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ПЕРЕДМОВА
"Літопис нот" –– державний бібліографічний покажчик, що інформує про нотні
видання, зареєстровані Книжковою палатою України.
"Літопис нот" виходить один раз на рік і містить інформацію про окремо видані музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видання книжного типу:
літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких
літературний текст органічно пов'язаний з музичним текстом.
Відображення нотних видань здійснюється відповідно до чинної інструкції по
добору нотних видань.
Літопис укладається відповідно до ГОСТ 7.61-90 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели".
Заголовок бібліографічного запису складається 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 здійснюється 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 скорочуються 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" вміщує 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 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. Бог предвічний народився : колядки та щедрівки : [для співу без супроводу /
ред.-упоряд. Бойко І. Т.] ; худож. В. Ковальчук. — К. : Веселка ; Тернопіль :
Навч. кн.—Богдан, 2010. — 38, [2] с. : іл. ; 26 см. — 3 000 пр. — ISВN 978-966-010544-7 (Веселка). — ISВN 978-966-10-1445-8 (Навч. кн.—Богдан). — [2011-110 Н]
Зміст: Ой хто, хто Миколая любить ; Добрий вечір тобі, пане господарю ; По
всьому світу стала новина ; Бог предвічний народився ; Ой високо над полями зірка
засіяла ; Нова радість стала ; Небо і земля ; Старий рік минає ; Ой учора ізвечора ;
Коза ; Ой у місті Єрусалимі ; Ой, дай Боже, святок діждати ; Прийшли щедрувати до
вашої хати ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ; В цьому дворку, як у вінку ; Чи дома,
дома пан господар?
2. Бог ся рождає : колядки та щедрівки : [для голосу без супроводу / голов. ред.
Г. Шопа]. — [Вид. 2-ге, доповн.]. — Львів : Євросвіт, 2010. — 95 с. : іл. ; 20 см. —
ISBN 978-966-8364-60-0. — [2011-071 Н]
Зміст: Різдвяні свята ; Різдвяні страви ; На Старий (Новий) Рік : (сценарій М. Деленко). Колядки: Бог Предвічний : "... народився..." ; Бог ся рождає ; Господь Бог
Предвічний ; Свята ніч, тиха ніч ; Добрий вечір тобі ; Дивная новина : "... нині Діва
Сина..." ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; В Вифлеємі новина ; Ой дивна,
дивна : "... вкраїнська родина..." ; Небо і Земля ; Ой, Божая мати по світу ходила ; Ой,
видить Бог ; Возвеселімся всі разом нині ; На небі зірка ясна засяла ; Що за радість :
"... для нас всіх настала..." ; По всьому світу ; Пане господарю : "Вставай з постелі,
одчиняй двері..." ; Що то за предиво ; Радуйтеся усі люди : "Радуйтеся всі люди..." ;
Прилетіли ангелята ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки ходи..." ; Ой, гордопишний пане
господарю ; По горі, горі пави ходили ; Ой гуля, гуля, крутая гора ; Ой у саду, саду :
"... саду винограду..." ; Чи дома, дома бідная вдова? Вертеп ; Щедрівки: Ой, чи є, чи
нема пан господар вдома? ; Щедрий вечір всім нам : "... щаслива година..." ; Ой сивая
тая зозуленька ; В полі, в полі плужок оре ; Щедрик, щедрик, щедрівочка.
3. Бодак Я. А. Лемківщино моя люба... : Пісні Анни Драґан з галицької Лемківщини : [660 пісень різних жанрів] / Ярослав Бодак. — К. : Укр. рейтинг, 2011. —
371 с. : іл., табл., портр. ; 31 см. — Рез. англ., рос. — Бібліогр.: с. 353—359, 368, в
тексті та в підрядк. прим. — Показн.: с. 282—346. — 1 000 пр. — ISBN 978-96697103-4-5 (у паліт.). — [2012-019 Н].
4. Будьмо! : застол., весіл., батяр. та інші укр. нар. пісні : [для голосу без супроводу / упоряд. Б. Котюк]. — Львів : Афіша, 2012. — 151 с. : іл. ; 20 см. — Покажч.: с. 143—147. — ISBN 978-966-325-167-7. — [2012-063 Н]
Зміст: Застольні: Кришталева чара : "Як засядем, браття, коло чари..." ; Ой,
хто п'є — тому наливайте : "Чи то мені Господь дав, чи Свята Варвара?" ; Гей, забава! : "... забава аж до раня..." ; Танцювала риба з раком : "... риба з раком..." ; Ой що ж
то за шум : "... учинився? Гей!.." ; Най ми ся уступить, гей-гой! : "Чорна я си, чорна,
як тая чорниця..." ; Сама п'ю, сама наливаю : "Ой пила я в понеділок сама я..." ; Мала
я мужа пияка : "Зацвіла ружа край вікна..." ; Ой під вишнею : "... під черешнею..." ;
Чогось старий сердиться : "На городі тертиця, чогось старий сердиться..." ; Ой на
горі два дубочки : "... милий мій миленький..." ; Вставай і наливай! : "Хто родився в
січні — вставай і наливай!.." ; Многая літа! : (Галицьке) ; Многая літа! : (У похід).
Весільні: Пора дочку заміж дати : "Пора, мати, жито жати..." ; Коло мої хати зацвіли
блавати ; Лілія-лілія : "Не сама, не сама лілію садила..." ; Шлюбний вінець : "Коли ж
ти, мій милий, приїдеш?.." ; Весілля, музики, пісні : "... весілля, весілля!.." ; Чому
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бджоли не йдуть в поле ; Невістка : "Ще з колиски мене мати вчила..." ; Марися і
Гриць : "Якби не Марися, я би не женився..." ; Волиняночка Ганнуся : "Чи є в світі де
дівчини як та Ганночка?.." ; Била мене мати... : "... березовим прутом..." ; Дунай перескочу : "За Дунаєм", за Дунаєм..." ; Як дівчину не любити — коли галичанка! :
"Жито, мати, жито, мати..." ; Чорна редька : "На городі — чорна редька..." ; Ганю
моя, Ганю : "... яка ти дівчина..." ; Два дубки звелися до купки : "Ой на горі два дубки..." ; Сиджу я край віконечка ; Ой заплачеш, дівчинонько : "... в перший понеділок..." ; Піду я в лісочок : "... в лісочок дубовий..." ; Вийшла би я заміж : "Якби ми
ся трафив файнесенький хлопчина..." ; Видно, що оженився : "Ой видно, видно, що
оженився..." ; Вже би-м була їхала : "... вже би-м була йшла...". Козацькі й парубоцькі: Чого, козаче, сумний ходиш? ; Ой на горі та й женці жнуть ; Гей, соколи! :
"Гей десь там, де чорні води..." ; Ой полечко, поле : "... туманом покрите..." ; Сумна я
була : "... сумна буду..." ; Ой любив та кохав : "... дівчиноньку собі мав..." ; Та орав
мужик край дороги ; Маруся! Раз, два, три, калина! : "Розпрягайте, хлопці, коней та й
лягайте спочивать..." ; При долині кущ калини ; Ой хмелю ж мій, хмелю ; Місяць на
небі : "... зіроньки сяють..." ; Вечір надворі : "Вечір надворі, ніч наступає..." ; Ой засвіти, місяченьку : "... та на той перелаз..." ; Не щебечи, соловейку : "... на зорі раненько..." ; Ти рвалась, голубко : "А зорі та зорі по синьому морі..." ; Вже вечір вечоріє ; Люблю вас, очі : "Карі очі, чорні брови..." ; Де моя Маруся? : "Якби мені
сивий кінь — я сідельце маю..." ; Налетіли журавлі. Дівоча доля: Ой у полі криниченька ; Посилала мене мати ; Чотири воли пасу я ; Козаче, козаче : "... я тобі не
вірю..." ; Стоїть дівча над бистрою водою ; Ішло дівча лучками ; Наша Анничка :
"Дам я яловицю, дам я яловицю..." ; Смерека : "На краю села хатина..." ; Ой верше,
мій, верше ; Чорноморець, матінко : "... чорноморець..." ; Покохала скрипаля : "Сіла
птаха білокрила на тополю..." ; Пара — може і не пара : "Над поточком, над поточком..." ; Летіла зозуля : "... та й стала кувати..." ; Голуб на черешні : "... голуб та на
вишні..." ; Ой там на горі : "... ой там на крутій..." ; На городі верба рясна ; Бо я панського роду : "Продай, милий, сиві бички..." ; Мені ворожка ворожила. Рекрутські
та стрілецькі: Чиє ж то полечко : "... не зоране?.." ; Прийди, як сонечко зайде : "Нині, нині, нині, нині..." ; Гоп ші-ді, рі-ді, Марічко : "... люблю тя..." ; Якби я мала крила
орлині ; Чорне море — Чорногора : "Чорне море, Чорне море, гей!.." ; Ти поїдеш
далеко-далеко : "Спить ставок де колишуться віти..." ; Про Довбуша : "Ой попід гай
зелененький..." ; Там під Львівським замком ; Із сиром пороги : "Служив козак у
війську, мав років двадцять три..." ; При каноні стояв : "... і фурт-фурт ладував...".
Кумівські та батярські: На городі буркун : "... ягідок не родить..." ; Ой кум до куми
залицявся ; Ой болить ня головонька ; Як я їхав коло млина ; Ой ціп-ціп, куд-ку-дак :
"Прийшла кума до кумоньки в суботу, в суботу..." ; За дріжджами до Львова : "Ой
горівко біла, біла..." ; Батяр : "... я си, батяр — з малої дитини..." ; Три діди ; Прийдіть... :
"... хлопці, прийдіть, хлопці, до мене, до мене..." ; Хлопець з-під Самбора : "Чи ви ня,
музики, не пізнали..." ; Їхав Мошко до млина ; Скрипка би не грала : "... якби не
той смичок..." ; Подвійна зрада : "І січку різав, і сіно микав..." ; Мудрий Соломон :
"Раз мені приснився сон: я був мудрий Соломон..." ; Казали дівчата : "... шо ми файно
стоїть..." ; Казав мені тато ; Катерино, відчини-но :... Катерино, встань-но..." ; Шаленець : "Як я спала на сені, на сені..." ; Гей, гоп! Забава! : "Куплю собі булку,
кільо мармуляди..." ; І в вас, і в нас хай буде гаразд : "Скільки б не співали, а
кінчати час...".
5. Бурлацькі та чумацькі пісні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : для
співу без супроводу / ред.-уклад. А. Плішка] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько6

вича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. — 351 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 343—345. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007048-3-2. — [2012-111 Н]
Зміст: Бурлацькі пісні: Забіліли сніги, забіліли білі : "Та забіліли сніги,
забіліли білі..." ; Ой що ж бо то за ворон ; Та нема гірш нікому : "... як тій сиротині" ;
Щука-риба в морі : "Та щука-риба в морі..." ; Ой горе, горе калині при долині ; Що
по горах сніги лежать. Чумацькі пісні: Гей у степу криниченька ; Пора, мати, жито
жати : "... колос похилився..." ; Над річкою беріжком ; Та болять ручки, та болять
ніжки ; Гей! Гей! Гей! Та хто лиха не знає ; Чорна хмара наступає ; Ой з-за гори, та
із-за кручі ; Налетіли сірі гуси ; Зажурилась чумачина ; Ой, піду я до шинкарки ; Ой,
ходив чумак : "Було літо, було літо, та й стала зима..." ; Воли ж половії : "Воли ж мої
половії..." ; Гуляв чумак на риночку ; Ой і не стелися, хрещатий барвінку ; Ой, чумаче, чумаче ; Ой у полі криниченька ; Стоїть корчма. Козацькі пісні: Пожену я сірі
воли ; Ненько моя, ти не гай мене ; Ой, гай мати, ой, гай мати : "Ой, гай мати, тай,
гай мати..." ; Ой, стану-гляну : "... на чорну хмару..." ; Козака несуть : "... і коня ведуть..." ; Добрий вечір тобі, зелена діброво ; Гей, колись була розкіш — воля ; Ой,
Січ мати : "... а Великий Луг батько..." ; Гей, гук, мати : "... гук, де козаки п'ють..." ;
Ой не спав я нічку темненькую ; Ой, скинемось та й по таляру ; Ой, з-за гір, з-за гір :
"... вилітав сокіл. Гей!.." ; Ой, ішли козаки : "... да з Україноньки..." ; Ой, запив козак :
"... запив, ой, та запив, загулявся..." ; Ой крикнула лебедонька ; Козаченька молодого ; Гомін по діброві ; Ой, під лісом, та під Лебедином ; Хата моя рубленая ; Ой, там
за Дунаєм крутим бережком ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Ой не пугай, пугаченьку ; Ой, у полі криниченьки ; Козак од'їжджає, дівчинонька плаче ; Ой, в городі на
ростоці ; Не жури мене, моя мати ; Ой, пущу я кониченька : "... в саду..." ; Ой, та
спився козак ; Ой, на горі огонь горить : "Із-за гори сніжок летить..." ; Ой, сів пугач
на могилі. Історичні пісні: Гей, хвалився та козак Швачка ; Гей, був в Січі старий
козак : "... на прізвище Чалий..." ; Зажурилась Україна : "... що нігде прожити..." ; Про
сотника Харка : "А в нашого Харка, а сотника батька..." ; Про канадські роботи : "Ой,
за річкою та й за Синюхою..." ; Про руйнування Січі : "Ой, з-за гори, з-за Лимана
вітер повіває..." ; Гей, по синьому морі ; Ой, з-за гори чорна хмара : "... встала..." ; Ой
і не гаразд запорожці ; Ой, на горі та женці жнуть ; Стоїть явір над водою ; Про
Нечая : "Гей, крикнули козаченьки: "До гаю, до гаю."..." ; Гей, не дивуйте, добрії
люде ; Ой, не знав козак : "... ой не знав Супрун..." ; Ой, п'є Байда : "... медгорілочку..." ; Ой, Морозе : "... Морозеньку..." ; Ой, ляше, ляше, славний козаче ;
Побратався сокіл ; Горе тій чайці : "... горе тій небозі..." ; Ой наварили а ляхи пива.
Рекрутські пісні: Ой на горі жито : "... в кінці материнка..." ; Зеленеє жито, зелене ;
Приїхали три козаки : "... та всі три однакі..." ; Ой, коню, мій коню : "... та й золотая
грива..." ; Ой, у полі : "... та туман, димно..." ; Котилася зірка та й із під вечірка ; Ішов
козак без ліс : "... без ліщину..." ; Чого, Івасю, змарнів ; Ой ішов козак дібровою ;
Повій, вітре : "... ой да вітерочок..." ; Стогне сизий голубочок ; Як у нашому селі ;
Ой, летять, летять три соколи : "... через сад, гей, гей..." ; Ой, у лузі, в лузі : "... гей, та
й стоять воли в плузі..." ; Журба ж мене сушить ; Та зеленая горішина ; Ой, учора
орав і сьогодні орав ; Ой, любив та кохав ; Ой, у полі ; Ой, не цвіти буйним цвітом ;
Ой, у полі жито ; Вулиця гуде, гей, де козак іде ; Ой, не шуми, луже ; Ой, ішов я вулицею : "... раз, раз..." ; Ой, бре, море, бре ; Чи це ж тая криниченька ; Ой по горі ;
Ой, і зійди, зійди ; Копав же я та криниченьку ; Ой, чиї ж то воли : "... по горі ходили..." ; Пливе щука з Кременчука ; Без тебе, Олесю : "... буйний вітер віє..." ; Ой з-за
гори, з-за крутої ; По той бік гора ; Ой і закувала ; Ой, уже сонце над вербами ; Вже
криниці висихають ; Сюди гори, туди гори : "Сюди гори, сюди гори, туди гори..." ;
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Та по-за садом-виноградом ; Калинонько та малинонько ; Кому воля, а кому. Дівочі і
жіночі пісні: У неділю у ночі ; Пожену я лебеді : "... до Дунаю до води..." ; Світи,
місяцю : "... і ви, ясні зірниці..." ; Ой, високо, високо : "... клен-дерево..." ; Ой піду я
по водоньку : "Ой, дай же, Боже, з вечора погодоньку..." ; Ой, лугами берегами :
"... бистра річенька тече..." ; Ой, від саду : "... та до моря вбитая дорога..." ; Піду в
садочок : "... нарву квіточок..." ; Ой, сів, поїхав : "... на вороному коні..." ; Не стій,
вербо : "... над водою рано, рано..." ; За городом качки пливуть : "... каченята крячуть..." ; Попід терном стежечка ; Ой, піду я в сад гулять ; Ой, котився кубар : "... з
гори під гору..." ; Дзьобка : "Дзьоб, дзьоб, дзьобка маленька..." ; Кізлик : "Вийди,
вийди, кізлику, вийди, вийди, рано..." ; Коло Дунаєчку, коло беріжечку ; Нелюб : "Ой
як, як миленькому постіль стлати..." ; Посадила огірочки : "... в лузі над водою..." ;
Половина саду цвіте : "... половина в'яне..." ; Ой, вийся, хмелю ; Не співайте, півниченьки : "... не вменшайте ночі..." ; Ой, вийду я на гіроньку ; Червоная калинонька на
яр подалася ; Ой, коли б той вечір : "... та й повечоріло..." ; Ой, піду я в сад гулять ;
Ой, учора ізвечора : "... пасла Маланка два качура..." ; Як у строк же я пішла ; Ой, да
ви, комарики : "... мої, да гей..." ; Ой, у полі, полі : "... світлиця стояла..." ; Козаченьку, що ти робиш ; Ой, у полі нивки : "Ой, у полі нивка, росте стебелинка..." ; Світи,
світи, місяцю : "... гей..." ; Зашуміла ліщинонька ; Ой, під горою, під кам'яною ; Ой
вийду я на могилу ; Ой ти, дубе кучерявий ; На городі калина ; Да шумлять верби :
"... в кінці греблі..." ; Ой, глибокий колодязю ; Ой, гаю мій, гаю ; Чорна гречка :
"... білі крупи..." ; Та туман яром ; Ой попливи, утко ; Не хилися, сосно : "... бо й так
мені тоскно..." ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; Болить моя головонька ; Ой летіла
горлиця через сад ; Ой, не рости, кропе ; Ой, не світи, місяченьку ; Ой на горі :
"... пшениченька..." ; Коло млина, коло броду ; Зеленая ліщинонька ; Тихо-тихо Дунай воду несе ; Посіяла руту-м'яту : "... над водою..." ; Котилася та зоря з неба ; Ой,
там за яром ; Вже сонце низенько : "... вже й вечір близенько..." ; Де ти була, дівчинонько ; Ой, у саду вишня : "... з-під кореня вийшла..." ; Закувала зозуленька :
"... закувала..." ; Гей, повій, вітерок : "Ой, повій, вітерок..." ; Ой ходила та Маруся ;
Ой хмариться, дощ буде ; Чи ти, ненько, чула ; Ой зав'яла червона калина ; Ой, гаю
мій, гаю ; Ой пила Лимериха на меду : "Ой пила, пила та Лимериха на меду..." ; Біду
собі купила ; Ой на горі козак воду носить ; Ой, вербо, вербо : "... де ти зросла?.." ;
Ой, з-за гори кам'яної ; Не топила, не варила ; Ой піду я полем-лугом ; Ой устану я в
понеділок. Побутові та жавтівливі пісні: Усі люди братів мають ; Ой, роду мій,
роду : "Ой, роду мій, ой, роду мій, ой, роду мій милий..." ; А в городі буркун родить ;
Гей, у світлиці : "... зять тестенька від серденька... " ; Пряля : "Ой пряду, пряду, спатоньки хочу..." ; Мала мати одну дочку ; Ой, темная ніченька : "Ой, темная, та не
видная ніченька..." ; Смерть : "А вже смерть а по дворі ходить..." ; Ой, ніхто ж там не
бував : "... де ся явір розвивав..." ; Закувала зозуленька : "... на стодолі на розі..." ; Ой,
ти сину мій : "... дитино моя..." ; Ой у лузі : "... при долині..." ; Ой, вербо, вербо, кудрявая ; По-за яром ; Ой, до того жита : "... та жита..." ; Ой, дуб-дуба ; Ой, пила, пила :
"... чіпця згубила..." ; Ой, у неділю рано пораненьку : "Ой, у неділю гей, ранопораненьку, гей..." ; Птичка невеличка по полю літає ; Чумарочка рябесенька ; Ой
післала мене мати зеленого жита жати ; Чого, мила, губи дмеш ; Як приїхав мій миленький з поля ; Налетіли журавлі ; Журба ж за журбою ; Ой, журавлю :
"... журавлю..." ; Гей, головонько ж моя бідная ; Чоловіче мій : "... дружино моя..." ;
Як би не ми та не ви ; Ой у Галі свекруха лихая ; Гиля, гиля, сірі гуси : "... на тихую
воду..." ; Та не знала моя мати ; Ой давно, давно я в батька була ; Та вже третій
вечір : "... як дівчину бачив..." ; Журба ж моя, журба ; Ненько ж моя ; Ой, ти мати
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моя, та й не жаліслива ; Та пливи, пливи, селезеню ; Добре було жити ; Ой у
неділеньку рано ; Щось у лісі зашуміло ; Ой, три сестриці-жалібниці ; Було в мене у
коморі жито ; В нас в селі весілля буде, гей, гей! ; Ой там ліс повний слуху ; Ой, оре
Семен, оре ; По світлонці хожу : "... та й нужуся..." ; Ой у полі озерце ; Ой п'є козак,
п'є ; Зеленеє жито : "... зелене..." ; Гей, у лісі : "... в лісі стоять два дубочки..." ; Ой,
піду я в долину ; Шлеться зоря до місяця : "... раним рано..." ; Наші світилочки :
"... наші паняночки..." ; Зеленая та дібровонько ; Сіла Ганнуся : "... на посаженя..." ;
Зійшов, зійшов ясний місяць : "... в нові ворота..." ; Колесом, колесом місяць : "... в гору
йде..." ; Ой, в Львові : "... в Львові та на торговлі..." ; Ой, там за горою : "... та за
кам'яною..." ; А в тому саду : "... чисто метено..." ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ;
Ішли дівки через двір : "... через двір..." ; А вже весна, а вже красна ; Ой весна та
весняночка : "Ой весна, весна та весняночка..." ; Ой, добрая годинонька настала ;
Нуте, наші ; А хто грає : "... Скрипка та дудка..." ; Ягіл-ягілочка : "... ягілова дочка..." ; Діду мій дударику ; Ой, із-за гори ; Ой ру-ду-ду. Пісні дитячі та веснянки:
Гра в зайчика : "Зайчику, зайчику, мій братчику..." ; Женчичок-бренчичок :
"... вилітає..." ; Бігла кізка топитися ; Ой на горі жито : "... сидить зайчик..." ; Ой на
горі льон : "... а в долині мак..." ; Ой загадав комарик : "... ой, задумав полковник..." ;
Соловейко : "Соловеєчку сватку, сватку..." ; Білодень, білодень : "... білоденьчику..." ;
Ти вплинь, селезеню ; Прилетіла перепілонька ; Ой весна, весна та й весняночка ;
Вигрій, вигрій, сонечко ; Виринула, виринула ; Заїнька : "Заїньку та за головоньку..." ; Купальська : "Ой на Купала, купалочка..." ; Угадай, Ганно ; Два когути червоненькі ; Ходить гарбуз по городу ; Соловейку маленький ; Благослови, мати ; На
Дунаєчку ; Вийди, вийди, Іваночку ; Ой весна : "... весна та й весняночка..." ; Воротар-воротарочку ; Ой, на горі мак ; Леле, тату ; Бігла киценька ; Котику сіренький ;
Скачи, козонько ; Диби, диби ; Три кулики ; А-а котів два ; А я рак неборок ; Іде
дівча ; Іди, іди, дощику ; Ой нумо, нумо ; Галя по садочку ходила ; Зайчику, скокомбоком ; Пливе качечка ; Павік сірий ; Мелодія без слів.
6. Варунків Т. О. Гаївки Галицького Опілля : [фольклор. зб. : для голосу без
супроводу] / Тетяна Варунків. — Галич (Івано-Франків. обл.) : Галиц. друк. плюс,
2011. — 207 с., [8] арк. іл. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 188 (21 назва). — Темат.
покажч.: с. 199. — 500 пр. — ISBN 978-966-97094-4-8. — [2011-179 Н]
Зміст: Вийтисі огірочки ; Шум ходить по діброві ; Ішла свиня ровом ; Пустіти
нас у гай рожу рвати ; Чого соловію по городі ходиш ; Ми голубку ізловили ; Ой,
данчику-білоданчику ; Ой на горі корито ; Мої милі огірочки ; Маю хустку вишивану : "... на всі штири роги..." ; А ти ружо стій у колі ; Вію вінець ; У неділеньку рано ;
Мої милі огирочки ; Пішли хлопці на Слобідку ; Ми кривого танцю йдемо ; Ой пустить нас ; Попід зелені лози ; Та дзелені огірочки ; Там на горі на горбочку ; На
Великдень рано ; Ой чия ж то гуска : "... по воді сі плюска..." ; Котилися вози : "... з
гори на долину..." ; Десь тут була подоляночка ; Соловейчику пташку ; Хотіла ми
мати : "... та й за першого дати..." ; Ой в поле мишка ; На обливаний понеділок ; На
городі біла глина ; Там на горі ; В нашім селі на горбрчку ; По коліна в воді стою ;
Ой ти ружо стій у колі ; Сам хожу ; Ой зозуленько добрівна ; Ой не розвивайся, смереко ; Йа зелені огірочки ; Горобчику посмітюшку ; Ой грай жучку : "... грай
небоже..." ; Їде, їде Зельман ; Ой стояло корито ; Ой на горі високій ; Посаджу я грушечку : "... гай буде, гай" ; Та дзелені вогірочки ; Заспіваймо паніночки ; А ти ружо
стій у колі : "... стій у колі ружевий вінку..." ; Ой на ставі : "... на ставочку..." ; Там за
гаєм : "... там за лугом..." ; А ти старий діду : "... чом ся не жениш..." ; Там на горі
вільха : "... під нев вода гірка..." ; Дівчино, дівчино, червона калино ; Чи ви хлопці
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спали : "... чи ви в карти грали..." ; Канчику білий канчику ; Де'с Настечко бувала ;
А ви хлопці встидайтесі ; Соловею сивесенький ; Ой не куй зозуле ; Там на горі вільха : "... тече вода млівка..." ; На долині потічок : "На долині потічок а горі вільха..." ;
Ой роже, роженько ; А вже нині третій день ; Ой на горі жита много ; Доброво зелена ; Розвивайся, смереко ; А вже тому сім літ буде ; На церквице хрестик : "... на
дзвільнице стрілка..." ; Рохла кабила ; Питалася мати дочки ; А ви хлопці не гордіть ;
Соловейку сватку ; На подвіру корито ; Не куй не куй зозуле ; Ходе сука ровом ; Ой
на горі на горбочку ; По стежинам ; Ой ви браття : "... ой ви сестри ви мої..." ; А в
неділю пораненьку ; Ой на горі є ставочок ; Дзень, дзень : "... дзень, дзень подолянчику..." ; В нашої єгомості ; Під порогом корито ; На Великодні свєта ; Ми голубів
ізловили ; Їде, їде Жельман : "... їде, їде єго брат..." ; Ой на горі жовта глина ; Ми
голуба вбили ; Із-за гори високої ; А в Курові на горбочку ; По коліна в воді стою :
"... пити ся не хоче..." ; На моїх воротях : "... росте три смереки..." ; Зайчику сивесенький ; Соснова кладочка : "... лежала..." ; Попід ксьондзові лози ; Ой на горі корито ; На тареле білий сир ; А в нас нині перший день ; На тареле біла квітка ; Ой на
горі під вербою ; Там на ставі : "... на ставочку..." ; Ой яка ця дівка пишна ; Соловієньку спадку ; Ой не коси бузьку сіна ; Будем браття знали ; Терньом там доріжка іде ; Ой що то ми за гаївка ; Чіпайтеся всі дівчата ; Де ж ті фіявочки : "... що пахучо цвили..." ; Город городити : "... тернєчком тернити..." ; Як же хлопця не любити ;
Пташку чижечку : "... пташку соловейку..." ; Постов Юсе кладу : "... через свою гатку
вербову..." ; Дівчино-малино : "... червона калино..." ; Чижечку пташку маленький ;
Полетіла мишка в поле ; Там на горі мак волоский ; Наш пан Соколовський : "... по городу ходе..." ; Наша весна красна ; Приснився ми мельничок : "... ще й вода..." ; Цвіток
до цвіточка : "... листок до листочка..." ; Попри мою хату : "... поплила річенька" ; Ой
чия ж то колисочка : "... зрання в поле біжить..." ; Ой скажи нам діду : "... правду..." ;
Вийди ненько : "... та й за воротенько..." ; Гадала що буду вмирати ; Там у саду під
вербою ; Ой червоное сонце сходить : "... червоно заходить...".
7. Гарна забава — пісня весела : зб. укр. пісень : [для голосу без супроводу /
упоряд. Б. Котюк]. — Львів : Афіша, 2011. — 159 с. ; 20 см. — Покажч.: с. 149—154.
— ISBN 978-966-325-159-2. — [2011-180 Н]
Зміст: Українськими просторами: Чом, земле моя ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Над річкою бережком ; Засвіт встали козаченьки ; Їхав козак за Дунай ; По
діброві вітер виє ; Козак од'їжджає : "... дівчинонька плаче..." ; Їхав козак на війноньку ; Ой там за Дунаєм : "... Дунаєчком..." ; Полетів би на край світа ; Як ішов я з Дебречина : "... додому..." ; Ой, раз їхав козак містом ; Чорна рілля ізорона ; Ой, у лузі
червона калина : "... похилилася..." ; Повіяв вітер степовий ; Кедь ми прийшла карта :
"... нароковац..." ; Як з Бережан до кадри ; Плач галичанок : "Зажурились галичанки
через тую зміну..." ; Гей, зі Львова до Мукачева ; Тиха вода ; Гей, наливайте повнії
чари ; Наливайте, браття : "... кришталеві чаші..." ; Ой зелене жито, зелене ; Ой, хмариться, туманиться ; Заграй ми, цигане старий ; Гей, там на горі Січ іде. Любилисякохалися: Бодай ся когут знудив ; На вулиці скрипка грає ; Ой, продала дівчина
курку ; Ой, Марічко чичері ; Ой, у вишневому садочку ; Глибока кирниця :
"... глибоко копана..." ; По дорозі жук, жук ; І шумить, і гуде ; Перелаз : "... перелаз
від сусіда до нас..." ; Била мене мати ; Дощик, дощик ; Ой, чорна я си, чорна ;
Хлопці-риболовці : "... козацького роду..." ; Казала мені мати ; Сиділа під грушков ;
Тече річка невеличка : "... з вишневого саду..." ; Ти ж мене підманула : "Ти казала в
понеділок..." ; Ти до мене не ходи ; Тече вода каламутна ; Добрий вечір, дівчино :
"... куди йдеш?.." ; Ой, ходила дівчина бережком ; Несе Галя воду : "... коромисло
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гнеться..." ; За городом качки пливуть ; Сонце низенько, вечір близенько ; Іванку,
Іванку з того боку ярку ; Ішов козак потайком ; Ой, на горі білий камінь ; Ой, дівчино, шумить гай ; У містечку Берестечку ; Рада би я : "Тече вода, тече бистра...". Краса і доля: Чорнії брови, карії очі ; Ой, чий то кінь стоїть? ; Ніч яка місячна :
"... зоряна ясная..." ; Човен хитається серед води ; По той бік гора ; Чорні очка, чорні
очка, як терен ; Файна я си з роду : "... маю файну вроду..." ; Ой, ти, дівчино зарученая ; Не рубай ліщину ; Очі синії, сині : "... дала мати дівчині..." ; А калина не верба :
"Ой на горі вітер дув..." ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Ой, за гаєм, гаєм ; Туман яром,
туман долиною ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Пливе човен води повен ; По садочку
ходжу ; Плаче захмарене небо ; Порізала пальчик : "... ой болить..." ; Ой, у полі три
криниченьки ; Висить ябко, висить ; Чом ти не прийшов : "..., як місяць зійшов?.." ;
Цвіте терен ; Ой там у Львові, на Високім Замку ; Скажи, нащо тебе я полюбила ;
Зелена ружа білий цвіт : "Ой там на горі в зеленім гаї...". Час рікою пливе: Ой, з-за
гори кам'яної ; На поточку-м прала ; Зоре моя вечірняя ; У сусіда хата біла ; За нашов
стодолов ; Десь узявся в нирках камінь ; Скрипка би не грала ; Горіла сосна, палала ;
Чия то долина? ; Мав я раз дівчиноньку : "... чепурненьку..." ; Ой, слаба я, слаба я ;
Ой, служив я в пана : "... та на перше літо..." ; Мала баба три сини ; Удовицю я любив ; Українським молодятам : "Тече вода з-під явора..." ; Червона ружа трояка ;
Стоїть гора високая ; Вівці, мої вівці ; Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." ;
Взяв би я бандуру : "... та й заграв, що знав..." ; Бандуристе, орле сизий ; Пісня про
рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." ; Два кольори : "Як я малим збирався навесні..." ; Час рікою пливе ; Де згода в сімействі.
8. Золоті українські народні пісні : [для голосу без супроводу / упоряд. Чаморова Н. В.]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2011. — 383 с. ; 18 см. — На паліт.: Кришталеве джерело народної душі. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—2 000). — ISBN 978-966-338925-7 (у паліт.). — [2011-150 Н]
Зміст: А вже весна : "... а вже красна..." ; А вже третій вечір : "... як дівчину бачив..." ; А в тому саду ; А ми просо сіяли ; А ще сонце не заходило ; А я в батька
росла ; Благослови, мати ; Брала дівка льон, льон ; Був собі журавель ; Була собі Маруся ; Вечір надворі : "... ніч настає..." ; Взяв би я бандуру : "... та й заграв, що
знав..." ; Вийди, вийди, Іванку ; Вийшли в поле косарі ; Вишні, черешні розвиваються ; В кінці греблі шумлять верби ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Гей, волошин сіно косить ; Гей у лісі, в лісі ; Гей, у місті та й у Львові ; Глибока криниця, глибоко копана ;
Грицю, Грицю, до роботи! ; Де Крим за горами ; Десь тут була подоляночка ; Де ти
мене, Василеньку, поведеш ; Дівка Явдошка ; Дівчино-рибчино, здорова була ; Добривечір, дівчино, куди йдеш? ; Добрий вечір тобі, зелена діброво ; Дощик, дощик ;
Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." ; Жито, мамцю ; За городом качки пливуть ; За
річкою, за Дунаєм ; Засвистали козаченьки ; За Сибіром сонце сходить ; Заспіваймо
пісню веселеньку ; За туманом нічого не видно ; За туманом, за хмарами ; Зашуміла
ліщинонька ; Зеленая та ліщинонька ; Зеленеє жито, зелене ; Зелененький барвіночку ; Зелений дубочку ; Зоре моя вечірняя ; І вітер не віє : "... трави не колише..." ; Іди,
іди, дощику ; Ішли дівки через двір ; Ішов козак потайком ; І шумить, і гуде ; Їхав
козак на війноньку ; Казав мені батько ; Кину кужіль на полицю ; Козака несуть ;
Козаченьку, куди йдеш? ; Коло млина, коло броду ; Коло мої хати ; Копав, копав
криниченьку ; Котику сіренький ; Котилася зірка : "... та й із підвечірка..." ; Котилася
ясна зоря з неба ; Кучерява Катерина ; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку ; Мала
мати одну дочку ; Малая нічка-петрівочка ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють..." ;
На вулиці скрипка грає ; На городі верба рясна ; Над річкою бережком ; На поточку11

м прала ; Не питай, чого в мене заплакані очі ; Не стелися, кудрявчик ; Не стій, вербо : "... над водою..." ; Од Києва до Лубен ; Одна гора високая ; Ой вербо, вербо ; Ой
весна, весна ; Ой вийду я на вулицю ; Ой в ліску, в ліску : "... на дубку..." ; Ой гаю
мій, гаю ; Ой гиля-гиля, гусоньки, на став ; Ой, глибокий колодязю ; Ой, джигуне,
джигуне ; Ой, дівчино, шумить гай ; Ой за гаєм, гаєм ; Ой зацвіла червона калина ;
Ой з-за гори кам'яної ; Ой зійди, зійди, ти зіронько вечірняя ; Ой зійди, зійди, ясен
місяцю ; Ой із-за гори та буйний вітер віє ; Ой коли б той вечір ; Ой кум до куми
залицявся ; Ой летіла горлиця : "... через сад..." ; Ой літає чорна галочка : "... по полю..." ; Ой лопнув обруч : "... коло барила..." : Ой любив та кохав : "... собі дівчину
мав..." ; Ой Марічко : "... чичири..." ; Ой маю я чорні брови ; Ой на горі калина ; Ой
на горі сніг біленький ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой на гору козак воду носить ;
Ой не жаль мені ні на кого ; Ой не п'ються пива, меди ; Ой не світи, місяченьку ; Ой
не спиться й не лежиться ; Ой не ходи, Грицю : "... та й на вечорниці..." ; Ой не цвіти
буйним цвітом ; Ой не шуми, луже ; Ой ну, коту, коточку ; Ой під вишнею ; Ой піду
я в ліс по дрова ; Ой піду я до млина ; Ой піду я лугом ; Ой поїхав за снопами ; Ой
поїхав я до млина ; Ой попливи, вутко ; Ой посіяв козак гречку ; Ой при лужку, при
лужку ; Ой продала дівчина курку ; Ой пряду, пряду ; Ой сад-виноград : "... кучерява
вишня..." ; Ой сивая зозуленька ; Ой спала я на сєнє ; Ой спи, дитя, колишу тя ; Ой
співаночки мої ; Ой там за яром ; Ой ти, гарний Семене ; Ой ти, дівчино зарученая ;
Ой ти знав, нащо брав ; Ой у вишневому садочку ; Ой у лузі, в лузі зелена трава ; Ой
у перепілки : "... та головка болить..." ; Ой у полі вітер віє ; Ой у полі жито ; Ой у
полі нивка ; Ой у полі тихий вітер віє ; Ой у полі три криниченьки ; Ой хмелю ж мій,
хмелю ; Ой ходила дівчина бережком ; Ой чий то кінь стоїть ; Ой я нещасний : "... що
маю діяти?" ; Очерет тріщить ; Пішла мати на село ; Піють півні, піють другі ; Пливе
човен : "... води повен..." ; Побратався сокіл ; Повій, вітре, на Вкраїну ; По дорозі
жук, жук ; Позволь мені, мати : "... криницю копати..." ; Посадила огірочки ; По той
бік гора ; Прилетіла перепілонька ; Пущу коня : "... ой на яр, на долину..." ; Ревуть,
стогнуть гори-хвилі ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Спать мені не хочеться ; Та внадився журавель ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Та орав мужик край дороги ; Тече
річка невеличка ; Тихо, тихо Дунай воду несе ; У неділю рано-вранці ; Усі гори зеленіють ; У сусіда хата біла ; Хвалилася береза ; Цвіте терен ; Час додому, час ; Чи це
ж тая криниченька ; Чи я в лузі не калина була ; Чом, чом не прийшов ; Чорна рілля
ізорана ; Чорнії брови, карії очі ; Чумарочка рябесенька ; Я бачив, як вітер березу
зломив ; Якби мені не тиночки ; Віють вітри, віють буйні ; Сонце низенько : "... вечір
близенько..." ; Чого ж вода каламутна / сл. І. Котляревського ; Дивлюсь я на небо :
"... та й думку гадаю..." / сл. М. Петренка ; Думи мої, думи мої ; Летить галка через
балку ; По діброві вітер виє ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Така її доля :
"... О Боже мій милий!.." ; Якби мені черевики ; Як умру, то поховайте / сл. Т.
Шевченка ; Ніч яка місячна, зоряна, ясная / сл. М. Старицького ; Ой чого ти, дубе /
сл. С. Черкасенка ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова.
9. Карпатські йсьме діти = Karpatské jsme deti : чеські пісні Закарпаття : [пісні
без супроводу чес. мовою / упорядкув., передм., прим.] Ю. Туряниця ; [нот. розпис
М. Попенко]. — Ужгород : Краєвиди Карпат, 2011. — 94 с. : іл., портр. ; 21 см. —
Текст укр., чес. — 50 пр. — ISBN 978-966-97151-1-1. — [2011-181 Н]
10. Колискові : [експедиц. записи : для голосу без супроводу / підготов.
текстів] Марія Пилипчак ; Нац. засл. академ. укр. нар. хор України ім. Григорія
Верьовки. — К. : Задруга, 2010. — 115, [6] с. : іл., портр. ; 27 см. — Бібліогр.: с. 116.
— ISВN 978-966-432-078-5 (у паліт.). — [2011-123 Н].
11. Колядки і щедрівки : [для співу без супроводу / уклад. Н. Манько]. —
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[Вид. 2-ге, виправл.]. — Львів : Свічадо, 2011. — 193, [6] с. : іл. ; 15 см. — Алф. покажч.: с. 192—195. — 3 500 пр. — ISBN 978-966-561-236-0 (у паліт.). — [2011-231 Н]
Зміст: Колядки: Бог предвічний народився. — Біликовський І. Вселенная,
веселися ; Ой дивна, дивна вкраїнська родина. — Стеценко К. Ой видить Бог :
"... видить Творець, що мир погибає..." ; По всьому світу стала новина ; Ой не спіть,
не спіть : "... та добрії люди...". — Кошубинський Д. Звонять звони : "... трублять
труби...". — Матюк В. Стань, Давиде : "... з гуслями..." ; Херувими свят :
"... Архангели зрят..." ; На небі зірка ясна засяла. — Преступов В. Ангели, снижайтеся / сл. Г. Сковороди. — Барвінський В. Що то за предиво : "... — в світі новина...". — Кишакевич Й. Дар нині пребогатий : "... із неба зійшов..." ; Радуйтеся, усі
люди ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки ходи...". — Безкоровайний В. Христос родився : "... Бог воплотився...". — Стех О. В. Наш Спаситель народився ; Тріє царі, де
ідете ; Чудесна зірка : "... днесь сіяє...". — Симович Р. Ірод цар : "... за Христом
гнався...". — Нижанківський О. Во Вифлеємі нині новина. — Копко М. Вістку
голосить : "... світу зірниця...". — Садовський С. Пречиста Діва : "... Сина вродила...". — Фацієвич Й. Темненькая нічка тьмою світ закрила. — Кошиць О. Янголи в
небі : "... пісні співають..." ; Небо і земля нині торжествують ; Нині, Адаме, розвеселися ; Разом нині прославім : "... дивну новину..." ; Син Божий від Отця : "... з неба
приходить..." ; Не плач, Рахиле, зря чада ціли ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Нова радість світу ся з'явила ; Возвеселімося всі купно нині ; Радість нам ся
явила : "... Діва Сина зродила..." ; Що за радість : "... для нас всіх настала..." ; Нині
радість нам усім ; Яка ж радість! : "... Співай, світе ввесь.." ; Як щасливі дні : "... для
всіх нас..." ; Різдво Христове : "... весь світ празнує..." ; В Вифлеємі тайна ;
В Вифлеємі у вертепі : "... сталася новина..." ; В Вифлеємі новина ; Дивная новина :
"... нині Діва Сина..." ; Дивная новина днесь ся являє ; Ой лелія, лелія ; В Вифлеємі
днесь Марія Пречиста ; Пречиста Діва : "... Сина породила..." ; Марія Діва : "... нам
породила..." ; Пречиста Діва Божого Сина вродила ; Хто там по дорозі ; Темненькая
нічка : "... тьмою світ закрила..." ; Понад Вифлеємом : "... зірка засвітила, радуйся..." ;
Зійшла вже зоря на небозводі ; Ясна зоря : "... всьому світу засвітила..." ; У день
Різдва Христового ; Свята ніч, тиха ніч! ; Тихий вечір : "... святий вечір..." ; Коли
Христос родився : "... і на світ з'явився..." ; Землю Юдейську ніч накрива ; На Різдво
Христове : "... ангел прилетів..." ; Ангел Божий із небес ; Пролунав спів ангелів ;
Чудо у Давида домі ; Бог ся рождає ; Прилетіли ангелята ; В глибокій долині ; Весело
співайте : "... Ісуса вітайте!.." ; Ясна зоря : "... всьому світу звістила..." : (дитяча) ;
Вітай, Ісусе : "... з чистої Діви вроджений..." ; Підем, пане-брате ; Коляда українських
діточок : "Ой у Вифлеємі сталась новина...". Щедрівки та йорданські колядки:
Добрий вечір тобі, пане господарю ; Ой чи є, чи нема пан господар дома? ; Щедрий
вечір всім нам : "... щаслива година..." ; Ой сів Христос вечеряти ; Ой гордопишний
пан господарю ; Ой там за горою : "... та за кам'яною..." ; В полі, в полі плужок оре ;
Ой сивая та і зозуленька ; Ой у саду, саду, саду-винограду ; Павочка ходить :
"... пір'ячко губить..." ; На Дунаєчку : "... при беріжечку..." ; Ой в ліску, в ліску, на
жовтім піску ; Зажурилася крутая гора ; Ой, соколе, соколоньку ; Бігла дівонька рано
по воду ; Лелія : "В панськім городі росла лелія..." ; Пас Василько стадом коні :
"... гейом, гейом..." ; Ой на гороньці дві зозулоньці : "... в ячмени..." ; Коляд, коляд,
колядниця ; Щедрик-ведрик ; Я маленький пастушок ; Ой учора, ізвечора ; Щедрий
вечір, добрий вечір ; Коза : "Добрий вечір вам..." ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ;
Діва Марія церкву строїла : "... радуйся..." ; В господаренька є криниченька ; Гей у
лузі, крузі : "... ясна зоря сяє..." ; Мати Божа Сина мала ; Хрестився Христос : "Ой у
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місті, місті, місті Вифлеємі..." ; Во Вифлеємі зоря сіяє ; А у місті Русалимі, рано-рано
на Йордані. — Біликовський І. В Галицькій землі : "... новая зоря...". — Симович Р.
Пішов Івасьо : "... овес косити...". — Колесса Ф. Під бором : "Пасла дівчина чотири
воли...".
12. Колядник : [колядки, щедрівки, віншівки] / уклала Н. Манько. — Львів :
Колесо, 2010. — 159 c. ; 15 см. — Алф. покажч.: с. 153—155. — 3 000 пр. —
ISBN 978-966-2527-05-6 (у паліт.). — [2012-045 Н]
Зміст: Колядки: Бог предвічний народився ; Бог ся рождає : "... хто ж Го може
знати!.." ; Нова радість стала ; Небо і земля нині торжествують ; Возвеселимся всі
разом нині ; На небі зірка : "... ясна засяла..." ; Во Вифлеємі : "... зоря сіяє..." ; По
всьому світу стала новина ; Ангели, знижайтеся ; В Вифлеємі днесь Марія Пречиста ;
В новім граді Вифлеємі ; Весела на світі нині новина ; Во Вифлеємі нині новина ;
Вселенная, веселися ; Дивная новина : "... нині Діва Сина..." ; З колядкою ідем ; Іде
звізда чудна ; Люляй, люляй, лелія ; На Різдвяні свята всі ся радуймо ; Ой підемо,
пане-брате ; Пане господарю, на твоєму дворі ; Спи, Ісусе, спи : "... очка зажмури..." ;
Три славнії царі : "... звідки ви прийшли?.." ; Чудесна зірка : "... днесь сіяє..." ; Чути
дзвінок ; В Вифлеємі новина. Щедрівки: Добрий вечір тобі, пане господарю ;
Щедрий вечір всім нам : "... щаслива година..." ; Ой, вірле, вірле, сивий соколе ;
В зеленім ліску : "... по жовтім піску..." ; Господиня рано встає ; Ой Пречиста Мати
пішла щедрувати ; В панськім городі росла лелія ; Пас Василько стадом коні ; Меланка ходила ; Ой на гороньці дві зозулоньці : "... в ячмені..." ; Ой там на ставу, на
ставочку ; Там в садочку черешенька ; Небо ясні зірки вкрили ; Вітаймо той день :
"Ішов Ісус хреститися..." ; Небо із землею об'єдналися ; По всій Україні дзвони
задзвонили ; Через небо доріженька ; Ой по Йордані святі ходили ; Там за горою
плугатарі орють ; Там на річці, на Йордані ; В Галицькій землі : "... новая зоря..." ; Ой
на травці, на муравці. Дитячі колядки і щедрівки: Коляда українських діточок :
"Ой у Вифлеємі стала новина..." ; Нині в нас Різдво Божого Дитяти ; Прилетіли ангелята ; Лежить Ісус у яселках ; Ясна зоря : "... всьому світу звістила..." ; Ой дай, Боже,
святок діждати ; Ми ходили то й шукали коляду ; Колядую-дую ; Коляда, коляда ;
Я маленький пастушок ; Я маленький хлопчик ; Я маленька дівонька ; Я малий пахолок ; Місяченьку, мій братіку ; Вам на щастя, на здоров'я ; Мелашка ходила ; Гиля,
гиля, на Василя ; Козуню-любуню : "... пристань до мене..." ; Що в цім домі, як у
раю ; Щедрик-ведрик ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ; Щедрівочка щедрувала ; Ой на
річці на Йордані. Віншівки.
13. Колядник : [колядки, щедрівки, віншівки] / уклала Н. Манько. — Львів :
Колесо, 2010. — 159 c. ; 14 см. — Алф. покажч.: с. 153—155. — 6 000 пр. —
ISBN 978-966-2527-04-9. — [2012-044 Н]
Зміст: Колядки: Бог предвічний народився ; Бог ся рождає : "... хто ж Го може
знати!.." ; Нова радість стала ; Небо і земля нині торжествують ; Возвеселимся всі
разом нині ; На небі зірка : "... ясна засяла..." ; Во Вифлеємі : "... зоря сіяє..." ; По
всьому світу стала новина ; Ангели, знижайтеся ; В Вифлеємі днесь Марія Пречиста ;
В новім граді Вифлеємі ; Весела на світі нині новина ; Во Вифлеємі нині новина ;
Вселенная, веселися ; Дивная новина : "... нині Діва Сина..." ; З колядкою ідем ; Іде
звізда чудна ; Люляй, люляй, лелія ; На Різдвяні свята всі ся радуймо ; Ой підемо,
пане-брате ; Пане господарю, на твоєму дворі ; Спи, Ісусе, спи : "... очка зажмури..." ;
Три славнії царі : "... звідки ви прийшли?.." ; Чудесна зірка : "... днесь сіяє..." ; Чути
дзвінок ; В Вифлеємі новина. Щедрівки: Добрий вечір тобі, пане господарю ;
Щедрий вечір всім нам : "... щаслива година..." ; Ой, вірле, вірле, сивий соколе ;
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В зеленім ліску : "... по жовтім піску..." ; Господиня рано встає ; Ой Пречиста Мати
пішла щедрувати ; В панськім городі росла лелія ; Пас Василько стадом коні ; Меланка ходила ; Ой на гороньці дві зозулоньці : "... в ячмені..." ; Ой там на ставу, на
ставочку ; Там в садочку черешенька ; Небо ясні зірки вкрили ; Вітаймо той день :
"Ішов Ісус хреститися..." ; Небо із землею об'єдналися ; По всій Україні дзвони
задзвонили ; Через небо доріженька ; Ой по Йордані святі ходили ; Там за горою
плугатарі орють ; Там на річці, на Йордані ; В Галицькій землі : "... новая зоря..." ; Ой
на травці, на муравці. Дитячі колядки і щедрівки: Коляда українських діточок :
"Ой у Вифлеємі стала новина..." ; Нині в нас Різдво Божого Дитяти ; Прилетіли ангелята ; Лежить Ісус у яселках ; Ясна зоря : "... всьому світу звістила..." ; Ой дай, Боже,
святок діждати ; Ми ходили то й шукали коляду ; Колядую-дую ; Коляда, коляда ;
Я маленький пастушок ; Я маленький хлопчик ; Я маленька дівонька ; Я малий пахолок ; Місяченьку, мій братіку ; Вам на щастя, на здоров'я ; Мелашка ходила ; Гиля,
гиля, на Василя ; Козуню-любуню : "... пристань до мене..." ; Що в цім домі, як у
раю ; Щедрик-ведрик ; Щедрик, щедрик, щедрівочка ; Щедрівочка щедрувала ; Ой на
річці на Йордані. Віншівки.
14. Мелодії червоної калини : укр. нар. пісні нац.-визвол. боротьби : [для голосу
без супроводу] / записи О. Ошуркевича ; [нот. транскр.: М. Стефанишина, Л. Гапон ;
передм. О. Кондратович]. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. — 206 с. : іл., портр. ;
21 см. — Бібліогр.: с. 192—195. — Алф. покажч.: с. 195—199. — 500 пр. —
ISBN 978-966-361-619-3 (у паліт.). — [2011-251 Н]
Зміст: Гімни і марші: Не пора, не пора, не пора ; О, Україно, о, люба ненько ;
Зродились ми великої години ; Ой у лузі червона калина похилилася ; Гей, там на
горі Січ іде ; Чуєш, сурми грають ; Ви жертвою в бою нерівнім лягли ; Спіть, хлопці,
спіть! ; Ви в дні весняні положили життя ; Замовчи, не жартуй, чуєш: сурми гудуть ;
Як ви умирали, вам дзвони не грали ; Чуєш, брате мій ; Чи то буря, чи то грім ; Попід
лісом, темним бором ; Ой там попід лісом, попід темним гаєм. Стрілецькі пісні: Ой
війна, війнонька ; Благословила мать на войну ; Їхав козак на війноньку ; Тихо за
селом, сумно гай шумить ; В горах грім гуде ; Ой зацвіла черемшина білесеньким
цвітом ; Бо війна, війною : "... гайта-вйо!.." ; Вставаймо, друзі, як один ; Ой на горі,
на горі Маківці ; В Чорне море кров Дніпром тиче ; Ой там старий батько окопи копав ; Йшли стрільці додому та й з Галичини ; В неділю раненько серед пахучих трав ;
Повіяв вітер степовий ; Ой чого ж сьогодня місяць ; Під Києвом, під Крутами ;
Зоріла золота заграва ; У неділю враненці ще сонце не сходить ; Окопи, окопи, жаль
вас покидати ; Ой там при долині, гранатами зритій ; Ой у світі величезнім страшна
битва була ; У темному лісі під білой березой ; Розпрощався стрілець із своєю ріднею ; Вітер розвіяв зелену траву ; Ой чого ж ти зажурився, стрільцю січовий ; Засумуй, трембіто, та по всьому світу ; Мов олень той, що загнаний в болото ; Заквітчали
дівчаточка ; Ой та й зажурились стрільці січовії ; І знов гай сміється ; Сонце гріє,
вітер віє. Патріотичні пісні міжвоєнних літ: Очерет мені був за колиску ; Із-за
гори, із-за кручи ; Україно, Україно, наша рідна мати ; Україна — край наш
рідний ; Зійшов місяць, зійшов ясний ; Скотилося сонце за храми ; Встань, Тарасе,
пробудися ; Світить місяць над ярами ; Триста літ, триста літ минає ; Гетьте, думи,
ви, хмари осінні ; Й у неділю рано ще сонце не сходить ; Голова ти моя нелегальна ;
Я сьогодні щось дуже сумую ; Я покинув свій край, я покинув рідню ; В нас велике
свято нині ; Чи чуєш ти, друже, юначе ; Цього року сумне свято ; Заспіваймо про
руїну ; Покинь, мій синочку, ридати ; Грими, грими, могутня пісне ; Нова рада стала ; Розвивайся ти, високий дубе. Повстанські пісні: То не грім загримів ; Як зібра15

лися орли ; Гей, нумо, хлопці, до зброї ; Хлопці, алярм! Гей, вставайте ; Збудись,
могутня Україно ; Ой ти, земле, ой ти чорна ; На Вкраїні біда чорна ; Там десь далеко
на Волині ; Довго спала Україна ; Гей же до бою, браття, за волю ; З піснею на
устах ; Хто любить Україну ; Прощай, дівчино, прощай, єдина ; Ой війна, війна, яка
ти страшна ; З-за ліса сонце визирає ; Ми українські партизани ; Сиджу я в лісі під
кущами ; В неділю рано ранесенько ; Гей-гу, гей-га, таке то в нас життя ; Ну і що, як
прийдеться умерти ; Цвила, цвила й калинонька ; Ой у лісі на полянці стояли повстанці ; Там під Львівським замком : "... старий дуб стояв..." ; Ой там у лузі, при
дорозі ; Ой ти степ, ти степ ; Як поле виоруть гранати ; Віють вітри та й буйні повівають ; Віють вітри буйні, завивають ; Тверде життя в підпіллю ; Як Лопатинський зза границі ; Гей, браття, до бою за волю і честь ; Подай, дівчино, ручку на прощання ;
Ми йшли до бою темненької ночі ; Доле ж моя, доле ; Сумно за селом журно гай
шумить ; Гей з-за лісу сонце сходить. З тюрем і таборів: Нічка була темна, всюди
було тихо ; Прощай, село ріднесеньке ; За що ви мене закували ; Густі у вікнах грати ;
Лети, моя думо, в вечірню годину ; Зелений ліс, пахуче поле ; Тюрма, тюрма велика ;
Книжки читав, пісні співав ; Чорні хмари наступають ; Ой, Боже наш, Боже єдиний ;
Осінні квіти зів'яли, зморожені вітрами ; Сонце сходить і заходить ; Висока могила
сирої землі ; Заходило сонце над степом ; Бувай здоров, коханий мій ; Серед вічних
снігів ; Серед неправди на землі ; Сумний Святий вечір ; Тут, під небом чужим, мов
небажаний гість я.
15. На новії дібрівонці : Потелицькі гаївки з нотами : [для голосу без супроводу /
упоряд. Н. В. Потопляк]. — Чернівці : Букрек, 2011. — 26 с. : іл. ; 20 см. — 500 пр.
— ISBN 978-966-399-319-5. — [2011-096 Н]
Зміст: На новії дібрівонці : "... щось там за гук..." ; Я город горожу ; Помагай
ми, Ксеню ; Роман зілля копає ; Вербовая дощечка ; Куди їдеш, Романочку? ; Хто
видав, хто слихав? ; Голубка : "Ми голубку голубили..." ; Їде, їде Зельман : "... їде, їде
його брат..." ; Царівна : "Жила-була царівна..." ; Ой садила огірочки.
16. Народна скарбівня : укр. нар. пісні : [для співу без супроводу] / упоряд.:
В. Лобурак, М. Лобурак. — К. : Муз. Україна, 2012. — 163, [5] с. : портр. ; 22 см. —
1 000 пр. — ISМN М-707502-53-2. — [2012-025 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Ой на горі та женці жнуть ; Ой попід гай зелененький : (Пісня про Олексу Довбуша) ; Ой наступила та чорна хмара ; Повіяв
вітер степовий ; Їхав, їхав козак містом ; Їхали козаки : "... із Дону додому..." ; Вівці
мої, вівці ; Туман яром, туман долиною ; Ой вийду я на ту гору ; Вже сонце низенько ; Ой попід гай зелененький ; Ой у полі три криниченьки ; Ой летіли журавлі ; Ой
чий то кінь стоїть : "... що біла гривонька..." ; Ой у гаю при Дунаю : "... соловей щебече..." ; По той бік гора, по цей бік друга ; Чом ти не прийшов : "... як місяць зійшов?.." ; По садочку ходжу ; Місяць і зіроньки ; Взяло дівча відра ; Ой там у полі
тополя ; Ой гарна я, гарна : "... як тая горлиця..." ; Мені ворожка ворожила ; Ой у полі
криниченька ; Сиджу я край віконечка ; Горіла сосна, палала ; Як я сиділа біля
віконця ; В саду гуляла : "... квіти збирала..." ; Несе Галя воду ; Якби я мала орлині
крила : (Сухая верба) ; Ой не світи, місяченьку ; Зелене листя, білі каштани ; Ой хмелю
ж мій, хмелю ; Копав, копав криниченьку ; Ой там, на горі, в зеленім гаю ; Зеленеє
жито, зелене ; Ішов козак потайком ; Ой, дівчино, шумить гай ; Ой у вишневому
садочку ; Перелаз, перелаз від сусіди до нас ; Ой сиділа дівчина край віконця ;
З сиром пироги : "Служив козак при війську..." ; Бодай ся когут знудив ; Порізала
пальчик : "... ой болить..." ; Тиха вода ; На каменю ноги мию ; За нашов стодолов ;
Василю, Василю ; Ой на горі два дубки ; Як засядем, браття, коло чари ; Била мене
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мати : "... березовим прутом..." ; Посилала мене мати ; Ой на горі білий камінь ; На
поточку-м прала ; Тече вода каламутна ; Цвіте терен ; Ой чорна я си, чорна ; Ой на
горі цигани стояли ; Чорні очка, як терен ; Ой Марічко, чичері ; Ой піду я лугом,
лугом ; Тече річка невеличка ; Добрий вечір, сусідонько ; Зацвила ружа трояка ; Ой
що ж то за шум учинився ; Як ішов я з Дебречина : "... додому..." ; Скрипка би не
грала ; Сорок років не женився ; Ти казала, в понеділок ; Чоловіче, я слаба ; Як ішов
я з Перемишля ; Якби мені сивий кінь ; Я в матері одна була ; Поїхала баба в ліс.
Пісні мистецького походження: Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "... і слава, і
воля..." / сл. П. Чубинського. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий /
сл. Т. Шевченка. — Батюк П. Тихо над річкою : "... ніченька темная..." / сл. С. Черкасенка. — Купчинський Р. Човен хитається серед води ; Мав я раз дівчиноньку
чепурненьку / сл. авт. — Савицький Р. Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / сл. авт. — Балацький Д. Розпрягайте, хлопці, коні / сл. авт. — Лепкий Л. Ой
видно село : "... широке село під горою..." / сл. авт. — Майборода П. Рідна мати
моя : "... ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка. — Білаш О. Два кольори : "Як я
малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. — Верменич В. Чорнобривці / сл. М. Сингаївського. — Сабадаш С. Марічка : "В'ється, наче змійка..." / сл. М. Ткача. — Михайлюк В. Черемшина : "Знов зозулі голос чути в лісі..." / сл. М. Юрійчука. — Івасюк В. Червона рута : "Ти признайся мені..." / сл. авт. ; Така її доля : "... О Боже мій
милий!.." / сл. Т. Шевченка ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; Сміються-плачуть
солов'ї / сл. О. Олеся ; Там де Ятрань круто в'ється / сл. А. Шашкевича ; Ніч яка
місячна, зоряна, ясная / сл. М. Старицького ; Чорнії брови, карії очі / сл. К. Думитрашка ; Час рікою пливе / сл. І. Франка ; Верховино, світку ти наш / сл. М. Устиянович ; Місяць на небі, зіроньки сяють ; За світ встали козаченьки ; Гей, наливайте повнії
чари ; І в вас, і в нас хай буде гаразд! : "Скільки б не співали, а прощатись час...".
17. Народні пісні з малої батьківщини Соломії Крушельницької : (села Білявиці, Осівці, Старі Петликівці Бучац. р-ну Тернопіл. обл.) : для співу без супроводу /
[упоряд. Романюк І. В.] ; Благодійн. фонд "Соломія", Тернопіл. обл. держ. уч-ще
ім. С. Крушельницької. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 79 с. : іл., портр. ;
20 см + 1 компакт-диск — Бібліогр.: с. 76 (7 назв). — ISВN 978-966-10-2241-5. —
[2011-183 Н]
Зміст: Колядки і щедрівки: Ген високо : "... в синім небі..." ; Заспіваймо,
християни ; Там, на гороньці : "... дві зозуленці..." ; Там, на Йордані річці ; Щедрик :
"... щедрик, щедрівочка..." ; Вбув Василько коня вороного ; Ой, там, на городі :
"... росла лілія...". Гаївки: Веселий наш день настав ; Вишита хустинка ; Зібралися
всі дівчата ; Там, на горі корито ; Що хлоп, то хлоп. Весільні пісні: Благослови, Боже ; Вийся, віночку, вийся ; Пусти, матінко : "... до комороньки..." ; Ой, не плач, молода ; На городі боболіннє ; Ой, з ким ходила ; Ой, місяцю, місяченьку : "... чого так
колуєш?.." ; Ой, роде мій, роде ; Грайте, музики ; Вийди, Марусю, вийди ; Згадаєш,
Марусю : "... перший день — понеділок..." ; Якби була знала : "... що піду від мами...". Звичайні пісні: Ти, дубочку зелененький : "... в тебе листячка нема..." ; Ой,
там, у саду : "Ой не цілуй мене, козаче..." ; Ой, зірву я з рожі квітку ; Ой, ти, рожа
моя : "... кучер'явая..." ; Світи, місяць, нічку : "... най перейду річку..." ; Ой там саду,
винограду ; Ой, з-за гори, з-за крутої ; Косар сіно косив ; Під сосною зеленою ; Там,
за Сибіром : "... вітер віє..." ; На високім мості, да гір ; Казав мені бригадир : "... йти у
поле жати..." ; На городі буркун : "... ягідок не родить...". Напливові пісні: Ой, очі,
ви карії очі ; Вітрець подув : "... хмари розвіяв..." ; Сонце сходить дуже рано ; Прощайте ви, ріднії села ; Сам не знаю, де я йду ; Піду я думками : "... у ліс по кали17

ну..." ; Сидить Катря за гратами ; Край села стоїть хатина ; Рознеслась та слава по
лісі ; Зелені свята, в горах рай ; Було в сорок п'ятім році ; Навесні тридцять 'осьмого :
"Навесні, в березні тридцять 'осьмому році..." ; Зійшла зоря : ", вставайте, люди...".
18. Нині в нас Різдво Божого дитяти : колядки, щедрівки / [упоряд. Н. Манько].
— Львів : Колесо, 2010. — [26] c., включ. обкл. : іл. ; 15х17 см. — ISBN 978-9662527-02-5. — [2012-046 Н]
Зміст: Коляда українських діточок : "Ой у Вифлеємі стала новина..." ; Бог ся
рождає : "... хто ж Го може знати!.." ; Нині в нас Різдво Божого Дитяти ; Прилетіли
ангелята ; Ясна зоря : "... всьому світу звістила..." ; Ой дай, Боже, святок діждати ;
Лежить Ісус у яселках ; Ми ходили то й шукали коляду ; Коляда ; Місяченьку, мій
братику ; Вам на щастя, на здоров'я ; Мелашка ходила ; Гиля, гиля, на Василя ; Козуню-любуню : "... пристань до мене..." ; Я маленький пастушок ; Я малий пахолок ; Ой
на річці на Йордані ; Що в цім домі, як у раю ; Щедрик-ведрик ; Щедрик, щедрик,
щедрівочка.
19. Ой стелися, барвіночку : Українські народні пісні, записані від народного
фольклорно-етнографічного ансамблю "Южинецькі молодички" : [для співу без супроводу] / запис, нотація мелодій та упорядкув. К. Смаля. — Чернівці : Книги — ХХІ,
2009. — 319 с., [4] арк. іл. : іл. ; 21 см. — Алф. покажч.: с. 309—314. — ISBN 978966-2147-68-1. — [2012-105 Н]
Зміст: Колядки та щедрівки: Нова радість стала ; Що то за предиво ; Діва
Марія в Вифлеєм прийшла ; В Вифлеємі радість стала ; З Рождеством христовим ;
Ясна зоря засвітила ; На Різдвяні свята : "... всі ся радуймо..." ; Тиха нічка, невидненька ; Ой на річці, на Йордані ; Ой там на річці, та й на Йордані ; По цілім світі ;
Ой суда, суда, до цего двора ; Ой в ліску, в ліску : "... на жовтім піску..." ; Ой там на
Йордані ; Пустіть до хати ; Чесний, грешний господаречку. Веснянки: Який тепленький вітер віє ; Ой, Іванку молоденький ; Перепілка : "Нашу перепілку..." ; Ой
позич, сусідко, сапи ; Зеленії огірочки ; Ходить жучок по долині ; А вже веснакрасна ; Ой прийшла весна : "Ой як гарно скрізь...". Весільні пісні: Ой у лузі калина ; Ой ходила молоденька ; Вчера мамка в торзі була ; Ой чого ж ти, молоденька ;
Ой упала звізда з неба ; Дай же, Боже, в добрий час ; А наш молодий ; Куди ж ми ся
вибираєм ; Ми в свата були ; Хмарка наступає ; А хто мене поцілує ; Ходить молода
навкруги стола ; Ой кувала зозуленька ; Ото качур, ото качур ; Ой з нами, батьку, з
нами ; Гості мої любі, милі ; Із-за гори високої ; Ой, вишеньки-черешеньки ; Курочка
рябенька ; На калиночці дві-три квіточці ; Дрібний дощик іде ; А наш дружбочка, як
пан ; Червоненький бурячок ; Ой дали постіль, ой дали скриню ; Сідай, сідай, кохання моє ; Де б я не ходила ; Посіяла жито. Рекрутські пісні: Шумить, гуде ліщинонька ; Ой там при долині ; У полі береза ; Ой на Кути доріжечька ; Та як прийшла карта ; Летить ворон, летить ; Виряджала мати сина ; У неділю раненько ; Вітер віє,
трава шумит ; Прийшов жовняр ввечері до дівчини. Соціально-побутові пісні: Ой
зацвіла черемшина ; Стоїть коршма над болотом ; Козаче, козаче ; Засмутилась Буковина ; Від поля до поля ; Ой продам я волика рогатого ; Запіяли когутики ; Ой по
ставу, по ставочку ; Ой в неділю на ринку ; Йа в чужім селі ; Ой летіли журавлі ;
Буковино ти зелена : "... ляно..." ; Ой там із-за гори ; Та й немає гірш нікому. Родинно-побутові пісні: Ой ти, мамко моя ; Стоїть хата на помості ; Дбай, мамко, дбай ;
Мала мати одну доню ; Туман, мамко, туман ; В вишневім садочку ; Урву квітку
ружу ; Віє вітер на долину ; Їхав козак з України ; Я в лузі стояла ; Ой на горі двори
збудували ; Пропив вівці на горівці ; Ой у полі три тополі ; Ой у лузі, при долині ; Як
була я ще маленька ; Час додому, час ; Ой кувала зозуленька ; Коло млина суха гли18

на. Пісні про кохання: Вийди, Йванку, на вулицю ; Гуляв я три роки ; Ой, дівчино
мила ; Ой там за лісочком ; З криниченьки, коло броду ; По садочку ходжу ; Ой на
горі пшениченька ; Ой зашуміла білая береза ; Ой у полі липонька ; Ой, вишенькочерешенько ; Сивий коню, сивий коню ; Задаром я ружу посадила ; Поміж тими
гіроньками ; Гуляла Маруся в вишневім саду ; Ой чия ж то крайня хата ; Ой коли ж
ми поберемось ; Ой там на горі вітер виниться ; Ой ти, дубе зелененький ; Ой у полі
жито ; Ой на горі дощ іде ; Ой дівчино, ти гарна чорнобрива ; При долині кущ калини ; Ой у полі верба ; Ой ти, дівчино молодая ; Ой засвіти, місяченьку ; Урву квітку з
винограду ; Косив батько, косив я ; Якби ти місяць ; В неділю ранесенько ; Ой
надворі дощ іде ; Ой гиля-гиля, гусоньки, на став ; Ой світи, ясний місяченьку ; Через поле широкеє ; Біля річки Черемоша ; Гей, зелена Буковино. Балади: Чи ви, люди, спите, спите ; Та й пив отець, пила мати : "... на меду..." ; Чорна рілля ізорана ;
Ішла дівка по воду ; Ой мав цісар три сини ; Ой сяду я край віконця ; Мене мати одну
мала ; Ой став цісар, думає ; Ой на горі солома горіла ; На горі, на горі криниця стояла ; Ой світить місяць і дві зорі ; Ой у місті на риночку ; Червоно сонце сходить ; Ой
летіла пава ; Ой у полі є терен. Жартівливі і танцювальні пісні: Ой, мельникумельниченьку ; Пішла мати до роду гуляти ; Ой післала мене мати ; Козак ся питає ;
Діжду вечерочка ; Мене мати одну мала ; Ой пряла б я куделицю ; А вже сонечко
заходить ; Ой так, чи не так ; Ой, козаче, куди йдеш ; Ой терниця терновая ; Ой їхали
хлопці з ярмарку ; Кучерявий Марко ; Червоненький бурячок ; У сусіда хата біла ;
Захотіла мене мати ; Сватав мене дяків син ; Чи я не хазяйка ; У коморі було жито ;
Ой піду я на майдан ; Ой піду я до криниці : "... до води..." ; Загадався щиглик ; Ой
дівчино, чи ти багатенька ; Я щаслива зроду ; У неділю п'ю, п'ю. Пісні літературного походження : муз. народна: Вітре буйний / сл. Т. Шевченка ; Ой понад круті
гори / сл. Ю. Федьковича ; Буковино моя мила / сл. С. Воробкевича ; За горою, за
лугом / сл. О. Маковея ; Ой стелися, барвіночку / сл. Л. Гаврилів. — Воробкевич С.
Заграй ми, цигане старий / сл. авт. — Самаль К. Мамині рушники : "Мати з любов'ю
рушник вишивала..." / сл. О. Михальчук ; Вареники : "В Южинці, я чи у Львові..." /
сл. авт. — Зварич Г. Моє село : "Нічого кращого нема для мене..." / сл. авт.
20. Пісенне намисто : [для співу без супроводу] / упоряд.: З. Богдан [та ін.] ;
Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл.
друк., 2012. — 79 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 74 (8 назв). — 200 пр. — ISBN 978-966361-649-0. — [2012-106 Н]
Зміст: Кривенький С. Волинь моя : "Поліський краю дорогий..." / сл. авт. Календарно-обрядові пісні: Ой у полі плужок оре : "В полі, полі плужок ходить..." ;
Ой там за горою : "... там за кам'яною..." ; Ой в лужку, в лужку, на жовтім піску ; Ой
ти весна красна ; А вже весна : "... а вже красна..." ; Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ; Вийди, вийди, Іванку ; Голубка : "Ми голубку ізловили..." ; Женчик :
"Женчичок-бренчичок вилітає..." ; Там за горою ; Ой що то у лісі стукає-гукає? ; Ой,
Петре, Петре, петрівочка ; Іванова мати насіяла м'яти ; Марена : "Кругом Мареноньки ходили дівоньки..." ; Кругом, женчики, кругом ; Ой літає соколонько : "... по полю...". Родинно-побутові пісні: На калині чорний ворон кряче ; Летіла зозуля : "... з
яру на долину..." ; А всі гори зилиніють ; Ой лю-лю, лю-лю-лю ; Ой лю-лі, лю-лі ;
Безконешна : "Був собі журавель та журавочка..." ; Кремповеє колесо ; Гра в залізного ключа або у вовка : "Ой дзвони дзвонять..." ; Гра в бобра : "Ой ти, старий бобре..." ; Пускайте нас ; Чи не той то Омелько ; Та орав мужик край дороги ; Од Києва
до Лубен ; Сухе літо було ; Ой заграйте, музичейки ; Ой заграйте, музиканти, в яворові скрипки ; Та як собі заспіваю, далеко ня чути. Родинно-обрядові пісні: Дай їм,
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Боже : "... здоров'ячко..." ; Вишні-черешні : "... розвиваються..." ; Ой, матінко-любко ;
Крапни, дощику, з неба ; Музиченьки, грайте : "... не переставайте..." ; Ой гуляла
дівчинонька ; Ой тепер я широка ; Ой а де ж той братичок : "... найстарший..." ; Нащо
було женитися ; Не будемо пити ; Старий сват ; Ой татойку, голубойку : "... пий до
мене, перепий мене..." ; Дітоньки мої ; Дитиночко моя недогодованая ; Встаньте,
мамо : "... подивітси...". Сціально-побутові пісні: Засвистали козаченьки ; Повіяв
вітер степовий ; Їхав стрілець на війноньку ; Ішов чумак з Дону : "Ішов чумак, ішов
чумак з Дону..." ; Ой горе тій чайці : "... чаєчці небозі..." ; Було добре, було добре ;
Бувайте здорові ; У неділю рано. Героїчні пісні: Дума про трьох братів азавських :
"Ой у святую неділеньку рано-пораненьку..." ; Про Байду : "В Цареграді на риночку..." ; Ой в полі береза. Пісні літературного походження: Реве та стогне Дніпр
широкий / сл. Т. Шевченка ; оброб. Д. Крижанівського ; Думи мої / сл. Т. Шевченка.
— Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського.
— Білаш О. Два кольори : "Як я малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка. —
Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка. — Гайворонський. Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." / сл. С. Чарнецького. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Лисенко М. Молитва за
Україну : "Боже великий, єдиний..." / сл. О. Кониського. — Чайковський П. Уривок : з концерту № 1 : для фп. з орк. Танцювальні мелодії: Козачок.
21. Пісенний світ українознавства : зб. нар., календар.-обряд. та авт. пісень для
дітей та дорослих / [упоряд., авт. передм. та комент., муз. ред. Коротя-Ковальська В. П.] ;
Нац. НДІ українознав. — Кам'янець Подільський (Хмельниц. обл.) : Медобори-2006,
2011. — 271 с. : іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 270—271. — Алф. покажч.:
с. 266—269. — 1 000 пр. — ISВN 978-966-1638-69-2 (у паліт.). — [2011-192 Н]
Зміст: Колядки: Йдемо колядувати : "... до Вашої хати!.." ; Ой чи є, чи нема :
"... пан господар вдома?.." ; Радуй, земле : "... Коляда іде..." ; Чи вдома, вдома наш
пан-хазяїн? Чи вдома, вдома красная панна? ; Добрий вечір, люди, ми йдемо до хати ; Ой лісом-лісом волохи поють ; Добривечір, хазяїну ; Стояла сосна серед Дунаю ;
Що в пана, пана : "... на його дворі..." ; Що в саду, в саду : "... світлонька стоїть..." ;
Ой в чистім полі на оболоні ; Під дубиною, під зеленою ; Качалася грудка снігу ; Ой
красна, рясна в лузі калина ; Защебетала сива ластівка : "... в тім дворі..." ; Ой наступила чорна хмара : "... Святий Вечор!.." ; Пречиста Маріє : "... ти наша надіє..." ; Свята ніч, тиха ніч ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." ; Біг козелець ; Коляд, коляд, колядниця ; До діда : "Ти-ни-ни, ти-ни-ни, на полиці лини..." ; Ой, дядьку, дядьку ; А в дядька, в дядька. Новий рік, щедрівки: А в нашого дядька ; Щедрик :
"... щедрик, щедрівочка..." ; Ой сивая зозуленька ; Щедрий, щедрий, щедрівочка ; А в
цім домку, як у вінку ; В полі, в полі, плужок оре ; Ходить, походить місяць по небу ;
Ой, козо, козо : "... козо-небого..." ; Коза : "Го-го-го, коза, го-го-го, сіра..." ; Ой учора,
ізвечора : (Меланка) ; На річці Йордані : "... тиха вода стояла..." ; Святий вечір, добрий вечір. Свято Колодія та веснянки: Ой а колодко : "... й а колодойко..." ; Благослови, мати : "... ой мати, — Лада, мати..." ; Ой ти, жайворонку : "... ранняя пташино!.." ; Ой ти, соловейку ; Ой виходьте, дівчата : "... та в цей вечір на вулицю..." ;
Вишні-черешні : "... розвиваються..." ; А вже весна скресла ; Ой весна красна ; Кривий танець : "Ми кривого танцю йдемо..." ; А в кривого танцю ; Травко-муравко ;
Вербовая дощечка ; Розлилися води : "... на чотири броди..." ; Коло млина калина ;
Соснова кладочка : "... лежала, лежала..." ; Орел поле поорав ; Ой не рости, кропе ;
Іванчику-Білоданчику ; Подоляночка : "Десь тут була Подоляночка..." ; Галя :
"А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю?.." ; Посаджу я грушечку : "... гай буде, гай!.." ;
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Соловію, пташку, пташку ; Заїньку : "... та за головоньку!.." ; Жучок : "Ходить жучок
по ручині, а жучиха по долині..." ; Ой ходив жук по чужині ; Ой ми поле оремо (А ми
просо сіємо) ; Шум : "Ой нумо, нумо, в зеленого Шума!.." ; Вербове колесо, колесо ;
Не стелися, кудрявчик ; Гойди, Марусю, гойди ; А в ковалихи собаки лихі ; Пливе
качур : "... пливе качур в гороховім вінку..." ; Ой летіла пава : "... на воротях впала..." ; Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ; Тече вода : "... із-за гаю...". Купало (Купайла) та купальські пісні: Ой на Івана, на Купала ; Купальська : "Ой гуляла
дівчинонька, гуляла..." ; Іване, Івашеньку ; Ой летіло помело : "... через наше село..." ; Ой на морі утя : "... та купалося..." ; На нашій юлойці дівочок рядочок. Пісні
осіннього періоду: Під нашою слободою ; Ой на горі жита много ; Жниварська : "Ой
ясно, ясно, де ясне сонце сходить..." ; Ой ходить Іванко : "... блукає, блукає..." ; Ой
куриться доріженька. Весільні пісні: Ой, матінко, що за сон снився ; Ой летів же
сизий голуб ; Шовкує нитка, шовкує : "... зять до тещоньки мандрує..." ; Не стій, вербо, над водою ; Заплакала та Галина ; Летів, летів сокілонько : "... через вишньов
сад..." ; Ой де ж наша весільна мати? Колискові пісні та забавлянки: Ой ходить сон
коло вікон ; Ой ну, коте, котино ; Котику сіренький ; Ой ни-ни-ни ; А-а, а-а, дитя
спить ; Спи, маленький козачок ; Спи, дитино, спи : "... очка зажмури...". Дитячі
пісні: Ходить гарбуз по городу ; Кукуріку, півнику : "... куди йдеш?.." ; Козенятко і
цапок : "Бігло, бігло козенятко льодком, льодком..." ; Унадився журавель ; Пішла
дівка у танець : "Ой щіт, щіт, ой щіт, щіт, щітка маленька!.." ; Небилиця : "Що то в
світі та й за правда була..." ; Чеберяйчик : "Ой у полі жито, сидить зайчик..." ; Безконечник : "Був собі журавель та журавочка..." ; Скочив котик : "... сів на плотик..." ;
Жабка : "Журилась під осінь малесенька жабка..." ; Облітав журавель : "... сто морів,
сто земель..." ; Галя по садочку ходила ; Два півники ; Іди, іди, дощику. Родиннопобутові, ліричні та позаобрядові пісні: Повій, вітре, ой да вітеречку ; Із-за гори, да
вітер повіває : "Із-за гори, да вітер та й повіває..." ; Сіре утя : "Із-за гори, да вітер та й
повіває..." ; Брат і сестра : "Як поїхав братік ой до сестриці в гості..." ; Летіла зозуля :
"... та й стала кувати..." ; Летіла зозуля через яр-долину ; Нічко цікавая ; Гуцулка
Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." ; Налетіли журавлі ; Защебетав жайворонок ;
Сивий коню, сивий : "... золотая грива..." ; Жалі мої, жалі : "... великі, не малі..." ; Що
за голос у долині : (балада) ; Ой у полі билина стояла : (балада). Чумацькі пісні:
Чумаки : "По степу широкім чумаки ідуть..." ; Ой я зроду чумакую ; Над річкою бережком ; Ой, мамо, чумак іде ; Ой, мамо, чумаки йдуть ; Ой у полі криниченька.
Козацькі та стрілецькі пісні: Ой на ставу, на ставочку : "... на ставу..." ; Ой на горі
вогонь горить ; Ой у полі жито ; Віє вітер, віє буйний ; Коло млина, коло броду ;
Тихо, тихо Дунай воду несе ; Засвіт встали козаченьки ; Гей, летів орел : "... через сад
зелений..." ; Ой не спав козак : "... ой не час, не годину..." ; Під мостом, мосточком ;
Ой чогось мені ой спиться, дрімається ; Нема в світі правди : "... правди не зиськати..." ; Гей ви, стрільці січовії : "..., раз, два, три!.." ; Ой видно село : "... широке село
під горою..." ; Заквітчали дівчатонька ; Розпрощався стрілець : "... із своєю ріднею..." ; Ой на горі, на Маківці. Авторські пісні: Петриненко Т. Україна : "Дороги
іншої не треба..." / сл. авт. — Семенов О. Звучи, рідна мово : "Мово рідна, світи в
ріднім домі..." / сл. А. Демиденка. — Верменич В. Пісня про землю : "Земля важка,
земля важка..." / сл. М. Сома. — Менкуш Г. Іду до тебе : "Високе небо, небо
Вкраїни..." / сл. В. Іванишина ; І як тепер тебе забути? / сл. Л. Костенко. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка ; оброб. А. Авдієвського. — Хоткевич Г. Тече вода в синє море : "... та й не витікає..." / сл. Т. Шевченка. — Верьовка Г. Не щебече соловейко : "... в лузі над водою..." / сл. Т. Шев21

ченка. — Петриненко Т. Господи, помилуй нас : "Навіть на останнім рубежі..." /
сл. авт. — Стеценко К. Вийшли в поле косарі / сл. нар. — Верховинець В. Вільний
марш. — Чара вина : "... серебряна..." / запис В. та М. Пилипчаки ; текст автент. —
Многая літа / гармоніз. І. Лепкого.
22. Пісні села Підлисся : [зб. пісень села на Львівщині : для голосу без супроводу] / записи О. Ошуркевича ; [нот. транскр.: Т. Фокшей, М. Стефанишина] ; Волин.
облдрук. — 174 с. : іл., портр. ; 21 см. — Алф. покажч. пісень: с. 167—169. — 500 пр.
— ISBN 978-966-361-620-9 (у паліт.). — [2012-006 Н]
Зміст: Календарно-звичаєві пісні: Гаївки: Вербовая дощечка лежала, лежала ;
Десь тут була подоляночка ; Женчичок-бренчичок вилітає ; Сам я ходжу, сам я раджу ;
Їде, їде Жельман ; Стою в воді, стою в воді ; А тепер ягілка мила ; Ой ді Львова
доріженька, ді Львова, ді Львова ; Гомін, гомін по долині ; Коло млина, коло броду.
Колядки, щедрівки та новорічні віншівки: Рівняй же, Боже, гори, долини рівненько ; Добрий вечір, пане господарю! ; Ой чий же то синок так рано устав? ; Там у грудочку росла лілія ; В гаю зазуленька кує. Родинно-обрядові пісні: Весільні пісні:
Вийди, Марусю ; Прийшла Маруся з села ; Ой в полю там, в полю пшениця зацвіла ;
В вишневім садочку братчик траву косить ; Йди, хоружий, до хати ; Там у лісі сосна
штири роки росла ; Допоможи нам, Боже ; Маруся довго спала ; Надворі терен тешуть ; Там під явором стояла ; Марусю, Марусю, що ж ти наробила ; Ой перший раз,
Марусенько, перший раз ; Чорна хмара над нами ; Провадь же нас, Боженьку ;
Дякуймо ксьондзонькові ; Ой чи то так Бог дав, чи Пречиста Мати ; Нема того у
Львові ; Червона калина білим цьвітом цьвіла ; Ой де ж ти бував ; Засвіти-но, мати,
свічку ; Ясна зоря колує ; Ясний місяць колує ; Прошу вас, дівчата, мені не сьпівати ;
Там то хлопець, там то зух ; Будьте здорові, мамо і тато ; Ой пропила мати дочку ;
Ой не плачте, мамо. Пісні про кохання та родинне життя: Ой там за горою ясне
сонце сходить ; Сивий коню, сивий коню ; Сію руту, сію руту ; Там на горі сніг
біленький ; Ой гаю, гаю, зелен розмаю ; Ой розвивайся, зелений спорише ; Попід мій
садочок стежечка біжить ; Ой там під лісом дорога бита ; Світи, місяць, нічку ; Там в
полю, там в полю пшаниця зацвіла ; Приходи, козаче, до нової хати ; Коло мої хати
зеленеє жито ; Їхав козак на Україну ; Ой ти, вербо кучерява ; Ой летіли журавлі ; По
садочку я ходила ; Ой чи ти, мати, ой чи ти, мати ; Ой, мамуню, голова мня болить.
Пісні-романси: Там на горі крута вежа ; Ой вийду я на ту гору ; Ой ішов я звечора
від неї ; Візьму я відеречка ; Там під горою крутою ; Заграй ми, цигане старий. Колискові та дитячі пісні: Ой ходить сон коло вікон ; Спи, дитинко, спи ; Можеш,
синку, можеш спати ; Баю, баю, баюньки ; Колисала баба діда ; Сидів голуб на дубочку ; Пішла киця по водицю ; Якби жабка не скакала ; Падай, падай, дощику. Балади: Ой дай же нам, Боже, під вечір погоду ; Половина садів цвіте ; Ой їхав козак
попід ліс ; Ой був то хлопець на личку білий ; Там у полі больниця стояла ; Там у
полі хатина стояла ; Шуміла ліщина, шумів тихий гай ; У садочку дубок кучерявий ;
Канарею, канарею ; Пожену я сиві воли у гай, у ліщину ; Виїхав козак на гору круту ;
Лежало трумно штири роки дурно ; Ой служила Настя в пана. Історичні та соціально-побутові пісні: Ой п'є Байда мід-горілочку ; Ой три літа, три неділи ; Ой там на
горі жито ; Стоїть явір над водою ; Шумить, гуде ліщинонька ; В штирнайцятім році
зазуля кувала ; Ой закувала сивая зазуля ; Ой війна, війна, яка ти страшна ; Ой ти,
вербо кучерява ; Червоне яблучко висить на листку ; Там у Львові на Високім замку ;
Ой вийду я, да, ой вийду я на гору. Пісні національно-визвольної боротьби: Зайшов (ясний) місяць за хмари ; Ой ти, дівчино, ой ти єдина ; Ой там при долині гранатами зритій ; Там на горі на Маківці ; Під Києвом, під Крутами ; Ой чого я так нині
22

