106
Я полной гордостью и с душою
47
Я помню, шестого июня все было
47
Я про тебе написав чимало
46
Я прокидаюся рано
92
Я проходжу повз тебе і не знаю
36
Я прошу, хоть не надолго
114
Я п'ю вино. Люблю сусідку Таню
46
Я раскрываю утром шторы
20
Я рожевого побачила коня
83
Я смотрю — и глазам не верю
49
Я Снігуронькою звуся
117
Я собі придумала сама
31
Я співаю про весну
115
Я сповідаюся Тобі — прости мій гріх
37

Я — стежинка-верховинка
80
Я сьогодні встану рано
55
Я сьогодні йду до школи
95
Я сьогодні на човні
99, 114
Я сьогодні прокидаюсь рано
55
Я тебе захищу від недолі
41
Я тобі розповім про весну, коли все
оживає навколо
102
Я трогаю русые косы
61
Я — Українець! В тім — моя молитва! 97
Я уроки доброты
33
Я устал от обмана и лжи
46
Я читаю письмо, что уже
пожелтело с годами
61
Я чую рідну мову українську
41
Я шукав тебе довго в світах
42
Я щаслива, що на світі
88
Я ще такої в світі не стрічав!
57
Я щодня селом іду
175
Я щоночі бачу дивні сни
102
Яблука доспіли, яблука червоні!
68
Як би мені черевички
167
Як в оркестрі
90
Як візьмем санчата
42
Як впаде в Чорногорі холод
26
Як дивно пахнув ввечері любисток
41
Як дівча прибралося
44
Як дружно й рясно сад розцвів
41
Як же Вам, Жінко, на нарах
спиться
37
Як же гарно, чудово, привітно
81
Як ішла я опівночі
175
Як ішов селом я
175
Як мати до діток
75
Як на небі ясно
115
Як не любить землі своєї мову?
87
Як не любить тебе, Україно!
4
Як ніч мя покриє, зіронька затліє
4
Як поїхав мій миленький на базар,
до рідні
4
Як почали нас музики до танцю
просити
175
Як почуєш вночі край свого вікна
29
Як почую твій голос в своїх думках
175
Як прийшла ми карта руковати
3
Як радієм я і ти
117
Як сонце зійде лише за лісочком
5
Як співали дівчата вечорами в селі
42

Як станеш на схили над сивим
лиманом
Як стріла до видноколу, час у даль
летить
Як тебе я чую, материнська пісне
Як тяжко без мами на світі прожити
Як у Верховині Іванко заграє
Як у Цареграді славних
козаченьків
Як умру то поховайте
Як часто згадую важкі роки оці
Як Штефан-воєвода помирав
Як я ишов вчера ізвечера
Як я малим збирався навесні
Яка краса повсюди неповторна!
Якби могла, то небо б прихилила
Якби я мав сердець багато
Якби я сонечком у небі сіяла
Яке це щастя спілкуватися з тобою
Який сьогодні світлий день
Які вогні в височині!
Які палкі слова
Якось в неділю на лужку
Якось жабка Ква-ква-кветі
Якщо у когось в серці біль, тривога
Якщо хтось невтішно плаче
Яре сонце з високості
Ясени, ясени бачу вас за селом край
дороги
Ясне сонечко встає
Ясним ранком, шляхом битим
Ясніший за сонечко у вертепі
Ясно, ясно сонце світить
A, b, c, d
Au coin de l'atreou
Der lenz its all bekleiden gut
Dum du dum du du du du
Hng dee dah dah
Lacrimoso son io lacrimoso
Nao sei, nao sabe ninguem
Nikolaus, Nikolaus
S'm gonna ride
Suscepit Israel
This little Babe so few days old
Vedi come in sulcontine
We are the best
Wer hat wohl diesen Kanon erdacht?

44
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4
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28
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41
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2
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179
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12
12
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12
71
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12
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
Альбом юного піаніста
129
Англійські і американські народні
пісні для дітей
74
Білі птиці снігів
57
Батьківщина співуча
31
Богом данная пристань
59
Буковинська інструментальна
музика
173
Веселі нотки
84, 85
Вместе с гитарой
161
Гласопіснець
15
Давайте праздновать Победу!
61
Дарунок татуся
89
Духовні піснеспіви "Оранти"
10
З пісенею в серці
64
Заупокійні богослужіння. Ч. 1
11
Збірник творів для акордеона
150
Золоті ключі
1
Колядуймо разом!
21
Коханням яблуня цвіте
36
Музична скринька
105
На Різдво Христове
2
Не є ліпших співаночок, як
в нашому краю
3
Новые песни и романсы на стихи
Лилии Ленской
39
Обробки західноукраїнських коляд
о. Йосифа Кишакевича
у транскрипції для струнного
ансамблю
127
Ой співаночки мої
4
Ой у горах смерекових
5
Пісні вишневого саду
27
Пісні далеких зелених гір. Гурт
"Лемки Києва"
28

Пісні з голосу столітнього
львів'янина Теодора Фурти
6
Пісні про Буковину
43
Перлини дитячого різдвяного
фольклору. Караоке
109
Повіку бути хлібу й пісні
44
Произведения для шестиструнной
гитары
163
Різдвяні колядки
22
Репертуарная тетрадь гитариста
164
Свята Літургія Івана Золотоустого
23
Скрипкові ансамблі
126
Служба Божа для мішаного хору
24
Солоспіви для дітей та юнацтва
114
Співає народний жіночий вокальний
ансамбль "Журавка"
29
Спогад про Волинь
50
Срібний голосочок
115
Тобі, Маріє. Духовні піснеспіви :
псальми, канти, колядки. Сучасний
Богогласник
17
Українські народні пісні в записках
Михайла Гайдая
7
Українські народні пісні з репертуару
Заслуженої артистки України Марії
Процев'ят
8
Херувимська пісня України
та її діаспори
13
Хміль солов'їних ночей
52
Хорова музика
67
Це моя і твоя Україна
167
Церковні канони
72
Чумарочка рябесенька
9
Юний гітарист
165
Я візьму промінчик сонця
53
Foi Deus
56

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ
1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
2.ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1. Хори без інструментального супроводу
2.1.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.1.3. Хори з опер та оперет
2.2. Хори з інструментальним супроводом
2.2.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
186

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