сумую ; Навесні в березні ; У лісі у темному серед пахучих трав ; Під містечком Берестечком ; Чи не знаєш, моя мамо. Коломийки: Ой ходила по запілю, кликала —
Василю! ; Ой піду я на весілля, чи грають музики ; Ой кувала зозуленька в хаті на
загаті ; Там на горі манастир, там є людей много ; Сюди-туди улицею, моя хата
крайня ; Їванку, Їванку, що ж ти несеш в збанку? ; Співаночки, співаночки, де я вас
подію? ; Шумів гай, шумів гай, куди йшов гультяй.
23. Співаник "... для Тебе". У 2 ч. Ч. 2 : [зб. укр. обряд. пісень : для співу без
супроводу / упоряд. Удич З. І.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 109,
[1] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 107 (10 назв). — ISBN 978-966-10-2395-5. — [2011-166 Н]
Зміст: Пісні для святого Миколая: О, святий Отче : "... наш Миколає..." ; О, хто,
хто Миколая любить ; Святителю Миколаю : "... помагай в потребі..." ; Яка радість,
який рай. Колядки: Бог Предвічний : "... народився..." ; В Вифлеємі днесь Марія :
"... Пречиста..." ; В Вифлеємі новина ; В Вифлеємі нині новина ; Возвеселімся :
"... всі купно нині..." ; Небо і земля : "... небо і земля нині торжествують..." ; Нова
радість стала ; По всьому світі стала новина ; Свята ніч. Щедрівки: Добрий вечір
тобі ; Ластівонька прилетіла ; Ой, посеред двору береза стояла ; Ой, ран, рано кури
запіли ; Ой сивая та і зозуленька ; Ой, там, в нових сінях ; Хрестився Христос : "Ой, у
місті, місті Вифлеємі..." ; Щедрик, щедрик, щедрівочка. Великодні пісні: Радійте
всі : "... дорослі й діти..." ; Христос воскрес ; Христос воскрес із мертвих ; Христос
воскрес! Під небозвід. Гаївки: А ми поле оремо ; Був я в тети : "... був я в свої тети..." ; Вербовая дощечка ; Воротар ; В'яжітеся, огірочки ; Женчичок-бренчичок :
"... вилітає..." ; Жона : (укр. нар. пісня) ; Жучок : "Ходить жучок по дубині..." ; Зав'яжем вінець ; Зельман : "Їде, їде Зельман..." ; Кривий танець : "Ми кривого танцю
йдемо..." ; Ми голубку уловили ; Ми голубку ізловили ; Ми сухого плота йдемо ;
Огірочки : "Повилися огірочки в зеленії попліточки..." ; Ой, ти, старий діду : "... чому
ся не жениш..." ; Ой, чому ти не танцюєш, Галю ; Он, хлопці, он ; Подоляночка :
"Десь тут була подоляночка..." : веснянка ; Посаджу я грушечку : "... гай буде,
гай!.." ; Царівна : "Жила-була царівна, царівна, царівна..." ; Чорна гречка, білі кінці ;
Хтіла мене мати : "... за першого дати...". Купальські пісні: Гаєм зелененьким :
"... вода тече..." ; Гей, на Івана : "... гей на Купала, гей, гей, гей..." ; Купайлиця : "Ой,
ти, зелена зеленице!.." ; Купала на Івана ; Маринонька : "Кругом Мариноньки ходили
дівоньки..." ; Наше Купайло високеє ; Ой, летіло помело ; Ой, на Купала :
"... Купалочка..." ; Там, за річкою. Зажинкові, жниварські та обжинкові пісні: Горою вітер віє ; Ішли в поле женці : "... жати..." ; Котився вінок з лану ; Котився вінок
з поля ; Наш господар-дозорця ; Ой, вже жнива наступають ; Ой, куриться доріженька ; Ой, літає соколонько : "... по полю..." ; Ой, паночку наш : "... додомоньку час!.." ;
Перепілонько сива. — Крищук М. Ішов Миколай лужком, бережком / сл. авт. —
Савицький Ю. Прийди, святителю / сл. авт.
24. Співуча України : зб. пісень : [для голосу без супроводу / упоряд. Пасічник Х. ;
муз. ред. Є. Боднаренко]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2012. — 239 с. : іл., портр. ;
20 см. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-07-2121-0. — [2012-079 Н]
Зміст: Наша мати : "... наша красна..." ; Казала мені мати ; Веснянка : "Ку-ку,
ку-ку", — чути в ліску..." ; Ой весела дівчинка Олена ; Подоляночка : "Десь тут була
подоляночка..." ; Ой на горі калина ; Царівна : "Жила-була царівна, царівна..." ; Збирання урожаю : "Люди добре працювали..." ; По гриби : "Не тепер, не тепер по гриби
ходити..." ; Врожайна : "Як діждали літа — та й нажали жита..." ; Баю-баю : "Мати
сина колихала..." ; Ой ходить сон : "... коло вікон..." ; Колисала баба діда ; Через
міст : "... перейти треба нам, малятам..." ; Як ся хтіла бідна вдова ; Ішла коза попід
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ліс ; Два півники ; Ой зібралась звірина ; Котяче весілля : "Що за гамір, що за
шум?.." ; В кошарах нічка холодная ; Ой, Боже, Боже : "... я в чужім краю..." ; Червона калино : "... чо над водов стоїш?.." ; Налетіли гуси ; Стоїть козак на чорній кручі ;
Прийшла картка із району ; Ой у світі величезнім ; Розпрощався стрілець ; Ах лента
за лентою : "Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є..." ; Ой там попід лісом :
"... лісом, темним гаєм..." ; Чи ви чули дівчатонька? ; На Україні я народилась ; Летів
пташок : "... понад воду..." ; Мені сімнадцятий минало ; А звідси гора : "... а звідси
друга..." ; По той бік гора ; Ой у полі, в полі : "... росте дві тополі..." ; Ой під гаєм
зелененьким ; Поза лісом зелененьким ; Ой то пізнати, хто кого любить ; Я в середу
родилася ; Ой нащо ви траву покосили? ; Раз я стояла коло віконця ; Возьму я коновочки ; Через річку кладка ; Дівчино-рибчино : "... не бав мене..." ; Приснив ми сі сон
дивненький ; Як я був малий хлопець ; Ой у полі три криниченьки ; Люлька моя
пеньковая ; Люди їдуть по ліщину ; Ой на горі білий камінь ; Плила, плила качка ;
Бондарівна : "У містечку Богуславку..." ; Ой ти, горо кремінная ; Ой дівчина кашу
їла ; Ой ти, козаче з чужого краю ; Ой упала гонта ; У моїм садочку ; Як була я маленька ; Питав ми сі парубочок ; За Дунаєм, або Тиха вода ; Ой сапала буряки ;
Місяцю-перекрою : "... зайди за комору..." ; Місяцю-місячку : "... світи на сю нічку..." ; Там у лісі край діброви ; Альбо я ту кучу втручу ; Карий коню ; Як я їхав зночі
від милої ; По садочку ходжу ; Ой орали плуги ; Пропала надія : "... забилося серце..." ; Закувала зозуленька ; Чорні хмари при долині ; Канада : "Дайте ми
горівки..." ; Дівчино моя кароока ; Шуміла діброва : "... шумів тихий гай..." ; Ой служив я в пана : "... та на перше літо..." ; В моїм садочку : "... цвітуть цвіточки..." ; Сама
я ружу посадила ; Колись було поле : "... тепер облогує..." ; Козак від'їжджає : "... а
дівчина плаче..." ; Чотири воли пасу я ; Із-за гори кам'яної ; Як вечір настане ; Голуб
на черешні ; Вже вечір вечоріє : "... Маруся йде гулять..." ; Скріпливії ворітечка ;
Одного разу : "... мав я дівчину..." ; Одного разу : "... мав я дівчину..." ; Там на горі
берізонька ; По саду ходила : "... горішки збирала..." ; Далеко гора за горою ; Чорноморець : "... мамонько, чорноморець..." ; Зацвіла ружа трояка ; А мій муж газдував ;
Ой за гаєм ; Ой ти, мамо моя ; Широкая річка ; Тече річенька : "... невеличенька..." ;
Налетіли журавлі ; Шпиталь : "Шпиталю, шпиталю..." ; Ой, мамо, мамо : "... горе без
тебе..." ; Ой, Боже мій, Боже : "... який світ великий..." ; А хто ж мене сватать буде? :
"Тече річка невеличка..." ; Ой на горі жито ; Коло мої хати : "... зацвіли блавати..." ;
Ой там під горбочком : "... барвінок ся стеле..." ; Мушкателька : "В моєму городчику..." ; Ой плили гусоньки : "... раз..." ; Весільні ладканки : "На городі зілє..." ; Дякую
тобі, мамо : "Де б я не ходила, де б я не була..." ; Грайте, музики ; Многая літа ;
Нетребівські коломийки : "Ой дівчино-дівчининько..." ; У горах Карпатах ; Смерічки : "У вербах плакучих..." ; А Черемош пливе : "З далеких світів я вернувсь посивілий..." ; Одна гора високая ; Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." ; Понад
Прутом моя Коломия : "Знов сади цвітуть, зеленіють сходи..." ; Завітайте до нас, в
Коломию : "Завітайте до нас навесні..." ; Ой кувала зозуленька : (коломийка) ; Пісня
про Довбуша : "Ой попід гай зелененький..." ; Зірвалася хуртовина ; Їхав стрілець на
війноньку ; Подай, дівчино, ручку... : "... на прощання..." ; Я сьогодні від вас
від'їжджаю ; Гей, там на горі Січ іде ; Там на горі, на Маківці ; Повіяв вітер степовий ; Рости, рости, черемшино ; Там, під Львівським замком : "... сухий дуб стояв..." ;
Ой тямлю-тямлю я той час : "Осінні квіти відцвіли..." ; Шабелина : "Ой хмариться,
туманиться..." ; Тихо над річкою : "... ніченька темная..." ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють..." ; Цвіте терен ; Сиджу я край віконечка ; Ой у полі криниченька ; Ой у
вишневому саду ; В вишневому саду ; Ой чий то кінь стоїть? ; Розпустили кучері
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дівчата ; Тече вода каламутна ; Циганочко моя : "Козак з України додому вертав..." ;
Ой чорна я си. чорна ; Сидить Юра коло мура ; Ой на горі два дубки ; Розпрягайте,
хлопці, коні ; Гей, нуте, хлопці : "... славні молодці..." ; Ой зорі та зорі ; Ой хмелю ж
мій, хмелю ; Ой на горі на високій ; Ой у вишневому садочку ; Їхали козаки : "... із
Дону додому..." ; Їхав, їхав козак містом ; І з сиром пироги : "Служив козак при
війську..." ; Ішов козак потайком ; Ой що то за шум учинився? : "... гей!.." ; Мала
баба три сини ; Ой ти, любко моя з Коломиї ; А калина — не верба : "Попід гору
вітер дув..." ; Бодай ся когут знудив ; Василю, Василю : "... я тобі не вірю..." ; Ой
гарна я, гарна : "... як тая горлиця..." ; На ярку, на ярку : "Іванку, Іванку, з того боку
ярку..." ; Хлопці-риболовці : "Мала мати доньку..." ; Іванку, Іванку ; Ой Марічко,
чичері ; Коло млина яворина ; Била мене мати ; Перелаз, перелаз : "... від сусіда до
нас..." ; Чоловіче, я слаба ; Помагай біг, кумко-любко ; Поїхала баба в ліс ; Стоїть
явір над водою ; Віє вітер : "... віє буйний..." ; Заграй ми, цигане старий ; Там, на
ставі, на ставочку : "... на ставі..." ; В саду ходила... : "... квіти зривала..." ; Чом ти не
прийшов? : "... як місяць зійшов?.." ; Мав я раз дівчиноньку : "... чепурненьку..." ;
Якби мені сивий кінь ; Ой під калиною ; Світи, світи, місяченьку ; Плакуча гітара :
"Спить ставок, де колишуться віти..." ; Ой вийшов місяць із-за хмари ; Чотири ружі :
"Чого ж я так нічку марную?.." ; В кінці греблі шумлять верби ; Мені ворожка ворожила ; Сухая верба : "Ой вербо, вербо, сухая вербо..." ; Час рікою пливе : "... як
зустрів я тебе..." ; Зелене листя : "... білі каштани..." ; Якби-м була знала : "Як
зустрілись ми з тобою в Городенці..." ; Ой там на горі : "...в зеленім гаї..." ; Ой на горі
цигани стояли ; Ой вийду я на ту гору ; Посадила огірочки ; Ой чиє ж то сіно : "... чиї
ж то покоси?.." ; Летіла зозуля : "... та й стала кувати..." ; Стоїть гора високая ; Ой
верніться, літа мої : "Із-за гори кам'яної..." ; Літа минають ; За нашов стодолов ;
Скрипка би не грала ; Туман яром : "... туман долиною..." ; Ой хотіла мене мати ;
Гиля, гиля, сірі гуси ; Чорні очка, як терен ; Ой встану я ранесенько ; Копав, копав
криниченьку ; Горіла сосна : "... палала..." ; Висить ябко, висить ; Забава аж до рання : Ти казала, ти казала : "В понеділок...".
25. Українська народна пісенна спадщина Рівненщини і Тернопільщини : [зб.
нар. пісень : для співу без супроводу / упоряд. Пастушенко А. С.]. — Тернопіль :
Навч. кн.—Богдан, 2011. — 273 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1154-9. — [2011-159 Н]
Зміст: Святвечір в Україні. Колядки та щедрівки: В місті Вифлеємі :
"... сталася новина..." ; А сьогодні вже Син Божий : "... народився..." ; Що то за предиво : "... в світі новина..." ; На Різдво Христове : "... ангел прилетів..." ; Бог ся рождає : "... хто ж то може знати..." ; Ой у полі, в полі : "... стояла береза. Радуйся!.." ; По
всьому світі : "... стала новина..." ; Ой у Вифлеємі : "... сталася новина..." ; Ой у полі,
в полі : "... самітня стаєнка..." ; Дивная новина : "... нині Діва сина..." ; Ой над Вифлеємом : "... сіяє звізда..." ; Ой у полі : "... в полі самітня хатинка..." ; Темненька нічка ; Днесь поюще : "... купно іграймо..." ; Чи чули, браття : "... про таку новину..." ;
Ой видить Бог : "... видить творець, що мир погибає..." ; Ой не спіть, не спіть : "... та
й добрії люде..." ; Ой за гаєм, гаєм : "... зелененьким..." ; Добрий вечір тобі : "... панегосподарю. Радуйся!.." ; Чи є вдома пан-господар? ; В пана-господаря : "... та на його
дворі..." ; По бережку ходить : "... коня в ручках водить. Місяцю..." ; Стоїть церковця : "... та й на схід сонця..." ; З-за гори чорна хмара в'ється ; Ой в полі, в полі :
"... яра пшениця. Святий вечір..." ; Ой на річці, на лотатті. Веснянки і гаївки:
Вийдемо зранку на веснянку ; Ми кривого танцю йдемо ; Ой був би я соколом ; Ой
вон, хлопці, вон ; А весна-красна : "... що ти нам принесла?.." ; Ой скакала жабка ; Ой
виходьте, дівоньки : "... на красную весну..." ; Ой чого ти не гуляєш, Галю :
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"... Галю?.." ; Ой виходьте, парубоньки : "... на високу гірку...". Зелені свята: А ми
були й у великому лісі ; Ой що ж тая да й удівонька : "... діє..." ; Ой зацвіла в лузі :
"... да калина, черемшина...". Купальські пісні: Ой Тройця, Тройця : "... Пресвята
Богородиця..." ; На Івана Купала ; Ой на Йвана Купала ; Наші хлопці ловці ; Ой летів
шуляк : "... крез вулицю..." ; На Івана, на Купала. Народне весілля на Україні: Іде
сват до свата ; На зарученах була ; Пусти на ночь ; У нашого свата ; Поглянемо на
заручини ; На широкой уліце ; Де ти, Іванку, воду брав ; Ой, матінко-гутко ; Товстая
месіла ; Коровайнички-душки ; Розвивайся, хмелю : "... по ліску..." ; Ой вису, наш
вису ; За ворітечка : "... льон, льон..." ; Додолу, віточки : "... додолу..." ; Зловили зайця : "... в кусту..." ; Винось, мати, шубу ; Ламайте калину ; Нема пана вдома ; Підманули попа : "Зловили зайця в кусту..." ; Січана й калинонька : "... січана..." ; Ой, Боже, мій Боже ; Приїхала Галєчка з вінчання ; Ой, матінко, їсти ; Ой з-за гори сонечко : "... зіходи..." ; Ой бором, бором : "... боровиною..." ; Тупу, тупу біля діжечки ; Йа
вступитеся, вороги ; Йде місяць до зірки ; Пусти, свату, в хату ; Просим, свати, до
хати ; А наш сват злякався ; Вивернула тещенька : "... овчинки..." ; Оступітеся, панове-браття ; Покотилася да гордовина ; Наїхало сімсот бояр : "... на мой двор..." ; Догадайся, дівко ; Я тебе, Галєчко, не забуду ; Не плач, матінко : "... за мною..." ; Не
плач, молодая ; Подавай, Галєчко, образи ; Матінко, перепою ; Ой слухайте, бояри ;
Ой засвіти, мати, свічку : "... постав на столі..." ; Собирайся, Галєчко :
"... собирайся..." ; Ой місяць світить : "... зоря зорає..." ; Надобраніч, матінко : "... бо
вже їду..." ; Сваточку, наш голубочку : "... просим вас..." ; Догляди, зятю, дочки ;
Низько ворота впали ; Витинай, татку, ліску ; Ой виходь, свекрухо : "... горбата..." ;
Привезли, привезли : "... до своєї хати..." ; Рада свекруха : "... рада..." ; Ой невістко
моя : "... й жадана..." ; Я пшеницю й полола ; Розіслем весілля ; Не піду додому :
"Наступив, наступив чорний віл на ногу..." ; Тупу, коники, тупу ; І дякуймо попонькові ; Хвалю Бога, сина оженила ; Оженили нас позненько ; Ой ступлю на гойку ; На
коровай ішла ; Вийшла мати на поріг ; Ой мак сію : "... не барвіночок..." ; Ой у лісі :
"... під дубочком..." ; Понад мою хату ; За городом калина ; А я в свої матусеньки :
"... на відході..." ; Летіли бджоли : "... та й понад хату..." ; Ой, сєчана калинонько :
"... сєчаная..." ; В Морозовці на селі ; Ой яром, яром : "... яровиною...". Козацькі
пісні: Козаченьку, куди йдеш : "... козаченьку, куди йдеш?.." ; Ой там козак : "... пару
коней веде..." ; Ой на ставі, на ставочку : "... да на ставі..." ; Чорна хмара наступає :
"... дрібні дощі йдуть..." ; Із дня на день : "... здоров'я моє в'яне..." ; На старім замку :
"... там біля вежі..." ; Візьму я коновку : "... та й піду по воду..." ; Ой чого ж я сьогодні
сумую ; Козак перед боєм : "... поправить стремена..." ; Там, на горі жито :
"... копитами збито..." ; Повіяв вітер буйнесенький ; Ой там, за горою : "... світив
місяць ясний..." ; Ой гай, мати : "... гай, гай зелений, гай, гай..." ; Ой на горі, на горі :
"... гуляв козак до волі..." ; Ген за Сибіром : "... вітер віє..." ; Ішов козак полем : "... з
дороженьки збився..." ; Вилітали орли : "... з високої гори..." ; Лети, моя думо :
"... далеко від мене..." ; Летіла куля через гору ; Оріхове седелечко : "... в коня біла
грива...". Повстанські пісні: То не грім загримів : "... то бір зашумів..." ; Ішов
відважний гайовий ; Ой сьогодні я дуже сумую ; Зелений гай, пахуче зілля ; Ми
йшли до бою : "... темненької ночі..." ; Ну і що ж, як прийдеться умерти ; На купині,
під осокою ; Сонце світить, вітер віє : "... чорнозем чорніє..." ; Сонце сходить, я журюся : "... а заходить — плачу..." ; Ходи-но, голубко : "... присядь біля мене..." ; Під
Києвом, під Крутами ; Забудь мене, моя матусю ; Чорна доля : "Мене мати породила..." ; Немов той олень : "... загнаний в болото..." ; Не будемо спати : "... плакати,
ридати..." ; Зійшов ясен місяць : "... з-за хмари..." ; У лісі під дубом столітнім ; Сади
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вишневі : "... рожеві квіти...". Родинно-побутові пісні: Найшла чорна хмара : "... а за
нею — сива..." ; Ой у лузі понад ставом ; По саду я походжав ; Ой не глибока : "... та
криниця..." ; Ой летіла зозуленька : "... через сад-діброву..." ; Ой від моря та й до
моря : "... битая дорога..." ; Ти, зелений дубе : "... розвивайся верше..." ; Позбиралися
дівчата : "... та й до лісу йти..." ; Бабусю рідненька : "... ти всім помагаєш..." ; Калиномалино : "... чого в лузі стоїш?.." ; Стояла хата : "... край села..." ; Візьму я ведеречко :
"... та й піду по воду..." ; Ой сію я жито : "... поміж осокою..." ; Біла береза : "... в печі
горіла..." ; Ой там, у полі : "... у полі стелиться білий туман..." ; Ой летіла зозуленька :
"... до рідного дому..." ; Посіяла жито : "... низько над водою..." ; Ой у лісі, лісі :
"... дуб на дуба звився..." ; Вже шість літ минає : "... війна не скінчиться..." ; В неділю
ранесенько : "... цвіла рожа дрібненько..." ; Під білою березою ; Не тьохкай так рано,
соловейку ; Ой ти, дівчино : "... червона калино..." ; Ти калино луговая ; Рибалка
молоденький : "... на бережку стоїть..." ; Ой ти, зоре : "... ти вечірняя..." ; Роман зілля
копає ; Щука-риба в морі : "... гуляє поволі..." ; Ой зійшла зоря : "... край синього
моря..." ; До тебе, Мати Пресвятая ; Маріє, гляди ; Ой, Боже ж, мій Боже : "Ой, Боже
ж, мій Боже, який то світ милий..." ; А в першім садочку : "... яра рута сходить..." ; Ой
над'їхав козаченко : "... з високої гори..." ; У лісі, ген далеко у лісі ; Пущу коня на
долину ; Чому, коню, не п'єш воду : "... чом на воду дуєш?.." ; Ви дівчата, де йдете :
"... Ви, дівчата..." ; Котилися вози : "... з гори на долину..." ; Чорні очі, як терен ; Темна нічка, темна невидная ; Лугом іду : "... коня веду..." ; Там, за лісом : "... там, за
лугом..." ; Ой за млином, за млином ; Жито, мамцю : "... жито не полова..." ; Ой копала коріння ; А вже сонце сходить : "... а вечір заходить..." ; Мав я раз дівчину : "... я її
люблю..." ; Очі, ви очі мрійливі ; Тече вода з-під города : "... з вишневого саду..." ; Ой
вербо, вербо : "... кучерява..." ; Ой ти, горо кришталева : "... розстанься, розстанься..." ; Там, на горі сніг біленький ; Чом трава зелена : "... бо близько вода..." ; Сидить
дівча : "... над бистрою водою..." ; Ой, дівчата ви мої ; Зоре вечірняя : "... скоріше
погасай..." ; По садочку походжаю ; Ой вийшла я поза хату : "... та й на груду впала..." ; Нагадай собі, дівчино : "... як ти була молода..." ; Червона калина : "... білим
цвітом цвіла..." ; Червоно сонце сходить : "... червоно заходить..." ; Ой у лузі калинонька : "... З неї листя опадає..." ; Ой мала я білу рожу : "... цвіла вдень і вночі..." ;
Коли на крилах ночі : "... на землю сон злетів..." ; Ой гиля, гиля : "... гиля в пшеницю..." ; Ой дівчина по гриби ходила ; Ой чия то хата скраю : "... що я її не
знаю?.." ; Ой ти, козаче : "... з чужого краю..." ; Ой, гилява калинонько : "... чого ти ся
хиляєш?.." ; Половина саду цвіте : "... половина в'яне..." ; Нащо я так нічку марную ;
Мій милий при війську служить ; Ой мала вдова одного сина ; А звідси гора : "... а
звідти гора..." ; Ой з-за гори, гори : "... та й буйненький вітер віє..." ; Ой у полі, полі :
"... дуб з дороги збився..." ; Ішов Семен : "... у поле орати..." ; Журо моя, журо :
"... то'с мня зажурила..." ; Ой, Боже, Боже : "...милий Боже..." ; М'ягким серцем я
вдався ; Ой, калино, ти зелена ; Ой орали коні карі : "... виорали ярмо..." ; Летить
галка : "... через балку, літаючи кряче..." ; А в Марусі : "... мальована приспа..." ; На
Чесного хреста : "... дзвони задзвонили...". Жартівливі і сатиричні пісні: Ішли
хлопці з ярмарку : "... додому..." ; Насіяла сім рядів огірків ; Ой кум до куми ; Ой
убрала баба діда : "... в вишиту сорочку..." ; А мій милий : "... роботящий був..." ;
Грянув дзвін : "... грянув дві, задзвонили дзвони..." ; Їхав Василь з міста п'яний ; Василь добрий, Василиха лиха ; Була в богача : "... єдная донька..." ; Кури мої, кури :
"... кури шкабатури..." ; І лід тріщить : "... і дощ плющить..." ; Недавно'м ся оженив :
"... взяв'им си багачку..." ; Ой мій милий : "... мій хороший..." ; Казав мені муж :
"... мій чоловік..." ; Їхав козак з коршми : "... п'яний..." ; Ой пила, пила : "... на27

пивалася..." ; В понеділок рано : "... іде муж орати..." ; Іде мужик з поля : "... ледве
хитаючи..." ; А Микита за хатою ; І сяк добре, і так добре : "... як жінка миленька..." ;
Як до лісу я пішла : "... всі люди чмихають..." ; Ой був же комар : "... зажурився,
гей..." ; Коло річки, коло броду : "... чумайда, чумайда..." ; На високій горі ; Ой, мамуню, горох кочу ; Но-но-но, ти-ти-ти ; Віддалася молодою.
26. Український обрядовий фольклор західних земель : регіон. муз. антол. Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття. Лемківщина. Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина / уклав А. Іваницький ; Ін-т
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. —
Вінниця : Нова кн., 2012. — 619 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 598—603 (97 назв) та в
підрядк. прим. — Алф. покажч.: с. 604—619. — Регіон. покажч.: с. 596—597. —
300 пр. — ISMN 979-0-707505-71-7 (у паліт.). — [2012-029 Н]
Зміст: Традиційні народні колядки: Прала Гальочка чотири хустки ; По конець моста калиновая ; Ой, пане, пане, пане Іване, не сиди ; Ой, пане, пане, пане
Іване, ми в тебе ; Господареньку, вставай раненько ; Ой ясна-красна на небі зоря ;
Наші бабусенька, хорошая пані ; Ой є в Людусі за воротами ; Пасла Ганнуся чотири
воли в ялині ; Там, на гороньці, дві зозуленьці ; Йі гой дай, Боже ; Ой в лісі, в лісочку
й на жовтім пісочку ; Йа в городечку винне яблучко ; Ой коло Дністра, коло парома ;
Зажурилися й гори й долини ; Ой рано, рано й куре запіли ; Йа шьо нам було з
нашьада світа ; Та й чи спиш, чи чуєш, пане господарю ; Ой там Ганнухна воліки
пасла ; У неділеньку да й пораненьку ; Пішов Василько гречку косити ; Ішли молодці
рано з церкоуці ; У мого батенька красна дівонька ; Шила Маріка злату корону ; Ой в
ліску, в ліску на жовтім піску ; Ішла дівочка рано в неділю ; Ой пішла Марька хусточку прати ; А там у Йвана на золотой призбі ; В нашой Марисі трої молодці ; Із-за
гороньки два голубоньки гуркочут ; І добрий вечір, і Святий вечір ; Го-го-го, куза,
го-го, сіра ; Щодрий вечор, добрий вечор ; Бе-е-е, козуню ; Ой скаче, скаче, козанебога. Гейкання. Посівання (посипання): Ниньки орати, завтра посівати. Гей,
гей! ; Гей, гей! Кілько в плоті коликів ; Два ведмеді йа впереді ; Сійся, родися, житопшениця. Щедрівки: Щедрий вечір, пане господару ; Щедрик-ведрик, дайте вареник ; Ой за горами, за долинами ; Вечір добрий, пане господарю ; Щедрий вечір,
щедрівочка ; Щедрий, щедрий, щедрівниця ; Щедрий вечір, добрий вечір ; Щедрий
вечір на Святий вечір ; Ой надлитіла ластівочка ; Добрий вечір, щедрий вечір ; Пане
господару, ой стояло древо ; Щодрий вечор, добрий ; Ходів-походів місяць по небу ;
Надворі чорна хмара в'ється ; Стоїть церковця та й на схід сонця ; Ой вірли, вірли,
сивий соколю ; Ци дома, дома, господареньку ; Там на річеньці, на бистрі водици ;
Добрий вечір тобі, пане господар'ю, на Новий рік ; По горі, горі пава ходила ; Василькова мати пошла гоготати ; Оготуха, нове ліето ; Панна Марія на престолі стояла ; Щудрий вечур, добрий вечур ; Не кажи нам, пані, довго стояти ; За ті дари, што
сте дали. Маланка: А ще вчора, як звечора ; Шандрий вечір, добрий вечір ; Мала
нічка петрівочка ; Ой пляши, пляши й ти, каліцуне ; Ой цупа, цупа, тут грошей купа ;
Ой, ченчику Васильчику ; Ба й місяцю, ба й королю. Водохреща (Йордань): Ой на
річці й на Ордані ; Ой на річці на Ірдані ; На Йордані тіха вода стояла ; Ой на ставку,
на Йорданку ; Вісоко сижу, далеко виджу ; Ой у місті, місті, місті Вефлейомі ; Ой
прала Маря поповы ризы на Йордань. Церковні коляди: Гень, далеко в темному
небі ; Пане господаро, йа на вашім подвірю ; Бог предвічний народився : Свята Варвара церкву збудувала ; На небі зірка ясна засяла ; Добрий вечір тобі, панегосподарю ; Ясна зоря всьому світу звістила ; Ішла звізда на край світа ; В Почаєві, в
монастирі. Книжні святочні : (канти, псальми): В чистий четвер по вечері ; Прий28

шов пан Буг сам до раю ; Ішло дівча по воду. Масниця. Колодій: Чорна курочка,
чорна ; На колоду ходила ; Стояла на колодці ; Ой упала колодка із печі ; Маю курочок
много ; А в середу тиждень минув ; Ой я колодко, й а колодойко ; Ой упала колодойка з неба ; Збираймося, родочку, справляти колодочку ; Ой упала колодонька с печи.
Весняне рівнодення та звесняні пісні: Заклички: Висна, висна, вгору пошла за
крутиї гори ; Не стой, вербо, над водою ; Ой по моречку, по синьому ; В Романовом
колодєзі там Романовка воду брала ; Ой в городі на колоді та й колодець води повен ;
Як я вийду да я крикну, до ти догадайся ; Весно, весно, весняночко ; Збирайтися,
дівки-молодці ; Весно наша красна ; Весна красна, весна красна, що винєсла. Ключові ("криві") і дволінійні та ігри: А ми нивку оремо, оремо ; Ой зломлю калинову
вєтку ; Ой у полі береза, й у полі кудрява ; Йа в перепілки та голивка болить ; А ми
нивку виорем, виорем ; Помагайбі, Зельман ; Ой брязнули ключі ; Йа в довгої лози,
лози ; А дубова дощечка, дощечка ; Ой грай, ой грай, жучку, грай, небоже ; Ой, кудрявчик, кудрявчик ; Ти травице-муравице, чого ж бо ти не зелена ; Коструб : "Ой,
ой!.." : (гаївка) ; З Залуччя до Нігня ; Не світи, місяцю, на нашу вулицю ; Йа в кривого танця да й ни вивидим кінця ; Волосівські парубки ; На широкім Дунаю, Дунаю ;
Вербовая й дощечка, дощечка ; Ходить жучок по жучині ; Ой кривого танцю, танцю ;
Й довгої лози пасли дівки кози ; Огірочки-пупляночки, завивайтеся ; Ворота й ворота ; На добрий день, Зельман ; Чорнушко-душко, вставай раненько ; Коло млина
долина, долина ; Ой нема, ой нема пана дома ; Огірочки зелененьки, завивайтеся ;
Накопаю коріння, коріння ; Дрібульки : "Чип, чип корита..." : (веснянкова гра) ; Куди
йду, то й ломлю ; Ой у Галюні лужечок ; Проженімо зиму ; Прийдь, свашко, прийдь ;
А я ніт не прийду ; Ой биль, биль, биль, бильце ; Ради ж би ми й угадати ; Уже весна
й оскресла, й оскресла ; Ходить пава по країні ; Явір, явір, явурові люди ; Лєцела
пава, лєцела ; Ой вербове колесо, колесо ; Гоя, дюндя, гоя ; Вера не пустиме ; Кой ся
наш пан на войну брал ; А до гаю, лішечка, до гаю ; Лети, лети, слунко горуце ; Вила
сом віночок, превіяла сом. Кругові танки: Ой порості, кропе ; Ой як, як миленькому
постіль слати ; Зайчику, зайчику, та головка болить ; Навчи мене, моя мати ; А ми
коржів напичем, напичем ; Горобчику, шпачку-шпачку ; Ой як, як по садочку хожу ;
Йа на церкві хрест, хрест : "... на дзвіниці зірка..." ; Вийди, вийди, Їваночку ; А вже
весна скресла, скресла ; Під зелений явірцем, явірцем ; Чия воля, чия неволя ; Білу,
біло, білогарчику ; А в нашого жученька ; Ой ти, ой ти, білоданчику ; Весно наша,
весно, що ти нам принесла ; Ой на горі мак, на долині так ; Віди, віди, Кострубоньку ; Ой, Іванчику, білоданчику ; Гей, гей, весна, гей, красна ; У корогодзє му бувалі ;
Гаїв, гаївочка ; Рогульки: Ой ти, жайворонку, ранняя пташино : (Жайворонок) ; Ой
ти, рогуленько ; Там за горою вишній сад, вишній сад ; Наші хлопці стрільці,
стрільці ; Ой чия то березонька ; Є у Добриводі грудочок, грудочок ; А хто ж там по
саду ходив ; Ой весна красна, а што ж ти нам принесла ; Там за лієсом, за бором ;
Бринилі ріки, бринилі ; Святий Юре Ригоре ; Положу кладку вербову, вербову ; Трава-мурава, чом ти не зельона ; Там коло проса стояла зімна роса ; Ой селом, селом,
селом Маліннікі. Риндзівки: Була в бабки курка рабенька : (волочебна) ; Ой вранувранці, ше кури не піли ; Вийди до нас, Марисейку ; Вийди до нас, Марисейко ; Святий Юрій по межах ходить. Русалії, Куст : (зелені, гряні свята): Русальні пісні:
Проведу русалку на гору ; Проведу свою русалочку в щирій бор, в щирій бор ; Ой під
вишньою, під черешньою ; Ой у лісі, у лісочку, при двірку ; Ой стреліла стрєла да й
посеред села ; Вишні-черешні розвиваються ; Ой у бору, у бору на клену ; Пора тобі,
вербиця, розвиться. Кустові пісні: Ой були ми й у залєсє ; Ой ти, зозуленько, ти,
рабенькая пташко ; Убиримо Куста йу в зельониї кльони ; Святая Тройця, Присвятая
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Богородиця ; Ой були ми й у великому лісі ; Ой убрали Куста й у в зельониї кльони ;
Ой дай, Боже, Великодня дождати ; Ой зацвіла в лузі да калина-черемшина ; Ой що
жи тая бідна й увдовушка діє ; Ой голя ди голя да й овечечки з поля. Літнє сонцестояння та літні пісні: Купайло: Сєріє гусі гречку поїли ; На Ївана, на Купайла ; Ой
вийдіть, вийдіть, молодиці ; Пливе дівчина бистрою рікою ; Ой на Ївана, на Купайла ; Йа(к) на Ївана, на Купайла ; Ой на ринку, на риночку, й на борку ; Ой нині свято
Яна, Яна ; Ой ходила Галюня по полю ; Ой у гаї рубайниця ; Ой на Йвана, ой на Йвана, на Йвана ; Ой летів сокольо та й через Баймаки ; Ой чия мати-чаровниця ; Ой на
Купайла, ой на Івана ; Цєпер Купайло, а завтра Йван. Собіткові пісні: На святого
Яна собітку палиме ; Ой на Яна, на Янонька ; А на Яна, на Яночка : (собітка) ; А на
Яна, на Якуба ; А нас мами насварили ; А на Яна, на собітку ; Яне, Яне, Яновичу.
Петрівка: Ой, Петре, Петри, Ївани ; Ой поїхав Микола за границю ; Летіла зіронька,
летіла ; Ой ходила та Маруся по полю ; Йа летіла уточка та й сіла ; Через пеньочок,
через колоду ; Гуси-качата черешню поїли ; Качався горщик через дорогу ; Ой, Петре,
Іване ; Милая нічка петрівочка ; Петровочка, петровочка, мала ночка ; Петровочка,
мала ночка ; Ой летіло помело через наше село. Копальницькі та гоєканя: Василина в березині, коровки в долині ; А гоя, гоя! Калино зеленейка ; Ой та гоя, гоя!
Я воду стрепчу ; Гоя, гоя, Ользю моя ; Повудне, повудне, ой повуденку не є ; Косовиця: Косарик косе, та вітер повіває ; Сєно моє, сєно, под покосом вода ; Косар
батько, косар я ; Косарє косят, йа в'єтер повіває ; В понеділок рано косив отець сяно ;
Сіно моє, сіно, на покоси сіло ; Ой не коси, мій татойко, сіна ; На болоти косар косить ; Чи, дівчата, чуєте ; Ой, жено моя, чом ся не обуєш. Гребовиця: Ой наші гребці, як гребці ; Грабанє, грабанє, би-сме дограбали ; Грабай, мила, грабай. Жнива: Ой
поїхав милий у дорогу ; Да Марусенька по бережку ходить ; Марино, Марино, чого
ходиш, блудиш ; Ой до межі, дівчата, до межі ; Обжались, обв'язались ; Перепілонько біла ; Ой жніть, женчики, жніте ; Котився вінок з поля ; Наший панич молоденький ; Ой котився вінок по полю ; До конца, женчики, до конца ; А в нашого
господара сивий кінь ; Ой заспіваймо, нехай вдома почують ; Ой куриться доріжейка, куриться, куриться ; Відчиняй же, господарю, ворота, ворота ; Ой котився
вінок по полю, по полю ; Ой ти, лане, ланочку ; Перепілонька мала ; Вгору, сонічко,
вгору ; Дожьили-змо змрана ; Обжинки : "У гору, сонінько, у гору..." ; Ой чия то
волока ; З нашого пана діво ; Прилітай... Прилітай, перепілко ; Добрий пан наш, добрий пан ; Ой жнися, жнися, муой загонцю вузенькі ; Там на облозі скакалі жаби ;
Дожалі жито ; Вигналі зайця : Ішли дівки жито жати ; Ей, жнийте, жени, жнийте.
Весілля та весільні пісні: Нецезуровані ладкання (строфоїди і строфи): Ой шо ми
схотєли ; Якби ми схотєли ; Йа з руточки дві квіточки ; То не голуб гуде ; Кухарка
люшню вкрала ; А де ж наша весільна мати ; Червона калина ; На заручини-вечір ;
Йа з калиночки там дві квіточки ; І в первий раз та в Божий час ; Благослови, Боже ;
Тут нашим коньом паша ; У Кам'янці грім ударив ; Сив сокіл по столу скаче ; На
калинонці дві ягодоньці ; Ми були в церкві ; Благослови, Богойку ; Ой просит Марунейка ; Бувай здорова, зелененькая діброво ; Ой пой, Боже до нас ; Пропили сме біле
дівча, пропили, пропили ; Одчини, свату, хату ; Уж щаслива година. Цезуровані
строфічні ладкання: Вийди, матінко, звитайся ; Ой летіли білі гуси через сад ; Та й
куда ж ти, моя дочко, ходила ; Ой сядь собі ти, Марійко, на столець ; Ой сумная середочка, сумний день ; Упала роса посеред ліса на мою чорну чілку ; Ой є в мене у
садочку криничка ; Татарин, братчик, татарин ; Ой чого ж ти, молоденька, не тужиш ; Світи, посвіти, ясний місяцю, над нами ; Ой стань, матінко, на стілець ; Що ти,
Ганнусю робила ; Лежєли берви бервінковії ; На калинонці дві ягодоньці ; Проше,
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таточку, проше ; Ой чиє тото стадечко ; Продали дружби коні ; Ой упали до долини
ворота ; Поплив, поплив, коровай на Дунай ; Ой до двора доріжина, до двора ; Ві
Львові в замку бубни б'ют ; Наїхали зі Львова паничі ; А поглянь, Марисейку, на
тесовий стіл ; Горі, сонечко, горі ; Ой лежель берви бервінковиї ; Ой зацвіли фіялочки, зацвіли. Строфічні весільні пісні: Ой чи я ж тобі, моя доненько, ще й з весни не
казала ; Під віконцим калинонька ; Ой сядь собі, спогадай собі ; Ой сядай, сядай,
кохання моє ; Поміж трьома дорогами, рано, рано ; Гой, хміль лугами, йа пшеничка
ланами ; Пішла молода до городчика та й до зіллячка свого ; Хто ме рано йа вставати ; Коли б я знала, коли б відала, що заручини будуть ; Летять галочки у три рядочки, зозуленька попереду ; Та й ми тобі, молоденька, деревце вмаїли ; Стелитсе спориш, стелитсе спориш по зеленій діброві ; Кажуть люди, шьо я стара, а я шє не стара ; Ой шьо се діє в нашого свата за столом ; Ой де сі діла, де сі поділа молоденької
ненька ; Гей, укруг ліска, гей, укруг ліска зеленая травиця ; А на горі товар, товар, по
долині вода ; Зашуміла буковинка, єк ші розвевала ; Чи мла, чи вода подвір'я залягла ; Поволі, дружби, скринечку беріть ; Гей, в горах, в горах сніги-морози та й
зима ; Вийшла молода та й до города, та й до зіллячка свого ; Сидить когут на верчині ; Білая-біла рибочка грала ; Ладо! Ладо! Брат сестроньку за стів веде ; Ой там
при долині росте три калині ; Слала зіронька до місяченька ще учора із вечора ; Ой
крикнув староста на буярці свої ; П'ятнонька — зачинайнонька ; Знать, дружба діти
має ; Поза городом бистра річенька з новими кладойками ; Дрібная пташина, невеличкая на рутоньці сіла ; Чом ти не снідаєш, молода Мариню, у свого батейка ; Попід
садоньком, попід вишневим барвінок зелений ; Вийтеся, віночки, скорі ; Ей, плетіть,
дівки, вінки ; Ой на горі (йо)вес білий ; Посіяла-м круту руту в сіньох на помості ;
Ой, вінку муй, вінку, зелений барвінку ; Попуд ділок зелененький ; Виберайся, сину,
в щасливу годину ; Зійди, Боже, з неба, бо Тя нам ту треба ; Горі ледом, долом ледом ; Курилася дражка, курився гостинец ; Никому недобрі, лем нашуй сокачці ;
Заплачеш сі, дівко, заплачеш сі нераз. Весільні приспівки. Пританцівки. Вівати:
Гарна сваха, гарний сват ; Кучероньки мої русявенькі ; Дай же, Боже, погоди ; На
городі ялівець, рута зелененька ; Дай же, Боже, пити, добрий розум мати ; Сваню,
моя, сваню, сваню моя пишна ; Чи це тиї чоботи, шо й зять дав ; Музики, музики,
перестаньте грати ; З-попід стріхи горіхи ; Килішичку, килішичку, який ти маленький ; Оженився кострубатий та взяв пелехату ; А ми в батька були та й не бідували ;
Посію я жито поміж осокою ; Бувайти здорові тай ни забувайти ; Ми з-за ліса зелененького ; Ой, братичку й Васильчику ; Наша молода в васильку росла ; Долидолинами пшеничка ланами ; Заплакала й старша дружка, заплакали обі ; Ой чиє ж
то весіллячко ; Ішла наша молоденька та впала на камінь ; Ой, дєдику-серце, викупи
деревце ; Та ой два нас, товаришу, та й два нас, та й два нас ; Дай-но, мамко, по одній ; Що дівчина, а що дух ; Закувала зозулечка за звором, за звором ; Ой, гусаче
білокрилий ; У нашому у садочку травичка пов'яла ; Ти, музико, грай до ладу ; Ой,
біла білявино, на мене не дуйся ; І сам не знам, по што іду. Родини. Хрестини. Іменини: Родини: Ой першої та неділечки ; Біжи, біжи, ти, мій миленький ; Ой мій
милий, милесечкий ; Ходить (Наталка) по валу ; Біжить, біжить, та бабусенька ; Були
ми собі в Божому домі ; Ой у неділю дуже раненько ; На постелі мамусенька, на
постелі ; Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти бувала ; Наша кумуненька, наша зазуленька ; З вершочка, кумцю, з вершочка, любцю ; Перелаз : "... перелаз від сусіди до
нас..." ; Ей, яка то нам, яка хижа побілена ; У нашого кума куковка кукала ; Ой чий
то город негороджани ; Чия то ди(р)ка негороджана ; Лістом, лістом дороженька
вислана ; Чи я тобі не казала, чи не говорила. Хрестини: В ниділю зрана, в ниділю
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зрана сонечко сходи ; Ой чи то так Бог дав, чи Пречиста Діва ; Кум з кумом в церкві
стояли ; Кед ме на крестинах, на крестинах будьме ; На танірі цоркоче ; Дай їм, Боже, здоров'ячко, моїм хреснятам прожити ; Ой токарю, токарику ; На дворі, на дворі
годиночька ясна ; Ани тото хресня, ани тото хресня веселе не буде ; Куми мам, куми
мам, што їм дам, што їм дам ; Куме, куме, дайте вина ; Ей, ани тото хресня та не буде
мац щастя ; А ци то ту сварьба, гец, а ци то ту кстини ; Як собі заспівам у кума за
столом ; Миколаю-пане, чи тобі не стане. Бесідні пісні : (на хрестинах та похрестинах): Ой учора в куми і сьогодні в куми ; Ой поки я воли маю ; Ой, куме, куме, добра
горілка ; На городі буркун ягідок не родить ; Та були в кума бджоли ; Горівочка гіркенька, я ж тибе випити годненька ; Попід ліс темненький ; Помагай, Біг, кумколюбко, помагай, Біг ; Ой в бору сосна вививається ; Ой кум до куми залицяється ; Ой
просив кум кумоньку на вечорниці ; Відкіля йдеш, чоловіченьку ; Ой, кумонькосусідонько, гризота, гризота ; Ідіт, куме, ду кумори ; Напиймося, кумцю, тут ; Ой на
горі терня цвило ; Ой, кумочку-голубочку, міняйме рибочку ; Та ішла я сюди і
снігом, і ледом ; Гей, на горі дубина ; Я й у кумонькі, йа й в голубонькі на беседи
була ; Напиліся гориліці, напиліся меду. Пісні з пританцівками : (на хрестинах та
похрестинах): Ой прийшла та година ; Щоби наші кумасеньки здорові були ; Ой
щоби наш куманенько здоров був ; В нашого кума, в нашого кума на городі кропива ; В нашого кума, в нашого кума світлойка на помості ; Гоц, киц, Федоруню ;
У нашого кума серед хижі яма ; Кумко наша, кумко, курта, невеличка ; Гей, подякуйме тому, шо ми в його дому ; Ой який то наш кумонько справедливий ; Жеби
не та кума і не та дітина ; Ой напиймеся, кумо, ой напиймеся обі. Лемківські
хрестини на Горличчині: Ани бы не быва, ой в кумонькы гостина ; Кумы мам кумы
мам, што їм дам, што їм дам ; Не быва я в свойой кумы юж півтора рочку ; Ой ходива дівчынонька по саду ; Чортова баба, не моя ; Закрадався котик в чужеє саво ; Як я
спава на сене, на сене ; А ты старий телебаю ; Бив мене муж три разы юж ; Ой горы
єм перешов, долины не можу ; Не піду я до леса без сокыры ; Тече водичка з-під
яворичка ледова ; Ой п'яна я, п'яна, на порозі впала ; Ой пива, пива, чепец стратива ;
В неділю рад паленку пию. Іменини та петрування на Львівщині: Ой вставай,
Ганю, не потягайся ; Наша Ганя най жиє ; Ой на Петра вода тепла, треба сі напити.
Поховальні ритуальні співи. Поминальні голосільні рецитації: Мамко моя, голубко моя ; Ой, Боже мій, Боже мій ; Дитиночко моя, недогодованая, недоплеканая ;
Ой, жінко моя, голубко моя ; Ой, синку мій, дитинко люба ; Мамцю моя! Коли ми
зобачимося ; Ой звідки ж тебе чьикати ; Моя ти дитинко солодка моя ; Ой, матко ж
моя, порадко ; Ой, дзіцятко ж моє ти роднеє ; Ой, моя ти дитиноньку ; Мамко мої,
мамко, де вы мене лишили ; Долечко моя, голубчику мій. Жартівливі голосільні
рецитації : Ох! Коровка моя ; Ой не везіт го коло плота ; Хазяїну мій, голубе мій ;
Ой, господару мій. Поминальні строфічні пісні: Завіщанє : "Йа дьикови дам, дам
сивого коня..." ; Встаньте, мамко, подивітси ; Ой там камінь півбіленькій ; Ой ви,
браття, і ви, сестри ; В родину нашу, у нашу хату.
27. Українські народні пісні з нотами : [для співу без супроводу / упоряд.
Г. І. Ганзбург] ; Ін-т музикознав. — Х. : Сага, 2009. — 838 с. ; 22 см. — Бібліогр.:
с. 824—826 (54 назви). — Алф. покажч.: с. 804—819. — 500 пр. (4-й з-д 126—155).
— ISBN 978-966-2918-98-4 (у паліт.). — [2011-160 Н]
Зміст: Колядки, щедрівки: Павочка ходя, пір'єчко роня ; Щедрик, щедрик,
щедрівочка ; Ой рано, рано кури запіли ; Ой сів Христос вечеряти ; А вдома-дома
пан Дурдула ; Ой у полі при дорозі ; Ой на ставку, на Йорданку ; Ой у полі плужок
оре ; Ой помагай Біг : "... пане господарю, до тебе..." ; Ой сивая та і зозулечка ; Воро32

та новії, стовпи золотії ; Стоїть явір зелененький ; Ой під вербою, під зеленою :
"... добрий вечір...". Веснянки, гаївки: Благослови, мати ; Вийди, вийди, Іванку ;
Розлилися води на чотири броди ; Десь тут була подоляночка ; Не стій, вербо, над
водою ; Кроковеє колесо, колесо ; А ми поле йоремо, йоремо ; Розлилася та ріка ;
Зов'ю вінки, та на святки. Купальські пісні: Ой на Івана, на Купайла ; Ой на Купала,
Купалочка. Весільні пісні: Музики, музики, перестаньте грати ; Не будемо пити
вашу сливовицю ; І льод тріщить ; Ой сивая зозуленька ; Коло Тернополя виросла
тополя ; А в нас завтра свадьба буде ; Скрипка і бубон : "І наїмось, нап'ємось..." ; Ой
летіли білі гуси по двору ; Мала мати дочку : "... одну одиночку..." ; До церковці
ішла : "... як ружа червена...". Колискові пісні: А-а котів два ; Ой спи, дитя, в колисоньці ; Ходить сон біля вікон ; А-а, з'їли коти барана ; Ой ходить сон коло вікон ; Ой
спи, дитя, колишу тя ; Ой спи, дитя, без сповиття ; Ой ти, коте рябку ; Діточки мої :
"... горенько мені з вами...". Історичні пісні: Ой поїхав Лебеденько у густі байраки ;
Гомін, гомін, гомін по діброві ; А в нашого Харка, а сотника батька ; Ой скинемось
та й по таляру ; Гей, колись була розкіш-воля ; Ой поїхав королевич на полювання ;
Ой війна, війна, світова війна. Козацькі, вояцькі й рекрутські пісні: Ой не шуми,
луже ; Ой у лузі та ще при березі ; Побратався сокіл ; Якби мені сивий кінь : "... я
сідельце маю..." ; Ой на гору козак воду носить ; Стоїть явір над водою, в воду похилився ; Приїхали три козаки ; Розпрягайте, хлопці, коні ; Раз над'їхав козак з міста ;
Ой на горі та женці жнуть ; Козака несуть ; Зайшло сонце за віконце ; Ой у полі верба ; Жила-була вдовушка край битого шляху ; Пливе човен : "... води повен..." ; По
тій бік гора ; Ішов козак без ліс ; Ой у лісі, при дорозі ; Не ходи ж ти, кучерявче ;
Коло млина кремінина ; Засвистали козаченьки ; Із-за гір, з-за гір вилітав сокіл ; Шой
з-за гір, з-за гір ; Як ходила красная дєвка ; Одна половина — червона калина ; Віє
вітер, віє буйний ; Ой гай, мати ; Ой при лужку, при лужку ; Ой кряче, кряче та чорненький ворон ; Ой там, за Дунаєм ; Летів ворон через сад зельоний ; А вже весна, а
вже красна ; Та й тихий Дунай ; Ой на горі огонь горить ; Ой та й прощавайте, та й
мої сусідоньки ; Ой кряче, кряче та чорненький ворон, да на глибокой долинє ; Козаченьку, куди йдеш ; Ударь, коню, копитами ; Орьол, ти орьол ; Ой стану-гляну на
чорну хмару ; Ой поля, ви, поля, ви, широкі поля ; Ой не розвивайся, зелена діброво ;
Холодна зима ; Ой у полі могила з вітром говорила ; Ой у полі могила стояла ;
Розпрощався стрілець зі своєю ріднею ; Прощай, Вкраїно, прощай, Кавказ ; Попід
садочок, попід калину ; Пасло дівча три корови ; Ой сяду я край віконця проти ясного сонця, гей! ; Гей, нуте хлопці, славні молодці ; Ой зачула моя доля ; Та ой, там за
горою ; Од моря до моря ; Ударила хмара в хмару ; Хата моя рубленая, сіни на помості! ; Ой на горі вогонь горить ; Ночі тьомні, а тучі громовії ; Копав, копав криниченьку ; Чи це ж тая криниченька. Чумацькі пісні: Було літо, було літо, та й стала
зима ; Та болять ручки, та болять ніжки, гей ; Ой їхав чумак, на дорозі став ; Ой у
полі три криниченьки ; Горе тій чайці : "... горе тій небозі..." ; Їхали чумаки з
України ; Зійшла зоря ізвечора, да й стало світать ; Чорна хмара наступає ; Над річкою, бережком ; Гей, у степу, в степу криниченька ; Їхав чумак із Криму додому ;
Пора, мати, жито жати ; Ой високо та сонечко сходить ; Ой не стелися, хрещатий
барвінку ; Ой пора, вже пора нам, братця, додому ; Ішли чумаки цілих три роки ; Ой
за лужком, за темненьким. Тюремні пісні: Ой та загули сиві голубоньки рано на
зорі ; Ой, запой, запой, ти, ворончик мой ; Напрасно, напрасно та я в тюрмі сиджу.
Ліричні, побутові пісні та балади: Чом ти не прийшов : "... як місяць зійшов..." ; За
туманом нічого не видно ; Ой з-за гори кам'яної ; Ти, дівчино, ти моє серденько ; Ой
у лузі калина стояла ; Ой чий то кінь стоїть ; Терен цвіте, терен цвіте ; Ой зайди,
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зайди ; Ой і зійди, зійди, ти, зіронько та вечірняя ; Ой і зійди, зійди ти, зіронько
вечірняя ; Ой знати, знати, хто кого любить ; Ой піду ж я собі та й у ліс дубовий ;
Сама собі дівчина здивувалася ; На вгороді верба рясна ; Ой там за Дунаєм, крутим
бережком ; Ой світи, місяць, ой світи, ясний ; Шо й на горі ячмінь ; Вой да на прийомі галки в'ються ; Вишла дівчина, вишла єдина ; Ой заріжу я утя : "... заріжу я
двоє..." ; Тихо, тихо Дунай воду несе ; Суха берьоза у печі пала ; А в тому саду чисто
метено ; Ой за двором, за новеньким ; Поза лісом зелененьким ; Ох і вийду, вийду ;
Зелений дубочок ; Сидить млада за столичком ; Ой хмелю ж мій, хмелю ; Ой летіла
горлиця : "... через сад..." ; Наступає чорна хмара : "... на білую хмару..." ; Ой у полі
при дорозі лежить камінь мармуровий ; Дівчино кохана, здорова була ; Дівчинорибчино, здорова була ; Ой не цвіти буйним цвітом ; Чогось мені чудно ; Дівчино
моя, чарівниченько! ; Помалу-малу, чумаче, грай ; Чого, Івасю, змарнів, змарнів ; Ой
горе тому, а лебедику самому ; Ой, ковалю, коваль-коваленку ; Сонце сходе — я
журюся ; Ой коли б той вечір ; Ой дай мені, Боже, та й повечоріло ; Через гору, через
круту ; Ой вийся, хмелю ; Ні тучки, ні хмарки ; Під дубом, дубом ; Ой там на горі
дивний див ; Ой вишенько-черешенько ; Під вишнею-черешнею я з милим стояла ;
Та повій, вітре, та повій, буйний ; Чи я в лузі не калина була ; Ой, чи я в лузу не калина була ; Калина, малина біленьким зацвіла ; Калино-малино ; Ой, ти сорока, ти
білобока ; Коло мої хати зацвіли блавати ; Закувала зозуленька на стодолі на розі ;
Ой ти, дівчино зарученая ; Егей, парень-парень ; Ой вербо, вербо ; Якби мені не тиночки ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Ой не світи, місяченьку ; Посадила огірочки ; Половина саду цвіте ; Ой журилася матінка мною ; Ой чую я через люди ; Зашуміла
ліщинонька, зашуміла, гей, ліщинонька ; Зеленая ліщинонько ; Зеленая та ліщинонька ; За річкою, за Дунаєм ; Йшли корови із діброви ; Ой, глибокий колодязю, золотії
ключі ; Дівчинонька по гриби ходила ; Над моєю хатиною ; Ой не ходи, Грицю : "... та
й на вечорниці..." ; В кінці греблі шумлять верби ; Та нема гірш нікому ; Ой гилягиля, гусоньки на став ; Летить галка через балку ; Добривечір, дівчино, чия ти? ;
Повій, вітре, ой да вітерочок ; Ой маю я чорні брови ; Добрий вечір тобі, зелена
діброво ; Коло млина, коло броду ; Як пішов я до дівчини ; Туман яром долиною ; Та
туман з моря налягає ; Тече річка невеличка з вишневого саду ; Світи, світи, місяцю ;
Сонце низенько : "... вечір близенько..." ; Шо за місяць, шо за ясний ; Шо й на горі
сухий дуб ; Гаєм зелененьким вода тече ; Ой по горі, ой по горі ; Та в чистому полі, в
широкім роздолі ; Як зірву я з рожі квітку ; Не ходи, козаче, понад берегами ; Ой
одбила щука-риба ; Ой у полі озерце ; Ой у полі озеречко ; Ой у полі нивка ; Ой на
горі жито : "... в кінці материнка..." ; Вечір надворі : "... ніч наступає..." ; Тиха вода :
"... тиха на бистрині..." ; В саду гуляла : "... квіти збирала..." ; Козак од'їжджає, дівчинонька плаче ; Ой у полі вітер віє ; Ой у полі тихий вітер віє ; Ой та й у полі три
доріженьки різно ; Ой у полі та три доріжки різно ; Ой не спиться й не лежиться ; Ой
не світи, місяченьку ; Попід мостом-мостом ; Під білою березою ; Сини мої, сини,
сини-соловейки ; Ой, сини, мої сини ; Ой якби я знала, де мій милий оре ; Ой із-за
гори та буйний вітер віє ; Ой, що із броду та брала воду ; Несу воду, несу воду ; Ой
через гору та в лісок ; Ой, у бору, та й криниченька ж ; Ой у гаю при Дунаю ; Ой там
за яром брала дівка льон ; Ой ти, дівчино, горда та пишна ; Ой там за горою, там за
креміною ; Ой сама я, сама, сама живу в хаті ; Ой сама ж бо я, сама, як билинонька в
полі ; Ой одна я, одна ; Ой по морю, морю, по тихій воді ; Ой покрились білим
снігом полонини ; Ой піду я попід лугом ; Ой, орав козак та й у чистому полі ; Ой, не
гудіть, голуби, на хаті ; Ой на калині зозуля кувала ; Ой, лети, лети, ой, ти, чорная
галко ; Ой, калино-малино, ой що ж тебе зв'ялило ; Ой іду я лугом, лугом-долиною ;
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Ой і зрада, карі очі, зрада ; Як зійду я на могилоньку ; Ой на горі пшениченька ; Ой
зацвіла червона калина над криницею ; Ой заходь, заходь, яснеє сонце : "... за чорную
хмару... " ; Ой, дубе, дубе кучерявий ; Ой дуб зелененький та на яр похилився ; Ой,
дівчино благородна ; Ой високо, високо ; Ой високо, а сонечко сходить ; Ой вийду я,
вийду ; Ой, Боже, Боже, коли той вечір буде ; Ой, Боже, Боже, з такою годиною ;
Одна гора високая ; Ой біда чайці, чайці-небозі ; Оженила мати неволею сина ; Ні
хмарки немає ; Не ходи, козаче, понад берегами ; Не світи, місяць, нехай світять
зірниці ; Не буду, не буду ; На калині, на малині ; Ми зустрілися з тобою в Городенці ; Мала мати сина, до школи го дала ; Мала мати сина, рано оженила ; Літа, мої
літа ; Летіла зозуля ; Коби скоріше повечоріло ; Із-за гори, із-за гори да вітер повіває ; Зеленая та й орішина ; Зайшло сонце вой да на віконце ; Єсть у полі криниченька одна ; Гиля, гиля ви, сірії гуси, додому ; Гей, у лісі, в лісі стоять два дубочки ;
Вийду на горбочок ; Болить, болить голівонька — нічим пов'язати ; Дівчино кохана,
йди сядь коло мене ; А ще сонце не заходило ; Пропив вівці на горівці ; Ой сину, мій
сину, що ти наробив ; То не я, то не я калину ламала ; Пряду, сокочу, спатоньки хочу ; Та нема гірш в світі нікому ; Тимофійович наливає, а Михайлівна випиває ; Такі
оченьки ; Ой на горі сніг біленький ; Як вийду я на могилу ; Сонце заходить, місяць
не сходе ; Через мої да сінечки ; Червоная калинонька ; Щука риба в морє гуляє доволі ; В славном городє в Переяславє ; Як я був багат, то всяк сене знав ; Туман яром
по долині ; Як пішов молод та в Китай-город ; Як єм ишов од милої ; Та тиха ж, тиха
ж та й уличенька тиха ; Ой тихая погодонька з моря ; Птичка невеличка по полю літає ;
Там, на горі, крута межа, там бистра тече вода ; Ой поплив, поплив, серденько моє ;
Та козаченко йде ; Чому, коню, воду не п'єш : "... чом на воду дуєш?.." ; Та наступає
чорная хмара ; Та мене матінка зродила ; Схилилися дві берези ; Скажи, скажи, серце, правду ; Сива зозуленько, не літай раненько ; А в моїм садочку стежечка вузенька ; Попід терном стежечка. Жартівливі, танцювальні й розважальні пісні: Ой
дівчино, шумить гай ; Ой під вишнею ; Зелененький барвіночку ; Ой зацвіла рожа
край вікна ; Була собі Маруся, полюбила Петруся ; Ой ішов я вулицею раз ; Господар
з хати ; Через дорогу — там кума моя ; Нащо мені женитися ; Ой сад-виноград :
"... кучерява вишня..." ; Да куди їдеш, Явтуше ; Сяк-так до вечора буду жить ; Ой
поїхав за снопами ; І шумить, і гуде : "... дрібен дощик іде!.." ; На вулиці скрипка
грає ; Ой ти, гарний Семене ; Ой піду я лугом, лугом ; Женчичок-бренчичок :
"... вилітає..." ; Та орав мужик край дороги ; Ой лопнув обруч : "... коло барила..." ;
Спать мені не хочеться ; Ой піду я до млина ; Мав я раз дівчиноньку чепурненьку ;
Лугом іду, коня веду ; Ой кум до куми залицявся ; Ой на річці та й на кладочці ; Ти
сказав: "Прийди, прийди" ; Кину кужіль на полицю ; Ой послала мене мати зеленеє
жито жати ; Вийшли в поле косарі ; Глибока кирниця ; Од Києва до Лубень ; Казав
мені батько ; Ой на горі калина, під горою малина ; За городом качки пливуть ; Кучерява Катерина ; По дорозі жук, жук ; Ой на горі жита много ; Ішли дівки через
двір ; Грицю, Грицю, до роботи ; Ой був, та нема, та поїхав до млина ; Зато мене
головичка болит ; Гей, люди їдуть по ліщину ; Чого, мила, губи дмеш ; Здоров був,
кума моя ; Тече вода каламутна ; Ой за гаєм, гаєм ; Ти до мене не ходи ; Дівка в сінях
стояла ; Чом, чом не прийшов ; Чоловіче, чоловіче ; Час додому, час ; Ой ходила
дівчина бережком ; Мала баба три сини ; Та туман яром котиться ; У сусіда хата
біла ; Дощик, дощик ; Ой там, на товчку, на базарі ; Ой у вишневому садочку ; Ішов
козак потайком ; По опеньки ходила : "... цитьте!.." ; Якби в лісі гриби не родили ; Чи
не той то Омелько ; Ой гай, гай, гай, гай зелененькій ; Котилися вози з гори, поламали спиці ; По городу ходила, лебідочку садила ; Та й орав мужик край дороги ; Ой по
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горі, по горі вівчар вівці зганяє ; Як засядем, браття, коло чари ; Пішла мати на село
грецької муки здобувати ; Ой що ж то за шум учинився ; Ой чи чуєш ти, дубе ; Ой
пив же я в понеділок ; Ой не шуми, луже, дуже та й ти, гаю, друже ; Кажуть люди,
що я хорую ; Засвіти, місяцю, ти ясная зоря ; Ой, думай, думай! ; Думієш, мій милий,
думієш, думієш ; Вітер дуба хиляє ; В місяці іюлі випала пороша ; На камені ноги
мию ; Якби мені черевики. Пісні літературного походження: Стоїть явір над горою ; Сонце низенько : "... вечір близенько..." ; Ніч яка, Господи, місячна, зоряна! ;
Дивлюсь я на небо : "... та й думку гадаю..." ; Там, де Ятрань круто в'ється ; Чорнії
брови, карії очі ; Не питай, чого в мене заплакані очі ; Ой я нещасний, що маю
діяти? ; Місяць на небі : "... зіроньки сяють..." ; Їхав козак на війноньку ; Їхав козак за
Дунай ; Стоїть гора високая ; Стогне сизий голубочок ; Взяв би я бандуру : "... та й
заграв, що знав..." ; Скажи мені правду, мій добрий козаче ; Ой казала мені мати ;
Плавай, плавай, лебедоньку ; В чарах кохання : "... моє дівування..." ; Нащо мені
чорні брови ; Бабусю рідненька ; Віють вітри : "... віють буйні..." ; Чого ж вода каламутна ; Чи є в світі молодиця ; Щоб співати колір чорний ; Думи мої, думи мої ; Така
її доля : "... О Боже мій милий!.." ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Місяцю ясний,
зорі прекрасні ; Ти не моя : "... дівчино мила..." ; Гиля, гиля, сірі гуси ; Ой я дівчина
полтавка ; Ой одна я, одна ; Коли потяг у даль загуркоче ; Ой червона калинонька ;
Тихо над річкою ; Ой чого ти, дубе.
28. Чудотворець Миколай : зб. віршів, віншувань, театраліз. вистав, нар. та автор. пісень, молитов, богослужб. піснеспівів із нотами, присвяч. Св. Миколаю Угоднику, Мірлікійс. Чудотворцю / П. Дудар, Н. Богачьова, Л. Іваннікова [та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 139, [1] с. : іл. ; 22 см + 1 компакт-диск. —
(Серія "Моє маленьке Велике Різдво", ISBN 978-966-10-1932-3). — На обкл. зазначено тільки 4 авт. — Текст укр., рос. — Бібліогр.: с. 138 (17 назв). — ISBN 978-966-101885-2. — [2012-011 Н].

2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1. Хори без інструментального супроводу
29. Велика Вечірня з Литією : [зб. нот. духов. музики / ред.-упоряд. о. Т. Огар] ;
Івано-Франків. теол. акад. — Чернівці : ДрукАрт, 2012. — 111, [1] с. ; 30 см. —
500 пр. — ISMN 979-0-9007086-0-1. — [2012-081 Н].
30. Верета Г. С. Слава в вишніх Богу. Духовні хорові твори / Григорій Верета.
— Вид. 3-тє, змін. та доповн. — К. : Софія, 2012. — 213, [3] с. ; 29 см. — ISMN 9790-707594-02-5. — [2012-077 Н]
Зміст: Божественна літургія святого Отця Нашого Іоана Золотоустого ; Окремі
піснеспіви літургії ; Окремі піснеспіви всенічної ; Концерти та піснеспіви до свят ;
Піснеспіви Постової і Цвітної Тріоді ; Заупокійна літія ; Духовні пісні на слова
поетів: Вона прийшла, як мрія довгожданна / сл. О. Олеся ; Дорога : "Терниста твоя
дорога..." ; Молитва : "В кожному кроці і русі..." / сл. В. Вітта ; Тобі, Боже, Творче
Єдиний / сл. М. Підгірянки.
31. Гимны хвалы для Господней Вечери : нот. сб. / [пер. с англ. О. Дробко, С. Денисюка]. — Ровно : ХМ "Живое слово", 2011. — 207 с. ; 21 см. — Алф. указ.:
с. 204—207. — 500 экз. — ISBN 978-966-8466-99-1. — [2011-248 Н]
Содерж.: Dykes J. B. Путь совершен ; О, пробудись ; Иисус, мы все собрались ;
Мы в смирении, наш Бог. — Hughes J. Авва, Отче, мы взываем ; Будем подобны ;
Слава, слава вечная Иисусу. — Dougall N. Ради имени святого. — American: Пред
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святым престолом ; Как чудна Божья благодать. — Campbell J. Взгляните на Агнца.
— Holden J. Взгляни на Агнца, друг. — Burke J. H. Аллилуйя, наш Господь. —
Hutcheson C. О, безграничный в благодати. — Jackson T. Велик Бог Отец. —
Blanche P. Символы любви святые. — Jones W. О сиянье вечной славы ; К Голгофе
обращаемся. — German traditional melody: Небес престол оставив ; Да, источник
славы — Бог ; Всем Твоим путем ; Высшая честь только Тебе. — Maker F. C. Любовь святая, вечная. — Tomblin N. О Слово Божье, Вечный Сын. — Zundel J. Нам
не счесть благословений. — Walch J. Как безгранична Божья любовь. — Cowie H. B.
Отец, Тебе поем мы. — Sankey Ira D. Все мы здесь во Имя Бога ; Сиянье славы ; Нас
съединяет любовь Твоя ; Великая любовь Твоя. — Prout E. На Вечерю мы собрались. — Stainer J. В Твое Имя мы собрались. — Jones D. E. На Тебя, Господь, взираем. — Haydn F. Слава вся Тебе принадлежит. — Grugeon M. Слава Тебе, Сын
Бога. — Wilkes J. Слава вечная для Господа. — Перед Тобою мы преклонились ; Ты
велишь : from "Geistliche Lieder". — Sullivan S. Великий капитан. — Bliss P. P. Стала
известною Тебе ; Агнец Божий, Тебя славим. — Unknown. Десятки тысяч ; Как же
чудесно ; Как велика Твоя любовь ; Иисус Господь, с Тобой ; Любовь Отца святая ;
Мы любим, Господь. — Reinagle A. R. Глава Ты наш, Господь. — Melody М. За
столом мы все. — Mozart. Господи, мы думаем. — Gauntlett H. J. Мы к Тебе идем с
хвалой. — В Своем намереньи : from "Kocher's Zionshrfe". — Mason L. В Твоем присутствии ; Иисус, Тебя мы любим ; Смерти владения. — Baker W. Радость наша
пред Тобою. — Thrupp J. F. Радостно мы поклоняемся. — Burgess E. Ты наш Спаситель. — Sankеy Ira D. Мы собираемся вместе. — Walker S. M. О, Иисус, Ты за нас
пострадал ; Мы Тебя превознесем. — Foster J. Иисус, Твоя глава. — Pritchard R. H.
Высоко на престоле. — Sankey Ira D. Тебя, Господь, вспоминаем. — Haydn F.
В Твоей Вечере видим мы. — Cooper M. S. Господь Иисус, Спаситель наш. —
Haweis T. Господь Иисус, живой. — Leftaive C. О, Иисус, поют наши уста ; Мы
любим всегда размышлять ; Мы все собрались пред Тобой ; Всю глубину скорби. —
Hindle P. J. L. Тебе, Господь наш. — Grant D. Мы восхищаемся Тобой. — Как радостно.
— Weley S. S. Ты чашу пил до дна. — Scott H. Господи, Твои страданья. — Redhead R.
Мы собрались пред Тобой. — Smart G. T. Сердце мое полно ; О, какая красота в
Имени. — Stebbins G. C. Благословенный Властелин. — Foster J. Божий Сын святой. — Goudimel C. В имя Твое, Господь. — Господь, Ты был увенчан. — Radiger A.
О, Иисус Господь. — Smith I. Твоя бесконечная любовь ; Твоя любовь, что в смерти.
— Main H. P. О, Иисус, лишь Ты. — Оld Englіsh melody: О, славы Господь. —
Gauntlett H. J. Лишь сердцем созерцаем. — Earnshaw R. H. О ты, любовь!. —
Chandler S. О тайна Божией любви. — Webb G. J. Иисус Христос Спаситель. —
Jackson R. Радость небесная. — Hews G. О чудный час. — В ту ночь вся тьма. —
Pergolesi G. B. Славь Спасителя, душа. — Old sicilian melody: Вокруг знаков сих. —
Collins T. Обращаемся, Спаситель ; Вечные потоки. — Stokes W. Напоминают жертвы час. — Творите так, друзья. — Willey T. В ту ночь, когда вокруг. — Nageli J. G.
Славим мы Тебя. — Barnby J. Мы все собрались пред Тобою. — Gladstone W. H.
Достоин почитания.
32. Дацко М. Тебе, Спасителю, вітаєм : хор. твори на сл. о. Василя Богдана
Мендруня, ЧСВВ / Мирон Дацко. — Жовква (Львів. обл.) : Місіонер, 2011. — 59 с. ;
29 см. — ISМN 979-0-707517-06-2. — [2011-230 Н]
Зміст: Найменування ГНІХ : "На восьмий день ім'я дали дитині..." : (на Новий
Рік) ; Назарецька Родина : "Родивсь в Вифлеємі..." ; Христос-Просвітитель : "Христос,
Господь наш..." : (Йордан) ; Тебе, Спасителю, вітаєм : "Твоє ім'я відоме всюди..." :
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(Квітна Неділя) ; На свято Пасхи у Єрусалим : (Квітна Неділя) ; Кво вадіс? : "Тяжкий
твій хрест..." ; Плащаниця : "Тебе сльозами Мати вмила..." ; Вознесіння : "Пішов Ісус
по нагороду..." ; Господь-Цар! : "Архангел Божий Гавриїл..." ; Богом вибрана
Невіста : "Спішиться посланець Господній..." : (Благовіщення) ; День всепальної
посвяти : "Божими ходив стежками..." : (Стрітення) ; Успіння Божої Матері : "Мене
для світу породила..." ; Гошівська Зоря : "Хто нам поможе, Діво Маріє..." ; Підгорецька Мати : "Село мальовниче, святкові обличчя..." ; Йосиф і Марія : "Вони є пречисті..." ; Ім'я твоє — вінець : "Хто руку помочі простягне..." ; Михаїл-Архистратиг :
"В сяйві ангельських облич..." ; Святий Юрій : "Ти полюбив військову службу..." ; Ти
є наш, отче Миколаю ; Дивувалися вишнії хори ; Квіти для Бога : "Був кесаргонитель у царстві своїм..." : (Ірина і сестри) ; Святий Пантелеймон : "Спогадуєм
твою родину..." ; Неділя Праотців : "Звеличмо нині першого Адама..." ; Неділя всіх
Святих : "Святі! Ви темряву збороли..." ; Неділя всіх Святих українського народу :
"Тепер ви у небесних шатах...".
33. Долчук Р. О. Хрестоматія духовної музики України. Ч. 1 : навч. посіб. :
[для студ. вищ. навч. закл.] / Долчук Р. О., Доронюк В. Д., Шегда Л. В. ; Прикарпат. нац.
ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. — 309 с. : іл. ; 29 см. — На обкл. зазначено також авт.: Щавінський М. М.
— Бібліогр.: с. 296—303 (182 назви) та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISВN 978-966640-316-5. — [2011-245 Н]
Зміст авт.: Бортнянський Д., Давидов С., Балун П., Нанке А., Вербицький М.,
Рудковський М., Седлак Л., Львов О., Макаров Ф., Львовський Г.
34. Колядує "Орфей" : партитури, віншування, спогади : [з репертуару нар.
чол. хору / упоряд. М. Олійник ; муз. ред. В. Гнідь] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка".
— Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 127 с. : іл. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 126
(4 назви). — 300 пр. — ISBN 978-617-607-170-9. — [2012-068 Н]
Зміст: Бог предвічний : "... народився..." / опрац. В. Матюка ; перекл. для чол.
хору О. Волинця ; Добрий вечір тобі : "... пане господарю!.." / опрац. К. Стеценка ;
перекл. для чол. хору О. Волинця ; Добрий вечір тобі, пане господарю! / опрац.
К. Стеценка ; аранж. З. Демцюка. — Нижанківський О. Бог ся рождає : "... хто ж Го
може знати!.." / сл. авт. ; опрац. для чол. хору О. Волинця. — Бог ся рождає : "... хто
ж Го може знати!.." : (із Сокальщини) / аранж. Ю. Антківа. — Нова радість стала / за
К. Стеценком ; ред. О. Волинця ; Господь Бог предвічний : "... нині нам явився..." ;
Радуйтеся, всі людіє / опрац. для чол. хору В. Гнідя ; Небо і земля / за С. Людкевичем ; опрац. О. Волинця ; На небі зірка : "... ясна засяла..." / за О. Нижанківським ;
опрац. для чол. хору С. Людкевича ; Радість Бог нам посила / опрац. В. Матюка. —
Стеценко К. Рождество Христове / перекл. для чол. хору В. Гнідя ; Ой, сивая та і
зозуленька / перекл. для чол. хору О. Волинця. — Грубер Ф. Свята ніч : "... тиха
ніч!.." / перекл. для чол. хору О. Волинця. — В Вифлеємі днесь Марія :
"... Пречиста..." / опрац. Р. Сов'яка. — Леонтович М. Дивная новина : "... нині Діва
Сина..." / перекл. для чол. хору В. Гнідя ; Щедрик : "Щедрик, щедрик, щедрівочка...". — В Вифлеємі новина / опрац. В. Матюка ; перекл. для чол. хору В. Гнідя. —
Кишакевич Й. Спи, Ісусе, спи / сл. авт. ; опрац. В. Гнідя. — Матюк В. Не плач,
Рахиле : "... глянь діти цілі..." / перекл. для чол. хору О. Волинця. — Ой, видить Бог ;
Іде звізда чудна / опрац. О. Волинця. — Слава во Вишніх : "Днесь поюще, купно
іграймо..." : галицька коляда / опрац. для чол хору Я. Хархаліса. — Ангели в небі :
"... пісню співають..." / опрац. О. Кошиця ; перекл. для чол. хору В. Гнідя. — Лозинська М. Дзвони дзвонять / сл. Угрин И. ; опрац. М. Дацка. — Моравський Б. З неба
зірка засіяла : нар. коляда / запис і опрац. С. Стельмащука. — Над Вифлеємом зірка
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сіяє / опрац. С. Стельмащука. — Білобірська щедрівка : "Небо ясне зорі вкрили..." /
муз. нар. ; гармоніз. Мойсея Б. Дрозда ; перекл. для чол. хору В. Гнідя.
35. Кушніренко А. М. Співаночки мої любі : (оброб. укр. нар. пісень для хору) : автор. зб. : [посіб. для студ. вищ. та серед. навч. муз. закл.] / Андрій Кушніренко ; М-во освіти і науки України, Нац. спілка композиторів України, Чернівец.
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. — 179 с. ; 29 см.
— 400 пр. — ISMN 979-0-9007048-1-8. — [2012-039 Н]
Зміст: Календарні та обрядові пісні: Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." : (веснянка) ; Маринонька : "Кругом Мариноньки..." : (купальська) ; Обжинкова : "Ой, на горі там женці жнуть..." / запис мелодії С. Воробкевича ; Ой, хто, хто
Миколая любить : (колядка) ; Новая радість : (Буковинська колядка) ; Бог ся рождає :
(колядка) ; Щедрий вечір, щедрівочка : (щедрівка) ; Гой, ти пане, господарю : (щедрівка) / запис Ю. Федьковича ; Щедрівки : "Ой сивая та і зозуленька..." : (уривок з
композиції "Щедрий вечір") ; Із-за гори ясне сонце та надобридень, молода : (фрагм.
з буковин. весіл. обряду) ; Палала сосна : "На горі сосна палала..." : (весільна). Історичні, козацькі та стрілецькі пісні: Ой, там серед степу ; Гаєм, гаєм зелененьким ;
Зелений яворик ; Ой, на горі два дубки ; Ой, місяцю-перекрою : (народна балада) ;
Сивий коню ; Ой, у лузі червона калина / сл. С. Чернецького. Родинно-побутові
пісні: Виглядала мати сина : "Ой ти доле, моя доле..." ; Ой, жінко, жінко ; Катеринко
моя : "Ой ти, жінко моя..." ; Ой, мала вдова три дівчиноньки. Пісні про кохання:
А коник чорненький ; Чия то долина ; Ой, піду ж бо я ; Легіник : "Ой на Яровиці..." /
літ. оброб. І. Кутеня ; Місяць ясний, місяченьку ; Ой з-за гори, з-за крутої / літ.
оброб. М. Бакая ; В кінці греблі ; Шість загадок : "Ти дівчино, заручена..." ; У гаю, у
гаю соловей щебече ; По саду ходила, горішки збирала ; Ой, Семене, Семеночку ;
Ой, кучері-кучерики ; Ой, вийду я на ту гору ; Ой, у вишневому саду ; Плине кача,
плине ; Чом соловей не співає ; Сонечко низенько. Жартівливі пісні: На камені
стою : "На камені ноги мию..." ; З того кута та на той кут / літ. оброб. В. Селезінки ;
Глибока криниця ; Ой піду я до млина ; Як я була мала-мала ; Мала баба три сини ;
Хусточка тернова : "Дочекаюсь я неділі..." / літ. оброб. І. Кутеня та Б. Мельничука ;
Фартушок біленький ; Ой, як жовніри квартирували ; В сорок років оженився : "Сорок років не женився...". Народні пісні літературного походження: Чом, чом, земле
моя / сл. К. Малицької ; Ой, Дністре, мій Дністре / сл. О. Монастирського ; Садок
вишневий коло хати ; Плавай, плавай, лебедонько ; Реве та стогне Дніпр широкий /
сл. Т. Шевченка. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка.
36. Леуш Т. О. Колядки та щедрівки : [для хору без супроводу / оброб. колядок
і щедрівок] Тетяна Леуш. — [Вид. 2-ге, виправл. і доповн.]. — Луцьк : Ініціал, 2012.
— 42 с. : портр. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007079-0-1. — [2012-087 Н]
Зміст: Ой сивая та і зозуленька ; В Вифлеємі новина ; Радість нам ся явила ;
Янголи в небі : "... пісню співають..." ; На небі зірка : "... ясна засяла..." ; Ясна зоря :
"... всьому світу засвітила..." ; Темненькая нічка : "... тьмою світ закрила..." ; Щедрий
вечір всім нам ; В глибокій долині ; В Вифлеємі тайна : "... сталась превелика..." ; Ой
у полі, полі : "... там стоїть стаєнка..." ; Зі сходу сонця : "... зі сходу сонця три царі
ідуть..." ; Ми прийшли до тебе : "... пане господарю, до тебе, до тебе..." ; Ми цього
двора не минаємо : "... Святий вечір!.." ; Іде звізда чудна ; А в нашого хазяїна :
"... стоїть явір у дворі..." ; Марія Діва : "... нам народила..." ; Чудесна зірка : "... в небі
сяє..." ; Коза : "Добрий вечір, вам! Чи ви раді нам?.." ; Тихий вечір : "... Святий
вечір!.." ; З-за гори чорна хмара : "... в'ється..." ; Ясна зоря : "... всьому світу
звістила..." ; Боже, дай же вечір добрий ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки ходи..." ;
Щедрик-ведрик : "... дайте вареник..." ; Зірка з'явилась ; ой, підемо, пане-брате ; Див39

ная новина ; Зійшла вже зоря : "... на небозводі..." ; Ішли тріє царі : "... де Христос
родився..." ; На Божому дворі : "... три дерева росло..." ; А на цьому слові :
"... бувайте здорові. Радуйся!..".
37. Павлюк В. М. (1941—2010). Гориною вишита доля : пісен. фольклор. та
духов. твори : (вибране) : [для хору без супроводу] / в оброб. В. Павлюка ; [передм., с. 13—31, Л. Марчук]. — Рівне : Дятлик М. С., 2011. — 155 с. : іл., портр. ;
28 см. — В кн. також біогр. нарис та спогади про авт. — 500 пр. — ISВN 978-617515-056-6 (у паліт.). — [2011-195 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Єсть на світі доля ; За байраком байрак :
"Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співа сумно, співає..." / сл. Т. Шевченка ; А там
в лузі : "... в лузі при дорозі..." ; А учора ізвечора : "... прийшла карта з Гайсина..." ;
Гей, вкраїнці : "... рідна мова ще живе святая..." : (історична). Пісні-молитви: Біжать
у Почаїв : "... стежки та дороги..." : Де ти згасла, зоре ясна : "... з якої пори..." ; Ой
дівчина Уляна ; Ой гиля, гиля гусоньки ; Ой у полі озеречко : "... там плавало відеречко..." ; Ой у полю вогонь горить ; Посіяли, поорали : "... нікому збирати..." ; Гей,
там на горі Січ іде ; Ой служив я в пана ; Світить місяць між зорями ; У неділю рано ;
Якби мені не тиночки ; Замкнув хату на замок ; Полетів би м на край світа : лемківська ; Рэчанька : "Ой рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поуная?.." : білорус. нар.
пісня. Колядки та щедрівки: Бог предвічний народився ; Бички рогаті пошлі ораті ;
Ішов Господь дорогою : "Ой ти, дєвко-дєвчинонько, дай мнє води напитися..." : постова пісня ; Нова рада стала ; Ой, на Вкраїні зорі засвітили ; Ой підемо, пане брате :
"... від хати до хати..." ; У неділеньку да й пораненьку ; Ой у полі, полі стояла ялинка ; Що то за предивна в світі новина ; Свята Варвара : "... церкву збудувала..." ;
В новім граді, в Вифлеємі : "... стало чудо по всій землі..." ; Вставайте, браття мої
милі ; Jam jest dudka : (пол. колядка) ; Многії літа : (величальна) ; Свята ніч : "... тиха
ніч! Ясність б'є від зірниць..." : (величальна) ; Ой уже весна : "... ой уже красна..." :
веснянка ; Отче Наш : "... сущий на небесах нехай святиться Ім'я Твоє..." : молитва ;
У неділю дуже рано : "... ще сонце не сходить..." : повстанська. — Гладкий Г. Заповіт :
"Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ; аранж. В. Павлюка.
38. Піснеспіви всенічної : партитура для чол. хору / [упорядкув., ред. В. Чучман] ; Укр. православ. церква, Київ. патріархат, Львів. православ. богослов. акад. —
Львів : Сорока Т. Б., 2012. — 87 с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707529-00-3. — [2012-076 Н]
Зміст: Піснеспіви Всенічної: Велика вечірня ; Рання ; Перший час.
39. Роман (Подлубняк) Духовная музыка : песнопения, вечерни, утрени и литургии / игумен Роман (Подлубняк) ; Киев. духовная акад. и семинария. — Партитура. — К. : Укр. православ. церковь, 2012. — 87 с. ; 31 см. — 1 000 экз. — ISMN 9790-9007083-0-4 (в пер.). — [2012-085 Н]
Содерж.: Песнопения божественной литургии свт. Иоанна Златоуста : для смеш.
хора ; Духовные сочинения : для смеш. хора ; Духовные сочинения : для муж. хора.
40. Співає Український народний хор Київського національного університету
культури і мистецтв : навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації.
Вип. 1 / оброб., аранж. та інструм. С. Є. Павлюченка ; перекл. супроводу В. М. Самофалова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Вінниця : Нова кн., 2011. — 229,
[2] с. : портр. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707505-67-0 (у паліт.). — [2012-036 Н]
Зміст: Шевченкіана: Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий /
сл. Т. Шевченка ; аранж. С. Павлюченка : (за А. Пашкевичем). — Верьовка Г. Поемакантата : 2. Танок навколо тополі : "Ой чого ти, тополенько..." / сл. О. Олеся ; 4. Гей
диво, чи не диво : нар. гра ; 7. Не щебече соловейко / сл. Т. Шевченка ; 8. Така її доля / сл. Т. Шевченка. — Бандуристе, орле сизий : укр. нар. пісня / сл. Т. Шевченка ;
оброб. Я. Орлова. — Майборода П. Тополя : "По діброві вітер виє..." : вок.-симф.
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поема / сл. Т. Шевченка. — Стеценко К. Молітесь, братія : ( з муз. до інсценізацїї
поеми Т. Шевченка "Гайдамаки") / сл. Т. Шевченка ; Ой нащо ви, славні брати гайдамаки : ( з муз. до інсценізацїї поеми Т. Шевченка "Гайдамаки") / сл. С. Черкасенка.
— Кос-Анатольський А. Князівна-Либідь : "Стою й мовчу перед падінням дня..." :
пісня-дума / сл. Л. Тиглій. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте..." /
сл. Т. Шевченка ; оброб. Л. Ревуцького. Твори для жіночого хору: Українські
народні пісні: Скрипливії ворітечка ; За горами, за хмарами ; Жила собі вдова ; Ой
не рости, кропе / оброб. С. Павлюченка. — Шамо І. Ой пливи, вінок : "Вечір на хвилях дніпрових..." : баркарола / сл. Д. Луценка ; фантазія-супровід В. Марченка ; Зозуленька : "Закувала зозуленька в лузі..." ; Не шуми, калинонько : "День згаса за
обрієм..." : (з к/ф "За всяку ціну") ; Зачарована Десна : "Розшумілись луги..." /
сл. Д. Луценка ; Співанка-веснянка : "Залунай, веснянко..." / сл. В. Курінського. Твори
для чоловічого хору: Українські народні пісні: Ой ходив чумак : чумацька / оброб.
Г. Верьовки ; Ой там, за Дунаєм : козацька / оброб. Г. Верьовки : (за П. Демуцьким) ;
Їхав, їхав козак містом / оброб. С. Павлюченка ; Ой на горі цигани стояли / оброб.
С. Павлюченка. Хори без супроводу: Білаш О. Лелеченьки : "З далекого краю..." :
(з муз. до к/ф "Сон") / сл. Д. Павличка ; Любов : "Пригадай мене, Іваночку!.." : балада / сл. А. Малишка. Українські народні пісні: Ой пішов мій чоловіченько ; Ой
крикнув орел : "... крикнув сизий..." / оброб. М. Хоменка ; Ой горе тій чайці :
"... чаєчці небозі..." / оброб. Г. Гаврилець ; Ой рана на Йвана : білорус. нар. пісня /
оброб. С. Павлюченка.
41. Толмачов Р. В. Хорове аранжування та вільна обробка : навч. посіб. : [для
студ. вищ. навч. закл.] / Рубен Толмачов ; М-во культури України, Нац. муз. акад.
України ім. П. І. Чайковського. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 167 с. : портр. ; 29 см.
— Текст укр., рос., англ. — 300 пр. — ISMN 979-0-707505-55-7. — [2011-244 Н]
Зміст: Франк С. Panis Angelicus / сл. Фоми Аквінського. Обробки народних
пісень: Полечко-поле / аранж. В. Міхновецького ; Стоїть явір над водою ; Гаєм зелененьким : "Тече вода..." ; Щедрик : "Щедрик, щедрик, щедрівочка..." ; Небо і земля :
"Дон, дон, дон..." ; Суліко : (грузинська). — Керн Дж. Ol' Man River : "Here we all work
long..." : (із мюзиклу "Show Boat") ; All the things you are : "You are the promised..." /
сл. О. Хаммерстейн. — Косма Ж. Autumn leaves : "The falling leaves..." / сл. Дж. Мерсера.
— Нельсон Г. People Need the Lord : "Every day they рassed me by..." / сл. Ф. МакХью
— Толмачов В. Гой ты, Русь моя родная : Над окошком месяц ; Слышишь, мчатся
сани ; За рекой горят огни ; Не криви улыбку ; Сыпь, тальянка ; Я снова здесь ; Гой
ты, Русь : сім романсів на вірші Сергія Єсеніна : романси для хору в супроводі фп. /
хор. версія Р. Толмачова ; Отче наш. — Толмачов Р. Ще одного разу про шкоду
пияцтва : "Ой служив я в пана..." : за мотивами жартівл. укр. нар. пісень ; Різдвяне
дійство : "Слава в Вишніх Богу..." : хоровий цикл на матеріалі автентич. різдвяних
піснеспівів : (для міш. хору та солістів) ; Богородице Діво, радуйся ; Вірую.
42. Утреня у святу і велику неділю Пасхи : партитура для однорід. хору / [упорядкув., аранж. наспівів для однорід. хору В. Чучман] ; Львів. мистец. центр "Веселі
черевички". — Львів : Сорока Т. Б., 2012. — 78, [2] с. ; 30 см. — ISMN 979-0-70752902-7. — [2012-094 Н].
43. Хорове диригування : навч. посіб. / [упоряд.: В. Л. Джурко та ін.] ; Київ. ун-т
ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 139 с. ;
30 см. — 50 пр. — [2012-041 Н]
Зміст: Хорові твори тридольного розміру: Українські народні пісні: А вже
весна ; Пішов милий ; Закувала зозуленька ; Вишні-черешні розвиваються ; За
нашою слободою ; В полі-полі плужок ходить / оброб. М. Леонтовича ; По горі, горі
пави ходили ; А вже весна / оброб. К. Стеценка ; Летіла зозуля / оброб. М. Коника ;
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Піон : "Цветок мой прекрасный..." : литов. нар. пісня / оброб. С. Шимкуса ; рос. текст
А. Титова ; перекл. для хору Є. Красотіної ; Зозуля : "Подружки у гаю..." : пол. нар.
пісня ; Путь у горах : "Тяжкий в горах шлях, білий туман тане..." : болг. нар. пісня /
оброб. А. Животова / укр. текст І. Чернявської. — Анцев М. Задрімали хвилі /
сл. А. М'ястківського. — Мендельсон Ф. Весна : "Завії відшуміли..." / укр. текст Л. Горлача. — Грубер Ф. Свята ніч / оброб. Л. Байди. — Іпполітов-Іванов М. У розлуці з
батьківщиною : "О рідний краю!.." / укр. текст І. Чернявської. — Кальюсте Х. Всі на
гойдалки! : "Гей, лі-ло, гей ліло! Гойдалки вище!.." / сл. К. Корзена ; укр. текст І. Чернявської. — Матюк В. Чом так скрито / сл. авт. — Коли ясна звізда : колядка /
оброб. С. Мартона ; перекл. для жін. хору Л. Байди. — Вебер К. Вечірня пісня : "Річка притомлена в ніч засина..." / оброб. В. Попова ; укр. текст Ю. Петренка. — Брамс
Й. Колыбельная : "Спи, дитя, сладким сном...". — Чайковський П. Колискова пісня
в бурю : "Ох, затихни, буря! Не шуміть ялини!.." / сл. О. Плещеєва. — Новиков А.
Дороги : "Ех, дороги..." / сл. Л. Ошаніна. — Варламов О. Белеет парус одинокий /
сл. М. Лермонтова. — Форре Г. Messe Basse : "Kyrie...". — Хорові твори чотиридольного розміру: Українські народні пісні: Ой у полі жито ; Над річкою бережком ; Ой ходить Семенко / оброб. М. Леонтовича ; Котику сіренький / обр Е. Валя ;
Сіра пташка : "Тануть повільно замети в долинах..." : фін. нар. пісня / оброб. В. Соколова ; укр. текст І. Чернявської. — Книш В. Різдво : "Нарешті вже зима
прийшла..." / сл. авт. ; укр. текст С. Давиденко. — Бойко Р. Утро : "Задремали звезды..." / сл. С. Єсеніна ; Капіж : "Дахи пригріло сонце..." / сл. М. Садовського. — Степовий Я. Думи мої / сл. Т. Шевченка. — Янголи в небі : "... пісню співають..." : колядка / оброб. О. Кошиця ; перекл. для жін. хору Л. Байди. — Шафранніков В.
Дощ / сл. нар. ; укр. текст І. Чернявської. — Мурадели В. Девченка везла на возу /
сл. В. Викторова. — Струве Г. Весела луна : "В лісі на галяві..." / сл. авт. ; укр. текст
В. Переяславця. — Сметана Б. Моя звезда : "Чуть в лицо прохладой..." / сл. І. Сладека. — Кюі Ц. Гроза : "Из-за гор и леса..." : соч. 11 № 4 / сл. І. Белоусова ; Заря лениво догорает / сл. С. Надсона. — Матюк В. Ревуха : "Ой поїхав на море Ревуха гуляти..." / сл. Т. Падури. — Флярковський О. Осинка-грустинка / сл. В. Татаринова. —
Воробкевич І. Вечір : "Сонце ся сховало..." / сл. Д. Млаки. — Шуман Р. Доброй ночи :
"Спокойной ночи..." / сл. Ф. Рюккерта. — Завалішина М. Кульбаба : "На галяву
промінь..." / сл. О. Висотської ; укр. текст Є. Доломана. — Фільц Б. Зимова картинка : "Сніг пухнастий, сніжок..." / сл. О. Ющенка. — Бах Й. С. Уходит день / сл. С.
Гинзберг. — Бетховен Л. Восхваление природы человеком : "Мы славу, славу природе поем..." / сл. Ц. Геллерта ; перелож. для дет. хора М. Андреевой. — Глієр Р.
Травка зеленіє / сл. О. Плещеєва ; укр. текст І. Чернявської. — Рубінштейн А. Темна
ніч вершини сном оповила / сл. М. Лермонтова. — Сен-Санс К. Хор жінок : "Весна
нам свої дарує квітки..." : з опери "Самсон і Даліла" / укр. текст Ю. Петренка. —
Ярошенко Т. Марічка : "Там, де в росах плине річка..." / сл. Л. Войналович. — Лагідзе Р. Весняна пісня : "Квіти дарує ясна весна..." / сл. П. Грузинського ; укр. текст І.
Чернявської. — Фрадкин М. Песня о Днепре : "У прибрежных лоз, у высоких
круч..." / сл. Е. Долматовского. — Молчанов Д. Пам'ятай : "Друже, пам'ятай, як
гриміли гармати..." / сл. А. Досталя. — Хорові твори дводольного розміру: Українські народні пісні: Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." / оброб. Ф. Колесси ; Їхав козак на війноньку ; Ой, а у полі терен ; Налетіли журавлі ; Дали мені
мати корівоньку ; За городом качки пливуть / оброб. М. Леонтовича ; Розлилися
круті бережечки / гармоніз. Я. Степового ; В сыром бору тропина : рус. нар. песня /
обраб. А. Гречанинова ; Дудочка-дуда : "Наш Ванюша, хоть и мал..." : белорус. нар.
песня / обраб. С. Полонского ; пер. О. Высотской. — Моцарт В. Весенняя песня :
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"Зеленый ветер юга..." / сл. А. Глобы ; перелож. для хора И. Калинина. — Шуберт
Ф. Встречайте день мая : "В полях собирая весенний букет..." / сл. М. Павловой. —
Стецюн М. Коляда : "І куті несе з узваром..." / сл. О. Марченко. — Мендельсон Ф.
Зима і літо : "Яка сумна картина..." / сл. М. Павлової. — Абт Ф. Весняна пісня :
"О весна чарівна, знову ти прийшла..." / укр. текст І. Чернявської. — Кодай З. Мій
веселий пастушок. — Будрюнас А. Осень : "Под дождем грустят березы..." / сл. Ю.
Лапашинскаса. — Даргомижський О. На півночі дикій / сл. М. Лермонтова ; пер. з
рос. В. Сосюри. — Вербицький М. Цвітка молить / сл. В. Шашкевича. — Римський-Корсаков М. Проводи зими : "Рано-рано у нас півні заспівали..." / сл. І. Устюжаніна ; укр. текст П. Засенка. — Кюі Ц. Осінь : "Осень наступила, высохли цветы..." / сл. А. Плещеєва. — Гречанинов О. Колыбельная : "Баю, бай! Баю, бай!.." :
соч. 31 / сл. нар. ; Урожай : "Стала скотинушка в лес убираться..." / сл. Н. Некрасова.
— Чесноков П. Солнце, солнце встает / сл. А. Федорова.
44. Христос Рождается! Славим его! : великий сб. рождеств. славословий. [Т. 1 :
в помощь регенту / сост. Штундер Б. А.]. — Днепропетровск : Дриант, 2012. —
230 с. : ил. ; 30 см + 1 компакт-диск — Текст рус., укр. — 100 экз. — ISBN 978-9662394-04-7 (в пер.). — [2012-112 Н].
45. Христос Рождается! Славим его! : великий сб. рождеств. славословий. [Т. 2 :
в помощь регенту / сост. Штундер Б. А.]. — Днепропетровск : Дриант, 2012. —
300 с. ; 30 см + 1 компакт-диск — Текст рус., укр. — 100 экз. — ISBN 978-966-239407-8 (в пер.). — [2012-113 Н].
46. Чин вінчання для мішаного хору / [упорядкув. та гармоніз. В. Ф. Семчишина].
— Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 35 с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707579-26-8.
— [2011-175 Н].
47. Штихалюк В. І. Чоловічі хори : зб. творів для чол. хору / Володимир Штихалюк ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 25 с. ; 29 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-707516-33-1. — [2012-128 Н]
Зміст: Intermezzo : "Неси в душі свою найкращу думу..." / сл. Б. Лепкого ;
Contra spem spero! : "Гетьте, думи, ви, хмари осінні!.." ; Сльози-перли : "Сторононько
рідна! Коханий мій краю!.." / сл. Л. Українки ; Заспівай мені знов : "Заспівай мені,
але тільки про весни..." / сл. Є. Лещук ; Казка Полісся : "В Поліссі, всіянім гаями..." /
сл. Д. Фальківського ; Волинь моя : "... прадавній краю..." / сл. О. Богачука ; Живи,
Україно... : "... живи для краси..." / сл. О. Олеся ; Мелодія пам'яті : "З надвечірніх
заграв, з молодої роси..." / сл. В. Гея ; Плач чайки : "Ой чого та чайка скиглить над
водою..." / сл. М. Лаврика ; Червона калина : "Червона калино, чого в лузі
гнешся?.." / сл. І. Франка.
48. Яропуд З. П. Диригентська практика у духовній хоровій музиці : [на матеріалі духов. творів немензурован. безрозмір. письма : навч. посіб. для викладачів і
студ. вищ. навч. закл.] / Зиновій Яропуд. — Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г.,
2011. — 147 с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 146—147 (35 назв) та в підрядк. прим. —
300 пр. — ISBN 978-617-620-019-2. — [2012-012 Н].

2.1.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
49. Мартинюк Г. Припадаю до тебе, мій Христе : церков. пісні : [для хору без
супроводу] / Галина Мартинюк. — Жовква (Львів. обл.) : Місіонер, 2010. — 70,
[1] с. : портр. ; 30 см. — ISМN 979-0-707517-04-8 (у паліт.). — [2011-131 Н]
Зміст: Перед престіл Небесного Отця: Я дякую Тобі : "... Спаситель мій..." /
сл. і муз. братів Василіянського Чину ; Піднесімо серця до Ісуса : "Перед престіл
Небесного Отця...". — Мартинюк Г. Мій Бог : "Сто раз на день мені здається..." ;
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Тільки Ти : "Душа моя підноситься над світом..." : (молитва прослави) / сл. О. Мартинюк ; Не плач, душе : "Знову душа в сітях гріха..." / сл. Х. Чіпак ; Наш Отче
Небесний : "Шукаю щастя на земних просторах..." / сл. І. Білінської. До тебе, Мати,
прибігаєм: До тебе, Мати, прибігаєм : "Богородице Діво і Мати..." / сл. Р. Завадовича ; О, Заступнице свята : "Коронує Ту перстом..." ; Пречиста Діво : "Ключнице
райська, сяєво небес..." / сл. О. Кіс ; Благослови нас, Божа Мати : "До Тебе, Пресвята,
з квітками ідем..." ; Радуйся, Маріє : "Царице світу, неба і землі..." / сл. Р. Завадовича ; Маріє! : "Є на світі місце дороге...". Припадаю до Тебе, мій Христе: Ввійдім у
храм : "... що вчора був ще мрія..." / сл. Р. Завадовича ; Душе Святий! : "Животворний
і Всесильний..." : (перед проповіддю) / сл. О. Кіс ; Припадаю до Тебе, мій Христе :
"О, світла Правдо вічного життя..." : (на Святе Причастя) / сл. М. Бабінської. В храмі
серця Бог витає: Зоря-провідниця : "... по небу ходила..." : (коляда) / сл. М. Бабінської ; Вознесіння : "Воскреслий Божий Син возноситься до Неба..." ; Боже сяйво :
"Нездоланна Божа сила..." : (на Вознесіння) ; Святий Миколай : " ; Святий вдягає
срібні постоли..."; Святий наш Миколаю : "Коли снігами зими зацвітуть..." ; Дзвони :
"Дзвонить дзвонами земля..." / сл. О. Кіс ; Зелені свята : "... зелень, квіти..." / сл. Р. Завадовича ; Великодня гаївка : "Заспіваймо паняночки веселої гаївочки...".

2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
50. Духовна музика з репертуару Галицького камерного хору "Євшан" : [для
хору без супроводу] / упоряд. І. Даньковський ; Львів. держ. обл. центр нар. творчості і культ.-освіт. роботи. — Львів : ТеРус, 2010. — 78, [1] с. ; 30 см. — 200 пр. —
ISМN 979-0-707510-24-7. — [2011-130 Н]
Зміст: Бортнянський Д. Слава Отцу і Сину і Святому Духу ; Небеса повідають
славу Божію. — Чесноков П. Блажен муж. — Busto J. O magnum misterium. — Бігун О.
Salve regina. — Тесля С. Ірмос Вознесіння : "Величай, душе моя..." / аранж. Б. Дерев'янка. — Дерев'янко Б. Ангел звістив : (за галиц. церков. наспівами) ; Стихири
Пасхи : "Пасха красна...". — Волинський М. Хвали, душе моя, Господа. — Туптало Д.
Мати милосердя, Ти нам охорона : (кант) / оброб. Г. Гаврилець. — Шнитке А. Три
духовних хора: Богородице Дево, радуйся... ; Господи, Господи, Иисусе... ; Отче наш...
51. Красуйся, віночку : пісні для міш. та чол. хору : [без супроводу] / упорядкув. та аранж. Є. Ротермана. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 78, [1] с. :
портр. ; 29 см. — ІSМN 979-0-707579-29-9. — [2011-173 Н]
Зміст: Пісні для мішаного хору: Лобода Т. Пісня про Україну : "Над Дніпровою сагою..." / сл. Л. Забашти. Народні українські пісні: Бандуристе, орле сизий /
сл. Т. Г. Шевченка ; Висока могила : "... з сирої землі..." ; Україно, ти уже воскресла /
сл. М. Гулін ; Зоріла золота заграва ; Ой війна, війна : "... світова війна..." ; Збирався
козак від'їжджати до бою... ; За городом козу пасла ; Ой цвітку, цвітку, жовтий шафране ; Їде козак дорогою : "... на подвір'я ступає..." ; Зів'яли квіти навесні : "... зморожені вітрами..." ; Йордан-вода : "Пречиста Діва, дес Христа діла?.." ; Сухий дубе :
"... сухий дубе, в тебе листячка нема..." ; Ой ти, ясний місяченьку ; Ой вийду я на ту
гору : "... крикну товаришу..." ; Ой на горі мак : "... мак, ой мак зелененький..." ; Закувала зозуленька : "... в зеленому гаю..." ; Пісня про Михайла Колодзінського :
"Тридцять восьмий рік минає, а дев'ятий наступає..." ; Ой у гаю, гаю : "... там вода
тече..." ; У садочку, у вишневім ; Гарні вечори : "... та ще й майовії..." ; Червона калина : "... раз..." ; Не питай, чого верба плаче ; Ой чиї то воли ; Подаруй мені ночі :
"Є село на Вкраїні, там, де клени ростуть..." ; Гуляє козак весілля : "Ой, там, за широкою брамою..." ; Усі квіти повсихали ; Ой у лузі, по долині ; Мов олень : "... той,
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що загнаний в болото..." ; Добрий вечір всім вам : (колядка). — Ротерман Є. Пісня
про Покуття : "Квітне поле в золотім намисті..." / сл. Т. Дідич. — Скіцько Г. Ішла
світом, стежечками Діва Пресвятая / сл. невід. авт. — Свист П. Козацький марш :
"Гарний козак, гарний, гарний на натуру..." / сл. М. Жолдак. Пісні для чоловічого
хору та квартету: Ротерман Є. Повстанський вальс : "Як ми покохались, цвіли
барви літа..." / сл. авт. ; Сині очі : "Хай минають дні твої і ночі..." / сл. В. Сосюри. —
Затуловський Л. Чарівне танго : "Заглядає в вікно туман осінній..." / сл. Т. Севернюк ; аранж. Є. Ротермана. Народні українські пісні: Красуйся, віночку : "... з доби
весняної..." ; Гілочка бузку : "Дівчино, чи знаєш, як ти схвилювала..." ; Яблуні білий
цвіт : (вальс) ; Гарні вечори : "... та ще й майовії..." ; Був то тихий вечір : "... всюди
було тихо..." ; Висока могила : "... з сирої землі..." ; Загриміли всі гармати : "... не
перестаючи..." ; Коляда вкраїнська : "Уставай же ґаздо, бо вже біла днина..." ; Подай,
дівчино, руку на прощання ; Повіяв вітер степовий ; Якби мені не тиночки ; Йшли
корови із діброви ; Там, по синьому морю : "... хвиля грає...". — Лепкий Л. Гей, видно село / сл. авт. — Купчинський Р. Не сміє бути в нас страху ; Мав я раз дівчиноньку / сл. авт. — Малюци С. Гей, степами : "... темними ярами..." / сл. авт.
52. Купчинський Т. І. (1879—1938). Тадей Купчинський. Хорові твори. Вип. 1 :
[для хору без супроводу / упоряд.] Я. Крилошанська ; ТО "Муз. Львів". — Львів :
Євросвіт, 2010. — 271 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-8364-59-4 (у паліт.).
— [2011-092 Н]
Зміст: Служба Божа. Воскресна Служба восьми гласів. Замість "Достойно є".
Задостойники. Чин панахиди. Вибране. Коляди. Автентичні рукописи Т. Купчинського.
53. Музыка сердца = Музика серця = Musiс from the heart : [сб. христиан. песен : для хора без сопровожд.] / под ред. Б. Рыбински, С. Хейса ; [нот. оформ. Н. Плаксин]. — Донецк : Восточноевроп. миссия, 2011. — 256 с. ; 21 см. — Часть текста
парал. рус., укр., англ. — Указ. песен на рус., укр., англ. яз.: с. 249—255. — 5 000 экз.
— ISMN 979-0-9007073-0-7. — [2011-182 Н]

2.2. Хори з інструментальним супроводом
54. Карпенко Є. В. Золоте намисто : вок.-хор. сюїта на вірші Миколи Гриценка
за мотивами укр. прислів'їв : [для хору в супроводі фп.] / Євген Карпенко. — Суми :
Мрія, 2011. — 62, [2] с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-473-069-0. — [2011-101 Н]
Зміст: 1. Вступ : "Мова — не полова, мова — ненька слова..." ; 2. Хліб — усьому голова ; 3. Хочеш їсти калачі — так не сиди на печі ; 4. Що посієш, те й пожнеш ; 5. Держись, Хома — іде зима! ; 6. Не вчи вченого їсти хліба печеного : "Наш
Ведмідь учився в лісі..." ; 7. Скупий на санях дрижить, хоч кожух під ним лежить ; 8.
Або пан, або пропав ; 9. Не знаючи броду — не лізь у воду ; 10. Тиха вода греблю
рве ; 11. Сім раз відмір, а один відріж ; 12. Коли б знав, де упав ; 13. Не рубай ніколи
гілку, на якій сидиш ; 14. Сміється горщик з котла ; 15. Який Сава, така слава ; 16.
Муха не боїться обуха ; 17. З миру по ниточці ; 18. Мова — не полова.
55. Корницький Є. Колядки та щедрівки : аранж. для міш. хору і малого симф.
орк. Євгена Корницького / [муз. ред.: О. Смоляк, У. Поглод]. — [Партитура]. — Тернопіль : Астон, 2011. — 120 с. : іл., портр. ; 30 см. — ISВN 978-966-308-423-7
(у паліт.). — [2011-264 Н]
Зміст: Бог Предвічний : "... народився..." ; Господь Бог Предвічний ; Нова
радість стала ; Небо і земля ; Возвеселімся всі купно нині ; В Вифлеємі днесь Марія :
"... Пречиста..." ; На небі зірка : "... ясна засяла..." ; В Вифлеємі нині новина ;
В Вифлеємі новина ; По всьому світу стала новина ; Бог ся рождає : "... хто ж Го
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може знати!.." ; В Вифлеємі тайна : "... сталась превелика..." ; Що то за предиво : "... в
світі новина..." ; Спи, Ісусе, спи : "... спатоньки ходи..." ; Свята ніч : "... тиха ніч!.." ;
Пречистая Діва : "... Сина породила..." ; Ірод цар : "... за Христом ганявся..." ; Не плач,
Рахиле : "... Глянь, діти цілі..." ; Чути дзвінок : "... Дзень, дзелень, дзелень..." ; Добрий вечір тобі ; Закувала сива зозуленька ; Павочка ходить : "... пір'ячко ронить...".
56. Мельчаков В. О. З піснею по життю : [зб. творів] / Мельчаков В. О. —
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. — 171 с. : іл., портр. ; 30 см. — На обкл.: До
ювілею 75-річчя митця. — Текст укр., рос. — 100 пр. — ISВN 978-966-493-260-5. —
[2011-147 Н]
Зміст: Твори для самодіяльного та професійного хору: Мельчаков В. Черкащина — мій рідний край : "Послухай жайворона спів..." / сл. О. Руденко ; Гімн
Києву : "Зродився ти, Києве з волі Господньої..." ; Гімн Каневу : "Зродився ти, Каневе з
волі Господньої..." / сл. М. Павленка ; Краю мій : "Дивлюсь, аж світає..." / сл. Т. Шевченка ; Мрії України : "Мріє кожная держава..." : гімн ; На могилі Т. Г. Шевченка :
"Поглянь, Тарасе, в шані люди..." / сл. авт. ; Тарасові шляхи : "Є на світі Дніпро..." /
сл. К. Піки ; Безсоння : "Саме нас..." / сл. Ф. Тютчева ; пер. М. Генсіровського ; Пироги : "Зайди, куме дорогий..." / сл. П. Власюка ; Ранок : "Зорі меркнуть і гаснуть..." /
сл. І. Нікітіна ; укр. текст М. Генсіровського. Українські народні пісні: Ой у полі
три тополі ; Та коло наших воротець ; Через річеньку, через болото / оброб. В. Мельчакова. — Філіпенко В. Моя Батьківщина : "Рідний краю мій..." / сл. І. Лазаревського ; оброб. для хору В. Мельчакова. — Лєвашов В. Любов до Батьківщини :
"В чужому краї я все згадую тебе..." / сл. В. Лазарєва ; пер. укр. мовою та оброб. для
хору В. Мельчакова. — Поклад І. Розплескалась осінь / сл. Г. Татаренка ; оброб. та
пер. В. Мельчакова. — Туликов С. Земля Тараса — Черкащина : "Краю мій! Шевченка Тараса земля..." / сл. та аранж. для хору В. Мельчакова. Музика для духового
оркестру: Тріумфальний марш ; Скорботний плач : (похорон. марш). Твори для
шкільного репертуару: Мельчаков В. Батьків хліб : "Лагідно в батька на серці..." /
сл. І. Боня ; Двадцята весна : "Тиша скрізь на кордоні..." / сл. І. Шаферана ; укр. текст
В. Берези і Т. Дорошенко ; Ми — діти твої, Україно : "Малята у мам на колінах..." /
сл. М. Генсіровської ; Роки навчання : "Школо, турботлива мати, світле начало
доріг..." ; Здрастуй, знову урок : "Пролетіли канікули, осінь..." / сл. М. Генсіровського ; Новорічна прощальна : "До побачення наш любий, милий, добрий Дід Мороз!.." ; Пісня баби Яги : "Була колись я дуже люта..." / сл. авт. ; Легенда : "Дівчину
вродливу юнак покохав..." / сл. І. Вороного ; Моє село : "Там де пахне хата хлібом і
вербою..." / сл. В. Носенко ; Школярик : "Майже як у букварику..." / сл. невід. авт. ;
Рідна школо : "Хай щастить нам на ниві життєвій..." / сл. І. Барабаш. Духовна музика: До Всевишнього : "Години й дні неумолимо..." / сл. авт. ; укр. текст. М. Генсіровського ; Херувимська пісня : "Ми таємно херувимів..." ; Тропарь : "Страстотерпече святый и целебниче..." : глас № 3 св. Пантелеймона ; Рождество Христове ;
Свята ніч : (колядка). — Чесноков П. Совет превечный / перекл. для хору В. Мельчакова. Пісні для дошкільнят: Мельчаков В. Спало сонечко ; Моя матуся : "Кращої від рідної мами я не знаю..." ; Україна-ненько : "... ти моє серденько" ; Пісня для
мами : "Пісеньку мамі співаю свою..." ; Рушничок : "Як промінчик на вікні з голкою і
ниткою..." / сл. невід. авт. Хори російською мовою: Признание : "И вот простился я
с родными..." ; Софиевка : "Вечерняя заря..." ; Клятва ветеранов войны : "Станем в
ряд, друзья-однополчане..." / сл. авт.
57. Співає Український народний хор Київського національного університету
культури і мистецтв : навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації.
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Вип. 2 / оброб., аранж. та інструм. С. Є. Павлюченка ; перекл. супроводу В. М. Самофалова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Вінниця : Нова кн., 2011. — 231,
[2] с. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707505-68-7 (у паліт.). — [2012-037 Н]
Зміст: Вратарьов О. Пісня чистого поля : "Пісню чистого поля нам співають
жита..." / сл. О. Семенова. — Зуєв О. Дорога спадщина : "Все в думках ожива..." /
сл. Д. Луценка. — Авдієвський А. Не громи в степах гудуть / сл. Д. Луценка. —
Пашкевич А. Лебеді материнства : кантата: 1. Лебеді материнства : "Мріють крилами з туману лебеді рожеві..." ; 2. Виростеш ти, сину ; 3. Здрастуй, сонце :
"І підслухали зорі і трави..." ; 4. Дзвенять німою тугою ліси / сл. В. Симоненка ; Мамина вишня : "Знову наснилось дитинство..." ; Фронтові побратими : "Часто сняться
вам села у громах і пожежах..." / сл. Д. Луценка. — Шамо І. Стоїть над Волгою курган / сл. Д. Луценка. — Майборода П. Партизанська дума : "Гей, через поле та все в
пожаринні..." : (з к/ф "Люди не все знають") / сл. М. Стельмаха ; Пісня про рушник :
"Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." : (з к/ф "Літа молодії") / сл. А. Малишка ;
Згадай рідний край / сл. М. Ткача ; Ти ніколи мене не забудь : "Обніми, обніми,
поцілуй на прощання..." / сл. авт. — Малишко А. Як на дальнім небосхилі / сл. авт. ;
оброб. П. Майбороди. — Станкович Є. Пісня про Батьківщину : "Зоря устає вишнева..." / сл. М. Сома ; Заключне купало : "Заплету віночок..." : (з фольк-опери "Цвіт
папороті") / сл. нар.
58. Співає Український народний хор Київського національного університету
культури і мистецтв : навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації.
Вип. 3 / оброб., аранж. та інструм. С. Є. Павлюченка ; перекладення супроводу В. М. Самофалова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Вінниця : Нова кн., 2011. — 215,
[2] с. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707505-69-4 (у паліт.). — [2012-038 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Ой рано, рано кури запіли : колядка ; Ой,
вірмене : весняна гра в "Шума" / оброб. В. Ступницького ; Жінко моя : "... щебетушечка, скажи мені правду, моя душечка..." / запис і оброб. Я. Орлова ; Сивий коню / оброб. В. Парфенюка ; Ішов козак : "... без ліс, без ліщину..." / за М. Леонтовичем ; оброб. С. Павлюченка. — Стеценко К. Колискова пісня : "Спи, дитя моє малеє..." : (на нар. тему) / з Горбунова ; сл. О. Коваленка. — Осадчий О. Ви наша молитва, мамо : "О мамо, у нашому полі..." / сл. Л. Татаренка. — Білаш О. Сину, качки
летять : "На світанку мати сповивала сина..." / сл. М. Ткача ; Виглядала мати сина :
"Бігли коні через степ..." / сл. М. Томенка ; Не спи, моє серце / сл. Д. Павличка. —
Шамо І. Де гори Карпати : "Де синії гори..." : (з к/ф "Так ще ніхто не любив") ; Києве
мій : "Грає море зелене..." ; Осіннє золото : "Багряний лист, як цвіт кружля..." ;
Україно, любов моя : "Як не любить тебе, Україно..." : (з к/ф "Україна, 1967 рік") /
сл. Д. Луценка. — Сльота І. Чайка степова : "Ой у полі-житі..." / сл. А. ЛогвиненкаСлавути ; Любий брате, маму бережи : "Стану біля брата на межі..." / сл. А. Камінчука. — Поклад І. Весільна пісня : "Розплітай, мила, косу..." ; Коляда : (з муз. до
вистави "Ніч перед Різдвом") / сл. М. Ткача.

2.2.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
59. Мафтуляк М. В. Любіть Україну : пісні для мішаного хору : [з супроводом
фп.] / Михайло Мафтуляк. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2012. — 88 с. ; 29 см.
— ISMN 979-0-707579-33-6. — [2012-033 Н]
Зміст: Україно-мати : "Україно, рідна наша мати..." / сл. М. Мафтуляка ; Україні : "Чарівна країно — вільна Україно..." ; Одна Україна у нас : "Так жити надалі не
маємо права..." ; Квітуча гілко України ; Шануймося та будьмо! : "Шануймося,
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єднаймося та будьмо..." / сл. О. Бондаря ; Братаймося : "Запитаймо себе: хто і звідки
ми є..." / сл. М. Ткача ; Цвіти, розцвітай, Україно : "Шаную тебе величаво..." /
сл. В. Мартинюка ; Любіть Україну : "... як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри ; Впала смерека : "... зрубана впала..." / сл. Д. Павличка ; На лаврських кручах : "Коли
беремо в руки верболіз..." / сл. Л. Дмитерка ; Обеліск : "... в степу. Дата..." / сл. І. Мартиненка ; перекл. О. Бондаря ; Український коровай : "Хлібодари палкі, життєлюби
завзяті..." ; Згадай, матусю : "У полум'я, у смерчі бою..." / сл. В. Григорака ; Ой ви,
гори смерекові / сл. В. Мельничука ; Файні люди : "Файним людям файно спиться..." /
сл. С. Пушика ; Величальна : "В сонячні простори..." / сл. І. Кутеня ; Калина : "Посаджу калину край дороги..." / сл. Л. Тулюмок-Кушнір та М. Мафтуляка ; Лебеді :
"... милі, веляни білі..." / сл. Г. Будник ; Гімн гімназистів : "Ми юнь держави
України..." / сл. Т. Дідич і М. Мафтуляка ; Діво Пресвятая / сл. В. Полинок.

2.3. Вокальні ансамблі
2.3.1. Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
60. Співає тріо бандуристок "Червона калина" : [зб. вибр. творів укр. композиторів / упоряд. М. Сорока-Будник ; муз. ред. Н. Кончаківська]. — Львів : Астролябія, 2011. — 55 с. ; 21 см. — ISBN 978-966-8657-80-1. — [2011-095 Н]
Зміст: Білаш О. Над Україною : "... над журавлиною..." / сл. М. Ткача. — Сорока-Будник М. Заспів : "Колисав мою колиску..." / сл. Б. Лепкого ; Подорожник :
"Подорожня трава, полікуй нас від ран!.." / сл. М. Чумарної. — Панченко В. Цвітуть
сади на Україні : "Які прекрасні далі сині..." / сл. М. Жигла ; аранж. І. Шуст-Назарчук. — Степовий Я. Ой три шляхи широкії / сл. Т. Шевченка. — Лисенко М.
У перетику ходила : "... по оріхи..." ; Ой, я в батька єдиниця / сл. Т. Шевченка. —
Українські народні пісні: Під дубиною, під зеленою : (балада) ; Туман сивий по
долині / аранж. Л. Вальчак ; Їхали козаченьки : "... степом долиною..." ; Їхав козак з
України ; Сонечко : "Не сходило вранці сонечко..." / аранж. Н. Кончаківської.

2.4. Спів соло
2.4.1. Пісні та романси. Концертні арії
61. Амедов Н. Йырлар сес ве фортепиано ичюн = Песни для голоса и фортепиано : къырымтатар шаирлери Бекир Чобан-заде, Эшреф Шемьи-заде, ве Шакир Селим сезлерине / Назим Амедов. — Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2011.
— 50, [1] с. ; 31 см. — Изд. на гос. средства. — ISВN 978-966-354-440-3. — [2011266 Н]
Содерж.: Къара туман = (Черный туман) ; Дерекой къызы = (Девушка из Дерекоя) / сл. Э. Шемьи-заде ; Баарь = (Весна) / сл. Ш. Селим ; Кедай = (Поэт-сказитель) ;
Къарангъы гедже = (Темная ночь) ; Узакъ тавлар = (Далекие горы) ; Къалкъ, Эсма,
къардашым = (Встань, Эсма, сестричка) / сл. Б. Чобан-заде.
62. Багмут Н. А. З любов'ю до України : пісен. зб. [для голосу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Наталія Багмут. — К. : Світ успіху, 2011. — 111, [1] с. :
портр. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISВN 978-966-8352-56-0. — [2011-122 Н]
Зміст: З любов'ю до України: Багмут Н. Пісенна моя дорога ; Моя Україна :
"На півдні і на півночі..." ; Бровари — місто свободи! : "Пристоличне місто наше,
розквітає з кожним днем..." ; З любов'ю до рідного міста ; Броварський вальс :
"Я люблю тебе, місто моє..." ; Київщина — серце України! : "Як сонечко у небі — у
світі ти одна..." ; Мій Києве : "Андрій Первозванний предрік тобі славу..." ; Сини
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України : "Зростають хлопчики, синочки ясноокі..." ; Я — українка! : "Я маю ласку
жить на цій землі..." ; Гімн ВАТ "ПДБП-2" : "Мчить наш поїзд будівельний, мчить не
стишує ходи..." ; Міліція з народом України! : "Ми служимо народу України..." ;
Гімн освітянам : "Освітня нива плідно колосить..." ; Болить в душі моїй Чорнобиль ;
Різдвяна ніч : "В різдвяну ніч любов'ю обігрій..." ; Любов врятує нас : "Люблю цей
світ — прекрасний і жорстокий..." ; Любов і висота : "Полину за тобою я хоч на край
землі..." ; Я — скрипка твоя : "Я скрипка, на якій ти граєш..." ; Я ягідка твоя : "Я —
вишневим цвітом..." ; Сорочинський ярмарок : "Народом закипіла сорочинська земля..." ; Український борщ : "Все, що росте на українському городі..." ; Варенички :
"Чи я ж не українець не козак..." ; Голубці : "Як захоче душа голубців..." ; Холодець :
"Чому мене так тягне у гості до куми..." ; Найщасливіша сім'я : "Що хоче жінка — то
хоче Бог..." ; Човник долі : "Літній вечір зорями порошить..." / сл. Н. Багмут ; Броварська сторона : "За борами бори..." ; Рідна сторона : "Степ і степ. Купіль зелена..." /
сл. С. Олійника ; Броварська величальна : "Наш придеснянський синьоокий краю..." ;
Солдатські трикутники : "Трикутники не снилися Європі..." ; Пелюсточки :
"У кипінні травневих садочків..." / сл. В. Москвича ; Дніпро говорить із Десною : "Де
трави цвітуть навесні..." ; Десна-краса : "Зоря купається в Десні..." ; Броварчаночка :
"Де каштани об бруківку розбиваються..." / сл. А. Лемпіцького ; А що на серці : "Чекала з армії два літа..." / сл. М. Луківа. — Пономаренко Ю. Українська "Весільна" :
"Гуляє вся родина, гуляє все село..." ; На коня! : "Здоровенькі будьмо! Вип'єм на
коня!.." ; Сало : "Знов дорога повела..." / сл. Н. Багмут. Щасливе дитинство: Багмут Н.
Молитва за Україну : "Матінка-земля в нас одна єдина..." ; Під вільним небом
України : "У тихім сквері, де шумлять каштани..." ; Ми з київського краю ; Віночок :
"З барвистих квітів рідної землі..." ; Діти планети Земля : "Кришталева планета..." ;
Моя учителько : "Так схожа на матусю учителька моя..." ; Вальс шкільний останній :
"Відлунав останній дзвоник і для нас..." ; У маминому дворику : "В маминому дворику квітка розцвіла..." ; Вишиванка : "Є у мене вишиванка..." ; Колискова : "Лягає
спати сонечко..." ; Грай, дідусю : "З дідусем ми друзі, кожен зна!.." ; Русалонька :
"Синє море, жовтий пісок..." ; Країна щастя : "Ми теплом землі зігріті..." ; Щасливе
дитинство : "Я намалюю синє небо..." / сл. Н. Багмут ; Здрастуй, школо! : "Школо,
здрастуй, здрастуй, школо!.." / сл. В. Москвича.
63. Без пісні нема України : [пісні і вірші : для хор., анс. та сол. співу / сл.]
М. Олексієнко. — Дніпропетровськ : О. Ленський, 2011. — 135 c. : портр. ; 21 см. —
250 пр. — ISBN 978-966-2540-18-5. — [2011-247 Н]
Зміст: Красуля О. Без пісні нема України ; Довгожданні мої солов'ї : "Солов'ї
розспівалися в травні..." ; Моя Україно : "Живу для тебе у музиці й слові..." ; Здрастуй,
рідний мій краю : "Ніжна пісня дзвенить і лікує..." ; Прийшла весна : "І знов до нас
прийшла весна..." ; Пам'ятаємо всіх поіменно : "Стоїть у селі нашім братська могила..." ; Зустріч : "Садок біля хати росте..." ; Тебе ніколи не забуду : "Летять роки.
Летять роки..." ; Чорнобиль — незгоєна рана : "Жила Україна, не знаючи горя..." ;
Без пісні неможна прожить : "Полюбила пісню я з раннього дитинства..." ; Ми навіки
удвох : "Зорепад..." ; Школа мистецтв : "Крокуємо ми радісно до школи..." ; Дощик :
"Дощик сіється дрібненько..." ; Повертайся, сину : "Виглядає сина посивіла мати..." ;
Котики : "Принесла я отики..." ; Метелиця : "Розгулялась метелиця в нашому селі..." ;
Щасливе дитинство моє : "Замів сліди мого дитинства сніг...". — Бай А. Світанкове
село стоголосе : "Хочу я заспівати вам пісню..." ; Широчанка : "Поміж квітами,
поміж травами..." ; Село моє : "... над річкою...". — Логвіна Г. Зорепад ; Низький
уклін вам, ветерани : "Ідуть старенькі ветерани..." ; Люба, Любочка : "Я побачив
дівчину — схвилювалась кров...".
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64. Беза І. Вічний політ : [пісні : для голосу в супроводі фп. та без супроводу /
муз.] Ірина Беза ; [сл.] І. Бурдак. — К. : Фенікс, 2011. — 41 с. : портр. ; 20 см. — На
3-й с.: До 20-ї річниці незалежності України. — 100 пр. — ISBN 978-966-651-854-2.
— [2011-072 Н]
Зміст: Вічний політ : "В земне життя, де ластівки літають..." ; Дурман кохання :
"П'яніє від роз аромату..." : романс ; Даруй мені : "В моїх руках — твої долоні..." ;
Пісенний зорепад : "Мій пісенний зорепад..." ; Нам осталось : "... любить и верить..." :
романс ; Тебе не можна не любити ; Баронеса : "У циганського барона..." ; Тримай
мене : "Літневий дощ спіймав нас серед поля..." ; Льоном мати походила ; Кохання
слов'янки : "Накину на плечі барвистий платок..." ; Ципу-цип, мої курчатка ; Сонячний зайчик : "Струни гітари тихенько бринять..." ; Голубі фіалки : "... в лісі назбираю...".
65. Буковський М. О. Квітни, Волинь! : пісні, оброб. для хорів та вок. анс. :
[для співу без супроводу] / Микола Буковський. — Луцьк : ВМА "Терен", 2011. —
76, [1] с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISВN 978-966-2276-44-2. — [2011-263 Н]
Зміст: Отче наш ; Святий великомученику Юрію! : "Юрію! Святий великомученику Юрію!.." ; Святий отче чудотворче Миколаю! ; Пісня про найдорожче : "Земле наймиліша..." ; Радуйся, народе України! : "Гей, у чистім полі..." ; Гей, українці,
єднаймось! : "Вставай, український народе!.." ; Ми — діти вільного народу... ; Козачата : "Здолавши тенета хижацькі..." ; Пісня про Берестецьку битву : "Як під проводом Богдана..." ; Вінок із калини : "Гей, сплетемо, друзі..." ; Доброго ранку,
Україно! : "Тумани ще пливуть долинами..." ; Пісня про рідну землю : "Гей, гей, в
блакиті жайворон лине..." ; Стогін землі : "Стою на роздолі широкім..." ; Волинська
серенада : "Нічка маєвая гори покрила..." ; Пісня про Боремель : "Там, де Стир розкинувсь широко..." ; Вірні сини : "Ми служим чесно рідній Україні..." ; Живи Волинь, цвіти : "Земле ти наша священна!.." ; Летять на чужину лелеки : для нар. хору ;
Селище, моя святине! : "Де легіт колише хліба..." ; Журавлина пісня : "Журавлі ключами в вирій відлітали..." ; Балада про Лесин день : "Навколо все завіяло..." ; Волинський ліс : "Сповнений шелесту-шуму..." ; Солдатська похідна : "Марширує наша
рота браво!.." ; Вдови-солдатки : "... сивенькі лебідки!.." ; Заждіть літа : "Чому так
роки летять..." ; Балада про Кортеліси : "Поліський край..." ; Балада про червоні маки :
"Гримів жорстокий і смертельний бій..." ; Балада про Журавлиху : "Як петрівчана
нічка тиха..." ; Забути мати : "П'ятеро синочків виростила мати!.." ; Весняна ніч : "Ой
чарівниченько..." ; Чарівничка : "Ідучи плаєм в гори..." ; Березова алея : "Стрічались
ми з тобою у маю..." ; Ой, діброво зелена! ; Чому ти не вийшла? ; Вечірня пісня :
"Туман долинами лягає..." ; Осінні квіти : "Люблю я осінні квіти..." ; Дзвіночки :
"В зеленій діброві..." ; Лісова царівна : "Між терни й ожини..." ; Вже сад одцвів :
"...весна минула..." ; У розквіті маю ; А тебе немає... : "У веснянім гаю..." ; Відлетіли
роки ; Веснянка : "Тихо дзюркочуть..." ; Пісня Діда Мороза : "Я — Мороз! За моїм
повелінням..." ; Пісня про останній дзвоник : "Усміхнені діти..." ; День учителя :
"Нарядились клени..." ; Прощальна пісня : "В труді навчання учнівські роки..." ; Я ж
не знала... : "Ой мамцю, на хвилечку присядь..." ; Коханка : "У мене є дружина..." ;
Ой три Катрі : "... ще й Маруся..." ; Цілу зиму Гриць ходив / сл. М. Буковського ;
Обеліск : "Верба похилилась над ставом..." / сл. А. Карп'юка ; Материнське чекання :
"Похилився вечір..." / сл. П. Короля ; В казармі : "Вже день важких боїв погаснув..." /
сл. А. Фільова ; Пісня покинутого немовляти : "Мамочко, ненько моя..." / сл. М. Тимчака ; Серце просить : "Ми з тобою знайомі давно..." / сл. О. Криштальської ; Любов
— не квітка / сл. О. Богачука ; Розмова з батьком : "Де твоя могила, любий тату?.." /
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сл. З. Шульжук ; Прощавай, бувай! : "Надійшло..." / сл. невід. авт. ; Ти нас покинув... / сл. М. Богдановича ; Лисина : "Вже таке мені, дівчата..." / сл. Т. Коломієць.
66. Гарбар П. С. Музика весни у піснях Павла Гарбара : [поет.-пісен. зб. : для
співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / вірші] Надія Савицька. — Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2012. — 39 с. : портр. ; 21 см. — Перед вип. дан. авт.: Надія Артемівна
Савицька (Шеремет). — 100 пр. — ISBN 978-966-189-107-3. — [2012-065 Н]
Зміст: Музика весни : "Я почула музику весни..." ; Молитва : "Боже мій, у цей
нелегкий час..." ; Мамина печаль : "Чорнобривці квітнуть край стежини в сад..." ;
Середина літа ; Ти — моя єдина ; Чому гірчить полин : "Гіркий присмак літа з полиновим цвітом..." ; Я люблю... : "... його, мамо, люблю..." ; В ночі весняні... : "Дайте
мені, мамо..." ; Вінчальна : "Ти розкрий мені свої обійми..." ; В батьківській хаті :
"... зібралися знову..." ; Не знайду я дороги назад.
67. Герц М. М. Золотопад : пісні : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / муз.] Михайло Герц ; [сл.] М. Салай-Пак. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші,
2011. — 50, [1] с. : іл. ; 30 см. — Текст укр., рос. — 200 пр. — ISВN 978-617-531-033-5.
— [2011-237 Н]
Зміст: Золотопад: Мир Вам, добрі люди! : "Я доленьку свою просила..." ;
Рідний край : "Там, де бистрі ріки..." ; Золотопад : "Літо — наче дивний сон..." ; Кличе пам'ять... : "Сорок перший — чорний вершник..." ; Самотня душа : "На мокрім
асфальті листя..." ; У чарах білого дощу : "За моїм вікном — парк у подиві..." ; Літа,
наче дощ... : "... підступають..." ; Все это Бог : "Горы в дымке снеговой..." ; Жизнь
моя-реченька : "Волны катятся и катятся..." ; Белая лебедь : "Моя дочь — словно
белая лебедь..." ; Блюз дождя : "Что со мною приключилось..." ; Облака судьбы :
"Облака, словно лебеди белые..." ; Жінка дощу : "Я дощ не любила, і він про це
знав...". Янголятко: Україно моя : "Що для мене Україна?.." ; Рідна школа :
"Пам'ятаєш, мамо, як була мала..." ; Новорічна казка : "За вікном..." ; Долина
нарцисів : "Небо там цвіте, мов незабудка синя..." ; Катрусине дзеркальце : "Ранкове
ніжне сонечко заглянуло в віконечко..." ; Радость пополам : "Я радуюсь солнцу, я
радуюсь небу..." ; Рекітське сузір'я : "Заспівали трембіти..." ; Свято у бабусі : "Ми —
дівчата, ми — внучата..." ; Хмаринка : "Гляну в небо синє — заздрощі беруть..." ;
Сонечко : "Простягнуло сонечко..." ; Спи, моя дитинко : "Вже стомилась днинка
виглядать весну..." ; Смаглявка : "Очі — наче зорі в темну нічку...".
68. Горленко В. В. Марине : песни и романсы на стихи М. Цветаевой в сопровожд. гитары / Владимир Горленко. — Чернигов : Лозовой В. М., 2012. — 31 с. : ил.,
портр. ; 20 см. — В надзаг.: 120-летию со дня рождения М. Цветаевой. — 300 экз. —
ISBN 978-966-2765-03-8. — [2012-099 Н]
Содерж.: Над Феодосией угас ; Я с вызовом : "... ношу его кольцо..." ; Ты будешь : "... невинной, тонкой..." ; В Париже : "Шумны вечерние бульвары..." ; Кроме
любви : "Не любила, но плакала..." ; Лунатик : "Не думаю, не жалуюсь, не спорю..." ;
3 детские песни: Рождественская дама : "Серый ослик твой ступает прямо..." ; Колыбельная котенку : "Собаки спущены с цепи..." ; В зале : "Над миром вечерних видений..." / сл. М. Цветаевой ; Марина : "... ты цветик лесной..." / сл. Е. Ярмульской.
69. Гречківський М. Україно, співучий мій краю : зб. вок.-хор. творів : [для
хору (вок. анс.) з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / муз.] Микола Гречківський ;
[сл.] М. Гречківська. — Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. — 69 с. : портр. ; 30 см.
— Вид. коштом авт. — 500 пр. — ISВN 978-966-1502-33-7. — [2011-208 Н]
Зміст: Україно, співучий мій краю! ; Україна : "Задивилось небо синьооке..." ;
Ой ти доле — рідне поле : "Все життя прожить немало..." ; Пісня про Волочиськ :
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"В небосхилах всміхаються зорі..." ; Воєнний спомин : "Коли скроні твої посивіли..." ; Дві куми : "Посварились дві куми..." ; Бджоли : "Зацвітають пишним
цвітом..." ; Сподобався кум кумі ; Всміхаюсь матусі : "Квітучий край, дзвінке Поділля..." ; Подільські козаки : "Гарні козаченьки в нас на Україні..." ; Козача зрада : "Як
я садила айстри ранні..." ; Дві берізки : "В тихім парку край дороги..." ; Спалена, але
не скорена : "Здалека чорніла Канівка-село..." ; Збручанські береги : "Де збручанські
береги..." ; Поле волошкове : "Постаріли вже клени..." ; Покохала Василя : "Котить
місяць десь здаля..." ; Ходить криза по селі ; Закружляла в небі горлиця ; Василечки :
"Де Поділля чарівне..." ; Красне поле : "Прокинься, мій брате..." ; Мамине намисто :
"Заквітчалось намисто..." ; Крик лелек : "До землі прихилились лелеки..." ; Незабутня
хата : "Коли сонце надвечір сідає..." ; Мамин заповіт : "Життя відміряно роками..." ;
Пройду лугами : "... де роси сині..." ; Чи то милий так співає : "Біля саду проходила..." ; Мамина доля : "Похилилась яворина..." ; Матері-Вдови : "Злетіли роки страшні буремні..." ; Чужа війна : "Як вітер хвилі став гойдати..." ; Не сумуйте, мамо : "На
причілку хати розгойдались віти..." ; Школі — 45 : "В'ється шлях довкола..." ; Росте
калина біля хати ; Ой, піду я долиною ; Весільний вальс : "На землі стежин немало..." ; Диво-пастернак : "Щоб до столу круглий рік..." ; Молодість моя : "Стомився
день, вже вечоріє..." ; Дощ навпіл з сльозами : "Як дітей та розкида світом доля..." ;
Королева осені : "Листя падає багряне..." ; Музика нас єднає : "Рік за роком тривожним..." ; Родинне коріння : "Одна в житті світлиця-хата...".
70. Гринник О. І. Чорноморська хвиля : вірші та пісні : [для голосу без супроводу] / Олена Гринник. — Севастополь : Бакулін В. А., 2011. — 169 с. : іл., портр. ;
21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-97061-2-6. — [2011-161 Н]
Зміст: Дорога і свята Україна : "Багато є країн на світі..." ; День Матері : "Зелений травень свято нам приніс..." ; Символ України : "... червона калина..." ; Столиця
Держави : "Стоїть величаво столиця Держави..." ; Покрова : "Улюбленим було Покрови свято..." ; Козацька похідна : "Українського народу..." ; Герої Крут : "Було їх
триста хлопців юних..." ; Дев'яте травня : "Війна принесла горе і розлуки..." ; Вічно
молоді : "Голови схиліть, і серця, і квіти..." ; Шануймо Україну! : "Шануймо наші
історичні віхи..." ; Калинове гроно : "Калина червона..." ; Збройні сили України :
"Служать Україні милій..." ; Український чорноморський флот : "Рідна мати моя
Україно!.." ; Легендарне місто ; Рідна мати Україно ; Присяга : "Вже люди й небеса
почули..." ; Курсанти : "Гримлять оркестри, сонце в небі сяє..." ; Вірні завжди! :
"Вірність — то чудова риса..." ; Морська піхота : "Блискавично, сміливо і грізно..." ;
Костянтин Ольшанський : "Через Босфор і Дарданелли..." ; Ми завжди обороним :
"Штаб — це керівництво флоту..." ; Кличуть нас моря : "Нам завжди світять рідні
маяки..." ; Марш Військово-морського ліцею : "У Севастополі — сонячна днина..." ;
Я служу на кораблі : "Чорне море, ночі сині..." ; Бережемо Україну : "Ми —
радіоелектронна..." ; Нам потрібно небагато : "Нам потрібно зовсім небагато..." ;
Марш зв'язківців : "Будь спокійна, Україно..." ; Блексіфор : "Тренувальні походи..." ;
Військові музиканти : "Блищать на сонці труби..." ; Свято ВМС : "Готові до нової
ери..." ; Флотська лірична : "Любим наше Чорне море..." ; Чайка білокрила : "Ти
літаєш без межі..." ; Матроські ночі : "Мрії молодих — крилаті..." ; Червоні вітрила :
"Легенда про червоні паруси..." ; Ніжна мова кохання ; Дочекайся милого : "Ой за
гаєм, гаєм..." ; Лебеді білі : "Ви — наче диво білосніжне..." ; Співай, моряк! : "Далеко
рідна біла хата..." ; Чекай, кохана, моряка! : "Наш корабель на якір став..." ; Пісня
моря : "Казку моря мені розказали..." ; Ассоль : "Не знала Ассоль материнської ласки..." ;
Життя, мов чайка : "Білі катери по Чорному морю..." ; Біля моря : "Де біля моря гу52

ляють двоє..." ; Чорне море : "... вабить нас до себе..." ; Майбутні моряки : "Живемо
біля Чорного моря..." ; Любити Вітчизну свою : "Хочу любити всім серцем..." /
сл. авт. ; Мати наша — сивая горлиця / сл. Б. Олійника ; Рушники : "Ще із дитинства
запам'яталось..." / сл. С. Галябарди ; Молитва українського юнака : "Всевишній Боже,
світа володарю..." / сл. В. Переяславця ; Повстанець упав : "Останній набій і обірване: Сл-а-в-а!.." / сл. З. Красівського ; Свобода і честь : "Одвіку жили у народі..." /
сл. В. Мороза ; Рідний край : "Під рідним небом жайворон співа..." / сл. М. Петріва ;
Батьківський заповіт : "Ти можеш навчитись чужого звичаю..." / сл. Р. Братуня ; Мова солов'їна : "Соловейко на калині у зеленім гаї..." / сл. В. Сірка ; Не цурайтесь мови : "... мови тата й мами..." / сл. Р. Завидовича ; Єдина Україна : "Нехай ніхто не
половинить..." / сл. Д. Чередниченка ; Щасти тобі, Україно! : "Співуча моя Україно..." / сл. О. Наказного. — Оленєва Т. Про флот ми мріяли : "Заграли сурми вранці
у похід..." / сл. О. Гринник.
71. Гумінілович С. В. (1917—1985). "Ні, я забуть тебе не міг" : зб. вок. творів,
присвяч. 95-річчю від дня народж. композитора : навч. посіб. : [для голосу в супроводі фп.] / Степан Гумінілович ; упоряд., авт. вступ. ст. Г. Карась ; Прикарпат. нац.
ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т
ім. В. Стефаника, 2011. — 71 с. : портр. ; 29 см. — В кн. також музикознав. ст. про
композитора. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Вид. коштом упоряд. — 100 пр. —
ISВN 978-966-640-313-4. — [2011-199 Н]
Зміст: Мрійлива ніч ; Бог : "... наповнив фіолетом вечір..." ; Я тут — Ти там :
"Сумно мені без тебе..." ; До Тебе я хочу знов іти : "Перший раз прийшла тоді весна
до мене..." ; Пливи моя туго : "Відбилося небо у дзеркалі вод..." ; Сніжинка : "Сонне
плаття стелить скатерть..." ; Весна : "Із золотом сонця, в розсипаних косах..." ; Тінь :
"Вечірній сумерк стукнув до вікна..." ; Спомин : "Чому це не вічно тривало..." ; Вона
не прийде : "З високих сивих Апеннін зійшла заквітчана весна..." ; Галльо : "Є на
світі різне лихо, що до часу сидить тихо..." / сл. Ю. Форися ; Усе на світі минає :
"Ішов він до дівчини..." / сл. Б. Бора ; Байдужі : "Хоч приходимо ніби байдужі..." /
сл. А. Курдидик ; Як ніч : "... покриє землю тихим сном..." ; Сон : "Ніч чарівна ясні
зорі світять лиш мрійно нам..." ; Останнє танго / сл. Л. Яблонського ; Мале дівча :
"Пам'ятаєш дні весни в парку де бузки цвіли..." ; Лист : "Колись любов носила до нас
листи..." / сл. Д. Іванчук ; Ні, я забуть Тебе не міг / сл. В. Сосюри ; Квітнуть каштани : "... й бузок..." / сл. О. Ющенка ; Будь зо мною : "Люблю Тебе я від літ..." ; Ти не
знаєш : "Так до болю, до болю тужно..." ; Фонтан : "... чи пам'ятаєш ти фонтан..." /
сл. М. Тарнавської ; Осінь : "Метелики у травах, а осінь вдалині..." / сл. невід. авт.
(Ріміні, Італія).
72. Дарую людям пісню : [зб. пісень : для співу в супроводі фп. та хору без супроводу / сл.] Д. Луценко. — К. : Муз. Україна, 2011. — 237, [2] с. : портр. ; 30 см. —
Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр.
"Укр. кн." 2011 р. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-18-4 (у паліт.). — [2011-235 Н]
Зміст: Шамо І. Україно, любов моя! : "Як не любить тебе, Україно..." ; Києве
мій! : "Грає море зелене..." ; Наддніпрянські вечори : "Тиха блакить..." ; Мріє моя :
"Тільки ранок в степу..." ; Сама я не знаю : "Від спеки озерце..." ; Осіннє золото :
"Багряний лист, як цвіт, кружля..." ; Пісня серця : "Ти колихала, мамо, мене..." ; Романтики : "На світанку..." ; Фронтовики : "Ми з тобою давно..." ; Пісня суворих літ :
"Над Дніпром нерівний бій..." ; Дівоча : "Ой за вікном легкий туман поплив..." ;
Чебреці : "Над лугами неозорими..." ; Ой пливи, вінок : "Вечір на хвилях дніпрових..." : баркарола ; Яблуневий цвіт ; Не шуми, калинонько : "День згаса за обрієм..." ;
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Зозуленька : "Закувала зозуленька в лузі..." ; Зачарована Десна : "Розшумілись луги..." ; Незабудка : "Над землею ніч..." ; Балада про братерство : "Мені здається, ніби
вдалині..." ; Стоїть над Волгою курган ; Пісня про щастя : "В сад вишневий стежка
пролягла..." ; Чом шуміли смереки : "Між високих скель і полонин..." : з "Карпатської сюїти" : для хору без супроводу ; Карпати : "Де синії гори..." : для хору без супроводу ; Веснянка : "За селом широким у травневі свята..." : для хору без супроводу. — Майборода П. Рідна земле моя ; Прощання : "Виткало сонце китайку червону..." ; Їй було вісімнадцять. — Пашкевич А. Народе мій! : "... твої діла..." ; Батьківщино кохана : "Ти мене сповивала..." ; Ой ти, ніченько ; Ночі : "... блакитні, як
льон..." ; Любисток : "Край вікна любисток..." ; Хата моя, біла хата ; Гуси летіли :
"Гуси в далекий вирій летіли..." ; Мамина вишня : "Знову наснилось дитинство..." ;
Пісня про хліб : "Мене в дитинстві вітер колихав..." ; Фронтові побратими : "Часто
сняться вам села у громах і пожежах..." ; А мати ходить на курган : "Коли весною
зацвіте..." ; Пісня Волині : "Ти у гаях, озерах і долинах...". — Мясков К. Я йду по
рідних вулицях : "Шумить на кручах казкою..." ; Пісня вірності : "Знову прилинув з
теплими днями...". — Білаш О. Вечір над Дніпром : "Листям шумить Володимирська гірка..." ; Над прозорою криницею ; Осіння пісня : "Осінь в саду розлилася..." ;
Солдати : "Сивіють хлібів перекати...". — Дремлюга М. На Дніпрі : "Хвилі хлюпочуть грайливі...". — Поклад І. Недолюблене кохання : "Біла Тиса..." ; Як я люблю
тебе. — Свєчніков А. Липневий вечір : "... прощався з рікою...". — Жуковський Г.
Українська баркарола : "Буйно над Ворсклою верби старі...". — Верменич В. Де ти,
де ти, любов? : "Зорі в небі цвіли..." ; Неспокій : "Вже над містом вогні...". — Гембера Г. Квіти кохання : "Білі ромашки...". — Гомоляка В. Жоржини : "Вдома посадила...". — Кос-Анатольський А. Шумлять смереки : "... в дальній стороні...". — Левицький О. Калинове щастя : "Біля Ворскли шумить...". — Віленський І. Колискова :
"Лине вечір з-за Дніпра...". — Марченко І. Сивина : "Ти поглянь — лебедині міста...".
73. Дем'янюк О. В. Соняшник : [пісні для дітей : для співу в супроводі] / Оксана Дем'янюк. — К. : Муз. Україна, 2011. — 79, [1] с. : іл., портр. ; 22 см. — 300 пр.
— ISМN 979-0-707527-17-7. — [2011-254 Н]
Зміст: Соняшник : "... квітка загадкова..." ; Дивний пірат : "Якір підіймає..." ;
Вчителька : "Дзвоник кличе: "Дзінь-дзілінь!"..." ; Осінь : "Тепле літечко пішло..." ;
Диско, диско, диско! : "Танцюй-танцюй, танцюй-танцюй..." ; Мишенятко : "Маленьке мишенятко..." ; Мій дідусь : "Кажуть мама й тато..." ; Дивний птах : "Велика та
кругла наша земля..." ; Зима : "Давно, що на деревах..." ; Чобітки : "Ой не знаю що
робити..." ; З 8 Березня! : "Тихо дощик все іде..." ; Рушничок : "Вишивала, вишивала..." ; Люба зірочка : "Заглядає у віконце..." ; Вишеньки : "У садочку, у садочку вишенька цвіла..." ; Канікули : "І ось канікули, яких ми так чекали..." ; Що ж таке школа? :
"На майданчик не піду я..." ; Замок Мистецтв : "Ти вір у диво — і диво буде..." ; Колискова для Анюти : "Запрошу у гості я ніченьку..." / сл. авт.
74. Деркач М. В. Моя планета : песни : [для голоса с букв.-цифр. обозн. парт.
сопровожд.] / Михаил Деркач. — Донецк : Лебедь, 2007. — [155] с. : ил., портр. ;
30 см. — ISBN 966-508-414-3 (в пер.). — [2011-081 Н]
Зміст: Алена : "У Алены брови черны..." ; Ах, гитара! : "Как зима на меня не
старалась..." ; Бумажный храм : "Когда-нибудь я свой построю храм..." ; Вечный
полет : "Я тебя придумала любя..." ; Голуби детства : "Не трехпалый, но все же —
свист!.." ; Голубка : "Позовешь — отзовусь!.." ; Два берега : "Жизнь похожа порой
на смешную пародию..." ; Замкнутый круг : "Давай с тобою помолчим..." ; Запретный
плод : "... И горек он, и сладок..." ; Золотой каприз : "Дело к осени идет..." ; Курьер54

ский : "Зачем сказали, что согласны?.." ; Любовь к тебе : "Как прекрасно нынче лето..." ; Мелодия дождя : "В этом мире, любимый друг..." ; Мишель : "Я жду, когда
придет апрель..." ; Мой причал : "Отпусти меня, Черное море..." ; Море счастья :
"Нас море встречало лазурным рассветом..." ; Музыка : "Мелодия звучит для тех, кто
слышит..." ; Наследство : "Излом реки, тропинка, стрекоза..." ; Нежность : "Напиши
мне, что дождь с утра..." ; О добре : "Я напою негромко о добре..." ; Оксана-Сашка :
"Осень, за что обидела ты лето..." ; Откровение : "Ты знаешь, как люблю я осень?.." ;
Первая любовь : "Туманным разумом согрета..." ; После : "Все в охапку — платочки,
кепочки..." ; Розы в снегу : "Самый первый снег пушистый..." ; Романс : "Пять тысяч
солнц в одной твоей улыбке..." ; Свеча сгорела : "Сегодня мы с тобой расстались..." ;
Синий май : "Уверен: глупо все менять..." ; Снегири : "Вот и пыжатся вновь снегири..." ; Тайна : "Ты и молитва, и восторг, и тайна..." ; Три слова : "Я так робко просила три слова сказать..." ; Цыганка-ночь : "... к окошку подошла..." ; Я звезды дарю
тебе : "Ночью Ай-Петри светится..." / авт. слов не указан ; Жар-птица : "Мне постоянно
стала сниться..." ; Запереть бы душу на замок : "Горечь поражений и потерь..." ;
Сбежавший сон : "Я заварю на травах терпкий чай..." ; Странный прохожий : "При
встрече притворюсь, что незнаком..." / сл. Ю. Лебедя ; Метель : "... бесилась за окном..." / сл. Ю. Коноша.
75. Дніпровські мелодії : пісні [херсон. композиторів : для співу в супроводі і
без супроводу / сл.] В. Гайдамака. — Вид. 2-ге, доповн. — Херсон : Херсон. міська
друк., 2010. — 42, [1] с. : іл. ; 30 см. — 100 пр. — ISВN 978-966-1510-44-8. — [2011-116 Н]
Зміст: Печериченко Л. Стоїть величаво Херсон над Дніпром : (Гімн Херсону) ;
Люблю я неньку Україну : "Моя земля, мій любий краю!.." ; Лист емігранта в
Україну : "Любі українці, я до Вас звертаюсь..." ; Козацька Тягинь : "Лунають пісні
над Тягинню..." ; Херсонські куранти : "Про широкий Дніпро..." ; Очарован... ; Море
поет : "Море шумит, ветер гудит..." ; "Артек" — наша гордость! : "Кто в "Артеке"
солнечном побывал..." ; Чудная пора : "Осень золотая на дворе стоит..." ; Прийшла
весна : "Весна, весна! Прийшла весна..." ; Почему нога болит : "Вам секрет открою
свой..." ; С Новым годом! ; Мышкин Новый год : "Устроим мы веселье...". — Коренев С. Голубые глазки : "Девушки, как ягодки красивы...".
76. Долженко А. Г. Мелодии весны : нот.-муз. кн. : [для голоса с букв.-цифр.
обозн. парт. сопровожд. / муз. и сл.] Александр Долженко. — Изд. 2-е, стер. — Луганск : Виртуал. реальность, 2011. — 110, [1] с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978966-492-228-6. — [2011-151 Н]
Содерж.: Мелодии весны : музыкально-поэтический цикл: Сказка весны : "Как
ласки любимой, пусть мне приснится..." : вальс ; Весна : "... к нам приходит внезапно, нежданно..." : вальс. — Мелодии лета : музыкально-поэтический цикл: Летний
рассвет : "Рассвет забрезжил теплый над полями..." ; Летний вечер : "Темнее стали
небеса..." : танго. — Мелодии осени : музыкально-поэтический цикл: Новоселье
осенней поры : "Золотые отметины осень..." ; Осень : "Обнажился ствол старой осины...". — Мелодии зимы : музыкально-поэтический цикл: Зимнее утро : "От улыбки
утренней зари..." ; Зимний вечер : "Алмазно-нежной россыпью искристой...". — Мелодии любви : музыкально-поэтический цикл: Ты : "... немного на зиму похожа..." ;
Море и ты : "Пенясь прибоем, все плещется море...". — Музыкальные этюды : музыкально-поэтический цикл: Летние березы : "В мелких каплях дождя, чуть качаясь
березы..." ; Весенняя слива : "Расцвела за околицей слива..." ; Осенний клен : "Листик клена желтенькой ладошкой..." ; Зимняя береза : "Кругом такая белизна...". —
Настроения в звуках : музыкально-поэтический цикл: Отдых : "Хорошо вечернею
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порою..." ; Облачко : "... первого снега белей..." ; Озарение : "Задумчиво стоят густые
травы..." ; Зеленая весна : "Шумят зеленея весенние травы...". — Философские мотивы : музыкально-поэтический цикл: Словом звуком и штрихом ; Родных пейзажей
красота. — Почему скрипит снег? : (сказоч. опера : в 17 ч.) : либретто ; клавир /
сл. авт.
77. Долженко А. Г. Музыка моей жизни : нот.-муз. кн. : [для голоса с букв.цифр. обозн. парт. сопровожд.] / Александр Долженко. — Изд. 2-е, стер. — Луганск :
Виртуал. реальность, 2011. — 74, [1] с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-492227-9. — [2011-152 Н]
Содерж.: Русские музыкальные произведения: Музыка весны : музыкальнопоэтический цикл: Приход весны : "Еще кругом лежат снега..." ; Кудрявый май : "... в
цветы одел поляны...". — Музыка лета : музыкально-поэтический цикл: Перволетье :
"... июньским теплом..." ; Август : "Выйдешь к речке утром рано...". — Музыка осени : музыкально-поэтический цикл: Приход осени : "Осенней нежной грустью очарованный..." : романс ; Ранняя осень : "... на ветви спустилась...". — Музыка зимы :
музыкально-поэтический цикл: Зимняя ночь : "Кусты крушины белыми кораллами..." ;
Зимний рассвет : "Заалела полоса зари...". — Капли : музыкально-поэтический цикл:
Полет : "Капелька с ладошки..." ; Жизнь : "Светящейся точкой с ладони моей..." ;
Единение : "Малые капельки точат скалу..." ; Любовь : "Луч солнца росинку вдруг
поцеловал..." ; Таяние : "Как в любви признание...". — Родной город : музыкальнопоэтические этюды о городе: В небольшом Алчевске : "... догорает лето..." ; Ночной
Алчевск : "Спит ночной Алчевск, в окнах свет уж погашен..." ; Мой Алчевск : "Неприметным кольцом обозначен..." : вальс ; Самый лучший на Донбассе город : "Ты
всегда неповторимо молод..." : Родина : "Люблю я Родину свою...". — Українські
музичні твори: Нічна річка : "Нічка темна, наче та пташина..." ; Осінній вечір : "На
траву лягають тіні сині..." ; Струмок : "... веселий, неслухняний..." ; Дощик : "... не
хоче вщухати..." ; Після дощу : "Припинився дощ раптово...". — Новогодняя сказка :
(сказоч. оперетта : в 4 ч.) : либретто ; клавир / сл. авт.
78. Долженко О. Г. Пісні мого життя : кн. укр. муз.-поет. творів : [для голосу
без супроводу] / Олександр Долженко. — Луганськ : Віртуал. реальність, 2011. — 26,
[1] с. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-492-267-5. — [2012-027 Н]
Зміст: Пісні мого життя : "... рушник барвистий..." ; Рідна природа моя українська! ; Україна : "Моя пісенна Україна..." ; Рідна хата : "Як струмочок стежинонька
в'ється..." ; Мій край Луганський... : "... Ясні ночі..." ; Українська мова : "Хай прекрасна мова, мова калинова..." ; Кохання : "Я побачив тебе ненароком..." ; Черемха :
"Зацвіла черемха..." ; Нічна річка : "Нічка темна, наче та пташина..." ; Струмок :
"... веселий, неслухняний..." ; Дощик : "... не хоче вщухати..." ; Після дощу : "Припинився дощ раптово..." ; Ромашки : "На блакитну неба скатертину..." ; Колискова :
"Бачиш сонечко сідає..." ; Клен : "Стали жовтими долоні клена..." ; Берізка : "Стоїть
засмучена берізка..." ; Осінній вечір : "На траву лягають тіні сині..." ; Калина :
"У червоному намисті..." ; Яблунька : "... у літньому вбранні..." ; Зима : "Тихесенько
зима прийшла...".
79. Емельянов А. П. Песни и романсы Александра Емельянова на стихи Ирины Найдовской. — Днепропетровск : Алексей Ленский, 2012. — 67 с. : портр. ; 29 см.
— 50 экз. — ISBN 978-966-2540-38-3. — [2012-091 Н]
Содерж.: Лунная соната : "В моей душе звучало фортепьяно..." ; Весенний
вальс : "Тихо спят облака, словно малые дети..." ; Старое вино : "Когда весна дарила
мне обятъя..." ; Веселая песенка : "Посмотри на меня ласково..." ; Ночь бывает раз56

ною : "Ночь бывает темная..." ; Шуточная : "Не забыл полянку я..." ; Люблю гитару :
"Люблю шальную я гитару..." ; Не рассказывай мне : "Ты, подруженька, мне не рассказывай..." ; Колыбельная : "Спи, моя ласточка, спи, моя птичка!.." ; Снежинка :
"Говорят, что снег — как вата..." ; Осеннее утро : "За туманом прячет утро..." : вальс ;
Чтобы ты была счастливою : "На закате солнце спрячется..." ; Отцвели весенние
цветы : "Лист кленовый, словно в колыбели..." ; Ёкнуло сердечко : "Над раскрытой
книжкой рыжий чуб торчал..." ; Вальс при свече : "Тихий вальс заблудился в ночи..." ; Извини, березка : "Над землей зари полоска..." ; Золотокрылая : "Березонька
осенняя..." ; Слова и музыка : "Стихи для Вас пишу я в этот раз..." ; Но только Вам я
не скажу... : "Я помню Вас в сиянии луны..." ; Призрачное счастье : "Ты подарил мне
пыл последней страсти..." ; Не для меня : "Горит румянцем алый цвет и опадает..." ;
Бабье лето : "Шептала осень теплые слова..." ; Звоните мне : "Я помню Вас в сиянье
ночи..." ; Скрипка за стеною : "Бросая в окна темные улыбку..." ; Все было так :
"... как я скажу..." ; Парит в ночи мелодия любви ; Откровение взгляда : "Помню, как
сейчас..." ; Цветы роняют лепестки ; Опять зима : "... готова на разлуки..." ; Быть
хочу с тобою рядом ; Последняя свеча : "Еще звоню тебе — хочу твой голос слышать...".
80. Євтушенко М. В. Мій рідний краю, я тобі співаю : зб. пісень : [для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Микола Євтушенко. — Суми : Мрія, 2011. —
103 с. : іл., портр. ; 29 см. — Текст укр., рос. — 150 пр. — ISВN 978-966-473-061-4.
— [2011-109 Н]
Зміст: Мій рідний краю, я тобі співаю: Столиця гетьманів : "Місто на схилах
Есмані..." / сл. М. Гурця та А. Бойка ; Роде мій прекрасний : "Роде ти мій красний,
мій прекрасний роде..." ; Глухів чарівний : "Чудове місто — гордість України..." ;
Сонце і Земля : "Земля і Сонце, Сонце і Земля..." ; Пісне моя тополина : "Росте тополя в полі край долини..." ; Над зоряним краєм : "Район Конотопський, умитий ставами..." ; Моє село : "Село моє стареньке край дороги..." / сл. О. Качан ; Пісня про
Глухів : "Понад тисячу літ над рікою Есманню..." / сл. В. Раєвського ; Глухівський
вальс : "Все тут близьке і знайоме, як би забуть не хотів..." / сл. М. Гурця ; Глуховский вальс : "В маленьком городе голос столетий..." ; Вальс каштанов : "В белом
саду, в белом саду звездное небо распахнутых окон..." / сл. А. Мироненко ; Земляки :
"Всі ми родом із цього села. Ми росли тут, навчались, мужніли..." / сл. І. Печеного ;
Світоч познань : "У Глухові сивім твої корпуси..." / сл. В. Висоцького ; Акварель :
"Художник писал акварели..." / сл. А. Шавлова ; Марьинская осень : "Листва покрыла золотом аллеи..." / сл. О. Саранских ; Пісня про рідне село : "Село наше миле, на
рідній Вкраїні..." / сл. Н. Бартош ; Старый дом : "... утопает в саду..." / сл. Ю. Штыки.
Тюльпани біля обеліска: Тюльпани біля обеліска : "Білі журавки на крилах..." /
сл. О. Качан ; Пам'ять : "Знову батькові ніч, як безодня..." / сл. М. Гурця ; Фронтовики, носите ордена / сл. М. Разаева ; Оркестров медь : "Года уходят, так немного..." ;
Живущим и ушедшим — слава! : "В траурном убранстве место скорби..." / сл. О. Саранских ; Солдати, солдати : "Стоять обеліски, кургани стоять..." / сл. І. Печеного ;
Мы — опаленные войной : "В чужой стране, на тропках узких..." ; Память об Афгане : "Идут с войны домой солдаты..." / сл. Ю. Кабыша. Рушникова доля: Пісня
про рушник : "Дала мати рушник, де троянд пелюстки..." ; Мамо моя мила : "Моя
хатино, біла моя хато..." / сл. О. Качан ; Я до тебе горнусь : "Так вже, мамо, ведеться
у нашім житті..." ; Рушник материнський чарує мене : "Коли я в дорогу ішов по
весні..." ; Василеве поле : "Ти поклич нас, брате, до своєї хати..." / сл. М. Єрохи ;
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Сіроока красуня : "Милі очі і посмішка дивна..." ; Багатство у наших роках : "Як
приємно зустрітися, брате..." ; Ми з тобою, Надю! : "Навесні в садочку вишня розквітає..." / сл. І. Колтакової ; Будь щаслива, доню! : "Запашна квіткова повінь червня..." /
сл. Г. П'явки. На двох одне кохання: На двох одне кохання : "Затягнуло небо синім
оксамитом..." / сл. П. Товстухи ; Золоте весілля : "Золотим весіллям називають..." ;
Квіти кохання : "У весільні сукні наречені листячко любистку зашивають..." / сл. Г.
П'явки ; Лелеча вірність : "Летіли лелеки за море далеко..." ; Голуб без голубки не
воркує : "За вікном на гілочці калини голубок з голубкою сидить..." ; Танго : "Десь
мелодія тихо в синіх плесах зітха..." ; Королева квітів : "Де узяла ти кольору такого..." ; На ярмарку : "Привела на ярмарок старенького мужа..." ; Калинова сопілка :
"Бравий легінь біля тину на сопілку грає..." ; Вишенько-вишня : "У садочок вийшла з
милим погуляти..." ; Згадай мене : "... у тихий вечір..." / сл. О. Качан ; Спалах любові : "Я піду по стежках молодої любові..." ; Дивна осінь : "Ходить осінь в гаях,
ходить по діброві..." / сл. М. Єрохи ; Сон : "Ти прийшла до мене уві сні..." / сл. В.
Третяка ; Звон души : "Эх, гуляй, душа, звени, как гармошка, как гитара..." ; Песня
лета : "Сердце пляшет, струны рвутся..." ; На дне бокала : "... одиночество. До капли
выпито вино..." ; Кладкою йшла : "Пахнуть солодко білі лілії..." / сл. А. Мироненко ;
Дарите женщинам цветы / сл. М. Разаева ; Краплі на вікні : "Чому, скажи, я втратила
тебе..." / сл. Т. Ляшенко ; Поверь : "Сгорит закат. Наступит ночь, повеет ветром с
гор..." ; Небывалая краса : "Что с тобой, моя любимая? Почему в глазах печаль?.." /
сл. О. Саранских ; Проста причина : "Це не вперше над рікою я вдовж берега іду..." ;
А мені все одно : "За вікном снігопад — білий вісник зими..." ; Падає листя : " ; Падає, падає, падає, падає, листя..." / сл. В. Раєвського ; Я сердце свое не делю / сл. М.
Разаева ; Гуляйте, заметілі : "Зима десь забарилась, заблукала в холодному північному краю..." / сл. Ю. Кабиша ; Під крилом журавля : "Зацвіли в садочку вишні, далеч
сонячна ясна..." / сл. М. Єрохи ; Квітка щастя : "Квітку щастя шукав..." / сл. Г. Говара ; пер. з білорус. М. Єрохи ; Прощанье : "Ушла в душе ты к никому..." / сл. Н. Будишевского ; Отпусти меня, печаль / сл. Т. Евдаковой ; Голос романса : "Белые своды, рояль у камина..." ; Любовь не делится на части ; Подарила мне запах луны ;
А вишни падают : "... поспев..." ; Красный конь : "Плывет туман, стою на берегу..." ;
Белые крылья : "Мы в танце кружились с тобой..." ; Хрустальная слеза : "Мы снова
встретились случайно..." ; Таинственный романс : "Давай зажжем на елке свечи..." ;
Твои глаза : "Айлазанью южной расплескалось море..." / сл. Ю. Штыки. Шкільні
мотиви: Шкільний вальс : "Чисте небо, пух тополі, наче сніг..." ; Колискова : "Ніч
пливе до нас в хатинку, люлі, люлі, спи, дитинко..." ; На турнірі : "Знов королі
воювати збираються..." ; Ни к чему гадания : "Эй, цыганка, брось гадать..." / сл. В.
Раєвського ; Вчителько, мамо моя : "Стукає в шибку гілка тополі, знову на дворі
весна..." / сл. Т. Ляшенко ; Не забуть мені ніколи : "Відшуміли, відлетіли молоді мої
літа..." ; Моє щастя земне : "Вже гілкою березня стукає в шибку весна" / сл. М.
Єрохи ; Шкільна дорога : "Багряна осінь в вікна заглядає..." ; Наша мила, рідна мово :
"Чарівна, мила, рідна мово..." ; Принцеса : "Яриночко, Яриночко, маленька ти принцеса..." / сл. О. Качан. Я пропоную тост: Пісня курсанта : "Не журись, курсанте,
зазирни в майбутнє..." / сл. П. Товстухи ; А соняхи цвітуть : "... за тином на городі..." ; Я пропоную тост : "Я келих підніму з вином червоним..." / сл. О. Качан ;
Возвращение : "Хорошо после взрослых дорог..." / сл. В. Золотарева ; У каждого —
своя дорога : "Дано нам жить, какая малость!.." / сл. Н. Подольной.
81. Заболотна-Місецька Л. М. Я повернусь... : [пісенник : для співу без су58

проводу] / Лариса Заболотна-Місецька. — Вінниця : Книга-Вега : Вінниц. обл. друк.,
2010. — 65, [2] с. : іл., портр. ; 20 см. — На тит. арк.: 85 років Томашпіл. р-ну Вінниц. обл., 1923—2008. — 500 пр. — ISBN 978-966-621-460-0. — [2011-232 Н]
Зміст: Розквітай, Томашпільщино : "В цю знаменну річницю вітаєм тебе..." ;
Моя рідна земля : "У весняній порі сонце зійде..." ; Як я на чужині : "Хай є на чужині
ті землі чарівні..." ; Дружба навіки : "Хай минають роки, дружба хай навіки..." ; Додому : "Не раз далеко я від дому від'їжджала..." ; Вапнярка : "Це не місто, не село, та
дитинство тут пройшло..." ; Цвітуть твої квіти : "Скільки на світі чудових цвіте різних квітів..." ; Донечці : "Роки летять, летять — ми їх не помічаєм..." ; Листопад :
"... Чудова осінь, золота..." ; Де ж та весна? : "Як хочу знову я відчути те кохання..." ;
Колоситься пшениця : "Колоситься у полі пшениця, сяє сонцем хлібець на столі..." ;
Перші сніжинки : "Холодний вітер по щоці, перші сніжинки у руці..." ; Зимні вечори : "Дитинство пригадала, пісні, які співала..." ; Не мети, хуртовина : "Вже нарешті все ж прийшла до нас зима..." ; День Валентина : "І в негоди час окриляє нас..." ;
Як доля єдина : "Як калина відцвіла в саду..." ; Перший вальс : "Ця музика звучить
наче лише для нас..." ; Вже весна : "... надворі весна..." ; Цвіте терен : "... край дороги,
листя опадає..." ; Чому не дзвониш? : "Мій телефон мовчить, чомусь мовчить всі
дні..." ; Ти не зберіг : "Як довго я тебе, як довго я чекала..." ; Дивний сон : "Мені
приснився дивний сон: шепоче осінь за вікном..." ; Нехай мине розлука : "Зорю кохання і любові запали..." ; Вербиченька : "У дзеркалі ставка милується верба..." ; Не
сумуй : "Ясне сонечко сяє, рідну землю вітає..." ; Ти моє кохання : "Скільки днів
прожив я без тебе на самоті..." ; Останній дзвінок : "Знов у школі продзвенить останній дзвоник..." ; Рідний дім : "Скільки різних доріг я пройшла!.." ; Спинися на хвилинку : "Біжать літа, минають, назад не повертають..." ; Я повернусь : "Я, наче пташка в небесах...".
82. Заболотна-Місецька Л. М. Яблуневий цвіт : пісенник : [для голосу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / Лариса Заболотна-Місецька. — Вінниця : КнигаВега, 2011. — 67, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-621-481-5. —
[2011-099 Н]
Зміст: Край дитинства : "Там, де трава, росте трава, шумить трава..." ; Містокрасень : "Над широким могутнім Дніпром..." ; Моє село : "... до тебе я повернусь
знов!.." ; Шкільна стежина : "Нехай у пам'яті завжди буде стежина..." ; Найдорожча
людина : "Хоч немало хороших і щирих людей на цім світі..." ; Десь там дитинство :
"Пролетіли роки непомітно..." ; Білий вальс : "Білий танець звучить — я намірилась
вже..." ; Яблуневий цвіт : "Зацвіла знов яблунька в моїм саду..." ; Для тебе :
"Я пам'ятаю твої руки, твої губи..." ; Струни кохання : "Вірю, кохання ще не
відцвіло..." ; Чому це так? : "Як тільки я на самоті — згадаю знов твої пісні..." ; Не
знаю я : "Зовсім чужі ми знов зустрілись..." ; Про тебе мрію : "Ти пройдеш — я дивлюсь вслід, зачарований стою..." ; Ой, гриби, грибочки : "Як якось я влітку по гриби
пішла..." ; Не пробачу : "Тільки танго прозвучало — вже Іванко йде..." ; Зорі на небі :
"... роса під ногами..." ; Не сумуй, калина : "Зростала калина, зростала дівчина..." ;
Грай, музико! : "Я червону стрічку в свої коси заплету..." ; Голуби : "Дивлюсь вслід я
закоханій парі..." ; Ой, якби ж я знала : "Тече річка, тече бистра, а куди не знає..." ;
Ти мене не питай : "... як жила я без тебе..." ; Валентина День : "У Валентина День
пострічалися торік..." ; Ти моє кохання : "Скільки днів прожив я без тебе на самоті..." ; Літо пролетіло : "Шкода, що літо пролетіло..." ; Журавлина пісня : "Ллється
пісня, ллється пісня журавлина..." ; Вийду в час вечірній : "Заросла бур'яном стежка
край дороги..." ; Осінь життя : "Осінь засипала землю всю листям багряним..." ; Свя59

тий оберіг : "Як часто у сни ти приходиш, край мого дитинства..." ; Сенс життя : "Як
же довго цю долю свою я чекала..." ; Бережіть землю : "Чисте небо, ясне сонце — це
твоя Земля...".
83. Закохані в небо : 150 пісень про авіацію : [для голосу без супроводу / упоряд.: Я. В. Козачок та ін.] ; за ред. М. С. Кулика ; Нац. авіац. ун-т. — К. : Вид-во Нац.
авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2011. — 468, [7] с. : іл., портр. ; 21 см. — Присвяч. 80-річчю
Нац. авіац. ун-ту. — Текст укр., рос. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-598-682-9. —
[2012-078 Н]
Зміст: Злотник О. Гімн авіаційного університету : "Ми не забудемо повік..." /
сл. О. Вратарьова. — Хайт Ю. Авиационный марш : (Все выше и выше) : "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…" / сл. П. Германа. — Хавтан Е. Аэроплан /
сл. Патрушева С. — Макью Д., Болотин С., Сикорская Т. Бомбардировщики :
"Был озабочен очень воздушный наш народ...". — Фрадкин М. Воспоминание об
эскадрилье "Нормандия-Неман" : "Я волнуюсь, заслышав французскую речь..." /
сл. Е. Долматовского ; Там за облаками / сл. Р. Рождественского. — Зуев А. Летчик :
"Словно летчик, подбитый падаю в море..." / сл. О. Горшкова ; Морошка : "Эх, да не
калина, эх да не рябина..." / сл. П. Фурманского ; Не помнил я, куда летел… /
сл. Ю. Кукина ; Самолет : "Споем, пилот..." / сл. Д. Седых ; Паренек крылатый :
"Летчик соколом кружил..." / обраб. Б. Дунаевского ; Самолет : "Все случилось так
внезапно, как в дешевом кино..." / сл. Лери Винн ; Самолеты лета : "Был свободен,
только что летал..." / сл. К. Арсенева ; Краснозвездные орлы : "Над аэродромом..." /
сл. В. Гурьяна ; Песня тревожной молодости : "Забота у нас простая..." : из к/ф "По
ту сторону" / сл. Л. Ошанина ; Заря космического века : "Полет, как песня, вдохновенный..." / cл. С. Гребенникова, Н. Добронравова ; Крылатый ровесник : "Мы с детства
товарищ, дружили..." / сл. Б. Дворного ; Самый быстрый самолет : "Не успели все
разлить, а полжизни за кормою..." ; Фантом : "Я бегу по выжженной земле..." ; Планета : "Нам и покорять высоты..." ; Как нас Юра в полет провожал : "Звезды в степи..." ; Лететь : "Однажды он сказал...". — Высоцкий В. О воздушном бое : "Их восемь, нас двое, расклад перед боем..." ; "Як"-истребитель : "Я — "Як"-истребитель,
мотор мой звенит..." ; Москва — Одесса : "В который раз лечу Москва — Одесса..." ;
Песня космических негодяев : "Вы мне не поверите и просто не поймете..." ; Песня о
погибшем друге : "Всю войну под завязку я все к дому тянулся..." / сл. авт. — Соловьев-Седой В. Потому, что мы пилоты : "Мы, друзья, — перелетные птицы..." /
сл. А. Фатьянова ; Пора в путь-дорогу : "Дождливым вечером, вечером, вечером..." /
сл. С. Фогельсона. — Фиготин Б. Партизанские костры : "Вспомни звездную дорогу..." /
сл. В. Татаринова ; Аэропорт : "Опять идем в тумане на посадку..." / сл. Ф. Лаубе ;
К дальним звездам : "Пять мальчишек мастерят..." / сл. Е. Черных. — Левашов В.
Пахари неба : "Воздушный лайнер видится едва..." ; Зовут в полет : "... огни аэродрома..." ; Аэрофлот : "Война гражданская пожаром отпылала..." ; Голубая планета :
"Умолк могучий гул ракетных камер..." / сл. В. Гольцова ; Под крылом аэрофлота :
"Где-то снизу тучи, кручи..." / сл. В. Татаринова. — Холстинин В. Тысяча сто : "Не
дотянем мы до полночи..." / сл. М. Пушкина. — Лебедев А. Черный мессер : "Вот
уже который месяц и уже который год..." / сл. Б. Окуджавы. — Птичкин Е. Авиация
гражданская : "Летим не пассажирами..." ; Орлиный полет : "Что поделаешь тут..." /
сл. И. Шаферана ; Когда приходит стюардесса : "На небесных дорогах России..." ;
Небо на крыле : "Как дела твои, дружище Мимино?.." / сл. Татаринова В. — Барыкин А. Аэропорт : "День отлета, день прилета..." / сл. авт. — Агутин Л. Аэропорты :
"Столько дней он, не зная правды, просто шел за ней..." / сл. авт. — Дубравин Я.
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Аэрофлот — наша работа / сл. В. Суслова ; Дорога в небо : "Вновь взлетать мне пора..." / сл. Ю. Погорельского. — Афанасьев Л. А что такое небо? / сл. В. Глебова ;
Наш командир звена : "Летчик смелый, энергичный..." / сл. И. Шамова ; Первая эскадрилья : "Нас было двенадцать верных друзей..." / сл. А. Комаровского ; Перед
стартом ; Жить на земле : "Птицы поют в сосняке придорожном..." / сл. Л. Куксо ;
Звездная песенка : "Как птица, ночь летит над космодромом..." / сл. Ю. Полухина ;
Эту песню с собой возьму : "А ты знаешь, с собой на Марс..." / сл. Г. Морозова. —
Морозов А. Белый самолет : "Домик над рекой, вишня у плетня..." / сл. Г. Горбовского ; До Сахалина : "... мой прадед ехал..." / сл. Л. Ошанина ; Песня пилота : "Когда
огни вдоль взлетной полосы..." / сл. В. Парфентьева, А. Досталя ; Старый аэроплан :
"В начале века старт был дан..." / сл. М. Сонина, Кузнецов Э. ; Ты и небо : "На взлет,
снова сигнал на взлет..." / сл. А. Азизова. — Добрынин В. Взлетная полоса : "... это
начало дня..." / сл. М. Пляцковского ; Прости, Земля : "Смотри, вот опять в небесах..." / сл. Л. Дербенева. — Гладков Г. Воздухоплавательный парк : "В начале пригородной ветки..." / сл. А. Кушнира. — Кручинин В. Гвардейская летная : "Дивизия
геройская..." / сл. Л. Некрасовой. — Пахмутова А. Главное, ребята, сердцем не стареть! ; На взлет : "Раздается команда на взлет..." / cл. С. Гребенникова, Н. Добронравова ; Мы учим летать самолеты ; Обнимая небо : "... крепкими руками..." ; Надежда :
"Светит незнакомая звезда..." ; Орлята учатся летать ; Знаете, каким он парнем был ; Созвездие Гагарина : "Пусть звезды опять нам назначат свидание..." / сл. Н. Добронравова. — Долуханян А. Девушку Чайкой зовут : "В дальних просторах дорога пылает..." ;
Земля провожает тебя : "Дымок над полем летным..." / сл. М. Лисянского. — Макаревич А. Дорога в небо : "Сколько лет сражений..." ; Дорога в небо : "Столько лет
сомнений..." / сл. авт. — Купревич В. За взлетной полосой : "За горами, за долами..." / сл. В. Татаринова. — Визбор Ю. Капитан ВВС Донцов : "А наземный пост с
хрипотцой донес..." ; Ночной полет : "Пошел на взлет наш самолет..." ; Турбины
"ТУ" : "Горит фонарик на крыле..." ; Серега Санин : "С моим Серегой мы шагаем по
Петровке..." ; Деревянный самолет : "Зовет нас небо постоянно..." ; Нам бы выпить
перед стартом / сл. авт. — Листов К. Когда идут полеты / авт. неизв. ; Нам без неба
не прожить : "Небо голубое и полеты..." / сл. М. Карамушко. — Киселев Б. Командир корабля : "Сколько дальних дорог и тревог..." ; Миллионер : "Наш командир не
хмурит брови..." ; Крылья Родины : "Позади небес высоты..." / сл. Б. Дубровина. —
Шемряков А. Крылатая вахта : "День и ночь гул моторов слышен..." / сл. А. Поспелова. — Печников Л. Крылатая работа : "Без неба нам, как без воды и хлеба..." /
сл. М. Владимова. — Фельцман О. Летайте самолетами аэрофлота / сл. А. Вознесенского ; Огромное небо : "Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя..." / сл. Р. Рождественского ; Нас ждут на Земле : "И снова машина на взлете..." / сл. М. Танича ;
Я верю, друзья : "Заправлены в планшеты..." / сл. В. Войновича. — Терентьев Б.
Марш летчиков : "Мы — летчики, мы — соколы..." ; Мы — летчики / сл. А. КовальВолкова ; Если ты со мной : "У пилота жизнь такая..." / сл. И. Шаферана. — Мокроусов Б. Мы люди большого полета / сл. А. Фатьянова. — Туликов С. Небо зовет :
"Ты оглянись, помаши рукою..." / сл. Татаринова В. — Френкель Я. Нелетная погода : "Вот опять нелетная погода..." / сл. К. Ваншенкина. — Березин С. Ночной полет : "Взревели моторы, нарушив покой тишины..." / сл. авт. — Аедоницкий П. Песенка стюардессы : "Летишь на восток, или мчишься на запад..." / сл. Ю. Кадашевич.
— Компанеец З. Песня летчика : "Вновь приказ зовет меня в дорогу..." / сл. И. Лашкова ; Все в порядке : "Шли в морях по звездам корабли..." / сл. В. Татаринова. —
Зубцов Е. Песня о небе : "Небо — ты радость..." / сл. В. Карпенко. — Городницкий А.
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Песня полярных летчиков : "Кожаные куртки, брошенные в угол..." / сл. авт. —
Баснер В. Пилот не может не летать! : "Опять с рассветом засияло..." / сл. М. Матусовского. — Орлов Р. Подобны птицам : "Улыбке солнца птицы верят..." / пер. с
польск. И. Лазаревского. — Казенин В. Проверен и заправлен самолет : "Помашем
самолету вслед рукой..." / сл. Ф Лаубе. — Флярковский А. Прощай небо : "Пришла
пора проститься нам с тобою, небо..." ; Мужчины уходят в полеты / сл. В. Сергеева.
— Шульгин А. Самолет : "Когда зима устанет где-то на полпути..." ; Рига—Москва :
"Задержка рейса Рига—Москва до шести утра..." / сл. авт. — Мельник И. Самолет
идет по расписанию : "Под самым ясным небом иногда..." / сл. В. Матвеева. — Есенин П. Улетаю вновь : "Каждый день уносят птицы на закат за годом год..." /
сл. С. Патрушева. — Сюткин В. 7000 над землей : "Поздний час — половина первого, 7000 над землей..." / сл. авт. — Вахнюк Б. "Аннушка" и "Антон" : "На судьбу
нелегкую злиться надо ль?.." / сл. авт. — Двоскин А. Василечек, Василек : "На лугу
над речкой милой..." / сл. В. Татаринова. — Корсуков И. Влюбленный самолет :
"Это небо для меня..." / сл. В. Буйнова. — Абрамов А. Возвращайся ко мне : "Обнял
ты меня у порога..." / сл. Е. Карасева ; Я — Земля : "Ты ушел с космической ракетой..." / сл. И. Шаферана, М. Владимова. — Кормильцев И. Воздух : "Когда они
окружили дом..." / сл. В. Бутусова. — Шаинский В. Две звезды : "Снова в рейс отправляюсь я затемно..." / сл. Б. Дубровина. — Антонов Ю. Долгожданный самолет :
"Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет..." / сл. авт. — Гурьев Ю. Ждет
человека Земля : "Где летят стремглав..." / сл. В. Семернина. — Бабаев А. Земля,
Земля... : "Счастья не тая..." / сл. В. Семернина. — Саульский Ю. Земная дружба :
"Наверное, мы не откроем секрета..." / сл. И. Шаферана ; Зову Икара : "Летел он,
легко над землею скользя..." / сл. Р. Рождественского ; Надо мечтать : "Мысли пытливой нашей полет..." / cл. С. Гребенникова, Н. Добронравова. — Козлов А. Ковервертолет : "Мама, это небыль..." / сл. Самойлов Г. — Дога Е. Мне приснился шум
дождя : "Вот уже много дней и ночей..." / сл. В. Лазарева. — Богословский Н. Не
улетай : "Смотри, пилот, какое небо хмурое..." / сл. Е. Агранович. — Артемьев Э.
Полет на дельтаплане : "Меж нами памяти туман..." / сл. Н. Зиновьева. — Тухманов Д.
Притяжение Земли : "Как безмерно оно, притяженье Земли..." / сл. Р. Рождественского ; Звездная песня неба : "В поле выйдешь, песню поешь..." ; Звезды всегда хороши,
особенно ночью : "Мы объехали все континенты..." / сл. В. Фирсова. — Мовсесян Г.
Проводы любви : "Полчаса до рейса..." / сл. М. Танича. — Пресняков В. Стюардесса
по имени Жанна : "Ночь безлунная была, тихой как погост..." / сл. И. Резника. —
Экимян А. Тамада : "Живем на матушке Земле..." / сл. М. Танича. — Мигуля В.
Трава у дома : "Земля в иллюминаторе..." / сл. А. Поперечного. — Кац С. Ярославочка : "В этом городе крылатом..." / сл. В. Кузнецова ; Перед стартом : "До свиданья,
родная земля..." / сл. И. Кротова. — Мясков К. Звездная дорога : "Зовет нас звездная
дорога..." / сл. Р. Селянина ; Нас мрія кличе : "Крилатий час..." / сл. О. Новицького.
— Мурадели В. И на Марсе будут яблони цвести : "Жить и верить — это замечательно!..." ; Космонавты : "Мы любим мечтать о чуде..." ; Я — Земля! : "На душе и
легко и тревожно..." / сл. Е. Долматовского. — Колмановский Э. Капитаны межпланетных кораблей : "К дальним звездам летели герои..." / cл. С. Гребенникова, Н. Добронравова. — Агафонов О. Космический марш : "Дан старт..." / сл. В. Котова. — Заславский С. Марш космонавтов : "Стартовый сигнал..." / сл. М. Пляцковского. —
Левина З. На звездных дорогах : "Веет в звездной ночи..." / сл. Ю. Каменецкого. —
Лядова Л. На орбиту — на работу : "Звезды справа. Звезды слева..." / сл. М. Рейтмана. — Рождественский В. Ода героям космоса : "В космос уносит ракета..." / сл. М. Ви62

нокура. — Блантер М. Песня космонавтов : "Видим с неба всю землю впервые..." /
сл. В. Дыховичного, М. Слободского. — Никитин С. Притяженье звездного
пространства : "Наверное, мы увидимся нескоро..." / сл. неизв. ; Синий цвет : "Цвет
небесный, синий цвет..." / сл. Н. Бараташвили ; пер. Б. Пастернака. — Кольцов П.
Хороша ты, планета Земля! : "Зашумели дубравы зеленым ковром..." / сл. В. Белого.
— Андреев М. Белый лебедь : "Эх, по-над лесом лебеди летят..." / сл. И. Матвиенко.
— Мейтус Ю. Беркути : "Традиції народні в нас не меркнуть..." / сл. С. Сейтхазіна ;
укр. текст Г. Бойка. — Віленський І. Величальна : "Я піснею славлю народ героїчний..." / сл. Л. Ковальчука. — Кос-Анатольський А. Вітальна космонавтам :
"Сяйвом сонячним світання..." / сл. Р. Братуня. — Заремба І. Дивлюсь я на небо /
сл. М. Петренка. — Драго І. Дорога до зірок : "Знайоме всім слово "дорога"..." /
сл. В. Остена ; пер. з рос. Г. Бойка. — Домінчен К. Марш космонавтів : "В безмежнім яснім просторі..." / сл. О. Новицького ; Пісня матері : "Лине вечір над сивим
Дніпром..." / сл. М. Винокурова. — Скороход К. О, друже сміливий : "... о, славний
мій брате..." / сл. В. Данилейка. — Маршал А. Орел : "Когда-то помню в детстве
я..." / сл. авт. — Солодовников Е. Прованс : "Уютное кафе на улицах с плетенной
мебелью..." / сл. неив. — Шутенко Т. Пісня матері космонавта : "Сину мій, сину,
рідний мій сину..." / сл. В. Данилейка. — Данькевич К. Пісня зенітниківракетників : "В промінні сонячнім наш край цвіте..." / сл. Є. Десятника ; пер. з рос.
І. Пучка. — Цой А. Полет : "Тускнут все лампы и дым сигарет..." / сл. авт. — Усков Г.
Хочу летать : "Каждый в жизни мечтательно..." / сл. Ю. Фалеса. — Левицький О.
Шлях у зоряні світи : "Наші люди в високості..." / сл. О. Новицького.
84. Затанцюють лелеки в лугах : (пісні, романси, поезії) / [сл.] А. І. Поліщук.
— Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. — 445 с. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966493-301-5. — [2011-250 Н]
Зміст: Вовк М. Береги любові : "Ріка любові нашої нас обняла крилом..." ; Білі
сніги : "... оповили мене..." : для нар. хору в супроводі баяна ; Благослови мою любов : "... і більше слів твоїх не треба..." ; Бо я така : "Я не можу без тебе прожити..." ;
Важкі дороги Перемоги : для чол. хору з солістом в супроводі баяна ; Гомоніла
Україна : "... виглядала свого сина..." : для соліста та нар. хору в супроводі баяна ;
Давай ще раз побачимось ; Дума про батька Махна : "Хто ж то на конику та й на
тачанці..." : для соліста та нар. хору в супроводі баяна ; Забіліли сніги для чол. вок.
дуету супроводі баяна ; Затанцюють лелеки в лугах ; Зацілуй ти мене, зацілуй : "Зацілуй ти мене, милий мій..." ; Зоре вечорова моя : "Весь вечір тебе виглядаю..." : для
жін. вок. тріо ; Лист із пекла : "Я пишу тобі лист свій із пекла..." ; На Івана на Купала ; Наш вальс : "Ясні очі твої..." ; Не повезло : "Розлюбила і всім скажу..." ; Повернись : "... прошу тебе, коханий..." ; Поле війни : "Відгриміла війна..." : для нар. хору в
супроводі баяна ; Світ чарівних мрій : "Мені наснився чарівник..." ; Слава Богданова : "Над Україною..." ; Сонечко : "... щастя віконечко..." : для соліста та жін. вок.
анс. у супроводі баяна ; Такий холодний дощ : "... холодною порою..." : романс ;
Троянди : "Садили ми троянди..." ; України діти : "Україно, доле моя..." ; Українці
мої, українці : для нар. хору в супроводі баяна ; "Черкащанка" : "Вип'ємо, куме, чарочку, другу..." : полька ; Чорнобильська зона : "Поспішаю додому..." ; Я в полоні
очей твоїх : "Вже відійшов твій поїзд..." ; Я прибіжу з росою. — Столярська Л. Ангеле мій... : "З променем сонця, з росою-сльозою..." ; Б'ємо чолом : "Не має він хатини, немає і родини..." ; Бігло наше літо ; Благослови мою любов ; Брати-лебедики :
"Змахнув би крилами..." ; Будемо щасливі : "На затишному лужку..." ; Була війна :
"Війна засіла в наших долях..." ; Війна не питала ; Віночок : "На високій той горі..." ;
Гетьмане, Богдане : "Богом даний, наш Богдане..." ; Гімн людині і землі : "Доброго
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дня, рідна земля..." ; Гомоніла Україна ; Гомоніли журавлі ; Де ти, капітан : "Я до
тебе йду..." ; Дочка Оріяни : "Я з краю Трипілля..." ; Душа кохання : "Зрозумій..." ;
Душа поета : "... доля народу..." ; Зажурилася осінь ; Збираю я роси ; Земля Черкаська : "Над сивим Дніпром..." ; Іванку : "На Івана на Купала..." ; Катерина : "Народила в
муках сина..." ; Квітка любові : "Звели дороги нас з тобою..." ; Козацькі думи ; Коли
зацвітають вишні ; Мелодії весни : "Ви легко увійшли..." : романс ; Молись, Україно,
молись : "Тридцять третій — плаче земля!.." ; Над Україною сія Кобзар : "В саду
вишневім біля хати..." ; Обеліски : "Зупиніться, люди, на хвилинку..." ; Підем з тобою : "... до поля бою..." ; Погукаю я журавлика ; Помаранчева революція : "Нумо,
браття українці..." ; Різдвяна ніч ; Спогад про сина : "Зацвіла калина..." ; Танго осені :
"Зацвіли мої айстри..." ; Тарасова любов : "Мила Оксаночко, моє ти сонечко..." ; Тарасове серце : "Я вам з того світу серцем усміхнусь..." ; Ти прийшла і світ тобі
зрадів ; України щедре поле ; Черкаський гімн : "З мужністю Богдана міцніли Черкаси..." ; Чигирин, наш милий Чигирин : "Чигирине, Чигирине..." ; Я — Юлія : "Не
дивуйтесь мені, люди добрі..." ; Я прибіжу з росою : "Губи твої медові..." ; Яблуневий цвіт : "Яблука дозріли в нашому саду...". — Шуляк Л. Ангеле мій : "Заклинаю
тебе я любов'ю..." ; Біжить стежина : "... мов дівчина..." ; Весілля : "Б'є любов нам
чолом..." ; Жабеня : "Зелені очі, ніби рута-м'ята..." ; Забуду про все на світі ; Затихла
ніч : "... а ми удвох..." ; Зорі все знають : "Ми по зорях шляхи визначаємо..." ;
Курськ : "Ми ходили по землі, а "Курськ" лежить на дні..." ; Лебедині крила : "Ой
скувала крига..." ; Літо, наше літечко : "Бігло наше літо..." ; Мамина калина : "Посадила калину..." ; Мамине намисто : "Скільки пам'ятаю маму молодою..." ; Монастирище : "Вам куди?.." ; Перше кохання ; Пригорнися до милого серця ; Розвій свій
сум : "Я так за тобою сумую..." ; Розірвано пута ; Сива молодість : "Молодість, обпалена війною..." ; Сини : "Ростуть швидко сини, ніби верби з води..." ; Спогад любові :
"Падає, падає, падає..." ; Столиця наших мрій : "У мого міста хліборобська доля..." ;
Тільки ти ; Хлібне поле України ; Хто згадає солдата ; Чорний біль : "Чорнобиль б'є
нас прямо в серце...". — Росол І. Білий вальс : "Зима така ніжна, зима білосніжна..." ;
Біль душі : "Коли зраджують друзі..." ; Дівочі сни : "Мені наснилось..." ; Живи, любов, живи : "Добрий день, моя любове..." ; Запроси мене : "Я так жду..." ; Зоре-доле :
"Нічка укрила трави шовкові..." ; Кличе дзвінок ; Лебедина мрія : "Ми з тобою, як
лебідь з водою..." ; Наше літечко : "Знову покликав у школу..." ; Папороть цвіте :
"Бігло дівча..." ; Парубочі клопоти : "Хочу подружитися з дівчинкою в класі..." ; Росакраса : "Босими ноженятами пробіжусь по росі..." ; Тарасова земля : "Нас народила
Україна, свята Тарасова земля..." ; Шкільна золота : "Осінь на дворі...". — Качур А.
Зоря-зорянице : "Стоїть криниця край села...". — Когут Т. Степе мій милий... :
"... моя ти колиско..." ; Татова мрія : "Грають музики весільну, святкову...". — Ніколенко В. Лелечата, мої лелечата : "Є у мене свої лелечата..." ; Напували хлопці коней ; Однокласник : "Закохалась в однокласника..." ; Розплітала мама косу : "Розплітала мама доні..." ; Тальнівчанки : "Завітайте у Тальне..." ; Твоя школа : "Закінчено школу, утерто сльозу..." ; Тополі : "Садили дівчата тополі у полі..." ; Я знаю, ти
вродливий. — Поліщук А. Пахнуть погони : "... вітром і сонцем..." ; Як зустріну я
солдата ; Юна, вродлива, струнка : "... красива, струнка...". — Самойлов М. Наловили
раків козаки : "Наловили раків у річці козаки...". — Судакова І. Зірка надій : "За
руку в перший клас..." ; Друзі : "Поспішаю у казку..." ; Україно, матінко : "Україно,
ти матінко сива...". — Ткаченко О. Загубила скрипка : "... пісню про кохання..." ;
Капітан Грей : "Нас ваблять червоні вітрила...". — Харенко А. Відходять у вічність :
"... щодень ветерани..." ; України молодість : "Над Україною вітри оновлення...".
64

85. Какура С. Къырымым = Qirimim : [сб. песен : для голоса с букв.-цифр.
обозн.
парт.
сопровожд.] /
Сервер
Какура.
—
Simferopol :
Къырымдевокъувпеднешир, 2011. — 175, [1] с. ; 28 см. — Шрифт тексту парал. кирил., латин. — 300 экз. — ISBN 978-966-354-461-8. — [2012-070 Н].
86. Коваленко Б. Лети, моє слово : [зб. мелодій для голосу в супроводі фп.,
бандури до сл. Б. Коваленко] / Боженна Коваленко. — К. : Ярославів Вал, 2011. —
67 с. : портр. ; 27 см. — ISBN 978-966-2151-87-9. — [2012-071 Н]
Зміст: Жолкевич Б. Прощання : "Краю милий, тихі ріки...". — Тарнавська О.
Ми є діти одного народу ; Єднаймось! : "Гей, українці Заходу і Сходу...". — Мошик М.
Єднаймось! : "Гей, українці Заходу і Сходу..." : для бандури. — Мошняга Д. Чарівниця : "Вітер трави колисав...". — Вольф Ю. Лети, щире слово : "... крилатая
пісне..." ; Я вернусь : "... я вернусь в край коханий..." / оброб. Д. Мошняги ; Напиши
мені лист : "... на сторінці безмежного степу..." ; Фантазія : "Чом приходиш ночами
до мене..." ; Лесі : "Багатогранна, як саме життя..." ; Туга : "Пам'ятаю: колись..." ; Ген
там... : "... над води сивого Славути...". — Корінь Г. Не питай : "... мене в кожнім
листі..." ; Христос родився, возвеселіться! — Зажитько І. Київське море : "Повз
кручі Славути, до шлюзів угору..." ; Київське море : "Дніпром через шлюзи пливіте у
море..." : (для голосу та бандури). — Литвиненко Ф. До молоді : "На вас, юначки й
юнаки..." ; Люблю її : "... прекрасну Батьківщину..." ; Лети, моя пісне : "... як сокіл, за
хмари.. " ; Жінки України : "Вони пройшли крізь хуртовину ночі..." ; Київ : "Місто
слави і пісень..." ; Мрія : "По смерті жить не перестану...". — Тетерук А. Вогник :
"У бузковім квіті, по травах шовкових..." ; Ще раз : "В чужині кожний мріє із нас...".
— Яременко Л. Якщо колись : "... повернеш восени...". — Давиденко В. Мандруючи життям далеко.
87. Коваленко Я. Д. Живе надія козацька : [зб. козац. пісень : для співу без супроводу] / Яків Коваленко. — Чернігів : Лозовий В. М., 2011. — 41, [1] с. : іл.,
портр. ; 29 см. — 150 пр. — ISВN 978-966-2482-64-5. — [2011-176 Н]
Зміст: Козацька молитва : "Покрова праведна, велична..." ; Зацвіла калина :
"... в лузі, зацвіла..." ; Із-за лісу сонце сходить : "... кида промінь на поля..." ; Ой ходить по воду / сл. М. Заборовського ; Гаю, мій розмаю : "Ой дівчино чорноброва,
будь щаслива, будь здорова..." / сл. М. Вороного ; Козак — душа : "... широка, він
любить погулять..." / сл. В. Верховеня ; Гопак : "Повернувшись із походу, п'є козак
вино як воду..." / сл. П. Карамчука ; Козацька слава : "Шумлять вітри над хатами..." /
сл. М. Заборовського та Я. Коваленка ; Чотири сурми : "Тату мій і мамо рідна..." /
сл. нар. ; Половина саду цвіте / сл. Д. Луценка ; Нехай жениться козак : "Осавул на
ганок вийшов..." / сл. Г. Ксьонза ; Летіла лелека : "... з далекого краю..." / сл. Л. Усової ; Пливе місяць : "... над водою..." / сл. В. Зніжена ; Галушки : "Де я в світі не бував..." ; Корюківська земля : "Не раз над краєм гримала гроза..." / сл. Я. Коваленка ;
Пісня козаків : "Густий туман над річкою упав..." / сл. С. Охріменко ; А бандура
грає : "Як торкнулася струною серденька бандура..." / сл. О. Лантух ; Живе надія
козацька : "Погубили десь люльки пани запорожці..." / сл. Л. Отрюха ; Гімн Чернігову : "Дивиться красень у вічну Десну..." / сл. С. Реп'яха ; Козацька застільна : "Ще
немає указу, ще нема Катерини..." / сл. О. Ярового ; Як вертались козаченьки із війни / сл. А. Корінь ; Від Сяну до Дону : "... дорога лежить..." / сл. Л. Первомайського ;
Розставання : "Ой, кряче ворон, негодоньку чує..." / сл. Л. Боровиковського ; Місяць
в небі загойдався ; За Сулою туман білий ; Їхав молодий козак / сл. О. Приймака.
88. Ковальчук М. П. Ріка життя. Вокальні твори на слова українських та
російських поетів : [для пения с букв.-цифр. обозн. парт. сопровожд.] / М. П. Ковальчук. — Мена (Чернігів. обл.) : Домінант, 2011. — 107 с. : іл., портр. ; 21 см. —
250 пр. — ISBN 978-966-2610-08-6. — [2012-107 Н]
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Зміст: Ковальчук М. Сонячний край : "Наш Поліський краю сонячний розмаю..." ; Доброта : "Так юно посміхаються безвусі..." ; Довженкові коні : "Коні гарячі
понад Десною..." ; Сосничаночка : "Ми з-над Убеді, з-над ріки..." ; Убідь : "Сосничани — люди земноводні..." ; Спогад : "Пливуть літа неначе сивий дим..." ; Величальна : "Наша радість, наша втіха..." ; Осінь : "Ой, що ж так рано, хоч не весняно..." ;
Мати : "Так світло в хатині, мов гість завітав..." / сл. М. Адаменко ; Сосничаночкав'юнищаночка : "Де ромашка серед луків у танок стає..." ; Бабусенько моя : "Закінчились уроки, біжу мерщій додому..." / сл. О. Бушай ; Батьків слід : "Полечу своїм
серцем в далекий незвіданий світ..." / сл. Н. Василенко ; Ах в'юнко, в'юнко, мила
в'юнко ; Материнка : "Зацвіте у полі материнка..." / сл. Вєтрова А. ; Возраст любви :
"В двадцять лет любви расцвет..." / сл. П. Градова ; Обеліски : "... стоять… Обеліски..." / сл. Л. Дудар ; Я тебе не впізнаю : "... що з тобою вдіялось..." / сл. Н. Жуковецької ; Заспівай, як раніше співала : "Полишали літа полум'яні..." / сл. Г. Іваницького ; Не замикай любов : "... вона, як пташки крила..." / сл. К. Кальченко ; Давай
зустрінемось сьогодні уночі ; Одну тебе бачу, одну… : "Не хмур свої брови, не треба..." ; Встаю й лягаю з думкою про тебе / сл. В. Кирилюка ; Пісня про Довженко :
"Над широким лугом, та й понад Десною..." / В. Косяненко ; Наша перша вчителька :
"Букварі і читанки, парти в два ряди..." / сл. Т. Коломієць ; В пам'ять жертв голодомору : "Війна невідома, війна без ім'я..." / сл. В. Ковальчук, учнів Київської гімназії:
А. Шокун. А. Федорович ; Моя колиска : "В'ється в полі стежка, жайворон співа..." ;
Дитячий спогад : "Сльоза бриніла, як брали тата..." ; Лебедина вірність : "Ой, летіли
два лебеді понад рідним краєм..." / сл. В. Ковальчук ; А час так нестримно летить :
"Бачу летять дикі гуси..." ; Квіти лугові : "Усе життя люблю я квіти лугові..." ;
Розцвіла черемуха : "... в нашому саду..." ; Сосницкий вальс : "Украшен наш город
садами..." / сл. М. Ковальчук ; Козак Мамай : "Він гуляє степом..." ; Летіла пташка /
сл. В. Крищенка ; Подаруй : "... мені, милий, цей світ..." ; Читай мої очі : "Я чула, що
очі — це промені серця..." / сл. М. Кулішенко ; Краю мій Сосницький / сл. М. Леонтьєва ; Не дорікай і не вини ; Балада про Марусю Чурай : "Яре сонце в древніх небесах..." ; Моя Україна : "Малинові дзвони на Лаврській горі..." ; Жасмин : "Терпко
пахне жасмин коло хати..." ; Біля вечірнього багаття : "Струмочок дзюрчить, роса
блищить..." ; Кущ осінньої калини ; Досвітня птаха мене збудила ; Батькова хата :
"У вінку веселого зала..." ; Пам'яті батька : "Прощай на віки, батьку, і прости..." ;
Каяття : "Перед смертю хотіла мати..." ; Вийду в поле : "... стану серед жита..." ; Старовинний вальс : "Падає листя, падає..." ; Межа : "Обцілую тебе очима..." ; Упало
яблучко в саду ; Дитинство : "Де ви, дні матусиної ласки..." / сл. М. Луківа ; Танго :
"Почему так грустно, почему так скучно..." / сл. Ж. Молчановской ; Може сон розкаже : "Сон змішався з дійсністю..." ; Не забувається : "Дощ, змиваючи колишнє..." ;
Розминулися : "Наші долі розминулися..." ; Пора спогадів : "Соловейки не вгавали..." /
сл. П. Макаренка ; Клятва верности : "От добра до зла расстояние..." / сл. И. Маринца ; Не пускають вишні в хату / сл. П. Міщенка ; Довженківська земля : "Місяць в
небі ясному..." / сл. М. Адаменка, Л. Наймитенка ; Ріка життя : "Серед пишних
лугів..." ; Розцвіло село, немов вишенька : "Понад полем там садів вишивка..." ; Іду
до тебе : "Згадаю місто ріднеє..." ; Ой не ріж косу : "Гарна русява дівчина..." ; Все в
минулому : "Грає, плаче гітара, гітаронька..." ; Ностальгія : "Люблю Борзну — це
славне місто..." ; Випускний бал : "Сонце давно вже сховалось за хмари..." ; А ти не
моя : "В далекому краї..." / сл. А. Стрижака ; Десна моя : "... сріблом..." / сл. В. Струтинського ; Рідна хата : "Коли їду до рідної хати..." ; Мамин дом : "Время быстро
летит и седеет мой волос..." ; Кони вороные : "Там в далеком краю..." ; Ожидание
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любви : "Прожил я в жизни много лет..." ; Признание : "И на коленях я готов стоять..." /
сл. П. Семченка ; Місяцю мій : "Розкажи мені..." ; І нехай почекає весь світ ; Назови
меня просто своею : "Назови меня ярким рассветом..." ; Ти чекай : "... я повернусь..." ; Я тебе люблю : "Покрилось сонце хмарою..." / сл. А. Степко ; До тебе думка
лине : "І знов до тебе думка лине…" / сл. І. Тургіна ; Розцвіла любов : "Місяць вже
зійшов, золотий обруч..." ; Романс : "Приснись ты мне, приснись ты мне..." / сл. О. Хоменка ; Чернігівський край : "Сонце променіє над Десною..." ; Моє рідне село : "Ніч
махнула крилом на прощання..." ; Живи в віках : "... під мирним небом синім..." ;
Краю мій : "Де ще є така краса у світ..." ; Не кличте мене, журавлі : "В осінню даль
не кличте, журавлі..." ; Синові дороги : "Що сказати сину в дальню путь-дорогу?.." ;
Бережіть свою маму ; Синьоока : "Ти з'явилась, як сніг серед літа..." ; Чар-зілля : "Де
мені взяти..." ; Ворожила мені циганка... / сл. Н. Шакун. — Ковальчук В., Ковальчук М. Я буду дякувати Богу : "Не відкидайте, люди, Бога!.." / сл. К. Кальченко, В. Ковальчук ; Квітнуть сади : "... квітнуть весняно..." ; Лелеко / сл. В. Ковальчук ; Життя
на пенсії : "Ой, як гарно жить нам на пенсії..." / сл. В. Ковальчук, М. Ковальчук ;
Гімн школі : "Я гімн співаю рідній школі..." / сл. Т. Требух. — Ковальчук В. Липневе
сонечко : "Ласкавії промені сонечка..." ; Севастопольский вальс : "Город дружбы, город
славы..." ; Сонячна пісенька : "Засвітило сонечко..." ; Пісня про чащі : "У кожного
свій край, до хатоньки стежина..." / сл. В. Ковальчук. — Сильний вітер : укр. нар.
пісня / оброб. М. Ковальчука.
89. Колотій В. П. Свято нашої зустрічі : пісні та романси : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу / муз.] В'ячеслав Колотій ; [сл.] В. Кобець. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 48, [2] с. : портр. ; 24 см. — 300 пр. — ISМN 979-0707505-53-3. — [2011-156 Н]
Зміст: Місто над Бугом : "Зелені верби та кіоски..." ; Чим зміряю, мамо, любов
твою? ; Теплицька осінь : "Барвиться осінь, мов хустина..." ; Дитячий вальс : "От
виходжу я в сад осінній..." ; Ми вірні цій землі : "Сутність ця одвічна і єдина..." ;
Лист до тата : "Добридень, тату, сивий мій пророче..." ; Прийти в цей світ :
"... прийти і зрозуміти..." ; Березнева метелиця : "Од воріт — метелиця, а від Бугу —
ти..." ; Цвіт папороті : "Ось він горить, гарячий цвіт Купала..." ; Чоловіча зрада :
"Я знаю: зрада чоловіча..." ; П'яте колесо у возі ; Чекай : "От і листя уже опало..." ;
Ластівко моя : "... ти кароока..." ; Освідчення : "Ми співали... Не просто співали..." ;
Поштові голуби : "Зачепилось літо за шипшину..." ; Все-таки її люблю : "Нема ні
радощів, ні болю..." ; День розлуки : "Це — день розлуки..." ; І зацвітає сивина : "Так
хутко все перецвіло..." ; Колядка : "Привела наша Рудка телятко..." ; Шевченко —
для усіх століть : "Шевченко — наш. Він для усіх століть..." ; Воронячі істини : "Ворон ворону ока не виклює..." ; Калина : "Ой там у лузі, при долині..." ; Запалим
свічечку : "... запалим..." ; Все починається з любові ; Степова полонянка :
"Я роздягав її, жагучу..." ; Любов горить : "... сміється й плаче..." ; Зеленоока богиня :
"Ти — на скелі, ну а я — в долині..." ; Я думаю про тебе : "Коли ти спиш, я думаю
про тебе..." ; Так цілуй : "... наче щойно з дороги..." ; Солом'яна любов : "Що ми там
шукали, в тій соломі?.." ; Жагуча в серпні : "А ти така жагуча в серпні..." ; Ти мені
мов скрипка зазвучала : "Ось ти пройшла, чужа і незнайома..." ; Музика любові :
"Десь із лісу, із якогось пралісу..." ; Забуде все : "Сміялось сонце з-під руки..." ; Ніч у
любощах була : "Стільки снігу наметало!.." ; Дзвіночок : "Називав її Дзвіночком..." ;
Любов — це щастя : "Зночі зморені нищівно..." ; Сумую за тобою : "Я так сумую за
тобою..." ; Наше кохання : "Палахкотить зірчаста рань..." ; Тиша : "Написати про
тишу не просто..." ; Вуйко на весіллі : "Вуйко нині грає з нами..." ; Я прилечу : "На
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ніч якусь чи, може, й більше..." ; Заблукали тумани ; Ой щедра осінь на Поділлі :
"А потім піде понад Бугом..." ; З днем народження ; Веселий хоровод : "Я маленька
бараболька...".
90. Любомирський К. (1813—1871). Італійський сонет з-над берегів Тетерева :
[романс : для голосу з фп.] / К. Любомирський ; сл. Г. Олізара ; пер. [з пол.] Б. Тена.
— Житомир : Полісся, 2010. — 12 с. ; 30 см. — (Музична скарбниця Волині =
Muzyczny skarbiec Wołynia). — Текст укр., пол., італ. — На футл. тільки назва серії.
— Бібліогр.: с. 12 (21 назва) — Вкладено в футл. з двома ін. кн. — 300 пр. —
ISBN 978-966-655-550-5 (в футл.). — [2011-083 Н].
91. Маринчик С. Г. Із денця мого серця : романси та пісні : [для голосу в супроводі фп.] / Станіслав Маринчик. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф,
2012. — 79 c., [8] арк. іл. : портр. ; 21 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-340-471-4
(у паліт.). — [2012-047 Н]
Зміст: Володько Г. Люблю Україну : "Люблю колиску я свою..." ; З глибини
мого серця ; Батькова криниця : "... рідне джерело..." ; Вечірня пісня : "Заснуло сонце
за Десною..." ; Іченька : "Мила моя річенька — синьовода Іченька..." ; Співає сніг :
"... під нашими ногами..." ; Лелеки : "Кажуть, що лелеки безголосі!.." ; Герої Крут :
"В полі зимовому кулі свистіли..." ; Водохреще : "Лютує січневий мороз..." ; Ліквідатори : "У тиші квітневої ночі..." ; Рідна школа : "Ти, школо моя, рідна школо..." ; Білі
ромашки : "... як білі сніги...". — Синиця І. Ніжна моя мати ; Відігрій мою душу ;
Моє серце в Ічні ; Босоноге дитинство : "Моє босоноге дитинство...". — Маринчик
С., Целєва С. Дівчина Марина ; Молодик у небі : "... пригорнув хмаринку...". —
Карпенко Л., Целєва С. Перше побачення : "Стояли мовчки... Час минав..." ; Мрія :
"Замріявсь я..." ; Не рвіть від коханих листів. — Збарацький М. Отча земля : "Ген
понад річкою хмари...".
92. Меланчук Н. А. Песни моей жизни : сб. песен и романсов : [для співу в супроводі і без супроводу / сл. и мелодии песен] Неонила Меланчук. — Днепропетровск : А. Ленский, 2011. — 95, [1] с. : ил., портр. ; 29 см. — Текст рус., укр. —
50 экз. — ISВN 978-966-2540-14-7. — [2011-121 Н]
Содерж.: Меланчук Н. Пой, мама : "Спой, наша мама, любимую песню..." / запись и обраб. Г. Фофанова ; Капель : "Весенняя капель — как музыка играет..." ;
Я слушала ноктюрн Шопена / запись и обраб. И. Басалаевой ; Ромашка : "Ты ромашка белая, ты цветочек правды..." : (шуточная) / запись и обраб. Г. Логвиновой. —
Логвинова Г. Лелеко : "Де ти літаєш, милий лелеко?.." ; Посвящение Галине Логвиновой : "Волшебные слова найду в природе я..." ; Весенняя капель : "Весенняя капель
— как музыка играет..." ; Ручеек : "В лесу рожденный, горный и степной..." ; Танго
любви : "Закат багряный догорает..." ; Осень : "... это праздник..." ; Самарянка ; Хочу
быть любимой : "Друзья, без любви я давно уж страдаю..." ; Кульбабки : "... сонячні,
духмяні..." ; Осенний вальс : "Я иду, а вокруг листопад..." ; Пісня матусі : "Два крила
— моя пісня, водограєм ти граєш..." ; Новогодняя ночь : "... ночь любви и чудес..." :
(вальс) ; Лебеді : "Мої лебеді-друзі, подаруйте ви крила..." ; Лунный вальс : "Пусть
звучит сейчас для Вас..." ; Вальс цветов : "В королевском дворце..." ; Кружи, метелица : "Закружила, заветрила белоснежная зима..." ; Разговор с березкой : "Одинокая
березка..." ; Ах, лето : "... босоногое..." ; Романс : "Ты, любимый, приди на свиданье
ко мне..." ; Радуга : "Дождевая радуга — мостик над рекой..." ; Ночная тишина :
"Я любуюсь звездным небом..." : (вальс) ; Вальс Шопена : "Я вальсы слушала Шопена..." : (романс) ; Білі хризантеми : "... світлого кохання..." ; Абрикосовый вальс :
"Пришла долгожданная снова весна...". — Руденко Ф. Фантазерка : "Называют меня
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"фантазерка", в одиночестве это пришло..." ; Кружи, кружи, метелица : "Закружила,
заветрила белоснежная зима..." ; Вальс на свиданье спешит : "Помнишь, мой милый,
весною..." ; Моя Україна : "Край мій коханий, край мій родючий..." ; Маестро :
"Місто Березне — край дуже квітучий..." ; Незабудка : "Розквітала у садочку квіточка маленька..." ; Тобі моя пісня, Вкраїно! : "Росла у садочку червона калина..." ; Кругом белым-бело : "Зима уж на пороге — нам подводить итоги..." ; Новогоднее танго :
"... двадцать первого века..." ; Карменсита : "Была девчонка, что горя не знала..." ;
Играй, баян : "Запел баян у музыканта...". — Швец-Васина Е. Кульбабки : "Розсипались кульбабки на поляні...". — Фалькова В. Облетает листва / сл. Н. Меланчук.
93. Миронов Б. А. А в Севастополе шумит морской прибой... : песни сердца :
[для голоса с фп.] / Борис Миронов. — Юбилейн. изд. — Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008. — 158 с. : ил., портр. ; 29 см. — 225-летию г. Севастополя посвящ. —
100 экз. — [2011-194 Н]
Содерж.: Героев назвав имена : "Отцы здесь и деды сражались мои..." / сл. В. Комарова, Б. Эскина ; Подвиг Севастополя : "Безмятежно и гордо парит альбатрос..." :
из док. к/ф "Подвиг Севастополя" ; Наследники героев : "Когда вскипает море штормовое..." : из док. фильма "Севастополь, Севастополь..." / сл. Д. Рымарева ; Война
великая : "Мать у калитки сына ждет..." / сл. Л. Кондрашенко ; Баллада о "Беспощадном" : "В дыму непроглядном..." ; Утесы : "Когда в туман оденутся утесы..." / сл. В. Комарова ; Шла победа : "... по земле..." / сл. Л. Гусельниковой ; Я сегодня на вахте
стою : "Тишина..." : матрос. песня / сл. К. Чурина ; Севастополь родной / сл. М. Бахтинского ; Море зовет : "Гремит девятый вал..." : феерия ; Первый пост : "Лицо серьезно у ребят..." ; Продолжение : "Вижу, как во сне..." ; Ласпинский вальс : "Снова в
Ласпи встречи..." / сл. В. Комарова ; Живите, долго-долго! : "Когда-нибудь (никто не
знает даты)..." / сл. В. Беднова ; Севастополь — песня моя : "Ты — синий и белый..." ; Друг у меня есть большой ; Для сердца границ не бывает : "Над Волгой и
Днепром одно и то же небо..." / сл. Б. Эскина ; Признание : "Я несу тебе, родная
женщина..." : романс / сл. А. Маркова ; Шелковица : "Тонет лунный серп в метельной
вышине..." / сл. Н. Криванчикова ; Морской городок Балаклава : "Где Черное море
шумит и шумит..." / сл. В. Комарова ; обраб. для баяна В. Зотова ; Море, я с тобой! :
"Полоски на груди давно уж не рябят..." ; Добрый день, мой дворец : "В нашей жизни, ребята..." / сл. В. Королева ; Сказочное царство детворы / сл. А. Лесового ; Мы —
севастопольцы : "Мы с ветром и морем..." : марш дет. орг. города-героя / сл. В. Однорала, Д. Рымарева ; лит. ред. В. Комарова ; Тот, кто не бывал в Севастополе /
сл. И. Резника ; Гимн легендарному Севастополю : "Слава тебе, наш городсвятыня!.." / сл. И. Деминой ; Без тебя, Севастополь, я жить не могу : "На холмах у
моря..." / сл. А. Аксенова ; Душа.
94. Мисюра В. Д. Родная сторона : (стихи и песни) : [для пения с букв.-цифр.
обозн. парт. сопровожд.] / В. Д. Мисюра. — Х. : Федорко М. Ю., 2012. — 249 с. : ил.,
портр. ; 21 см. — На 3-й с.: Изд. посвящ. 75-летию проект.-изыскат. ин-та ж.-д.
трансп. Украины "Укрзализнычпроект". — 300 экз. — ISBN 978-966-2920-84-0 (в пер.).
— [2012-108 Н]
Содерж.: Місюра В. Добрий ранок, Україно! : "Хочу разом із зорею..." ; Свято
Перемоги ; Лидер : "В труде южане не сдавались..." ; Сердце Южной : "Миновал почти
век..." ; Виват, Локомотив! : "Волейбольная Южной дружина!.." ; Строители Южной : "В небе южного полушария..." ; Машинист локомотива : "То врываясь в рассвет, то закат догоняя..." ; Мисс Южной проводник : "На привокзальной площади
осталась суета..." ; Евпатории 2500 лет : "Две с половиной тысячи лет..." ; Санаторий
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"Мрія" : "Планета кружится, планета вертится..." ; Тропинка : "Она вела по детству..." ; Деревенская улочка : "... Под горой..." ; Чарівна чаклунка : "Як під вербою,
де струмок біжить..." ; Приходь, куме, на млинці : "Хоч втомилася за день..." ; Гай
шумить ; Ах, весна! : "Еще февраль, еще мороз..." ; У плиты : "... сегодня выходной..." ; Хлебное поле : "Спелые стебли в поле стоят..." / обраб. О. Денисенко ;
Південній залізниці 140 років : "Одвічний спокій шляхів чумацьких..." / оброб. О.
Усс і О. Денисенко ; Укрзализнычпроект 70 : "Когда ты поездом по Южной
едешь..." / обраб. О. Усс ; Моя Україна : "Пишаюсь тобою, моя Україно!.." ; Новогодняя : "Из тумана, как из сказки, вышел лес..." / обраб. О. Савченко ; Для чего нам
нужны города? / обраб. С. Калиновского. — Михайловський Б. Дорога южная :
"Лихие ветры метут поземку..." ; ЮЖД-140! : "Южная Железная Дорога..." ; Перша
швидкісна : "Від Першої столиці..." ; Співучі колії ; Евпатория : "Словно светлую
сказку из детства..." ; Юбилей "Мрії" : "Мрія" празднует свой юбилей..." ; "Мрія" —
детская здравница : "Собрались со всей Южной ребята..." ; Поезд выходного дня :
"Привокзальная площадь как улей..." ; Мой город : "Город детства, друзей..." ; Харьковское метро : "Когда я иду по переходу..." ; Старая Покровка ; Слобожанская девчонка : "Стоя рядышком с березкой..." ; Свидание : "Веточка качается..." ; Весна,
лето, осень : "Накрывал все под собою..." ; Слобожанская плясовая : "Музыка разносится..." ; Дивный свет : "Незаметно весна в лето..." ; Старый Новый год : "Небо,
звезды да луна..." ; Гусар на балу : "Я не буду, не смею задерживать Вас..." ; Коротенькі ночі : "... в травні...". — Вахтін А. Південна залізниця : "Я — Південна залізниця!.." / обраб. О. Денисенко. — Калиновський С. Мала Південна : "Учбовий
заклад дітлахів..." ; Первый вальс : "Теплый чудный майский вечер...". — Денисенко
Е. Укрзализнычпроект : "Наш проектный родной институт...". — Рубан С. Газете
"Южная магістраль-70" : "Я спеть хочу сегодня о газете..." ; Здравствуй Евпатория! :
"У окна купе вагона..." ; Евпаторийская здравница ЮЖД : "Поезд Харьков—
Евпатория..." / обраб. Б. Михайловского ; "Мрія", "Мрія" и еще раз "Мрія" : "То ли в
радости, то ли в горе я..." ; Пляж пансионата ЮЖД : "Где залив Евпаторийский..." ;
"Співучі колії" в Евпатории : "Подведены смотра итоги..." ; До свидания, пансіонат! :
"В небе солнышко сияет..." ; Харків : "Харкове, місто! Перша столиця!.." ; Вулиця
Сумська : "Якщо ви в столиці першій чомусь вперше..." ; Марш хиситов : "Город
Харьков, Сумская сорок..." ; Дід Богдан : "Річка Уди і берег правий..." ; Скоро в школу : "Подарил березке август...". — Усс О. Дискотека в санатории "Мрія".
95. Можаев П. Н. Через все струны : (песни и романсы для голоса и фп.) / Павел Можаев. — Симферополь : Доля, 2011. — 63, [1] c. : портр. ; 30 см. — Часть текста
эсперанто. — 100 экз. — ISBN 978-966-366-522-1. — [2012-061 Н]
Содерж.: Не найти стройней тебя : "... как тебе известно..." / сл. Джами ; пер.
А. Адалис ; Рухните своды каменной кельи! / сл. И. В. Гете ; пер. Б. Пастернака ;
Оставь напрасные заботы... / сл. М. Ю. Лермонтова ; Когда я был любим : "... в восторгах, в наслажденье..." / сл. В. А. Жуковского ; Серенада : "Тихо вечер догорает..." /
сл. А. А. Фета ; В ресторане : "Вспоминаю под жалобы скрипки..." / сл. В. Я. Брюсова ; Нынче ночью... : "... кто-то долго пел..." / сл. И. А. Бунина ; У меня не живут
цветы / сл. Н. С. Гумилева ; Я ждал страданья столько лет... / сл. М. А. Волошина ;
Я так люблю осенний лес... / сл. Н. М. Рубцова ; Сентябрь : "Загадка есть в начале
сентября..." / сл. Т. К. Зыковой ; Ваша тихая грусть... / сл. А. Д. Сахалтуева ; Уже
наяву я, как будто... / сл. А. К.Загорулько ; Когда наступит день... : "... когда придет
весна..." / сл. Д. В. Юськова ; Весна : "Шорох листьев пожелтевших на шершавом
тротуаре..." / сл. К. А. Ефетова.
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96. Мороз В. Свята пам'ять : пісні героям ВВВ присвяч. / Віктор Мороз. — К. :
Новий друк, 2010. — 45 с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-8527-73-9. — [2012-066 Н]
Зміст: Журавка : "Коли весною зацвіте..." ; Пісня про отчу землю : "Україно
моя…" ; Проліски : "Збунтувавсь під корою березовий сік..." ; Київ — моє ти кохання : "Дні і ночі шумлять..." ; Гарячі роси : "Стоїть над Волгою курган" ; Від тебе все ;
Сивина : "Ти поглянь..." ; Стали поля вічністю вам... : "Часто мені сняться бої..." ;
Дівочий сон : "Живою казкою..." ; Фронтовики : "Ми з тобою давно..." ; Ветерани :
"Ми навчались в окопах сміливості..." ; До останнього патрона : "Мене життя навчило в трудний час..." ; Доля : "Черствим житняком ти мене годувала..." ; Світе мій :
"... жорстокий..." / сл. Д. Луценка ; Окопна лірика : "Мене війна веде все далі..." ;
Думи про Батьківщину : "Здрастуй, мій сонячний краю..." ; Україні : "Плюндрують
твої сади..." ; Знамено полку : "Я завтра їду в Україну..." ; Брати : "Свою землю, далеку, святу..." ; Побратими : "Ласкавих, ласкавих подруг..." / сл. О. Гончара.
97. Музичне мистецтво. 8 [клас] : нот. хрестоматія : [муз. матеріал : для
сприймання, для виконання / уклад. Золотарьова О. І.]. — Х. : Основа, 2012. — 128 c. ;
29 см. — (Навчально-методичний комплект). — Текст укр., рос. — ISBN 978-617-000929-6. — [2012-057 Н]
Зміст: Бах Й.С. Токката і фуга ре мінор / оброб. для фп. Л. Брассена. — ВилаЛобос Э. Ария : из Бразильской бахианы № 5 : "В мягком розовом сиянье…" / сл. Р. Корреа Р. ; пер. В. Никольского. — Бетговен Л. До Елізи ; Соната № 14 "Місячна" ; Соната № 8 "Патетична" : (фрагмент) ; Ода "На радість" : (фінал симф. № 9, фрагмент).
— Бизе Ж. Хабанера : "У любви, как у пташки крылья…" ; Сцена гадания :
"Мне смерть! Так и есть!.." : (из оперы "Кармен"). — Дунаевский И. Марш : "Легко
на сердце от песни веселой…" : из к/ф "Веселые ребята" / сл. В. Лебедева-Кумача ;
Песня Тони об Одессе : "Когда я пою о широком просторе…" : (из оперетты "Белая
акация"). — Варда С., Лозито П., Паллавичини, Кутуньо Т. Бабье лето : (Где же
ты?) : "Вот снова, год спустя…" / сл. О. Гаджикасимова. — Окуджава Б. Ваше Величество, Женщина : "Тьмою здесь все занавешено…" / обраб. сопровожд. Б. Селиванова. — Высоцкий В. Я не люблю / запись муз. и обраб. сопровожд. С. Маги. —
Леннон Дж., Маккартни П. Девушка : "Я хочу вам рассказать…" / пер. О. Гаджикасимова. Українські народні пісні: Там, де Ятрань круто в'ється ; Чом ти не прийшов.
— Івасюк В. Два перстені : "Як ішла я опівночі…" ; Пісня буде поміж нас : "Пролягла дорога від твоїх воріт…". — Верди Дж. Песенка Герцога : "Сердце красавиц…" : (из оперы "Риголетто"). — Вагнер Р. Політ валькірій : (з опери "Валькірія").
— Прокоф'єв С. Монтеккі і Капулетті ; Танець дівчат з ліліями : ( із балету "Ромео і
Джульєтта"). — Римський-Корсаков М. Шехерезада : (симф. сюїта, фрагмент) /
перекл. для фп. П. Жильсона. — Дебюссі К. Місячне сяйво : (з Бергамаської сюїти).
— Гуно Ш. Куплеты Мефистофеля : "На земле весь род людской…" : (из оперы
"Фауст"). — Ліст Ф. Мефісто-вальс ; Ноктюрн № 3 : "Мрії кохання". — Гершвін Дж.
Рапсодія у блюзових тонах. — Чайковський П. Концерт № 1 : для фп. з орк. :
(1-ша ч., фрагмент) ; Симфонія № 6 : "Патетична" : (фінал, фрагмент) ; Средь шумного бала : романс / сл. А. Толстого. — Мусоргский М. Сцена галлюцинаций : "Колышется, растет…" : (из оперы "Борис Годунов"). — Лисенко М. Безмежнеє поле /
сл. І. Франка ; перекл. для хору Б. Фільц. — Квинт Л. Здравствуй, мир : "Мир
проснулся как ребенок…" / сл. В. Кострова. — Майборода П. Моя стежина : "Чому
сказати, й сам не знаю…" ; Пісня про вчительку : "Сонечко встає і шумить трава…" ;
Київський вальс / сл. А. Малишка. — Высоцкий В. Песня о друге : "Если друг оказался вдруг…" : (из к/ф "Вертикаль"). — Леннон Дж., Маккартни П. Вчера :
71

"Я вчера…". — Шамо І. Києве мій : "Грає море зелене…" / сл. Д. Луценка ; Три поради : "Край дороги не рубай тополю…" / сл. Ю. Рибчинського. — Петриненко Т.
Господи, помилуй нас : "Навіть на останнім рубежі…" / сл. авт. — Івасюк В. Червона рута : "Ти признайся мені…" / сл. авт. — Білаш О. Два кольори : "Як я малим
збирався навесні…" / сл. Д. Павличка. — Пашкевич А. Мамина вишня : "Знову
наснилось дитинство…" / сл. Д. Луценка. — Молчанов К. Журавлиная песня : "Может быть пора угомониться…" : (из к/ф "Доживем до понедельника") / сл. Г. Полонского. — Злотник О. Родина : "Може, в житті хтось принаду підкине…" / сл. В.
Крищенка. — Карабиць И. Пісня на добро : "Гей на видноколі…" / сл. Ю. Рибчинського. — Крылатов Е. Школьный романс : "Ресницы грустно опуская…" / сл. Н.
Просторовой. — Білаш О. Ясени / сл. М. Ткача.
98. На березі життєвої ріки : зб. поезій і пісень / [сл.] І. Нерубайський. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. — 131 с. : портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966493-450-0. — [2011-252 Н]
Зміст: Вовк М. Рідне місто моє : "З незапам'ятних днів..." : для соліста та нар.
хору в супроводі баяна ; Господи, помилуй : "Косила нас чума усіх під корінь..." :
для соліста та нар. хору в супроводі баяна ; Ой село моє понад річкою ; Моє Тальне :
"... це не лише тальянка..." ; Тальяночка-тальнівчаночка : "Зелен-травами закосичена..." :
для чол. вок. квартету ; Чарівне, лагідне село : "В долині понад річкою в'юнкою..." :
для нар. хору ; Незнайомка : "Вона пройшла усміхнена і мила..." ; Українки мої,
україночки : "По світу я поїздив, ой, багато..." ; Життя мого юна весна : "Спливають
літа за водою..." ; На все вам добре : "Ми вам співали щиро, з душею...". — Шуляк Л.
На березі життєвої ріки : "Ми від землі, від золотого поля..." ; Українці-лелеки :
"Всюди нашого цвіту та й по білому світу..." ; Пісня про Тікич : "Купався я у Волзі і
Дунаї..." ; Передзвони : "Рідна земле, щедра на таланти...". — Салевич В. Батьківська хата : "З вирію стомлена птаха...". — Столярська Л. Тальнівщино, свята моя
колиско! ; До серця рідну маму пригорніть : "Мені наснилась наша рідна хата...". —
Качур А. До серця рідну маму пригорніть : "Мені наснилась наша рідна хата..." : для
жін. вок. тріо. — Смолявський Л. Черкащини підкова золота : "Від Умані до
Кам'янки підкова...".
99. Никитин С. А. Про что, любимая, сыграть теперь... : сб. романсов и песен в
сопровожд. фп. / муз. Сергея Никитина ; сл. О. Маськовой. — Черкассы : Чабаненко Ю. А.,
2011. — 59 с. ; 29 см. — 100 экз. — ISВN 978-966-493-276-6. — [2011-148 Н]
Содерж.: Яблоки : "Слетали листья, как кораблики..." ; Белая сирень : "Такое
дивное заснежье..." ; Рояль : "Он никогда не видел неба..." ; Я хочу, чтоб меня не
хватало : "Ты набрось на меня одеяло..." ; Именинное вино : "Пью именинное вино..." ; Белый снег : "Чувству было в сердце тесно..." ; Баллада о карандаше : "Завидная судьба карандаша..." ; Про что, любимая, сыграть теперь? ; Спешите жить :
"... Спешите всем на зависть..." ; Лист : "... весной, как влажная ладонь малыша...".
100. Новорічні та різдвяні мелодії / упоряд.: Коленко К. І., Юрчук О. М. ; Луц.
пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 99 с. ; 29 см. — Текст укр., рос.,
англ., пол., фр. нім. — 300 пр. — ISBN 978-966-361-660-5. — [2012-121 Н]
Зміст: Небо і земля : "... нині торжествують..." ; Нова радість стала ; В Вифлеємі днесь Марія : "... Пречиста..." ; Темненька нічка : "... тьмою світ закрила..." ; На
небі зірка : "... ясна засяла..." ; Во Вифлеємі нині новина ; Добрий вечір тобі, пане
господарю ; Павочка ходить : "... пір'ячко губить..." ; Ой сивая та і зозуленька ; Ой на
річці на Йордані ; Ой, хто, хто Миколая любить. — Gruber F.-X. Silent night, holy
night / сл. J. Mohr. — Bach J. S. Ich steh an deiner krippe hier : "Beside the cradle here i
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stand..." / сл. авт. — Redner L.-H. O little town of Bethlehem : "... how still we see thee
lie!.." / сл. Brooks Ph. — Pierpont J. Lingle bells : "Dashing through the snow..." /
сл. авт. — Бекман Л. Елочка : "В лесу родилась елочка..." / сл. Р. Кулашевої. —
Красєв М. Маленькой елочке холодно зимой / сл. З. Алєксандрової. — Степовий Я.
Зимонько-снігуронько / сл. Л. Глібова. — Здравствуй, гостья-зима! : рос. нар. пісня /
оброб. М. Римського-Корсакова ; сл. І. Нікітіна. — Майборода П. Новорічна нескінчена : "Білий снігу, сніженьку..." / сл. М. Рильського. — Струве Г. Новогодний хоровод : "Белые, белые..." / сл. Н. Соловйової. — Шутенко Т. Вальс сніжинок : "Ми в
небі народилися..." / сл. М. Познанської. — Філіпенко А. Новорічна : "З Новим роком друзів ми вітаєм..." / сл. Г. Бойко ; Снег-снежок / сл. П. Воронько. — Голіков В.
Новогодняя полечка : "Праздник новогодний..." / сл. В. Татарінова. — Раухвергер
М. Зимове свято : "Світить сонце на зимньому прузі..." / сл. Н. Саконської. —
Заріцька Є. Рождественская песня : "Зажигает вечер праздничные свечи..." / сл. І.
Шевчука. — Свірідов Г. Поет зима — аукает / сл. С. Єсеніна. — Ханок Е. Завіруха :
"Белы снег, белы снег..." / сл. Г. Буравкіна. — Лєпін А. Пять минут : "Я вам песенку
спою про пять минут!.." / сл. В. Ліфшіца. — Beal J., Boothe Jm. Jingle-bell rock /
сл. авт. — Lennon J., Ono Y. Happy Xmas : "So this is Xmas..." / сл. авт. — Styne J.
Let it snow! : "Oh, the weather outside is frightful..." / сл. Cahn S. — Adamo S. Tombe la
neige / сл. авт. — Andersson B., Ulvaeus B. Happy new year : "No more champagne..." /
сл. авт.
101. Перенчук Т. Й. Калина в житі : [пісні та романси] : репертуар.-метод.
посіб. [для викладачів і студ. вузів] / Тетяна Перенчук. — Рівне : О. Зень, 2012. —
109 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 108 (16 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617601-044-9. — [2012-117 Н]
Зміст: Белліні В. Молитва : Angiol di pace : "Ангел любові і добра, твій голос
чує серце...". — Монюшко С. Мандрівна пташка : "Пташко! Пташко! Чи літала...".
— Місячні срібні промені : "Місяць сріблив роси..." : старовин. вальс / оброб. Р. Мелешко. — Капуа Д. Моє сонечко : "Яскраво світить після бурі сонце...". — Народні
пісні: Санта Лючія : "В місячнім сяйві..." : неаполітанська / оброб. Т. Коттрау. ; Весна : "... тепло несе в гаї..." : неаполітанська / із зб. В. Мельо. ; Сміх Амура : "Бог кохання вашу милу..." : венеціанська / із зб. Х. Мьоллера. ; Лавочка : "На лавочці ближче
сядь біля мене..." : мексиканська ; Якщо ти полюбила : уругвайська / оброб. А. Фріденталя ; Гвоздички : "Кохана, твої вуста наче запашні гвоздички..." : іспанська /
оброб. А. Кулика ; Я рум'яна полуничка : латиська / оброб. А. Жилінського ; Пташки : "Не жартуй зі мною, милий..." : старовин. фр. пісня. — Ірадьє С. Голубка : "Коли з рідної Гавани поплив ти вдаль...". — Фіготін Б. Старовинне танго : "Приморський парк зморено спить...". — Бондаренко С. Ти кохання не зрадь : романс із
к/ф "Три дні в Одесі". — Білаш О. Калина в житі : "Сумує у житі калина одна..." : із
к/ф "Сумка, повна сердець". — Поклад І. Гроза : "День проходить, ніч приносить...".
— Гуляєв Ю. Бажаю вам : "Краплинка дощова на землю капнула..." / укр. тексти
Т. Перенчук.
102. Песни, бывшие наиболее в ходу между студентами Харьковского университета в 1840 годах : с нотами для пения и с аккомпанементами на рояле / собрал и
изд. В. Александров. — [Репр. изд.]. — Х. : Дом рекламы, 2011. — 71 с. ; 21 см. —
Вых. дан. ориг.: Х. : Тип. Адольфа Дарре, 1840. — Текст рус., латин. — 300 экз. —
ISBN 978-966-2149-41-8. — [2011-154 Н]
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Содерж.: Русский студент : "Русский я студент лихой..." ; Подоконная серенада : "Закинув плащ, с гитарой под рукою..." ; Студентская фуражка : "Четыре года я
гуляю..." ; Марья Петровна : "Разгульна, светла и любовна..." ; Дева-красота : "Влюблен я, дева-красота..." ; Застольная песня : "Что ты замолк и сидишь одиноко?.." ;
Gaudeamus : "Где все те, что прежде нас в этом мире были?.." ; Cantilena : "Сто битв,
сто рек, сто городов..." ; Все за любовь : "Мою любовь, когда б ты знала..." ; Беспечный весельчак : "Здоров беспечный весельчак..." ; Крамбамбули : "... отцов наследство..." ; Всех напитков боль ; Классификация пьяниц : "В питье у нас считается три
класса..." ; Praedestinatio : "Мне судьбой назначено..." ; Разнощик : "Затем ты, разнощик, на окна глядишь..." ; Скромное желание : "Друзья мои, заимодавцы!.." ; Ночная
сходка : "В двенадцать часов по ночам..." ; Век светской женщины : "Ах! За что же
нас несчастных..." ; Наша вина : "Никто не виноват, как мы..." ; Петербургское утро :
"Вот ночь исчезает..." ; Первая полька в Харькове : "Польку, польку заиграли...".
103. Песни, рожденные в "Гармонии" : песенник : мелодии и тексты, [создан.
участниками лит. студии "Гармония" при науч. б-ке Днепропетров. гос. аграр. ун-та] /
сост. Гескина В. А. — Днепропетровск : Лира, 2011. — 91 с. ; 29 см. — В надзаг.: К
30-летию лит. гостинной "Гармония". — 200 экз. — ISBN 978-966-383-362-0. —
[2012-122 Н]
Содерж.: Серебряная Н. Алый парус : "За горизонтом дремлет время..." ; Знакомое танго : "Один Ваш взгляд..." ; М. Цветаевой : "Что морской волне небо мнимое?.." / сл. А. Стром ; Библиотекарям посвящается : "Библиотекарь, библиотекарь!..." ;
Зимова казка : "Сніг на гілки падає..." ; Новогодняя открытка : "Самый радостный..." ;
Осінній сад : "Сонце мружить очі золоті..." ; С надеждой жить... : "Дороги наши никогда уж не сойдутся..." / сл. В. Гескиной ; Больная осень : "Больная, прекрасная
осень..." / сл. Г. Аполлинера ; Думи про Україну : "Милуватися синім небом..." /
сл. Т. Зеленської ; Калина : "Ой, піду я на плашори..." / сл. К. Дуба ; Осенней мудрости
пора : "Годы проносятся быстро..." / сл. Н. Масюка ; Спогад : "Ой, згадала про траву,
руту-м'яту..." / сл. Н. Бандур ; Туманится даль : "... предвечернею мглою..." / сл. А. Шацкова ; Я з тобою : "Якщо ти почути захочеш мене..." / сл. П. Кухаренка. — Гескина В.
Осенняя любовь : "Незаметно подкралась тихая осень..." / сл. авт. ; ред. Н. Серебряной. — Туник Д. Гимн первокурсникам : "Здравствуй, альма-матер, здравствуй..." ;
Зимова казка : "Сніг на гілки падає..." / сл. В. Гескиной ; Лебедина казка : "Мріють
крилами з туману лебеді рожеві..." ; Я із надій будую човен / сл. В. Симоненка. —
Немченко С. Будь со мной : "Черная дыра..." ; Подаруй... : "... мені краплю роси..." /
сл. Т. Клочко ; Были встречи / сл. О. Кисенко ; Живите в радости : "Закончился концерт нашей "Гармонии"..." ; Новогодняя ночь : "Санки, лыжи и коньки..." ; Осіння
елегія : "Падає лист, прийшла вже осінь..." ; Перше кохання : "І забринить струна..." ;
Посвящение Серебряной Н. В. : "Есть женщина на белом свете..." ; Столица южная :
"Город наш — столица южная..." ; Счастливый билет : "Вся наша жизнь..." ; Я закохана в місто моє / сл. В. Гескиной ; Мелочи жизни : "... мы так говорим..." ; Мой
ветер : "Я не знаю, сколько осталось..." ; Я з тобою : "Якщо захочеш почути мене..." /
сл. П. Кухаренка ; Минуле не вернуть / сл. В. Симоненка ; Не треба : "... класти руку
на плече..." / сл. Л. Костенко. — Якименко О. Бережемо любов : "Зморені зорі на
небі поволі..." ; Подруга : "Тихо в комнате пустой..." / сл. П. Кухаренка ; Мрії про
кохання : "Кохання — це журба моя в очах..." / сл. Н. Подвижної ; Ночь сомнений :
"Шуршат машины по шоссе..." ; Осень яблоками пахнет : "Каштанами бульвары
засыпает..." ; Песня о Днепропетровске : "Город дорогой..." ; Судьба : "Когда я уйду..." ;
Юкка цветет ; Я в осень ухожу / сл. В. Гескиной ; Ти моє чекання / сл. Д. Книш ;
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Ходімо в райдугу, кохана / сл. М. Руденка ; Я напишу тобі листа / сл. Т. Клочко. —
Салимоненко Н. Еще не осень : "... только лето..." ; Осенние краски : "Алеет красная
рябина..." / сл. В. Гескиной ; Зачаруй мене : "... своєю мовою..." / сл. Д. Книш ; Любимой женщине : "Только вчера любимая женщина..." / сл. П. Кухаренко ; Осінній спогад :
"Ти вже схолола, мов тиха ріка..." / сл. В. Немировського ; Якби зустрілися ми знову / сл. Т. Шевченка.— Блага Р. Кобзареве слово : "Падали рими в папір, наче зорі..." /
сл. авт. ; муз. оброб. Салімоненко Н.
104. Пикус Е. Романсы : [для голоса с фп.] / муз. Елены Пикус ; Лит. гостинная
Донец. обл. универс. науч. б-ки им. Н. К. Крупской. — Донецк : Каштан, 2011. —
31, [1] с. ; 30 см. — На обл. авт. не указан. — 300 экз. — ISВN 978-966-427-248-0. —
[2011-269 Н]
Содерж.: Ах! Как же хочется любить! : ор. 123 ; Оконное стекло : "... преграда
для дождя..." : ор. 131 / сл. Л. Малюгиной ; Ни в чем меня не надо упрекать : ор. 134 /
сл. Г. Чумак ; Последняя любовь : "О, как на склоне наших лет..." : ор. 3 / сл. Ф. И. Тютчева ; Русская воля : "Любовь и надежда, и радость — Россия!.." : ор. 121 : гимн Русской общины Украины / сл. Е. Лаврентьевой ; Годы младые : "Траву полыни..." : ор.
105 / сл. Н. Ушакова ; Бродяжки : "Свернувшись калачиком в парке лежат..." : ор.
133 / сл. Л. Мочаловой ; Зачем я вспомнила тебя : ор. 135 / сл. авт. ; Сердце для любви закрыто : "Прощаю я иль не прощаю..." : ор. 136 / сл. Е. Негой ; Романс : "Я рано
утром прикоснусь губами..." : ор. 129 / сл. С. Шерстяк ; Зимний вальс : "Белое небо,
белые крыши..." : ор. 103 / сл. Н. Прохоровой.
105. Пісні Ніни, Володимира і Станіслава Ольшевських = Pieśni Niny, Włodzimierza i Stanisława Olszewskich : з репертуару родин. анс. : [для голосу з фп. / упорядкув.: Ольшевського В. І., Ольшевського С. І. ; сл. М. Конопницької ; пер. з пол.
Я. Павлюк]. — Львів : Каменяр, 2011. — 142 с. : портр. ; 30 см. — Текст парал. укр.,
пол. — 200 пр. — ISBN 978-966-607-168-5. — [2011-228 Н]
Зміст: Ольшевська Н. Добрий день : "Зашуміло наше поле..." ; В лісі : "Завітав
нам деньок..." ; Зозуленька : "Ой зозуля в борі..." ; Зла зима : "В ніс щипає..." / сл. М. Конопницької ; пер. Я. Павлюк ; аранж. В. Ольшевського. — Ольшевський В. Ялинка
в лісі : "Хто ж оту ялинку..." ; Наша чорна ластівочка ; Дощик : "Дощику, ти мій коханий..." ; Бджілки : "Бджілок дзум-дзум, дзум-дзум..." ; Веселка : "А хто ж тебе, веселочко..." ; В ліску : "Вийшли діти по суниці..." ; На сопілці : "А пасіться ж мені в
травці..." ; Тихий вечір : "... западає..." ; Їдуть, їдуть діток двоє ; Наші квіти : "Ще
сніжок порошить..." ; Вечірня молитва : "О, як тихо, як чарівно..." / сл. М. Конопницької ; пер. Я. Павлюк. — Ольшевський С. Пісні, співаночки ; Добрий день :
"Зашуміло наше поле..." ; Веселка : "А хто ж тебе. веселочко..." ; У полі : "Підемо в
поле в ранній час..." ; Суджено мені літати / сл. М. Конопницької ; пер. Я. Павлюк.
106. Пісні, романси та балади : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу /
упорядкув. Романчук Л. Я.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 110, [1] с. :
портр. ; 20 см. — ISMN 979-0-707509-67-8. — [2012-005 Н]
Зміст: Романси та ліричні пісні: В чарах кохання / сл. К. Білиловського. —
Пфейль Г. Ставок заснув : "... а ясні зорі...". — Бабусю рідненька ; Ой, місяцю маю ;
Подивися в душу ; Не питай, чого в мене заплакані очі / сл. І. Огієнка ; Бувай здоров,
коханий мій ; Білі айстри : "В моїм садочку айстри..." ; Забудь мене, та не забудь ;
Очі ви мої голубії ; Життя дівчини ; Оксано ; Ой там, у темному гаю ; Лілея : "Лілею
я уквітчаю..." ; Ой там, на горі ; Шумить дуб зелений ; Ой в саду, саду ; Рано-вранці.
— Герасимчук В. Ожини : "Де берізки одбігли од гаю..." / сл. П. Маха. — Прилетіли
дві лебідки ; Через річеньку ; Місяць знов, як колись ; Кольор чорний : "Щоб співати
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колір чорний..." : (нар. варіант тексту). — Лепкий Л. Село широке на Вкраїні : (нар.
варіант тексту) ; Фіалки сині / сл. авт. — Криниці : "Ллється і ллється, мов часу
плинь..." / сл. Б. Грінченка. — Ой ти, гаю. — Сльота І. Чекання : "Натомилось моє
чекання..." / сл. О. Богачука. — Чуєш : "Там де верби стоять кучеряві...". — Воробкевич С. Заграй ми, цигане старий / сл. авт. — Хлопці-риболовці : "Мала мати дочку..." ; Як ти біля мене. — Танго: Осінь : "Минуло літо..." ; Прийди до мене : "... як
добре смеркне, звечоріє..." ; Наталочка : "Наталочко, ти кароокая..." ; Була весна ;
Будь здорова : "Серед плит старих, сумних, забутих..." ; Молодіжне танго : "На
останнє молодіжне танго..." ; Скажи, чому ; Прийде ще час ; О, соловію : "Чарівна
нічка землю вкрила..." ; Волинська пісня : "Це було на Волині...". — Балади: Нічна
розмова : "Коли на крилах ночі на землю сон злетить..." ; Рибалка молоденький ;
Зелений дуб ; За рікою, за Дунаєм ; Скотився місяць ; Шуміли верби. — Пісні інших
жанрів: З далеких світів : емігрантська / невід. авт. ; Сховалось сонце : емігрантська ; Ромашка : Вальс ; Мене мати в плахті колисала ; У лісі на полянці : дитяча ;
Йшла дівчина до лісочку : пол. нар. пісня ; Буркун : "На городі буркун ягідок не родить..." : жартівлива ; Через наше село ; Дай нам, Боже, в добрий час ; Ми зустрілись
навесні: Вальс. — Іляшевич В. Іде у наступ армія УПА : "Дими кошлаті застеляли
днину..." / сл. В. Залізного.
107. Поміж печалями й любов'ю : пісні та романси : [для співу в супроводі /
сл.] М. Томенка. — К. : Муз. Україна, 2011. — 223 с. : портр. ; 30 см. — Випущено
на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Укр. книга". — 500 пр. — ISМN 979-0-707527-11-5 (у паліт.). — [2011-204 Н]
Зміст: Пашкевич А. Моє село : "Воно в мені не відболіло..." ; Я твоє останнє
літо : "Перестигло в полі жито..." ; Коні Чорнобиля : "Вкрила обрій густа пелена..." ;
Мамині руки : "Натрудились, мамо, ваші руки..." ; Дика груша : "Ще громи мені не
відгриміли..." ; Прийшла любов : "Я ще такої в світі не стрічав!..". — Білаш О. Я не
вірив: Молодість минеться ; Над Унавою : "... тепле літо..." ; Бігли коні через степ ;
Де ти взялась, скажи: з якого дива? ; Зупини ту найп'янкішу мить : "Не спіши в цю
ніч коня сідлати..." ; Білі птиці снігів : "Я далеко забрів. Так далеко забрів..." ; За
далекими плесами : "Догорала зоря..." ; Шовковиця : "Я по вулиці йду..." ; Бабине
літо. — Гайденко А. Дума про поле : "Поле моє, поле, — колосисте жито..." ; Край
мій наснився мені : "Місяць повис над левадою..." : для нар хору без супроводу ;
Верталися гуси ; Свято дружби і весни : "Мерцішор..." ; Так ще не біліло ; Лелека ;
"Заблукав 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. — Володько Г. Невже не пройду я те поле ; Нап'юсь води джерельної із дна :
"Впаду в траву, де річечка хлюпоче..." ; Душа у слові ожива : "Є земля з високими
мостами..." ; І знов зима : "... і вітер сніжний віє..." ; Соняхи в городі : "Пам'ятаю:
соняхи в городі..." ; Мене учила мати : "Мене учила ще малого мати..." ; Балада про
білу яблуню : "Біла моя яблуне у росах..." ; Балада про журавлине гніздо : "Я побачив
журавля..." ; 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..." ; Я зустрівся з літом. — Таловиря В. Тачанка : "Б'ють копита спозаранку...".
— Зуб П. У ніч горобину : "Знаю: у ніч горобину...". — Демянишин В. Не цурався я
рідної хати : "Намело за літа, навіяло..." ; Шумлять жита ; Тече Дніпро : "... між верболозів..." ; Земля батьків : "... моя проста колиска..." ; Холодно світиться м'ята ; Тихими осінніми ночами ; Ляга туман на жовті луки ; Козацька похідна : "Ну й затяті ж
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хлопці-козаки..." ; За видноколом — тільки літо ; Ночі весняні : "Боже, як рідко нам
Доля всміхалась..." ; Синьооке літечко : "Мить чекання. А мороз аж синій..." ; Ми так
рідко пишемо листи. — Шамо І. Ти пригадай, моя кохана : "Тоді в степах пливли
густі тумани...". — Мясков К. Під вербою б'є джерельце. — Лаврінчук А. А ти така
ж красива : "... як тоді..." ; Журавлиний клекіт : "Я не встиг у тополинім краї...". —
Лебедєв В. Полуниці : "Вибігла із лісу...". — Золотаренко Ю. Хор випускників :
"Роки студентські..." : з опери "Ярина Синьозір" / лібр. М. Томенка.
108. Попович В. В. Під музику кохання : молодіж. пісні : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / Василь Попович. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан,
2011. — 78, [1] с. ; 20 см. — ISМN 979-0-707579-09-1. — [2011-164 Н]
Зміст: Під музику кохання : "Забудеш ти мої слова, забуду я твої слова..." ;
Обірвана струна : "Коли поблискує сльоза..." ; Коротка ніч : "... тебе застала в
полі..." ; А я закохалася знову : "Затьмарило очі щастя, у небо несли вітрила..." /
сл. В. Кузана ; Згадай і розгадай : "У теплий край лебідка полетіла..." ; Бути для тебе
рікою : "Роки пропливають всі чередою..." ; Думай добре головою : "Не ходи навколо
мене кругами..." ; Доля-лелітка : "Обіцяв, обіцяв, що покличеш.." ; Пересторога :
"Ніч зустрінемо з тобою..." ; Лелітка : "Коханий, заспівай..." ; Ти не вір... : "Стала ти
жар-птицею у мріях-снах..." ; Пісня юних літ : "Коли огорне душу й серце туга..." ;
Райські яблука : "У сад юності, де по яблука..." ; Доля схоче — не мине : "Я досі
зустріч пам'ятаю..." : (романс) ; Маки червоні : "Ніжні голівки маків червоних..." /
сл. В. Кобаля ; Осінній зорепад : "Згубило літечко підкову..." / сл. Я. Кухаренка ;
Багряний ранок : "Юнацьких споминів не стерти..." ; Слово щирості : "Цілуй мене, як
перше літо..." / сл. Т. Масенка ; Білі крила вітрил : "На прощання мені посміхнись,
моя зоре..." ; Не треба слів : "... Не треба. Хай мовчання..." : (романс) ; Лебединий
сніг : "Замело шляхи, замело стежки..." ; Евеліна : "Пахнуть трави, шлях біліє..." ;
Берег єднання : "Кохана! Постій! Зупинися!.." ; Знову зустріну — не покину : "Було
тихо, було ясно..." ; Дива... : "І вже забув, як творяться дива..." ; Ти приходиш у сни /
сл. В. Гетьмана ; Твої почуття : "... мені, як чужі..." / сл. В. Бондар та О. Попович ;
Мила моя дівчинонько ; Послухай, дівчино ; Повій, вітре : "... повій, буйний..." : (за нар.
мотивами) / сл. О. Чупак ; Красне поле : "Помирав хлопчина-квітка..." / сл. Ю. Шипа ; Рідна мамо : "Засиніли гори, затекли тумани..." / сл. М. Нейметі ; Свята Марія :
"Зневіри й болю хвилі перейду..." : (молитва до Богородиці) ; За Україну : "Линуть
дзвони від Софії..." / сл. Г. Данишек ; Воскреса краса : "Поглянь, милий друже..." /
сл. О. Чупак.
109. Роса любові : [поезії, ноти, пісні / сл.] С. Галябарда. — К. : Акад. праці і
соц. відносин Федер. профспілок України, 2011. — 319 с. : портр. ; 25 см + 1 компакт-диск — 1 000 пр. — ISВN 978-966-614-055-8 (у паліт.). — [2011-217 Н]
Зміст: Кучера Б. Новий день над Україною : "Знову сонце ласкаве промінь
свій посилає...". — Слободенко О. Господи, помилуй... : "Нам доля дарувала землю
щедру..." ; Мови чарівний голос : "На ріці життя тихо меле млин часу...". — Шалайкевич М. Гілка калини : "Нам доля не дозволила в єдиній родині...". — Гавриш О.
На Україну повернусь : "Є у мене дім, одіж і авто..." ; Стрілецький романс : "Україну,
як попіл, забуття засипає..." ; Несу свій хрест : "В стару світлину я вдивляюсь знову...".
— Святогоров А. Журавлі : "Плине човен, бранців повен та й від рідної землі...". —
Марцинківський О. Зірка "Україна" : "Живе у небі зірка "Україна"..." ; Хто ти є,
Україно? : "Догорає калина на вітрі вчорашньої слави..." ; Зачекайте ще, мамо! : "Часто в снах бачу мамині очі..." ; Я люблю тільки Вас : "Знов приходить призначений
час..." ; Солов'ї : "... вертаються додому..." ; А лелеки летять на Вкраїну : "Відкрий
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свої очі, відкрий і дивись...". — Волощук В. Київська Русь : "Старину-давнину потривожу..." ; Сад кохання : "Я тебе ніколи не забуду..." / сл. Ф. Тишка ; літ. запис С.
Галябарди ; Мово, моя рідна мово! : "Я чую рідну мову українську..." / сл. Г. Булаха ;
літ. запис С. Галябарди ; Доброго ранку, Україно! : "У садах вишневих, мов калина..." / сл. В. Москвича ; літ. запис С. Галябарди ; Покличе мати-Україна : "Не забуто
нічого в житті..." ; На полонині день світає / сл. М. Сингаївського ; літ. запис С. Галябарди ; Бойківська ватра : "В'ється осінь над бойківським краєм..." / сл. О. Лесюк ;
літ. запис С. Галябарди ; Поліські в'язи : "... терпли на морозі..." ; Люблю я свою
Україну / сл. В. Матвієнка ; літ. запис С. Галябарди ; Та музика душі : "Дня
суєтливість буденну..." / сл. А. Фіглюка ; літ. запис С. Галябарди ; А жоржини
цвітуть : "Коли прийшло до нас чарівне літо..." / сл. З. Кучерявої ; літ. запис С. Галябарди ; Пісні рідного краю : "Сміється сонце в кожному вікні..." ; Сіндія : "Я перечитую твого листа..." ; По Хрещатику : "Літа спливають хвилями ріки..." ; Ти, кохана, мене зачекай! : "Я в житті вибрав неба блакить..." ; Величальна академії :
"Сміється сонце в кожному вікні...". — Зібров П. Весна, полковнику, весна... ; Холодний вітер : "... котить долю, як пір'їну..." ; Вчора : "Догорають в саду, догорають в
саду маргаритки...". — Гіга С. Яворина : "Я на світі прожив, наче спалах зорі на
світанні...". — Іванцов В. Лелеченька : "У лелеки власна пісня..." ; Хліборобська
пісня : "Хліборобський коровай..." / сл. В. Матвієнка ; літ. запис С. Галябарди ; Пісня
спомин : "А ти згадай найпершу зустріч і прощання..." / сл. М. Сингаївського ; літ.
запис С. Галябарди ; Дорога у світ : "Я з дому виходжу, я з дому іду..." / сл. Г. Булаха ;
літ. запис С. Галябарди ; Мамині мальви : "Хоч у місті привітно і гарно..." / сл. К. Білошапки ; літ. запис С. Галябарди ; Ти листа напиши : "... без докору і болю..." /
сл. М. Девдери ; літ. запис С. Галябарди ; Моя повінчана дружино : "Я тобі знов дарую квіти..." ; Весілля сина : "Ти народився, сину, на світанні..." ; Дві чорниці : "Ходили по чорниці ми з тобою..." ; Незгасле кохання : "Я в твоїм житті з'явилась...". —
Матвієнко В. Колискова : "Домівка, і сад, і діброва..." / сл. В. Волощука ; літ. запис
С. Галябарди. — Аксу С. Шикидим : "Я відлітаю у рідний край...". — Злотник О. Я і ти :
"Не оглядайся на порозі..." ; На березі життя : "Пливе моє життя у вічне синє море..." ; Білий, білий капелюшок : "На дворі стояло літо...". — Бобул І. Ти зігрій мене :
"Сьогодні ти поруч зі мною, немов зима...". — Маліборський Ю. Налий вина :
"І знову вечір спогади приносить...". — Дерський С. Болять слова : "Любов у нас
була така красива...". — Матвійчук А. Два келихи вина : "Ти, сину, ще малий, і не
збагнеш...". — Савченко Ю. Дивний сон : "Мені приснився сон, що навкруги зима...". — Борута Я. Плачу за все : "Останній вечір ми з тобою вдвох...". — Гнатюк М.
Повертайся, сину! : "Відчужів за обрієм літак...".
110. Ротерман Є. Пісні та романси : [для співу в супроводі фп.] / Євген Ротерман. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 57, [2] с. ; 29 см. — ISМN 9790707579-22-0. — [2011-111 Н]
Зміст: Вона прийшла : "... непрохана й неждана..." / сл. В. Симоненка ; Сині
очі : "Хай минають дні твої і ночі..." ; Білі акації будуть цвісти / сл. В. Сосюри ; Прилетять журавлі : "... Я вже чую їх крик..." ; Зустрінемось, як двоє чужаків ; Поцілунок
твій : "Ти навіщо, мила, мені розповіла.." ; Ти — життя мого суть : "Ти така, як усі:
тільки очі — замріяні ночі..." / сл. Я. Ткачівського ; Я втрачаю Вас : "Жахливий сон.
Я в нім втрачаю Вас..." / сл. О. Бабій ; Минулих весен серце не забуде : "О весни, вас
ми кличемо у гості..." / сл. М. Войцехівської ; Лікарі в серцях врятованих живуть :
"Всі лікарі сивіють дуже рано..." / сл. Л. Прокопович ; Вельон ледве сум твій приховав : "Отак живе. Душа уже змирилась..." ; Враз ми зробилися чужими ; Край серця
носиш вечір той : "Край серця вечір носиш той..." / сл. Б. Дичука ; Як ми покохались : "... цвіли барви літа..." / сл. авт.
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111. Савка В. Виколисана у мріях : [зб. пісень : для голосу без супроводу] /
Василь Савка. — Тернопіль : Збруч, 2011. — 61 с. : портр. ; 20 см. — 500 пр. —
ISBN 978-966-528-335-5. — [2011-178 Н]
Зміст: Злонкевич Я. Побажання : "Дарую я тобі, Оксано..." / сл. В. Савка. —
Савка В. Ой, доле : "Вже сірий ранок в сивому тумані..." ; Спішу до тебе : "Їде поїзд
серед ночі..." ; Христос Воскрес! ; Моя кохана : "За містом недалечко..." ; Ой ви очі,
чарівнії очі : "Пам'ятаю я наше весілля..." ; Дівка з ресторану : "Маю я знайому..." ;
Що то за причина ; Ой зі Львова : "... доріженька..." ; Новорічна ніч : "Ми новорічну
ніч разом з тобою..." ; Рідний Львів : "Як їхав наш поїзд зимою до Львова..." ; Давай
ми знайдемо цю кладку : "З тобою, як ми покохались..." ; Лист : "Сьогодні я тобі
пишу листа..." ; Ах роки, не летіть ви так швидко : "Буйний вітер у полі гуляє..." ;
Зульфия : "... ты моя Зульфия..." ; Осень : "Стояла осень светлая, как утро..." ; Полум'я квітів : "... листя зелене..." ; Промайнуло літо : "Вже промайнуло літо передмістям..." ; Чекання : "Мої очі у ніч задивились..." ; Туга : "Розсипалися зіроньки по
небі..." ; Лелеки : "... збираються в зграю..." ; Фіалкові очі : "Кожний раз я у Львів
приїжджаю..." ; Я так чекав листа : "Сьогодні знов я так чекав листа..." ; Єднає
Харків й Львів : "Де Харків, а де Львів в когорті поїздів..." ; Любове, ти мій Львове :
"... небо волошкове..." ; Чарівна ніч : "Ніч чарівна, гори сині..." ; Я тобі не сказав :
"Місяць ясно сіяв, тихе небо ясне..." ; Циганка : "Сонце зійшло на світанку..." ;
Я знову згадую про тебе : "Вже з поїзда дивлюсь на небо..." ; Ой гори, гори : "Ой, як
прекрасно, як прекрасно..." ; Прокинься, народе : "... поки ще не пізно..." ; Український стрій : "Синьо-жовті майорять прапори..." ; Живи, Україно : "... Твій шлях вже
неспинний..." ; Зійшов із неба Дух Святий : "Зелені свята в зелені..." ; Великдень :
"В церквах мелодійно так дзвони гудуть..." ; Я дякую, Боже : "... за небо погоже..." ;
Зарваниця : "Спливає ніч, співають птиці..." ; Дорога до Бога : "Чи маємо у серці
Божий страх..." ; Милий Ісусе : "Спішу до Тебе, милий Ісусе..." ; Ти, Господи, все
сотворив / оброб. муз. Р. Панчук.
112. Сборник песен и романсов на стихи поэта Льва Дементьева : (для голоса в
сопровожд. гитары) : [з букв.-цифр. обозн. парт. сопрожд.] / муз. Евгения Никитина,
Раисы Пурс, Любови Сергеевой ; сост. П. Хлебникова. — Кременчуг (Полтав. обл.) :
Олексеенко В. В., 2012. — 46 с. : ил., портр. ; 20 см. — На обл. в надзаг.: Поэзия,
которую поют. — 100 экз. — ISBN 978-966-1698-03-0. — [2012-003 Н]
Содерж.: Никитин Е. Кременчугский вальс : "Где волна омывает гранит...". —
Пурс Р. Осенние чувства : "Наступила в жизни осень..." ; Письмо маме : "Мама моя
дорогая, ночь за окном, я не сплю..." ; Костер на снегу : "Слез сдержать не могу..." ;
Двое у реки : "Здесь шумит листвою ива над водою..." ; Где-то под березами : "Место
под березами..." ; Твои руки : "Я ощущаю боль разлуки..." ; Березки : "Выпускали
березы сережки..." ; Прощай : ""Ну, прощай", — ты шепчешь мне, вздыхая..." ; Журавлиные стаи : "С детства душу волнуют..." ; Мгновение, вернись! : "За все, что
было между нами..." ; Бездна : "Ты молода, красива и беспечна..." ; Бухта надежды :
"Может встреча совсем не случайна..." ; Сладостный сон : "Часто снится мне сладостный сон..." ; Тебе : "Ты — свет в царстве тени, заветный мой лучик..." : (песня
ослепшей девушки) ; Зачем?. — Сергеева Л. Мы : "О совместной жизни не мечтаем..." ; Томленье : "Зачем Вы мучите меня..." ; Не приходи! : "... ко мне сейчас...".
113. Слово у пісні розцвіло : пісні : [для голосу (хору) в супроводі і з букв.цифр. познач. парт. супроводу / сл.] Ярослава Сторонська. — Львів : Край, 2010. —
83 с. ; 21 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-547-350-3. — [2011-100 Н]
Зміст: Сушинський Й. Зірка світиться моя : "Десь далеко, там над нами...". —
Цебенко С. Зоряна ніч : "З неба зірка в нічку впала..." ; Бабине літо : "Рік за роком
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пролітає..." ; Батьку наш, Тарасе ; Біля джерельця : "Милу в гаю зустрічаю..." ; Червоні коралі : "Ой купила мені мати червоні коралі..." ; Дівоча врода : "Світлі коси,
коси доні..." ; До бабусі я піду : "Мамо, мамочка моя!.." ; Дністрянка : "Раз зустрів я
зранку..." ; Іду служити : "Я іду служити, мамо, не тужи..." ; Дорога додому : "Із рідного краю до краю чужого..." ; Купальська царівна : "В нічку теплу на Купала..." ;
Ластівка : "Ой летіла ластівка понад море..." ; Лелека : "Старий, втомлений лелека..." ; Матіола : "Біля хати, під віконцем..." ; Мій друже, скрипалю : "Скрипалю,
скрипалю, мій друже, скрипалю..." ; На дворі дощ : "Ой, на дворі дощ..." ; Новий рік :
"Зустрічали Новий рік..." ; Надія : "... ти зоряна мрія..." ; Очі смарагдові : "Покохав
дівчину..." ; Пелюстковий дощ : "Сади за вікном..." ; Пісне моя : "... нам радість неси..." ; Парасолька : "Раз в негоду я бродила..." ; Подзвони мені : "Сніг летить
звідусіль..." ; По діброві весна ходить. ; Русалочка ворожила : "Біля річки, при дорозі..." ; Самбір : "Минуло більше сім століть..." ; Від серця до серця ; Всім серцем
взираю до Бога : "Ісус народився, Син Бога..." ; Я чекаю : "Життя сумним здалось
мені..." ; Я піду за синій обрій : "Синє, синє Боже небо..." ; Вишні : "У стрімкому
леті, в білому намисті..." ; Згадай роки : "Роки птахами пронеслись..." ; Місяцю красний ; Мрія : "Я мрію про вечір...". — Беньковський Я. Дівоча врода : "Русі коси,
довгі коси..." ; Матіола : "Біля хати, під віконцем..." ; Мій друже, скрипалю : "Скрипалю, скрипалю, мій друже, скрипалю..." ; Стара любов : "Роки птахами пронеслись...". — Гурін С. Любов жива : "Земля раптово розцвіла...". — Петросян С.
Мандрівка по лісі : "Ліс казковий — повно дива..." ; Все від проміння : "Промінець
до промінця — сонце утворилось...". — Лихва І. Матіола : "Біля хати, край віконця..." ; Осінь : "... лісом вже блукає..." ; Вибач, мамо : "У садочку з милим..." ;
Земле, матінко моя. — Ковалів Г. Приємних снів : "Хай вам присниться котик і
киця..." ; Танцювала мушка. — Сушинський Й. Сива ластівко, матусю : "Не старій,
не смій...". — Гурін С. Треба оженитись : "Як я кури годував...".
114. Стадник Е. С. У полоні музи чарівної : зб. пісень : [для голосу без супроводу] / Е. С. Стадник. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 78, [1] с. ; 20 см. —
ISBN 978-966-10-1458-8. — [2012-028 Н]
Зміст: Як дитинство своє пригадаю ; Якби я міг : "... прийти назад..." ; Кохана
рідна сторона ; Кожне літо приїжджаю ; Любив я поле ; Мабуть, доля така : "Відгуляли давно зимові заметілі..." ; Мати наша, мати ; На братській могилі : "Де рідне
Полісся чарує красою..." ; А де ж ті верби?.. : "... край дороги?.." ; А я живу на
Україні : "Країн у світі є багато..." ; А вже у горах сніг біліє ; Балада про сина і
матір : "Я до тебе, мамо..." ; Десь у сірій імлі ; Дні осінні : "... ідуть за днями..." ;
Доріг немало я пройшов ; Гей-гей, зелененький гай : "Зодягнувся гай у зелені шати..." ; Я давно там не був : "... де колись народився..." ; Найбільша яса : "Як вже був
я жонатий..." ; Не щебече в лісі соловейко ; Недалеко уже, недалеко... ; Ой краю, мій
краю ; Ой, швидко як літа летять: "Тобі вже років сорок п'ять..." ; Ой у полі, в полі ;
Ой за селом, при дорозі ; Ой, брате, мій брате : "Приїхав я в гості до тебе, мій брате..." ; Ой, чого так рано... : "... мати постаріла?.." ; Ой, мамо рідненька :
"... голубонько мила!.." ; Ой, мамо, ой, мамо : "... Ваш син занедужав..." ; Осінні хмари вкрили небеса ; Перше кохання : "Ти пригадай, дівчина мила..." ; Посадила мати
калину ; Поверни мене... : "... пам'яте знову..." ; Повій же, вітре, з України ; Проскакали коні : "... пронеслись галопом..." ; Прощання зі школою : "Сьогодні в нас велике
свято..." ; Снилась рідна хата : "Білий цвіт калини..." ; Сповідь : "Пролетіла юність
золота..." ; Та не всі ще з війни повернулись : "Край села, біля хат..." ; Три "кити" :
"Вірити, надіятись, любити..." ; Ти пам'ятаєш, мамо, — падав сніг ; Весна Перемоги :
"Буду вік пам'ятати..." ; Встаньте, герої : "Крові пролито в битвах чимало!.." ; Вийшла
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з хати стара мати : "Вийшла з хати стара мати..." ; Випадкова зустріч : "Зустрілись ми
зовсім випадково..." ; Вже айстри в саду відцвіли ; Вже давно у саду відцвіли Хризантеми ; Хай би сон такий наснивсь : "Чи то снилось мені?.." ; Хай славиться ім'я
твоє : "Світлана, Світлана, Світлана!.." ; Хризантеми цвітуть : "... квіти пізньої
осені..." ; У мами черешня росла : "... над яром...".
115. Сузір'я Долинщини : до 50-річчя м. Долинська : літ.-муз. альм. : [для співу
з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.: Лазарєв О. І., Бєлова М. М.]. — Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. — 156 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISВN 978966-2570-15-1. — [2011-271 Н]
Зміст: Бєлова М. Вальс для мами : "Вже в косі сивина, але ти — як весна, що
буяє в цвіту білопінних садів..." ; Кручений панич : "Жив, не ївши-пивши він, — все
любов шукав..." / сл. А. Корінь ; Веселі музики : "Джміль настроїв контрабас, коник
— скрипку нову..." ; Калина в лузі : "... розгорнула віти..." ; Мала Батьківщина :
"Містечок бачила чимало..." ; Мамині жоржини : "Згасає жовтень, а у нас в саду..." /
сл. Л. Баранової ; Вітерця мовчить сопілка... ; Долинська — квітка степу : "Тут минулих віків неповторні сліди..." ; Забіліли степи : "... забіліли, а в дібровах сумують
дуби..." ; Ой, цвіла калина : "Нас чума косила, голод-холод бив..." ; Пам'ять : "Доля
музиканта барвами багата..." ; Привітальна : "Нехай звучать мелодії веселі..." ; Прилетіла пташка : "... з далекого краю..." ; Світ вклонився тобі : "Ми з тобою, Тарасе, тепер живемо..." ; Спалена юність : "Тяжко вмирати під небом чужим, долю губить
молоду..." / сл. М. Родинченка ; Життя іде : "... і все без коректур, і час летить, не
стримує галопу..." / сл. Л. Костенко ; З долонь моїх зростає доброта / сл. Т. Журби ;
Засвічу тиху свічку : "... надії, попрошу у небес доброти..." ; Своя у кожного стежина : "... і віра в кожного своя..." / сл. С. Барабаш ; Зірка : "На мої долоні з неба зірка
впала..." / сл. І. Доленик ; Квітка айстри : "Прийшла любов — і сам не знаю, звідки..." ; Коляда : "Весь вік в дитинства я в боргу, що з далини горить звіздою..." /
сл. В. Романюка ; Колискова : "Баю-бай, баю-бай, спи, малятко засинай..." ; Святкова
пісня : "На рідній, прекрасній землі українській..." ; Свято Варварівки : "День народження — то свято, ждем завжди його приліт..." / сл. Л. Четверик ; Лебеді материнства : "Мріють крилами з туману лебеді рожеві..." / сл. В. Симоненка ; Птиця :
"Тріпоче серце пійманої птиці..." / сл. Д. Павличка ; Рідна мова : "Мова, рідна мова
— мова кольорова..." / сл. Ю. Рибчинського ; Святий хліб : "Смачнішим що хіба
буває, ніж хліб, що дався недарма..." / сл. Л. Ніколаєвської ; Співанка про місяці :
"Ой, місяць січень кличе мороза, морозить лиця, щипає носа..." / сл. М. Підгірянки ;
Співають діти : "... щебетливі птахи, і струменить у душу чистота..." / сл. Яремчука
В. — Лазарєв О. А зорі падають ; Домівко моя : "Домівко моя..." ; Любиться —
любіться! : "Ой, казала матінка..." ; Молода Вкраїна воскресла : "Вип'ю все з
надщербленої чарки..." ; Осінній поцілунок : "Це просто диво увірвалося до хати..." ;
Чуки-чуки : "Як ти, чорте лисий, надоїв!.." / сл. В. Кондратенко-Процун, О. Лазарєва ; Батькова пісня : "Якраз заходив падолист..." ; Берегиня України : "По зачарованій Десні..." ; Весела дача : "Як в барвистому віночку..." ; Веселі Боковеньки :
"Пірнає в затінок тихенько..." ; Вишнева Україна : "Вишневим цвітом вбрала вулиці
весна..." ; Де ти, сину? : "Ой, яка ж то вража сила..." ; Земля солов'їна : "Є земля солов'їна на світі..." ; Мамина пісня : "Скільки сонця, і скільки ж пісень..." ; Матусина
хата : "Мандрую літами..." ; Мистецтва раб : "Життя митця — тернистий шлях..." ;
Моє село : "Я часто згадую село..." ; О, Трускавець! : "На Україні є містечко..." ;
Плач за Україною : "Сходяться на небі зіроньки..." / сл. О. Лазарєва ; Бачу світ /
сл. С. Шевченко, О. Лазарєва ; Бузок і калина : "Прилітає..." ; Зоряна : "Люба дівчино, кохана..." ; Реквієм любові : "Ти сама сміялась..." ; Серед осені / сл. О. Лазарєва,
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А. Корінь ; Віку мого день : "Від зливи музики..." ; Вічна любов : "Розхристана
осінь..." / сл. Л. Баранової, О. Лазарєва ; Колискова : "Колисала мати, сина колисала..." ; Рідна хата : "Десь на тому далекому березі..." ; Через всі розлуки : "Крізь літа
зелені..." / сл. М. Родинченка, О. Лазарєва ; Лід розлуки : "Тобі пороблено..." / сл. І.
Найдененка, О. Лазарєва ; Матінко Олександрія : "Тут перший крок зробили ми..." /
сл. Н. Гончарової, О. Лазарєва ; На щастя : "Крилаті коні..." / сл. О. Лазарєва, А.
Корінь, Т. Журби ; Рушник : "Вишивала мама мою долю..." ; Цілуй мене : "Займусь
від щастя у твоїх обіймах..." / сл. Н. Коцюк, О. Лазарєва ; Ще буде щастя : "Куди
летять мої прекрасні роки?.." / сл. В. Левченко-Дигас, О. Лазарєва.
116. Тарасова криниця : [зб. пісень : для співу (соло, анс., хор) в супроводі і
без супроводу / сл.] В. Приз. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. — 107 с. : портр. ;
20 см. — 120 пр. — ISВN 978-966-493-261-2. — [2011-157 Н]
Зміст: Плашкевич М. Черкащино — сонячний краю : "Черкащино рідна, мій
сонячний краю..." ; Козак зустрів дівчину : "Косять трави, свіжим сіном..." ; Розцвітав бузочок біля тину ; Волошки : "Знову зацвіли волошки в житі...". — Байкін В.
Черкаська моя сторона : "Ідемо стежками Тараса..." ; Вдячність матері : "Живе з дитинства в мене в жилах..." ; А мати чекає сина : "Сховалося сонце за хмари патлаті..." ; Земляки ви мої, земляки : "Як чудово, що ви в мене є..." ; Яка мені люба ти,
земле : "Земля нам дарує, красу пропонує..." ; Гуси у полі : "Коли хліба уже зібрали..." ; Лелечий політ : "У вирій лелеки летіли..." ; Понад лісом в'ється річка ;
Вдячність : "Нарешті й до Крутьок, усім на подив..." ; Чорнобаївський сонячний
краю : "Твоя щедрість у кожного в домі..." ; Кружляли листочкі кленові ; Згасла життєва свіча : "В пору осінню лишив ти..." ; Твої очі : "Я по світу блукав..." ; Вода з
криниці : "Де я зустрів кохання миле...". — Камінський Б. Тарасова криниця : "Є в
Керелівськім степу криниця..." ; Виходить зоря вечорова ; Кладочка кохання : "Що
казати: важко нам збагнути...". — Пащина П. Будемо удвох : "По осінньому сонечко
блідо..." ; Не забувай : "... свою стежину...". — Скляр В. Завжди в дорозі : "Тихий
дощ за відкритим вікном..." ; Багатство : "Я щасливий, що в мене село...". — Гребенюк В. Далекій коханій : "Ти чуєш мій голос, кохана?.." ; Йде білявочка-дівчина :
"Тихесенький вітер віє з поля..." ; Коли б ти знала : "... мою тугу..." ; Не заздріть дівчата : "Коли жита скосили в полі..." ; Недорвані квіти : "Там, де гаї шумлять привітно..." ; Прощальний перон : "Тоді весна, яка весна буяла!.." ; Ти прийшла... :
"... Шукав я цілу вічність..." ; Тихий вечір : "... місяць висне..." ; Я побачив тебе : "…
не у сні, наяву..." ; Я повертаюсь додому : "Бачу я після розлуки...". — Саух Н. Де ти
мій коханий? : "Літнє сонце раннє золотить калину..." ; Політ орла : "Летів орел, де
берег зелененький..." ; Зацвіла калина : "В надвечір'ї край доріжки..." ; Бо прощатись
час : "Мчали козаченьки лугом, бережком..." ; Перевчила козака : "Мала, людоньки,
мороку...". — Сухий І. Невеличка новина : "Новина, хоч невеличка...".
117. Тумаркин И. Б. Я вернусь : [стихи, песни : для голоса с букв.-цифр.
обозн. парт. сопровожд.] / Июлий Тумаркин. — Мюнхен : [б. и.] ; Винница : Эдельвейс и К, 2011. — 166 с. : портр. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-2462-44-9. —
[2012-067 Н]
Содерж.: Как я начал писать стихи : "Меня спросили с любопытством..." ; Я не
поэт-трибун и не политик ; Я утвержден ; Моя мама : "Нет, нет, я не герой, я был
младенцем..." ; Когда умру : "Положите на гроб мне нарциссы..." ; Вернусь в Одессу ; Юла : "Я вернусь к тебе подруга..." ; Огненная, странная : "Любушка! Любовь
моя..." ; Застольная студенческая : "Этосис темпоралис..." ; Большая Медведица :
"Снежная метелица по дороге стелится..." ; Исповедь Беженца : "О! Мама Мия! Он
приехал..." ; И звездой росийской дальней : "Я двуглавый и двойной..." ; Журавли82

ный вальс : "Кружится над Землей..." ; Студенческий вальс : "Над Москвой..." ;
В вальсе осеннем : "Года уходят словно листья..." ; Вальс одинокий в небе высоком :
"Синее небо. Белые тучи. Облака..." ; Кружится вальс над Невой : "Ветер кружит над
волной и приглашает на вальс..." ; Лейтенанту Шмидту : "Над морем ветер тень
несет..." ; Дитя : "Зарею осени взошла..." ; Элегия Кондратию Рылееву : "Я ль буду в
роковое время..." ; Бестужев : "Шелест листьев вдоль по тротуару..." ; А за речкой
череда цвела : "Эта беда? Нет, не беда..." ; Грация : "В очах Ваших, — как на волнах..." ; Я помню Вас... : "... Вы были без предела..." ; Рождение : "Встрепенулись
крылышки..." ; Снежинка : "А снежинка падает..." ; Ты плыла по волне радугой ;
Шаль : "Я пришел в мир любви..." ; Март : "Весна стучит в мою больную душу..." ;
Ива : "Золотистая, лунная грива..." ; Умчалась тройка ; Волга : "И я на Волгу пойду с
зарей..." ; Кремлевские звезды : "... рубином горят..." ; Московские звезды : "Листопад, листопад, листопад осенних листьев..." ; Журавлик из прошлого : "... Печали
мои..." ; За свою страну : "Трудно достается..." ; Там, где запах крови, розы не цветут ; Верба : "Распластался по надбровью неба...".
118. У садах золотих... : [для співу (соло, анс., хор) в супроводі і без супроводу] /
пісні на сл. В. Кухти. — Ужгород : Ужгород. міська друк., 2011. — 110, [1] с. : іл. ;
21 см. — 1 000 пр. — ISМN 979-0-9007066-0-7 (у паліт.). — [2011-158 Н]
Зміст: Попенко М. Судьби моєї полотно : "На цій воді, що вперто горне..." :
для чол. вок. квартету ; Шовковий водопій : "В зіницях карих віч..." : для солістабаритона в супроводі фп. ; Воля-воленька : "Все ти віддаш: черлені..." : для голосу в
супроводі фп. ; Гуцульської землі не розвезіть... : "Гримлять вози, од пилу й тлуму
сірі..." : для бардівського виконання ; Срібна земля : "Вже добі припіднято повіки..." :
для чол. вок. квартету ; У садах золотих... : "... наша молодість ніжна й красива..." :
для соліста-тенора в супроводі фп. — Криворучко В. І просиш ти... : "Твоя дорога
плаче і сміється..." ; Березневий сніг : "Та не знаю я, де притаївся мій гріх..." ; Вечір
знов... : "... До ночі ближче й ближче...". — Ковач В. Вчителька-журавка : "Горами
крутило і трусило..." / оброб. для чол. квартету М. Томашука. — Томашук М.
І журяться берізки... : "... без причини..." ; Щастя синьооке : "Весни знов полинули
кудись..." ; Спогад про кохання : "Це над ранок наснилось вогнисто..." ; Гуцульський
князь : "Я — князь гуцульський, зітканий із грому...". — Невідом. авт. Два роки, два
роки... : "... я буду солдатом..." / оброб. для чол. квартету М. Томашука. — Рябий В.
Перший танець : "... нашим буде..." / оброб. Є. Боднаренка. — Калинюк В. Весільна
пісня : "Не дорахуєш роки і рочки..." ; Понад Ужем : "... ранку голубе намисто..." ;
Довбушеві гори : "... золоті комори..." ; Червона ружа : "Скінчився бій і вмовкли
скоростріли..." ; Розмарія : "На роки і спомини багатий...". — Теличко В. Ти : "Всі
розповито вина...". — Кухта В. Подай мені руку... : "Ми вийшли з бездонних глибин...". — Попович В. Вона така... : "А за вікном безмежна ніч...".
119. Фалькова В. Н. Окна в ночи : сб. песен и романсов : [для пения с букв.цифр. обозн. парт. сопровожд.] / Валентина Фалькова. — Днепропетровск : Пороги,
2011. — 75 с. : портр. ; 20 см. — Текст рус., укр. — 100 экз. — ISВN 978-617-518148-5. — [2011-212 Н]
Содерж.: Диптих "Окна в ночи": 1. Вот опять окно ; 2. В огромном городе :
"... моем — ночь..." ; Душа сбылась : "Золото моих волос..." / сл. М. Цветаевой ;
Шлейф, забрызганный звездами / сл. А. Блока ; Я научилась просто, мудро жить /
сл. А. Ахматовой ; Сад кохання : "Кохання — істина і суть, що з вічності зорить..." ;
Фантастична варта : "Кохання наше — найміцніше..." / сл. М. Миколаєнка ; Три ноты
утренней мелодии : "Еще мерцали над аллеями..." / сл. М. Патрика ; Бенефис : "Звук
из-под клавиш и смычков..." ; Птицей вольною : "Не боюсь быть тобой нелюби83

мой..." ; Симфония октября : "Золотые, словно свечки..." ; Первый снег / сл. И. Ковалевой ; Не дай мне, Бог : "... стрелять в друзей..." ; Алел рассвет : "... длинна была
дорога..." / сл. Ю. Полисского ; Зажги фонарь, душа : "... смотря в чужие лица..." /
сл. Л. Некрасовской ; Монолог : "Я могла бы рассказать вам..." / сл. Е. Швец-Васиной ; Весна : "... Пробуждаются чувства..." / сл. В. Невского ; Школьных лет пора :
"Тот давний дождь, день захвативший в плен..." ; Гитара с синим бантом : "На потертой,
чуть расстроенной гитаре..." ; Уговори меня : "... с тобою согласиться..." / сл. С. Поливоды ; Колдовала весна : "В старом парке весна колдовала..." / сл. Н. Евгеньевой ;
В клюве лампада слова ; Не говори мне о весне ; Ах, эта синь! : "Дождь за рекой
грибов наобещал..." / сл. А. Кутняка ; Лебединые крылья рассвета : "Полнолуние,
мир в серебре..." / сл. А. Соколова ; Влюбленным всей Земли : "Благослови влюбленных всей Земли..." ; Я соберу твои рассветы / сл. В. Аверьянова ; Я хочу удивляться :
"... любви и дороге..." / сл. Е. Хейфец ; Присядь к костру : (в духе старин. романса) /
сл. О. Соколовой ; Дарящей вдохновение : "Осень — грусть и любовь..." / сл. И. Найдовской ; Переполняет сердце нежность : "Как хорошо в лесу под осень..." / сл. А. Покровского ; Лучик брызнет : "Я иду тропинкою лесной..." / сл. Л. Еловских ; Золотая
лодка : "Из города бежать..." / сл. О. Приходько ; Калинонька : "У саду, у саду калинонька росте..." / сл. М. Потійка ; Коли співають українці / сл. Т. Доброгорської.
120. Хасхачих А. Д. С песней по жизни : сб. лирич. песен : [для голоса без сопровожд.] / Анатолий Хасхачих. — Днепропетровск : А. Ленский, 2011. — 188 с. :
портр. ; 21 см. — Текст укр., рус., грец. (румейс.). — 300 экз. — ISМN 979-09007067-1-3. — [2011-155 Н]
Зміст: Сонечко карих очей : "Ти пристрастю солодкою розп'ята..." ; Ожеледиця : "На дорогах України ожеледиця..." ; Конвалії кохання : "У дзвони дзвонять сто
святих небес..." ; На першому побаченні : "Час пролісків у серці голубів..." ; Мелодія
Дніпра : "Пора любові — юності пора..." ; Моя тривого : "Спокійно в очі світиться
зоря..." ; Світле місто юності моєї : "Вдалину несуть підводні крила..." ; Весняна
пісня : "Над рікою пливуть журавлині ключі..." ; На лижах : "Прудко на лижах
ми..." / сл. С. Бурлакова ; Газеті "Дніпропетровський університет" : "Життя в "альмаматір" описуй сміливо..." ; Славте альма-матір : "Ми палко кохались..." ; Співає "Просвіта" : "Козацька хай буде тут пісня..." ; Студенческая : "Мы законы мирозданья..." /
сл. В. Груздова ; Десятикласниця : "Мов журавлі в далекі рейси..." ; Люблю Кубань :
"Сквозь горизонты расстояний..." ; Вижу тебя одну : "По утрам выхожу..." ; К заветной цели : "Зваться студентом — значит..." / сл. Н. Голубицького ; Промчались года
незаметно ; О, где ты, счастье? Отзовись... ; Не грустите о том, что прошло ; Песня о
городе : "Мне до боли знакомы кварталы..." ; Звезды на небе : "... месяц в окошке..." ;
Прощальная песня : "Догорает последний костер..." ; Когда над лесом звездопад ;
Пожелание : "С Новым годом, друзья, с новым счастьем..." ; Школьный вальс : "Годы прошли незаметно..." ; Последний вагон : "Сердце тревожит увиденный сон..." ;
Берегите своих матерей : "Не тревожь свое сердце, родная..." ; Не теряйте друзей :
"... на дорогах судьбы..." ; Околдованный зимою : "... парк встречает нас с тобою..." ;
Юбилейная : нам 5 лет : "Акаций белый цвет оставил в жизни след..." ; Колискова :
"Спи, моє сонечко, спи, моя донечко..." ; Ожидание : "Любовь для меня — словно
миг ожидания..." ; Обнимала луна : "... гладь притихшей воды..." ; Прекрасная планета : "Волнуются девчонки, волнуются мальчишки..." ; Метель-метелица : "Метель
кружится, заметая..." ; Здравствуй, первый звонок : "Золотая пора за собой позвала..." ; Матерь Божья пришла... : "... под Покров нас взяла..." ; Погадала мне цыганка :
"... по руке..." ; Зажгу свечу : "... и, сидя в полумраке..." ; Пришло на Землю новое
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столетие : "Растаял век двадцатый в поднебесье..." / сл. Л. Демедецкой ; Валентина :
"Красивей тебя нет, синьорина..." / сл. В. Карташова, Л. Демедецкой ; Пісня про любов : "У срібні дні, у сивоскронні роки..." ; У саду яблуневім ми зустрілись : "У саду
ми зустрілись з тобою..." ; "Дніпропетровський університет" — моя газета : "Наша
рідна студентська газета..." ; Нас слово рідне озорило ; Пісня про Кільчень : "Із криниці степової..." / сл. К. Дуба ; Калина, калина : "Расцвела калина у моих ворот..." ;
Печаль : "Сонечко до обрію котилось..." / сл. Л. Добош ; Школа моя, рідна моя :
"Щораз луна дзвінок..." / сл. С. Железняк ; Расти, наш город, Днепропетровск : "За
эти годы было все..." / сл. Л. Зинченко ; Память геолога : "Пусть торопится жизни
забег..." ; Родной уголок : "Безвозвратно уходят года..." / сл. В. Иванова ; Чувства
любви : "Чего-то в жизни вечно не хватает..." ; Без женщины мужчина — не мужчина / сл. А. Иванова ; Встреча : "Я сегодня тебя повстречал..." : (романс) / сл. Ю. Коновальчука ; Судьба моя, Днепропетровск : "Тебя судьба мне подарила..." ;
Українець — україночка : "Ніде червоно так не зріють..." ; Українська мова :
"... найщиріша мова..." ; Ох, любовь моя, любовь ; Годы встречи тройкой пронеслись : "Может быть, неплохо, что расстались..." ; Споемте, друзья : "Нам жизнь только раз и для счастья дана..." ; Ты не тот человек ; Опустился вечер ; Все прошло ;
Моя любовь : "Она пришла ко мне, но поздно..." ; Город мой : "Заалелся ярким пламенем..." ; Вальс на Марсе : "Нашей встречей случайной..." / сл. Л. Корчмы ; Приходи к Ильичу ; Продолжатели : "Мы — первых корчагинцев внуки..." / сл. И. Пуппо ;
Позапрошлая песня : "Старенькие ходики..." ; Над камином стучат ходики ; Перед
рассветом : "Я к тебе приеду поездом..." ; То нахлынет боль... : "... то отпустит
боль..." / сл. Р. Рождественского ; Новогодний вальс : "В вихре стремительном вальса..." ; Походная песня ; Вечерние огни : "Над городом погас закат..." ; Вечерняя
лирическая : "Затихает, засыпает шумный город..." ; Вестник грядущего : "Осыпанный блестками белого снега..." / сл. В. Селезнева ; Гимн Приднепровья : "С высоты я
птичьего полета..." / сл. В. Старовойтова ; Мрії : "Вже вечір поле кругом огортає..." /
сл. А. Тесленко ; Память о тебе : "Я за все, тебя, мой друг, прощаю..." ; Любовь моя :
"... тебя я отпускаю..." ; Снова осень : "... и снова дожди..." ; Осенние листья : "... шуршат
под ногами..." ; Люблю тебя : "Пусть летят года, пусть летят..." / сл. Е. Хасхачих ;
Знову прийшла весна : "Вже сонечко сяє..." ; Гімн "Україна моя" : "Я ніколи тебе не
покину..." / сл. К. Хасхачих ; Чекання : "Запам'ятати кожен день буття..." / сл. Т. Чередниченко ; Казанова : "Без любви, друзей и крова..." / сл. А. Шорова ; Выпускники : "Сложены в дорогу чемоданы..." ; Планета-целина : "Идет студенческое лето..." /
сл. В. Шевеля ; Греческие песни: Ас эн тынчлых : "Эмбрум пефт мидан мегало..." ;
Калимера, мавру яло! : "Яло, си Мавру, калимера!" / сл. Л. Кирьякова ; Пурнэшу :
"Симуру-го ксега..." / сл. В. Бахтарова ; Вай, заманя ки тирус : "Э, маре япандуня..." /
сл. Л. Хонахбей.
121. Циба В. І. З тобою в серці, Україно! : [зб. пісень : для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Володимир Циба. — Черкаси : Брама-Україна, 2008. — 42,
[1] с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISВN 978-966-453-023-8. — [2011-219 Н]
Зміст: Україні : "Любов до Вітчизни на крилах..." ; Лелека відлітає : "Лелека
знову з дому відлітає..." / сл. В. Дергача ; З тобою в серці, Україно! ; Українське поле : "Знову нам насниться наше рідне поле..." ; Гудуть степи ; Пісня для матері :
"Прокинулась хата і вишні..." ; Осінні журавлі : "Коло мого порогу..." / сл. Л. Солончук ; Краю мій : "Тут сади цвітуть мрійливо..." ; І вірилось мені : "Немало тут боїв
було..." ; Прихилюся до поля : "... як чайка до хвилі!.." ; А доля козацька : "... як дума
кобзарська..." ; Молодий козаче, гарний ти на вроду ; Будьмо, гей! : "Ой мій коню
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вороний, друже мій і брате..." ; Не січи мене, січень ; Ой, піду я уранці в славне місто
Чигирин / сл. В. Даника ; Моя козацька Україна : "Моя соборна, суверенна..." ; Моя
вишнева Україна : "Моя вишнева Україно..." / сл. А. Слободяника ; В благословеннім
серці України : "Стою на древній корсунській землі..." / сл. В. Бур'яна ; Вже розвіялись тумани ; Тополина дорога : "Понад шляхом одвічним..." ; Явори : "Спалахнула знадливо калина..." ; Літа-лелеки : "Вже легкий рум'янець осені..." ; Романтичний
полин : "Осінь згубила ключі журавлині..." / сл. О. Лищенка ; Коли ж мене ненька :
"... рядила в дорогу..." ; Моя рідна, мова солов'їна : "Березневі мамині світанки..." ;
Над Россю / сл. О. Стельмашенка ; Відлітають літа : "Я за щастям біжу..." / сл. Ф. Тишка ; Козацька пісня : "Осідлали вороних..." / сл. М. Штепана ; Я дарую пісню : "... пісню
журавлину..." / сл. В. Циби.
122. Чепелюк В. А. Вогонь прадавнього роду : зб. вок. творів / Василь Чепелюк ; М-во культури і мистецтв України, Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. — 62 с. : портр. ; 29 см. — 223 пр. —
ISMN 979-0-707516-31-7. — [2012-114 Н]
Зміст: Ой давно, давно : "... в татойка була..." : волинс. нар. пісня : для жін.
анс. / оброб. В. Чепелюка ; Княгиня Ольга : "... хрест цілує, гріє молитвами сльозу..." ; Розколений крик : "Світ розколовся, серце завмерло..." ; Шкільний вальс :
"Дзвінок останній пролунав..." : для тенора і жін. анс. / сл. М. Гнатюка ; Матері :
"Немов пилинку світ мене крутив..." / сл. М. Луківа ; Дивний світ : "Коли місяць
виводить із неба зірки на світанку..." : для дуету та сол. викон. / сл. Г. Даниленко ;
Щедрість : "З дитячих літ пречистих, мов криниця..." / сл. В. Гея.
123. Червеняк А. А. Весни усміхнені літа : [зб. пісень : для співу в супроводі
фп. і без супроводу] / Андрій Червеняк. — [3-тє вид.]. — Ужгород : Поліграфцентр
"Ліра", 2011. — 78 с., [1] арк. іл. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISМN 979-0-70751409-2. — [2011-107 Н]
Зміст: Весни усміхнені літа : "В душі такий бентежний світ..." ; Затисянська
околиця : "За рікою Тисою..." ; На камені чайка сидить : для жін. голосу без супроводу ; Моя пасія — гора Красія : "Коли мене спитають..." / сл. В. Густі ; Живу тобою : "О, серця мого скарбе, і муко, і відрадо..." ; Наші краяни : "Під Карпатами наш
край чудесний..." : для жін. вок. анс. без супроводу / сл. Ю. Шипа ; Мамина мелодія :
"На горах квітли молоденькі сливи..." ; Гори Довбуша : "Де синіми бужорами..." /
сл. І. Петровція ; Зачекай на мене : "... любий..." ; Шкільний вальс : "Танець даруємо
школі..." / сл. Н. Гумен ; Ужгород : "У сакур цвітіння і білі каштани..." ; Прости мене,
мамо : "... за гріх мій синівський..." ; Верховинко кароока : "У Карпатськім краю на
високім плаю..." ; Рідненька донечко моя... / сл. С. Сороки ; Буду тебе ждати : "... там,
де вишня біла..." : для чол. вок. квартету без супроводу / сл. В. Симоненка ; На
морськім причалі : "Небо в чайках білих..." / сл. О. Пекар ; Напровесні : "Йду полями
чистими..." : для жін. вок. дуету без супроводу / сл. В. Габорця ; Без надії сподіваюсь : "Гетьте, думи, ви хмари осінні!.." / сл. Л. Українки ; Туристська пісня : "Лети
наша пісне, сягни у безмежжя..." / сл. В. Семенюка ; Берізка : "Посадив берізку брат
мій біля дому..." / сл. В. Тарасенко-Задорожної ; Стежина у вічність : "Пливу за течією з небуття..." : для міш. хору a capella / сл. І. Гармасій. Співає дует "Писанка" :
для жін. вок. дуету без супроводу: Рідний край : "Сумує вечір на підвіконні..." ; На
морськім причалі : "Небо в чайках білих..." ; Любовні катрени : "Обніми мене..." /
сл. О. Пекар ; Чари задора над Ужем : "У старій частині міста..." ; Задивлюся на Березний : "Ой піду я в синьогори..." ; Журавлині заручени ; Моє село : "Воно — то мій
Хорал, тривога і печаль..." ; Журавлині заручени : "Вітер ніжно гладить трави..." /
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сл. Ю. Шипа ; Кличе сонце : "... з хати мене в гори знов..." / сл. Ю. БоршошКум'ятського ; Вальс ужгородських вулиць : "Під вечір в імлі оксамитній..." ; Гори
Довбуша : "Де синніми бужорами..." / сл. І. Петровція ; Зачекай на мене : "Світить
місяць ясночолий..." ; Шкільний вальс : "Танець даруємо школі..." ; Нескінченна
пісня кохання : "Нам радісні зорі віщують..." ; Зіронько мила : "Зіронька сяє в нічку,
у темну..." / сл. Н. Гумен ; Україно, ти для мене диво / сл. В. Симоненка ; Гей, у лузі :
"... та й не перше літо..." / сл. В. Симоненка ; На чужині : "Ой чого ти, тополенько, не
цвітеш..." ; Нащо тобі питати / сл. О. Олеся ; Бабине літо : "В мандри пускаються вже
павучки..." / сл. П. Василя ; Летім... : "Коханий і милий мій..." / сл. С. ГринченкоВернієнко ; Летять мої журавлі : "Далеко за обрій... і змахують крильми..." /
сл. І. Гармасій.
124. Чухрай О. І. Про любов наспіватись не можна : пісні : [для співу в супроводі / муз.] Олексій Чухрай ; [сл.] Д. Луценко ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. центр нар. творчості, Полтав. обл. від-ня Укр. фонду культури. — Полтава : АСМІ, 2011. — 110 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007076-0-4.
— [2011-241 Н]
Зміст: Синьоокі солов'ї : "За морем і за лісом, і за хмарами..." / сл. М. Шевченка ; Квітка планети : "І тополь чарівна окраса..." ; Дзвонкова криниця : "Біля гаю, де
вогонь калин..." ; За Березовою Рудкою ; Я жду тебе : "Осінній вечір, тихий листопад..." ; Чебреці : "Тихим смутком цвітуть лугові криниці..." : [для голосу, скрипки,
віолончелі, гітари та фп.] ; Усе любов'ю зміряне до дна : "Любов прийшла до нас тоді
зненацька..." ; Дівочий сон : "Живою казкою..." ; Черемха : "Сади й гаї діждалися
тепла..." ; Невгамовні солов'ї : "Весною збуджені гаї..." ; Цілуй мене : "Я ждав тебе,
як ждуть гаї вербові..." ; Яблуко кохання : "Було вас троє — горличок-дівчат..." ;
Снігурі : "Віхола січнева..." ; Моя любов : "Де б я не жив, куди б не йшов..." ; Криниця мого кохання : "Я захмелів, хоч і не пив вина..." ; Так, напевно, судилось ; Дети,
де ти? : "Зорі в небі цвіли..." ; Зачаруй мої очі ; Незабутнє кохання : "Тихо музика
лине..." ; Не журись, коханий ; Женихи : "Кожний вечір хлопці задивлялись...".
125. Шопен Ф. (1810—1849). Бажання : [пісня : для голосу з фп.] / Ф. Шопен ;
сл. С. Витвицького ; пер. [з пол.] Б. Тена. — Житомир : Полісся, 2010. — 11 с. ;
30 см. — (Музична скарбниця Волині = Muzyczny skarbiec Wołynia). — Текст укр.,
пол. — На футл. тільки назва серії. — Бібліогр.: с. 11 (13 назв) — Вкладено в футл. з
двома ін. кн. — 300 пр. — ISBN 978-966-655-550-5 (в футл.). — [2011-082 Н].
126. Шопен Ф. (1810—1849). Моя милованка : [пісня : для голосу з фп.] /
Ф. Шопен ; сл. А. Міцкевича ; пер. [з пол.] Б. Тена. — Житомир : Полісся, 2010. —
8 с. ; 30 см. — (Музична скарбниця Волині = Muzyczny skarbiec Wołynia). — Текст
укр., пол. — На футл. тільки назва серії. — Бібліогр.: с. 8 (3 назви) — Вкладено в
футл. з двома ін. кн. — 300 пр. — ISBN 978-966-655-550-5 (в футл.). — [2011-084 Н].
127. Щербанюк В. Ф. Нариси з історії виникнення духової музики на Новоселиччині : [для хору (анс., голосу) з фп.] / В. Ф. Щербанюк. — Чернівці : Букрек, 2011.
— 71 с. : іл., портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-399-318-8. — [2011-104 Н]
Зміст: Гімн с. Котелеве : "Нас з'єднала доля разом..." ; Гімн Новоселиці : "Коли
свято в ріднім краї..." ; Гімн Чернівців : "Над Прутом маячить місто..." ; Дума про
маму : "О мати моя ти ріднесенька..." ; Козаки стоять на варті ; Марш "Котелівський" : "В церкві зранку ми були..." ; Богородице Дево Мария ; Слов'янський гімн :
"Не забувай, що ми слов'яни..." ; Спаси меня, Боже : "Когда утром встаю на рассвете..." / сл. авт. ; Іісус родився! : "Вечір ясний, лагідний на землю спада..." : (колядка) ;
Молитва за Україну : "Впала росинка — Божа сльозинка..." / сл. С. Руснак.
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128. Якимишин В. О. Тобі єдиній : [пісні : для голосу з букв.-цифр. познач.
парт. супроводу] / Василь Якимишин ; Немирів. район. т-во "Просвіта", Спілка журналістів газ. "Акценти", Клуб "Свіча Діогена". — Немирів (Вінниц. обл.) : [б. в.] ;
Вінниця : Данилюк В. Г., 2011. — 53, [6] с., [8] с. іл. : портр. ; 21 см. — (Бібліотека
"Просвіти") (Серія "Поезія та музика"). — ISBN 978-966-2190-56-4. — [2011-117 Н]
Зміст: Тобі єдиній : "Я тебе, мов білий кущ калини..." / сл. С. Відмиш ; Золоте
весілля : "Піднімем наповнені чари..." / сл. В. Мажич ; Розсипав травень : "... ніжні
перли-роси..." / сл. Л. Авер'янової ; Вишневий цвіт : "Облітає цвіт вишневий..." ;
Вітчизна : "Можна втратити все, але мати Вітчизну..." ; Циганська ніч : "Ніч зірками
сповнена..." ; Весільні айстри : "Натужно бубони горкочуть..." ; Жоржина : "О, як
вона цвіла жоржина горда..." / П. Перебийніс ; Зацвіли каштани / сл. М. Познанської ;
Немирівський парк : "Немирів. Парк. Ставки. Алеї..." ; Східний мотив : "Як пишно
квітка лотоса цвіте..." ; Вечір : "Хрущів немає. Не гудуть..." / сл. М. Луківа ; Квіти
польові : "На літаках крізь сніги й листопади..." / сл. Л. Вишеславського ; Маки :
"Непогасний маків жар..." / сл. Й. Кілару ; Незабудки : "... на поляні..." / сл. В. Дубового ; Айстри : "Опівночі айстри в саду розцвіли..." / сл. О. Олеся ; Осіння хуртовина
айстр : "Двори стоять у хуртовині айстр..." / Л. Костенко ; Спогад : "Цей милий серцю
теплий спогад..." / сл. К. Назаренка ; Загубилось літо : "У тім краю, де пахнуть матіоли..." / сл. О. Славної ; Хризантеми : "З тобою вдвох по стежці йдемо..." / сл. К. Лазаренка ; Дитинства маків цвіт : "У серці днів безжурних клекіт..." / сл. Н. Білоцерківець ; Згасає літо : "... Вранішні тумани..." / сл. Н. Онищенко ; Заворожений
сад : "Ще учора чорнобривці..." / сл. К. Перелісної ; Гімн помаранчевої революції :
"Ми стоїм на берегах Славути..." / сл. Д. Павличка.
129. Янцаловський О. Й. Все починається з любові : пісен. та поет. твори :
[для голосу (хору) з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Олександр Янцаловський.
— К. : Вид-во С. Пантюка, 2009. — 154 с. : іл., портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978966-8529-92-4. — [2011-097 Н]
Зміст: Янцаловський О. Мої Карпати : "В смерековім краї, де сині Карпати..." ; Голоскці — гордість моя! : "Де над Бугом буяє весна..." ; Місто над Бугом :
"Про місто над Бугом пісень є багато..." ; Цвітуть сади в моїм селі : "Ріка життя ніколи не міліє..." ; Не сумуй, мій брате : "За морями, за далекими..." ; На чужині : "Чому
поїхав на чужину..." ; Уже немає тата : "Старенька мати у журбі біля вікна..." ; Школо, рідна моя! : "Знов до тебе вертаюся, школо..." ; Останній дзвінок : "Здається, вчора це було..." ; Учителю : "Я відчуваю скрізь твоє плече..." ; Ще кружляє у вальсі
хурделиця ; Танець для наречених : "Ось і прийшла пора..." ; Моя кума : "Життя
біжить стрімким потоком..." ; Ой, сусідко! : "Відлітають у вирій роки..." ; Доле моя,
доле... : "Все на Землі започатковане..." ; Кохай мене, кохай... : "Ти даруєш себе
мені..." ; Ти дружина моя : "Я до тебе, кохана, прийду..." ; Я тобі напишу листа... ; Ну
що тобі сказати... ; Моє радіо : "Я дитинство пам'ятаю і своє село..." ; Аспиранточка :
"Молодая и спесивая..." ; Таежный вокзал : "На перроне вокзала..." ; Дорожная для
двоих : "Сажусь за руль и в путь-дорогу..." ; Заходи, сосед мой дорогой : "Мы с тобой живем десятки лет..." ; Новый год : "На часах уже двенадцать без пяти..." ; Афганистан : "Градом льет соленый пот..." ; Рыжий клоун : "Древняя церковь стоит на
холме...". — Пустовий І. Я піду до Ісуса ; Хмельниччино моя : "Закохана у синь
річкових плес..." ; Подільські лелеки : "Вже лелеки у вирій летять..." ; Заспівай мені,
мамо : "... співанку..." ; Українське село : "Я іду українським селом..." ; Ностальгія :
"Сивою ниткою стелиться дальня дорога..." ; Скрипалька : "Горіла свічка на вікні..." ;
Якби знати мені... : "Наче біла пір'їнка, летиш ти на крилах у долі..." : (романс) ;
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Весільний рушник : "Непомітно спливають роки..." ; Мої роки : "... мов ті теренові
ягоди...". — Люшня М. Нова Гута : "У краї, Богом не забутому..." ; Дністровський
вальс : "У розмаї пахучих лугів..." ; Сину мій, сину : "Чуєш, мій сину, клин журавлиний..." ; Земляки : "Загубилось дитинство в зелених житах..." ; Заміжня жінка :
"Усмішка, мов у Афродіти..." ; Жіноче щастя : "Навесні, коли цвітуть сади..." ; А ми в
"Цукерні" : "Після роботи...". — Смагитель М. Мамина хата : "Я вертаюсь щораз у
дитинство своє босоноге...". — Тимчишак С. Розлучний вальс : "Я на тебе образ не
тримаю..." ; Жінка-чарівниця : "Ти прийшла в мої сни і у душу запала..." / сл. О. Янцаловського.

2.5. Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного
співу із супроводом і без нього
130. Дацко М. Йосафата : духов. пісні : [для двоголос. співу без супроводу /
муз.] Мирона Дацка ; [сл.] Василя Богдана Мендруня, ЧСВВ. — Жовква (Львів.
обл.) : Місіонер, 2011. — 30, [1] с. : портр. ; 29 см. — ISМN 979-0-707517-05-5. —
[2011-223 Н]
Зміст: Йди за Мною : "Михайлино, йди за Мною..." ; Первозванна : "Ласка Божа пребагата..." ; Стала ти Його сестрою : "Йосафато, із тобою..." ; Дарунок неба :
"Одяг твій... у ньому сила..." ; Обручниця : "Йосафато, Йосафато..." ; У двох кивотах : "Тебе, Ісусе, добре знаю..." ; О, Йосифе, душа твоя багата : "О, Йосифе, чесноту
ти зберіг..." ; Залишилась на Голготі : "Ти замешкав у кивоті..." ; Я з Тобою
співстраждаю : "О, Маріє, Божа Мати..." ; В поході хреснім : "Ісусе, це в твоїй природі..." ; Рідна і Блаженна : "В житті неспокою багато..." ; Твоя доля : "Життя чернече
— твоя доля..." ; Ти хрест любила ; Слугиня Хрестова : "Дорога хресна вже готова..." ; Ангел твій : "Ангел вів тебе до щастя..." ; У серці України : "Твоя жертва благодатна..." ; В кого світла нам шукати? : "Як затемнена дорога..." ; Її любов живе з
людьми : "Вона учить до правди йти..." ; Дух і сила : "У терпінні — дух і сила.. " ;
Вчиш молитися ; Прийшла наша Мати : "Ми разом зібрались..." ; Небесна доля :
"Шепочуть серце і вуста..." ; Повна ласки-благодати : "Хто для світу Божа Мати?.." ;
Твоє жниво превелике : "О, Спасителю Владико..." ; Зростай, Згромадження моє.
131. Куришев Є. В. Музичний архів Бориса Грінченка / Євген Куришев ; Київ.
ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — [2-ге вид., доповн.]. — К. : Київ. ун-т
ім. Б. Грінченка, 2011. — 102 с. : іл., портр. ; 29 см. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.:
с. 94—95 (36 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-7548-96-4. — [2012-034 Н]
Зміст: Левицький М. Смутні картини : "Убогії ниви, убогії села...". — Січинський Д. Дніпро реве : "... тремтить...". — Стеценко К. Де воно? : "І тихая хатиночка..." ; Вночі на могилі : "... високій..." ; Бурлака : "Ой бурлака молоденький..." ; Могила : "Серед степу на просторі...". — Степаненко М. Ластівка : "Ти знов защебетала...". — Малий М. Ластівка : "Ти знов защебетала..." ; На волю! : "Похнюпилась
сумно у клітці пташина...". — Касьянов В. Дума про атамана : "На ринку у містечку..." : гайдамацька легенда.
132. Медражевський А. Т. Пісні та хори : репертуар. зб. для студ. вищ. навч.
закл. / А. Медражевський. — Вінниця : Нова кн., 2011. — 167 с. : іл., портр. ; 29 см.
— 300 пр. — ISМN 979-0-707505-57-1. — [2011-119 Н]
Зміст: Обробки народних, козацьких та стрілецьких пісень. Мішані хори:
Вітре буйний ; Плавай, плавай, лебедонько ; Садок вишневий : "... коло хати, хрущі
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над вишнями гудуть..." / сл. Т. Шевченка ; Була в мене парова машина ; В мене батько, як цвіт ; Виспівує соловейко ; Гуляв я три роки ; Із-за гір Карпатів ; Їхав, їхав
козак містом ; Їхав козак з України ; Коло млина яворина ; Купалінка : (білорус. нар.
пісня) ; Мені ворожка ворожила ; Налий, мамо ; Ой ти, місяцю ; Ой я приймак ; Ой
піду я понад лугом ; Ой там, за лісочком ; Ой що ж мене заставило ; Ой на горі калина ; Ой у полі озеречко ; Ой там, на товчку, на базарі ; Приїхали три козаки ; Повіяв
вітер степовий ; Розвивайся, зелений байраче ; Світить місяць ; Стоїть козак на чорній кручі ; Та на порозі стояла ; Чорна хмара наступає ; Якби я мала крила орлині.
— Лісовол В. Козацька слава : "Наливаймо, браття..." / сл. В. Крищенка ; оброб. А. Медражевського. Жіночі хори: Ах, чего я сохну : (білор. нар. пісня) ; Іде чорна хмара ;
Котилася бочечка : "... дубовая" ; На бік, хлопці ; Один місяць сходить ; Ой, дубе ти,
дубе ; Ой на горі шарварок ; Ой пряла б я куделицю ; Продай, милий, сиві бички ;
Тихесенько ступаю : "... з холодною водою...". Чоловічі хори: Чом, мої гречаники :
"Пішла мати на село гречну муку добувати..." ; За Сибіром сонце сходить ; Нащо
мені женитися ; Ой ніхто так не літає ; Ой п'є чумак, п'є ; Ой у полі три криниченьки ; Ой що то за шум учинився ; Туман яром по долині ; Чорна рілля ізорана ; Як
ішов я з Дебречина : "... додому...". — Крикун Б. Золота підкова : "Кажуть час легенд давно минув..." / сл. авт. ; оброб. А. Медражевського. Обробки духовних творів,
колядок та щедрівок: Дзвін : "Ділінь, ділінь, ділінь..." ; Кант про Почаївську Божу
Матір : "Пасли пастирі вівці на горі..." ; Страдальна Мати : "... під хрестом стояла..." /
аранж. для хору А. Медражевського ; Бог предвічний ; Бог ся рождає ; Добрий вечір
всім вам ; Маланка : "Ой та учора ізвечора..." ; Многая літа ; Небо і земля ; По всьому світу стала новина ; Пресвятая Діва церкву збудувала ; Спи, Ісусе, спи ; Сіємо,
сіємо : "З Новим вас, люди, роком..." ; Чи дома, дома. — Грубер Р. Тиха ніч :
"... свята ніч!.." / аранж. для хору А. Медражевського. Оригінальні хори, романси
та солоспіви: Медражевський А. Батьківська хата : "Моїх батьків немає вже давно..." ; Кобзарева доля : "Стоїть гора над берегом Дніпра..." / сл. Б. Онищука ; Без
рушників немає України : "... немає України без калини..." / сл. Г. Клок ; Величальна
любові : "Любов як Бог, вона така свята..." / сл. Д. Пічкура ; Гімн ВНМУ ім. М. Пирогова : "Живи у століттях, мій вузе медичний..." / сл. І. Косенко ; Козацька доля /
сл. Б. Ткачука ; Козаченькам : "Богунове військо..." / сл. М. Прощерука ; Мені наснилась Матір Божа ; Ще сонце не сіло : (романс) / сл. П. Головатюка ; Незабудки : "Моя
незабутня голубко, веселко моя золота..." / сл. Г. Бойка ; Ой, яворе, явороньку : (думка) / сл. В. Козак ; Ялини Пирогова : "Навколо біла тиша..." / сл. Н. Гнатюк ; Я хочу
побродить : (романс) / сл. В. Яковлева.
133. Пісне моя зоряна : вибр. твори / Станіслав Сауляк [сл.]. — Вінниця : Консоль, 2010. — 135 с. : іл., портр. ; 30 см. — 80-річчю Тульчин. уч-ща культури посвяч. — 200 пр. — ISBN 978-617-583-001-7. — [2012-075 Н]
Зміст: Смачелюк А. Ода Україні : "Україна-мати вийшла на простори..." ;
Школо моя : "Рідна школо моя..." ; Молодіжний марш : "Молода наша сила могутня..." ; Молодіжний марш : "Молода наша сила могутня..." ; Тополя : "Ідуть роки, я
вже співаю..." ; Ми нащадки твої, Леонтович : "Лине пісня чарівна над краєм..." ;
Ветеранам війни : "Відгриміли воєнні тривоги...". — Зіняк В. Земля моя : "... мій
милий рідний краю..." ; Мій каштановий Тульчин : "Сивочолий стоїть над віками..." ;
Мій Тульчин : "Про місто, що розцвіло в подільськім краї..." ; Батьківська хата :
"У снах я дуже часто бачу..." ; Вчителько наша : "Вже зорі нічні пригасають..." ; Куди ведеш, стежино? : "Куди ведеш, крута стежино..." ; Ювілейний марш : "Хай святковий марш гримить, лунає..." ; Зашуміла ліщинонька ; Журба : "Надломлений без90

межним горем..." ; Училище рідне моє : "Наш заклад — гордість, пісні свято..." /
аранж. для хору Ю. Шелепи ; Балада про війну : "Я пам'ятаю ту страшну війну..." ;
Армія свободи : "Наша славна армія родилась..." ; Крила України : "Мирну працю і
спокій народу..." ; Гей, гей, уперед, вояки! : "Заспіваємо пісеньку хвацьку..." ; Козацькая слава : "Гуде вітер в широкому полі..." ; Бджілка-трудівниця : "Невеличка
бджілка..." ; Їжачок ; Мій котик : "... веселий...". — Шелепа Ю. Тульчинщино, краю
наш рідний : "У золоті хлібних ланів неозорих..." ; Славне місто моє : "Височить, мов
титан сивочолий..." ; Місто наше рідне : "... Величі простори..." : Гімн міста Тульчина ; Приїжджайте до нас, земляки! : "Як до Січі славетне козацтво..." ; Село наше
славне : "В чудовому місці на славнім Поділлі..." ; Чарівне село : "Коли сходить сонце, ховаються зорі..." ; Дорогій матусі! : "Щемить серце і душа палає..." ; Спомин про
маму : "Рідна матінко, ніжна й хороша..." ; До батьківського дому : "Сміється у небі
світанкове сонечко ясне..." ; Знову покликала школа : "Розливається пісня безкрая..." ; Журавлі : "Летять, мов хмаринки, у синьому небі..." ; Рожеві троянди : "Ростуть біля хати неначе родина..." ; Нерозплетена коса : "Стою довго під вербою..." ;
Білий лебідь вмирає від ран : "... на даху..." ; Обірвалися струни ; Дух Шевченка всіх
єднає : "Мчать роки дзвінким роздоллям..." ; Леонтовича слава лунає : "Є у світі
негаснучі зорі..." ; Надвечір'я : "Тиманівко рідна! Для душі довір'я..." ; Козацькому
роду нема переводу : "З давнини до нас Січ промовля..." ; Умань моя яснозора : "Живе вічно в історії слави...". — Удима О. Тульчинщино, краю наш рідний : "У золоті
хлібних ланів неозорих...". — Петров О. Край Тульчинський : "... мій рідний вишневий..." ; Найрідніше у світі село : "В чистім полі над Бугом-рікою..." ; Леонтовича
музи безсмертя : "В ті минулі полинові роки...". — Городинський С. Спомин про
маму : "Рідна матінко, ніжна й хороша...". — Цимбалюк А. День народження у мене.
— Фарина Р. Ой, вербо, вербо : "... ніжна, плакуча...". — Заремба В. Друзів, що
померли, поминаю : "Обійнятий думою глибокою...". — Цимбалюк А., Шелепа Ю.
Перемога : "Грає маревом небо ласкаве...".
134. Стежками Леонтовича / упоряд. І. О. Назаренко ; Чуків. сільрада, АК "Золота нива". — Вінниця : Нова кн., 2012. — 303 с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 30 см. —
ISBN 978-966-382-399-7 (у паліт.). — [2012-093 Н]
Зміст: Вокально-інструментальні твори: Отче наш : молитва Господня / запис М. Вериківського ; оброб. В. Буко ; На Подільській землі : "Чи хоч раз Ви коли
на Поділлі були?.." / муз. оброб. В. Буко ; інструм. В. Ткаченка ; сл. В. Кочмарівського ; Живу в селі : "... селянка я..." : поділ. нар. пісня / муз. оброб. В. Буко.
Українські народні пісні: Летіла зозуля / оброб. В. Буко ; Думи мої / сл. Т. Шевченка ; оброб. К. Семенова ; Гей, нумо, браття : пісня січових стрільців / оброб. М. Леонтовича ; інструм. В. Ткаченка ; Світи, світи, місяченьку / оброб. Р. Скалецького ;
Дудка : "Заспіваємо про нову..." : пісня-танок / сл. В. Юхимовича ; запис та оброб.
нар. мелодії Р. Скалецького ; Дві українські народні пісні : "Ти казала: "Прийди,
прийди!"..." / муз. оброб. В. Буко ; Розлилися води : веснянка ; Колискова : "Лю-лю,
лю-лю, мій синочку..." / оброб. В. Буко ; А ми кривого танцю йдем : веснянка, пісняхоровод / запис Р. Скалецьким ; Вийшли в поле косарі / оброб. К. Семенова. Російські народні пісні: По Дону гуляет казак молодой / оброб. К. Семенова. — Гайворонський М. Повіяв вітер степовий : пісня січових стрільців / сл. авт. ; оброб. В. Буко ;
Їхав стрілець на війноньку /сл. Р. Купчинського ; оброб. М. Леонтовича ; інструм.
В. Буко. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка ;
оброб. А. Пашкевича. — Сов'як Р. Хай дзвенять бандури / сл. М. Гармаш ; оброб.
В. Буко. — Буко В. Ярмарок. Свято врожаю : "Золото пшениці принесло нам
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літо..." / сл. В. Козак. — Лазаренко В. Село моє : "Тут все моє! До болю рідне й
миле..." / сл. Д. Кононенка ; інструм. І. Магденка ; Вишиванка : "Вишийте, матусю,
вишиванку..." / сл. Л. Пшеничної ; аранж. А. Блідченко. — Папаїка В. Батько кличе
синів : "... до старих ясенів..." / сл. В. Гринько ; інструм. С. Затишняка. — Христос
Воскрес. — Подуфалий В. Весняночка-подоляночка : "Ой, на горі кладочка..." /
сл. Б. Чепурка ; інструм. В. Кельбаса. — Ровенко М. О, пані вчителько : "Роки студентськії..." / сл. авт. ; музоброб. Б. Поповича. — Темнов В. Семечки : "То не утки
крякают..." / інструм. В. Чаплінського. — А вже весна : в'язанка укр. обряд. пісень ;
Дві російські народні пісні : Тонкая рябина ; Калинка / оброб. В. Буко. — ГулакАртемовський С. Танець : з опери "Запорожець за Дунаєм" / перекл. В. Ткаченка. —
Чайковський П. Неаполітанська пісенька / перекл. В. Гуцала. — Завадський М.
Шумка / інструм. В. Ткаченка. — Гуцало В. Святковий марш. Українські народні
пісні: Ой у гаю при Дунаю / оброб. В. Ткаченка ; Ой устану я в понеділок ; Ой з-за
гори кам'яної / оброб. М. Леонтовича ; перекл. В. Буко ; Лучче було не ходити /
оброб. В. Буко ; Подільська полька / записано В. Віхренком ; оброб. В. Буко ; Ой
гиля-гиля, гусоньки, на став / опрац. В. Гуцала ; Розпрягайте, хлопці, коней! / опрац.
А. Бялковського. — Полька : "У-ха-ха!" / мелодія записана Й. Кравчуком ; Старовинний вальс : для дух. орк. / інструм. М. Распопова ; Полька / мелодія записана
Р. Скалецьким ; інструм. В. Марченка.

2.6. Навчальні видання для співу. Вокалізи
135. Вокально-педагогічний репертуар для високих та середніх жіночих голосів : хрестоматія : [навч. посіб. для вищ. навч. закл. : в супроводі фп. / упорядкув.:
Колосова Е. Г., Царук С. М.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 216 с. ;
29 см. — ISBN 978-966-10-1920-0. — [2011-170 Н]
Зміст: Вілінська І. Вокалізи. Обробки українських народних пісень: Ой
вийся, хмелю ; Прилетіла перепілонька / оброб. Л. Ревуцького ; Покладу, покладу :
"... значок на віконце..." / оброб. Д. Задора ; Ой, джигуне, джигуне : "... який ти ледащо..." ; Ти сама, мати, провинила ; Ой ходила дівчина бережком / оброб. М. Лисенка ; Очерет лугом гуде : "... сова річкою бреде..." / оброб. Н. Скоробогатька ; В місяці
іюлі випала пороша / сл. С. Богуславського ; Чом, чом не прийшов / оброб. Ж. Колодуб ; Козаче, козаче, я тобі не вірю / оброб. І. Майчика ; На поточку-м прала / оброб.
В. Уманця ; Спать мені не хочеться / оброб. Л. Кауфмана ; Я лисичка, я сестричка ;
Ой, що буде, то буде ; Одна гора високая ; Добрий вечір, дівчино : "... куди йдеш?.." ;
Ой за гаєм, гаєм ; Ой лопнув обруч : "... коло барила..." ; Ой що ж то за шум учинився? ; Ой лис до лисиці : "... борізенькою йшов..." ; Сів горобчик, зажурився ; По
дорозі жук ; Грицю, Грицю, до роботи ; Занадився журавель ; Їхав козак на Дунай ;
Дівка в сінях стояла ; Прийшла кума : "... до кумоньки..." ; Ой під вишнею / оброб.
І. Омелянчук. Вокальні твори українських композиторів: Петрицький Г. Ой у
лісі коло дуба : "... зелененького..." / сл. І. Кутеня. — Сандлер О. Засихає в степу
материнка / сл. Л. Забашти. — Цегляр Я. Перша любов : "Що то значить любов..." /
сл. А. Сафронова. — Поклад І. Посміхнися, доле : "Ще одна весна в літо
відійшла..." : з к/ф "Дударик" / сл. М. Ткача. — Білаш О. Калина : "Над білими крутими берегами..." / сл. Д. Павличка ; Прилетіла ластівка : "До вікна мойого..." / сл. М. Ткача.
— Талашок Р. Говори, говори : "... що ти любиш мене..." / сл. Г. Ісаєнко. — Гаєвський А. Мрії : "У дитиячі любі роки..." / сл. Л. Українки. — Степовий Я. Місяць
яснесенький : (колискова) / сл. Л. Українки ; Утоптала стежечку ; Ой три шляхи широкії / сл. Т. Шевченка ; Розвійтеся з вітром / сл. І. Франка. — Косенко В. Ко92

лискова : "Лю-лі, треба спать..." / сл. О. Блока ; пер. Г. Яра. — Гулак-Артемовський С.
Ой казала мені мати : "… ще й приказувала..." ; Ой візьму відерце / сл. авт. — Стеценко К. Стояла я і слухала весну / сл. Л. Українки. — Лисенко М. Смутної провесни / сл. Л. Українки. Пісні, романси та арії західноєвропейських композиторів:
Менует Екзоде : "Спить ставок між долин..." : пастораль / оброб. Ж. Векерлєна ;
сл. Фавора. — Векерлєн Ж. Юна Флора : "Флора сіяє...". — Шопен Ф. Бравий хлопець : "І стрункий, і смуглявий..." / сл. Б. Залєського ; укр. текст С. Царук. — Бетховен Л. Прощання Моллі : "Мій миленький, будемо прощатись..." ; Чарівна квітка :
"В гаю зеленім квіточка..." / сл. Г. Бюргера. — Жак-Далькроза Е. Куранти : "В тиші
довгих темних ночей...". — Гайдн Й. У садочок поспішай : серенада. — Монюшко С.
Замріяна : "Я в лісі тихенько блукала сама..." / сл. В. Гьоте. — Монсіньї П. Романс :
"Прилетіла пташка в ліс навесні..." : з коміч. опери "Троянда і Кола". — Регер М.
Колискова : "Ласкавий ніжний вітерець тихенько шелестить...". — Моцарт В. Туга
за весною : "Прилинь, весна, і знову..." / сл. Овербека. — Scarlatti A. Aria ; Arietta ;
Canzonetta. — Pergolesi G. Se tu m'ami. — Sarri D. Aria ; Tace il labro. — Pasquini B.
O pargoletto arciero. — Vivaldi A. Ingrata si mi svena ; Vieni, vieni o mio diletto.
136. Вправи та вокалізи : навч.-метод. посіб. : [для студ. пед. навч. закл. / упоряд.: Макарова Е. В., Яковенко В. Г.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв,
Каф. теорії та методики муз. освіти. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. — 58,
[1] с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 59 (11 назв). — 120 пр. — [2011-098 Н].
137. Жовнерчук С. А. Звездный шаг 2. 100 новых песен. Начальная школа
фортепиано и вокала : учеб. пособие для детей мл. шк. возраста / [С. Жовнерчук,
Ю. Богатырева] ; М-во образования и спорта Украины. — Васильков (Киев. обл.) :
Колофон ; К. : [б. и.], 2011. — 127 с. : портр. ; 29 см. — Авт. указаны на обл. —
3 000 экз. — ISBN 978-966-2498-05-9. — [2012-022 Н].
138. Збірник вокалізів : для студ. вищ. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації /
упоряд.: С. П. Ябковська [та ін.] ; Луцький пед. коледж. — Луцьк : ВМА "Терен",
2010. — 115 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2276-12-1. — [2011-103 Н]
Вокалізи композиторів: Абт Ф., Ваккаі Н., Чимароза Д., Котумаччі К., Монтуолі Г., Конконе Д., Зейдлер Г., Вілінська І., Завалішина М., Іордан І., Кіркор Г.,
Мельницька М., Кос-Анатольський А., Раков Н., Россіні Дж., Лютген Б., Панофка Г.
139. Леонтович М. Д. (1877—1921). Обробки для мішаного хору : навч. посіб.
до курсу "Хор. диригування" / Микола Леонтович ; уклад. А. В. Плішка ; Чернівец.
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. — 123 c. :
портр. ; 30 см. — 50 пр. — [2012-058 Н].
140. Народна пісенна творчість в Україні : навч. посіб. / [упоряд.: Пастушенко А. С., Пономаренко М. І.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 300 с. ; 20 см.
— Бібліогр.: с. 298—299 (46 назв). — ISBN 978-966-10-2578-2. — [2012-103 Н].
141. Перед Різдвом. Кн. 1 : Про святих та свята передріздвяного циклу : [репертуар.-метод. навч. посіб. для дітей мол. та серед. шк. віку / оброб.:] Н. Богачьова
[та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 135 с. : іл., табл. ; 22 см + 2 компакт-диски. — (Серія "Моє маленьке Велике Різдво", ISBN 978-966-10-1932-3). —
Бібліогр.: с. 124 (18 назв). — Покажч. автентич. тв. та паспортизація: с. 125—128. —
ISBN 978-966-10-1761-9. — [2012-026 Н].
142. Українські народні пісні для дітей : навч. посіб. для постановки голосу
для студ. спец. "Муз. мистецтво" / [упоряд.: Макарова Е. В., Яковенко В. Г.] ; Київ.
ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. —
51 с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 49 (5 назв). — 100 пр. — [2012-127 Н=2292 ~]
Зміст: Колядки та щедрівки ; Веснянки ; Українські нар. пісні.
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143. Хрестоматія вокальних творів : для учнів 1—3-х кл. вок. від. почат.
спеціаліз. мистец. навч. закл., вок. студій : [для голосу в супроводі фп.] / уклад.: Дубенскова Г. О., Рішко Н. М. ; М-во культури України, Упр. культури Львів. облдержадмін. — Львів : ТеРус, 2011. — 103 с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISМN 9790-707510-19-3. — [2011-134 Н]
1 клас: Філіпенко А. Два баранчики зустрілись ; Кицин дім : "Киця борщ собі
варила..." / сл. Т. Волгіної ; У Іванка — вишиванка / сл. В. Панченка ; Узяла лисичка
скрипку ; Скік-скок / сл. О. Журливої. — Лазаренко А. Плавці : "Бігли стежкою до
річки..." / сл. І. Кульської. — Рожавська Ю. Пастушок : "Хто це вийшов на лужок..." / сл. Г. Демченка. — Степаненко М. Перша пташка : "Йшло дівчатко по
льоду..." / сл. Л. Коломієць. — Мясков А. Прилетіла бджілка / сл. Г. Бойка. — Щуровський Ю. Смачна записка : "Ось на ґаночку записка..." / сл. С. Коган. — Абелян.
Я красиво петь могу : "Однажды я разгорячилась..." ; Прекрасен мир поющий :
"У каждого на свете..." ; Про меня и муравья : "Нес однажды муравей..." / сл. авт. —
Степовий Я. Вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки..." / сл. Л. Українки. — Красєв М. Падає листя : "Падає, падає листя..." / сл. М. Івенсен. Народні
українські пісні: Танцювала риба з раком / оброб. Ж. Колодуб ; Веселі гуси :
"В нашої бабусі..." / оброб. М. Красєва ; Ягілочка : "Ягіл, Ягілочка, Ягілова дочка..." ;
Добрий мірошник : "Трьох синів мірошник має..." : (литовська). 2 клас: Марширують
козаченьки / гармоніз. М. Барабаш ; Гей, там на горі Січ іде! / гармоніз. Я. Степового. — Барабаш М. Молитва за Україну : "Боже великий, Боже єдиний...". —
Філіпенко А. Тече вода : "... із-за гаю..." ; Зацвіла в долині / сл. Т. Шевченка ; Ой
весела річенька : "Ой ростуть вербиченьки..." / сл. Г. Бойка. — Віленський І. Весняночка : "Лине струмочками..." / сл. Д. Луценка. — Павленко Т. Мамині ласкаві очі :
"Дитинства дні, як сонця промінці..." / сл. Л. Сєкач. — Спадавеккіа А. Добрый жук :
"Встаньте, дети, встаньте в круг..." / сл. Є. Шварца. — Красєв М. Ландыш : "Солнце
светит, шепчут листья..." / сл. Н. Френкель. — Попатенко Т. Щеня і кошеня : "Жили
в одній квартирі..." / сл. В. Вікторова. — Лисенко М. Пісня Лисички : з дит. опери
"Коза-Дереза". — Аренський А. Зозуля : "Із-за річки щораз..." / сл. О. Плєщєєва. —
Гречанінов О. Ночь : "... и тишина...". — Фільц Б. Дощик : "Кап, кап, кап, кап..." /
сл. О. Олеся. — Народні пісні: Хлопчик-замазура : "Ген ромашка розцвіла..." : (фінська) / оброб. Т. Попатенко ; сл. М. Кравчука ; укр. текст В. Коломійця ; Ой єсть в
лісі калина / оброб. Л. Ревуцького ; Журавель : "Занадився журавель, журавель..." /
оброб. К. Стеценка ; Щебетала пташечка : "... під віконечком..." ; Женчичок-бренчичок : "... вилітає..." / оброб. Я. Степового ; Як діждемо літа : "... та нажнемо жита..." /
оброб. М. Дремлюги ; Дівка Явдошка / оброб. В. Косенка ; Котику сіренький / оброб.
М. Вериківського. 3 клас: Фільц Б. На зеленому горбочку / сл. Л. Українки. — Бетховен Л. Бабак : "В країнах різних я бродив..." / сл. Й. В. Гете. — Павленко Т.
Світанковий край : "На світанку рано..." / сл. І. Сабашна ; Грудочка любимої землі :
"Ще в дитинстві я ходив у трави..." / сл. В. Симоненка ; Перший карнавал : "Вирує
карнавал у хороводах..." / сл. В. Гутник ; Моя співуча українська мово : "Я так люблю, я так люблю тебе..." / сл. Г. Столярчука. — Левіна З. Тик-так / сл. Н. Спендіарової. — Красєв М. Літній вальс : "В гаю на полянці..." / сл. Н. Саконської ; укр.
текст О. Пархоменка. — Степовий Я. Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка. —
Глінка М. Не щебечи, соловейко / сл. В. Забіли ; Жаворонок : "Между небом и землей..." / сл. Н. Кукольника. — Чембержі М. Колискова для мами : "Вітрику, тихше,
вітрику, цить..." / сл. В. Малишко. — Брамс Й. Петрушка : "Ділі-ділі-дінь, прийшов
Петрушка...". Народні пісні : (українські): Їхав козак за Дунай ; Грицю, Грицю, до
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роботи ; Ой минула вже зима / оброб. Ж. Колодуб ; Ой ходила дівчина бережком /
оброб. Ю. Щуровського ; Ой кряче, кряче та чорненький ворон / оброб. М. Лисенка ;
Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." / оброб. Є. Льонка ; Добривечір, дівчино : "... куди йдеш?.." / оброб. О. Рубця.
144. Швидків М. Л. Навчальний репертуар для баритона в курсі постановки
голосу : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Микола Швидків. — Кременець
(Тернопіл. обл.) : КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2012. — 138 с. : портр. ; 29 см. —
Бібліогр.: с. 135—137. — 300 пр. — ISBN 978-966-154619-5. — [2012-073 Н]
Зміст: Зелінський О. Богородиця Діва : "З Вифлеєму по всім світі..." / сл. А. Ковальчука. Українські народні пісні: Вечір надворі : "... ніч наступає..." / оброб. К. Скорохода ; Одна гора високая, а другая низька / оброб. А. Коціпинського ; Про дівчиноньку : "Мав я раз дівчиноньку чепурненьку..." / оброб. Ю. Мейтуса ; Стоїть явір
над водою / оброб. С. Гулака-Артемовського ; Чорна рілля ізорана : "... гей, гей!.." /
оброб. С. Людкевича ; Чорнії брови, карії очі / оброб. Ф. Надененка ; Якби мені не
тиночки / оброб. Б. Лятошинського. — Лисенко М. Вітер віє горою ; Та немає в світі
гірш нікому : "... як бурлаці молодому..." : пісня Миколи : з опери "Наталка Полтавка". — Кос-Анатольський А. Давно те минуло : "... як мала дитина..." / сл. Т. Шевченка ; Ой ти дівчино з горіха зерня / сл. І. Франка. — Білаш О. Два кольори : "Як я
малим збирався навесні..." / сл. Д. Павличка ; Ясени / сл. М. Ткача. — Майборода Г.
Димить туман : "Давно, давно відплакали вдовиці..." / сл. О. Богачука. — Жуковський Г. Каравани птиць : "... вдалені летять..." : з к/ф "Той, хто загинув безвісті" /
сл. А. Фат'янова. — Шамо І. Києве мій : "Грає море зелене..." / сл. Д. Луценка. —
Білаш О. Марія : "Єсть ім'я жіноче, м'яке і ясне..." / сл. М. Рильського. — Гайдамака П. Мріє моя, мріє : "... за зимовим сном..." / сл. В. Сосюри. — Кушплер І. Ой по
горі роман цвіте / сл. Т. Шевченка. — Барвінський В. Ой поля, ви поля : "... Мати
рідна земля..." / сл. О. Кониського.

2.7. Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори.
Пісні для дітей
145. Ведмедеря М. О. Епоха козацька : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк.
віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / М. О. Ведмедеря. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 47, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1950-7. —
[2012-002 Н]
Зміст: Хрест : "Хреста частинка — хрест натільний..." ; Хортиця : "Байда —
Дмитро Вишневецький..." ; Курінь : "На Січі жило козацтво..." ; Сирно : "За сирно
козаки ставали..." ; Жінки Вкраїни : "На Січ жінок хоч не пускали..." ; Сміх : "... теж
зброя козака..." ; Оселедець : "... не рибина..." ; Гопачок : "Гоп-гоп-гопачок..." ; Кінь :
"... козацький — вірний друг..." ; Вуса : "... — гордість козака..." ; Віз : "... козацький
— добра штука..." ; Богун : "Лицар наш Богун Іван..." ; Шабля : "... лицарю сестриця..." ; Отаман кошовий : "Попереду всього війська..." ; Тулумбаси : "В двох котлах
закрили дірки..." ; Школа січова : "Читанню, співам і письму..." ; Незалежність :
"... мрія споконвічна..." ; Ігри військові : "В іграх військову премудрість ясніше..." ;
Значок : "Прапор куреня військовий..." ; Чайка : "Очерет трима з боків..." ; Курінний : "Поважають курінного..." ; Машталір : "... гінець козацький..." ; Джура : "Джура,
юний козаченько..." ; Зимівник : "Впродовж кількох складних сторіч..." ; Хорунжий :
"Прапор підійма хорунжий..." ; Лук : "Дугою зігнута лозина..." ; Україна : "... це не
лише кущ калини..." ; Юнакові-козаку : "Тобі, юначе, вчитись жити..." ; Церква Покрови : "... козацька святиня..." ; Діди січові : "В козаків були завжди..." ; Ієромонах :
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"Наставник — ієромонах..." ; Євангеліє : "Ісус Христос — Син Божий..." ; Гніт : "Гармати мали козаки..." ; Епоха козацька : "Козацька доба — то є світла епоха..." ; Віра :
"Вагу козацька віра має..." ; Ангел-Архістратиг : "Він посередник між людьми і Богом..." ; Молитва : "Хоч доля в лицаря лиха..." ; Прапор : "... війська низового..." /
сл. О. та А. Будугай.
146. Ведмедеря М. О. Пісенний дивокрай : 1—4-ті кл. : [зб. пісень : для співу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Микола Ведмедеря. — К. : Шк. світ, 2012. —
102, [1] с. ; 20 см. — (Бібліотека "Шкільного світу", ISBN 978-966-451-000-1). — 1 200 пр.
— ISBN 978-966-451-715-4. — [2012-004 Н]
Зміст: Чарівний світ : "Я на траві люблю лежати..." ; Чарівні слова : "Я слова
чарівні знаю..." / сл. Н. Красоткіної ; Вербички-сестрички : "Над стежкою широкою..." / сл. В. Лопушанської ; Вишиванка : "Вишивала вишиванку..." / сл. М. Куценко ; Я — україночка від роду : "Твоя, Вкраїно, я дитина..." ; Рідна хата : "Біленька
моя ти, хатино..." ; Віночок : "Сплету віночок із барвінку..." / сл. О. Пєнкіної ; Рідне
слово : "Рідна мово моя барвінкова..." / сл. К. Хавронич ; Україно ти моя єдина :
"Моя нене, рідна Україно..." / сл. В. Яремич ; Сестричка : "Клубочок котиться..." /
сл. Ю. Чичкань ; Рідна моя хата : "На подвір'ї яблуня крислата..." / сл. В. Дудки ;
Віншую рід наш в рідній хаті : "Віншуєм всіх, хто завітав..." ; Батьківське поле моє :
"Йду за село на роздолля..." / сл. Г. Клок ; Калина : "Посадіть калину коло школи..." /
сл. А. Листопад ; Джерельні очі : "... у землі..." ; Пісня землі : "Батьківщини рідної
сади..." / сл. М. Сингаївського ; Моя Україна / сл. М. Хоросницької ; Рідна мова :
"Розвивайся, звеселяйся..." / сл. Л. Забашти ; Моя Україна : "У нас в селі є річка..." /
сл. Т. Чуйко ; Батьківщина : "... це рідна мова..." / сл. А. Костецького ; Краса України : "Онде балочка весела..." / сл. Л. Українки ; Мій коханий диво-край : "Не шуми,
зелений верше..." ; Мова : "... кожного народу..." / сл. В. Лучука ; Живи, Україно :
"... живи для краси..." ; Наші прадіди-поляни : "Над Дніпром широким, вільним..." /
сл. О. Олеся ; Земля : "... жива. Земля жива..." / сл. М. Сома ; Хата моя : "... біла хата..." /
сл. Д. Луценка ; Дорога калино : "Край села хатина..." / сл. невід. авт. ; Дитинство :
"... починається..." / сл. Л. Руденко ; Київ златоглавий : "... дивиться у далі..." ; Ми
патріоти України ; Рідна моя, вкраїнська моя : "У слов'янській колисці колисана..." ;
Веселковий танок : "У Карпатах виросла українка..." ; Вишиванка : "Чи в неділю, чи
у будень..." / сл. В. Багірової ; Криниця : "Криниченька, криниця..." / сл. Т. Коломієць ; Батьківщина : "... рідний край, моя Україна..." / сл. Н. Грицюк ; Україночка :
"У калиновім намисті..." ; Рідне слово : "Ти для мене найрідніша..." / сл. Н. Калатури ;
Святковий вінок : "Нашій Україні, наче тій царівні..." / сл. О. Будугай ; Добрий день
вам, люди! : "... на землі..." ; Люблю село : "... коли квітують вишні..." ; Виростай, калино,
в зелен-лузі ; Горобинонька : "Мов вогонь горить..." ; Пісне моя, пісне ; Дарує день :
"... мені на спомин..." ; В моєї пісні — два крила / сл. О. Бурак-Довгань ; Що для мене
найдорожче / сл. С. Литвиненка ; Пісня про землю : "Звеселило сонечко села..." ; Рушник : "... наче стежка, що стелиться вдаль..." ; Коси : "Як чесала мама мені коси..." ;
Бути українцем : "Багато ласих є на нашу славу..." / сл. Р. Обшарської ; Добрий ранок /
сл. Я. Яковенко ; Рідний край / сл. Л. Баранової ; Рідний край : "Край єдиний, серцю
милий..." / сл. М. Дяченко ; Україна : "Україно моя, Україно!.." / сл. О. Тарасової.
147. Ведмежа готується до сну : зб. дит. пісень / [упоряд. Михайлюк С. В.] ; укр.
текст С. Сороки ; худож. І. Лебедєва. — Ужгород : Патент, 2012. — 50, [1] c., включ.
обкл. : кольор. іл. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007063-2-4. — [2012-052 Н]
Зміст: Покровська Л. Озеро ; Осінь : "Місто повне листя...". — Кікта В. Оленочка : "Сторона моя ріднесенька..." ; Позич мені крила. — Седельніков Г. Кашу
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дуже люблять діти : "Різні каші є на світі..." ; Дятел : "... в лісі на соснині..." ; Ким ви
будете, малята? : "Ким ви будете, скажіть ви нам, малята..." ; Зимонько-зима :
"І нехай зимова стужа...". — Крівільов В. Ранкова пісня : "Співав над ранок соловей
нам...". — Левіна З. Пісня-гра : "Ой та ми матрьошки...". — Кішко І. Білочка : "Де
ти білочка живеш?.." ; Тихий вечір у садочку : "Синій вечір, тихий вечір...". — Попатенко Т. Україні : "Летів труби сигнал крилатий...". — Блантер К. З Господом у
серці : "Там радісно люди на світі живуть...". — Грач М. Мій кінь : "Швидким бігом
грайливо...". — Бакалов Л. Кораблик : "З дитинства море я люблю..." ; Едельвейс :
"В горах карпатських був не раз...". — Авер'янов А. Загадки : "Рано-вранці він
встає...". — Бірнов Л. Свято осені : "Клени вдягнули осінній наряд...". — Волков В.
Котик-молодець : "Як по вулиці, із провулочка..." ; Райдуга-дуга : "Ой ти, райдугадуга...". — Нісс С. Троянда : "У місто моє заблукала троянда...". — Бойко Р. Прапор
наш рідний : "Чудне знамено весь світ визнає!..". — Орловецький В. Ведмежа готується до сну.
148. Весняний дощик : пісні для дошкільників та мол. школярів : [навч. посіб.] /
авт. метод. рек. та упоряд. пісен. репертуару Зеленецька І. О. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка, 2012. — 183 c. : іл., портр. ; 29 см. — (Музика). —
Бібліогр.: с. 13—14. — ISBN 978-966-682-334-5. — [2012-053 Н]
Зміст: Наша рідна земля: Філіпенко А. Батьківщина-сонечко : "Лугом поміж
квітами я іду..." / сл. Л. Компанієць. — Коваль Я. Молитва : "Встану я раненько..." /
сл. Л. Пилип'юк ; Іде Миколай / сл. М. Ніналтовської. — Давидова Л. Батьківщина :
"Є багато країн на землі..." / сл. Діма. — Михайленко Ю. Діти України : "Україночки-дівчатка..." / сл. авт. — Димань Т. Дівчинка-вкраїнка : "Лиш надіну я віночок..."/
сл. В. Козак. — Кім Л. Я — україночка : "Яблунька в саду цвіте..." / сл. авт. — Карманний М. Дзвони Великодня : "Дзвонять дзвони Великодня..." / сл. Т. Обухівської.
— Катричка М. Писанка : "Несу подвір'ям писанку..." / сл. В. Кленца та Н. Андрусіч.
Ми любимо природу: Рожавська Ю. Хлюп, хлюп, водиченько : "Ми були на
річці..." / сл. Г. Бойка. — Димань Т. Весняний дощик : "Умиє дощик личко..." /
сл. Н. Кирьян. — Колесса Ф. Сонечко : "Вийди, вийди, сонечко..." / сл. Б. Лепкого. — Буєвський Б. Що робить сонце? / сл. М. Вінграновського. — Май Н. Дощик :
"Знов на дворі дощик накрапає..." / сл. авт. — Суров'як Р. Сонечко : "По весняному
вже гріє..." / сл. К. Перелісної. — Слонов Ю. Хоровод цветов : "Хорошо и весело..." / сл. З. Петровой. — Колодуб Ж. Диво у ставку : "Я сьогодні на човні..." / сл. В.
Лучука. — Козак Н. Тетя осень : "Желтый листик кружит..." / сл. авт. — Назарова
Т. Ходить осінь : "... по доріжках..." / сл. Є. Авдієнка ; пер. з рос. В. Грінчака. —
Зозуля О. Гірська річка : "Дід Мороз раненько встав..." / сл. К. Перелісної. —
Некрасова О. Малюки-смільчаки / сл. Т. Волгіної. Світ птахів і тварин: Лузан В.
Скочив зайчик у тернину / сл. М. Підгірянки. — Капрелова В. Наш котик :
"У новенькім горщику..." / сл. Т. Ковалевської. — Степачева Ю. Лісова сімейка :
"Лісом дощик поблукав..." / сл. Г. Усача. — Зозуля О. Рибалка / сл. К. Перелісної. —
Литовко Ю. Веселі жабки : "На галяві дві квакушки..." / сл. авт. — Мігай А. Веселі
їжаки : "Їжаки, їжаки..." / сл. Т. Коломієць. — Катричка М. Одуд дудочку зробив ;
Два єноти вчили ноти : "У суботу два єноти..." ; Мишка моркву стерегла : "Стерегла
морквицю мишка..." / сл. В. Кленца та Н. Андрусіч. — Островерхий І. Сойка : "На
вершечку дуба Сойка..." / сл. М. Пономаренка. — Карманний М. Синичка : "На
тоненькій гілочці..." / сл. Т. Обухівської. — Ведмедеря М. Чорний котик / сл. Л. Куліша-Зіньківа. — Короткова Р. Кот-котофей : "Кто красивый, серый гладкий..." /
сл. авт. — Завалішина М. На чому? / сл. Й. Йовановича-Змая ; укр. текст Є. Доло97

мана. — Кас'янов В. Лічилочка : "Два півники на току..." ; За снігами сніги /
сл. М. Сингаївського. — Попенко М. У лісовій музичній школі : "Тук-тук-тук! —
лунає чітко..." / сл. авт. — Демиденко Г. Гномик : "Заблукав в траві високій..." /
сл. Н. Бігун. — Филиппенко А. Прискакал во двор козел / сл. Т. Волгиной. — Кукоба В. Кіт : "Отакий собі цей кіт..." ; Сорока : "Я сорока-білобока..." ; Лиска : "Знає
лиску весь наш ліс..." / сл. М. Грабовського. — Балема М. Лелека : "Колисає літо
спеку..." / сл. П. Карася. — Завалішина М. Равлик : "Лізе, лізе равлик по моріжку..." / сл. Н. Забіли ; рос. текст В. Болдиревої ; Моя таємниця : "Я всі назви квітів
знаю..." / сл. О. Ющенка ; пер. з укр. В. Болдиревої. — Пахмутова О. Хто пасеться
на лужку : "На лужку-бережку вдалині пасеться ко..." / сл. Ю. Черних ; пер. з рос. М.
Сома. — Новикова Н. Ночной скрипач : "У нас в саду живет сверчок..." / сл. В. Орлова. — Струве Г. Пестрый колпачок : "Раз сидел веселый гном..." / сл. Н. Соловьевой.
— Бак М. Весенние гости : "На оттаявшей полянке..." / сл. Б. Шаховского. — Чернякова А. Четыре утенка : "... погожим деньком..." / сл. Р. Алдониной. — Брилін Е.
Нагодую тварин : "Доручила мені мати..." / сл. А. Бортняка. Зимонька прийшла:
Степовий Я. Зимонько-снігуронько / сл. Л. Глібова. — Козицький П. Ялинка : "Ой
ялинко зелененька..." / сл. Г. Демченко. — Філіпенко А. Ось ялинонька прийшла /
сл. Я. Чарноцької ; Перший сніг : "З неба линуть зірочки..." / сл. А. Гаріна. — Зозуля
О. Коляда : "У свят-вечір раз юрбою..." / сл. К. Перелісної. — Фільц Б. Ялинка : "Раз
я взувся в чобітки..." / сл. О. Олеся. — Коваль Я. Дід Мороз ходив у ліс / сл. М. Лисича. — Димань Т. Ялинка у дитсадку : "Сьогодні в нас ялинка..." / сл. Т. Коломієць ; Новорічне свято : "Засвітились на ялині..." / сл. О. Соловей. — Юрченко І.
Перший сніг : "Що за дивні чари?.." / сл. авт. — Козинські К. та М. Зимонькоголубонько : "... ніжна краса..." / сл. Л. Криштол. — Львов-Компанієць Д. Сніжна
пісенька : "Зимо-чарівнице..." / сл. С. Богомазова ; пер. з рос. Л. Компанієць. —
Струве Г. Нотный бал : "На пяти веселых строчках танцевали..." / сл. Н. Соловьевой.
Колисаночки: Мігай А. Колискова вітерцю : "Вітеречку мій..." / сл. Т. Коломієць.
— Горбенко Н. Зірочка : "Світить зірочка вночі..." / сл. авт. — Бойко Р. Сны : "Вечерами ходят сны..." / сл. И. Михайловой. — Попович В. Солодкі сни : "Лю-лі, люлі..." / сл. В. Кленца ; парт. фп. М. Юхновського. — Новикова Н. Колыбельная :
"Солнце за море ушло спать..." / сл. М. Пляцковского. З Днем народження вітаєм:
Козинські К. та М. Привітання з Днем народження : "Сонечко ласкаве світить з
висоти..." / сл. Л. Криштол. — Соснин С. В нашем классе День рождения : "День
рождения, день рождения..." / сл. В. Крючкова. — Філіпенко А. З Днем народження : гра / авт. сценарія Т. Волгіна ; пер. з рос. М. Познанської. Дорогій матусі і бабусі: Май Н. Цьом-цьом / сл. авт. — Коваль Я. Гарна ти, матусю / сл. К. Перелісної.
— Михайленко Ю. Мамине свято : "Нарешті вже веснонька люба прийшла..." / сл. авт.
— Абелян Л. Песенка о маме : "Кто всех красивей и добрей?.." / сл. В. Викторова. —
Горбенко Н. Пісенька для мами : "Мамо моя люба..." / сл. авт. — Тиличеева Е. Сегодня праздник наших мам : "Весна, весна шагает по дворам..." / сл. В. Викторова. —
Попатенко Т. Нашей маме : "В этот праздничный день..." / сл. И. Черницкой. —
Струве Г. Песенка о гамме : "Мы с праздником весенним..." / сл. Н. Соловьевой. —
Давидова Л. День матері : "День травневий, день весняний..." / сл. С. Кузьменко ;
Бабусині руки : "Руки у бабусі..." / сл. В. Зінченко. Ручки-трудівниці: Давидова Л.
Доня вміє вишивати / сл. В. Барана. — Катричка М. Помічниця : "Біля грубки у
куточку..." / сл. Н. Шаварської. — Николаев И. Хочу придумать песенку / сл. М.
Танича. — Коваль Я. Малюнок : "Малюю синє море..." / сл. О. Мацьків. — Михайленко Ю. Ой у лузі калинонька / сл. авт. — Туманян Е. Посадили мы горох / сл. Л.
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Дымовой. — Колодуб Ж. Не розкидай одяг : "Натомився їжачок..." / сл. Л. Яковенко.
— Завалішина М. Пиріжок : "В колосочку в чистім полі..." / сл. І. Кульської ; пер. з
укр. І. Тутковсько. Час до школи: Гвоздій В. Школярики : "Вже на нас чекає школа..." / сл. авт. — Ровенко М. Я хочу в школу : "Мамо, мамо, мамо, мамо..." / сл. авт.
— Михайленко Ю. Срібний дзвоник : "... скоро-скоро..." / сл. авт. — Попатенко Т.
Урок : "С букварем уселись куклы..." /сл. М. Ивенсена. — Давидова Л. Виховательки рідні / сл. авт. — Філіпенко А. До свиданья, детский сад : "Наступает расставанье..." / сл. Т. Волгиной. — Май Н. Перший дзвоник : "Рано-ранесенько встану, як
ніколи..." / сл. авт. — Макарова К. До свиданья, детский сад : "В нашем садике сегодня..." / сл. авт.
149. Галабурда Н. Торбинка-веселинка : пісні для дошкільнят та учнів почат. кл.
[для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / муз. Надії Галабурди ; сл. Л. Вознюк. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. — 143 с. : іл. ; 20 см. — (Співуча Україна).
— 1 500 пр. — ISBN 978-966-07-1862-3. — [2011-102 Н]
Зміст: Сонячні слова : пісні для дошкільнят: Сімейка : "На лужку бичок пасеться..." ; Торбинка-веселинка : "Через поле, через ліс..." ; Неслухняна каша : "Наша
Настя — гречкоїд..." ; Трам-па-пам-віршик : "Жив малий Богданчик..." ; Художникмолодець : "Чистий аркуш, олівець..." ; Котик Мурчик : "... верховодить, — мяумяв!.." ; Жаб'ячі приваби : "У ставочок, як в люстерко..." ; Дві бурульки : "Впали з
даху дві бурульки..." ; Громи та килими : "На галявині громи..." ; Дружок і Сніжок :
"На лужок, на лужок ішов Сніжок..." ; Прохання до Миколая : "Миколаю святий..." ;
Місто хоче спати : "Не шуміть, малята..." ; Новорічна гірлянда : "На ялинці у
дворі..." ; У кого більше зубів? : "Жив у Африці далекій..." ; Бігла стежечка : "... до
річки..." ; Завірюха і зайчик : "Завірюха сніжно-біла..." ; Тілі-тілі — кізки білі :
"У городі — тілі-тілі..." ; Хмаринки : "Я на пляжі засмагаю..." ; Бджілка з джмеликом : "... дзижчать..." ; Дивовижна крамниця : "Хазяйнує у крамниці..." ; Витинанки у
Іванки : "У маленької Іванки..." ; Сонячні слова : "Вийшло сонечко на ганок..." ; Весела плутанина : "Ми спитали: — Качконіс..." ; Курячі порядки : "Вийшли курочки
на грядки..." ; Де ховаються вітаміни? : "В фруктах, ягодах, дитино..." ; Як вітається
зима : "А чому це у Марічки..." ; Майже білий малюнок : "Білий-білий випав сніг..." ;
Це ж зима! : "Вчора ще бриніли..." ; Віночок із кульбабки : "Журавель-дивак для
жабки..." ; Хто де живе? : "До Австралії рушаю..." : (весела плутанина) ; Таємнича
ніч різдвяна : "Срібна нічка-чарівничка..." ; Різдвяні ангели : "Ангели різдвяні...".
Веселкова вишиванка : пісні для дошкільнят та учнів почат. кл.: Сніговик і
Новий рік : "Зажурився Сніговик..." ; Весняний струмок : "Із горбочка на долину..." ;
Сонценятка : "Знають хлопчики й дівчатка..." ; Зарядка для дубків : "У шеренги
залюбки..." ; Парасольки для квасольки : "Хизувалися квасольки..." ; Стежечка : "У траві
високій край села..." ; Колисанка : "А-а-а-а..." ; А у річки очі сині ; Літечко : "Щедре
тепле літечко..." ; Лелечий сон : "Запитали ми лелеку..." ; Осінь клени колихала ;
Ослик і зебра : "Бідний ослик ледь не плаче..." ; Хто у вирій полетить? : "Тато з Павликом гуляв..." ; Я чекаю Миколая : "Примощуся на подушку..." ; Зустрічаймо весноньку : "Проліски несміливо..." ; Песик для тата і мами : "Ранок в шибку заглядає..." ; Гава і опудало : "Уночі опудало..." ; Пластилінові дива : "Як надворі вже
зима..." ; Зоряне намисто : "Небо зоряне намисто..." ; Малювала дівчинка : "Дівчинка
із крейдою в руці..." ; Хто застудився? : "Зажурилось небо синє..." ; Веселкова вишиванка : "Через річку під місточок..." ; Мандрівна лічилка : "Ми лісочком мандрували..." ; Прощання з бузьками : "Буслики вервечкою..." ; Листочки просяться у вирій :
"Линуть, крутяться листочки..." ; Стадіон засумував : "Дощик землю поливав..." ;
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Вишиванка на свято : "Для Іванка та Іванки..." ; Є у кожного домівка. Твори добро :
пісні для учнів почат. кл.: Коник і сонечко : "Прилетіло Сонечко..." ; Твори добро :
"Ти усміхнися небу..." ; Туман і зайчик : "Понад ручку, над водою..." ; Весняний
струмок : "Із горбочка на долину..." ; Срібний дощик : "Прислухаюсь... Вранці дрібно..." ; Я посію квіточки ; Колискова для киці : "Мама Катю колихала..." ; Літній
ранок : "... у тіньочку..." ; Подарунки під ялинку : "Годі, ручки-рученята..." ; Весняний грім : "Грізно гримав грім весняний..." ; Грибні дощі : "Через хащі та корчі..." ;
Осінь : "Тихо підкрадалась..." ; Страус Ему : "Здивувався страус Ему..." ; Хто каже
правду? : "Йшло телятко в білу цятку..." ; Веселкова лічилка : "В лузі дощик із
квіток..." ; Журавлі : "У тумані та імлі..." ; Ескімо для кенгуру : "У Австралії далекій..." ; Хто ж цей Хтось? : "Чули ви, що Хтось в гайочку..." ; Жила-була одиничка... ; Назустріч Богу : "... йшов я крок за кроком..." ; Мудрі поради : "Прислухайся,
дитино..." ; Чому усміхається Велика Ведмедиця : "Відколи себе пригадую..." ; Серпень з дітками прощався : "Серпень скликав малюків..." ; Йшов мороз : "... сердився дуже.." ; На Святвечір : "... у селі..." ; Щедрий вечір : "... добрий вечір..." ; День
Незалежності : "Серпень нам дарує..." ; Любов : "У серденьку малому..." ; Справжні
індіанці : "Мокасини на ногах..." ; Новосілля у мурашнику : "Бігли стежечки веселі..." ; Запах дому : "Я знаю запах рідної домівки..." ; Не допусти, щоб серце спорожніло : "Порожнє серце — прихисток для зла..." ; Котики вербові : "Коли весняне
сонечко...".
150. Дем'янчук В. П. Заспіваймо, друзі! : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк.
віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / сл. та муз.] Василь Дем'янчук. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2010. — 41, [2] с. ; 20 см. — ISMN M 70750939-5. — [2011-211 Н]
Зміст: Поможи нам, Боже : "Я очі і руки..." ; О, Пречиста Діво ; Прийди, Святителю : "Цілий вечір нині..." ; Святий Миколаю ; Щирий, добрий Отче ; Гарний танець козачок : "Ми побігли в лісочок..." ; Велосипедист : "Навздогін за вітром..." ;
Вишивала мати : "Матуся рідненька вставала раненько..." ; Козачата-козаки : "Про
козацькі походи..." ; Я тебе, моя бабусю ; Перший дзвінок : "Час веселий, літній..." ;
Я уже школярик : "Купив мені татко..." ; Водяний : "Мене звати водяний..." ; Дощик :
"Я літній дощик золотий..." ; Зелене жабенятко : "На зеленому лужку..." / сл. В. Дем'янчука ; Щедрівочка : "Щедрик, щедрик, щедрівочка..." : за народними мотивами ; Пошли
нам, Боже ; Темної ночі ; Писанка : "Гарна писанка у мене..." ; Ой ти, кицю : "... неслухняна..." ; Вітерець : "Залетів у садок..." / сл. К. Перелісної ; Сівачі : "Сійся, родися..." / сл. Л. Забашти ; Веснянка : "Травонько, травонько, зеленись..." / сл. В. Ладижець ; Жук : "... літає : "Жу, жу, жу!..." / сл. М. Демидова ; Метелик : "Я біжу, біжу
по гаю..." / сл. Н. Забіли ; Оленка маленька : "Оленко маленька..." / сл. П. Воронька ;
Попід гору : "... доріженька веде..." ; Женці : "Край дороги широкої..." / сл. нар. ;
Бабця спить : "Ходить тиша в теплих капцях..." / сл. В. Багірової ; Пісня про Лесю :
"Ти ж моя лілеє..." ; Осінь : "Крізь тумани й роси..." ; Це наш добрий Дід Мороз :
"Бородатий білий дід..." ; Пісня Снігуроньки : "З неба падають сніжинки..." / сл. В. Паронової ; Пісня лілеї : "Мені в цій квітниці..." / сл. Л. Українки ; Окрайчик : "Мама з
полечка прийшла..." / сл. М. Чепурної ; Осінь, наша осінь / сл. М. Познанської ;
Листя з лип і беріз : "... осипається..." / сл. Я. Купала ; Ой метелиця-зима / сл. Т. Мазенцевої ; Дід Мороз : "Укрилась білим килимом..." / сл. Г. Коваль ; Прощавай, букварику : "Прощавай же, букварику мій..." / сл. В. Кравчука ; Веселий букварик :
"Я — веселий букварик..." / сл. М. Підгірянки ; Лісовик : "Вночі я по дорозі..." ; Солом'яний бичок : "Я — солом'яний бичок..." / сл. Е. Успенського.
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151. День народження кота : зб. дит. пісень : [для голосу в супроводі фп. / упоряд., муз. ред. Михайлюк С. В.] ; текст С. Сороки ; худож. І. Лебедєва. — Ужгород :
Патент, 2011. — 49, [1] с. : кольор. іл. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007063-0-0.
— [2011-077 Н]
Зміст: Раухвергер М. В Дебрецен : "... візочок мчиться..." ; Якого кольору
струмок : "Через лісок струмок спішиться..." ; Пісня про жолудь : "З ковпачком на
голові..." ; Весілля у мишей : "У мишей весілля вже...". — Кікта В. Березова пісенька : "Березову цю пісеньку...". — Іванніков В. Щастя привіт : "Світяться радістю люди весною..." ; Осінній ліс : "Ліс задумався, завіяв...". — Кішко І. Красень
кінь : "Скаче сміло коник наш...". — Слонов Ю. Зарядка : "Кожний день ми встаєм...".
— Черняк М. Ягнята : "У гори стадами ягнята ідуть...". — Герчик В. День народження кота : "Тра-та-та, тра-та-та, день народження кота...". — Белевцьов Л. Я стану
на посту : "Поля давно заснули...". — Назарова Т. Весна-красна : "Я іду, щоб ранесенько...". — Ходяшев В. Наш Тарас : "Світлий, усміхнений...". — Ткач З. Краю мій
Карпатський : "Край чарівний є на світі...". — Седельніков Г. Як задумав ведмідь.
— Геворкян Ю. Свято праці і весни. — Бірнов Л. Кролик і барабан : "З барабаном
ходить кролик..." ; Дід Мороз. — Парцхаладзе М. Добрий друг : "Книжка — мудрий, добрий друг...". — Чалаєв Ш. Колискова : "Місяць жовторогий...". — Бакалов Л.
Мамо : "... мамо, мамочко...". — Маковська Л. Виноград, виноград : "Вийти в сад —
щоранку рад...". — Блок В. Перемога : "Ми пройшли дні боротьби...".
152. Дьяконенко Л. П. Дитячі пісні : збірник : [для співу в супроводі фп.] / Лариса Дьяконенко. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2011. — 31 с. ; 29 см.
— 200 пр. — ISМN 979-0-707507-25-4. — [2011-196 Н]
Зміст: Вересень : "Ой світився вересень..." ; Канікули : "Зошити в клітиночку..." ; Роси : "Світились роси..." ; День вчителя : "Зорі дарунок — білий світ..." /
сл. М. Самко ; Неймовірні чудеса : "А про що, а про що мрієш ти..." ; Вчителю музики : "Ми до школи поспішаєм.." ; Зимова : "Сніжная зимонька на дворі..." ; Весняне
свято : "Свято жіноче..." ; Мій рідний край ; Зима-зимонька : "Білії сніжинки..." ; Полісяночка : "Я дівчина чорнобрива..." ; Солдатський курган : "У степу широкім..." /
сл. Л. Харченко.
153. Дяченко С. Ю. Прислухайся до музики, що наповняє світ : пісні для дітей
мол. та серед. шк. віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Сергій
Дяченко. — Суми : Мрія, 2011. — 39 с. : портр. ; 29 см. — Текст укр., рос. — 300 пр.
— ISВN 978-966-473-078-2. — [2011-268 Н]
Зміст: Ладушки : "Сонечко пасеться..." ; Песенка для Дедушки Мороза : "Снежинки водят хоровод..." ; Дзвіночок : "У родині Дзвонів свято..." ; Веселі старти :
"В порядку м'язи та фігура..." ; Играет в игры детвора ; Круть та Верть : "Нерозлучні
мишенята..." ; Мозаїка : "Промінчик Сонцю говорив..." ; Один дома : "Хозяин после
папы в доме главный — я!.." ; Балада про двох лицарів : "Два славних лицаря пішли..." ; Весняна : "Сірий сніг, зими кінець..." ; Веселая грустная песенка : "С разбега
в неба глубину..." ; Слухай : "Прислухайтесь до музики, що наповняє світ..." ; Давайте малювати кола : "Як добре вміти малювати..." ; Миг рождения рассвета ; Дорогажизнь : "Заветной мечтою..." ; У матусі милої моєї ; Все починається з Любові : "Хай
об'єднають в цілім світі...".
154. Житкевич А. С. Музика землі : зб. пісень : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / сл. і муз.] Анатолій Житкевич. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2011. — 94, [2] с. ; 24 см. — ISМN 979-0-707579-34-3. — [2011-191 Н]
Зміст: Музика землі : "Послухай музику землі..." ; Йшов гусак додому : "Розтопився білий сніг..." ; Чобітки мої червоні : "І весело, і сердито..." ; Сопілочко з бузи101

ни ; Диво : "На віконній шибі..." ; Літа мрії золоті : "Засяяло сонечко..." ; Привіт,
зимо! ; З Новим роком! : "Завертівся сніг лапатий..." ; Все це потрібно мені : "Милі,
чарівні слова..." ; Олівець-малювець : "То з долини на гору..." ; В колі дружньої родини : "Є у мене подруга Софійка..." ; Важливо : "... Все важливо..." ; Люди : "Різні є
люди, різні..." ; Моя Україно : "Я маю тебе променисту..." ; Люблю я милий серцю
край : "Від матері маю вроду..." ; Дороги вчать життя : "Де б ти не жив — живи!.." ;
Острів Кріт : "Кажуть, що один з кротів..." ; Семеро гномів : "Жили на світі семеро
гномів..." ; Папуга : "Приїхав батько мій..." ; Перестук : "Хоч погода якась несприятлива..." ; Білий корабель : "... пливе..." ; Тільки гори кращі гір : "Через річку перескочу..." ; Кукурічки : "На горбочку біля річки..." ; Мій тато у Бразилії ; Ой, заграйте,
музиченьки : "... на дуду..." ; Скубіду : "В тих краях, де правлять монстри..." ; Том і
Джеррі : "Мрію я про дивні краї..." ; А мені б коня : "BMW" і "Мерседеси"..." ; Якби
я був гетьманом ; Парасолька : "Дуже гарну парасольку..." ; Тепло в берлозі : "Знову
зимово..." ; У минулі роки ; Чому не я упав з коня : "Болить душа моя щодня..." ;
Розстріляна молодість : "Навала чорна сунула на нас..." ; Час сідлати коней ; Кирилівка : "Розколисались старі верби і тополі..." ; Не допусти зневіри : "Схилився
явір до води..." ; Золото вічних дубів : "Осінь неначе з-під брів..." ; Серенада Шуберта : "Не знаю звідки і чому..." ; Білі крила лебедині : "Чи то в морі, чи то в небі..." ;
Музика вітрів : "Гей-гей!.." ; Береги : "Пливе човен по воді..." ; Мелодії сліпого скрипаля : "З душею ангела і серцем Паганіні..." ; Під горою, під крутою ; Земля і вода :
"Повніють водами моря..." ; Щоб не згасла : "Помолімось Богу, щоби жила...".
155. Житкевич А. С. Співає чисте джерело : зб. пісень : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу / сл. і муз.] Анатолій Житкевич. — Тернопіль : Навч.
кн.—Богдан, 2011. — 109, [2] с. ; 24 см. — ISМN 979-0-707579-30-5. — [2011-193 Н]
Зміст: День, якого я чекав : "Ось день, якого я чекав..." ; Рідний край :
"У думках своїх заквітчаних..." ; Коріння роду : "Так, або не так..." ; Сонце моєї любові ; Я — українка : "Вітер повіє, сонце зігріє..." ; Дочекаюся : "Як весна прийде, я
світ зміряю..." ; Дві стежини : "В синім небі ключі журавлині..." ; Дорога до Бога :
"Розкажи, матусю, мені все про Бога..." ; На крилах вічного човна : "У віри сила неземна..." ; Бог нас всіх любить : "В радості й щасті..." ; Слід Божої Матері : "Бачили
люди, біля села..." ; Різдво ; Радійте всі : "... дорослі й діти..." ; Ой, весно, весно ;
Свічечка : "Запалю я свічечку коло вівтаря..." ; Доброта : "Розступилась дрімота..." ;
Перше причастя : "Устами лагідно торкнусь хреста..." ; Сонце : "Запитала я у
сонця..." ; Дощик : "Капає, капає дощик на цвіт..." ; Хочу правди життя : "Розтривожились в болях гаї..." ; Молюся за вас : "І вперше, і вдруге, і в тисячний раз..." ; Букви і слова : "За буквою букву..." ; В день найкращий осені : "В день найперший
осені..." ; Тільки ми : "Я вивчив з букваря..." ; А мені вже десять років ; Лагідні слова : "Ти сказала лагідно лагідні слова..." ; Під звуки вальсу : "Крутиться, крутиться
кругла старенька платівка..." ; Чекаю дня ; Мама, чао! : "Прислали вчительку в село..." ;
О, ясна зоре! : "Нам твоїх очей не обминути..." ; Я пам'ятаю : "... день і час..." ;
Шкільний прощальний вальс : "Музика, музика, музика..." ; З уродинами, дідусю ;
Все приходить з часом : "Діду мій, дідусю..." ; Бабусині окуляри : "Як бабуся газету
читала..." ; Щастя : "Запитала бабцю Настя..." ; На вулиці весна ; Моралі : "Все
біжу..." ; Проліски : "Біг я горою..." ; Мамина хустина : "Вийду зранку в сині гори..." ;
Скажи мені, мамо ; Материнські руки : "У сиву давнину..." ; Іринка-перлинка : "Наче
квіточка в садочку..." ; Поверни мені тата, мамо! : "На канадських дорогах так
тісно..." ; Сині очі волошкові : "Синє небо аж до краю..." ; Від тата й мами : "Кажуть
люди, якщо дочка..." ; Щаслива : "Я у мами, наче квітонька..." ; Мамині очі : "Знову
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ті ночі такі прозорі..." ; Літо : "Ось знову літо..." ; Тече життя рікою : "Бачила, чула,
гнала череду..." ; То була бджола : "Ромашці просто на чоло..." ; Киця вмивається.
156. Заболотна-Місецька Л. М. Сонячні промені : пісенник : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Лариса Заболотна-Місецька. — Вінниця :
Держ. картогр. ф-ка, 2011. — 67, [1] с. : портр. ; 20 см. — Текст укр., нім. — 500 пр.
— ISВN 978-617-533-012-8. — [2011-186 Н]
Зміст: Сонечко: Темна нічка : "... зорями укрила..." ; Мій ведмедик : "Є у мене
в дитсадочку іграшка любима..." ; Моя лялечка : "Скільки іграшок у нас в дитсадку..." ; А у садочку : "А в садочку зелена травичка росла..." ; Колискова : "Натрудились ноженята..." ; День рождения : "Скоро праздник у меня — мой день рожденья..." ; Помічниця : "У кімнаті приберу я — помічниця я..." ; С Днем Победы! :
"Как мы счастливы, что мы войны не знаем..." ; Unser Kindergarten : "... ist gemutlich,
schon..." ; Пісня-лічилочка : "Раз, два, три, чотири, п'ять..." ; Прощавай, дитсадок :
"В дитсадочок ми ходили кожен ранок залюбки..." ; Внучечці Маргаріточці : "Ой, яке
же ти смішненьке, веселеньке...". Райдуга: Здрастуй, школо! : "Тепле літо пролетіло..." ; Журавлина пісня : "Ллється пісня, ллється пісня журавлина..." ; Білий сніг :
"... лежить надворі, білий сніг..." ; Новорічна : "Ми ялинку прикрасили і святково
вбрали зал..." ; Найкращі свята : "Земля білою ковдрою вкрита..." ; Що за країна? :
"Яка на білім світі є країна..." ; Зі святом 8 Березня! : "Рідненьку мамочку мою вітаю
з святом..." ; Я україночка : "Вже зацвів підсніжник, сонце світить ніжно..." ; Сонечко : "Як у небі ясне сонечко — веселіше на душі..." ; Дощик : "Десь там, десь там,
десь там..." ; Край дитинства : "Край берези, край калини — мій чудовий край..." ;
Першокласниця : "Продзвенів дзвінок — перший вже урок..." ; Розквітай, рідний
край! : "Заспівали солов'ї, розпустилися гаї..." ; Літні канікули : "Вже канікули літні,
канікули — ура!.." ; Хочу піднятися в небо : "Хочу піднятися високо в небо..." ; Моя
рідна Україна : "Де весною розквіта вишневий сад..." ; Це мій край : "Сяє сонце в
чистім небі — це мій край, мій рідний край..." ; Останній дзвоник : "Знов у школі
продзвенить останній дзвоник..." ; Шкільна стежина : "Нехай у пам'яті завжди буде
стежина...".
157. Заспівай : вірші та пісні для дітей : [для співу в супроводі фп. / муз.]
К. Боскіна ; [сл.] Наталя Харасайло. — Полтава : Асмі, 2011. — 43, [1] с., [2] арк. іл. ;
29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-82-110-0. — [2011-078 Н]
Зміст: Заспівай : "... дитино мила..." ; Мрія : "Ти ніколи не бачив ще гір..." ;
Україні : "Україно, день новий..." ; Найкраща казка : "Коли я сплю, вона не спить..." ;
Бабусині рушники : "Вишивала бабусенька біле полотно..." ; Журавлики : "Зажурились
журавлята..." ; Ранкова пісенька : "Прокидайтеся, звірята і маленькі пташенята...".
158. Заставний Є. В. Веселий сонцеворот : пісні : для дітей дошк. і мол. шк.
віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / муз.] Євгена Заставного. —
К. : Гнозіс, 2011. — 30, [1] с. ; 30 см. — На тит. арк. та обкл.: Проект Захід.-Укр.
Асоц. "Спадщина України", "Народознав. України: народи великої України", кер.
проекту Ірина Квасниця. — 1 000 пр. — ISВN 978-966-8840-89-0. — ISВN 978-9668840-38-8. — [2011-260 Н]
Зміст: Гімн землі : "Чолом тобі, рідна земле..." / сл. С. Брухаля ; Любіть, діти
Україну : "... понад все!.." ; Букварик : "Букварику, мій друже милий!.." / сл. В. Сірка ;
Українська зима : "Веселий гомін, гамір, сміх..." ; Новорічна ніч чудес : "Новий рік..." ;
Новий рік — свято : "Ягідка-зіронька в небі горить..." ; Зелена беретка : "До бабусі я
іду..." / сл. Т. Василька ; Поворожу я на воску ; Їду я до дідуся : "Знають родичі й
сусіди..." ; Ой печися хлібчик : "Татко наш під кожний вечір..." / сл. В. Сагайдака ;
Бузок для мами : "Розквітли квіти запашні..." / сл. О. Гаєцької ; Мама також хоче
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спати : "Мама тихо: "лю-лю-лю..." / сл. Б. Смоляка ; Рідна мова : "Світить наша мова,
як зоря ранкова..." ; Мій дружок : "Є в мене песик гарний, симпатичний..." ; Юрашки : "Послухайте ви нас, пани та пані..." / сл. Л. Воловця ; Срібні відерця : "Я хоч і
маленький, але чепурненький..." / сл. С. Праска.
159. Засяло сонце золоте : зб. пісень : [для співу без супроводу] / упоряд. Романчук Л. Я. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 47 с. ; 21 см. — ISMN 979-0707579-48-0. — [2012-097 Н]
Зміст: Засяло сонце золоте ; Гей! Січ іде! : "... Красен мак цвіте..." ; Чуєш, сурми грають ; Від'їжджали хлопці : "... з рідного села..." ; Подай, дівчино : "... руку на
прощання..." ; В горах грім іде : "... аж земля гуде..." ; Чи то буря, чи то грім ; Проводжала мати сина ; Під Києвом, під Крутами ; Чи ви, хлопці, спали? ; Ой у світі
величезнім ; Я сьогодні щось дуже сумую ; Замело тебе снігом, Вкраїно ; На купині,
під осокою ; Серед вічних снігів : "... де простори степів..." ; Сонце світить, вітер віє ;
У темному лісі, під білов березов ; Закарпаття : "Чи чулисьте, милі браття..." ; Про
Коновальця : "На Вкраїні сумні свята..." ; Помер поет : "... далеко на півночі..." ;
Остання весна Лесі Українки : "Ой, принесіть мені пролісків з лісу..." ; Пісня про
Мазепу : "З Полтавського бою розбитий гетьман..." ; Червона калина : "... а листя
зелене..." ; Маршова : "Гей ви, хлопці молодії, раз, два, три!.." ; Спіть, хлопці, спіть ;
Шумить, гуде дібровонька ; Грими, грими, могутня пісне. — Присухіна З. Гірняк :
"Туман, туман долинами..." ; Гей, з-за лісу сонце сходить ; Гей ви, хлопці молодії! —
Давидович М. Косар : "Понад полем іде, не покоси кладе..." / сл. Т. Шевченка. —
Ілляшевич В. Тихо-тихо полем вітер віє / сл. нар.
160. Золотий гребінець : зб. дит. пісень : [для співу в супроводі фп. / упоряд.,
муз. ред. Михайлюк С. В.] ; текст С. Сороки ; худож. І. Лебедєва. — Ужгород : Патент, 2011. — 49, [1] с. : кольор. іл. ; 30 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-9007063-1-7.
— [2011-079 Н]
Зміст: Волков В. Їхав Йванко : "Ой на тоненький льодок..." ; Баю-баю : "Баю,
баюшки, баю..." ; Золотий гребінець : "Моя курочка помрій...". — Бак М. Мамин
день. — Покровська Л. Незабудки : "Їх видимо-невидимо...". — Раухвергер М.
Пісенька про кота : "У дівчинки Софі пропав любимий кіт..." ; В серцях людей :
"В серцях простих людей...". — Назарова Т. В бору : "Кого лиш нема тут...". —
Бойко Р. Наш прекрасний Київ розквітає : "Ім'я нашій сонячній столиці...". — Іванніков В. Мрія в космос полетіть : "В садочку у маляток...". — Грач М. Мій любий
слоник : "Мій найкращий, любий слоник!..". — Нісс С. Ой ти, веснонько моя :
"Білим інеєм в саду...". — Кікта В. Повертайся, пісенько! : "Як нам було весело...".
— Бабаджанян А. Вогонь олімпіади : "Ми всі українські спортсмени...". — Черняк М.
Тиша : "... в лісі навкруги...". — Попатенко Т. Ліси Карпат : "Люблю з дитинства
серцем я...". — Ткач З. Дощик, дощик — на поля! : "Привіт, теплий літній дощ!..".
— Лапутін Л. Ранкова зарядка : "Рано сонце умивається...". — Новіков А. Заповіт :
"Відкрив дороги світ весняний...". — Герчик В. Осінь прийшла : "Жовтіє листя в
вересні...". — Пєчніков Л. Ведмідь : "Ходить сумно наш ведмідь...". — Парцхаладзе М. Знов у школу : "Останній місяць літечка...". — Слонов Ю. Як упав сніжок. —
Маковський М. Мої брати : "А у Наді дві сестрички...".
161. Іди, іди, дощику : пісні для дітей 1—4-х кл. у супроводі баяна : навч.метод. посіб. / упоряд.: О. В. Бубнов, Н. В. Філіпчук. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2012. — 214, [1] с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 211 (30 назв) та в підрядк. прим. —
ISBN 978-966-10-2435-8. — [2012-031 Н]
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Зміст: Поспівки. Пісні для 1-го класу: Українські народні пісні: Два півники / оброб. Г. Компанійця ; Веселі гуси : "В нашої бабусі..." / за оброб. М. Карасєва ;
Ой єсть в лісі калина ; Вийди, вийди, сонечко ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." : веснянка / за оброб. Л. Ревуцького ; Подоляночка : "Десь тут була подоляночка..." : веснянка / за оброб. М. Різоля ; Ходить гарбуз по городу ; Я — маленький хлопчик ; Щебетала пташечка ; Край долини мак / за оброб. Я. Степового ; Я —
маленький пастушок ; Латиська нар. пісня : Ой-я, жу-жу / за оброб. В. Шипуліна ;
укр. текст В. Підпалого. — Дремлюга М. Пісня про школу : "Мама двері відчиня..." /
сл. Т. Масенка. — Степовий Я. Вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки..." / сл. Л. Українки ; Зимонько-снігуронько / сл. Л. Глібова ; Сніжинки : "Ми білії
сніжиночки..." / сл. нар.. — Дем'янишин В. Пісенька про вишеньку : "Зацвіла під
хатою..." / сл. С. Грицюка. — Філіпенко А. Святковий вальс : "У святковий світлий
день..." / сл. Т. Волгіної ; Новорічна : "З Новим роком друзів ми вітаєм..." / сл. Г.
Бойка ; Зацвіла в долині / сл. Т. Шевченка ; Вічний вогонь : "Ми у тихий парк ходили..." / сл. Д. Чібісова. — Левіна З. Що нам осінь принесе / сл. Л. Некрасової. — Карасєв М. Падає листя : "Падає, падає листя..." / сл. М. Івенсен ; пер. з рос. В. Гужви. —
Стадник О. Прощання з букварем : "Першокласників сьогодні..." / сл. авт. — КосАнатольський А. Саночки-санчата / сл. І. Кульської ; Сестричка Марійка :
"В полонині знов Марійка стріла ранок..." / сл. С. Жупаніна. — Попатенко Т. Новорічна
полька : "В нас ялинка запашна..." / сл. Г. Лодонщикова. — Крилатов Є. Пісенька
про Діда Мороза : "Останній лист календаря..." / сл. Ю. Ентіна ; укр. текст Н.
Матвієнко. — Фільц Б. Морозець / сл. Г. Бойка. — Кабалевський Д. Пісенька про
Олечку : "Як заграють полечку, запрошу я Олечку..." / сл. З. Олександрової. — Верменич В. Вишиванка : "Ми своїми вправними руками..." / сл. М. Сингаївського. —
Вахнянин А. Веснянка : "Ку-ку, ку-ку! Чути в ліску...". Пісні для 2-го класу: Українські народні пісні: Нова радість стала ; Ой сивая тая зозуленька / оброб. О. Бубнова ;
Іди, іди, дощику / за оброб. Л. Ревуцького ; Ой вийтеся огірочки / за оброб. М. Лисенка ;
Розлилися води / за оброб. В. Рождественського ; А ми просо сіяли / за оброб. Я.
Степового ; Ой на горі жито / за оброб. К. Стеценка ; Як діждемо літа / за оброб. М.
Дремлюги ; Гарний танець гопачок : "Я навприсядки скачу..." ; Ой хто, хто Миколая
любить ; Зайчик та Лисичка : "Добрий вечір, лисонько, куди йдеш?..". — Савка та
Гришка : (білоруська) ; Во поле береза стояла : (російська). — Філіпенко А. Веселий
музикант : "Ось на скрипочці я граю..." ; Пісенька про маму : "На зорі, на зорі розквітає день..." / сл. Т. Волгіної ; Ой заграйте, дударики / сл. В. Панченка ; То сніжинки, мов пушинки : "То не білі метелики налетіли..." / сл. Г. Бойка. — Лисенко М.
В. Пісня Лисички : "Я лисичка, я сестричка..." ; Пісня Кози : "Я коза-дереза..." ; Пісня
Вовчика : "Ой я, сірий вовчок..." ; Пісня Рака : "Ой я рак-неборак..." : з дит. опери
"Коза-дереза". — Савельєв Б. Пісенька про кота Леопольда: "Цілий день сиджу на
крутім бережку..." / сл. О. Хайта ; пер. з рос. О. Орач. — Білаш О. Пшениченька :
"Вітер віє, сонце гріє..." / сл. Д. Павличка ; Окунці-стрибунці / сл. В. Скомаровського. — Мясков К. Зимонька : "У міста і села йде зима весела..." / сл. Г. Бойка. — Кириліна І. Розгнівилась на літо зима / сл. Н. Кулик. — Михайленко Ю. Ой, метелиця-зима / сл. Т. Мезенцевої. — Львов-Компанієць Д. Сніжна пісенька : "Зимочарівнице..." / сл. С. Богомазова. — Степовий Я. Зима й весна : "Насуплю я брови..." ; Пчілка : "Зум-зум-зум!.." / сл. нар. — Стеценко К. Тема Котика : "Ти, мій
брате, Півнику..." : з дит. опери-казки "Лисичка, Котик і Півник". — Верменич В.
Калинова пісня : "Калино весела..." / сл. М. Сингаївського. — Пісні для 3-го класу:
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Українські народні пісні: Дівка Явдошка / за оброб. В. Косенка ; Грицю, Грицю, до
роботи / оброб. Л. Єлагіної ; Павочка ходить ; Ягілочка : "Ягіл, Ягілочка..." ; Соловеєчку, сватку, сватку / за оброб. Я. Степового ; Вербовая дощечка / за оброб. М.
Дремлюги ; Кривий танець : "Кроковеє колесо..." : веснянка / за оброб. М. Лисенка ;
Ой по горі, льон, льон / за оброб. Г. Верьовки ; Ой на горі льон / гармоніз. Г. Компанійця. — Трильовський К. Гей, там, на горі, Січ іде / сл. К. Обуха ; оброб. О.
Бубнова. — Попатенко Т. Шпачок прощається : "Осінь. Дощик сіється..." / сл. М.
Івенсена ; пер. з рос. М. Познанської ; Щеня і кошеня : "Жили в одній квартирі..." /
сл. В. Вікторова ; пер. з рос. Б. Чіпа. — Ведмедеря М. Осінь / сл. Г. Коваля ; гармоніз. Ю. Бабаєвої. — Кириліна І. Засмутилось кошеня / сл. П. Воронька. — Кніппер Л. Чому ведмідь взимку спить : "По галявці лісовій..." / сл. О. Коваленкова ; пер.
з рос. В. Бичка. — Шутенко Т. Вальс сніжинок : "Ми в небі народилися..." / сл. М.
Познанської. — Грубер Ф. Свята ніч : "… тиха ніч..." / сл. Й. Мора. — Басова А. Дід
Мороз : "Ходить Мороз на дворі..." / сл. М. Підгірянки. — Ялинко моя : "Ой ялинко
зелененька..." : мелодія тернопіл. польки / сл. Г. Демченко. — Катричка М. Подарунок мамі : "Хлопчина я завзятий..." / сл. В. Кленця, Н. Андрусіч. — Рожавська Ю.
Весняночка : "Весна, весняночка, наша подоляночка..." / сл. Г. Гриненко. — Шаїнський В. Усмішка : "Від усмішки хмарний день ясніш..." : з м/ф "Крихітка Єнот" /
сл. М. Пляцковського ; пер. з рос. Т. Коломієць. — Димань Т. Нічка чарівна : "Лиш
раз буває нічка чарівна..." / сл. І. Цельняк. Пісні для 4-го класу: Українські народні
пісні: Ой на горі та й женці жнуть / оброб. М. Різоля ; Ой ходить сон ; Прилетіла
перепілонька / за оброб. Л. Ревуцького ; Котику сіренький / за оброб. М. Вериківського ; Повішу я колисочку / за оброб. Я. Степового ; Журавель : "Занадився журавель..." / за оброб. К. Стеценка ; Ой гиля-гиля, гусоньки, на став ; Вийди, вийди.
Іванку ; Женчичок-бренчичок ; Корольок : "Чорнобривий корольок...". — Прогулянка з батьком : "Біжить дорога дальняя..." : індонез. нар. пісня / за оброб. Є. Веврика ;
укр. текст М. Познанської ; Чеська полька : "Хай наладять скрипки скрипалі..." /
оброб. О. Бубнова ; Зозуля : пол. нар. пісня / за оброб. А. Сигединського ; укр. текст
М. Фіненка. — Степовий Я. Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Таловиря В.
Рідній вчительці : "Вчителько наша, добра і строга..." / сл. Л. Забашти. — Сандлер
О. Колискова : "Заходить до хати зоря-зоряниця..." / сл. Н. Сома. — Савельєв Б.
Справжній друг : "Дружба віддана не зламається..." / сл. М. Пляцковського ; пер. з
рос. О. Пархоменко. — Гусейнлі Г. Мої курчата : "Ціп, ціп, мої курчата..." / сл. Т.
Мумаллібова. — Глінка М. Гуде вітер вельми в полі ; Не щебечи, соловейко / сл. В.
Забіли. — Гжегожевські Є. та В. Моє Поділлячко : "Над Бугом сонечко встає..." /
сл. авт. — Шаїнський В. Пісенька про тата : "Про матусь пісень багато ми
співаємо..." / сл. М. Танича ; пер. з рос. О. Пархоменка ; Пісенька крокодила Гени :
"Під дощем, по калюжах..." : з м/ф "Чебурашка" / сл. А. Тимофіївського ; пер. з рос.
Н. Забіли. — Катричка М. Яблуневий цвіт : "При стежині яблунька цвіла..." / сл. М.
Сингаївського. — Злотник О. Цвіт землі : "Цвітуть сади, цвітуть луги..." / сл. М.
Сингаївського. — Гладков Г. Пісня зайця та вовка : "Расскажи, Снегурочка, где
была?.." : з м/ф "Ну, постривай!" / сл. Ю. Ентіна ; Пісенька друзів : "Кращого
нема нічого в світі..." : з м/ф "Бременські музиканти" / сл. Ю. Ентіна ; пер. з рос.
Н. Забіли.
162. Ізотов В. М. Веселяночка : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк. віку /
Валентин Ізотов. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 29, [1] с. ; 30 см. —
ISВN 978-966-10-1003-0. — [2011-138 Н]
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Зміст: Весела пісенька : "Скільки ми пісень узнали..." / сл. М. Лисича ; Сопілочка : "Із гілочки сопілочку..." ; Біля обеліска : "Де схилилися берізки..." / сл. Т. Сірої ;
Веселяночка : "Я — маленька українка" ; Ми любим Україну / сл. Г. Бідняка ; Батьківщина-сонечко : "Лугом поміж квітами я іду..." / сл. Л. Компанійця ; Будем козаками : "Ми веселі і завзяті..." / сл. А. Загрудного ; Осінь грає на дуду : "А хто у нашому
саду..." / сл. І. Купальської ; Колискова : "Лине вечір з-за Дніпра..." / сл. Д. Луценка ;
Зимонька : "У міста і села..." / сл. Г. Бойко ; Синичка : "Пташко-синичко..." /
сл. І. Кильської ; Зацвіла у лузі травка ; Ми садили ліс у полі ; Через луг, через горбок / сл. М. Стельмаха ; Калинова пісня : "Калино весела..." / сл. М. Сингаївського ;
Зяблик : "У садочку цвіт буяє..." ; Про жабок і комара : "Жабенята при зорі..." /
сл. Т. Волгіної ; Дудочка : "Ду-ду, ду-ду, дудочка!.." / сл. Н. Френкеля ; Тече вода :
"... із-за гаю..." / сл. Т. Шевченка ; Чудо-песенка : "Я под дождиком стою..." / сл. В. Данько ; Роси, роси, дощику : "... ярину..." / сл. О. Олеся ; Літо-літечко : "В небі сонечко
яскраве..." / сл. Л. Савчук.
163. Козак С. П. Рідний край : пісні для дітей : [для голосу (хору) з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / С. П. Козак. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. —
95, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1256-0. — [2011-165 Н]
Зміст: Я йшов до школи : "... перший раз..." ; Вже повсюди йде весна : "У проміннях сонця ніжних..." ; Півники : "За віщо посварилися..." / сл. В. Бичка ; Вересень : "Літній жар уже погас..." ; До школи : "Проминуло тепле літо..." ; Христос
Воскрес! : "... співає вся природа..." ; Мамі : "Я не знаю, мамо мила..." ; Прощання зі
школою : "Будь здорова, рідна школо!.." / сл. І. Савицької ; Я чую пісню : "... мов
крізь сон..." / сл. Д. Загула ; Перша вчителька : "Сонце водить вересень..." /
сл. Г. Петрука-Попика ; Вже лунає вітру свист / сл. М. Матвіїва-Мельника ; Мова
України : "В шелесті калини..." / сл. С. Кугут ; Кептарик : "Шию братові кептарик..." / сл. В. Ладижця ; Наша коломийка : "Гей, ходжу я вже до школи..." ; Галичина : "Колись князів гучна столиця..." ; Всім пора колядувати : "Вже прийшло Різдво
до хати..." ; Травень у гаю : "Пробудився теплий май..." / сл. Р. Завадовича ; Вечірня
пісня : "Тихесенький вечір..." / сл. В. Самійленка ; Білочка восени : "На гіллячках, на
тоненьких..." / сл. Л. Костенко ; Скрипалі : "У вишневому гіллі..." / сл. невід. авт. ;
Листи : "За вікном сніжок летить..." / сл. С. Кузьменко ; В надвечір'я святого Миколая : "Добра ніч, матусю мила!.." / сл. Л. Храпової ; Моя ялиночка : "Ялиночко зеленая.." ; Зима : "Ой багато снігу..." ; Снігова баба : "На вулиці віє метелиця..." / сл. К. Перелісної ; Ялинка : "Раз я взувся в чобітки..." ; Україна : "В красі нетлінній, чарівній..." / сл. О. Олеся ; Святий вечір : "На Святвечір, красний вечір..." ; Ударте, дзвони, великодні дзвони! ; Січ-мати : "На острові, на Хортиці..." / сл. Ю. Шкрумеляка ;
З тобою : "Послухай, як струмок дзвенить..." / сл. П. Осадчука ; Різдвяне : "В таку-то
ніч імлисто-срібну..." / сл. П. Балей ; Святвечір : "В домі затишно і чисто..." / сл. Наддністрянки ; Зима : "Прийшла зима біловолоса..." / сл. А. Бабенка ; Звізда : "... велика,
дерев'яна..." / сл. М. Хоросницької ; Веселих свят! /сл. М. Мартинюк ; Зима : "Десь
там осінь за горами..." ; Люблю весну : "... та хто її не любить..." / сл. В. Сосюри ;
Христос родився : "... дивна новина..." / сл. В. Хмари ; Упав сніжок ; Рідний край :
"Під рідним небом жайворон співа..." / сл. М. Петрів ; Зимові радощі : "Сніжок сипле
без впину..." ; Три віночки : "Травню ласкавий..." / сл. М. Підгірянки ; Їде святий
Миколай : "В небі метушня і рух..." / сл. Я. Вільшенка ; Святвечір : "Сьогодні Святвечір, і спомини білі..." / сл. О. Вацлавів ; Весна : "До мого вікна..." / сл. Д. Павличка ; Весно наша, весно! / сл. Б. Лепкого ; Весняні квіти : "Весна-чарівниця..." /
сл. О. Пчілки ; Весняний сон : "Як тільки промінь сонечка..." / сл. С. Черкасенка ;
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Христос Воскрес! : "... Радійте, діти..." / сл. Л. Глібова ; Стрілецька присяга : "На
непорочний прапор України..." / сл. П. Карманського ; Вечірня пісня : "Сонечко
сховалось..." / сл. С. Воробкевича ; У неділю : "Жду і жду — й ніяк діждатись..." / сл. Н. Мудрик-Мриц ; Сон : "Тихий сон по горах ходить..." / сл. О. Маковея ; Україна : "Ті, із кого кепкували..." / сл. О. Лупія ; Дитяча присяга : "Ми є діти
українські..." / сл. В. Андріїв ; Ліки від криків : "У нашому класі винайшли діти..." /
сл. О. Сенатович ; Річка : "Хлюпоче синя річка..." / сл. М. Рильського ; Рідна мова :
"Мово рідна! Колискова..." / сл. І. Багряного ; Хто як говорить : "Все, що живе на
світі..." / сл. Л. Полтави ; Літо : "Проминули дні весняні..." / сл. М. Познанської ; Хор
лісових дзвіночків : "Ми дзвіночки..." / сл. П. Тичини ; Свобода і честь : "Одвіку
жили у народі..." / сл. В. Мороза ; Лютий : "На горбку коло хати..." ; Квітень : "День
у квітні довше сонцем квітне..." ; Пісня Лисички і пана Коцького : "Мяв-мяв, ха-хаха..." : до казки "Пан Коцький" : фінал ; Їдальня для пташат : "У мене на городі..." ;
Пісня подяки : "Ти сотворив нас до життя...".
164. Колискові пісні : зб. пісень для дітей дошк. і мол. шк. віку : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.: Паронова В. І., Шевченко Н. М.]. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 95 с. : іл. ; 25 см. — ISBN 978-966-408-495-3.
— [2011-169 Н]
Зміст: Заколишу дитиноньку: Українські народні пісні: Ой люлю, люлю ;
Ой ну, люлі, котино ; Котику сіренький / запис В. Верховинця ; Ой ходить сон коло
вікон ; Ой ходить сон по долині. — Колодуб Ж. Ходить котко по двору / сл. нар. —
Шевченко Н. Заколишу дитиноньку ; Ой ну, люлі, люлі! / сл. нар. ; Чечір-вечір /
сл. А. Камінчука ; Сонце ховається / сл. В. Паронової ; Спи, маля-немовля : "Не зірву
сон-траву..." / сл. В. Шевчука ; Колискова : "Наш ледащо мудрий кіт..." / сл. М. Стельмаха. — Чембержі М. Колисанка : "Спи, моя дитинко..." / сл. Г. Чубач. — Солосич Т.
Колискова : "Сонечко скотилося..." / сл. В. Литвиненка. — Димань Т. Колискова :
"Зорі-намистинки..." / сл. О. Савченко-Гнатюк. Колискові для синочка: Люлі, люлі,
баю : білорус. нар. пісня ; Місяць яснесенький : на мелодію пісні : "Тихо над
річкою" / сл. Л. Українки ; Люлі, люлі : "Люлі, люлі, мій синочку..." : укр. нар. пісня /
запис В. Верховинця. — Рождественський Р. Колискова : "Баю-баю, баю-бай..." /
сл. М. Познанської. — Шевченко Н. Над колискою : "Спи, мій маленький, спи, мій
синок..." / сл. О. Олеся ; Колискова : "Спи, мій малесенький, цить..." ; В небі-морі /
сл. П. Воронька ; Колискова : "Спи, моє дитятко..." / сл. І. Геника ; Спи, мій сину! :
"Спи, малечо, спи..." / сл. С. Шацької ; Колискова для Ісуса : "Спи, засни, моє кохання..." / сл. В. Паронової. — Димань Т. Колискова : "Спи, моє сонечко..." / сл. Т. Пархоменко. — Василенко К. Колисанка : "Спи, малий синочку..." / сл. А. Григорука.
Колискові для доні : укр. нар. пісні: Мати доню колихала / сл. Я. Щоголіва ; Ходить сонко по вулиці. — Шевченко Н. Колискова для татової доні : "Сплять горобчики і зайчики..." / сл. В. Коломієць ; Маринка і кішка : "Ось Маринка спить у ліжку..." / сл. Н. Забіли ; Тихше, котику : "… ходи..." / сл. Л. Забашти ; У широкому
вікні / сл. П. Воронька ; Котику, котику / сл. Р. Завидовича ; Вечоре-дрімайлику /
сл. А. Камінчука ; Колисанка : "Вечір. В ліжко я лягала..." / сл. О. Коритченкової ;
Мама співає : "Світять зіроньки ласкаво..." / сл. Л. Димової. — Баченко А. Ніжна
колисаночка : "Крихітко моя маленька..." / сл. авт.. Пора діткам спати: Шевченко Н.
Пора діткам спати: "За віконцем сон-дрімота..." / сл. А. Камінчука ; Лісові сни :
"Гнуться сосни: люлі, люлі..." / сл. В. Гринько ; Колискова : "Зорі-намистинки..." /
сл. О. Савченко-Гнатюк ; Диво-ніч : "... зійшла до хати..." / сл. Т. Лисенко ; Заспіваю
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колисанку / сл. Л. Пшеничної. — Кассараб В. Спати час : "Годі, діти, спати час..." /
сл. К. Перелісної. — Островерхий І. Колискова : "Люлі-люлі, люлі-люлі..." / сл. В. Кленца. Колискові для сім'ї: Шевченко Н. Колискова для сім'ї: "Колисала мама тата..." /
сл. Г. Смик ; Нічка-господиня : "Сплять ляльки-малята..." / сл. П. Засенко ; Колискова : "Спи, моя мамо, спи, моя мила..." / сл. М. Познанської ; Колискова для матусі :
"Засина моя рідненька..." / сл. В. Паронової ; Мамина пісня : "Як була я ще маленька..." / сл. А. М'ястківського ; Колискова : "Сплять діброви і гаї..." / сл. А. Загрудного ; Бабусина колисанка : "Спи, мій внучку, спи, Богдане..." / сл. В. Гринько ; Як я
собі співаю : "Ніч прийшла в село з-за гаю..." / сл. Г. Вієру ; Місяць в хмарах заблудився / сл. В. Ладижеця. — Бачул Т. Ранкова колискова : "Над зелен-травами..." /
сл. Н. Завальської. — Петров О. Небесна сім'я : "В місяця-татуся..." / сл. О. Плавенчук. — Герман О. Колискова для братика : "Ой люлі-люленьки!.." / сл. авт. Різні
колисанки: Шевченко Н. Вечір-вечорок : "Із долини на горбок..." / сл. Г. Чубая ;
Вечір зіроньки запріг / сл. А. Загрудного ; Вечір : "Верби вплітають..." / сл. Г. Коваль ; Колисанка : "Хто це звечора до ранку..." ; Вітеречку мій : "... невтихайку!.." /
сл. Т. Коломієць ; Ходить сон коло хати / сл. П. Воронька ; Сон : "Тихий сон по горах
ходить..." / сл. М. Підгірянки ; Колискова : "Заснула натомлена..." / сл. В. КоваленкоСтепечевої ; Колискова для берізки : "Спи, засни, моя берізко..." / сл. О. Купрій ;
Колискова небиличка : "Соменя сомиху колисало..." / сл. Л. Біленької ; Колискова
для лялечки : "Закривайтесь, очі..." / сл. В. Паронової ; Ведмежаткова колискова :
"Підбиває мама..." / сл. О. Кротюк. — Островерхий І. Колисанка : "Зранку муркає на
ганку..." / сл. М. Пономаренко. — Коваленко-Степечева В. Колискова для горобчиків : "Горобець приніс пір'їнку..." / сл. Т. Мезенцевої. — Повалюк А. Прощання з
лялькою : "Буду співати я..." / сл. В. Гринько.
165. Колісніченко В. М. До релігійних свят! : [зб. пісень : для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / пісні Василя Колісніченка. — К. : Біопром, 2011. —
51 с. : портр. ; 24 см. — 200 пр. — ISВN 978-966-2448-07-8. — [2011-213 Н]
Зміст: Отче наш : "Коли на серці біль, розлука, гнів..." ; Святий Миколай іде :
"Тиха нічка, світять зорі..." ; Христос Воскрес! : "І знову все на повні груди..." ; Христос
Воскрес! : "Весна красна наступає..." ; Чудо-писанки : "Здолавши віками карбований
час..." ; Сію, сію, засіваю ; Писанка : "Розмалюю писанку, розмалюю..." ; Гарна писанка у мене / сл. нар. ; Спасибі Тобі, Боже! ; Молитва : "Святая Мати, Мати Богородице..." / сл. А.Ігнатюк ; Пісня про Ісуса : "Пісня лине й нехай не замовкає..." / сл. В. Баранюк ; До Ісуса : "Обніми мене міцно, як крилами..." / сл. Олени М. ; Зорі : "Мамо,
люба! Глянь, як сяють..." / сл. В. Чайченко ; Молитва : "Пошли нам, Боже..." ; Христос
Воскрес! : "Співа жайворон з небес..." ; Колядка : "Темної ночі..." / сл. К. Перелісної ;
Молитва : "Добрий Янголе крилатий..." / сл. Л. Храпливої-Щур ; Молитва : "Всі уже
поснули..." / сл. М. Чернявського ; Молитва за батьків : "Богородице — мати!
О Пречистая Діво!.." / сл. В. Сухомлинського ; Мамина молитва : "Навчіть мене молитись, мамо..." / сл. Н. Позняк ; Молитва : "Україно, молюся за тебе..." / сл. В. Забаштанського ; Йде до діток Миколай : "Через поле, через гай..." ; Свято радості :
"У зимову світлу днину..." / сл. М. Паномаренка ; Добрий Святий Миколаю :
"Прийшла в гості нічка-чарунка..." ; Ой, щедрівко : "Ходить вечір, ходить ясний..." /
сл. В. Кленца ; До Святого Миколая ; Ми йдемо колядувати : "Вийди, зіронько, на
небо..." / сл. О. Крушельницької ; Зустріч : "З нетерпінням я чекаю..." ; Миколай :
"Ти сьогодні швидше спать лягай..." / сл. В. Паронова ; Різдво / сл. А. Житкевича ;
З Різдвом Христовим! : "Хай за вікном хуртеча злиться..." / сл. Й. Струцюка ;
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І настало свято : "Різдво! Різдво! — як прорекли пророки..." / сл. Л. Храпливої ; Добрий вечір : "... вам у дім..." / сл. Н. Калюжної ; Святвечір : "На столі — свята вечеря..." / сл. Н. Гуменюк ; 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 ; Христос Воскрес! : "... радійте,
люди..." / сл. Л. Глібова ; Звізда : "... велика, дерев'яна..." ; Коляда : "Містом білим, новорічним, жвавою ходою..." ; Два кошички : "Зарум'янилися щічки..." / сл. М. Хоросницької ; Дві Матері : "... у кожного із нас..." / сл. О. Потапенко ; Зимова колисанка :
"Відшуміли весни..." / сл. М. Беліцкої ; Новий рік : "Раннім, зоряним світанком..." /
авт. невідомий ; Щедрий вечір, Україно моя! : "Там над ріками — на сході..." /
сл. М. Косович.
166. Концевич Л. В. Йшов ведмедик по малину : муз. сценка / [муз.] Л. Концевич ; [сл.] М. Пономаренко. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 19 с. ; 20 см.
— ISBN 978-966-10-0441-1. — [2011-163 Н].
167. Корж П. В. Пісні для маленьких християн : зб. пісень для учнів мол. та серед. шк. віку : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Петро Корж. —
Снятин (Івано-Франків. обл.) : ПрутПринт, 2011. — 45, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. —
ISВN 978-966-2289-39-8. — [2011-202 Н]
Зміст: Ми — маленькі християни ; Капличка : "За селом в долині..." ; Чудотворче Миколаю ; Святий вечір на порозі : "Новий рік десь у дорозі..." ; Над вертепом в Вифлеємі ; Йорданська вода : "В день на Водохреща..." ; Писанка : "З давніхдавен..." ; Християнський привіт : "Жити побожно, правдиво..." ; Світлий день настає ;
Дитяча молитва : "Поможи нам, Господи..." ; В добрий час : "... у щасливу годину..." ;
Молитва до Покрови Пресвятої Богородиці : "Під твою милість прибігаєм..." ; Дух
Святий : "... витає, нас охороняє..." ; Пізнаймо правду : "... пізнаймо щиру..." ; Любім
свою землю : "Хай Бог допоможе щасливо нам жити..." ; Станьмо побожно : "... і всі
помолімся..." ; Хай у небі сонце весело сміється : "Борони нас, Боже..." ; Сільська
оселя : "Затишно і світло в українській хаті..." ; Не гнівімо Бога : "Хай добро і мир
буде між нами..." ; І нині, і прісно : "Нехай хлібороб назбира колосків...".
168. Корчинський Ю. О. (1921—1990). Школярі ідуть : твори для шк. хорів /
Юліан Корчинський ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики
муз. виховання і диригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2011. — 54 с. :
портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 53 (13 назв). — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-30-9. —
[2011-246 Н]
Зміст: Лисенко М. Вічний революціонер / сл. І. Франка. — Корчинський Ю.
Земле, моя всеплодющая мати... / сл. І. Франка ; Пісня про хліб : "Не кидайсь хлібом,
він святий!.." / сл. М. Рильського ; Школярі ідуть : "... як бджоли гудуть..." : (за нар.
мотивами) / сл. нар. ; Приїжджайте частіше додому / сл. М. Луківа ; Мово рідна,
слово рідне / сл. І. Воробкевича ; Дай, Вкраїно-мати : "... солов'їну душу..." /
сл. І. Швеця. — В обробці Ю. Корчинського: Борисюк К. Думи мої / сл. Т. Шевченка. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Народні пісні: Ставок заснув : "... в вечірній тиші..." : (за мотивами Г. Пфайля) ; У полі могила : "... з вітром
говорила..." ; Ой зацвіли фіялочки : "... зацвіли..." : (гаївка) ; Дзвони щедрівки :
"Дзвони задзвонили...". — Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя / сл. К. Малицької.
169. Лепешко В. Ф. Весняний подих : зб. пісень для дітей дошк. та мол. шк.
віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / В. Ф. Лепешко. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 151 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1527-1. —
[2012-001 Н]
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Зміст: Приходь, березеньку : "Все раніше ясне сонце..." / сл. М. Підгірянки ;
Їхав березень на возі : "По засніженій дорозі..." ; Руда пісенька : "Руда білка й рудий
лис..." ; Два єноти і ноти : "Поспішали два єноти..." ; Життєрадісний когутик : "Через
поле до млина..." ; Маринчині мультики : "Забавлянка у Маринки..." ; Когут когута
питає ; Ми сміялись у гайку : "Буде дощик, буде дощик, — каже гриб..." ; Вчив синочка Короп : "Скоромовку тато Короп..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; У березні ; Ідіть,
бабусенько : "Своїй бабусеньці допомагаю я..." / сл. В. Бондаренко ; Весні радійте :
"Весна, весна! — Радійте, діти!.." / сл. О. Олеся ; Весняна стежечка : "Тихо мріє стежечка..." ; Віночок український : "Сплела собі віночок..." ; Огірки посіяв цап ; Співучий колобок : "У неділю, в час обіду..." / сл. В. Кленца ; Крапає тала вода : "Мов білі
морквинки ясні..." / сл. Г. Бойка ; Подих весни : "Дні веселі, дзвінкі, бо для кожного
любі..." ; Святковий день : "Коли з-під снігу ранні квіти в лузі..." / сл. В. Губарця ;
Сніг злякався : "Фартушок весна наділа..." / сл. В. Зорік ; Ранні гуси : "Прилетіли
гусоньки рано..." / сл. Г. Чубач ; До свого роду : нар. прислів'я ; Весна поверта в
Україну : "Весна на землі калиновій..." / сл. А. Баран ; Сходить без насіння : "Ану
вгадайте нині — що сходить без насіння?.." : загадка ; Весна без весла : "Повінь хвилю повела..." / сл. М. Левицького ; Знов стрічаємо весну : "Весна — і знову буйний
вітер..." ; Толіна юшка : "Варить юшку взявся Толя..." / сл. Я. Кравченка ; Все прокидається : "... поволі..." / сл. А. Костецького ; Чотирикрилий : "Чотири крильця має, по
квіточках літає..." : загадка ; Як мама : "Ще птахи не щебечуть..." / сл. Н. Мурган ; Як
мати рідненька : "... то й сорочка біленька..." : нар. прислів'я ; Розмова про Тараса :
"Зірочки грайливо в небі сяють..." ; Вклоняюсь низько : "Матусю, люба, ти — моя
країна..." ; Веселкова краса : "Кольорова в небі сяє..." ; Веселе море : "Вітерець на
морі грає..." ; Я малюю світ : "Я малюю цілий світ різнокольоровий..." / сл. В. Зорік ;
Над Дніпром-Славутичем / сл. В. Сальченко ; Учитеся, брати мої ; Квітчає весна
землю : "І барвінком, і рутою..." ; Сонце гріє : "... вітер віє..." ; Тече вода з-під явора /
сл. Т. Г. Шевченка ; Шевченківське слово : "Тихо надворі. Ні вітру, ні хмар..." / сл. В.
Скомаровського ; Вкраїнська мова люба нам / сл. М. Познанської ; Руки весни : "Як
прийшла весна красна..." / сл. Л. Компанієць ; Сійся, родися ; Дивосвіт / сл. Л. Забашти ; Проростай зерно : "Проростай, зерно, із землі..." / сл. А. Качана ; Хліборобимолодці : "Беріть, хлопчики, плужочки..." / сл. В. Пашкевич ; Вівчарик : "Вийшли
вівці на лужок..." / сл. В. Швеця ; Орать — чи грать : "Як почав орать..." : нар. прислів'я ; Жила-була пісенька : "Красива і нарядна, як маковий цвіт..." / сл. Г. Чистякової ; пер. з рос. В. Лепешка ; Невичерпний дарунок : "Я дарую всім її, а вона все при
мені..." : загадка ; Ноти-напівфабрикат ; Цибуліно-Чиполіно : "Якщо дружити хочеш
ти відмінно..." ; Сльозогонка : "Мене ріжуть, чи жують — то завжди і сльози
ллють..." : загадка ; Кицина : "Гірш, ніж киця лапою..." ; Добра душа : "Не тримав і
не ловив — що ж тоді він відпустив?.." : загадка ; Нявчик : "Це маля говорить:
"Няв"..." : загадка ; Без свого обличчя : "Тисячу чужих облич має..." : загадка / сл. В.
Лепешка ; Душа кобзаря : "У кожній бандурі — коштовна перлина..." / сл. Л. Чижової ;
Пісня з листа : "Я виспівую ноти, мов по сходах іду..." / сл. Л. Зоріної ; Грає одуд на
дуду : "Десь ладком до ладу..." / сл. Г. Коваля ; Хто придумав пісеньку : "За віконцем
пісенька..." / сл. Л. Димової ; Котилася торба : "... з великого горба..." ; Дівчаточкавороб'ята / сл. нар. ; У серці пісня проросла : "Десь муза співу змахує крильми..." /
сл. С. Когут ; Сонечко на голівці : "В час, коли іще не літо..." / сл. В. Довженка ;
Творча праця : "Ми працю любимо, що в творчість перейшла..." / сл. М. Рильського ;
Дивне перше квітня : "Сьогодні світ кишить дивами..." ; Мокра морква : "По стежині
через ліс..." / сл. В. Лучука ; Все навпаки : "Люблю, коли все навпаки..." / сл. В. Вік111

торова ; Клювак : "То лежить, а то встає..." : загадка ; Танцювали дві ворони : "Із
крамниці дві ворони..." ; Кіт Кіцель : "Василіан Мармоцильович Кіцель..." / сл. Н.
Стефурак ; Дві сороки : "Що це? Що воно таке?.." / сл. М. Пономаренко ; Упустила
білка шишку / сл. В. Шальжика ; Гном пропав : "Гном у лісі проживав..." / сл. В.
Андруцакі ; На Горизонтських островах : "На веселих, на зелених..." / сл. Я Бжехви ;
Негоже так робити : "У джунглях, де чимало різних див..." / сл. Ю. Набоки ; В коморі
— без коси : "Дівка в коморі, а коса надворі..." : загадка ; Ярмарок у вусі : "Коло вуха
завірюха, а у вусі ярмарок..." : загадка / сл. нар. ; Королівська казка : "У палаці розкішному знову..." / сл. В. Шульжика ; Жирафу жарко : "В Африці жирафу жарко..."/
сл. О. Сміли ; Все так просто : "Ложку в чашці обертай..." / сл. В. Заславського ; Хто
кого перестоїть : "На шляху стоїть коза..." / сл. Л. Ямкового ; Потішка про стоніжку :
"Ще досвіта встає стонога..." / сл. Л. Брієдіса ; пер. з латин. В. Герасим'юк ; Сіяв
шпак : "... чорний мак..." / сл. П. Мовчана ; Оце — висота! : "Лазила мурашка тільки
по землі..." ; Бджолина веснянка : "Медозбір весняний..." / сл. С. Жупанина ; Чарівний портфель : "У когось портфель хоч давно, а новий..." / сл. А. Костецького ; Праска підвела : "Ти чого засумував..." / сл. В. Зінкевича ; Хто кого боїться : "Скажіть мені,
будь ласка, кого боїться мишка?.." / сл. І. Кириліної ; Інертний синок : "Інертний в
мами син Іванко..." / сл. В. Кравчука ; Жовтенькі світлячки : "У виярку над річкою..." /сл. О. Височанського ; Осички і дуб : "Осички люблять рости у гурті..." /
сл. Д. Куровського ; Вишенька : "Земними соками налита..." / сл. В. Дергача.
170. Лесіна Ю. Чарівний килимок : пісні для дітей дошк. та шк. віку / Юлія
Лесіна. — Суми : МакДен, 2011. — 31 с. ; 30 см. — На 32-й с. авт.: Лесіна Юлія (Мироненко Юлія Валентинівна). — 300 пр. — ISМN 979-0-9007055-4-9. — [2011-210 Н]
Зміст: Тепла пісня про маму : "Мамо, добре що ти є..." / сл. О. Дерманського ;
інструм. М. Карєва ; Капелюх : "Одна весела муха..." / сл. Г. Малик та Ю. Лесіної ;
інструм. М. Карєва ; Дзвоники : "Глянь: відвозять коники..." / сл. А. Каменчука ; Аська : "Маленький комочек..." / сл. І. Мироненка ; Пряля : "Сидить пряля та й пряде..." /
сл. Л. Костенко ; Новий рік : "Сипле в лісі сніг лапатий..." / сл. Г. Шевчук ; Чарівний
килимок : "Скоро 8 березня..." / сл. О. Плавенчук ; Підкова : "Кінь ногою землю
бив..." / сл. І. Січовика ; От! : "Худий зелений крокодил..." / сл. Л. Вербицької ; Сороки : "Летіло три, летіло три..." / сл. Л. Талалая та Ю. Лесіної.
171. Лисенко В. І. Музика шкільного життя : репертуар. зб. пісень для клас. та
позаклас. роботи учнів серед. шк. та гімназій / В. І. Лисенко. — Донецьк : Лебідь,
2006. — 112, [2] с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 966-508-457-7. — [2011-073 Н]
Зміст: Любіть Україну : "... як сонце любіть..." / сл. В. Сосюри ; Це моя Україна : "Зацвітає калина..." / сл. А. Камінчука ; Україна — чарівна сторона : "Немає
України без калини..." / сл. Г. Клок ; Українська мова : "Тепла, як сонячна днина..." /
сл. В. Кленця : Я маленька Українка : "Українка я маленька..." ; Йдуть додому козаченьки : "Понад ставом стежечка..." ; Ой дай, Боже, весну почати ; Розпустили кучері
дівчата / сл. нар. ; Волелюбні козаки : "Славні наші козаки..." ; Здравствуй, школа :
"Закончилось чудесное лето..." ; Не проспи свой звездный час : "Сколько ты на свете
прожил..." ; Бабушка : "Волос ее пряди пушистого снега белей..." ; Дедушка : "Живет, как будто незаметно, с нами..." ; Мы с тобой. Новый год : "Новый год, Новый
год..." ; Дитяча молитва : "Даруй нам, Боже, маленьким дітям..." / сл. В. Лисенка ;
Було колись — на Вкраїні ; Учітеся, брати мої / сл. Т. Г. Шевченка ; Не цурайся
пісні : "... яку чув від мами..." / сл. М. Федунця ; Музика землі : "Послухай музику
землі..." ; Чобітки мої червоні : "І весело, і сердито..." / сл. А. Житкевича ; Утро
школьное, здравствуй : "Опять, опять привычные заботы..." / сл. К. Ибряева и В. Ру112

денко ; Квіти вчителям : "В перший день осінній..." / сл. М. Рильського ; Самый драгоценный клад : "Надеяться не надо на волшебников..." ; Мама ; Музыка и дети :
"Музыка, музыка всюду нам слышна..." / сл. М. Пляцковского ; Учитесь пению :
"Чтоб научиться пению..." / сл. З. Петровой ; Совесть : "У жизни надо учиться шагать
дорогой прямою..." / сл. В. Гина ; Школьный корабль : "И в осенний день погожий..." ; Лесной марш : "Нам птицы просигналили подъем..." / сл. К. Ибряева ; Дарите радость людям : "Чтобы стало в этом мире..." / сл. Н. Добронравова ; Это для нас :
"Ветры весенние в солнечном танце..." / сл. М. Лаписовой ; Песня о вежливости :
"Когда вы в жизни вежливы..." / сл. С. Маршака ; Мы поем для наших мам : "Нас
качая в колыбели..." / сл. О. Фадеевой ; Победу празднует народ : "Живым поверка.
Павшим слава..." / сл. С. Орлова ; Спасибо вам, солдаты : "Вы в битве Родину спасали..." /
сл. Б. Дубровина ; Ода пісні : "На перехресті сильних почуттів..." / сл. А.Орел ; Спасибо, спорт : "... за солнечные старты..." / сл. Я. Халецкого ; Мы — дети земли : "Мы
знаем, ребята, зачем мы живем..." ; Щеня і кошеня : "Жили в одній квартирі..." /
сл. В. Викторова ; Вальс выпускников : "Вот и закончилось время прекрасное в школе..." / сл. А. Кути ; Літо золоте : "Прилетіло літо, як на крилах..." / сл. А. Ясакової ;
Засмутилось кошеня ; Липка : "Я маленька липка..." / сл. П. Воронька ; Лікар-дзвоник : "На першому уроці, на алгебрі якраз..." / сл. О. Маринич ; Прощанье с букварем : "Первоклассников сегодня..." / сл. Л. Некрасовой ; Прощальная песенка :
"В учебнике кончается последняя страница..." / сл. В. Левина ; Останній дзвінок :
"Знову травень квітами встеляє..." / сл. О. Швеця ; Зимняя сказка : "Зима над землей
распластала..." / сл. В. Татаринова и В. Руденко ; Боже, вислухай благання ; Христос
воскрес! / сл. невід.
172. Музика : хрестоматія : 2-й кл. / упоряд. Марченко Р. О. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2010. — 58, [1] с. ; 29 см. — ISВN 978-966-10-1026-9. — [2011-224 Н]
Зміст: Колесса Ф. Школяр : " / сл. Б. Лепкого. — Дремлюга М. Ми йдемо
сьогодні в клас : "Ми ще з вечора поклали..." / сл. М. Пригари ; Осінь / сл. М. Коваля.
— Поспівки. Народні пісні : (українські): Вгору, сонінько ; Ой куриться доріженька : (обжинкові) ; Галя по садочку ходила ; Ой єсть в лісі калина ; Як мені ся сподобала : (коломийка) ; Спи, дитино, спи : "... очка зажмури!.." : (колискова) ; Ходить
гарбуз по городу ; Козак : "... пана не знав звіка..." ; В школу : (поспівка) ; Гарний
танець гопачок : "Я навприсядки скачу.." ; Котилася торба : (лічилка) ; Тосі, тосі,
лапці : (забавлялка) ; Ой ну, люлі, коточок ; Я коза ярая : "... півбока драная..." ;
Козюню-любуню : "... пристань до мене..." ; Ходить сонько по вулиці ; Я маленький
хлопчик : (колядка) ; Ой хто, хто Миколая любить ; Ой лопнув обруч ; Ой минула
вже зима ; Журавель : "Занадився журавель, журавель..." ; Вийди, вийди, сонечко ;
Як діждемо літа : "... то нажнемо жита..." ; Іди, іди дощику ; Дощику. дощику : (закличка) ; Дощику. дощику, полини : (закличка) ; Ой ходила дівчина бережком ;
Ягілочка : "Ягіл, Ягілочка, Ягілова дочка..." ; Берізко звивиста : "... берізко біленька..." ; Кривий танець : "Ми кривого танцю йдемо..." ; Іде, іде дід ; Вербова дощечка ;
Вийди, вийди, Іванку ; Розлилися води : "... на три броди..." ; Подоляночка : "Десь
тут була подоляночка..." ; Весно, наша весно ; Щедрівочка щедрувала : Ой сивая тая
зозуленька ; Метелиця : "Ой на дворі метелиця..." ; У полі береза стояла : (російська) ; Перепілонька : "Наша перепелка старенькая стала..." : (білоруська). — Колодуб
Ж. Вишиванка : "Вишиває нам бабуся рушники..." / сл. Л. Лежанської ; Чуки, чуки,
чок ; Їде півник на коні ; Юрчик біг по саду. — Філіпенко А. Веселий музикант :
"Я на скрипочці заграю..." / сл. Т. Волгіної ; Ой заграйте, дударики / сл. В. Панченка ; То сніжинки, мов пушинки : "То не білі метелики налетіли..." ; Диво, диво, диви113

на : "От так диво, у ліску..." / сл. Г. Бойка. — Степовий Я. Висне небо синє :
"... синє, та не те..." / сл. Я. Щоголева ; Зима і весна : "Насуплю я брови, — говорить
зима..." / сл. С. Черкасенко ; Бжілка : "Зум-зум-зум!.." / сл. нар. ; Бом-бім :
"... дзелень-бім!.." ; Дітки колом стоять ; До сонечка : "Котилася тарілочка..." ; Коляда ; Мишка та кіт : "Ой до нори, мишко, до нори..." ; Засмучений зайчик : "Чого,
зайчику, сидиш...". — Гайворонський М. Мово рідна : "... слово рідне!.." / сл. С. Воробкевича. — Верховинець В. Гей, військо йде / сл. І.Франка ; Щебетали горобці /
сл. Г. Галюна ; Гей ви, дітки чорнобриві / сл. авт. ; Хитра кицька : "У жбаночку молочко..." / сл. нар. — Вербицький Л. Школа двері відчиняє / сл. О. Вратарьова. —
Рожавська Ю. Пісенька про букварі : "Зелено, зелено в нашому дворі..." / сл. Г. Бойка. — М'ясков К. Зимонька : "У міста і села..." / сл. Г. Бойка. — Гірський Б. Не
забудьте : "Ще малий, але ж сміливець!.." / сл. В. Терена. — Павлюк А. Святковий
хоровод : "Ми із друзями на святі..." / сл. Р. Рождественського. — Димань Т. Зимове
сонечко : "Взимку без сонечка..." / сл. В. Дворецької. — Коваль М. Семеро козенят ;
Тема мами Кози : "Спи, дочурочка Болтушка..." ; Тема Всезнайки : "А я знаю..." ;
Тема Топтушки : "Я на венике кругом..." ; Тема Малюка : "Стійте, друзі..." ; Цілий
день співаєм, граєм : з опери "Вовк і семеро козенят". — Стеценко К. Тема Лисички : "Півнику, братику..." ; Тема Котика : "Ти мій брате Півнику..." ; Тема Півника :
"Котику, братику..." ; Пісня Лисички : "Долом, долом, долиною..." : з опери "Лисичка, Котик і Півник..." ; Тема Котика : "Що ж його робити у білому світі?..". — Скалецький Р. Голка : "В мене голочка слухняна..." / сл. І. Кульської. — Іванников В.
Наша мама : "Колисанки вечорами нам співали наші мами..." / сл. О. Фадеєвої. —
Лисенко М. Пісня Лисички : "Я Лисичка. я Сестричка..." ; Пісня Кози : "Я КозаДереза..." : з опери "Коза-Дереза". — Верменич В. Калинова пісня : "Калино весела..." / сл. Сингаївського. — Гірський Б. Зайчик : "Скочив зайчик в тернину і роздер
кожушину..." / сл. М. Підгірянки ; Калинова сопілка : "Змайстрував ми дідусьо...". —
Шутенко Т. Пісенька про світлофори : "По вулиці бадьоро..." / сл. Г. Бойка. —
Дзвінкий дзвінок : (поспівка) ; Спокійні діти : "Ми такі спокійні діти..." ; Непосиди :
"Ми хлоп'ята непосиди..." ; Просо : "А ми просо сіяли, сіяли..." : (весняна гра) ; Чечіточка : "Жила собі чечіточка малюсенькая..." : (канон) ; Огірочки : "Зеленії огірочки
стеліться, стеліться..." : (весняна гра).
173. Музика : хрестоматія : 3-й кл. : [для голосу без супроводу] / упоряд. Марченко Р. О. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2010. — 46, [2] с. ; 29 см. — ISВN 978966-10-0972-0. — [2011-225 Н]
Зміст: Українські народні пісні: А вже весна : "... а вже красна!.." / оброб. К. Стеценка ; Се наша хата : "Маленькі сіни, ясна світлиця..." ; Гей, там на горі Січ іде ; Ой
на горі жито ; Вийшли в поле косарі ; Дівка Явдошка ; До Святого Миколая : (колядка) ; Уставай же, брате : (колядка) ; Ой чи є, чи нема : (колядка) ; Павочка ходить ;
Щедрик, щедрик, щедрівочка ; Щедрик-ведрик ; Йордань : "Ой, на річці на Йордані..." : (щедрівки) ; Благослови, мати ; Скочила коза з воза ; Орел поле ізорав ; Ой
зацвіли фіялочки ; Соловейко : "Соловеєчку, сватку, сватку..." ; Ой на горі льон :
(веснянки) ; Ой ти, рогуленько : (весняна пісня-гра) ; Жучок : "Ходить жучок по
долині..." : (гаївка) ; Грицю, Грицю, до роботи ; Ой, вербо, вербо! : "... кучерява!.." ;
Їду. їду : "... батіжком..." ; Їхав козак за Дунай ; Пішла мати на село. — Колесса Ф.
До школи час : "Дзвіночок дзвонить: дзень, дзень, дзень!.." ; Школярі : "Як погода
надворі..." / сл. Б. Лепкого ; Тіштесь, діти : "... дав Бог жнива..." ; Верховина : "Верховино, світку ти наш...". — Кабалевський Д. Ми — третьокласники : класне рондо ; Дівчатка ми ; Ми — хлопчики : "...-молодчики..." ; Хто чергові? : "... Ми чер114

гові..." / сл. авт. ; Найважче : "Важко гостей в день народження ждати..." /
сл. Вікторова ; пер. Є. Доломана ; Гра в гостей : "Добрий день! Ми вас ждем!.." :
(пісня-гра) ; В нашім класі : "... всі хлоп'ята..." : (поспівка). — Степовий Я. Літо
минулося : "... листя летить..." ; Зайчик та лисичка : "Добрий вечір, лисонько..." ;
Господарство : "Не знав добрий чоловік, як у світі жити..." ; Ой, весна : "... весна, та й
весняночка..." ; Щебетала пташечка : "... під віконечком...". — Гріг Е. Ранок : "Сонечко сходить...". — Кириліна І. Засмутилось кошеня / сл. П. Воронька. — Слонов Ю.
Вітчизна : "Більшого привілля..." / сл. С. Карасьова. — Файнтух С. Люба, рідна
Україно / сл. Н. Найдьонової. — Таловиря В. Рідній вчительці : "Вчителько наша,
добра і строга..." / сл. Л. Забашти. — Рожавська Ю. Скривдили : "Я до школи йду
веселий, веселий..." ; Рукавички : "Я бабусю згадую..." / сл. М. Ларіна ; пер. М. Познанської. — Попатенко Т. Шпачок прощається : "Осінь. Дощик сіється..." / сл. М. Івенсена. — Арсеєв І. Коваль : "Ковалю, молодець!.." / сл. нар. ; Гра в слова : "Скажи
гучніше слово "грім"..." / сл. А. Барто. — Кос-Анатольський А. Саночки-санчата! ;
Голочка : "В мене голочка слухняна..." / сл. І. Кульської. — Фільц Б. Жук-жученко :
"... сажотрус..." / сл. В. Лучука. — Косенко В. Пісня про ялинку : "Сніг та й сніг
навколо ліг..." ; Новорічна нескінчена : "Білий снігу-сніженьку..." / сл. М. Рильського. — Височковська Д. Потанцюймо з нами : "Став комарик біля липки..." / сл. Г. Когана ; пер. Д. Головка. — Кружков І. Скрипалі : "Сюркочуть коники в траві..." /
сл. А. Костецького. — Іванников М. Відлетіли журавлі : "Линуть в вирій журавлі..." / сл. С. Авдієнка. — Кніппер Л. Чому ведмідь взимку спить : "По галявці
лісовій..." / сл. О. Коваленка. — Канон : Свище вітер. — Катричко М. Подарунок
мамі : "Хлопчина я завзятий..." ; Писанка : "Несу подвір'ям писанку..." ; Я дарую
людям радість : "Прийшли до тата гості..." ; Одуд дудочку зробив. — Ми сестриціпомічниці : "Із городу на подвір'я..." ; Помічниця : "Біля грубки у куточку..." ;
В нашім класі : (поспівка) ; В нашім класі : "... всі хлоп'ята..." : (марш) ; В нашім
класі : "... всі дівчата..." : (полька) / авт. не указан. — Гірський Б. Бабця спить : "Ходить тиша в теплих капцях..." / сл. К. Бердяєва. — М'ясков К. Наш водій : "Хороші
водії..." / сл. Т. Ковалевської ; пер. І. Міневича. — Олексієнко Б. Пісня-марш : "Гарно нам по планеті..." : з опери "Марійка-розгубійка".
174. Музичне мистецтво : 5 [клас] : нот. хрестоматія : [муз. матеріал: для
сприймання, для виконання / уклад. Золотарьова О. І.]. — Х. : Основа, 2011. —
144 с. ; 29 см. — (Навчально-методичний комплект). — ISВN 978-617-00-0795-7. —
[2011-146 Н]
Зміст: Рахманінов С. Вокаліз : (фрагмент) ; Прелюд : до-дієз мінор : (фрагмент). — Ревуцький Л. Пісня : з циклу "Дві п'єси" : тв. 17. — Савицький Р.
Варіації на тему пісні "Їхав козак за Дунай". — Лисенко М. Інтродукція ; Сцена :
Запорізька Січ : "За світ встали козаченьки..." : з опери "Тарас Бульба" : (фрагменти).
— Моцарт В. А. Хор : "Тож звідки приємний та ніжний той дзвін..." : з опери
"Чарівна флейта" : (фрагмент) ; Концерт № 23 : для фп. з орк. : (фрагмент 2 ч.). —
Прокоф'єв С. Балет "Попелюшка" : (фрагменти) ; Вальс : з опери "Війна і мир" :
(фрагмент). — Чайковський П. Симфонія № 2 : (фрагмент 4 ч.) ; Танок феї Драже ;
Вальс квітів : (фрагменти з балету "Лускунчик") ; Імпровізація.— Танок : для скрипки з фп. ; Плач : для скрипіч. соло : закарпат. нар. мелодії ; Чело : для чонгурі : груз.
нар. мелодії ; Ой піду я лугом : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Ой ти, дівчино, з горіха зерня : укр. нар. пісня / оброб. А. Кос-Анатольського ; сл. І. Франка. —
Барвінський В. Пісня без слів ; Лірницька пісня. — Гулак-Артемовський С. Заключний хор : "Там за тихим, за Дунаєм..." : з опери "Запорожець за Дунаєм" :
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(фрагмент). — Бетховен Л. Увертюра "Коріолан" : (фрагмент) ; Симфонія № 3 :
Героїчна : (фрагмент 1 ч.). — Вівальді А. Зима : з циклу концертів "Пори року" :
(фрагменти). — Свиридов Г. Поет зима, аукает... : з кантати "Поема пам'яті Сергія
Єсеніна" : (фрагмент) / сл. С. Єсеніна. — Щуровський Ю. Після перегляду Куїнджі :
(фрагмент) ; Маленька українська симфонія № 3, ч. 3 : Закарпатська картина : (фрагмент). — Бородін О. Симфонія № 2 : Богатирська : Тема вступу ; фрагмент 1-ї частини. — Карабиць І. Симфонія : П'ять пісень про Україну : ч. 2 : Дума : (фрагмент) ; Прелюдія № 1 : з циклу "24 прелюдії для фп.". — Стравінський І. Весна
священна : ч. 1 : Поцілунок землі : (фрагмент). — Шуберт Ф. Ave Maria. — Ведель
А. Херувимская : "Иже херувимы...". — Дичко Л. Українські писанки : (сім
поліфонічних варіацій для фп.). — Дебюссі К. Сюїта : "Море" : ч. 1 : "На морі від
зорі до полудня" : (фрагмент). — Данькевич К. Арія Богдана : "Гляньте, люди..." : з
опери "Богдан Хмельницький" : (фрагмент). — Мусоргський М. Богатирські ворота : з сюїти "Картинки з виставки". — Римський-Корсаков М. "Окіян — море
синєє" : з опери "Садко" : (фрагмент). — Антоняк О. Ода пісні : "На перехресті
сильних почуттів..." / сл. А. Орел. — Климовський С. Їхав козак за Дунай / сл. авт.
Українські народні пісні: Журавель : "Занадився журавель, журавель..." / оброб. К.
Стеценка ; Думи мої / оброб. М. Вериківського ; сл. Т. Шевченка ; За світ встали
козаченьки ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой на горі жита много ; Добрий вечір тобі,
пане господарю : (колядка) ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." : (колядка) ;
Їхав козак на війноньку ; Ой при лужку, при лужку ; Ой ходила дівчина бережком ;
Чарівний смичок : "Прийшов у село музикант-ставичок..." : (норвезька нар. пісня). —
Янушкевич О. Веселкова пісня : "За веселковим, за небокраєм..." ; Біла казка : "Нам
з дитячих мрій..." : з муз. казки "Новорічне свято у Черепахи" ; Літо золоте : "Прилетіло літо, як на крилах..." / сл. М. Ясакова. — Житкевич А. Все це потрібно мені :
"Милі, чарівні слова..." / сл. авт. — Роджерс Р. До-ре-мі : "Соль, до, ля, фа, ми, до,
ре..." : з к/ф "Звуки музики" : фрагмент. — Фільц Б. Любимо землю свою : "Квітне,
радіє земля..." / сл. М. Сингаївського. — Семенов О. Звучи, рідна мово : "Мово
рідна, світи в ріднім домі..." / сл. А. Демиденка. — Бетховен Л. Їхав козак за Дунай :
оброб. для голосу, скрипки, віолончелі та фп. : (фрагмент). — Книш В. Запорожців
слава : "Котить хвилі, мов легенди сиві..." / сл. С. Грицюка ; Щедрий вечір : "В небі
сяє зірка, наче з бронзи лита..." / сл. С. Грицюка. — Кириліна І. Пісенька : "У дворі,
де клен дріма..." / сл. В. Скомаровського. — Красоткіна Н. Прекрасні звертання : "Є
в нашій мові прекрасні звертання..." / сл. авт. — Балема М. Ми вірні друзі : "Ми у
лісі і у лузі..." / сл. Р. Балеми ; Ой там, на тім вигоні / сл. М. Воньо. — Мігай А. Казковий бал : "І знову рік промайнув, і знову рік настає..." / сл. авт. — Гайворонський
М. Іде січове військо. — Жилінський О. Пісенька джури : "Мій вусатий дід..." /
сл. О. Кононенка. — Чичков Ю. Мама : "... мама — в цьому слові світло дня..." /
сл. М. Пляцковського ; пер. С. Облової. — Таловиря В. Писанки : "Ввечері матуся
нас чарує..." / сл. С. Жупанина. — Раковський В. В долонях рідної землі :
"У перший грім, неначе свято..." / сл. В. Тарасенка. — Попатенко Т. Шпак на чужині : "Втік наш шпак від холоднечі..." / сл. Г. Ладонщикова ; пер. М. Пилипець. —
Фільц Б. На зеленому горбочку : зі збірки "Жива криниця" / сл. Л. Українки. —
Гладков-Югін Г. Про картини : "Якщо бачиш: на картині..." / сл. А. Кушнера ; пер.
М. Пилипець. — Майстрова З. Я малюю море : "... і безмежні далі..." / сл. Г. Білак.
175. Музичне мистецтво : хрестоматія : 6-й кл. / упоряд.: Островський В. М.,
Сидір М. В. ; Наук.-метод. центр серед. освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2010. — 64 с. ; 25 см. — ISВN 978-966-10-1037-5. —
[2011-215 Н]
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Зміст: Українські народні пісні: Вийшли в поле косарі ; Од Києва до Лубен :
"... насіяла конопель..." ; Коломийки : "Нема танцю на всім світі, як та коломийка..." :
(танок-пісня) ; Гей, шуми, Великий Луже / сл. П. Ребра ; Та орав мужик край дороги ;
Ой, Морозе, Морозеньку ; Рідний край : "Із душі цілої, із всього серденька..." ; Гей,
не дивуйте, добрії люди ; (щедрівки): Ой сивая та і зозуленька ; Ой чи є, чи нема ;
Щедрик : "Щедрик, щедрик, щедрівочка..." ; (колядки): Во Вифлеємі нині новина ;
Добрий вечір тобі, пане господарю! : "... Радуйся!.." ; Темненька нічка : "... тьмою
світ закрила..." ; А вже весна : "... а вже красна!.." : (веснянка) ; Зеленеє жито, зелене ;
Летіла зозуля : "... та й стала кувати...". — Островський А. Хлоп'ята і дівчатка : "Ровесниці й ровесники..." / сл. І. Діка ; укр. текст Н. Забіли. — Рожков Ю. Музика :
"Що заспокоїть нас у горі..." / сл. І. Боровик. — Гершвін Дж. Колискова : "Баю бай,
спи, маленький мій бебі..." / пер. М. Яскулка. — Мураделі В. Шкільна стежина :
"Через луг, де росте материнка..." / сл. М. Лисянського ; укр. текст Б. Олійника. —
Трух Г. Ой у лузі червона калина : "... похилилася..." / сл. С. Чернецького. —
Житкевич А. Музика землі : "Послухай музику землі..." / сл. авт. — Островський
В. Зима : "Знов прийшла до нас зима..." / сл. авт. — Жилінський О. Веселкова
пісня : "Про калину пісня лине..." / сл. В. Гутник, О. Кононенко. — Крижанівський
Д. Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка. — Філіпенко В. Веснянка :
"Прийди, прийди, весно красна..." / сл. А. Навроцького. — Злотник О. Цвіт землі :
"Цвітуть сади, цвітуть луги..." / сл. М. Сингаївського. — Мозговий М. Моя земля :
"Там, де гори й полонини..." / сл. авт. — Рожавська Ю. Лелека : "Лелеко, лелеко,
літав ти далеко..." / сл. В. Ладижця. — Дроботенко В. Колискова майбуття : "Зачерпну я у долоні..." / сл. авт. — Кутний Я.-І. Ти в моєму серці, Україно : "В день
ясний і в ночі горобині..." / сл. Б. Олійника. — Колесса Ф. Земле ріднесенька : "Із
душі цілої, із всього серденька..." / сл. нар. — Шамо І. Україно, любов моя : "Як не
любить тебе, Україно!.." / сл. Д. Луценка. — Давидова Л. Наша рідна Україна : "Як
веселка на погоду..." / сл. В. Гринько. — Суботіна О. Україна — дивосвіт : "Ти подивись, яка краса!.." / сл. авт. — Карабиць І. Сіяв батько жито / сл. В. Крищенка. —
Лепешко В. Кобзарська слава : "Ти слухав кобзаря..." / сл. О. Вовненко. — Букреєва
Г. Початок : "Все — із доброго чи злого..." / сл. М. Сингаївського. — Полянський В.
Мрії збуваються : "Є країна дивовижних мрій..." / сл. Ю. Рибчинського. — Гладков
Г. Тихий марш : "То яром, то болотом..." / сл. Ю. Михайлова. — Ганушевський
Б. Не журіться, юні друзі /сл. О. Олеся. — Савельєв Б. Справжній друг : "Дружба
віддана не зламається..." / сл. М. Пляцковського ; укр. текст О. Пархоменка ; Різнокольорова гра : "Зранку визирну в віконце..." / сл. Л. Рубальської ; пер. з рос. Л. Глазунової. — Бах Й. С. Весняна пісня : "Сонечко в травні..." / укр. текст О. Лобової. —
Антоняк О. Школа — весела сім'я : "Біжимо до школи вранці..." / сл. А. Орел.
176. Нотні сходинки : зб пісень для дітей дошк. та мол. шк. віку : [для голосу з
фп. / сл.] Т. В. Петровська. — К. : Генеза, 2011. — 40, [1] с., включ. обкл. ; 20 см. —
3 023 пр. — ISВN 978-966-11-0083-0. — [2011-184 Н]
Зміст: Морщавка О. 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 іще
читати..." ; Пісня про маму : "У моєї мами усмішка ясна...". — Маковська Г. Про
мишку і книжку : "Бігла лісом мишка..." ; Киця сходинки лічила. — Ахмеян Н. Ведмедик : "... із лісу...". — Петрашенко Д. Кошеня : "... згубилось у траві...". — Здітовецькі І. та Г. Мирна Україна : "Розквітають мальви України..." ; Тепла розмова :
"Дружба і слово — тепла розмова...". — Горбенко Н. Рибки : "У кожної рибки..." ;
Кмітливий кіт : "Незвичайний в Галі кіт...". — Димань Т. Сходинки : "... до мрії
непрості..." ; Киця : "... плакала в куточку...".
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177. Островерхий І. Л. Веселка : зб. пісень для дітей : [для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан,
2012. — 59, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-2310-8. — [2012-096 Н]
Зміст: Світлофор : "Наш поважний світлофор..." ; Донечко : "Є у мене донечка,
донечка..." / сл. Т. Артем'євої ; Вітер Ох і вітер Ах : "В старім селі, у бур'янах..." ;
Розлетяться дітям кольорові сни : "Там, де гори темні входять в неба вись..." ; Кульбабки : "На кульбабках шапки..." ; Плаче в ліжечку Ганнуся ; Хитрий заєць : "Чимчикує через ліс..." ; Завірюха ; Чорний цуцик : "Тато цуцика приніс..." ; Їжачок згубив
колючку ; Квака : "Ква-ква-ква-ква, ква-ква..." ; Спи, малечо, спи ; Веселка : "Є в
Романа у руці..." ; Я подарую мамі ; В бабусі Капустини ; Киця-мандрівниця :
"Мандрувала моя кішка..." ; Впало в воду кошеня : "Якось сонячного дня..." ; Барабанить в шибку дощ ; Веселий сніговик : "На дороги, на пороги і дашок..." ;
Чемпіонка : "Черепаха вихвалялась..." ; Слонопотам : "Десь далеко в лісі темнім..." ;
Якось рано : "... до садочку..." / сл. С. Штатської ; Добрий ранок, люба весно : "Хмари низом, низом, низом..." / сл. Д. Чередніченка ; До школи : "Так сонячно-ясно довкола..." / сл. М. Сингаївського ; В саду, в ожинових кущах ; Липка : "Я маленька
липка..." / сл. П. Воронька ; Веселі козачата : "Ми — веселі козачата..." ; Вовчик кожушок купив : "В магазині Вовчик кожушок купив..." ; Україно моя, Україно / сл. Л. Мишури ; Соня-сонечко-соній : "Дрімай-дрімай-дрімайло..." / сл. М. Павленко.
178. Островерхий І. Л. Жайворонок : зб. пісень для дітей : [для голосу з букв.цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2011. — 75, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1228-7. — [2011-162 Н]
Зміст: Диво сталось : "Сонечко прийшло в гостину..." / сл. М. Пономаренко ;
Ранок : "Грають бджоли і джмелі..." ; Жайворонок : "Жайворонку..." ; Золоті кульбаби ; Усміхнений місяць : "З блакитного неба..." ; Лийся, лийся, дощику : "Ой дощику,
дощику..." ; Курка-господиня : "Біга, біга, сокорить..." ; Одуд : "Десь ладком до ладу..." ; Літо : "Гарно влітку в ріднім полі..." ; На сіножаті : "Дзвонять таємниче..." ;
Я зроблю сопілочку ; Біля річки : "За лугами, біля броду..." ; Гуси на льоду : "От тактак!.." / сл. Г. Коваля ; Сонях крутить головою : "Зав'язала баба Устя..." / сл. Т. Чубара ; На городі соняшник : "... голову схилив..." ; Лисенятко дрімає : "Руде лисенятко
на містку дрімає..." ; Зайчик сіренький : "Через поле сіренький зайчик пробігав..." ;
Плюшевий Ведмедик : "... в ліжечку дрімає..." ; Завітала осінь : "Лежать на городі
гарбузи пузаті..." ; Вовчик кожушок купив : "В магазині Вовчик кожушок купив..." /
сл. Л. Мишури ; На зеленому горбочку / сл. Л. Українки ; Квака : "Ква-ква-ква-ква,
ква-ква..." ; Впало в воду кошеня : "Якось сонячного дня..." ; Кульбабки : "На кульбабках шапки..." ; В бабусі Капустини ; Веселий сніговик : "На дороги, на пороги і
дашок..." ; Завірюха / сл. С. Штатської ; Липа : "Я маленька липка..." ; В лісі є зелена
хатка / сл. П. Воронька ; Сонце стукає в віконце / сл. М. Стельмаха ; Принесу я
рясту ; Друзі : "Два дивних вірних два дружки — собака і гусак..." / сл. М. Павленка ;
Синичка : "У квартирку, мов сестричка..." ; Веселий стрибайчик : "Дід Мороз малює
знову..." / сл. І. Редчиця ; Ходить вітер : "... під вікном..." ; Гарне свято : "Сніг на
вулиці іскриться..." / сл. В. Кленца ; Ой летять сніжинки : "Ой летять, летять
сніжинки..." / сл. Г. Бойка ; Веселий сніг : "Падав сніг..." / сл. С. Санатовича ; На
санчатах : "На світанку світ цей білий..." / сл. Б. Остапенка.
179. Островерхий І. Л. Кольорові смужки : [зб. духов. пісень для дітей : для
співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / муз. І. Л. Островерхий ; сл.] Л. Павловська. — Житомир : Полісся, 2011. — 27 с. : іл. ; 29 см. — Авт. зазначено на 4-й с.
— На тит. арк. та обкл. зазначено тільки авт. сл. — 500 пр. — ISBN 978-966-655-558-1.
— [2011-080 Н]
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Зміст: Кольорові смужки : "Подивись — перед тобою..." ; Вклоняйся Богу :
"Господь Всевишній. Він єдиний в світі..." ; Бог нас міцно полюбив ; Люби Бога
щирим серцем ; З пошаною називай ; Я — Твоя дитина ; Розмова незрячої дитини з
Богом : "Сонечко на небі..." ; Любов'ю й миром серце зігрівай : "Хто після Бога є
важливий в світі?.." ; Родина : "Бог завжди цього хотів..." ; Подивися навкруги :
"Господь дав нам вихідний..." ; Прихились до Бога : "Знайди, друже, вільний час..." ;
Десь море : "...-океан чекає..." ; Щоб позбутися спокуси ; Гарний приклад подавай :
"Не чубись ти, наче півень..." ; Що творилося у серці ; Дружба чиста і свята : "Не
неси хули на інших..." ; Заховай у серці : "Якщо друг тобі довірив..." ; Як позбутися
біди : "Як "пігулочку" порадить..." ; На чуже не зазіхай ; Коли лягаєш спати — помолись ; Прославляю Тебе, Боже ; Я молюсь тихенько : "... й Господа питаю...".
180. Островерхий І. Л. Щасливе свято дітвори : пісні для дітей дошк. віку :
[для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / І. Л. Островерхий. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2011. — 69 с. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1213-3. — [2011-167 Н]
Зміст: Якось рано : "... до садочку..." ; Плаче в ліжечку Ганнуся ; Спи, малечо,
спи ; Барабанить в шибку дощ ; Я подарую мамі ; Капелюх : "Купила муха-цокотуха..." ; Чемпіонка : "Черепаха вихвалялась..." ; Хитрий заєць : "Чимчикує через
ліс..." " Їжачок згубив колючку ; Слонопотам : "Десь далеко в лісі темнім..." ; Чорний
цуцик : "Тато цуцика приніс..." ; Киця-мандрівниця : "Мандрувала моя кішка..." /
сл. С. Штатської ; Бабця спить : "Ходить тиша в теплих капцях..." / сл. В. Багірової ;
Що тобі наснилось : "Встала я ранесенько..." ; Теплий подих весни : "Сонце тихо,
тихо зійшло..." ; Весна прийшла! ; Березень плаче : "Ковдра зелена..." ; Прийди, дощику : "Просить дощику трава..." ; Щасливе свято дітвори : "Людей сьогодні у
селі..." ; Дві матусі : "Є, дітки, матуся..." ; Хлібчик запашний : "Хліб — у всьому
голова!.." / сл. Л. Любарської ; Поставлю колиску ; Спи, моя дитино : "Ти пливеш в
колисці..." ; На весняне свято : "У майстерні їжаки..." / сл. М. Павленко ; Уставай,
Олесю ; Шпаківниця : "Я, на заздрість півню, півню, півню..." / сл. Б. Остапенка ;
Знайшла тебе, мій сину : "Знайшла тебе на лісовій стежині..." / сл. М. Клименко ;
Я люблю свою хату / сл. І. Гнатюка ; Добрий ранок, люба весно : "Хмари низом,
низом, низом..." / сл. Д. Чередніченка ; Вийшов місяченько : "... з хати..." ; Вовк в
темнім лісі : "... жив..." ; Дятел : "... дерево довбе..." / сл. М. Пономаренко ; Берізка :
"Як прийшла до нас уквітчана весна..." ; Гусенята : "Гуси-гусенята..." / сл. Г. Бойка ;
На зеленім моріжку / сл. П. Москалчука.
181. Пикус Е. Сверчок : песни для детей / муз. Елены Пикус ; сл. Н. Галкиной.
— Донецк : Каштан, 2011. — 19 с. : ил. ; 29 см. — 200 экз. — ISВN 978-966-427-232-9.
— [2011-270 Н]
Зміст: Черемуха : "...-красавица..." ; Теленок : "Ой-ой-ой, ой-ой-ой..." ; Колыбельная : "Маленькая доченька..." ; Подарок для бабушки : "Я свою бабушку..." ;
Сверчок : "Когда солнце от нас..." ; Поездка : "У поезда иной..." ; Святогорье : "Вознесся храм под небеса...".
182. Попович В. В. Як не любить тебе, мій краю! : пісні для дітей : [для співу в
супроводі фп.] / Василь Попович ; [парт. фп. М. Юхновського] ; М-во освіти і науки
України, Ін-т інновац. технологій. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 108 с. : портр. ;
29 см + 1 компакт-диск — 500 пр. — ISМN 979-0-707505-54-0. — [2011-120 Н]
Зміст: Попович Н. та В. Голуб надії : "Два голуби літають в небесах..." /
сл. О. Попович. — Попович В. Мишенятка не сплять : "Два веселі котки..." /
сл. Л. Куліша-Зіньківа ; Співак-невдаха : "Якось я азарт дістав..." ; Ой ходи, весно! :
"Розлились струмками води..." ; Біло-біло все навкруг ; Як не любить тебе, мій
краю! : "Поміж зелених схилів гір..." ; Дівчина-горянка : "Одягну я вишиту сороч119

ку..." / сл. О. Попович ; Гей, цвіркуне, друже мій : "Коник, коник зелененький..." ;
Бджілонька Жужу : "А я маленька бджілка..." / сл. С. Коваль ; Нічна казка : "Попід
вікна сонько ходить..." : (колискова) ; Ми — "Джерельця Карпат" : "Народились в
краю, наче квіти в раю..." / сл. В. Кобаля ; Золота осінь : "Ой, осінь, осінь золотая..." /
сл. І. Халудила та О. Попович ; Молитва до Богородиці : "Зневіри й болю хвилі перейду..." ; За Україну : "Линуть дзвони від Софії..." ; Засинає земля : "Ронит липа
красу..." / сл. Г. Данишек ; Співучий колобок : "У неділю, в час обіду..." ; Скрипалик-цвіркунець : "Із ранку аж до ночі..." ; Солодкі сни : "Люлі-люлі, люлі-люлі..." / сл. В. Кленца ; Заспівай, вівчарю, пісню / сл. В. Піпаша-Косівського ; Я чекаю Миколая : "Примощуся на подушку..." ; Мандрівна лічилка : "Ми лісочком мандрували..." / сл. Л. Вознюк ; Рідна мамо : "Засиніли гори, затекли тумани..." / сл. М. Нейметі ; Зійшов місяць : "Подивися: над водою..." ; Рахів у неділю : "Подивися ти навколо..." / сл. Ю. Боршоша-Кум'ятського ; Земля солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса..." / сл. В. Гетьмана / парт. фп. М. Юхновський.
183. Сердюк А. В. Шкільні романи : пісенник для старшокласників : [для голосу
з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Анатолій Сердюк. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2011. — 23 с. : портр. ; 30 см. — ISМN 979-0-707579-20-6. — [2011-143 Н]
Зміст: Шкільні романи : "Ловлю, мов ненароком, я..." ; Цілий вечір сумує гітара : "Там, де лави під кленом старі..." ; Горлиця-голубка : "Пару горлиць я в садок
манила..." ; Ромашка : "Ти знов зітхаєш важко і кидаєш в траву..." ; Люби мене : "Як
все на світі, я любові прагну..." / сл. В. Коваль ; Як мені гарно з тобою ; Веснянка :
"Ой ти веснонько-чарівниченько..." ; Найпалкіше кохання : "Так пронизливо пахнуть
кіньми стоптані трави..." / сл. Г. Лютого ; Я не хочу грати в любов / сл. А. Сердюка ;
Несмілива : "Кажуть всі, що я красива..." / сл. В. Коваль та А. Сердюка ; Оксаночка :
"Нахилилось небо, обняло за плечі..." / сл. Л. Геньби ; Козаченьки : "Годі нам голубить..." ; Ясноока моя Україна : "Ясноока моя Україно!.." / сл. В. Чубенка ; Неподільна булава : "На великій раді, котрій ми й не раді..." / сл. А. Рекубрацького.
184. Слухання музики в дитячому садку : нот. хрестоматія / [уклад. Сухина Л. Ю.].
— Х. : Основа, 2012. — 120 c. ; 29 см. — (ДНЗ. Музика). — ISBN 978-617-00-1198-5.
— [2012-059 Н]
Зміст: Вересокіна Н. Осінь : "Завітала осінь…" / сл. А. Єрикеєва. — Бах Й. С.
Жарт. — Гріг Е. Пташка. — Моцарт В. А. Дзвоники дзвенять. — Лисенко М. Зайчик. Народні пісні: Зайка : "Заинька-зайка…" : рус. нар. мелодия / оброб. Г. Лобачева ; сл. Т. Бабаджан ; Котику сіренький : укр. нар. пісня / оброб. М. Вериківського ;
Колискова : "Спи, моя дитино!.." ; Сорока-ворона / оброб. Степовий Я. ; Восени /
сл. І. Плакиди ; Ой лопнув обруч : "... коло барила…" : укр. нар. пісня ; Два півники ;
Качечка невеличка : "Качечка я невеличка..." ; Десь тут була подоляночка ; Щедрик ;
Іди, іди, дощику ; Вийди, вийди, Іванку ; Вийди, вийди, сонечко : укр. нар. пісні ;
Кучерява Катерина : (укр. нар. мелодія). — Костенко В. Сніг-сніжок / сл. Г. Бойка.
— Руббах А. Горобець. — Раухвергер М. Автомобіль ; М'ячик. — Фрід Г. Барабан.
— Гріг Е. Танець ельфів. — Бетговен Л. Весело-сумно. — Шуман Р. Сміливий
вершник ; Взимку ; Дід мороз ; Совеня : "Я Совеня маленьке..." : сл. зі зб. нар. пісень
і балад "Чудесний ріжок хлопчика" / пер. Л. Заяц. — Майкапар С. Полька.— Шостакович Д. Шарманка ; Вальс-жарт. — Чайковський П. Осіння пісня : з циклу
"Пори року" ; Зимовий ранок ; Марш дерев'яних солдатиків. — Кабалевський Д.
Сумний дощик. — Лядов А. Дощику, дощик. — Майкапар С. Восени. — Глінка М.
Дитяча полька ; Жаворонок : "Между небом и землей…" / сл. Н. Кукольника. —
Прокоф'єв С. Дощ і райдуга ; Похід коників : (фрагмент). — Пярт А. Танок малень120

ких каченят / ред.. Б. Грач. — Гречанінов О. Котик захворів ; Котик одужав. — Лемарк Р. Пудель і пташка. — Степовий Я. Гопак ; Сороки : "Гоп-скок, руки в боки...". — Щуровський Ю. Козачок. — Любарський Н. Курочка. — Металліді Ж.
Кицьчине горе. — Мясков К. Прогулянка на автомобілі. — Слонов Ю. Зозуля. —
Лядов А. Сорока : "Сорока-білобока…" / сл. нар. ; пер. Л. Сухиної. — Кабалевський Д. Казочка ; Їжачок ; Зайчик дражнить ведмедика ; Труба та барабан. — Хачатурян А. Вечірня казка. — Свірідов Г. Чаклун. — Сен-Санс К. Кури та півні :
(фрагмент) ; Зозуля у гущавині лісу : (фрагмент) ; Слон : з циклу "Карнавал тварин".
— Чайковський П. Пісня жайворонка : з циклу "Пори року". — Шуберт Ф. Військовий марш. — Дебюссі К. Ляльковий кек-уок. — Паулс Р. Колыбельная : "За печкою поет сверчок…" / сл. Аспазии ; пер. О. Петерсона. — Ребіков В. Лялька в сарафані ; Паяц : з циклу "Іграшки на ялинці" ; Жабка : "Ось так жабка по доріжці..." /
сл. Н. Некрасова ; пер. Л. Сухиної. — Косенко В. Петрушка ; Не хочуть купити ведмедика ; Купили ведмедика. — Лисенко М. Пісня Лисички : "Я Лисичка, я —
сестричка, не сиджу без діла..." : з дит. опери "Коза-Дереза". — Лядов А. Музична
табакерка ; Зайчик : "Заинька по сенечкам гуляй, погуляй!.." / сл. нар. ; Півник : "На
зорі..." / сл. нар. ; пер. Л. Заяц. — Степовий Я. Зозуля : "Ку-ку! Ку-ку! В гаї гучить..." / сл. нар. — Жилінський А. Марш зайченят. — Красєв М. Синичка : "Ти,
синичко, де жила?.." / сл. М. Колокової ; пер. Л. Заяц. — Барвінський В. Пісня лірника. — Скорик М. Народний танець. — Косенко В. Скакалочка. — Бізе Ж. Дзиґа :
з циклу "Дитячі ігри". — Майкапар С. Музична шкатулочка ; Семимильні чоботи.
— Аренський А. Казка. — Моцарт Л. Волинка.
185. Стеценко К. (1882—1922). Котику сіренький : дит. укр. нар. пісні в оброб.
Кирила Стеценка, Левка Ревуцького та Миколи Дремлюги : муз. хрестоматія : [для
голосу в супроводі фп.] / упоряд. І. М. Дерда ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2011. — 69, [1] с. : іл. ; 30 см. — 50 пр. — [2011-238 Н]
Зміст: Ходить сонко по вулиці ; Котику сіренький ; Диби-диби ; Іде, іде дід ;
Прийди, прийди, сонечко ; Іди, іди, дощику ; Ой ходить сон коло вікон ; Галя по
садочку ходила ; Ой, єсть в лісі калина ; Я коза ярая ; А я рак-неборак ; Ой, дзвони
дзвонять ; Павук сірий волохатий ; Прилетіла перепілонька ; Та вплинь, селезню ;
Горобчику, пташку, пташку ; Вербовая дощечка ; Подоляночка / оброб. Л. Ревуцького ; Ой, минула вже зима ; Розлилися води / оброб. М. Дремлюги ; Ой на горі жито /
оброб. К. Стеценка.
186. Тучак І. С. Струмок мого дитинства : зб. пісень для учнів серед. та старш.
шк. віку : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Ігор Тучак ; ІваноФранків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Снятин (Івано-Франків. обл.) : Прут
Принт, 2011. — 45, [2] с. : іл., портр. ; 20 см. — ISBN 978-966-2289-44-2. — [2012-007 Н]
Зміст: До школи : "Так сонячно, ясно довкола..." ; Пісня землі : "України рідної
сади..." / сл. М. Сингаївського ; Ой коляда, колядонька / сл. В. Тригуб'яка ; Перша
вчителька : "Сонце водить вересень..." / сл. Г. Петрука-Попика ; Урок музики : "Вчимося ми музики — вічна вона..." / сл. Я. Лаврука ; Журавлики : "Ти пісенькувесняночку..." / сл. М. Свериди ; Святий Миколай : "Красний вечір, добрий вечір..." /
сл. невід. авт. ; Мовонько — ти калинова / сл. Н. Ткачової ; Пісенька для мами : "Коли
всміхнеться сонечко зраненька..." ; Казка : "Десь на краю дитинства..." / сл. М. Тузик ; Христинка : "За віконцем вітер..." / сл. М. Конечного ; Колискова : "Спить зозулька у лісочку..." / сл. А. Кох ; Ми роду козацького діти : "Ми любимо сонце і
квіти..." / сл. Д. Комілевської ; Українська ніч : "Я бачила в небі і сонце, і хмари..." /
сл. М. Супінки ; Вічне сонечко моє : "Мені наснилась рідна хата..." / сл. В. Григора121

ка ; Журавлі : "Відчинило сонце..." ; Струмок мого дитинства : "Де явір край дороги..." / сл. В. Семеновського ; Мій рідний край : "Там, за небокраєм, зоряні світи..." /
сл. П. Коржа ; Калиновий цвіт : "Посади калину у краю дитиннім..." / сл. Ф. Малицького ; Журавлине щастя : "Як прилітають журавлі..." / сл. М. Калачика ; Рідна мова :
"Мова кожного народу..." / сл. О. Забужко ; Школо, прощавай : "Пригадаймо той
перший дзвінок..." / сл. В. Островського.
187. Хромушин О. М. Співає дитячий хор "Любава". Фантазії Олега Хромушина для дитячого (жіночого) хору. Вип. 1 / [авт.-упоряд.] Л. Мартинюк. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка, 2012. — 87 с. : портр. ; 29 см. —
300 пр. — ISBN 978-966-682-337-6. — [2012-092 Н]
Зміст: Фантазія на теми українських народних пісень : "А вже весна..." ; Фантазія на теми російьких романсів : "Соловей мой, соловей..." ; Шолом-алейхем : Фантазія на теми єврейських пісень : "На рыбалке у реки тянут сети рыбаки..." ; Вільний
вітер ; Фантазія на музику І. Дунаєвського : "Ты со мною в легком танце мчишься
чуть дыша...".
188. Цись Р. Святий Миколай у Львові : святоч. муз.-поет. феєрія / [муз.] Роман Цись ; [сл.] М. Петренко. — Львів : Сполом, 2009. — 15, [1] с. : іл. ; 21 см. — На
обкл. зазначено тільки авт. тексту. — ISBN 978-966-665-558-8. — [2011-074 Н].
189. Швець О. Л. Калинонька : зб. пісень для дітей дошк. та шк. віку : [для
співу без супроводу] / О. Л. Швець. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. —
70, [1] с. : портр. ; 20 см. — ISBN 978-966-10-1915-6. — [2012-098 Н]
Зміст: Пташок викликаю ; Дідуху-Раю : "Ішов Дідух дорогою. Рано-рано!.." ;
Радуйся, земле, Коляда їде ; Ходили-гуляли колядники / сл. нар. ; Нумо, в коло :
"... всі до нас..." ; веснянка : "Зозуленька прилетіла..." ; Ми йдемо у перший клас :
"Що за радість, що за свято..." ; Ода вчителям : "Учителям слава лунає усюди..." ;
Вітальна : "Що за радість, що за свято..." ; Гімн табору "Барвінок" : "Сонце у небі
сміється..." ; Клятва українських вояків : "Синьо-жовтий прапор в'ється, гей, гей,
гей!.." ; Ой, не раз : "... і не два..." ; Колискова Данчику : "Ходить сон під вікном..." ;
Колядка до господарів : "Пане господарю, відчиняй ворота..." ; Гей, збирайтесь,
рідновіри! ; Перший дзвінок : "Дзвенить дзвінок веселий..." ; Школяр : "Осінь ніжні
розпустила..." ; Останній дзвінок : "Знову травень квітами встеляє..." ; На Купайла :
"Гей, збирайтеся, дівоньки!.." / сл. авт. ; Одягла верба сережки : "Біля яру, біля стежки..." / сл. Л. Костенко ; Сонячна полька : "Люблять сонечко пташки..." / сл. Л. Кошової ; Пісня сонячних зайчиків : "Сонечко проснулось і зійшло..." / сл. Ф. Лаубе ;
Прощавай, букварику : "Ясне сонечко проміння..." / сл. М. Г. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко ; Батьківська криниця : "Мово ж моя, мово..." / сл. А. Загрудного ; Де найкраще місце на землі : "Де зелені хмари яворів..." / сл. Д. Павличка ; Вітер з гаєм розмовляє / сл. Т. Шевченка ; Реквієм : "А ми з Базару..." / сл. І. Сухаря ; Коровай наш,
коровай : "Ми зібрали урожай..." / сл. А. Камінчука ; Пісня січових стрільців : "Мчали січові стрільці — соколи..." / сл. П. Юрика ; Ні пуху, ні пера! : "Рано-вранці мамаквочка..." / сл. В. Орлова ; Ялинка : "Летять, летять сніжиночки..." / сл. М. Лисича ;
Сталевар : "Мчить супутник в сині далі..." / сл. П. Ребра ; Пісенька-весняночка : "Лугом поміж квітами я іду..." ; Зимо, зимо, відступись! : "От обманники які..." /
сл. Л. Компанієць ; Калинонька : "Хай там осінь жовтолиста, чи зима..." / сл. Ф. Петрова ; Шпаківня : "Забажалось якось Півню..." / сл. Г. Коваля ; Це матусин день :
"День весняний..." / сл. М. Садовського ; Пісня про матір : "Сонечко всміхнулось..." /
сл. М. Сингаївського ; Мамина пісня : "Снилось мені ясне сонце..." / сл. М. Підгірянки ; Рідна мова : "Сію дитині в серденько ласку..." / сл. В. Гринько ; Хочу коника :
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"Був би в мене коник..." / сл. А. М'ястківського ; Ми — твої солдати : "Веселіш крокуйте, чоботи нові..." / сл. В. Чубенка ; Ведмедик і джміль : "Сів ведмедик у машину,
пі-пі, пі-пі!.." / сл. В. Багірової.
190. Школа — наша берегиня : зб. пісень для дітей серед. шк. віку : [для співу
в супроводі фп. і без супроводу / сл.] Т. В. Петровська. — К. : Генеза, 2011. — 40,
[1] с., включ. обкл. ; 20 см. — 3 023 пр. — ISВN 978-966-11-0084-7. — [2011-187 Н]
Зміст: Димань Т. Школа — наша берегиня : "У кожного є школа на землі..." ;
Чарівні горішки : "В мене є горішок..." ; Наша школа : "Там, де наша школа..." ; Фея :
"Я не знаю, як це сталось..." ; Наколядуйте, діти, доброти ; Заспівай, матусю, колискову.
— Горбенко Н. Осінь : "Вже з горіха листя опадає..." ; У літа багато пісень ; Рідна
мова : "Рідну мову легко розпізнати..." ; Вишнева земля : "Казки і лічилки, колядки,
повір'я...". — Горова Л. Рідний Київ : "Кожному потрібні ті святині...". —
Лук'яненко М. Думка і слово : "Швидко читаю книжки...". — Зінченко С. Іграшковий човен : "... відпливає...".
191. Щур О. В. Illustrated irregular verbs in rhyme and rhythm : [навч.-метод.
посіб.] / Shchur O. — Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. — 36 с. : іл. ;
21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-620-021-5. — [2012-010 Н].

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
192. Эмир Э. А. Симфонические и камерные произведения = Simfonik ve kamer
eserler = Symphonic and chamber works : партитуры, партии / Elvira Emir. — Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. — 279 с. : портр. ; 30 см + 4 папки с партиями. — Текст рус., крымскотатар., англ. — Вложено в футл. вместе с четырьмя папками. — Изд. на гос. средства. — 100 экз. — ISВN 978-966-354-373-4 (в пер., в
футл.). — [2011-087 Н]
Содерж.: Ode : "Ey, aziz millet!" / lyrics I. Asanin ; Symphony-poem № 1 ; Symphony №. 2 ; String quartet.

3.1.2. Струнний оркестр. Камерний оркестр
193. Щербаков І. В. Твори для камерного оркестру. У 3 зошитах. Зошит 1 :
Покаянний стих : камер. симф. № 1 для скрипки та струнних ; "Warum" : камер.
симф. № 5 для камер. орк. / Ігор Щербаков. — Партитура. — К. : Муз. Україна, 2011.
— 109, [1] с. : портр. ; 29 см. — (Бібліотека Шевченківського комітету). — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Укр.
книга". — Вкладено в обгортку з двома ін. кн. — 500 пр. — ISМN 979-0-707527-10-8
(в обгортці). — [2011-205 Н].
194. Щербаков І. В. Твори для камерного оркестру. У 3 зошитах. Зошит 2 :
Концерт № 1 для фортепіано та струнних / Ігор Щербаков. — Партитура. — К. : Муз.
Україна, 2011. — 102 с. : портр. ; 29 см. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
— Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за
прогр. "Укр. книга". — Вкладено в обгортку. з двома ін. кн. — 500 пр. — ISМN 9790-707527-10-8 (в обгортці). — [2011-206 Н].
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195. Щербаков І. В. Твори для камерного оркестру. У 3 зошитах. Зошит 3 :
Концерт для флейти та камерного оркестру "Пам'яті Олега Киви" / Ігор Щербаков. —
Партитура. — К. : Муз. Україна, 2011. — 174 с. : портр. ; 29 см. — (Бібліотека Шевченківського комітету). — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і
радіомовлення України за прогр. "Укр. книга". — Вкладено в обгортку з двома ін. кн.
— 500 пр. — ISМN 979-0-707527-10-8 (в обгортці). — [2011-207 Н].

3.1.3. Духовий оркестр
196. Вихованець А. Грає духовий / [аранж.] Анатолій Вихованець ; Упр. освіти
і науки Волин. облдержадмін. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 82 с. ; 29 см. —
50 пр. — ISMN 979-0-707516-34-8. — [2012-115 Н]
Зміст: Бах Й. С. Арія : з Сюїти № 3. — Каччіні Д. Ave Maria. — Шуберт Ф.
Серенада. — Моріа П. Менует. — Говорадло А. Над хвилями Світязя. — Морган К.
Мелодія Бімбо / аранж. А. Вихованця.
197. Міллер Л. О. Грає духовий оркестр. [Вип. 1] / Леонід Міллер. — Партитури. — Тернопіль : Горлиця, 2012. — 60 с. : портр. ; 29 см. — ISBN 978-966-8452-34-5.
— [2012-116 Н]
Зміст: Думи, мої думи / аранж. Л. Міллера. — Міллер Л. Сюїта на теми пісень
Р. Купчинського: 1. Вальс : "Накрила нічка" ; 2. Романс : "За твої, дівчино личенька
пишні" ; 3. Полька : "Ірчик" ; 4. Боже Великий, творче всесильний ; Жертвам сталінських репресій : Епітафія і чакона ; Концертне рондо-полонез : для туби з дух. орк.

3.2. Твори для інструментального ансамблю
198. Легкі п'єси для дуету баяністів / виконав. ред. та впорядкув. П. Серотюка.
— Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 42, [1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-70757937-4. — [2011-174 Н]
Зміст: Бажилін Р. Сонячний дощик ; Веселка ; На лужку ; Сонячний зайчик ;
По гриби. Народні пісні: По дорозі жук ; Сонце низенько ; Від Києва до Лубен ; Ой
лопнув обруч ; Ах вы сени, мои сени / оброб. Є. Дербенко ; Котик ; Пойду ль, выйду ль я ;
Во саду ли, в огороде ; Санта Лючія. Народні танці: Чеська полька / оброб. П. Шашкіна ; Мазурка ; Янка. — Калінніков В. Тінь, тінь. — Жилинський А. Латиська
полька. — Новіков А. Смуглянка. — Дмитрієв В. Музична мініатюра.
199. Мацієвський І. В. Я росту : анс. зі скрипкою / Ігор Мацієвський. — Вінниця : Нова книга, 2012. — 101, [2] с. : табл., портр. ; 29 см. — Текст укр., рос. —
Частина тексту парал. укр., рос. — Бібліогр.: с.100—101 (34 назви) та в підрядк.
прим. — 300 пр. — ISМN 979-0-707505-60-1. — [2011-273 Н]
Зміст: Маленький триптих: 1. Колискова казка ; 2. Хода носорогів ; 3. Вальс
білих ромашок : для анс. маленьких скрипалів та фп. ; Вчитель і учень : поліфонічна
сюїта для двох скрипок : 1. Прелюдія ; 2. Маленька токата ; 3. Фуга ; Шер : євр. нар.
награвання : для скрипки, кларнета та цимбал ; Простий вальс : для скрипки і фп. ;
Похід у гори : для скрипки, валторни та фп. ; Казахський наспів : для 2-х скрипок та
віолончелі ; Менует для Тетяни : для скрипки та віолончелі ; Елегія : на тему
стрілецької пісні "Ой нагнувся дуб високий" : для скрипки, анс. скрипалів і фп. ; Три
мініатюри : для скрипки і фп. ; Гальярда : для 2-х скрипок (анс. скрипалів) і фп. (або
органу) ; Елегія мам'яті Адама Солтиса : для 3-х скрипок ; Маленьке тріо на теми
Й. С. Баха : для скрипки, альта і віолончелі : 1. Прелюдія. 2. Арія. 3. Хорал ; 4. Фуга ;
Звучання : для скрипки, кларнета і фп. : 1.Lento ; 2. Adagio ; 3. Sostenuto ; Черемошська поема : для скрипки і фп. ; Ave Maria : для голосу й скрипки : з надпис. текстом.
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200. Two magic guitars : [зб. творів для гітар. дуету] / arranged and transcribed by
V. Kulykovska, U. Dojcinovic. — Кiev : LAT & K, 2011. — 23, [1] p. : portr. ; 30 см. —
500 copies. — ISMN M-707500-58-3. — [2011-086 Н]
Зміст: Piece on Ukrainian traditional song : "Moonlit Night" / arr. and harm. U. Dojcinovic. — Villa-Lobos H. Modinha ; Bachianas brasileiras № 5 : I. Aria (Cantilena) :
for two gutar / arr. and harm. U. Dojcinovic. — Pachelbel J. Kanon and gigue / trnskr.
V. Kulykovska. — Leontovich M. Ukrainian folk song : "Schedryk" / trnskr. V. Kulykovska. — Rodrigo H. Kumparsita : tango / trnskr. V. Kulykovska.

3.2.1. Фортепіанний ансамбль (два та більш фортепіано,
фортепіано в 4 руки і т.д.)
201. Класика і сучасність : фп. дуети. Зб. № 2 : [для фп. в 4 руки и 2-х фп.] /
оброб. та перекл. Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 30, [1] с. ;
29 см. — (Музика). — ISBN 978-966-10-2053-4. — [2012-017 Н]
Зміст: Рахманінов С. Італійська полька. — Чайковський П. Марш : з балету
"Лускунчик". — Дунаєвський І. Пісенька про капітана. — Манчіні Г. Рожева пантера. — Роблес Д. Летить кондор. — Абреу З. Тіко-тіко.
202. Легкі ансамблі для фортепіано : навч. зб. для студ. пед. коледжів / [упоряд.: Поліщук О. В. та ін.] ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед.
коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 127 с. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 9790-707516-35-5. — [2012-119 Н]
Зміст: Корганов Т. Гама-вальс. — Калінніков В. Киця. — Тилічеєва О. Колискова. — Чайковський П. Хор дівчат ; Вальс : з опери "Євгеній Онєгін" ; Танець
маленьких лебедів ; Уривок : з балету "Лебедине озеро". — Брамс Й. Народна пісня.
— Аракішвілі Д. Узундара. — Гречанінов О. Весняним ранком. — Данилов В.
Фантастичний марш. — Іванников В. Йшов я з дівчиною. — Шнейдер-Трнавський
М. Маленька інвенція. — Щуровський Ю. Іспанський танок. — Зінгер Г. Бабуся та
казка. — Ботяров С. Зимове свято. — Рубінштейн А. Мелодія. — Моцарт В. Арія
Папагено : з опери "Чарівна флейта" ; Веснянка ; Уривок : з 1-ї ч. Симфонії № 40 ;
Менует : з опери "Дон Жуан". — Вахналь Я. П'єса. — Бах Й. С. Пісня. — Джоплін С.
Регтайм. — Шуберт Ф. Вальс. — Вебер К. Вальс ; Хор мисливців : з опери
"Вільний стрілець" ; Сонатина. — Вітлін В. Дід Мороз ; Кішечка. — Лазаренко А.
Зимова забава ; Злети до нас тихий вечір. — Філіпенко А. На місточку ; По малину в
сад підем. — Лонгшамп-Дружкевичова К. Полька. — Калінніков В. Кицька. —
Глінка М. Полька ; Гуде вітер вельми в полі ; Краков'як : з опери "Іван Сусанін" ;
Вальс-фантазія. — Шостакович Д. Песня о встречном. — Флис Б. Колискова. —
Бетховен Л. Уривок : з Симфонії № 7 ; Марш : з муз. до п'єси "Афінські руїни". —
Беркович І. Вальс. — Монюшко С. Золота рибка. — Островський А. Дівчата та
хлоп'ята. — Мусоргський М. Гопак : з опери "Сорочинський ярмарок". — Гріг Е.
Танець Анітри : з муз. до драми Г. Ібсена "Пер Гюнт". — Брамс Й. Колискова. —
Аренський А. Фуга на тему укр. нар. пісні "Журавель" ; Народні пісні: Спать мені
хочеться / оброб. Л. Сітко-Сорочинського ; Два коти : польська ; Їхав козак за Дунай / оброб. В. Золотарьова ; У сусіда хата біла : українська / оброб. І. Берковича ;
Танцювальна словацька народна пісня / оброб. В. Неєдли ; Я коза ярая : українська ;
Мій коник : чеська.
203. Науменко О. Я. Концертні ансамблі для фортепіано : [для муз. шк., муз.
від-ня почат. спеціаліз. мистец. навч. закл.] / Олег Науменко. — Вінниця : Нова книга, 2011. — 106 с. ; 28 см. — 600 пр. — ISМN 979-0-707505-56-4. — [2011-118 Н].
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204. Працюк Б. М. Пьесы для детей в четыре руки / Богдана Працюк. — К. ;
Нежин (Черниг. обл.) : Лисенко М. М., 2011. — 47 с. : портр. ; 29 см. — 200 экз. —
ISMN 979-0-9007070-0-0. — [2011-127 Н]
Содерж.: Колокола ; У кота ; Кукушечка ; Капель ; Лошадка ; Вышли мыши
как-то раз ; Вечерний разговор ; В гостях у королевы ; Колыбельная ; Храбрецы ;
Пісенька про святого Миколая ; Водичка ; Песенка Принцессы ; В светлом фонтане ;
Пастушка под дождем ; Песня жадины ; В лунном свете ; Сонечко ; Бог Ся рождає ;
Веселая прогулка ; Испорченный будильник. — Бах И. С. Бранденбургский концерт
№ 1, ч. 2. — Равель М. Дуэт Чайника и Чашки : из оперы "Дитя и волшебство".

3.2.2. Ансамблі смичкових інструментів з фортепіано
205. Присухін М. І. Фортепіанні партії до каприсів Н. Паганіні та Г. Венявського : [для скрипки з фп.] / Модест Присухін. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011.
— 41, [2] с. ; 29 см. — ISМN 979-0-707579-00-8. — [2011-142 Н].

3.2.3. Ансамблі смичкових інструментів без фортепіано
206. Амедов Н. Дуэт : для 2-х скрипок, с прил. парт. виолончели / Назим Амедов. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. — 16 с. ; 31 см. — Изд. на гос. средства.
— 300 экз. — ISВN 978-966-354-441-0. — [2011-262 Н].

3.2.7. Ансамблі народних інструментів
207. З Різдвом Христовим віншуємо щиро! : зб. анс. партитур (оброб.) творів із
репертуару тріо бандуристок "Дивоструни" / [підгот.] М. П. Сточанська ; Волин. нац.
ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т мистецтв. — Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2011. — 98,
[1] с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISМN М-707501-13-9. — [2011-197 Н]
Зміст: Віночок українських колядок : "Що то за предиво..." / оброб. М. Сточанської ; Нова радість стала ; Що то за предиво ; Свята ніч : "... тиха ніч..." : (різдвяна
пісня Ф. Грубера) / оброб. М. Сточанської ; Прилетіли ангелята : (колядка) ; Щедрий
вечір : "Небо ясні зірки вкрили..." : (щедрівка) ; У Вифлеємі : "... Син Божий народився..." : (різдвяна пісня) / оброб. А. Клімук ; Бог ся рождає : "... хто ж то може
знати..." : (колядка) ; Спи, Ісусе, спи : (колядка) / оброб. О. Разумовської ; Дзвенять
дзвіночки : "Да-ба-даб..." : (варіації на тему різдв. мелодії) / оброб. О. Нагірної.
208. Кучерук В. Ф. Клас інструментального ансамблю : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / В. Ф. Кучерук, О. М. Олексюк, Н. П. Кучерук ; Волин. нац. ун-т
ім. Лесі Українки. — Луцьк : Захарчук В. М., 2012. — 156 с. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 155 (8 назв). — 500 пр. — ISMN 979-0-9007081-0-6. — [2012-069 Н]
Зміст: Переклад для ладкової кобзи та баяна Н. Кучерук, В. Кучерука, О. Олексюк ; Перголезі Д. Сицилиана. — Тамарин І. Старовинний гобелен. — Грубер Ф.
Тиха ніч, свята ніч. — Павлюк Г. Українська концертна полька. — Шамо І. Донецька кадриль. — Кюсс М. Амурские волны. — Шалаєв А. Веселий годинник ;
Варіації на тему Щекотова : Волжские припевки. — Ушаков В. Дрозд. — Карамишев Б. Ліричний танок. — Пиццигоні П. Світло і тіні. — Дюран П. Парижанка. —
Тян Тие. Іспанський тореадор.
209. Лесі Українці : зб. анс. партитур : (перекл., аранж., оброб.) творів із репертуару тріо бандуристок "Дивоструни" / [підгот.] М. П. Сточанська ; Волин. нац.
ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т мистецтв. — Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2011. — 130,
[1] с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 117 (10 назв). — 100 пр. — ISМN М-707501-15-3.
— [2011-198 Н]
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Зміст: Берестюк І. Лесі Українці : "Там, де озер поліських плеса..." / сл. Л. Михальчука ; оброб. М. Сточанської. — Татарченко Г. Молитва : "Дай, Боже, нам своєї
сили..." / сл. В. Крищенка ; аранж. А. Клімук. — Стефанишин М. Молитва за
Україну : "О, Боже великий, святий, всемогутній..." / сл. Л. Засадко ; аранж. Н. Никитюк. — Клімук А. Молитва до Богородиці : "Звертаюсь до Тебе, Пречистая Діво..." /
сл. авт. — Жербін М. Золотії терни : "Ой не зникли золотії терни..." / сл. Л. Українки ; аранж. М. Сточанської. — Лисенко М. Смутної провесни : "... серед травиці..." / сл. Л. Українки ; аранж. М. Сточанської. — Горчинський А. Солов'їний
спів : "Я слухаю спів солов'їний..." / сл. Л. Українки ; аранж. М. Сточанської. — КосАнатольський А. Лукашева сопілка : "Нечимне — озеро моє!.." / сл. Й. Струцюка ;
аранж. М. Сточанської. — Музика народна. Гетьте, думи, ви хмари осінні /
сл. Л. Українки ; аранж. Н. Никитюка ; Волинські співанки : "Ой там у лісі калина..." : (віночок волин. нар. пісень) / оброб. О. Нагірної.
210. Максимова О. І. Педагогічний репертуар для народних інструментів : (з
репертуару інструм. тріо "Гармонія") : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. культури і
мистецтв І—ІІ рівнів акредитації] / Оксана Максимова, Валерій Шафета ; Дрогобиц.
держ. муз. уч-ще ім. Василя Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2011.
— 116 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 18—19 (37 назв) та в підрядк. прим. —
ISВN 978-966-2248-65-4. — [2011-240 Н]
Зміст: Вівальді А., Бах Й. С. Концерт : ре-мінор. Ч. 3—4. — Сарасате П. Андалузький романс. — Дога Є. Балада. — Дербенко Є. Варіації на тему російської
народної пісні "Полянка". — Самофалов В. Українська мозаїка : з сюїти "Мальовнича Україна" : (ч. 1). — Нікуліана та Різдвяне попурі : з репертуару "Теремквартету".
211. Маринін І. Г. Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного
Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія Беца : монографія / Маринін І. Г., Олійник В. Ф. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Зволейко Д. Г., 2011. — 319 c. :
іл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 309—319 (215 назв). — Покажч. імен: с. 302—308.
— 300 пр. — ISBN 978-617-620-022-2. — [2012-049 Н]
Зміст: П'єси для ансамблю троїстих музик : укр. нар. танці: Повзунець ;
Весільна полька ; Подільські викрутаси ; Подільська кадриль ; Полька ; Ой-ра ; Варварка ; Подільська весільна полька ; Подільські гуляночки ; Молдовські наспіви.
Українські народні пісні: Та орав мужик край дороги. — Бец О. Ой не кличте,
мамо, спати / сл. Л. Мазуренка ; Ой, Василю, Василечку : "Ой піду я лугом синім..." /
сл. В. Семеновського ; Подільські народні танці для баяна: Полька-подолянка ; Подоляночка ; Дев'ятка ; Клин ; Кривуляк ; Ковалі ; Полька-кам'янчатка ; Сільська
полька ; Ювківська кадриль ; Віз ; Копіруш ; Зав'ю вінки ; Подільська танцювальна /
опрац. О. Беца.
212. Пахнуть роси тишею : зб. анс. партитур (аранж., оброб.) творів із репертуару тріо бандуристок "Дивоструни" : [для співу в супроводі анс. бандуристок /
підгот.] М. П. Сточанська ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т мистецтв. —
Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2011. — 156, [1] с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. —
ISМN М-707501-14-6. — [2011-200 Н]
Зміст: Чинч В. Пахнуть роси тишею / сл. О. Богачука ; аранж. М. Сточанської.
— Недільський І. Червоні маки : "Мак червоний між житами..." / сл. Р. Савицького.
Українські народні пісні: Ой, не світи, місяченьку : (романс) / оброб. К. Ковальчук ;
Карі очі, чорні брови : (романс) / оброб. О. Разумовської ; Іванку, Іванку : "... купи ми
рум'янку..." ; Ой заграли музики-музиченьки : "... заграли, заграли..." / оброб. Н. Ни127

китюк ; Чорнії брови, карії очі : (романс) / сл. К. Думитрашка ; оброб. Н. Никитюк ;
Де згода в сімействі / сл. І. Котляревського ; оброб. О. Разумовської. — Черевченко В.
Літо : "Топчуть ноги радісно і струнко..." / сл. О. Теліги ; аранж. Н. Никитюк. —
Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..." / сл. А. Малишка ; аранж. М. Сточанської, Н. Никитюк. — Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського ; аранж. А. Клімчук. — Шамо І.
Незабутній вальс : "Місто спить, згасли вогні..." / сл. Д. Луценка ; аранж. А. Клімчук.
213. Суровых А. А. Концертные пьесы для квинтета народных инструментов /
Алексей Суровых. — Партитура. — Одесса : Мед. вестник, 2011. — 64 с. ; 30 см. —
100 экз. — ISМN 979-0-9007071-0-9. — [2011-108 Н]
Содерж.: Молодецкая пляска ; Легенда ; Танец ветра ; Баллада ; Осенняя ; Импровизация на украинскую народную песню "Варенички".

3.2.8. Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі
214. П'єси для ударних інструментів з фортепіано у перекладі М. Родзінського
[тобто Рудзінського / упорядкув. Українця В. Б.]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан,
2011. — 31 с. ; 29 см. — ISВN 978-966-10-1878-4. — [2011-139 Н]
Зміст: Палієв Д. Малий Том ; Етюд. — Бодо С. Маленька п'єса. — Шинстін В.
Тімполеро / перекл. М. Рудзінського.

3.3. Твори для інструментів соло
3.3.1. Клавішні інструменти
3.3.1.1. Фортепіано
215. Барнич Я. (1896—1967). Дитячі твори для фортепіано : навч. посіб. для
студ. [вищ. навч. закл.] напряму підготов. 6.010104 "Муз. мистецтво" / Ярослав Барнич ; [муз. ред., упоряд.: Л. Філоненко, Н. Філоненко] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т
ім. Івана Франка. — Вид. 2-ге, виправл. і доповн. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт,
2011. — 35, [1] с. : портр. ; 29 см. — Присвяч. 115-річчю від дня народж. Я. Барнича.
— Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-29-3. — [2011-236 Н]
Зміст: Oblitus ; Під сумну годину ; Згадка-туга ; Коник ; В'язанка з оперети
"Шарівка".
216. Дворжак М. Джазові етюди для фортепіано / Мілан Дворжак. — К. : Муз.
Україна, 2011. — 76 с. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISМN 979-0-707527-16-0. — [2011-218 Н].
217. Дьяконенко Л. П. Фортепіанні твори : збірник / Лариса Дьяконенко. —
Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2011. — 39 с. : іл. ; 30 см. — 300 пр. —
ISМN 979-0-707507-23-0. — [2011-149 Н]
Зміст: Концертино № 1 ; Концертино № 2 ; Бризки дощу ; Настрій ; Весела
гра ; Пейзаж ; Осінь ; Зимовим вечором ; Казочка ; Хвиля ; Мрійливо.
218. Іваненко Л. М. Музична скринька : п'єси для фп. : пед. репертуар муз.
шк., муз. від-ня почат. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естетич. виховання) / Лариса Іваненко. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 37, [1] с. ; 30 см. — 200 пр. —
ISMN 979-0-707505-61-8. — [2011-239 Н]
Зміст: Агент "Кішка" ; Мій друг Барбос ; Твоя конячка дуже вперта ; Моя маленька квіточка ; Ворони, голуби, горобці та Петрик ; Про що мовчить загублене
місто ; Суперважливе завдання ; Хороший настрій ; Задача з двома невідомими ;
Настрій ; Веселий дідусь ; Чарівне місто Раданглен ; Непоступливий чорний баранчик ; Зимовий вальс.
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219. Мохначева И. Н. Музыкальные приношения — 1 и 2 : [фортепиан. пьесы] /
И. Мохначева. — Симферополь : Диайпи, 2011. — 79, [1] с. ; 30 см. — ISМN 979-0707524-00-8. — [2011-105 Н].
220. Мохначева И. Н. Музыкальные приношения — 4 : [фортепиан. пьесы] /
И. Мохначева. — Симферополь : Диайпи, 2011. — 47, [1] с. ; 30 см. — 50 экз. —
ISМN 979-0-707524-01-5. — [2011-106 Н]
Зміст: Музыкальные приношения — 4 : 1. Маленькое рондо ; 2. Этюд ля минор ; 3. Мазурка ; 4. Летний весер ; 5. Ноктюрн As-dur ; 6. Вальс осенних листьев ;
7. Баллада ; 8. Этюд-картина "Мечты" ; 9. Романтическая соната.
221. Музиченко В. А. "Осінь, зачекай..." : п'єси для фп. / Володимир Музиченко.
— Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. — 27 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISМN 979-0707516-30-0. — [2011-265 Н]
Зміст: Наталі ; Білі троянди ; Лірична п'єса ; Колискова для Сергія ; Лілія : регтайм ; Дощова самотність ; Там ; Рідна земля ; Не зникай ; Осінь, зачекай ; Знову
додому.
222. Науменко О. Я. Фантазія на теми І. Корнелюка : (з музики до кінофільму
"Бандитський Петербург") : для фп. / Олег Науменко. — Вінниця : Нова книга, 2011.
— 11 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISМN 979-0-707505-65-6. — [2011-272 Н].
223. Никитин С. А. Души затрагивая струны... : сб. для фп. / Сергей Никитин.
— Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2011. — 39, [1] с. ; 29 см. — 100 экз. — ISВN 978966-493-463-0. — [2011-261 Н]
Зміст: Прелюдия ; Элегия ; Апрель ; Трепетное чувство ; Регтайм ; Нежность ;
Наваждение ; Песня без слов ; Буги-Вуги ; Ностальгия ; Вальс-Скерцо.
224. Ніфонтов В. О. Джаз = Jazz : оброб. укр. мелодій та імпровізації для фп. /
Валерій Ніфонтов. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2012. — 55 с. : іл., портр. ; 29 см.
— 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-2127-2. — [2012-084 Н]
Зміст: Михайлюк В. Черемшина. — Збарацький М. Я — козачка твоя. — Сабадаш С. Марічка. — Барнич Я. Гуцулка Ксеня. — Білик І. Роксолана. — Майборода П. Вчителько моя ; Рідна мати моя. — Івасюк В. Червона рута. — Білаш О.
Два кольори. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий.
225. Острова С. Нотний альбом в стилі популярної музики, або Музика для
душі : 11 п'єс з "Дитячого альбому" : юним піаністам та їх викладачам / Світлана
Острова ; худож. оформ. В. Острового, М. Янченко. — К. ; Макарів (Київ. обл.) :
Софія, 2011. — 56, [1] с. : іл. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-707594-01-8. —
[2011-125 Н]
Зміст: Спогад ; Етюд ре мінор ; Спить земля ; Пісня небесної далини ; Прийди,
прийди, сонечко! : (дит. фольклор в обробці); Ой сивая та і зозуленька : (укр. нар.
щедрівка в обробці) ; Велич Різдва ; Варіації на тему популярної різдвяної пісні "Тиха ніч" ; Зійшла зоря ; Прелюд ; Тихо над річкою : (укр. нар. пісня у вільній оброб.) ;
Експромт ; Осінній дощик ; Варіації на тему української народної пісні "Цвіте терен" ; Джерельце ; Дитяча радість ; Весняна пісенька тата ; Соловейко ; Дитяча
п'єса ; Колядка ; Етюд мі мінор ; Вальс Фа мінор ; Маленька прелюдія ; Під звуки
органа ; Літній ранок : (в 4 руки).
226. Перлини української фортепіанної музики : [зб. фп. творів укр. митців для
дітей] : 3—4-й кл. / упоряд.: Є. Шелестова, М. Чикаренко. — К. : Музична Україна,
2011. — 77, [2] с. ; 29 см. — 750 пр. — ISMN 979-0-707527-13-9. — [2011-085 Н]
Зміст: Ревуцький Л. Веснянка ; Колискова ; Етюд. — Косенко В. Старовинний танець ; Скерцино ; Вальс ; Полька ; Дощик ; Балетна сценка ; Казка ; Гумореска.
— Щуровський Ю. Елегічний прелюд ; Інвенція. — Фільц Б. Сумна пісня ;
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Меланхолійний вальс ; Ліричний прелюд. — Колодуб Ж. Веснянка. — Колодуб Л.
Веселе негренятко. — Подвала В. Полька-дисонанс ; Капризуля. — Степаненко М.
Вечірня мелодія. — Ростимашенко Т. Чаклун. — Караманов А. Лісова картина. —
Скорик М. Фортепіанний цикл "З дитячого альбому": Простенька мелодія ; Народний танець ; Естрадна п'єса ; Лірник ; Жартівлива п'єса. — Ляшенко Г. Кікімора. —
Чембержі М. Метушня у старовинному палаці ; Ранкова пісня над річкою. — Сільванський М. Стрімкий потік : (етюд). — Тараненко І. Колискова для Оленки ;
Світле.
227. Саратський О. Н. Цвіте терен = Tsvite teren : джаз. оброб. укр. нар. пісень
для фп. / Олександр Саратський. — К. : Муз. Україна, 2012. — 28 с. ; 29 см. —
1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-19-1. — [2012-043 Н]
Зміст: Розпрягайте, хлопці, коней ; Коломийка ; По садочку ходжу ; Од Києва
до Лубен ; Ой у вишневому саду ; Чорнії брови, карії очі ; Цвіте терен.
228. Українська фортепіанна музика. Ч. 1 : навч. посіб. [для студ. пед. навч.
закл. / упоряд.: Економова О. С., Гаркуша Л. І.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т
мистецтв. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 102 с. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 100 (10 назв). — 80 пр. — [2012-125 Н]
Зміст: Колесса М. Картинки Гуцульщини : сюїта: 1. Прелюд. 2. Контрасти. 3. Колискова. 4. Веснянка ; Пасакалія : сюїта для фп. — Красотов О. Три ескізи на
українські теми: Скерцо ; Імпровізація ; Танець. — Людкевич С. Парафраза української народної пісні "Ой, що б бо то та й за ворон" ; "Квочка" : скерцо ; Пісня ночі ;
Імпровізована арія ; Романс ; Пісня до схід сонця : (із туркестан. мотивів). — Лятошинський Б. Відображення : тв. 16 : сім мініатюр для фп. — Лисенко М. Пісня без
слів : тв. 10, № 2 ; Експромт ; Сумний спів ; Романс. — Довженко В. Весна-весниця.
229. Українські народні пісні в обробці для фортепіано : зб. творів для студ.
муз. від-нь пед. коледжів / [упоряд.:] Т. Смокович [та ін.] ; Упр. освіти і науки Волин.
облдержадмін., Луц. пед. коледж. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 45, [2] с. ;
29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707516-32-4. — [2012-126 Н]
Зміст: Ой не світи, місяченьку ; Дівка в сінях стояла ; Чорнії брови ; Гуляв чумак на риночку ; Нащо мені чорні брови ; Гречаники ; Ой піду я лугом ; Ой не ходи,
Грицю ; У сусіда хата біла ; Ой у полі три криниченьки ; Ой у зеленому спадочку ;
Чи я в лузі не калина була ; Ой у полі криниченька ; Ой на горі та женці жнуть ; На
березу дуб похилився ; Ой зацвіла червона калина ; Ой наступила та чорна хмара ;
Ой гай, мати ; Добрий вечір тобі, зелена діброво ; Ой на горі жито ; Тече вода каламутна ; По опеньки ходила ; Їхав козак на війноньку ; Зеленая ліщинонька ; Щиглик
оженився / оброб. Н. Шульмана ; Ой ходить сон / оброб. О. Кошиця ; перекл. Л. Сухощеєвої ; Бог предвічний ; Нова радість стала ; На небі зірка ; Христос родився /
оброб. В. Безкоровайного ; Дивная новина ; Бог ся рождає ; Во Вифлеємі нині новина / оброб. О. Кравців-Барабаш. — Стижевська М. Фантазія на тему української
народної пісні. — Жульєва Л. Фантазія : Зозуленька ; Концертна п'єса "Косарі".
230. Фільц Б. М. Концерт для фортепіано з оркестром : клавір : [для студ.
серед. та вищ. навч. закл. / Б. Фільц ; ред. і авт. вступ. ст. О. Рапіта] ; Львів. нац.
муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України. — Тернопіль : Астон, 2010. — 99, [1] с. : портр. ;
29 см. — Авт. зазначено на обкл. — Вид. коштом авт. — 300 пр. — ISВN 978-966308-385-8. — [2011-172 Н].
231. Фільц Б. М. Фортепіанні твори для дітей / Богдана Фільц ; [упорядкув.
О. Німилович]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2011. — 26, [1] с. : портр. ; 30 см.
— Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-2248-75-3. — [2011-243 Н]
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Зміст: Карпатський етюд ; Гра в м'ячик ; На дитячій залізниці ; Забута лялька ;
Мальована сопілочка ; Колискова ; Пісня бабусі ; Полька ; Поетичний настрій.
232. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 1-й кл. / [ред.-упоряд. Б. О. Милич]. — К. : Муз. Україна, 2011. — 77, [3] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISМN М-707502-12-9.
— [2011-209 Н].
233. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 2-й кл. / ред.-упоряд. Б. О. Милич. — К. : Муз. Україна, 2011. — 77, [3] с. ; 29 см. — 750 пр. — ISMN 979-0-70752715-3. — [2011-094 Н]
Зміст: Шуман Р. Марш. — Майкапар С. Метелик. — Беркович І. На узліссі. —
Чайковський П. Старовинна французька пісенька ; Хвороба ляльки. — Моцарт В. А.
Алегро. — Гречанінов О. Вальс. — Дваріонас Б. Прелюдія. — Рамо Ж. Менует : у
формі рондо. — Сігмейстер Е. Марш. — Металліді Ж. Горобчикам холодно. —
Геворкян Ю. Образили. — Щуровський Ю. Український танець. — Шостакович Д.
Сумна казка ; Шарманка. — Ціполі Д. Менует. — Хачатурян А. Скакалка. — Рибицький Ф. Кіт і миша. — Некрасов Ю. У лісі. — Коломієць А. Український танець. — Гайдн Й. Менует — Косенко В. Скерцино. — Любарський М. Танцювальна. — Барток Б. П'єса на угорську народну тему. — Українська народна пісня / оброб. М. Любарського. Поліфонічні твори: Перселл Г. Арія. — Юцевич Є. Канон. —
Щуровський Ю. Канон. — Бах Й. С. Менует ; Полонез ; Волинка. — Гендель Г. Ф.
Менует ; Сарабанда. — Кореллі А. Сарабанда. — Фрескобальді Д. Канцона. —
Хміль лугами : укр. нар. пісня. Сонатини, варіації: Бетховен Л. Сонатина. — Беркович І. Світлячок : грузин. нар. пісня : варіації. — Гедіке О. Тема з варіаціями. —
Діабеллі А. Сонатина. — Любарський М. Варіації на тему російської народної пісні.
— Сільванський М. Варіації на тему української народної пісні. — Клементі М. Сонатина ; Етюди: Гедіке О., Беркович І., Сорокін К., Шітте Л., Гречанінов О., Лемуан А.,
Черні К., Гурлітт К. Ансамблі: У сусіда біла хата : укр. нар. пісня / оброб. І. Берковича. — Моцарт В. А. Симфонія соль мінор : фрагмент з ч. 1. — Прокоф'єв С. Петя
і Вовк : фрагмент із симф. казки.
234. Фортепіано : учб. репертуар дит. муз. шк. : 3-й кл. / ред.-упоряд. Б. О. Милич. — К. : Муз. Україна, 2012. — 73, [2] с. ; 29 см. — 1 000 пр. — ISMN 979-0707527-20-7. — [2012-042 Н]
Зміст: Поліфонічні твори ; Сонатини варіації ; П'єси.
235. Шолом алейхем! : євр. пісні та клезмер. танцюв. мелодії в оброб. для фп.
Ч. 1 / оброб. та упорядкув. Р. Михайловської, Л. Жульєвої. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2012. — 63 с. ; 29 см. — Текст та назва тит. арк. парал. укр., рос. —
ISMN 979-0-707579-46-6. — [2012-129 Н]
Зміст: Шолом алейхем ; Кол а олам кулом ; Елімелех ; У маленькій пічці ; Ціпціп ; Наспів ; Сім сорок ; Хай буде субота ; Бублички ; Святкові дні ; Єврейська їжа ;
Іцик одружився ; Колискова з репертуару Л. Гранде ; Тумбалалайка ; Тунда ; Свято ;
Сваха ; Танцювальна ; Квартирна плата ; Лиш ребе заспіває ; Абі газунд ; А мені
мама говорила ; Крихта щастя ; Пісенька в єврейському дусі ; Хопкіле ; Містечко
Бельц ; Їде Йошка в армію ; Старости йдуть ; Веселий день ; Весільний танець ; Голуба куля ; Веселий кравець ; Спи ж, моя пташко ; Клезмерська танцевальна ; Для
мене ти найкраща ; Улюблена сестра ; Маргаритки ; Хава Нагіла ; Варенички ;
Чірібім-чірібом ; Ось вирішив кравцем я стати ; Купіть цигарки ; Коломийка ; Я так
тебе люблю ; Зелена кузина ; Лехайм : (Євреї, щастя вам!) ; Чарочка вина ; Хатиква :
(Гімн Ізраїля).
236. Якименко Ф. С. (1876—1945). Українська фортепіанна музика. Частина 3 :
пед. репертуар для дітей та юнацтва : навч. посіб. / [Ф. Якименко, В. Костенко, Ф. На131

дененко ; упоряд.: Т. М. Завадська, О. С. Козачук] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Муз. Україна, 2010. — 178, [4] с. ; 29 см. — (Серія "Забуті імена"). —
Авт. зазначено у змісті. — Зб. містить твори комп., що не є співавт. — 500 пр. —
ISMN 979-0-707527-12-2. — [2011-093 Н]
Зміст: Якименко Ф. Фантазія : ор. 26 ; Примхи моря : ор. 27, № 1 ; Мрії на березі моря : ор. 27, № 2 ; Маріонетка : ор. 27, № 3 ; Три ідилічні танці : ор. 35 ; З циклу
"Розповідь мрійливої душі" : ор. 39: На березі озера. Сільський пейзаж. Сутінки. На
воді. Стомлений пілігрим. На вільному повітрі. Садок спить ; Десять прелюдій : ор
46 ; Три п'єси : ор. 48 : 1. Багатель ; 2. Вечірня мелодія ; 3. Весняні мрії.— Косенко
В. Два етюди: ор. 10 : Етюд-імпресія № 4 ; Етюд-експресія № 6. — Надененко Ф.
Вибрані твори: Поема ; Сюїта у формі старовинних танців : Прелюд-токата ; Гавот ;
Павана ; Сарабанда ; Менует ; З циклу "Танцювальна сюїта": Оберек : (мазурка) ;
Вальс.
237. Ярославенко Я. (1880—1958). Коляди для фортеп'яно : [з надпис. текстом] /
Ярослав Ярославенко. — Львів : Свічадо, 2011. — 15, [1] с. : портр. ; 29 см. — На 4-й с.
обкл. авт.: Ярослав Ярославенко (Вінцковський). — ISВN 978-966-395-456-1. —
[2011-115 Н]
Зміст: Бог предвічний : "Прийшов днесь із небес..." ; Нова радість стала ; Бог ся
рождає ; Радуйся люде враз ; Дар нині пребогатий ; Дивная новина ; Вселенная веселися! ; Видів Бог : "... Сотворитель..." ; Всі разом ; Новая радість ; Радість нам ся
явила ; Херувимів збір ; Небо і земля ; Возвеселімося всі разом нині ; Нині Адаме ;
Во Вифлеємі.

3.3.1.3. Гармоніка, баян, акордеон
238. Баян на концертній естраді = Accordion on the consert stage. Вип. 9 / упорядкув. та муз. ред. А. Семешка [та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. —
47, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707579-50-3. — [2012-109 Н]
Зміст: Мушель Г. Прелюдія і фуга пам'яті Алішера Навої. — На Юн Кін О.
Маленький романтичний триптих. — Дікусаров В. Роздум. — Семенов В. Віщий
сон. — Рід Л. Прощальний вальс / оброб. А. Білошицького. — Войтенко С. Одкровення. — Дініку Г. Весняний хоровод / оброб. М. Кацуна.
239. Баян на концертній естраді = Accordion on the consert stage. Вип. 10 / упорядкув. та муз. ред. А. Семешка [та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. —
55, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707579-51-0. — [2012-110 Н]
Зміст: Платті Дж. Соната ля мінор. — Паганіні Н. Каприс № 15. — Бизов А.
Сонатина мі мінор. — Аст'єр А. Фантазія мі мінор. — Золотарьов В. Рондокапрічіозо. — Новіков В. Циганський парафраз.
240. Власов В. П. П'ять поглядів на країну ГУЛАГ = Five sights on country
GULAG. [Вип. 1] : для баяна (акордеона) / Віктор Власов. — Тернопіль : Навч. кн.—
Богдан, 2012. — 24, [1] с. ; 29 см. — На обкл. у підзаг.: Панорама сучас. репертуару
для баяна (акордеона). — ISBN 966-692-477-3. — [2012-035 Н]
Зміст: Зона ; Піший етап ; Блатні ; Лісоповал ; Пахан і Шістка.
241. Дорохін В. Г. Вивчення поліфонії в класі акордеона: питання теорії та практики : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Дорохін ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи
Гоголя. — Ніжин (Чернігів. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — 101 с. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 100—101 (23 назви). — 300 пр. — ISBN 978-617-527-044-8. — [2012-082 Н]
Зміст: Бах Й. С. Арії ; Ніжна мелодія ; Буре ; Менуети ; Хорал ; Полонези ; Сарабанди ; Жиги ; Прелюдія мі мажор. — Бах Ф. Е. Полонез ; Афетуозо. — Бах В. Ф.
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Ламенто ; Алегро ; Фуга. — Альбрехтсберг Й. Фуга. — Шишаков Ю. Прелюдія і
фуга ; Фуга. — Бартон Д. Токата і фуга. — Бойс В. Фантазія і фуга.
242. Дрижаков В. А. Концертні етюди : для баяна та акордеону на різні види
виконав. техніки : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Дрижаков,
І. Дьяченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. — К. : НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 2012. — 66 с. : іл., портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 65 (18 назв).
— 300 пр. — ISMN M-9007036-5-1. — [2012-018 Н]
Зміст: Дрижаков В. Етюд-вальс : (e-moll) ; Етюд-вальс : (D-dur) ; Етюд :
(c-moll) ; Етюд-танець : (d-moll) ; Етюд : (a-moll) ; Етюд у стилі рок-н-рол : (C-dur) ;
Токата : (d-moll) ; Інтермецо : (c-moll) ; Поема : (e-moll). — Дьяченко І. Весняний
ескіз : (E-dur) ; Експромт : (e-moll) ; Скерцо : (As-dur). Методичні поради.
243. Естрадно-джазові п'єси для баяна (акордеона). Вип. 2 / виконав. ред. та
впорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 39, [1] с. ; 29 см.
— ISМN 979-0-707579-36-7. — [2011-171 Н]
Зміст: Якушенко І. Сільські музиканти / перекл. В. Дульова. — Фроссіні П.
Прекрасна квітка. — Мачлер-Арт Ван Дамм Р. В образі. — Боуель Е., Руссін Д.
La Vicieuse. — Базеллі Д., Россі Д. Piccolo-Rag ; Mazurka en zig zag — Астьер А.
Буря : La Tempete. — Ларкандже М. і Р. Великий вальс.— Лодж Г., Дейро П. Спокуса. — Тювері Д., Ушаков В. Пікколіна : (вальс).
244. Естрадно-джазові п'єси для баяна (акордеона). Вип. 3 / виконав. ред. та
впорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 39, [1] с. ; 29 см.
— ISМN 979-0-707579-44-2. — [2012-013 Н]
Зміст: Піццігоні П. Світло й тіні : вальс-мюзет. — Абреу Е. Тіко-тіко : самба /
оброб. К. Кароцца. — Фросіні П. Веселий кабальєро : пасодобль ; Марипозіта : болеро.
— Гершвін Дж., Дульов В. Я відчуваю ритм. — Маньянте Ч. Венеціанський карнавал.
245. Естрадно-джазові п'єси для баяна (акордеона). Вип. 4 / виконав. ред. та
впорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 39, [1] с. ; 29 см.
— ISМN 979-0-707579-43-5. — [2012-014 Н]
Зміст: Табандис М., Бажилін Р. Вальс-мюзет. — Арт ван Дам, Лонгфрем Г.
Бугі-Вугі Арта ; Очі чорні. — Лапейє Ж., Астьєр А. Осіння ностальгія : вальс. —
Музикіні А., Гальяно Р. Пісня для Джо. — Керн Дж. Дим. — Фіна Дж., Галла-Ріні Е.
Джмелине Бугі. — Матос Родригес Г., Драбек К. Кумпарсіта : для 2-х акордеонів.
246. Естрадно-джазові п'єси для баяна (акордеона). Вип. 5 / виконав. ред. та
впорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 39, [1] с. ; 29 см.
— ISМN 979-0-707579-41-1. — [2012-015 Н]
Зміст: Россі Ж., Астьєр А. Акордеон-Рег. — Базеллі Д., Гальяно Р. Маленький Мюз. — Фросіні П. Любовні усмішки : концерт. танго. — Томейн К. Шокуючий вальс. — Харт Л., Роджерс Р. Голубий місяць. — Тізол Х., Елінгтон Д. Караван. — Кориган Л., Петров С. Кукарача.
247. Естрадно-джазові п'єси для баяна (акордеона). Вип. 6 / виконав. ред. та
впорядкув. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 40, [3] с. ; 29 см.
— ISМN 979-0-707579-40-4. — [2012-016 Н]
Зміст: Вальс : на тему пісні М. Блантера "В городском саду" / оброб. В. Новікова. — Норбакк П. Мить екстазу : танго. — Ваше Е., Пегурі Ч. Тріолі. — Родрігес М.,
Маньянте Ч. Кумпарсита : танго. — Шендерьов Г. Імпровізація : на тему К. Вайля
"Меккі-ніж". — Гальяно Р. Вальс Марго. — Оржеховський Е., Петров С. Сонячні
окуляри.
248. Михайлів О. І. Твори для баяна та акордеона / Олександр Михайлів. —
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. — 95, [1] с. : портр. ; 29 см. — 550 пр. — ISВN 978966-07-1912-5. — [2011-114 Н]
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Зміст: Мачлер-Арт Ван Дамм Р., Михайлів О. Дитяча сюїта : 1. До школи.
2. Невивчений урок. 3. Шкільна перерва. 4. Лінивий учень. 5. Канікули. 6. Відпочинок на природі ; Весняний вальс ; Сумний мотив ; Вальс Богдана ; Стец : (румба) ; На вулиці ; Вальс : "Апельсин" ; Елегія ; Вальс "Наталі" ; Неправильний вальс ;
Етюд. — Сорока В., Михайлів О. Весела кадриль ; Обробки для баяна О. Михайліва: Українські народні пісні: Ой устану ранесенько ; Горіла сосна. — Eine
Frau : das Potpourri nach alte Melodien. — Красєв Є. Ялинка. — Некрасов В. Ноченька : (із репертуара Тіни Кароль). — Матюк В. На небі зірка : (колядка). — Колядки:
В Вифлеємі новина ; А Пречиста Діва по світу ходила ; Добрий вечір тобі. — Шольц В.
Вишукана мелодія : (Sehnsuchtsmelodie). — Хек Р., Кьоте Г., Лінденфельдер Х.
Надін. — Оттер Г. Einmal woll'n wir gluecklich sein : (Ми будемо колись щасливими) ; Три червоних троянди : (Drei rote Rose) : Valse. — Voskuylen H. Zola ; In deinen
Augen : В твоїх очах / транскр. для акордеона О. Михайліва. — Lauange M. La Valse
a Momo. — Paoano B., Trognee R. Retour des Hirondelles / оброб. для баяна Б. Гурана,
О. Михайліва. — Шевчук І. Величальна Святому Миколаю / транскр. для акордеона
О. Михайліва. — Tauber W. Tango "Casino" / транскр. для акордеона О. Михайліва.
— Засвітились зіроньки / оброб. для акордеона О. Михайліва.
249. Олексів Я. В. Концертні твори для баяна. Вип. 1 / Ярослав Олексів. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 37, [2] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707579-59-6.
— [2012-118 Н]
Зміст: Елегія ; Одкровення ; Токата ; Соната-балада ; Let's run in Jazz ;
У настрої джазу.
250. Салій В. С. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста на
прикладі "Дитячого альбому баяніста (акордеоніста)" : навч. посіб. / Володимир
Салій ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. нар. муз.
інструм. та вокалу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. — 38 с. : іл., портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707525-00-5. —
[2012-090 Н]
Зміст: Сонячний вальс ; Прогулянка ; Смуток ; Наввипередки ; Вальс осені ;
Танок ; Роздум ; Полька-витинанка ; На відпочинку ; Танець осіннього листя ; На
ковзанах ; Веселий поні.
251. Французька легка музика : (вар'єте) для акордеона (баяна) / упорядкув.
П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 33, [2] c. : табл. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707579-49-7. — [2012-060 Н]
Зміст: Лоренцоні Б. Isula di sognu. — Вершурен А., Денонсен Р. Вальс для
мого акордеона. — Ніколі Ж. Сеньоріта Розіта : пасодобль. — Ферреро М. Втікач :
вальс. — Пейроннін Ж. Акордеон-самба ; Фантазія : полька. — Гардоні Ф. Швидка.
— Вершурен А. Ніжність : вальс. — Мурена Т., Шанзоль Ж. Прощавай, Севільє.
— Трабукко Р., Дену М. Моя альзаська троянда. — Мурена Т., Бальді А. Сігула :
пасодобль. — Хуард А. Альгамбра.— Хамель Ж. Кришталеві намистини : фантазіяполька.

3.3.1.5. Навчальні та інструктивні видання
для клавішних інструментів
252. Барвінський В. О. (1888—1963). Варіації-мініатюри на тему української
народної пісні : навч. посіб. із курсу "Основ. муз. інструм. (фп.)" / Василь Барвінський ; [ред.-упоряд. О. Німилович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка.
— Дрогобич (Львів. обл.) : Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. — 30 с. ;
29 см. — (Університетська бібліотека). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. —
ISMN 979-0-707525-02-9. — [2012-080 Н].
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253. Береза А. В. Виконавська підготовка баяніста — майбутнього вчителя музики : [навч.-метод. посіб. для студ. муз.-пед. ф-тів вищ. навч. закл.] / А. В. Береза,
Б. І. Нестерович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т педагогіки, психології і мистецтв, Каф. музикознав. та інструм. підготов. — Вінниця :
Фірма "Планер", 2012. — 323 с. : табл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 321—323
(46 назв). — 100 пр. — ISMN 979-0-900-7084-0-3. — [2012-083 Н].
254. Береза А. В. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі
самостійної роботи : навч.-метод. посіб. / А. В. Береза, Б. І. Нестерович. — Вінниця :
Нова кн., 2011. — 175 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 172—173. — 300 пр. —
ISМN 979-0-707505-58-8. — [2011-091 Н]
Зміст: Грубер Р. Свята ніч : "... тиха ніч..." / оброб. для баяна А. Берези, Б. Несторовича. — Хора цинцаридор : молд. нар. танець. — Колесса Ф. Школярський
гімн : "Школяре, школяре!.." / оброб. А. Берези. — Гей, розвивайся, дуб зелененький : укр. нар. пісня / оброб. А. Берези. — Вечір надворі : укр. нар. пісня / оброб.
К. Скорохода. — Верменич В. На калині мене мати колихала : укр. нар. пісня / оброб. Б. Несторовича. — Кину кужіль на полицю : укр. нар. пісня / за М. Корецьким ;
оброб. Б. Несторовича. — Вийди, вийди, сонечко ; Галя по садочку ходила : укр. нар.
пісня / перекл. А. Берези. — Ірадьє С. Голубка : "Когда из родной Гаваны..." / рос.
текст Т. Сікорської. — Заремба В. Дивлюсь я на небо / сл. М. Петренка. — КосАнатольський А. Коли заснули сині гори : "Ніч над Карпатами..." / сл. авт. —
Швець В. Красуня Вінниця : "Вінниця, Вінниця — сяє водограй..." / сл. Б. Землякова.
— Даргомижський О. Мне грустно : "... потому что я тебя люблю..." / сл. М. Лермонтова. — Шашкевич А. Ой ти, ніченько : "... чарівниченько..." / сл. Д. Луценка. —
Майборода П. Пісня про рушник : "Рідна мати моя..." : з к/ф "Літа молодії" /
сл. А. Малишка ; оброб. для баяна В. Ткаченка. — Журбін А. Планета детства :
"Нам вспомнится не раз та добрая планета..." / сл. П. Синявського ; перекл. А. Берези. — Ой літає соколонько : укр. нар. пісня / оброб. Г. Верьовки ; сл. А. Малишка. —
Папаїка В. Тополинка : "Встилає землю тополиний сніг..." / сл. М. Чорного. — Шуберт Ф. Серенада : "Песнь моя летит с мольбою..." / сл. Л. Рельштаба ; пер. Н. Огарьова. — Дубравін Я. Вальс : "Когда-то средь шумного бала..." / сл. В. Суслова. —
Степаненко М. Вертайтесь! : "... до своєї мови..." / сл. Д. Павличка. — Стеценко К.
Вечірня пісня : "Тихесенький вечір на землю спадає..." / сл. М. Самійленка ; перекл.
О. Денисова. — Блантер М. Черноглазая казачка / сл. І. Сельвинського. — Барвінський В. Бог предвічний : (галицька) / перекл. А. Берези. — Філіпенко А. Вічний
вогонь : "Ми у тихий парк ходили..." / перекл. А. Берези. — Дремлюга М. Пісня про
школу : "Мама двері відчиня..." / сл. Т. Масенка ; перекл. А. Берези. — Зоре моя
вечірняя / сл. Т. Шевченка. — Ой під вишнею : укр. нар. пісня ; Добрий вечір тобі ;
Нова радість стала / за К. Стеценком.
255. Власов В. П. Педагогічний репертуар баяніста : навч. посіб. / Віктор Власов ; ред.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка, Рада молодих вчен. — Дрогобич (Львів. обл.) : Дрогобиц. держ. пед.
ун-т ім. І. Франка, 2011. — 45 с. ; 30 см. — (Університетська бібліотека). —
Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. — 300 пр. — ISMN 979-0-707525-01-2. —
[2012-089 Н]
Зміст: Джазова сюїта для баяна : імпровізація ; Боса нова ; Танцювальний ескіз ;
Мелодія ; Зимовий ескіз ; Запрошення до танцю ; П'єса у формі французького вальсу.
256. Серотюк П. Ф. Баян. Азбука віртуоза = Баян. Азбука виртуоза : навч.
посіб. для юних баяністів / Петро Серотюк. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011.
— 47 с. : табл. ; 30х21 см. — Текст парал. укр., рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
ISВN 978-966-10-1983-5. — [2011-137 Н]
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257. Троянова О. В. Нотна читанка : метод. рек. для роботи з початківцями у
класі фп. / Олена Троянова. — Вінниця : Нова Кн., 2012. — 91 с. : портр. ; 29 см. —
300 пр. — ISMN 979-0-707505-59-5. — [2012-074 Н]
Зміст: Корганов Т. Гама-вальс. — Фібіх З. Алегро. — Здравствуй, гостья Зима / оброб. Римського-Корсакова М. — Брамс Й. Колискова / перекл. Є. Денисова.
— Крижановський Д. Реве та стогне Дніпр широкий. — Бетховен Л. Бабак. — Кюї Ц.
П'ятиклавішна п'єса. — Металліді Ж. Марш невмілих музикантів. — Кравченко В.
Вальс : зі зб. "Малюнки дитинства". — Симонян Н. Полька Хоттабича. — Шуберт Ф.
Вальс. — Тактакішвілі Ш. Розрада. — Хренніков Т. Как соловей о розе. — Мендельсон Ф. На крилах пісні / перекл. А. Кедрової.

3.3.2. Смичкові інструменти
3.3.2.1. Скрипка
258. Присухін М. І. Популярні твори для скрипки і фортепіано / Модест Присухін. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 51, [1] с. ; 29 см. — ISМN 979-0707579-23-7. — [2011-140 Н]
Зміст: Фантазія на тему старовинного романсу "Очі чорні" ; Варіації на тему
пісні І. Білозіра "Весілля" ; Варіації на тему мелодії "Циганочка" ; Варіації на тему
традиційної єврейської мелодії "Хава-Нагіла" ; Довільна обробка твору А. Маландо
"Танго" ; Довільна обробка традиційної єврейської мелодії "Драбина Якова".
259. Шимановський К. (1882—1937). Твори для скрипки і фортепіано / Кароль Шимановський. — К. : Муз. Україна, 2012. — 96 с. : портр. ; 34 см + 1 партит.
(32 с.). — (Бібліотека Польського інституту у Києві). — На 3-й с. авт.: Кароль Шимановський (Корвін-Шимановський). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. —
ISMN 979-0-707527-22-1 (у паліт.). — [2012-095 Н]
Зміст: Соната d-moll : ор. 9 ; Ноктюрн і Тарантела : ор. 28 № 1, 2 ; Міфи : три
поеми : ор. 30 : 1. Джерело Аретузи. 2. Нарцис. 3. Дріади і Пан ; Три каприси Паганіні : № 20, № 21, № 24 / транскр. К. Шимановського ; скрип. ред. та аплікат. П. Коханьського.

3.3.2.2. Альт
260. Паганіні Н. (1782—1840). 24 каприси для скрипки соло : навч. посіб. [для
вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Н. Паганіні ;
транскр. для альта С. В. Кулакова. — К. : НМАУ, 2011. — 124, [1] с. : портр. ; 30 см.
— 300 пр. — ISMN M-707-519-01-1. — [2012-020 Н].

3.3.2.3. Віолончель
261. Ланюк Ю. Є. Сучасні тенденції еволюції віолончелі як солюючого та ансамблевого інструменту : (короткий метод.-іст. екскурс) : навч. посіб. / Юрій Ланюк ;
М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів : Сполом,
2012. — 143 с. ; 29 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ISBN 978-966665-697-4. — [2012-123 Н]
Зміст: Чотири етюди : для віолончелі соло ; Каденції до віолончельного Концерту C-dur Й. Гайдна : (Hob. VIIb: 1) Соната чекання : для віолончелі, фп. та чотирьох мелод. голосів (хору або магніт. запису) ; "Academia viva!" : для анс. віолончелістів, двох контрабасів, арфи, фп. та ударних.
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3.3.2.6. Навчальні та інструктивні видання
для смичкових інструментів
262. Горохов О. М. (1927—1999). Техніка Паганіні : технол. посіб. для швидкого та якісного освоєння текстів скрипкових концертів Паганіні : [навч.-метод.
посіб.] для студ. вищ. навч. закл. / Горохов О. М. ; упоряд. Козін В. В. ; Нац. муз.
акад. ім. П. І. Чайковського, Каф. скрипки. — К. : КІМ, 2011. — 159 с. : портр. ;
30 см. — 300 пр. — ISMN M-9007040-3-0. — [2012-023 Н].
263. Лаптева А. М. Занимательные уроки игры на скрипке. В 2 ч. : с прилож.
клавиров. Ч. 1 : Клавир : [учеб. пособие] : для дошкольников и учащихся мл. кл. /
Анна Лаптева. — Одесса : Астропринт, 2011. — 57 с. : портр. ; 29 см. — 300 экз. —
ISМN 979-0-9007034-4-6. — ISМN 979-0-9007034-7-7 (ч. 1). — [2011-135 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.
— 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.
264. Лаптева А. М. Занимательные уроки игры на скрипке. В 2 ч. : с прилож.
клавиров. Ч. 2 : Партия скрипки : [учеб. пособие] : для дошкольников и учащихся
мл. кл. / Анна Лаптева. — Одесса : Астропринт, 2011. — 59 с. : ил., портр. ; 29 см. —
300 экз. — ISМN 979-0-9007034-4-6. — ISМN 979-0-9007034-6-0 (ч. 2). — [2011-136 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, під 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) /
137

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. — Римский-Корсаков 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. — 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
265. Гітара : [хрестоматія муз. творів : 2-й кл. (шестиріч. навчання)] / авт.-упоряд.:
К. Чеченя, А. Бойко. — К. : Муз. Україна, 2011. — 77, [3] с. ; 29 см. — 750 пр. —
ISMN M-979-0-707527-14-6. — [2011-076 Н]
Зміст: Твори композиторів XVI—XIX ст.: Агуадо Д. Мазурка. — Адріансен Е.
Англійський бранль. — Невід. авт. Пустеля Вілсона ; Танець ; Куранта ; Гарні квіти.
— Бах Й. С. Арія. — Гайдн Й. Менуєт. — Діабеллі А. Алеманда. — Калатауд Б.
Дивертисмент. — Каркассі М. Вальс. — Карозо Ф. Віланела. — Каруллі Ф. Полонез ; Екосез. — Каттінг Ф. Куранта. — Лозі Й. А. (Лозенталь) Капрічіо та Гавот : з
Партити ля-мінор. — Майкапар С. Канон. — Мертц К. Адажіо. — Мілано Ф. да.
Фантазія. — Моліно Ф. Модерато. — Ронкаллі Л. Менует. — Роч П. Вальс. —
Сагрерас Х. Прелюд. — Санз Г. Три іспанські танці : Еспаньолета ; Павана ; Парадетас. — Сор Ф. Вальс. — Шуберт Ф. Колискова. Твори композиторів XX—XXI ст.:
Барток Б. Менует. — Бєльський Б. Румба. — Бойко А. Полька ; Сумний вальс. —
Гедіке О. Сарабанда. — Затинченко О. Полька ; Слоненя. — Кардосо Х. Лауріта.
— Козлов В. З неба впала зіронька. — Куликовська В. Марш. — Ліннеман М.
Викрадення курки. — Пірумов О. Маленька інвенція. — Терещенко В. Вальс метеликів. — Флейтман М. Зозуля. — Черепович О. Колискова. — Чеченя К. Марго ;
Крок назустріч ; Початок року ; Квартовий рок ; Просто блюз. — Шевченко Ю. Кружляють сніжинки : з "Новорічної сюїти". — Шошин І. Раз, два, три, чотири, п'ять...
Українські народні пісні: Повій, вітре, на Вкраїну / оброб. А. Бойко ; По садочку
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ходжу / оброб. О. Гаманіна ; Дощик, дощик / оброб. С. Самоткіна ; Ой у гаю, при
Дунаю ; Ой за гаєм, гаєм / оброб. К. Чечені ; Карпатський танець ; Львівський
штаєрек / оброб. О. Вінницького. Народні пісні: А калі ж той вечар : білоруська /
оброб. О. Копенкова ; Среди долины ровныя : російська / оброб. О. Іванова-Крамського ; Подгорка : рос. танцювальна / оброб. Ю. Шевченка ; О, мамо моя люба :
італ. мелодія / оброб. Ю. Поврозняка ; Ла бамба : мексиканська ; Лампа Едісона :
американська ; Біжіть за мною, маленькі песики : ковбойська пісня ; Вантажний потяг : традиційний амер. блюз / оброб. К. Чечені. Етюди: Баєв Є., Бойко А., Вовк В.,
Джуліані М., Сор Ф., Шевченко Ю. Ансамблі: Як ви хочете : нар. пісня з Леона /
оброб. Е. Торлаксона. — Кюфнер Й. Алегрето. — Ліннеман М. Хуа Мулан, молода
та рішуча. — Рєхін І. У мене гарний настрій. — Вєтушко С. Мій друг Карлсон. —
Крилатов Є. Колискова Ведмедиці : з м/ф "Умка" / оброб. О. Черепович.
266. Методика быстрого обучения игре на шестиструнной гитаре / [авт.-сост.
Иванников Т. П.]. — Донецк : Агентство Мультипресс, 2006. — 94, [1] c. : ил., табл. ;
29 см. — На обл.: Играем на гитаре. — 3 000 экз. — ISBN 966-519-101-2. —
[2012-056 Н].
267. Пендыщук Ю. И. Классическая гитара : сб. пьес и анс. для юных гитаристов : [для шестиструн. гитары]. Вып. 1 / Юрий Пендыщук. — Винница : Нова Кн.,
2011. — 27 с. : портр. ; 30 см. — На обл. в подзаг.: Кантри, соул, блюз, рок. — На 4-й с.
обл. авт.: Пендыщук Юрий Иванович (Юрий Красин). — 300 экз. — ISMN 979-0707505-70-0. — [2012-032 Н]
Содерж.: Для одной гитары и ансамбля гитар: Nothing else matters : из репертуара группы "Metallica" ; Blackberry blossom : пьеса в стиле "Кантри" ; Sera de Dios :
из репертуара группы "Erreway". — Пендыщук Ю. Грустная песня ; Луч света. —
Moore G. Story of the blues. — Ford R. Cannonbal shuffle / перелож. Ю. Пендыщука.
268. Циба А. П. Пісні рідного краю : укр. нар. пісні в оброб. для шестиструн.
гітари, тексти та акорди / [оброб.] А. П. Циба. — Хмельницький : Поділля, 2011. —
60, [3] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISВN 978-966-8261-68-8. — [2011-203 Н]
Зміст: Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка. — Івасюк В. Червона
рута / сл. авт. — Мозговий М. Моя земля / сл. авт. — Горчинський А. Мамина черешня /сл. М. Луківа. — Білаш О. Два кольори / сл. Д. Павличка. — Майборода П.
Пісня про рушник ; Київський вальс / сл. А. Малишко. — Верменич В. Чорнобривці / сл. М. Сингаївського. — Михайлюк В. Черемшина / сл. М. Юрійчука. —
Шамо І. Києве мій / сл. Д. Луценка. — Сабадаш С. Марічка / сл. М. Ткач. — Богачук О. Тиша навкруги / сл. авт. — Лепкий Б. Час рікою пливе / сл. авт. — Яким Л.
Ой смереко / сл. авт. — Савицький Р. Гуцулка Ксеня / сл. авт. — Балема М. Козацькому роду нема переводу / сл. М. Ваньо і П. Карася. — Циба А. П. Фантазія на
теми українських народних пісень. Українські народні пісні: Ой зелене жито ; Гей,
наливайте повнії чари ; Ти ж мене підманула ; Ой на горі два дубки ; Кущ калини ;
Ой, Марічко ; Чом ти не прийшов ; По садочку ходжу ; Коломийка ; Там, під
львівським замком ; Варенички ; Ніч яка місячна ; Їхали козаки із Дону додому ; Ой
у полі криниченька ; Коли б я мала крила орлині ; Ой у вишневому саду ; За нашим
стодолом ; Порізала пальчик ; Висить ябко, висить ; Ой там на горі ; Ой чорна я си
чорна ; Чорні очка як терен ; Розпрягайте, хлопці коні ; Їхав козак містом ; Над поточком : (Біла хмара, чорна хмара) ; Вечір на дворі ; Несе Галя воду ; Ой чий то кінь
стоїть ; Ой у вишневому садочку ; Ой під вишнею ; Ой поїхав за снопами ; Цвіте
терен ; Чорна я си чорна.
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269. Юний гітарист : навч. посіб. : 5-й кл. / упорядкув. та виконав. ред. П. Іванникова. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 55, [1] c. : портр. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707579-53-4. — [2012-062 Н]
Зміст: Перселл Г. Сюїта a-moll : Прелюдія ; Алеманда ; Куранта ; Сарабанда.
— Бах І. С. Largo i allegro assai : із сонати № 3 : для скрипки solo. — Джульяні М.
Sentimentale. — Мерц І. К. Ноктюрн. — Таррега Ф. Романтична сюїта : Аделіта :
(мазурка) ; Марія : (гавот) ; Марієтта : (мазурка) ; Пепіта : (полька) ; Розіта : (полька) ; Ізабель : (вальс). — Тепляков Є. Хмари у блакиті : із циклу "Вечорниці з гітарою" ; Ранок карнавалу : фантазія на мелодію Л. Бонда з к/ф "Чорний Орфей". —
П'яцолла А. Чао, Париже / ориг. оброб. П. Іванникова. — Гурін С. Танго. — Карлаш В. Пончо. — Леньяні Л. Каприс № 36. — Альберт Х. Каприс. — Тепляков Є.
Етюд : Ранок : із циклу "Вечорниці з гітарою". Ансамблі: Висотський М., Іванников П. Елегія. — Лаін Фієсте Д. Перуанський вальс.

3.3.3.4. Бандура
270. Бах Й. С. (1685—1750). Вісім маленьких органних прелюдій та фуг :
[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв усіх рівнів акредитації] /
І. С. Бах ; перекл. для бандури Л. Мандзюк. — Х. : Бровін О. В., 2011. — 55 с. ; 30 см.
— Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 400 пр. — ISВN 978-966-2445-17-6. — [2011-144 Н]
Зміст: Прелюдії та фуги: C-dur ; d-moll ; e-moll ; F-dur ; G-dur ; g-moll ; a-moll ; B-dur.
271. Боже, я молю за Україну : вок. та інструм. твори для бандури : навч. посіб. для
спец. 5.02020401 "Муз. мистецтво", спеціалізації "Нар. інструменти" / аранж. О. Крук ;
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. муз. уч-ще. — Рівне : Червінко А. В., 2009. —
141 с. : портр. ; 30 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-97043-1-3. — [2011-075 Н]
Зміст: Вокальні твори: Лисенко М. Місяцю-князю : "... Нічкою темною..." /
сл. І. Франка ; Пісня Одарки : "Ой на дубі листя січеться..." : з опери "Різдвяна ніч".
— Білаш О. Арія Сполоха : "Мій світ — це простори..." : з оперетти "Легенда про
Київ" ; Між нами спалено мости : "За літом осінь поспіша..." / сл. Т. Голобородько.
— Степовий Я. Гетьте, думи : "... ви хмари осінні!.." / сл. Л. Українки. — ГулакАртемовський С. Прилинь-прилинь : "... козаче мій..." : з опери "Запорожець за
Дунаєм". — Майборода Г. Гаї шумлять / сл. П. Тичини. — Дворський В. Біла криниця : "Встали, як роки липи і клени.." / сл. В. Третяка. — Кабалевський Д. На добраніч : "Кінчився день, нічка іде..." / сл. В. Вікторова. — Важовський Р. Вишивала
мати : "... вишивала..." / сл. О. Богачука. — Мельник В. Провесінь : "Розчесав вітер
косу вербі..." / сл. С. Бабія. — Кравчук П. Якби я чарівницею була / сл. А. Гончарук.
— Білик І. Хай живе надія : "Мріє росточок явором стати..." / сл. К. Гнатенка. —
Мозговий М. Зачаровані слова : "За твоїм веселим гаєм...". Українські народні
пісні: За що мене як росла я... ; Ой у полі могила / сл. Т. Шевченка ; Боже, я молю за
Україну : "Моя молитва нехай лине..." : молитва-сповідь ; Гаданочка : "Летів пташок
понад воду..." ; Мила моя, ненько. Інструментальні твори: Чайковський П. Баркарола. — Марчелло Б. Соната мі-мінор : (для бандури і фп.). — Рідінг О. Концерт сімінор у трьох частинах : (для бандури і фп.). — Дога Є. Сонет сі-мінор. — Білаш О.
Танець. — Данріє Ф. Водопад. Твори для ансамблю: Мельник В. Два віночки /
сл. Ф. Малицького. — Українські народні пісні: Через гору піду ; А мій милий
захворів : (жартівлива). — Хаггенс Т. Adagietto.
272. Залізняк М. В. Барвисті співаночки : робочий зошит : дод. до навч. посіб.
"Букварик для кобзарика" : [для студ. вищ. навч. закл.] / Марина Залізняк. — Вінниця : Нова кн., 2012. — 61, [2] c., [4] арк. іл. : іл. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0707505-63-2. — [2012-050 Н].
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273. Залізняк М. В. Букварик для кобзарика : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / Марина Залізняк. — Вінниця : Нова Кн., 2012. — 157, [1] c. : іл., табл. ; 29 см.
— Бібліогр.: с. 158 (28 назв). — 500 пр. — ISMN 979-0-707505-62-5. — [2012-051 Н]
Зміст: Пісні для бандури: Ходить хмаронька ; Ой на дубочку : "... ворона кряче..." ; А я, молода : "... на базар ходила...". — Філіпенко А. Ой весела дівчина Олена / сл. Т. Кукловської ; В мене стільки діла : "Лялечку маленьку вмию я раненько..." / сл. Т. Динченко ; Перший сніг : "З неба линуть зірочки..." / сл. Г. Бойко ;
Ялинка : "Прибрана ялиночка..." / сл. М. Познанської ; Танець осінніх листочків :
"Кленові листочки за вітром летять..." / сл. Л. Компанієць. — Загрудний А. Я у лісі
була / сл. В. М'ястківського ; А я у гай ходила / сл. П. Тичини ; Швець : "Я працюю,
як великий..." ; Ой росту я : "Я у мами вже велика..." / сл. В. Ладижця ; Чубатий соня : "Сонях виріс на ослоні..." / сл. В. Бойченка. — Кос-Анатольський А. Кептарик :
"Шию братику кептарик..." / сл. В. Ладижця. — Залізняк М. Жук танцює : "Що за
тупіт? Що за стук?.." ; Працьовите я дівчатко : "Я подвір'я підмітаю старанно мітлою..." / сл. авт. — Ведмедеря М. Через поле до млина ; Пас я гусенята : "Де зелена
грядка..." ; Березень : "По засніженій дорозі..." / сл. Л. Куліша-Зіньківа ; До танцю :
"В мене вишита сорочка..." ; Білка : "На горішині в садочку..." ; Якби школи не було :
"Якось вранці я проснувся..." ; Гуси-гусенята : "В ящику в бабусі вилупились гуси..." ; Вербичка : "... кіски розпустила..." ; Горобина і калина : "Дві подружки, дві
сестрички..." ; Козенятко : "Нам бабуся в подарунок..." ; На риболовлі : "До ставочка,
до ставочка..." ; Чи ж в принцеси я годжуся? : "Ой скажи мені, матусю, чи ж в принцеси я годжуся?.." ; Якщо миються хвостаті : "Вікна в сонячній заграві..." ; Подарунок для матусі : "Я заспіваю пісню голосну..." ; Я навчусь : "У нас сім'я невеличка..." ; Калина : "Посадили під вікном калину..." / сл. Н. Грицюк. — Павлюк А. Буду
космонавтом : "Мрію я, як підросту..." ; Першокласниця : "Перший, перший, перший
раз..." ; Чому? : "Чом мене веселе сонечко смішить?.." ; Підростай, Іванчику : "Од
порога рідного на усі боки..." / сл. Л. Савчук. — Островерхий І. Добре киці в кожушочку / сл. М. Пономаренка. — Дремлюга М. Настала зима : "Сніг-сніжок біленький..." / сл. М. Зірка. — Кишко Г. Осінь : "... радісна пора..." / сл. Л. Компанієць. —
Красива М. Рибка : "… плаває в водиці..." / сл. авт. — Янушкевич О. Бабусина
помічниця : "Мамина я доня, татусева зірочка..." ; Синові : "Засмутилася калина,
осипає цвіт..." / сл. М. Ясакової. — Хромушин О. Пісенька дівчинки : "Лев, лев,
левонько..." : з к/ф "Дівчинка і лев" / сл. Я. Алкіна. Пісні для ансамблю бандуристів
молодших класів: Рубальська Н. Добрий день, матусю Україно / сл. авт. — Ведмедеря М. Гопачок : "Чоботята-дріботята..." / сл. В. Ладижця ; Козачата : "Ми маленькі
козачата..." / сл. О. Яворської. — Левина З. Неваляшки : "Дин, дон, дили, дон!.." /
сл. З. Петрової. — Загрудний А. Щедрівочка : "Ми несем щедрівочку у будинки..." /
сл. С. Жупанина. — Вільгуцька О. Колисаночка : "Як співала мати колисаночку...". — Залізняк М. Український віночок : "У віночку нашім..." / сл. Л. Савчук ; Вербонька : "Чого стоїш, вербонько, над водою?.." / сл. авт. ; Танок : "Коло
хати, коло хати вишні зацвіли..." / сл. А. Загрудного ; Пісня про Батьківщину / сл. Л.
Сингаївської. — Ой під вишнею : "... під черешнею..." : укр. нар. пісня / оброб. М.
Залізняк. — Джоплін С. Регтайм кленового листа.
274. Лобода Т. М. Танці, солоспіви, ансамблі : пед. та концерт. репертуар бандуриста / Тетяна Лобода ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і
мистецтв. — К. : НАКККіМ, 2011. — 90, [1] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. —
ISМN 979-0-9007065-1-5. — [2011-242 Н]
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Зміст: Марш Надобридень : весіл. марш ; Танок Тетяна : сюжет. танок : із записів М. В. Лисенка : для дуету бандур ; Полька : танок ; Козачок : танок ; Софійчин
бігунець : танок ; Танок Швець : сюжет. танок ; Марш батькам : обряд. віват
батькам ; У Києві на Подолі / сл. Т. Г. Шевченка ; Ой гук, мати, гук : нар. козац.
пісня ; Бандуристе, орле сизий / сл. Т. Г. Шевченка / оброб. Я. Орлова ; перекл. для
бандури Т. Лободи. — Лобода Т. Пісня про Україну : "Над дніпровою сагою..." /
сл. Л. В. Забашти ; Вересневий ноктюрн : "Наснилося, що кличу вас до танцю..." /
сл. Н. Поклад ; Похідна : "Пара молодих, пара гнідих..." / сл. Л. Силенко ; Пісня березового гаю : "Ой не заберете..." : для флейти і бандури / сл. О. Венгренівського ;
Колискова : "Люляй, люляй, сину..." / сл. О. Лятуринської ; Горобина пісня : "Ой
зимно, морозочку, зимно..." / сл. М. Рочінь ; Музика : "Блукає музика по гаю..." /
сл. С. Бабайкіна ; Гімн сонцю : "Сонце на обрії, ранок встає..." / сл. О. Олеся ; Озовись, побратиме / сл. П. Гірника ; Наука селянина : "Я не пригадую собі твого
лиця..." : для голоса, синтезатора, бандури, барабана / аранж. О. Сологуб ; сл. М. Ревакович. — Сологуб О. Коники : "Візьміть мене, лебеді зоряні..." : для дуету бандур /
сл. О. Князенка ; Романс : "Падає, падає сніг..." / сл. М. Рачицького.
275. Лобода Т. М. Танці, солоспіви, ансамблі : пед. та концерт. репертуар бандуриста / Тетяна Лобода ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і
мистецтв. — К. : Майстер книг, 2011. — 90, [1] с. : портр. ; 30 см. — ISМN 979-09007072-0-8. — [2011-129 Н]
Зміст: Марш Надобридень : весіл. марш ; Танок Тетяна : із записів М. Лисенка ;
Полька ; Козачок : нар. танці ; Танок швець ; Марш батькам / оброб. Т. Лободи. — Лобода Т. Софійчин бігунець ; У Києві на Подолі ; Бандуристе, орле сизий / сл. Т. Шевченка ; оброб. Т. Лободи ; Ой гук, мати, гук : укр. нар. пісня ; Пісня про Україну :
"Над Дніпровою сагою..." / сл. Л. Забашти ; оброб. Я. Орлова ; перекл. для бандури
Т. Лободи. — Лобода Т. Вересневий ноктюрн : "Наснилося, що кличу Вас до
танцю..." / сл. Н. Поклад ; Похідна : "Пара молодих, пара гнідих..." / сл. Л. Силенко ;
Пісня березового гаю : "Ой не заберете в молодого серця..." / сл. О. Венгренівського ;
Колискова : "Люляй, люляй, сину..." / сл. О. Лятуринської ; Горобина пісня : "Ой
зимно, морозочку, зимно..." / сл. М. Рочінь ; Музика : "Блукає музика по гаю..." /
сл. С. Бабайкіна ; Гімн сонцю : "Сонце на обрії, ранок встає..." / сл. О. Олеся ; Наука
селянина : "Я не пригадую собі твого лиця..." : в супроводі синтезатора, бандури і
барабана / аранж. О. Сологуб ; сл. М. Ревакович ; Озовись, побратиме / сл. П. Гірника. — Сологуб О. Коники : "Візьміть мене, лебеді..." : в супроводі дуету бандур /
сл. О. Князенка ; Романс : "Падає, падає сніг..." / сл. М. Рачицького.
276. Мартинюк В. М. Твори для бандури : [соло та з фп.] / Валентина Мартинюк ; муз. ред. та впорядкув. С. Овчарової. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан,
2011. — 54, [1] с. : портр. ; 29 см. — На 4-й с. обкл. авт.: Мартинюк (Брондзя) Валентина Миколаївна. — ISМN 979-0-707579-28-2. — [2011-112 Н]
Зміст: Дощику, полини ; Прощальна мелодія ; Нитка Аріадни ; Con moto ; Фантазія на українську тему ; Інвенція ; Фуга на народну тему ; Хорал і фуга ; Алюзії на
українську народну тему.
277. Твори сучасних українських композиторів для бандури : концерт.-пед. репертуар / муз. ред. та упорядкув. Л. Мандзюк ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х. : Бровін О. В., 2012. — 87 с. ; 30 см. — 300 пр. — ISBN 978-9662445-47-3. — [2012-124 Н]
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Зміст: Ой на горі калина / оброб. А. Винокурова. — Калашник А. Два листочки / сл. авт. — Полєвіков І. Гей піду я в ті зелені гори / сл. Л. Українки. — Ольшевський В. Ой, здається — не журюся / сл. Л. Українки. — Данилюк М. Розкажи... : "... мені, як вітер..." / сл. Н. Гертер. — Грицун Ю. Весняний переполох : "Коли
сідає сонце — надходить темна ніч..." / сл. Т. Грицун. — Чухрай О. Зачаруй мої очі /
сл. Д. Луценка. — Горобченко О. Ненька : "Знов лечу до тебе у ві сні..." / сл. авт. —
Матвіїв Г. Імпровізація : на тему укр. нар. пісні "Взяв би я бандуру" — Сергієнко Г.
По садочку ходжу : варіації на тему укр. нар. пісні. — Міхеєв Б. Тараторка / перекл.
та аранж. Л. Мандзюк. — Алієва Е. Світанок на кобзарській гірці. — Грицун Ю.
Фантазія тиха і гучна : на тему укр. нар. пісні "Тихо над річкою". — Винокуров А.
Українські варіації. — Хмельницька Т. Музичний пейзаж "Іній".

3.3.3.5. Домра
278. Власов В. П. Твори для домри та фортепіано / Віктор Власов. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 46, [1] с. ; 29 см. — ISВN 978-966-10-1982-8. —
[2011-113 Н]
Зміст: Пантоміма ; Парафраза на українські теми ; Одеський дворик ; Басоостинато.
279. Дьяконенко Л. П. Граємо в ансамблі : зб. для домри (скрипки) з фп. / Лариса Дьяконенко. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2012. — 31, [1] c. ;
29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707507-26-1. — [2012-054 Н]
Зміст: Потяг ; Колискова ; Гопачок ; Прогулянка ; Жартун ; Клоуни ; Вальс ;
Романс ; Спомин ; Просто так.

3.3.3.7. Навчальні та інструктивні видання
для щипкових інструментів
280. Ефимова Н. В. Школа быстрого обучения игре на 6-струнной гитаре :
учеб. песен. репертуар, песенник, аккорды для гитары / Н. В. Ефимова. — Х. : Кн.
клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. —
221, [1] с. : ил., табл. ; 23 см. — 3 000 экз. (доп. тираж). — ISВN 978-966-14-1193-6.
— ISВN 978-5-9910-1496-0 (в пер.). — [2011-090 Н]
Содерж.: Вот кто-то с горочки спустился ; Живет моя отрада ; Когда б имел
златые горы ; Одинокая гармонь : "Снова замерло все до рассвета..." ; Песня верных
друзей : "Шел ли дальней стороною..." ; Течет ручей : "Вот и прошли года, но мы не
старые..." ; Королева : "Дым от сигарет, камера и свет..." ; Чистые пруды :
"У каждого из нас на свете есть места..." / авт. не указан. — Шевчук Ю. Что такое
осень : "... это небо..." / сл. авт. — Майданов Д. Вечная любовь : "Если однажды
горячее солнце..." ; Я возвращаюсь домой : "Сколько трасс и дорог..." / сл. авт.
281. Ефимова Н. В. Школа быстрого обучения игре на 6-струнной гитаре :
учеб. песен. репертуар, песенник, аккорды для гитары / Н. В. Ефимова. — Х. : Кн.
клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. —
221, [1] с. : ил., табл. ; 23 см. — 16 000 экз. — ISВN 978-966-14-1193-6. — ISВN 9785-9910-1496-0 (в пер.). — [2011-089 Н]
Содерж.: Вот кто-то с горочки спустился ; Живет моя отрада ; Когда б имел
златые горы ; Одинокая гармонь : "Снова замерло все до рассвета..." ; Песня верных
друзей : "Шел ли дальней стороною..." ; Течет ручей : "Вот и прошли года, на мы не
старые..." ; Королева : "Дым от сигарет, Камера и свет..." ; Чистые пруды :
"У каждого из нас на свете есть места..." / авт. не указан. — Шевчук Ю. Что
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такое осень : "… это небо..." / сл. авт. — Майданов Д. Вечная любовь : "Если однажды горячее солнце..." ; Я возвращаюсь домой : "Сколько трасс и дорог..." / сл. авт.
282. Чеченя К. А. Практичний курс освоєння сучасної технології гри на гітарі :
(гітарні перспективи) : [оригін. твори для гітари соло та анс. малих форм] : навч.
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Костянтин Чеченя ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 51, [1] с. :
портр. ; 30 см. — Назва обкл.: Гітарні перспективи. — 300 пр. — [2011-126 Н].

3.3.4. Духові інструменти
3.3.4.1. Дерев'яні
283. Демиденко М. В. П'єси для блок-флейти : [для учнів мол. кл. шк. естетич.
виховання] / Маргарита Демиденко ; Голов. упр. культури, туризму і охорони культ.
спадщини Чернігів. облдержадмін., Обл. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2011. — 51 с. : іл. ; 30 см. —
200 пр. — ISМN 979-0-707507-24-7. — [2011-201 Н]
Зміст: Вальс однієї лапки ; Песик образився ; Колискова ; Сумний дощик ;
Блюз ; Веселий дощик ; Їжачок ; Дражнилка ; Коли трошки сумно ; Ковбой ;
З мамою ; День народження ; Морквяний сік ; Ранкова зарядка ; В очікуванні свята ;
Мрія ; Місопатутики на арені ; Хто не мріє літати? ; Чарівний птах ; Ранкова прогулянка ; Друзі ; Стрибунчик.
284. Щербанюк В. Ф. Збірник п'єс для юного кларнетиста : клавір з дод.
партій / В. Ф. Щербанюк. — Чернівці : Букрек, 2011. — 22, [1] с. ; 31 см. — 300 пр.
— ISBN 978-966-399-381-2. — [2012-086 Н]
Зміст: Пташка ; Косуля ; Два півники ; Зайчик ; Теремок ; Польова ромашка ;
Лісовий дзвіночок ; Передзвін ; Танець ; Вальс ; Нагриш ; Акваріум ; Росинка ; Синичка ; Скакалочка ; Загадочка.

3.3.4.2. Мідні
285. Єльчанінов В. Є. Твори для труби : клавір з партією труби : навч. посіб. для
дит. муз. шк. та шк. мистецтв / Володимир Єльчанінов ; упорядкув. та метод. опрац.
Р. Наконечний. — Львів : ТеРус, 2011. — 59 с. ; 30 см. — 200 пр. — ISМN 979-0707510-20-9. — ISМN 979-0-707510-22-3 (клавір з партією труби). — [2011-132 Н]
Зміст: Ой, люлі ; Пісня ; Теремок ; Дитяча пісенька ; Танець ; Маленька полька ; Колискова ; Пісня іграшкового солдатика ; Баю-бай ; Гопак ; Пісенька ; Адажіо ;
Анданте ; П'єса ; Прелюдія ; Гуцулочка ; Коломийка ; Лемківський танець ; Етюд
№ 2 ; Романс ; Концертіно ; Гуцульський танець ; В похід ; Фантазія ; Скерцино ;
Дитяча сюїта : 1. Веснянка. 2. Ранкова пісня. 3. Спогад.
286. Єльчанінов В. Є. Твори для труби : партія труби : навч. посіб. для дит.
муз. шк. та шк. мистецтв / Володимир Єльчанінов ; упорядкув. та метод. опрац. Р. Наконечний. — Львів : ТеРус, 2011. — 23 с. ; 30 см + 1 компакт-диск — 200 пр. —
ISМN 979-0-707510-20-9. — ISМN 979-0-707510-21-6 (партія труби). — [2011-133 Н].
287. Никитин С. А. А жизнь летит : [сб. для саксофона альт в сопровожд. фп.] /
Сергей Никитин. — Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2011. — 36 с. ; 29 см. — (Библиотека юного саксофониста). — 100 экз. — ISВN 978-966-493-464-7. — [2011-259 Н]
Содерж.: А жизнь летит ; Буги-Вуги ; На море ; Лист ; Веселый марш ; Регтайм ; Утро.
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3.3.4.3. Навчальні та інструктивні видання
для духових інструментів
288. Чуріков В. В. Джазова імпровізація на саксофоні : навч.-метод. посіб. для
студ. та викладачів вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації за
спеціалізацією "Муз. мистецтво естради" / В. Чуріков ; М-во освіти і науки, молоді та
спорту України, М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х. : С.А.М., 2011. — 54 с. : табл. ; 29 см + 30 зошитів з гамами —
Бібліогр.: с. 49—54 (58 назв). — Імен. покажч.: с. 32—33. — Предм. покажч.: с. 34—47.
— Вкладено у футл. з 30-ма зошитами. — 300 пр. — ISВN 978-966-8591-48-8 (у
футл.). — [2011-177 Н].

4. ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ
ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
289. Музичне мистецтво. 6 [клас] : нот. хрестоматія : [муз. матеріал : для
сприймання, для виконання / уклад. Золотарьова О. І.]. — Х. : Основа, 2011. —
128 с. ; 29 см. — (Навчально-методичний комплект). — Текст укр., рос. — ISВN 978617-00-0892-3. — [2011-226 Н]
Зміст: Лисенко М. Всякому городу нрав і права / сл. Г. Сковороди. — Щедрик : "... щедрик, щедрівочка..." : укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Летіла зозуля : "... та й стала кувати..." : укр. нар. пісня. — Глюк Х. Мелодія : з опери "Орфей
та Еврідіка". — Римський-Корсаков М. Арія Снігуроньки : "С подружками по ягоду ходить..." ; Третя пісня Леля : "Туча с громом сговаривалась..." ; Сцена танення
Снігуроньки : "Но что со мной?.." : з опери "Снігуронька". — Моцарт В. А. Вокаліз :
на тему "Лакрімози" : з "Реквієму" — Глінка М. Я помню чудное мгновенье /
сл. О. Пушкіна. — Сильвестров В. Прощай, світе, прощай, земле / сл. Т. Шевченка.
— Петриненко Т. Пісня про пісню : "Зорепадом летять роки...". — Брель Ж. Вальс /
сл. авт. — Чайковський П. Симфонія № 6 : ч. 1 : (експозиція). — Шопен Ф. Вальс :
мі мінор ; Скерцо : сі бемоль мінор. — Барвінський В. Прелюдія. — Бах Й. С. Органна фуга : соль мінор ; Прелюдія : мі мінор ; Жарт. — Бетховен Л. Менует : із
Сонати № 20 ; Симфонія № 5 : ч. 1 : (експозиція). — Рахманінов С. Концерт № 2 :
для фп. с орк. ч. 1. — Ревуцький Л. Вальс. — Шамо І. Скерцо ; Веснянка, Танець : з
"Української сюїти" ; Донецька кадриль : (концертна обробка). — Моцарт В. А.
Маленька нічна серенада : (фрагмент). — Свиридов Г. Час, уперед! : увертюра з
к/ф "Час, уперед!". — Сен-Санс К. Концерт № 2 : для фп. с орк. ч. 3 : (фрагмент). —
Дебюссі К. Doktor Gradus ad parnassum : з сюїти "Дитячй куточок". — Штраус Й. На
прекрасному блакитному Дунаї. — Колесса М. Коломийка : з "Української сюїти".
— Лисенко М. Рапсодія № 2 : на укр. нар. теми "Думка-Шумка". — Шуман Р. На
узліссі : з циклу "Лісові сцени". — Сильвестров В. Колискова ; Сучасний танок. —
Брамс Й. Угорський танок № 5. — Станкович Є. Симфонія № 3 "Я стверджуюсь" :
(фінал). — Островський А. Хлоп'ята і дівчата : "Ровесники, ровесниці..." / сл. І. Діка ;
пер. О. Лобової. — Рожков Ю. Музика : "Що заспокоїть нас у горі..." / сл. І. Боровик.
— Гершвін Дж. Колискова Клари : з опери "Поргі та Бесс" / сл. авт. ; пер. М. Яскулка. — Бах Й. С. Весняна пісня : "Сонечко в травні ясне..." / укр. текст О. Лобової. —
Трух Г. Ой у лузі червона калина / сл. С. Чарнецького. — Рожавська Ю. Лелека :
"Лелеко, лелеко, літав ти далеко..." / сл. В. Ладижця. — Ой під вишнею : "... під черешнею..." / сл. І. Котляревського ; Земле ріднесенька : укр. нар. пісня / оброб. Ф. Колесси ; На небі зірка : "... ясна засяла..." ; Нова радість стала : "... яка не бувала..." :
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(колядки) / оброб. В. Барвінського ; Пряля : "Ой пряду, пряду, спатоньки хочу..." :
укр. нар. пісня / оброб. М. Леонтовича ; Ой чи є, чи нема ; Ой сивая та і зозуленька :
(щедрівки) ; Од Києва до Лубен : "... насіяла конопель..." ; Коломийки : "Нема танцю
на всім світі, як та коломийка..." ; Та орав мужик край дороги : (жартівлива) : укр.
нар. пісні. — Пахмутова А. Просьба : "Раненая птица в руки не давалась..." /
сл. Р. Рождественського. — Букреєва Г. Початок : "Все — із доброго чи злого..." /
сл. М. Сингаївського. — Рідний край : "Із душі цілої, із всього серденька...". — Жилінський О. Веселкова пісня : "Про калину пісня лине..." / сл. В. Гутник В., О. Кононенко. — Зацепін О. Ти чуєш, море? : "Якорі старі гримлять в порту..." : з
к/ф "Свистать всех наверх!" / сл. М. Пляцковського ; пер. О. Лобової. — Гладков Г.
Тихий марш : "Коли відкриєш книжку..." / сл. Ю. Михайлова. — Злотник О. Цвіт
землі : "Цвітуть сади, цвітуть луги..." / сл. М. Сингаївського. — Житкевич А. Музика землі : "Послухай музику землі..." / сл. авт. — Суботіна О. Україна — дивосвіт :
"Ти подивись, яка краса!..". — Соловйов-Седой В. Балада про солдата : "Полем,
вздовж берега крутого..." / сл. М. Матусовського ; пер. О. Лобової. — Філіпенко В.
Веснянка : "Прийди, прийди, весно..." / сл. А. Навроцького. — Мозговий М. Моя
земля : "Там, де гори й полонини..." / сл. авт. — Білик І. Надія : "Мріє росточок..." /
сл. К. Гнатенка. — Полянський В. Мрії збуваються : "Є країна дивовижних мрій..." /
сл. Ю. Рибчинського. — Барвінський В. Добрий вечір тобі / за К. Стеценком. —
Чичков Ю. Дружать музика і діти : "Музика, музика звідусіль луна..." / сл. М. Пляцковського ; пер. О. Лобової. — Кос-Анатольський А. Незабутній вальс : "Зустрів я
не шукаючи..." / сл. А. Пашка.
290. Музичне мистецтво. 7 [клас] : нот. хрестоматія : [муз. матеріал : для сприймання, для виконання / уклад. Золотарьова О. І.]. — Х. : Основа, 2011. — 128 с. ;
30 см. — (Навчально-методичний комплект). — Текст укр., рос. — ISВN 978-617-000927-2. — [2011-227 Н]
Зміст: Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України ні слава, ні воля..." / сл. П. Чубинського. — Лисенко М. Молитва за Україну : "Боже великий єдиний..." / оброб. О. Кошиця ; сл. О. Кониського ; Пісня Наталки : "Ой, я дівчина Полтавка..." : з опери "Наталка Полтавка" ; Речитатив і арія Остапа : "Хто вбив
його?.." : з опери "Тарас Бульба". — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка. — Рахманинов С. Весенние воды : "Еще в полях белеет
снег..." / сл. Ф. Тютчева ; Островок : "Из моря смотрит островок..." / сл. К. Бальмонта : (из Шелли). — Степовий Я. Степ : "... і степ, один без краю..." / сл. М. Чернявського ; Три шляхи : "Ой три шляхи широкії..." / сл. Т. Шевченка. — Тактакишвили О.
Сегодня умер Руставели : из оратории "По следам Руставели" / сл. И. Абашидзе ;
пер. Г. Андреевой. — Александров А.В. Священная война : "Вставай, страна огромная..." / сл. В. Лебедева-Кумача. — Шуберт Ф. Експромт № 1 ; Музичний момент ;
Серенада. — Сен-Санс К. Лебідь. — Шопен Ф. Вальси № 6, № 7. — Ліст Ф.
Угорська рапсодія № 2. — Равель М. Болеро : (перша тема). — Дваріонас Б. Дерев'яний коник : (вступ, основна мелодія) — Шостакович Д. Симфонія № 7 : ч. 1 :
(епізод нашестя, тема опору, реприза, кода) — Бетховен Л. Увертюра : "Егмонт" —
Бах Й. С. Органна фуга ля мінор. — Глінка М. Увертюра до опери "Руслан і Людмила". — Чайковський П. Увертюра-фантазія "Ромео і Джульєтта" — Степовий Я.
Прелюд пам'яті Т. Шевченка. — Огінський М. Полонез. — Моцарт В. А. Симфонія
№ 40 : соль мінор : (1—4 ч.). — Ревуцький Л. Симфонія № 2 : ч. 1 / перекл. Є. Зобкова — Гріг Е. Соната : для віолончелі та фп. : ( почат. фрази основних тем) ; Фортепіанний концерт : ч. 1 : перекл. для 2-х фп. — Петриненко Т. Україна : "Дороги
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іншої не треба..." / сл. авт. — Шамо І. Україно, любов моя : "Як не любить тебе,
Україно!.." / сл. Д. Луценка. — Івасюк В. Балада про мальви : "Заснули мальви біля
хати..." / сл. Б. Гури. — Дунаєвський М. Цветные сны : "Все, что было много лет
назад..." / сл. Н. Олева. — Паулс Р. Листья желтые : "Не прожить нам в мире
этом..." / сл. Я. Петерса. — Пашкевич А. Степом, степом : "... йшли у бій солдати..." /
сл. М. Негоди ; Синові : "Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу..." / сл. В. Симоненка. — Леннон Дж., Маккартни П. Пусть будет так : "В самый горький час..." /
сл. М. Пляцковского. — Фільц Б. На полонині, на верхівці / сл. В. Ладижця. —
Струве Г. Шкільний корабель : "І тоді, як сніг довкола..." / сл. К. Ібряєва ; пер.
О. Лобової. — Татарченко Г. Гей, ви, козаченьки : "Є і нам про що згадати..." /
сл. В. Крищенка. — Осадчий О. Стоїть тополя :"... наче недоля..." / сл. В. Крищенка.
— Верменич В. Чорнобривці : "Чорнобривців насіяла мати..." / сл. М. Сингаївського.
— Майборода П. Пісня про рушник / сл. А. Малишка. — Тухманов Д. День Победы : "... как он был от нас далек..." / сл. М. Харитонова. — Баснер В. На безымянной
высоте : "Дымилась роща под горою..." / сл. М. Матусовского. — Буєвський Б. На
долині туман / сл. В. Діденко. — Івасюк В. Водограй : "Котить хвилі наш Черемош..." / сл. авт.

5. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.
Музика до шкільних вистав і радіопостановок
291. Вікарук Л. П. Рукавичка : дит. муз. вистава : [для співу в супроводі фп.] /
Л. П. Вікарук. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 19 с. ; 29 см. — ISВN 978966-10-1406-9. — [2011-141 Н]
Зміст: Пісенька Мишки : "Довго я уже блукаю..." ; Пісенька Жабки : "Жабенятко я зелене..." ; Пісенька Зайчика : "Я — сіреньке Зайченя..." ; Пісенька Лисички :
"Я — Лисичка, я — сестричка..." ; Пісенька Вовка : "Я — великий і страшний..." ;
Пісенька Кабана : "Хрю-хрю-хрю, хря-хря-хря..." ; Заключна пісенька : "Всі радіймо,
всі співаймо..." / аранж. В. Яковенко.
292. Заставний Є. В. Подарунок лісового чарівника : муз. казка : для дітей дошк. і
мол. шк. віку / [муз.] Євгена Заставного ; лібр. В. Сагайдака. — К. : Гнозіс, 2011. —
18, [1] с. ; 30 см. — На тит. арк. та обкл.: Проект Зах.-Укр. Асоц. "Спадщина України",
"Народознав. України: народи великої України", кер. проекту Ірина Квасниця. —
1 000 пр. — ISВN 978-966-8840-88-3. — ISВN 978-966-8840-38-8. — [2011-267 Н].
293. Карпенко Є. В. Дзвени, дзвіночку! : опера для дітей / Євген Карпенко ;
лібр. А. Коршунової. — Суми : Мрія, 2011. — 82, [1] с. ; 21 см. — 300 пр. —
ISBN 978-966-473-077-5. — [2011-249 Н].
294. Карпенко Є. В. Казка про рогату кішку : опера для дітей : за мотивами
одноймен. казки Лілії Лапіної / Євген Карпенко ; лібр. А. Коршунової. — Суми :
Мрія, 2012. — 64 с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-473-091-1. — [2012-064 Н].
295. Мелещук О. А. Маша и Медведь : пьесонька-сказка ; Печечка : пьесасказка / [сл.] С. В. Дрожаков ; [муз.] О. А. Мелещук. — Днепропетровск : Гамалія,
2010. — 25, [1] с. : портр. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-467-089-7. —
[2012-024 Н].
296. Островерхий І. Л. Завія : муз. сценка / [сл.] М. Пономаренко ; [муз.]
І. Островерхий. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 9, [1] с. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707509-93-7. — [2012-030 Н].
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7. НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО
ТА ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ
І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
297. Браун И. Музыкальная азбука : [пособие] / Инга Браун. — Одесса :
Optimum, 2011. — 53 с. : ил. ; 20 см. — 300 экз. — ISВN 978-966-344-479-6. —
[2011-088 Н].
298. Жовнерчук С. А. Звездный шаг : 100 новых песен : нач. шк. фп. и вокала :
учеб. пособие для детей дошк. и мл. шк. возраста / [С. Жовнерчук, Ю. Богатырева] ;
М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. — К. ; Васильков
(Киев. обл.) : Колофон, 2011. — 127 с. : ил., табл., портр. ; 29 см + 1 компакт-диск —
Авт. указаны на обл. — Экз. без CD. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-2498-03-5. —
[2011-220 Н].
299. Жовнерчук С. А. Звездный шаг : сольфеджио : 35 практ. заданий : учеб.
пособие для детей мл. шк. возраста / [С. Жовнерчук, Ю. Богатырева] ; М-во образования и спорта Украины. — Васильков (Киев. обл.) : Колофон ; К. : [б. и.], 2011. —
127 с. : ил., табл., портр. ; 29 см. — Авт. указаны на обл. — 3 000 экз. — ISBN 978966-2498-04-2. — [2012-021 Н].
300. Жовнерчук С. А. Зірковий крок : сольфеджіо : 35 практ. завдань : навч.
посіб. для дітей мол. шк. віку / [С. Жовнерчук, Ю. Богатирьова] ; М-во освіти і
науки, молоді та спорту України. — К. : [б. в.] ; Васильків (Київ. обл.) : Колофон,
2011. — 126, [1] с. : іл., табл., портр. ; 29 см + 1 компакт-диск — Авт. зазначено на
обкл. — Примірник без СD. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-2498-02-8. — [2011-221 Н].
301. Жовнерчук С. А. Зірковий крок 2 : 100 нових пісень : почат. шк. фп. та
співу : навч. посіб. для дітей мол. шк. віку / [С. Жовнерчук, Ю. Богатирьова] ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : [б. в.] ; Васильків (Київ. обл.) : Колофон, 2011. — 127 с. : табл., портр. ; 29 см + 1 компакт-диск — Авт. зазначено на
обкл. — Примірник без СD. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-2498-01-1. — [2011-222 Н].
302. Забута Б. І. Музичне забезпечення хореографічних постановок : навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Борис Забута. — Рівне : Волин. обереги, 2011. —
194 с. : табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 186—192. — 300 пр. — ISBN 978-966416-249-1. — [2011-153 Н]
Зміст: Гліер Р. Танець : (демі-пліє) ; Вальс : (батман лянт). — Бах Ф. Пробудження весни : (демі-пліє). — Чайковський П. Вальс : з балету "Спляча красуна" : (пліє) ; Солодка мрія : (батман сутеню) ; Сумна пісенька : (батман фраппе) ;
Полька : (пассе) ; Фрагмент : з балету "Лебедине озеро" : (ешаппе). —Лєпін А.
Вальс : з к/ф "Здрастуй, Москва!" : (рон де жамб пар тер) ; Вальс : з к/ф "Здрастуй,
Москва!" : (батман девелоппе). — Глінка М. Фрагмент : з опери "Руслан і Людмила" : (рон де жамб пар тер) ; Варіація : на тему з опери В. Белліні "Капулетті та Монтеккі" : (батман тандю — демі-пліє) ; Ноктюрн : (батман девелоппе) ; Фрагмент : з
опери "Руслан і Людмила" : (соте). — Мураделі В. Студентський вальс : (батман
тандю). — Шуберт Ф. Фрагмент : з балетної музики до драми "Розамунда" : (батман
тандю). — Асаф'єв Б. Танець : з балету : "Кавказький бранець" : (батман тандю) ;
Танець : з балету : "Кавказький бранець" : (ассамбле) ; Вальс : з балету : "Кавказький
бранець" : (па балансе). — Штраус Й. Полька : (батман тандю жете). — Дріго Р.
Полька : з балету "Арлекінада" : (батман фраппе). — Бургмюллер Ф. Фрагмент :
148

(батман фраппе). — Кадомцев М. Елегія : (батман лянт). — Соловйов-Седой В.
Марш : з к/ф "Перша рукавичка : (батман тандю жете). — Шостакович Д. Шарманка : (батман пті жете). — Шпачек В. Гавот : (релеве). — Рубінштейн А. Полька :
(жете). — Дворжак А. Гумореска : (сіссон увер — сіссон ферме). — Хренніков Т.
Вальс : (пор де бра № 1). — Крейслер Ф. Вальс : (пор де бра № 2). — Дунаєвський
І. Місячний вальс : (тан ліє). — Захаров В. Колгоспна полька : (середній батман). —
Кюї Ц. Есмеральда : (галоп). — Новиков А. Марш. — Гурильов О. Мазурка : (па де
бурре). — Шуман Р. Фрагмент : з циклу "Карнавал" : (па де баск). — Мінкус Л.
Фрагмент : з балету "Баядерка". — Народна музика: Полянка : (флік-флак) ;
Російська танкова : (дрібні вистукування) ; Польська народна пісенька : (підготовка
до турів). — Музика до вправ народно-сценічного танцю: Жок / оброб. Ю. Акимов ; Козачок ; Ой Марічко, чичири ; Шевчики ; Хоровод ; Петрусь ; Гопак ; Коломийка ; Решето ; Гречаники ; Охромієвицька кадриль ; Микола ; Аркан ; Тропак ;
Кривий танець ; Карапет ; Запорізький марш ; Краковяк. — Цаусаки А. Полесская полечка / обробл. Є. Юцевича. — Забута Б. Полька-стаккато : (для дуету баяністів) ; Поліський козачок.
303. Заверуха С. І. Практичний курс гармонії : (для хормейстерів) у структурі
системи ступеневої підготов. вчителя музики, етики і естетики : [навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / Заверуха С. І. ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. — Хмельницький : Заколодний М. І., 2011. — 131 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 130. — 300 пр. —
ISBN 978-966-2597-09-07. — [2011-253 Н].
304. Мелодии кино и мультфильмов : сб. одноголос. муз. диктантов / [сост.:]
Ж. Борисевич, М. Кочарян. — Винница : Нова кн., 2012. — 85, [2] c. ; 29 см. —
300 экз. — ISMN 979-0-707505-64-9. — [2012-055 Н].
305. Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія. Вип. 8 : [12 чол. хорів
(a capella) С. Воробкевича на слова Т. Шевченка / уклад. Залуцький О. В.] ; Чернівец.
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. — 35 с. : іл.,
портр. ; 29 см. — 175-річчю з дня народж. С. Воробкевича присвяч. — Бібліогр.:
с. 11—12 (22 назви). — 50 пр. — [2012-088 Н].
306. Музичний меридіан. Творчий доробок викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (1921—2011 рр.) : навч. посіб. з історії муз. освіти
ХГПА / уклад.: Ю. М. Йовенко [та ін.] ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. — Хмельницький : ХГПА ; Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2012. — 203 с. : іл., портр. ; 29 см.
— Присвяч. 90-й річниці з дня заснування ХГПА. — Бібліогр.: с. 199 (8 назв). —
300 пр. — ISBN 978-966-8261-72-5. — [2012-072 Н]
Зміст: Балема М. Гімн Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : "Віват,
наша академіє..." / сл. Р. Балеми ; Ми факультет мистецтв : "Алегро, престо, модерато..." / сл. О. Попика ; Там де Буг розлився / сл. А. Севастьянової і В. Філінюк ; Пісня
про вчительку : "Щедрий вересень знов стоїть у порозі..." / сл. В. Філінюк ; Моє дитинство : "Я намалюю небо синє..." ; Я маленька квітка / сл. Н. Простапюк ; Я молюсь : "Україно моя!.." / сл. Н. Головачук. — Балема Б. Єсть на світі доля : для тенора з орк. : партитура / сл. Т. Шевченка.— Будім Л. Гімн студентів факультету
дошкільного виховання : "Земля подільська — рідна, квітуча..." / сл. авт. ; Зоряна
казка : "Сяють зорі в небі синім..." ; Нічка чарівна : "Лише раз буває нічка чарівна..." ; Гарно так на світі / сл. І. Цельняк ; На сопілці : "А пасіться ж мені в травці..." ;
Кубок : "В нас кубок був на двох один..." / сл. М. Конопницької ; пер. з пол. Я. Павлюк. — Гаєвський А. Мой ослик : "Кто в машине, кто пешком..." / сл. Б. Рама149

занова ; Пісні, співаночки : "Ой! Пісні, співаночки..." / сл. М. Конопницької ; пер. з
пол. Я. Павлюк. — Грудський О. Серед осені : "... бабине літо..." ; Сіяй душа : "Душа прийшла скупатися в любові..." / сл. Г. Ісаєнко ; Не сумуй коханий : "... що на
скронях іній..." / сл. В. Плахтій ; Світанкова зоря / сл. П. Лехновського. — Деркач Л.
Пісня принцеси Незмовкани : "Спитайте-но хто в світі розумніший..." ; Пісня друзів :
"Будь справжнім друже, будь таким як ти є..." : до муз. вистави Є. Тищука "Принцеса
без горошини". — Дубецька Л. Молитва : "Україно моя!" / сл. Н. Головачук ;
Україно моя : "Рідна земле моя, Україно..." / сл. І. Головатого. — Ой на городі купайлочка : укр. нар. пісня : для хору без супроводу / оброб. С. Заверухи. — Ільніцька Н. Вогонь кохання : "І не просто сказати "кохана"..." / сл. Г. Ісаєнко. — Йовенко
Ю. Перша вчителька : "Кружляє листя золотисте..." / сл. авт. — Котик В. Зима :
"Сипле, віє снігова пороша..." ; Літній дощик : "Ой не стукай дощик у вікно..." ; Лисичка : "Не ходи лисичко під вікном..." : колискова / сл. Г. Ісаєнко. — Діброва Л.
Чаруй, мамо, мене казкою ; Ой чого ти, місяченьку... ; Квочка спить, курчатка
сплять... ; Ой на горі ялинонька : колисанки ; Заспіваю я співаночки... ; Де ти, де ти,
мій соколе... / сл. Г. Ісаєнко. — Найда В., Найда Ю. Поцілунок очей : "Думала забувся назавжди..." ; Світанок без тебе : "Вечір зимовий спустився на наше містечко..." ; Моє натхнення : "Ти тихо спиш, на скронях сивина..." / сл. В. Плахтій ; Колискова коханому : "Землю літню ніч голубить..." / сл. Б. Байди ; Неугасимая
свеча : "Когда взамен метаниям..." ; Любимому : "Закрутится, завертится..." /
сл. А. Коротынского ; Дарунок : "Не даруй мені квітів, коханий..." ; Я п'ю любов з
твоїх очей : "Буває тихо, наодинці..." / сл. Г. Ісаєнко. — Общанський В. Ті щасливі
дні : "Як скажи, забути ті щасливі дні..." ; Пам'ятаймо про святе : "Де калини цвіт
білий..." / сл. Л. Діброви ; Прийди до мене у ві сні : "Прийди, кохана, в сни мої,
прийди..." / сл. Г. Ісаєнко, С. Семчакевич. — Пазій С. Чекання : "І настане ранок..." ;
Зима / сл. І. Цельняк. — Заквітчали дівчатоньки ; Ой, горе тій чайці : укр. нар. пісні /
оброб. Р. Талашок. — Талашок Р. Закувала зозуленька : "... в зеленому лузі..." /
сл. Н. Пукас ; Ой, як хороше зимою : "Мій хороший, мій коханий..." / сл. О. Лихогляд. — Ой, верше, мій верше ; Очі синії, сині : укр. нар. пісні / оброб. та аранж.
В. Толстих. — Ой поїхав за снопами : укр. нар. пісня ; А у полі вярба : білорус. нар.
пісня / оброб. В. Ярецького. — Бубнов О. Вальс. — Гаєвський А. Експромт : для
2-х саксофонов та фп. ; Рибачок ; Сонатина : для фп. — Гершанік В. Полька-ретро ;
Святковий вальс : для фп. — Деркач Л. Фуга : для фп. — Заверуха С. Наслідування
блюзу ; Колискова ; Душі питання : для фп. — Йовенко Ю. Попурі на українські
народні мелодії ; Шарманщик : для фп.
307. Музичні диктанти з Walt Disney : зб. муз. диктантів на матеріалі музики
до мультфільмів для серед. та старш. кл. муз. шк. та шк. мистецтв : навч. посіб. /
[упоряд. Макаренко О. В.] ; Упр. культури і туризму Донец. міськради, Комун.
почат. спеціаліз. мистец. навч. закл. МШ № 1 ім. М. Д. Леонтовича. — Донецьк :
Юго-Восток, 2012. — 45 c. : табл. ; 29 см. — 50 пр. — ISMN М-707518-02-1. —
[2012-120 Н].
308. Осадча В. М. Обрядова пісенність Слобожанщини : навч. посіб. : [для
студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Осадча ; М-во культури України, Харків. держ. акад.
культури. — Х. : Савчук О. О., 2011. — 182 с., [2] арк. іл. : табл., портр. ; 20 см. —
(Серія "Слобожанський світ", ISBN 978-966-2562-03-3 ; вип. 2). — Бібліогр.: с. 163—171.
— Імен. покажч.: с. 175—177. — Предм. покажч.: с. 178—180. — 500 пр. — ISBN 978966-2562-04-0. — [2012-104 Н].
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309. Островський В. М. Вчимося музики : посіб.-зошит для загальноосвіт.
навч. закл. : 2-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац. технологій і
змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Вид. 2-ге, доповн., переробл. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 63 с. : іл. ; 24 см. — (Музика в рідній школі). —
На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978-966-10-1691-9. — [2011-188 Н].
310. Островський В. М. Вчимося музики : посіб.-зошит для загальноосвіт.
навч. закл. : 3-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац. технологій і
змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Вид. 2-ге, доповн., переробл. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 71 с. : іл., портр. ; 24 см. — (Музика в рідній
школі). — На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978-966-10-1692-6. — [2011-189 Н].
311. Островський В. М. Вчимося музики : посіб.-зошит : [для загальноосвіт.
навч. закл.] : 4-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац. технологій та
змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 71, [1] с. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт. не
зазначено. — ISВN 978-966-10-1693-3. — [2011-233 Н].
312. Островський В. М. Вчимося музики : посіб.-зошит для загальноосвіт.
навч. закл. : 4-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац. технологій і
змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Вид. 2-ге, доповн., переробл. —
Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2011. — 71, [1] с. : іл., портр. ; 24 см. — (Музика
в рідній школі). — На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978-966-10-1693-3. —
[2011-190 Н].
313. Островський В. М. Музичне мистецтво : посіб.-зошит : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 5-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Наук.-метод. центр
серед. освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль : Навч. кн.—Богдан, 2010. —
80 с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978-966408-564-6. — [2011-234 Н].
314. Островський В. М. Музичне мистецтво : посіб.-зошит : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 5-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Наук.-метод. центр
серед. освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2010.
— 80 с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978966-408-564-6. — [2011-214 Н].
315. Островський В. М. Музичне мистецтво : посіб.-зошит для загальноосвіт.
навч. закл. : 5-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац. технологій та
змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2011. — 80 с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — (Музика
в рідній школі). — На обкл. авт. не зазначено. — ISВN 978-966-10-1694-0. — [2011255 Н].
316. Островський В. М. Музичне мистецтво : посіб.-зошит : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 6-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац.
технологій та змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль : Навч. кн. —
Богдан, 2011. — 80 с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. —
ISВN 978-966-408-566-0. — [2011-216 Н].
317. Островський В. М. Музичне мистецтво : посіб.-зошит : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 6-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т інновац.
технологій та змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль : Навч. кн. —
Богдан, 2011. — 80 с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. —
ISВN 978-966-408-566-0. — [2011-256 Н].
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318. Островський В. М. Музичне мистецтво : палітра муз. образів : посіб.зошит : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 7-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ; Ін-т
інновац. технологій та змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2007. — 78, [1] с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт.
не зазначено. — ISВN 978-966-408-283-6. — [2011-257 Н].
319. Островський В. М. Музичне мистецтво : муз. мистецтво і сучасність :
посіб.-зошит : [для загальноосвіт. навч. закл.] : 8-й кл. / В. М. Островський, М. В. Сидір ;
Ін-т інновац. технологій та змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Тернопіль :
Навч. кн. — Богдан, 2011. — 78, [1] с., [4] арк. іл. : іл., портр. ; 24 см. — На обкл. авт.
не зазначено. — ISВN 978-966-10-0206-6. — [2011-258 Н].
320. Павленко Т. П. Сольфеджіо на основі українських народних пісень :
[посіб. для 1—7-х кл. дит. муз. шк. та шк. мистецтв] / Тамара Павленко. — 4-те вид.
— К. : Муз. Україна, 2011. — 110, [2] с. ; 26 см. — (Музична Україна). — 1 000 пр.
— ISМN М-707502-20-4. — [2011-229 Н].
321. Побережна Г. І. Музика епохи Бароко. [В 2 ч.]. Ч. 1. Стильове сольфеджіо : навч. посіб.-хрестоматія для студ. муз.-пед. ф-тів / Г. І. Побережна, Щериця Т. В. ;
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 102 с. ; 30 см. — ISМN М-9007036-4-4. — ІSМN М-9007036-8-2. —
[2011-124 Н].
322. Радко О. Ю. Уроки музики. 1—4 класи : [конспекти уроків, орієнтов. календар. план] / О. Ю. Радко. — Тернопіль : Яблуко (Будна Г. Б.), 2010. — 391 с. : табл. ;
20 см. — ISBN 978-966-408-261-4. — ISBN 978-966-1651-05-9. — [2012-008 Н].
323. Радко О. Ю. Уроки музики. 5—8 класи : [конспекти уроків, орієнтов. календар. план] / О. Ю. Радко. — Тернопіль : Яблуко (Будна Г. Б.), 2010. — 423 с. : табл. ;
20 см. — ISBN 978-966-408-261-4. — ISBN 978-966-1651-06-6. — [2012-009 Н].
324. Серебряный М. О. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки : [учеб. пособие] / М. Серебряный ; Киев. ин-т музыки
им. Р. М. Глиэра. — К. : Клякса, 2011. — 176 с. : портр. ; 30 см. — На 4-й с. обл. авт.:
Серебряный (Каспи) Михаил Осипович. — ISВN 978-966-2541-03-8. — [2011-128 Н].
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170
Дерський С.
109
Десятник Є.
83
Джами
95
Джоплін С.
202, 273
Джуліані М.
265
Джульяні М.
269
Джурко В. Л.
43
Димань Т.
148, 164,
172, 176, 190
158

Димова Л.
164, 169
Динченко Т.
273
Дичко Л.
174
Дичук Б.
110
Діабеллі А.
233, 265
Діброва Л.
306
Діденко В.
290
Дідич Т.
51, 59
Дік І.
175, 289
Дікусаров В.
238
Дім
148
Дініку Г.
238
Дмитерко Л.
59
Дмитрієв В.
198
Добош Л.
120
Доброгорська Т.
119
Добронравов Н. 83, 171
Добрынин В.
83
Довженко В.
169, 228
Дога Е.
83
Дога Є.
210, 271
Доленик І.
115
Долженко А. Г.
76, 77
Долженко О. Г.
78
Долматовский Е.
43, 83
Доломан Є.
43, 148
Долуханян А.
83
Долчук Р. О.
33
Домінчен К.
83
Доронюк В. Д.
33
Дорохін В. Г.
241
Дорошенко Т.
56
Досталь А.
43, 83
Драбек К.
245
Драґан А.
3
Драго І.
83
Дремлюга М.
72, 143,
161, 172, 254, 273
Дремлюга Н.
264
Дрижаков В. А.
242
Дріго Р.
302
Дробко О.
31
Дроботенко В.
175
Дрожаков С. В.
295
Дрозд М. Б.
34
Дуб К.
103, 120
Дубенскова Г. О.
143
Дубецька Л.
306

Дубовий В.
128
Дубравин Я.
83
Дубравін Я.
254
Дубровин Б.
83, 171
Дудар Л.
88
Дудар П.
28
Дудко В.
146
Дульов В.
243-44
Думитрашко К.
16, 212
Дунаевский Б.
83
Дунаевский И.
97
Дунаєвський І. 201, 302
Дунаєвський М.
290
Душний А.
255
Дымова Л.
148
Дыховичный В.
83
Дьяконенко Л. П.
152,
217, 279
Дьяченко І.
242
Дюран П.
208
Дяченко М.
146
Дяченко С. Ю.
153
Евгеньева Н.
119
Евдакова Т.
80
Економова О. С.
228
Елінгтон Д.
246
Еловских Л.
119
Емельянов А. П.
79
Ентін Ю.
161
Есенин П.
83
Ефетов К. А.
95
Ефимова Н. В.
280-81
Євтушенко М. В.
80
Єлагіна Л.
161
Єльчанінов В. Є. 285-86
Єрикеєв А.
184
Єроха М.
80
Єсенін С.
41, 43, 100, 174
Жак-Далькроз Е.
135
Железняк С.
120
Жербін М.
209
Животов А.
43
Жигло М.
60
Жилинський А.
198
Жилінський А. 101, 184
Жилінський О.
174-75,
289
Жильсон П.
97

Житкевич А.

165, 171,
174-75, 289
Житкевич А. С.
154-55
Жовнерчук С. А.
137,
298-301
Жолдак М.
51
Жолкевич Б.
86
Жуковецька Н.
88
Жуковский В. А.
95
Жуковський Г.
72
Жульєва Л. 201, 229, 235
Жупанин С. 169, 174, 273
Жупанін С.
161
Журба Т.
115
Журбін А.
254
Журлива О.
143
Забашта Л.
51, 135,
146, 150, 161, 164,
169, 173, 274-75
Забаштанський В.
165
Забіла В.
143, 161
Забіла Н.
148, 150,
164, 175
Заболотна-Місецька Л. М.
81, 82, 156
Заборовський М.
87
Забужко О.
186
Забута Б. І.
302
Завадович Р.
49, 163
Завадська Т. М.
236
Завадський М.
134
Завалішин М. 43, 138, 148
Завальська Н.
164
Заверуха С.
306
Заверуха С. І.
303
Завидович Р.
70, 164
Загорулько А. К.
95
Загрудний А.
162, 164,
189, 273
Загул Д.
163
Задор Д.
135
Зажитько І.
86
Залєський Б.
135
Залізний В.
106
Залізняк М. В.
272-73
Залуцький О. В.
305
Заремба В.
133, 254
Заремба І.
83

Заріцька Є.
100
Засадко Л.
209
Засенко П.
43, 164
Заславский С.
83
Заславський В.
169
Заставний Є. В. 158, 292
Затинченко О.
265
Затишняк С.
134
Затуловський Л.
51
Захаров В.
302
Захарьина Т.
263
Зацепін О.
289
Заяц Л.
184
Збарацький М.
91, 224
Зварич Г.
19
Здітовецька І.
176
Здітовецький Г.
176
Зейдлер Г.
138
Зеленецька І. О.
148
Зеленська Т.
103
Зелінський О.
144
Земляков Б.
254
Зиновьев Н.
83
Зинченко Л.
120
Зібров П.
109
Зінгер Г.
202
Зінкевич В.
169
Зінченко В.
148
Зінченко С.
190
Зіняк В.
133
Зірко М.
273
Злонкевич Я.
111
Злотник О.
83, 97, 109,
161, 175, 289
Зніжен В.
87
Зобков Є.
290
Зозуля О.
148
Золотарев В.
80
Золотаренко Ю.
107
Золотарьов В.
202, 239
Золотарьова О. І.
97,
174, 289-90
Зорік В.
169
Зоріна Л.
169
Зотов В.
93
Зуб П.
107
Зубцов Е.
83
Зуев А.
83

Зуєв О.
57
Зыкова Т. К.
95
Ибряев К.
171
Иванников Т. П.
266
Иванов А.
120
Иванов В.
120
Ивенсен М.
148
Иорданский М.
263-64
Ібряєв К.
290
Іваненко Л. М.
218
Іваницький А.
26
Іваницький Г.
88
Іванишин В.
21
Іванников В.
172, 202
Іванников М.
173
Іванников П.
269
Іванніков В.
151, 160
Іваннікова Л.
28
Іванов-Крамськой О. 265
Іванцов В.
109
Івасюк В.
16, 97, 224,
268, 290
Івенсен М. 143, 161, 173
Ігнатюк А.
165
Ізотов В. М.
162
Ілляшевич В.
159
Ільніцька Н.
306
Іляшевич В.
106
Іордан І.
138
Іпполітов-Іванов М.
43
Ірадьє С.
101, 254
Ісаєнко Г.
135, 306
Йованович-Змай Й. 148
Йовенко Ю. М.
306
Кабалевский Д.
263-64
Кабалевський Д.
161,
173, 184, 271
Кабыш Ю.
80
Кадашевич Ю.
83
Казенин В.
83
Кактакишвили О.
290
Какура С.
85
Калатауд Б.
265
Калатура Н.
146
Калачик М.
186
Калашник А.
277
Калинин И.
43
Калинников В.
263
159

Калиновський С.
94
Калинюк В.
118
Калінніков В.
198, 202
Кальченко К.
88
Кальюсте Х.
43
Калюжна Н.
165
Каменецкий Ю.
83
Каменчук А.
170
Камінський Б.
116
Камінчук А.
58, 164,
171, 189
Капрелова В.
148
Капуа Д.
101
Карабиць І.
97, 174-75
Караманов А.
226
Карамишев Б.
208
Карамушко М.
83
Карамчук П.
87
Карасев Е.
83
Карасєв М.
161
Карась Г.
71
Карась П.
148, 268
Карасьов С.
173
Кардосо Х.
265
Карєв М.
170
Каркассі М.
265
Карлаш В.
269
Карманний М.
148
Карманський П.
163
Карозо Ф.
265
Кароль Т.
248
Кароцца К.
244
Карпенко В.
83
Карпенко Є. В. 54, 293-94
Карпенко Л.
91
Карп'юк А.
65
Каруллі Ф.
265
Кассараб В.
164
Касьянов В.
131
Кас'янов В.
148
Катричко М.
148, 173
Каттінг Ф.
265
Кауфман Л.
135
Кац С.
83
Кацун М.
238
Качан А.
169
Качан О.
80
Качур А.
84, 98
160

Каччіні Д.
Квинт Л.
Кедрова А.
Кельбас В.
Керн Дж.
Кильська І.
Кирейко В.
Кириліна І.

196
97
257
134
41, 245
162
263
161, 169,
173-74
Кирилюк В.
88
Киркор Г.
263
Кирьяков Л.
120
Кирьян Н.
148
Киселев Б.
83
Кисенко О.
103
Кишакевич Й.
11, 34
Кишко Г.
273
Кікта В.
147, 151, 160
Кілару Й.
128
Кім Л.
148
Кіркор Г.
138
Кіс О.
49
Кішко І.
147, 151
Клементі М.
233
Кленець В.
171
Кленц В.
164-65, 169,
178, 182
Клименко М.
180
Климовський С.
174
Клімук А.
207, 209
Клімчук А.
212
Клок Г.
132, 146, 171
Клочко Т.
103
Книш В.
43, 174
Книш Д.
103
Кніппер Л.
161, 173
Князенко О.
274-75
Кобаль В.
108, 182
Кобець В.
89
Ковалева И.
119
Ковалевська Т. 148, 173
Коваленко Б.
86
Коваленко О.
58, 173
Коваленко Я. Д.
87
Коваленков О.
161
КоваленкоСтепечева В.
164
Ковалів Г.
113

Коваль В.
183
Коваль Г.
150, 161,
164, 169, 178, 189
Коваль М.
172
Коваль С.
182
Коваль Я.
148
Коваль-Волков А.
83
Ковальчук А.
144
Ковальчук В.
1, 88
Ковальчук К.
212
Ковальчук Л.
83
Ковальчук М. П.
88
Ковач В.
118
Коган Г.
173
Коган С.
143
Когут С.
169
Когут Т.
84
Кодай З.
43
Козак В.
132, 134, 148
Козак Н.
148
Козак С. П.
163
Козачок Я. В.
83
Козачук О. С.
236
Козинські К. та М.
148
Козицький П.
148
Козін В. В.
262
Козлов А.
83
Козлов В.
265
Коленко К. І.
100
Колесса М.
228, 289
Колесса Ф.
11, 43, 148,
172-73, 175, 254
Колісніченко В. М.
165
Колмановский Э.
83
Колодуб Ж.
135, 143,
148, 164, 172, 226
Колодуб Л.
226
Колокова М.
184
Коломієць А.
233
Коломієць В.
143, 164
Коломієць Л.
143
Коломієць Т.
65, 88,
146, 148, 164
Колосова Е. Г.
135
Колотій В. П.
89
Колтакова І.
80
Кольцов П.
83
Комаров В.
93

Комаровский А.

83,
263-64
Комілевська Д.
186
Компанеец З.
83
Компанієць Г.
161
Компанієць Л. 148, 162,
169, 189, 273
КондратенкоПроцун В.
115
Кондратович О.
14
Кондратьев А.
264
Кондрашенко Л.
93
Конечний М.
186
Коник М.
43
Кониський О. 20, 144, 290
Конконе Д.
138
Коновальчук Ю.
120
Кононенко Д.
134
Кононенко О. 174-75, 289
Конопницька М. 105, 306
Коноша Ю.
74
Конощенко В.
107
Концевич Л. В.
166
Кончаківська Н.
60
Копенков О.
265
Копко М.
11
Корганов Т.
202, 257
Кореллі А.
233
Коренев С.
75
Корецький М.
254
Корж П. В.
167, 186
Корзен К.
43
Кориган Л.
246
Коритченкова О.
164
Корінь А.
87, 115
Корінь Г.
86
Кормильцев И.
83
Корницький Є.
55
Королев В.
93
Король П.
65
Коротинський А.
306
Короткова Р.
148
КоротяКовальська В. П.
21
Корреа Р.
97
Корсуков И.
83
Корчинський Ю. О. 168
Корчма Л.
120

Коршунова А.
293-94
Кос-Анатольський А. 40,
72, 83, 138, 144,
161, 173-74, 209,
254, 273, 289
Косенко В.
135, 143,
161, 173, 184, 226,
233, 236
Косенко І.
132
Косма Ж.
41
Косович М.
165
Костенко В.
184, 236
Костенко Л. 21, 115, 128,
170, 189
Костецький А. 146, 169,
173
Костров В.
97
Косяненко В.
88
Котик В.
306
Котляревський І. 8, 212,
289
Котов В.
83
Коттрау Т.
101
Котумаччі К.
138
Котюк Б.
4, 7
Кох А.
186
Коханьський П.
259
Коціпинський А.
144
Коцюк Н.
115
Кочарян М.
304
Кочмарівський В.
134
Кошиць О.
11, 34, 43,
229, 290
Кошова Л.
189
Кошубинський Д.
11
Кравець-Барабаш О. 229
Кравченко В.
257
Кравченко Я.
169
Кравчук В.
150, 169
Кравчук Й.
134
Кравчук М.
143
Кравчук П.
271
Красев М.
263-64
Красєв Є.
248
Красєв М.
100, 143
Красива М.
273
Красівський З.
70
Красотіна Є.
43

Красоткіна Н.
146, 174
Красотов О.
228
Красуля О.
63
Крейслер Ф.
302
Криванчиков Н.
93
Кривенький С.
20
Криворучко В.
118
Крижанівський Д. 16, 21,
40, 134, 175, 224, 290
Крижановський Д.
257
Крикун Б.
132
Крилатов Є.
161, 265
Крилошанська Я.
52
Криштальська О.
65
Криштол Л.
148
Крищенко В. 88, 97, 132,
175, 209, 290
Крищук М.
23
Крівільов В.
147
Кротюк О.
164
Кружков І.
173
Крук О.
271
Кручинин В.
83
Крушельницька О.
165
Крылатов Е.
97
Крючков В.
148
Ксьонз Г.
87
Кугут С.
163
Кузан В.
108
Кузнецов В.
83
Кузнецов Э.
83
Кузьменко С.
148, 163
Кукин Ю.
83
Кукловська Т.
273
Кукоба В.
148
Кукольник
143, 184
Куксо Л.
83
Кулашева Р.
100
Кулик А.
101
Кулик М. С.
83
Кулик Н.
161
Куликовська В.
265
Кулішенко М.
88
Куліш-Зіньків Л.
148,
169, 182, 273
Кульська І.
143, 148,
161, 172, 173
Купала Я.
150
161

Купальська І.
Купревич В.
Купрій О.
Купчинський Р.

162
83
164
16, 51,
134, 197
Купчинський Т. І.
52
Курдидик А.
71
Куришев Є. В.
131
Курінський В.
40
Куровський Д.
169
Кутень І.
35, 59, 135
Кутний Я.-І.
175
Кутняк А.
119
Кутуньо Т.
97
Куть А.
171
Кухаренко П.
103
Кухаренко Я.
108
Кухта В.
118
Куценко М.
146
Кучера Б.
109
Кучерук В. Ф.
208
Кучерук Н. П.
208
Кучерява З.
109
Кушнер А.
174
Кушнир А.
83
Кушніренко А. М.
35
Кушплер І.
144
Кьоте Г.
248
Кюі Ц.
43
Кюї Ц.
257, 302
Кюсс М.
208
Кюфнер Й.
265
Лаврентьева Е.
104
Лаврик М.
47
Лаврінчук А.
107
Лаврук Я.
186
Лагідзе Р.
43
Ладижець В. 150, 163-64,
175, 273, 289-90
Ладонщиков Г.
174
Лазарев В.
83
Лазаревский И.
83
Лазаревський І.
56
Лазаренко А.
143, 202
Лазаренко В.
134
Лазаренко К.
128
Лазарєв В.
56
Лазарєв О. І.
115
162

Лаін Фієсте Д.
269
Лантух О.
87
Ланюк Ю. Є.
261
Лапашинскас Ю.
43
Лапейє Ж.
245
Лаписова М.
171
Лаптева А. М.
263-64
Лапутін Л.
160
Ларін М.
173
Ларкандже М.
243
Ларкандже Р.
243
Лаубе Ф.
83, 189
Лашков И.
83
Лебедев А.
83
Лебедев-Кумач В. 97, 290
Лебедєв В.
107
Лебедєва І. 147, 151, 160
Лебедь Ю.
74
Левашов В.
83
Левин В.
171
Левина З.
83, 263, 273
Левицький М.
131, 169
Левицький О.
72, 83
Левіна З.
143, 147, 161
Левченко-Дигас В.
115
Лежанська Л.
172
Лемарк Р.
184
Лемпіцький А.
62
Лемуан А.
233
Леннон Дж.
97, 290
Леньяні Л.
269
Леонтович М. Д. 34, 43,
58, 134, 139, 174, 289
Леонтьєв М.
88
Лепешко В. Ф.
169, 175
Лепкий Б. 20, 47, 60, 148,
163, 168, 172-73, 268
Лепкий І.
21
Лепкий Л.
16, 20, 51,
106, 168
Лери Винн
83
Лермонтов М. Ю.
43,
95, 254
Лесіна Ю.
170
Лесовой А.
93
Лесюк О.
109
Леуш Т. О.
36
Лехновський П.
306

Лещук Є.
47
Лєвашов В.
56
Лєпін А.
100, 302
Лисенко В. І.
171
Лисенко М. В.
20, 60,
97, 135, 143-44, 161,
168, 172, 174, 184, 209,
228, 271, 289-290
Лисенко Т.
164
Лисич М.
148, 162, 189
Листов К.
83
Листопад А.
146
Лисянский М.
83
Лисянський М.
175
Литвиненко В.
164
Литвиненко С.
146
Литвиненко Ф.
86
Лихва І.
113
Лихогляд О.
306
Лищенко О.
121
Лінденфельдер Х.
248
Ліннеман М.
265
Лісовол В.
132
Ліст Ф.
97, 290
Ліфшіц В.
100
Лобачева Г.
184
Лобова О.
175, 289-90
Лобода Т. М. 51, 274-75
Лобурак В.
16
Лобурак М.
16
Логвиненко-Славута А. 58
Логвинова Г.
92
Логвіна Г.
63
ЛонгшампДружкевичова К.
202
Лодж Г.
243
Лодонщиков Г.
161
Лозинська М.
34
Лозито П.
97
Лозі Й. А.
265
Лонгфрем Г.
245
Лопушанська В.
146
Лоренцоні Б.
251
Лузан В.
148
Луків М.
62, 88, 122,
128, 168, 268
Лук'яненко М.
190
Лупій О.
163

Луценко Д.
40, 57, 58,
72, 87, 96, 97, 124,
143, 146, 162, 212,
254, 268, 277, 290
Лучук В.146, 148, 169, 173
Лысенко Н.
264
Львов О.
33
Львов-Компанієць Д.
148, 161
Львовський Г.
33
Льонок Є.
143
Любарська Л.
180
Любарський М.
233
Любарський Н.
184
Любомирський К.
90
Людкевич С.
34, 144,
228, 264
Люлли Ж. Б.
264
Лютген Б.
138
Лютий Г.
183
Люшня М.
129
Лядов А.
184
Лядова Л.
83
Лятошинський Б. 144, 228
Лятуринська О.
274-75
Ляшенко Г.
226
Ляшенко Т.
80
Мага С.
97
Магденко І.
134
Магиденко М.
263-64
Мажич В.
128
Мазенцева Т.
150
Мазуренко Л.
211
Май Н.
148
Майборода Г.
144, 271
Майборода П.
16, 20,
40, 57, 72, 97, 100,
212, 224, 254, 268, 290
Майданов Д.
280-81
Майкапар С. 184, 233, 265
Майстрова З.
174
Майчик І.
135
Макаревич А.
83
Макаренко О. В.
307
Макаренко П.
88
Макаров Ф.
33
Макарова Е. В. 136, 142
Макарова К.
148

Маккартни П.
97, 290
Маковей О.
19, 163
Маковська Г.
176
Маковська Л.
151
Маковський М.
160
Максимова О. І.
210
МакХью Ф.
41
Макью Д.
83
Маландо А.
258
Малий М.
131
Малик Г.
170
Малицька К.
35, 168
Малицький Ф.
186, 271
Малишко А.
16, 20, 40,
57, 97, 212,
254, 268, 290
Малишко В.
143
Маліборський Ю.
109
Маловик Л. В.
325
Малюгина Л.
104
Малюкова Т.
263-64
Малюци С.
51
Мандзюк Л.
270, 277
Манчіні Г.
201
Манько Н.
11-13, 18
Маньянте Ч.
244, 247
Маринец И.
88
Маринич О.
171
Маринін І. Г.
211
Маринчик С. Г.
91
Марков А.
93
Мартиненко І.
59
Мартини Дж. Б.
264
Мартинюк В.
59
Мартинюк В. М.
276
Мартинюк Г.
49
Мартинюк Л.
187
Мартинюк М.
163
Мартинюк О.
49
Мартон С.
43
Марцинківський О. 109
Марчелло Б.
271
Марченко В.
40, 134
Марченко І.
72
Марченко О.
43
Марченко Р. О.
172-73
Марчук Л.
37
Маршак С.
171

Маршал А.
83
Масенко Т. 108, 161, 254
Маськова О.
99
Масюк Н.
103
Матвеев В.
83
Матвиенко И.
83
Матвієнко В.
109
Матвієнко Н.
161
Матвіїв Г.
277
МатвіївМельник М.
163
Матвійчук А.
109
Матос Родригес Г.
245
Матусовский М. 83, 290
Матусовський М.
289
Матюк В. 11, 34, 43, 248
Мафтуляк М. В.
59
Мах П.
106
Мацієвський І. В.
199
Мацьків О.
148
Медражевський А. Т. 132
Мезенцева Т.
161, 164
Мейтус Ю.
83, 144
Меланчук Н. А.
92
Мелешко Р.
101
Мелещук О. А.
295
Мельник В.
271
Мельник И.
83
Мельницька М.
138
Мельничук Б.
35
Мельничук В.
59
Мельо В.
101
Мельчаков В. О.
56
Мендельсон Ф.
43, 257
Мендрунь В. Б.
130
Менкуш Г.
21
Мерсер Дж.
41
Мертц К.
265
Мерц І. К.
269
Металліді Ж.
184,
233, 257
Метлов Н.
264
Мигуля В.
83
Миколаєнко М.
119
Милич Б. О.
232-34
Мироненко А.
80
Мироненко І.
170
Миронов Б. А.
93
163

Мисюра В. Д.
94
Михайленко Ю. 148, 161
Михайлів О. І.
248
Михайлов Ю.
175, 289
Михайлова И.
148
Михайловська Р.
235
Михайловський Б.
94
Михайлюк В. 16, 224, 268
Михайлюк С. В.
147,
151, 160
Михальчук Л.
209
Михальчук О.
19
Мишура Л.
178
Мігай А.
148, 174
Мілано Ф. да
265
Міллер Л. О.
197
Міневич І.
173
Мінкус Л.
302
Міхеєв Б.
277
Міхновецький В.
41
Міцкевич А.
126
Міщенко П.
88
Млака Д.
43
Мовсесян Г.
83
Мовчан П.
169
Можаев П. Н.
95
Мозговий М.
175,
268, 271, 289
Мокроусов Б.
83
Моліно Ф. да
265
Молчанов Д.
43
Молчанов К.
97
Молчановская Ж.
88
Монастирський О.
35
Монсіньо П.
135
Монтуолі Г.
138
Монюшко С. 101, 135, 202
Мор Й.
161
Моравський Б.
34
Морган К.
196
Моріа П.
196
Мороз В.
70, 96, 163
Морозов А.
83
Морозов Г.
83
Морщавка О.
176
Москалчук П.
180
Москвич В.
62, 109
Мохначева И. Н. 219-20
164

Моцарт В. А.
43, 135,
174, 184, 202, 233,
264, 289-90
Моцарт Л.
184
Мочалова Л.
104
Мошик М.
86
Мошняга Д.
86
Мудрик-Мриц Н.
163
Музикіні А.
245
Музиченко В. А.
221
Мумаллібов Т.
161
Мурадели В.
43, 83
Мураделі В.
175, 302
Мурган Н.
169
Мурена Т.
251
Мусоргский М.
97
Мусоргський М. 174, 202
Мушель Г.
238
Мьоллер Х.
101
Мясков А.
143
М'ясков К.
172-73
Мясков К.
72, 83, 107,
161, 184
М'ястківський А.
43,
164, 189
М'ястківський В.
273
На Юн Кін О.
238
Набока Ю.
169
Навої А.
238
Навроцький А. 175, 289
Нагірна О.
207, 209
Наддністрянка
163
Надененко Ф.
144, 236
Надсон С.
43
Назаренко І. О.
134
Назаренко К.
128
Назарова Т. 148, 151, 160
Найда В.
306
Найда Ю.
306
Найдовская И.
119
Найдовская И. С.
79
Найдьонова Н.
173
Наймитенко Л.
88
Наказний О.
70
Наконечний Р.
285-86
Нанке А.
33
Науменко О. Я. 203, 222
Невский В.
119

Негая Е.
104
Негода М.
290
Недільський І.
212
Неєдла В.
202
Нейметі М.
108, 182
Некрасов В.
248
Некрасов Н.
43, 184
Некрасов Ю.
233
Некрасова Л. 83, 161, 171
Некрасова О.
148
Некрасовская Л.
119
Нельсон Г.
41
Немировський В.
103
Немченко С.
103
Нерубайський І.
98
Нестерович Б. І.
253-54
Нижанківський О. 11, 34
Никитин Е.
112
Никитин С. А.
83, 99,
223, 287
Никитюк Н.
209, 212
Николаев И.
148
Никольский В.
97
Нікітін І.
56, 100
Ніколаєвська Л.
115
Ніколенко В.
84
Ніколі Ж.
251
Німилович О.
231, 252
Ніналтовська М.
148
Нісс С.
147, 160
Ніфонтов В. О.
224
Новиков А.
43, 302
Новикова Н.
148
Новицький О.
83
Новіков А.
160, 198
Новіков В.
239, 247
Норбакк П.
247
Носенко В.
56
Облова С.
174
Обух К.
161
Обухівська Т.
148
Обшарська Р.
146
Общанський В.
306
Овербек
135
Овчарова С.
276
Огар Т.
29
Огарьов Н.
254
Огієнко І.
106

Огінський М.
290
Однорал В.
93
Окуджава Б.
83, 97
Олев Н.
290
Олександрова З.
161
Олексів Я. В.
249
Олексієнко Б.
173
Олексієнко М.
63
Олексюк О. М.
208
Олена М.
165
Оленєва Т.
70
Олесь О.
16, 30, 40,
47, 128, 143, 146,
148, 162-64, 169,
175, 274-75
Олізар Г.
90
Олійник Б.
70, 175
Олійник В. Ф.
211
Олійник М.
34
Олійник С.
62
Ольшевський В. І.
105,
277
Ольшевський С. І.
105
Омелянчук І.
135
Онищенко Н.
128
Онищук Б.
132
Орач О.
161
Орел А.
171, 174-75
Оржеховський Е.
247
Орлов В.
148, 189
Орлов Р.
83
Орлов С.
171
Орлов Я.
40, 58,
274-75
Орловецький В.
147
Осадча В. М.
308
Осадчий О.
58, 290
Осадчук П.
163
Остапенко Б.
178, 180
Остен В.
83
Острова С.
225
Островерхий І. 148, 164
Островерхий І. Л. 177-80,
273, 296
Островий В.
225
Островський А.
175,
202, 289
Островський В.
186

Островський В. М.

175,
309-19
Отрюх Л.
87
Оттер Г.
248
Охріменко С.
87
Ошанин Л.
83
Ошанін Л.
43
Ошуркевич О.
14, 22
Павленко М. 56, 177-78,
180
Павленко Т. П. 143, 320
Павличко Д.
16, 20, 40,
58, 59, 97, 115, 128,
135, 144, 161, 163,
189, 254, 268
Павлова М.
43
Павловська Л.
179
Павлюк А.
172, 273
Павлюк В. М.
37
Павлюк Г.
208
Павлюк Я.
105, 306
Павлюченко С. Є.
40,
57, 58
Паганіні Н.
239, 260
Падура Т.
43
Пазій С.
306
Палієв Д.
214
Паллавичини
97
Паномаренко М.
165
Панофка Г.
138
Панченко В.
60, 143,
161, 172
Панчук Р.
111
Папаїка В.
134, 254
Паронова В. 150, 164, 165
Парфентьев В.
83
Парфенюк В.
58
Пархоменко О.
143,
161, 175
Пархоменко Т.
164
Парцхаладзе М. 151, 160
Пасічник Х.
24
Пастернак Б.
83, 95
Пастушенко А. С. 25, 140
Патрик М.
119
Патрушев С.
83
Паулс Р.
184, 264, 290
Пахмутова А.
83, 289

Пахмутова О.
Пашкевич А.

148
40, 57,
72, 97, 107,
134, 290
Пашкевич В.
169
Пашко А.
289
Пащина П.
116
Пегурі Ч.
247
Пейроннін Ж.
251
Пекар О.
123
Пендыщук Ю. И.
267
Первомайський Л.
87
Перголезі Д.
208
Перебийніс П.
128
Перелісна К.
128, 148,
150, 163-65
Перенчук Т. Й.
101
Переяславець В.
43, 70
Перселл Г. 233, 264, 269
Петерс Я.
290
Петерсон О.
184
Петрашенко Д.
176
Петренко М.
8, 83,
188, 254
Петренко Ю.
43
Петриненко Т.
21, 97,
289-90
Петрицький Г.
135
Петрів М.
70, 163
Петров О.
133, 164
Петров С.
246-47
Петров Ф.
189
Петрова З. 148, 171, 273
Петровська Т. В. 176, 190
Петровцій І.
123
Петросян С.
113
Петрук-Попик Г. 163, 186
Печений І.
80
Печериченко Л.
75
Печников Л.
83
Пєнкіна О.
146
Пєчніков Л.
160
Пикус Е.
104, 181
Пилипець М.
174
Пилипчак В.
21
Пилипчак М.
10, 21
Пилип'юк Л.
148
Пиццигоні П.
208
165

Підгірянка М.
30, 115,
148, 150, 161,
163-64, 169, 172, 189
Підпалий В.
161
Піка К.
56
Піпаш-Косівський В. 182
Пірумов О.
265
Піццігоні П.
244
Пічкур Д.
132
Плавенчук О.
164, 170
Плакида І.
184
Плаксин Н.
53
Платті Дж.
239
Плахтій В.
306
Плашкевич М.
116
Плещеєв О.
43
Плєщєєв О.
143
Плішка А.
5
Плішка А. В.
139
Пляцковский М.
83,
148, 171, 290
Пляцковський М. 174-75,
289
Побережна Г. І.
321
Повалюк А.
164
Поврозняк Ю.
265
Поглод У.
55
Погорельский Ю.
83
Подвала В.
226
Подвижна Н.
103
Подлубняк Р.
39
Подольная Н.
80
Подуфалий В.
134
Познанська М.
100,
128, 150, 161,
163-64, 169, 173, 273
Позняк Н.
165
Поклад І.
56, 58, 72,
101, 135
Поклад Н.
274-75
Покровский А.
119
Покровська Л.
147, 160
Полєвіков І.
277
Поливода С.
119
Полинок В.
59
Полисский Ю.
119
Поліщук А. І.
84
Поліщук О. В.
202
166

Полонский Г.
97
Полонский С.
43, 264
Полтава Л.
163
Полухин Ю.
83
Полянський В. 175, 289
Пономаренко М.
148,
164, 166, 169, 178,
180, 273, 296
Пономаренко М. І.
140
Пономаренко Ю.
62
Пономарьова Г. Ф.
328
Попатенко Т.
143,
147-48, 160-61,
173-74, 263-64
Попенко М.
9, 118, 148
Поперечный А.
83
Попик О.
306
Попов В.
43
Попович Б.
134
Попович В.
118, 148
Попович В. В.
108, 182
Попович Н.
182
Попович О.
108, 182
Поспелов Ю.
83
Потапенко О.
165
Потопляк Н. В.
15
Потыйко М.
119
Праско С.
158
Працюк Б. М.
204
Пресняков В.
83
Пригара М.
172
Приз В.
116
Приймак О.
87
Присухін М. І.
205, 258
Присухіна З.
159
Приходько О.
119
Прокопович Л.
110
Прокоф'єв С.
97, 174,
184, 233
Простапюк Н.
306
Просторова Н.
97
Прохорова Н.
104
Прощерук М.
132
Птичкин Е.
83
Пукас Н.
306
Пуппо И.
120
Пурс Р.
112
Пустовий І.
129

Пучко І.
83
Пушик С.
59
Пушкин М.
83
Пушкін О.
289
Пфайль Г.
168
Пфейль Г.
106
Пчілка О.
163
Пшенична Л.
134, 164
П'явка Г.
80
Пярт А.
184
П'яцолла А.
269
Равель М.
204, 290
Радко О. Ю.
322-23
Раєвський В.
80
Разаев М.
80
Разумовська О. 207, 212
Раков Н.
138
Раковський В.
174
Рамазанов Б.
306
Рамо Ж.
233
Ранг А.
264
Рапіта О.
230
Распопов М.
134
Раухвергер М.
100,
151, 160, 184
Рахманинов С.
290
Рахманінов С.
174,
201, 289
Рачицький М.
274-75
Ребиков В.
264
Ребіков В.
184
Ребро П.
175, 189
Ревакович М.
274-75
Ревуцький Л.
40, 135,
143, 161, 174, 226,
263, 289-90
Регер М.
135
Редчиць І.
178
Резник И.
83, 93
Рейтман М.
83
Рекубрацький А.
183
Рельштаб Л.
254
Реп'ях С.
87
Рєхін І.
265
Рибицький Ф.
233
Рибчинський Ю. 97, 115,
175, 289
Ридинг О.
264

Рильський М.
100,
163, 168-69, 171, 173
Римский-Корсаков Н. 264
Римський-Корсаков М.
43, 97, 100, 174, 257, 289
Рід Л.
238
Рідінг О.
271
Різоль М.
161
Рішко Н. М.
143
Роблес Д.
201
Ровенко М.
134, 148
Роджерс Р.
174, 246
Родинченко М.
115
Родрігес М.
247
Рожавська Ю.
143, 148,
172-73, 175, 289
Рождественский В.
83
Рождественский Р.
83,
120
Рождественський В. 161
Рождественський Р. 164,
172, 289
Рожков Ю.
175, 289
Романчук Л. Я. 106, 159
Романюк В.
115
Романюк І. В.
17
Ронкаллі Л.
265
Росол І.
84
Россі Д.
243
Россі Ж.
246
Россіні Дж.
138
Ростимашенко Т.
226
Ротерман Є.
51, 110
Роч П.
265
Рочінь М.
274-75
Рубальська Л.
175
Рубальська Н.
273
Рубан С.
94
Руббах А.
184
Рубець О.
143
Рубінштейн А.
43, 202,
302
Рубцов Н. М.
95
Руденко В.
171
Руденко Л.
146
Руденко М.
103
Руденко О.
56
Руденко Ф.
92

Рудковський М.
33
Руснак С.
127
Руссін Д.
243
Рустамов Р.
263
Рыбински Б.
53
Рымарев Д.
93
Рюккерт Ф.
43
Рябий В.
118
Сабадаш С. 16, 224, 268
Сабашна І.
143
Савельєв Б.
161, 175
Савицька І.
163, 165
Савицька Н.
66
Савицький Р.
16, 174,
212, 268
Савицький Ю.
23
Савка В.
111
Савченко О.
94
Савченко Ю.
109
Савченко-Гнатюк О. 164
Савчук Л.
162, 273
Сагайдак В.
158, 292
Сагрерас Х.
265
Садовський М.
43, 189
Садовський С.
11
Саконська Н.
100, 143
Салай-Пак М.
67
Салевич В.
98
Салимоненко Н.
103
Салій В. С.
250
Сальченко В.
169
Самаль К.
19
Самійленко В.
163
Самійленко М.
254
Самко М.
152
Самойлов Г.
83
Самойлов М.
84
Самоткін С.
265
Самофалов В. М.
40,
57, 58, 210
Санатович С.
178
Сандлер О.
135, 161
Санз Г.
265
Саранских О.
80
Сарасате П.
210
Саратський О. Н.
227
Саульский Ю.
83
Сауляк С.
133

Саух Н.
116
Сафронов А.
135
Сахалтуев А. Д.
95
Сверида М.
186
Свєчніков А.
72
Свиридов Г.
174, 289
Свист П.
51
Свірідов Г.
100, 184
Святогоров А.
109
Севастьянова А.
306
Севернюк Т.
51
Седельніков Г. 147, 151
Седлак Л.
33
Седых Д.
83
Сейтхазін С.
83
Селезінка В.
35
Селезнев В.
120
Селиванов Б.
97
Селим Ш.
61
Сельвинський І.
254
Селянин Р.
83
Семенов В.
238
Семенов К.
134
Семенов О.
21, 57, 174
Семеновський В. 186, 211
Семенюк В.
123
Семернин В.
83
Семешко А.
238-39
Семчакевич С.
306
Семченко П.
88
Семчишин В. Ф.
46
Сенатович О.
163
Сен-Санс К.
43,
184, 289-90
Сергеев В.
83
Сергеева Л.
112
Сергієнко Г.
277
Сердюк А. В.
183
Серебряная Н.
103
Серебряный М. О.
324
Серотюк П. Ф.
198,
243-47, 251, 256
Сєкач Л.
143
Сибирский В.
264
Сигединський А.
161
Сидір М. В. 175, 309-19
Сикорская Т.
83
Силенко Л.
274-75
167

Сильвестров В.
289
Симович Р.
11
Симоненко В.
57,
103, 110, 115,
123, 143, 290
Симонян Н.
257
Сингаївська Л.
273
Сингаївський М. 16, 20,
109, 146, 148, 161-62,
172, 174-75, 177, 186,
189, 212, 268, 289-90
Синиця І.
91
Синявський П.
254
Сігмейстер Е.
233
Сікорська Т.
254
Сільванський М. 226, 233
Сіра Т.
162
Сірко В.
70, 158
Січинський Д.
131, 168
Січовик І.
170
Скалецький Р.
134, 172
Скіцько Г.
51
Скляр В.
116
Сковорода Г.
289
Скомаровський В.
161,
169, 174
Скорик М.
184, 226
Скоробогатько Н.
135
Скороход К. 83, 144, 254
Скрипченко Н. Ф.
189
Славна О.
128
Сладек І.
43
Слободенко О.
109
Слободской М.
83
Слободяник А.
121
Слонов Ю.
148, 151,
160, 173, 184
Сльота І.
58, 106
Смагитель М.
129
Смаглій Г. А.
325
Смаль К.
19
Смачелюк А.
133
Сметана Б.
43
Смик Г.
164
Сміла О.
169
Смокович Т.
229
Смолявський Л.
98
Смоляк Б.
158
168

Смоляк О.
55
Снітко-Сорочинський Л.
202
Сов'як Р.
34, 134
Соколов А.
119
Соколов В.
43
Соколова О.
119
Соколовська О.
165
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А бандура грає
87
А в городі буркун родить
5
А в дядька, в дядька
21
А в ковалихи собаки лихі
21
А в кривого танцю
21
А в Курові на горбочку
6
А в Марусі
25
А в моїм садочку стежечка вузенька 27
А в нас завтра свадьба буде
27
А в нас нині перший день
6
А в нашого господара сивий кінь
26
А в нашого дядька
21
А в нашого жученька
26
А в нашого хазяїна
36
А в нашого Харка, а сотника батька 27
А в неділю пораненьку
6
А в першім садочку
25
А в середу тиждень минув
26
А в тому саду
5, 8
А в тому саду чисто метено
5, 27
А в цім домку, як у вінку
21
А вдома-дома пан Дурдула
27
172

А весна-красна
25
А вже весна
8, 20, 43, 173, 175, 187
А вже весна скресла
21
А вже весна скресла, скресла
26
А вже весна-красна
19
А вже нині третій день
6
А вже сонечко заходить
19
А вже сонце сходить
25
А вже тому сім літ буде
6
А вже третій вечір
8
А вже у горах сніг біліє
114
А ви хлопці встидайтесі
6
А ви хлопці не гордіть
6
А всі гори зилиніють
20
А гоя, гоя! Калино зеленейка
26
А де ж наша весільна мати
26
А де ж ті верби?
114
А до гаю, лішечка, до гаю
26
А доля козацька
121
А дубова дощечка, дощечка
26
А жоржини цвітуть
109
А за любов ми платим пізно
107

А за речкой череда цвела
117
А звідси гора
24, 25
А зорі падають
115
А калина не верба
7, 24
А коник чорненький
35
А лелеки летять на Вкраїну
109
А мати ходить на курган
72
А мати чекає сина
116
А мені б коня
154
А мені вже десять років
155
А мені все одно
80
А ми були й у великому лісі
25
А ми в батька були та й не бідували 26
А ми в "Цукерні"
129
А ми коржів напичем, напичем
26
А ми кривого танцю йдем
134
А ми нивку виорем, виорем
26
А ми нивку оремо, оремо
26
А ми поле йоремо, йоремо
27
А ми поле оремо
23
А ми просо сіяли
8, 161
А Микита за хатою
25
А мій милий
25
А мій муж газдував
24
А на горі товар, товар, по долині вода 26
А на цьому слові
36
А на Яна, на собітку
26
А на Яна, на Якуба
26
А на Яна, на Яночка
26
А нас мами насварили
26
А наш дружбочка, як пан
19
А наш молодий
19
А наш сват злякався
25
А поглянь, Марисейку,
на тесовий стіл
26
А сьогодні вже Син Божий
25
А там в лузі
37
А там у Йвана на золотой призбі
26
А тебе немає...
65
А тепер ягілка мила
22
А ти не моя
88
А ти ружо стій у колі
6
А ти старий діду
6
А ти така ж красива
107
А ты старий телебаю
26
А у місті Русалимі, рано-рано
на Йордані
11
А у полі вярба
306

А у річки очі сині
А у садочку
А учора ізвечора
А хто грає
А хто ж мене сватать буде?
А хто ж там по саду ходив
А хто мене поцілує
А ци то ту сварьба, гец, а ци
то ту кстини
А час так нестримно летить
А Черемош пливе
А что такое небо?
А ще вчора, як звечора
А ще сонце не заходило
А що на серці
А я в батька росла
А я в свої матусеньки
А я живу на Україні
А я закохалася знову
А я, молода
А я ніт не прийду
А я рак неборок
А я у гай ходила
А-а, а-а, дитя спить
А-а, з'їли коти барана
А-а котів два
Або пан, або пропав
Абрикосовый вальс
Авва, Отче, мы взываем
Август
Авиационный марш
Авиация гражданская
Агнец Божий, Тебя славим
Айстри
Акварель
Алел рассвет
Алена
Аллилуйя, наш Господь
Алый парус
Альбо я ту кучу втручу
Ангел Божий із небес
Ангел звістив
Ангел твій
Ангел-Архістратиг
Ангеле мій
Ангели в небі
Ангели, знижайтеся
Ангели, снижайтеся

149
156
37
5
24
26
19
26
88
24
83
26
8, 27
62
8
25
114
108
273
26
5, 185
273
21
27
5, 27
54
92
31
77
83
83
31
128
80
119
74
31
103
24
11
50
130
145
84
34
12, 13
11
173

Ани бы не быва, ой в кумонькы
гостина
26
Ани тото хресня, ани тото хресня
веселе не буде
26
"Аннушка" и "Антон"
83
Ария
97
Арія Богдана
174
Арія Снігуроньки
289
Арія Сполоха
271
Армія свободи
133
Ас эн тынчлых
120
Аспиранточка
129
Ассоль
70
Аська
170
Афганистан
129
Ах, весна!
94
Ах, в'юнко, в'юнко, мила в'юнко
88
Ах, гитара!
74
Ах! Как же хочется любить!
104
Ах, лента за лентою
24
Ах, лето
92
Ах, роки, не летіть ви так швидко
111
Ах, чего я сохну
132
Ах, эта синь!
119
Аэроплан
83
Аэропорт
83
Аэропорты
83
Аэрофлот
83
Аэрофлот — наша работа
83
Ба й місяцю, ба й королю
26
Баарь
61
Бабак
143
Бабине літо
107, 113, 123
Бабусенько моя
88
Бабусина колисанка
164
Бабусина помічниця
273
Бабусині окуляри
155
Бабусині руки
148
Бабусині рушники
157
Бабусю рідненька
25, 27, 106
Бабушка
171
Бабця спить
150, 173, 180
Бабье лето
79, 97
Багатство
116
Багатство у наших роках
80
Багряний ранок
108
Бажання
125
Бажаю вам
101
174

Байдужі
71
Балада про білу яблуню
107
Балада про братерство
72
Балада про війну
133
Балада про двох лицарів
153
Балада про журавлине гніздо
107
Балада про Журавлиху
65
Балада про Кортеліси
65
Балада про Лесин день
65
Балада про мальви
290
Балада про Марусю Чурай
88
Балада про сина і матір
114
Балада про солдата
289
Балада про червоні маки
65
Балади
19, 22, 106
Баллада о "Беспощадном"
93
Баллада о карандаше
99
Бандуристе, орле сизий
7, 40, 51, 274-75
Барабанить в шибку дощ
177, 180
Баронеса
64
Батьків слід
88
Батьків хліб
56
Батьківська криниця
189
Батьківська хата
98, 132-33
Батьківське поле моє
146
Батьківський заповіт
70
Батьківщина
146, 148
Батьківщина-сонечко
148, 162
Батьківщино кохана
72
Батько кличе синів
134
Батькова криниця
91
Батькова пісня
115
Батькова хата
88
Батьку наш, Тарасе
113
Батяр
4
Бачу світ
115
Баю, баю, баюньки
22
Баю-баю
24, 160
Бджілка з джмеликом
149
Бджілка-трудівниця
133
Бджілки
105
Бджілонька Жужу
182
Бджоли
69
Бджолина веснянка
169
Бе-е-е, козуню
26
Без женщины мужчина —
не мужчина
120
Без надії сподіваюсь
123

Без пісні нема України
63
Без пісні неможна прожить
63
Без рушників немає України
132
Без свого обличчя
169
Без тебе, Олесю
5
Без тебя, Севастополь, я жить не могу 93
Бездна
112
Безконечник
21
Безконешна
20
Безмежнеє поле
97
Безсоння
56
Белая лебедь
67
Белая сирень
99
Белеет парус одинокий
43
Белый лебедь
83
Белый самолет
83
Белый снег
99
Бенефис
119
Берег єднання
108
Береги
154
Береги любові
84
Берегиня України
115
Берегите своих матерей
120
Бережемо любов
103
Бережемо Україну
70
Бережіть землю
82
Бережіть свою маму
88
Березень
273
Березень плаче
180
Берези
254
Березки
112
Березнева метелиця
89
Березневий сніг
118
Березова алея
65
Березова пісенька
151
Берізка
78, 123, 180
Беркути
83
Беспечный весельчак
102
Б'ємо чолом
84
Библиотекарям посвящается
103
Бив мене муж три разы юж
26
Била мене мати
4, 7, 16, 24
Бички рогаті пошлі ораті
37
Біг козелець
21
Бігла дівонька рано по воду
11
Бігла киценька
5
Бігла кізка топитися
5
Бігла стежечка
149

Бігли коні через степ
58, 107
Бігло наше літо
84
Біду собі купила
5
Біжать у Почаїв
37
Біжи, біжи, ти, мій миленький
26
Біжить, біжить, та бабусенька
26
Біжить стежина
84
Біла береза
25
Біла казка
174
Біла криниця
271
Білая-біла рибочка грала
26
Білий, білий капелюшок
109
Білий вальс
82, 84
Білий корабель
154
Білий лебідь вмирає від ран
133
Білий сніг
156
Білі айстри
106
Білі акації будуть цвісти
110
Білі крила вітрил
108
Білі крила лебедині
154
Білі птиці снігів
107
Білі сніги
84
Білі хризантеми
92
Білка
273
Біло-біло все навкруг
182
Білобірська щедрівка
34
Білодень, білодень
5
Білочка
147
Білочка восени
163
Білу, біло, білогарчику
26
Біля вечірнього багаття
88
Біль душі
84
Біля джерельця
113
Біля моря
70
Біля обеліска
162
Біля річки
178
Біля річки Черемоша
19
Благословенный Властелин
31
Благослови, Богойку
26
Благослови, Боже
17, 26
Благослови, мати
5, 8, 21, 27, 173
Благослови мою любов
84
Благослови нас, Божа Мати
49
Благословила мать на войну
14
Блажен муж
50
Блексіфор
70
Блюз дождя
67
Бо війна, війною
14
175

Бо прощатись час
116
Бо я панського роду
4
Бо я така
84
Бог
71
Бог нас всіх любить
155
Бог нас міцно полюбив
179
Бог предвічний
2, 23, 34, 55, 132, 254
Бог предвічний народився
1, 2, 11-13,
23, 26, 34, 37, 55
Бог ся рождає
2, 11-13, 18, 25, 34,
35, 55, 132, 207
Богом вибрана Невіста
32
Богородице Дево Мария
127
Богородице Діво, радуйся
41
Богородиця Діва
144
Богун
145
Бодай ся когут знудив
7, 16, 24
Боже, вислухай благання
171
Боже, дай же вечір добрий
36
Боже сяйво
49
Боже, я молю за Україну
271
Божественна літургія святого
Отця Нашого Іоана Золотоустого
30
Божий Сын святой
31
Бойківська ватра
109
Болить, болить голівонька —
нічим пов'язати
27
Болить в душі моїй Чорнобиль
62
Болить моя головонька
5
Больная осень
103
Большая Медведица
117
Болять слова
109
Бомбардировщики
83
Бондарівна
24
Босоноге дитинство
91
Бравий хлопець
135
Брала дівка льон, льон
8
Брат і сестра
21
Братаймося
59
Брати
96
Брати-лебедики
84
Бринилі ріки, бринилі
26
Бровари — місто свободи!
62
Броварська величальна
62
Броварська сторона
62
Броварський вальс
62
Броварчаночка
62
Бродяжки
104
176

Був собі журавель
8
Був то тихий вечір
51
Був я в тети
23
Бувай здоров, коханий мій
14, 106
Бувай здорова, зелененькая діброво 26
Бувайте здорові
20
Бувайти здорові тай ни забувайти
26
Будем браття знали
6
Будем козаками
162
Будем подобны
31
Будемо удвох
116
Будемо щасливі
84
Буду космонавтом
273
Буду тебе ждати
123
Будь здорова
106
Будь зо мною
71
Будь со мной
103
Будь щаслива, доню!
80
Будьмо, гей!
121
Будьте здорові, мамо і тато
22
Бузок для мами
158
Бузок і калина
115
Букварик
158
Букви і слова
155
Буковино моя мила
19
Буковино ти зелена
19
Була в бабки курка рабенька
26
Була в богача
25
Була в мене парова машина
132
Була весна
106
Була війна
84
Була собі Маруся
8
Була собі Маруся, полюбила Петруся 27
Були ми собі в Божому домі
26
Було в мене у коморі жито
5
Було в сорок п'ятім році
17
Було добре, було добре
20
Було і літо, й пізня осінь
107
Було колись — на Вкраїні
171
Було літо, було літо, та й стала зима
5, 27
Бумажный храм
74
Буркун
106
Бурлака
131
Бути для тебе рікою
108
Бути українцем
146
Бухта надежды
112
Были встречи
103
Быть хочу с тобою рядом
79

В бабусі Капустини
177-78
В батьківській хаті
66
В благословеннім серці України
121
В бору
160
В вальсе осеннем
117
В Вифлеємі днесь Марія 23, 34, 55, 100
В Вифлеємі днесь Марія
Пречиста
11-13, 23, 34, 55, 100
В Вифлеємі нині новина
23, 55
В Вифлеємі новина
2, 11-13, 23, 34,
36, 55
В Вифлеємі радість стала
19
В Вифлеємі тайна
11, 36, 55
В Вифлеємі у вертепі
11
В вишневім садочку
19
В вишневім садочку братчик
траву косить
22
В вишневому саду
24
В Галицькій землі
11-13
В гаю зазуленька кує
22
В глибокій долині
11, 36
В горах грім гуде
14
В горах грім іде
159
В господаренька є криниченька
11
В Дебрецен
151
В день найкращий осені
155
В добрий час
167
В долонях рідної землі
174
В зале
68
В зеленім ліску
12, 13
В имя Твое, Господь
31
В казармі
65
В кінці греблі
35
В кінці греблі шумлять верби
8, 24, 27
В клюве лампада слова
119
В кого світла нам шукати?
130
В колі дружньої родини
154
В коморі — без коси
169
В кошарах нічка холодная
24
В лісі
105
В лісі є зелена хатка
178
В ліску
105
В мене батько, як цвіт
132
В мене стільки діла
273
В місті Вифлеємі
25
В місяці іюлі випала пороша
27, 135
В моєї пісні — два крила
146
В моїм садочку
24

В Морозовці на селі
25
В надвечір'я святого Миколая
163
В нас в селі весілля буде, гей, гей!
5
В нас велике свято нині
14
В нашем классе День рождения
148
В нашім класі
173
В нашім селі на горбочку
6
В нашого кума, в нашого кума
на городі кропива
26
В нашого кума, в нашого кума
світлойка на помості
26
В нашої єгомості
6
В нашой Марисі трої молодці
26
В небі-морі
164
В небольшом Алчевске
77
В неділю рад паленку пию
26
В неділю раненько серед пахучих трав 14
В неділю ранесенько
19, 25
В неділю рано ранесенько
14
В ниділю зрана, в ниділю зрана
сонечко сходи
26
В новім граді, в Вифлеємі
37
В новім граді Вифлеємі
12, 13
В ночі весняні...
66
В огромном городе
119
В пам'ять жертв голодомору
88
В пана-господаря
25
В Париже
68
В полі, в полі плужок оре
2, 11, 21
В полі-полі плужок ходить
20, 43
В понеділок рано
25
В понеділок рано косив отець сяно
26
В поході хреснім
130
В Почаєві, в монастирі
26
В ресторане
95
В родину нашу, у нашу хату
В Романовом колодєзі там
Романовка воду брала
26
В саду, в ожинових кущах
177
В саду гуляла
16, 27
В саду ходила...
24
В Своём намереньи
31
В серцях людей
160
В славном городє в Переяславє
27
В сорок років оженився
35
В сыром бору тропина
43
В Твоё Имя мы собрались
31
В Твоей Вечере видим мы
31
177

В Твоем присутствии
31
В ту ночь вся тьма
31
В ту ночь, когда вокруг
31
В храмі серця Бог витає
49
В цьому дворку, як у вінку
1
В чарах кохання
27, 106
В чистий четвер по вечері
26
В Чорне море кров Дніпром тиче
14
В штирнайцятім році зазуля кувала
22
Важкі дороги Перемоги
84
Важливо
154
Вай, заманя ки тирус
120
Валентина
120
Валентина День
82
Вальс
254
Вальс выпускников
171
Вальс для мами
115
Вальс каштанов
80
Вальс на Марсе
120
Вальс на свиданье спешит
92
Вальс одинокий в небе высоком
117
Вальс при свече
79
Вальс сніжинок
100, 161
Вальс ужгородських вулиць
123
Вальс цветов
92
Вальс шкільний останній
62
Вальс Шопена
92
Валя
43
Вам на щастя, на здоров'я
12, 13, 18
Вапнярка
81
Вареники
19
Варенички
62
Василеве поле
80
Василечек, Василек
83
Василечки
69
Василина в березині, коровки
в долині
26
Василь добрий, Василиха лиха
25
Василькова мати пошла гоготати
26
Василю, Василю
16, 24
Ваша тихая грусть...
95
Ваше Величество, Женщина
97
Вбув Василько коня вороного
17
Ввійдім у храм
49
Вгору, сонічко, вгору
26
Вдови-солдатки
65
Вдячність
116
Вдячність матері
116
178

Ведмедик
176
Ведмедик і джміль
189
Ведмежа готується до сну
147
Ведмежаткова колискова
164
Ведмідь
160
Век светской женщины
102
Велик Бог Отец
31
Велика вечірня
38
Великая любовь Твоя
31
Великдень
111
Великий капитан
31
Величальна
83
Величальна академії
109
Величальна любові
132
Велосипедист
150
Вельон ледве сум твій приховав
110
Вера не пустиме
26
Верба
117
Вербиченька
81
Вербичка
273
Вербички-сестрички
146
Вербовая дощечка
15, 21, 23, 161, 185
Вербовая дощечка лежала, лежала
22
Вербовая й дощечка, дощечка
26
Вербове колесо, колесо
21
Вербонька
273
Вересень
152, 163
Вересневий ноктюрн
274-75
Вернусь в Одессу
117
Вертайтесь!
254
Верталися гуси
107
Верховина
173
Верховинко кароока
123
Весела дача
115
Весела луна
43
Весела на світі нині новина
12, 13
Весела пісенька
162
Весела плутанина
149
Веселая грустная песенка
153
Веселая песенка
79
Веселе море
169
Веселий букварик
150
Веселий музикант
161
Веселий наш день настав
17
Веселий сніг
178
Веселий сніговик
177-78
Веселий стрибайчик
178
Веселий хоровод
89

Веселих свят!
163
Веселі Боковеньки
115
Веселі гуси
143, 161
Веселі жабки
148
Веселі їжаки
148
Веселі козачата
177
Веселі музики
115
Веселі старти
153
Веселка
105, 177
Веселкова вишиванка
149
Веселкова краса
169
Веселкова лічилка
149
Веселкова пісня
174-75, 289
Веселковий танок
146
Весело співайте
11
Веселяночка
162
Весенние воды
290
Весенние гости
148
Весенний вальс
79
Весенняя капель
92
Весенняя песня
43
Весенняя слива
76
Весілля
84
Весілля, музики, пісні
4
Весілля сина
109
Весілля у мишей
151
Весільна пісня
58, 118
Весільний вальс
69
Весільний рушник
129
Весільні айстри
128
Весна
43, 71, 76, 95, 101, 119, 163
Весна без весла
169
Весна красна, весна красна,
що винєсла
26
Весна, лето, осень
94
Весна Перемоги
114
Весна поверта в Україну
169
Весна, полковнику, весна...
109
Весна прийшла!
180
Весна-красна
151
Весни усміхнені літа
123
Весні радійте
169
Весно, весно, весняночко
26
Весно наша, весно!
163
Весно наша, весно, що ти
нам принесла
26
Весно наша красна
26
Весняна
153

Весняна ніч
43, 65, 120, 175, 289
Весняна стежечка
169
Весняне рівнодення та звесняні пісні 26
Весняне свято
152
Весняний грім
149
Весняний дощик
148
Весняний переполох
277
Весняний сон
163
Весняний струмок
149
Весняні квіти
163
Веснянка
23, 24, 35, 37, 65, 72, 134,
150, 161, 175, 183, 189, 289
Весняночка
143, 161
Весняночка-подоляночка
134
Вестник грядущего
120
Ветеранам війни
133
Ветерани
96
Вечерние огни
120
Вечерняя лирическая
120
Вечір
43, 128, 164
Вечір добрий, пане господарю
26
Вечір зіроньки запріг
164
Вечір знов...
118
Вечір над Дніпром
72
Вечір надворі
4, 8, 27, 144, 254
Вечір-вечорок
164
Вечірня молитва
105
Вечірня пісня
43, 65, 91, 163, 254
Вечная любовь
280, 281
Вечные потоки
31
Вечный полет
74
Вечоре-дрімайлику
164
Вже айстри в саду відцвіли
114
Вже би-м була їхала
4
Вже весна
81
Вже вечір вечоріє
4, 24
Вже давно у саду відцвіли
Хризантеми
114
Вже криниці висихають
5
Вже лунає вітру свист
163
Вже повсюди йде весна
163
Вже розвіялись тумани
121
Вже сад одцвів
65
Вже сонце низенько
5, 16
Вже шість літ минає
25
Взгляни на Агнца, друг
31
Взгляните на Агнца
31
Взлетная полоса
83
179

Взяв би я бандуру
7, 8, 27
Взяло дівча відра
16
Ви в дні весняні положили життя
14
Ви дівчата, де йдете
25
Ви жертвою в бою нерівнім лягли
14
Ви наша молитва, мамо
58
Вибач, мамо
113
Виберайся, сину, в щасливу годину 26
Виват, Локомотив!
94
Вивернула тещенька
25
Виглядала мати сина
35, 58
Вигналі зайця
26
Вигрій, вигрій, сонечко
5
Видно, що оженився
4
Вижу тебя одну
120
Виїхав козак на гору круту
22
Вийдемо зранку на веснянку
25
Вийди, вийди, Іванку
8, 20, 27, 161, 184
Вийди, вийди, Іваночку
5
Вийди, вийди, Їваночку
26
Вийди, вийди, сонечко 148, 161, 184, 254
Вийди до нас, Марисейко
26
Вийди до нас, Марисейку
26
Вийди, Йванку, на вулицю
19
Вийди, Марусю
22
Вийди, Марусю, вийди
17
Вийди, матінко, звитайся
26
Вийди ненько
6
Вийду в поле
88
Вийду в час вечірній
82
Вийду на горбочок
27
Вийся, віночку, вийся
17
Вийтеся, віночки, скорі
26
Вийтисі огірочки
6
Вийша з хати стара мати
114
Вийшла би я заміж
4
Вийшла мати на поріг
25
Вийшла молода та й до города,
та й до зіллячка свого
26
Вийшли в поле косарі
8, 21, 27,
134, 173, 175
Вийшов місяченько
180
Вила сом віночок, превіяла сом
26
Вилітали орли
25
Виноград, виноград
151
Винось, мати, шубу
25
Випадкова зустріч
114
Випускний бал
88
180

Виринула, виринула
5
Виростай, калино, в зелен-лузі
146
Виростеш ти, сину
57
Виряджала мати сина
19
Висить ябко, висить
7, 24
Висна, висна, вгору пошла
за крутиї гори
26
Висока могила
51
Висока могила сирої землі
14
Виспівує соловейко
132
Витинай, татку, ліску
25
Витинанки у Іванки
149
Виховательки рідні
148
Виходить зоря вечорова
116
Вишенька
169
Вишеньки
73
Вишеньки-черешеньки
143, 161
Вишенько-вишня
80
Вишивала мати
150, 271
Вишиванка
62, 134, 146, 161
Вишиванка на свято
149
Вишита хустинка
17
Вишла дівчина, вишла єдина
27
Вишнева земля
190
Вишнева Україна
115
Вишневий цвіт
128
Вишні
113
Вишні-черешні
20, 21
Ві Львові в замку бубни б'ют
26
Вівці, мої вівці
7, 16
Вівчарик
169
Від поля до поля
19
Від серця до серця
113
Від Сяну до Дону
87
Від тата й мами
155
Від тебе все
96
Віддалася молодою
25
Віди, віди, Кострубоньку
26
Відігрій мою душу
91
Від'їжджали хлопці
159
Відкіля йдеш, чоловіченьку
26
Відлетіли журавлі
173
Відлетіли роки
65
Відлітають літа
121
Відходять у вічність
84
Відчиняй же, господарю, ворота,
ворота
26
Віє вітер
24

Віє вітер, віє буйний
21, 24, 27
Віє вітер на долину
19
Віз
145
Візьму я ведеречко
25
Візьму я відеречка
22
Візьму я коновку
25
Війна не питала
84
Військові музиканти
70
Віку мого день
115
Вільний вітер
187
Вільний марш
21
Вінок із калини
65
Віночок
62, 84, 146
Віночок із кульбабки
149
Віночок український
169
Вінчальна
66
Віншую рід наш в рідній хаті
146
Віра
145
Вірні завжди!
70
Вірні сини
65
Вісоко сижу, далеко виджу
26
Вістку голосить
11
Вітай, Ісусе
11
Вітаймо той день
12, 13
Вітальна
189
Вітальна космонавтам
83
Вітер віє горою
144
Вітер віє, трава шумить
19
Вітер дуба хиляє
27
Вітер з гаєм розмовляє
189
Вітер Ох і вітер Ах
177
Вітер розвіяв зелену траву
14
Вітерець
150
Вітеречку мій
148, 164
Вітерця мовчить сопілка...
115
Вітре буйний
19, 132
Вітрець подув
17
Вітчизна
128, 173
Вічна любов
115
Вічне сонечко моє
186
Вічний вогонь
161, 254
Вічний політ
64
Вічний революціонер
168
Вічно молоді
70
Вію вінець
6
Віють вітри
27
Віють вітри буйні, завивають
14
Віють вітри, віють буйні
8, 27

Віють вітри та й буйні повівають
14
Вклоняйся Богу
179
Вклоняюсь низько
169
Вкраїнська мова люба нам
169
Влюбленный самолет
83
Влюбленным всей Земли
119
Вночі на могилі
131
Внучечці Маргаріточці
156
Во Вифлеємі
12, 13
Во Вифлеємі зоря сіяє
11-13
Во Вифлеємі нині новина
11-13, 100, 175
Во поле береза стояла
161
Вовк в темнім лісі
180
Вовчик кожушок купив
177-78
Вогник
86
Вогонь кохання
306
Вогонь олімпіади
160
Вода з криниці
116
Водограй
290
Водохреще
91
Водяний
150
Воєнний спомин
69
Возвеселимся всі разом нині
12, 13
Возвеселімося всі купно нині
11
Возвеселімся
23
Возвеселімся всі разом нині
2
Возвращайся ко мне
83
Воздух
83
Воздухоплавательный парк
83
Вознесіння
32, 49
Возраст любви
88
Возьму я коновочки
24
Вой да на прийомі галки в'ються
27
Война великая
93
Вокаліз
289
Вокруг знаков сих
31
Волга
117
Волелюбні козаки
171
Воли ж половії
5
Волинська пісня
106
Волинська серенада
65
Волинський ліс
65
Волинські співанки
209
Волинь моя
20, 47
Волиняночка Ганнуся
4
Волосівські парубки
26
Волошки
116
Воля-воленька
118
181

Вона не прийде
71
Вона прийшла
110
Вона прийшла, як мрія довгожданна
30
Вона така...
118
Ворожила мені циганка...
88
Воронячі істини
89
Ворота й ворота
26
Ворота новії, стовпи золотії
27
Воротар
23
Воротар-воротарочку
5
Восени
184
Воскреса краса
108
Воспоминание об эскадрилье
"Нормандия-Неман"
83
Восхваление природы человеком
43
Вот кто-то с горочки спустился 280-81
Вот опять окно
119
Впала смерека
59
Впало в воду кошеня
177-78
Враз ми зробилися чужими
110
Врожайна
24
Все было так
79
Все в минулому
88
Все в порядке
83
Все від проміння
113
Все за любовь
102
Все мы здесь во Имя Бога
31
Все навпаки
169
Все починається з любові
89, 153
Все приходить з часом
155
Все прокидається
169
Все прошло
120
Все так просто
169
Все це потрібно мені
154, 174
Все это Бог
67
Вселенная, веселися
11-13
Всем Твоим путем
31
Все-таки її люблю
89
Всех напитков боль
102
Всі на гойдалки!
43
Всім пора колядувати
163
Всім серцем взираю до Бога
113
Всміхаюсь матусі
69
Вставай і наливай!
4
Вставаймо, друзі, як один
14
Вставайте, браття мої милі
37
Встань, Тарасе, пробудися
14
Встань, Эсма, сестричка
61
182

Встаньте, герої
114
Встаньте, мамко, подивітси
26
Встаньте, мамо
20
Встаю й лягаю з думкою про тебе
88
Встреча
120
Встречайте день мая
43
Всю глубину скорби
31
Всякому городу нрав і права
289
Вуйко на весіллі
89
Вулиця гуде, гей, де козак іде
5
Вулиця Сумська
94
Вуса
145
Вчера
97
Вчера мамка в торзі була
19
Вчив синочка Короп
169
Вчителька
73
Вчителька-журавка
118
Вчителько наша
133
Вчителю музики
152
Вчиш молитися
130
Вчора
109
Выпускники
120
Высоко на престоле
31
Высшая честь только Тебе
31
В'яжітеся, огірочки
23
Гава і опудало
149
Гадала що буду вмирати
6
Гаданочка
271
Гаєм, гаєм зелененьким
35
Гаєм зелененьким
23, 41
Гаєм зелененьким вода тече
27
Газете "Южная магістраль-70"
94
Газеті "Дніпропетровський
університет"
120
Гаї шумлять
271
Гаїв, гаївочка
26
Гаївки
17, 22, 23
Гай шумить
94
Галичина
163
Галльо
71
Галушки
87
Галя
21
Галя по садочку ходила
5, 21, 185, 254
Ганю моя, Ганю
4
Гарна писанка у мене
150, 165
Гарна сваха, гарний сват
26
Гарна ти, матусю
148
Гарне свято
178

Гарний приклад подавай
179
Гарний танець гопачок
161
Гарний танець козачок
150
Гарні вечори
51
Гарно так на світі
306
Гарячі роси
96
Гаю, гаю, зелен розмаю
8, 27
Гаю, мій розмаю
87
Гвардейская летная
83
Гвоздички
101
Где же ты?
97
Где-то под березами
112
Гей, браття, до бою за волю і честь
14
Гей, був в Січі старий козак
5
Гей, в горах, в горах сніги-морози
та й зима
26
Гей, ви, козаченьки
290
Гей ви, стрільці січовії
21
Гей ви, хлопці молодії!
159
Гей, видно село
51
Гей, вкраїнці
37
Гей, волошин сіно косить
8
Гей, гей!
26
Гей, гей, весна, гей, красна
26
Гей! Гей! Гей! Та хто лиха не знає
5
Гей, гей! Кілько в плоті коликів
26
Гей, гей, уперед, вояки!
133
Гей, головонько ж моя бідная
5
Гей, гоп! Забава!
4
Гей, гук, мати
5
Гей диво, чи не диво
40
Гей же до бою, браття, за волю
14
Гей, забава!
4
Гей, збирайтесь, рідновіри!
189
Гей, зелена Буковино
19
Гей з-за лісу сонце сходить
14, 159
Гей, зі Львова до Мукачева
7
Гей, колись була розкіш — воля
5, 27
Гей, летів орел
21
Гей, люди їдуть по ліщину
27
Гей, на горі дубина
26
Гей, на Івана
23
Гей, наливайте повнії чари
7, 16
Гей, не дивуйте, добрії люде
5
Гей, не дивуйте, добрії люди
175
Гей, нумо, браття
134
Гей, нумо, хлопці, до зброї
14
Гей, нуте, хлопці
24

Гей, нуте хлопці, славні молодці 24, 27
Гей піду я в ті зелені гори
277
Гей, по синьому морі
5
Гей, повій , вітерок
5
Гей, подякуйме тому, шо ми
в його дому
26
Гей, розвивайся, дуб зелененький
254
Гей! Січ іде!
159
Гей, соколи!
4
Гей, степами
51
Гей, там, на горі Січ іде
7, 14, 24, 37,
143, 161, 173
Гей, у лісі
5
Гей у лісі, в лісі
8
Гей, у лісі, в лісі стоять два дубочки
5, 27
Гей, у лузі
123
Гей у лузі, крузі
11
Гей, у місті та й у Львові
8
Гей, у світлиці
5
Гей, у степу, в степу криниченька
27
Гей у степу криниченька
5
Гей, українці, єднаймось!
65
Гей, укруг ліска, гей, укруг
ліска зеленая травиця
26
Гей, хвалився та козак Швачка
5
Гей, цвіркуне, друже мій
182
Гей, шуми, Великий Луже
175
Гей-гей, зелененький гай
114
Гей-гу, гей-га, таке то в нас життя
14
Ген високо
17
Ген за Сибіром
25
Ген там...
86
Гень, далеко в темному небі
26
Героев назвав имена
93
Герої Крут
70, 91
Гетьмане, Богдане
84
Гетьте, думи
271
Гетьте, думи, ви хмари осінні
209
Гиля, гиля ви, сірії гуси, додому
27
Гиля, гиля, на Василя
12, 13, 18
Гиля, гиля, сірі гуси
5, 24, 27
Гимн легендарному Севастополю
93
Гимн первокурсникам
103
Гимн Приднепровья
120
Гитара с синим бантом
119
Гілка калини
109
Гілочка бузку
51
Гімн авіаційного університету
83
183

Гімн ВАТ "ПДБП-2"
62
Гімн ВНМУ ім. М. Пирогова
132
Гімн гімназистів
59
Гімн землі
158
Гімн Каневу
56
Гімн Києву
56
Гімн людині і землі
84
Гімн міста Тульчина
133
Гімн Новоселиці
127
Гімн освітянам
62
Гімн помаранчевої революції
128
Гімн с. Котелеве
127
Гімн сонцю
274-75
Гімн студентів факультету
дошкільного виховання
306
Гімн табору "Барвінок"
189
Гімн "Україна моя"
120
Гімн Херсону
75
Гімн Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії
306
Гімн Чернівців
127
Гімн Чернігову
87
Гімн школі
88
Гімни і марші
14
Гірняк
159
Гірська річка
148
Глава Ты наш, Господь
31
Главное, ребята, сердцем не стареть!
83
Глибока кирниця
7, 27
Глибока криниця
35
Глибока криниця, глибоко копана
8
Глухів чарівний
80
Глухівський вальс
80
Глуховский вальс
80
Гніт
145
Гном пропав
169
Гномик
148
Говори, говори
135
Го-го-го, куза, го-го, сіра
26
Годы встречи тройкой пронеслись 120
Годы младые
104
Гой, ти пане, господарю
35
Гой ты, Русь моя родная
41
Гой, хміль лугами, йа пшеничка
ланами
26
Гойди, Марусю, гойди
21
Голова ти моя нелегальна
14
Голоскці — гордість моя!
129
184

Голочка
173
Голуб без голубки не воркує
80
Голуб на черешні
4, 24
Голуб надії
182
Голубая планета
83
Голуби
82
Голуби детства
74
Голубі фіалки
64
Голубка
15, 20, 74, 101, 254
Голубці
62
Голубые глазки
75
Гомін, гомін, гомін по діброві
27
Гомін, гомін по долині
22
Гомін по діброві
5
Гомоніла Україна
84
Гомоніли журавлі
84
Гоп ші-ді, рі-ді, Марічко
4
Гопак
87
Гопачок
145, 273
Горе тій чайці
5, 27
Гори Довбуша
123
Горі ледом, долом ледом
26
Горі, сонечко, горі
26
Горівочка гіркенька, я ж тибе
випити годненька
26
Горіла сосна
24
Горіла сосна, палала
7, 16, 24
Горлиця-голубка
183
Горобина і калина
273
Горобина пісня
274-75
Горобинонька
146
Горобчику посмітюшку
6
Горобчику, пташку, пташку
185
Горобчику, шпачку-шпачку
26
Город городити
6
Город мой
120
Горою вітер віє
23
Господар з хати
27
Господареньку, вставай раненько
26
Господарство
173
Господи, мы думаем
31
Господи, помилуй
98, 109
Господи, помилуй нас
21, 97
Господи, Твои страданья
31
Господиня рано встає
12, 13
Господь Бог Предвічний
2, 34, 55
Господь Иисус, живой
31
Господь Иисус, Спаситель наш
31

Господь, Ты был увенчан
31
Господь-Цар!
32
Гості мої любі, милі
19
Гоц, киц, Федоруню
26
Гошівська Зоря
32
Гоя, гоя, Ользю моя
26
Гоя, дюндя, гоя
26
Гра в бобра
20
Гра в гостей
173
Гра в зайчика
5
Гра в залізного ключа або у вовка
20
Гра в слова
173
Грабай, мила, грабай
26
Грабанє, грабанє, би-сме дограбали 26
Грає одуд на дуду
169
Грай, дідусю
62
Грай, музико!
82
Грайте, музики
17, 24
Грация
117
Грибні дощі
149
Грими, грими, могутня пісне
14, 159
Грицю, Грицю, до роботи
8, 27,
135, 143, 161, 173
Гроза
43, 101
Громи та килими
149
Грудочка любимої землі
143
Грянув дзвін
25
Гуде вітер вельми в полі
161
Гудуть степи
121
Гуляв чумак на риночку
5
Гуляв я три роки
19, 132
Гуляє козак весілля
51
Гуляла Маруся в вишневім саду
19
Гусар на балу
94
Гусенята
180
Гуси летіли
72
Гуси на льоду
178
Гуси у полі
116
Гуси-качата черешню поїли
26
Густі у вікнах грати
14
Гуцулка Ксеня
7, 16, 21, 24
Гуцульський князь
118
Гуцульської землі не розвезіть...
118
Да, источник славы — Бог
31
Да куди їдеш, Явтуше
27
Да Марусенька по бережку ходить
26
Да шумлять верби
5
Давай зустрінемось сьогодні уночі
88

Давай ми знайдемо цю кладку
111
Давай ще раз побачимось
84
Давайте малювати кола
153
Давно те минуло
144
Дай же, Боже, в добрий час
19
Дай же, Боже, пити, добрий
розум мати
26
Дай же, Боже, погоди
26
Дай, Вкраїно-мати
168
Дай їм, Боже
20
Дай їм, Боже, здоров'ячко, моїм
хреснятам прожити
26
Дай нам, Боже, в добрий час
106
Дай-но, мамко, по одній
26
Далекие горы
61
Далекій коханій
116
Далеко гора за горою
24
Дали мені мати корівоньку
43
Дар нині пребогатий
11
Дарите женщинам цветы
80
Дарите радость людям
171
Дарує день
146
Даруй мені
64
Дарунок
306
Дарунок неба
130
Дарящей вдохновение
119
Дбай мамко, дбай
19
Два баранчики зустрілись
143
Два берега
74
Два ведмеді йа впереді
26
Два дубки звелися до купки
4
Два єноти вчили ноти
148
Два єноти і ноти
169
Два келихи вина
109
Два когути червоненькі
5
Два кольори
7, 16, 20, 97, 144
Два кошички
165
Два листочки
277
Два перстені
97
Два півники
21, 24, 161, 184
Два роки, два роки...
118
Двадцята весна
56
Две звезды
83
Дві берізки
69
Дві бурульки
149
Дві куми
69
Дві Матері
165
Дві матусі
180
185

Дві сороки
169
Дві стежини
155
Дві чорниці
109
Двое у реки
112
Де б я не ходила
19
Де воно?
131
Де гори Карпати
58
Де ж та весна?
81
Де ж ті фіявочки
6
Де згода в сімействі
7, 212
Де Крим за горами
8
Де моя Маруся?
4
Де найкраще місце на землі
189
Де ти була, дівчинонько
5
Де ти взялась, скажи
107
Де ти, де ти?
124
Де ти, де ти, любов?
72
Де ти, де ти, мій соколе...
306
Де ти згасла, зоре ясна
37
Де ти, Іванку, воду брав
25
Де ти, капітан
84
Де ти мене, Василеньку, поведеш
8
Де ти мій коханий?
116
Де ти, сину?
115
Де ховаються вітаміни?
149
Дева-красота
102
Девушка
97
Девушка из Дерекоя
61
Девушку Чайкой зовут
83
Девченка везла на возу
43
Дев'яте травня
70
Дедушка
171
День Валентина
81
День всепальної посвяти
32
День вчителя
152
День Матері
70, 148
День народження кота
151
День народження у мене
133
День Незалежності
149
День Победы
290
День рождения
156
День розлуки
89
День учителя
65
День, якого я чекав
155
Деревенская улочка
94
Деревянный самолет
83
Дерекой къызы
61
Держись, Хома — іде зима!
54
186

Де'с Настечко бувала
6
Десна моя
88
Десна-краса
62
Десь море
179
Десь там дитинство
82
Десь тут була подоляночка
6, 8, 21,
22, 24, 27, 35, 43, 143, 161, 184
Десь у сірій імлі
114
Десь узявся в нирках камінь
7
Десятикласниця
120
Десятки тысяч
31
Джерельні очі
146
Джура
145
Дзвенять дзвіночки
207
Дзвенять німою тугою ліси
57
Дзвін
132
Дзвіночки
65
Дзвіночок
89, 153
Дзвони Великодня
148
Дзвони дзвонять
34
Дзвони щедрівки
168
Дзвоники
170
Дзвонкова криниця
124
Дзень дзень
6
Дзьобка
5
Диби-диби
5, 185
Дива...
108
Дивлюсь я на небо
8, 27, 83, 254
Дивна осінь
80
Дивная новина
2, 11-13, 25, 34, 36
Дивная новина днесь ся являє
11
Дивне перше квітня
169
Дивний пірат
73
Дивний птах
73
Дивний світ
122
Дивний сон
81, 109
Дивный свет
94
Диво
154
Диво сталось
178
Диво у ставку
148
Дивовижна крамниця
149
Диво-ніч
164
Диво-пастернак
69
Дивосвіт
169
Дивувалися вишнії хори
32
Дика груша
107
Димить туман
144
Диско, диско, диско!
73

Дискотека в санатории "Мрія"
94
Дитиночко моя недогодованая
20
Дитиночко моя, недогодованая,
недоплеканая
26
Дитинства маків цвіт
128
Дитинство
88, 146
Дитя
117
Дитяча молитва
167, 171
Дитяча присяга
163
Дитячий вальс
89
Дитячий спогад
88
Діва Марія в Вифлеєм прийшла
19
Діва Марія церкву строїла
11
Дівка в сінях стояла
27, 135
Дівка з ресторану
111
Дівка Явдошка
8, 143, 161, 173
Діво Пресвятая
59
Дівоча
72
Дівоча врода
113
Дівочий сон
96, 124
Дівочі сни
84
Дівчатка ми
173
Дівчаточка-вороб'ята
169
Дівчина Марина
91
Дівчина-горянка
182
Дівчинка-вкраїнка
148
Дівчино, дівчино, червона калино
6
Дівчино кохана, здорова була
27
Дівчино кохана, йди сядь коло мене 27
Дівчино моя кароока
24
Дівчино моя, чарівниченько!
27
Дівчино-малино
6
Дівчинонька по гриби ходила
27
Дівчино-рибчино
24
Дівчино-рибчино, здорова була
8, 27
Дід Богдан
94
Дід Мороз
150-51, 161
Дід Мороз ходив у ліс
148
Діди січові
145
Діду мій дударику
5
Дідуху-Раю
189
Діжду вечерочка
19
Діти планети Земля
62
Діти України
148
Дітоньки мої
20
Діточки мої
27
Для сердца границ не бывает
93
Для тебе
82

Для чего нам нужны города?
94
Днесь поюще
25
Дні осінні
114
Дніпро говорить із Десною
62
Дніпро реве
131
Дністровський вальс
129
Дністрянка
113
До бабусі я піду
113
До батьківського дому
133
До Всевишнього
56
До діда
21
До Ісуса
165
До конца, женчики, до конца
26
До молоді
86
До останнього патрона
96
До Сахалина
83
До свидания, пансіонат!
94
До свиданья, детский сад
148
До свого роду
169
До Святого Миколая
165, 173
До серця рідну маму пригорніть
98
До танцю
273
До тебе думка лине
88
До тебе, Мати Пресвятая
25
До тебе, Мати, прибігаєм
49
До Тебе я хочу знов іти
71
До церковці ішла
27
До школи
163, 177, 186
До школи час
173
Добра душа
169
Добре було жити
5
Добре киці в кожушочку
273
Добривечір, дівчино
143
Добривечір, дівчино, куди йдеш?
8, 143
Добривечір, дівчино, чия ти?
27
Добривечір, хазяїну
21
Добрий вечір
165
Добрий вечір всім вам
51, 132
Добрий вечір, дівчино
7, 135
Добрий вечір, люди, ми йдемо
до хати
21
Добрий вечір, пане господарю!
22
Добрий вечір, сусідонько
16
Добрий вечір тобі
2, 23, 25, 34,
55, 254, 289
Добрий вечір тобі, зелена діброво
5, 8, 27
Добрий вечір тобі, пане господарю
1,
11-13, 26, 34, 100, 174-75
187

Добрий вечір тобі, пане господар'ю,
на Новий рік
26
Добрий вечір, щедрий вечір
26
Добрий день
105
Добрий день вам, люди!
146
Добрий день, матусю Україно
273
Добрий друг
151
Добрий мірошник
143
Добрий пан наш, добрий пан
26
Добрий ранок
146
Добрий ранок, люба весно
177, 180
Добрий ранок, Україно!
94
Добрий Святий Миколаю
165
Доброво зелена
6
Доброго ранку, Україно!
65, 109
Доброй ночи
43
Доброта
88, 155
Добрый день, мой дворец
93
Добрый жук
143
Довбушеві гори
118
Довго спала Україна
14
Довгожданні мої солов'ї
63
Довженківська земля
88
Довженкові коні
88
Догадайся, дівко
25
Догляди, зятю, дочки
25
Додолу, віточки
25
Додому
81
Дожалі жито
26
Дожьили-змо змрана
26
Долгожданный самолет
83
Доле ж моя, доле
14
Доле моя, доле...
129
Долечко моя, голубчику мій
26
Доли-долинами пшеничка ланами
26
Долина нарцисів
67
Долинська — квітка степу
115
Доля
96
Доля схоче — не мине
108
Доля-лелітка
108
Домівко моя
115
Донечко
177
Донечці
81
Доня вміє вишивати
148
Допоможи нам, Боже
22
До-ре-мі
174
Доріг немало я пройшов
114
Дорога
30
188

Дорога в небо
83
Дорога до Бога
111, 155
Дорога до зірок
83
Дорога додому
113
Дорога і свята Україна
70
Дорога калино
146
Дорога спадщина
57
Дорога у світ
109
Дорога южная
94
Дорога-жизнь
153
Дороги
43
Дороги вчать життя
154
Дорогій матусі!
133
Дорогій матусі і бабусі
148
Дорожная для двоих
129
Досвітня птаха мене збудила
88
Дочекайся милого
70
Дочекаюся
155
Дочка Оріяни
84
Дощ
43
Дощ навпіл з сльозами
69
Дощик
63, 77, 78, 105, 143,
148, 150, 155-56
Дощик, дощик
7, 8, 27
Дощик, дощик — на поля!
160
Дощові нотки
176
Дрібная пташина, невеличкая
на рутоньці сіла
26
Дрібний дощик іде
19
Дрібульки
26
Друг у меня есть большой
93
Дружать музика і діти
289
Дружба навіки
81
Дружба чиста і свята
179
Дружок і Сніжок
149
Друзі
84, 178
Друзів, що померли, поминаю
133
Дудка
134
Дудочка
162
Дудочка-дуда
43
Дума про атамана
131
Дума про батька Махна
84
Дума про маму
127
Дума про поле
107
Дума про трьох братів азовських
20
Думай добре головою
108
Думи мої
20, 43,134, 168, 174
Думи мої, думи мої
8, 27

Думи про Батьківщину
96
Думи про Україну
103
Думієш, мій милий, думієш, думієш 27
Думка і слово
190
Дунай перескочу
4
Дурман кохання
64
Дух і сила
130
Дух Святий
167
Дух Шевченка всіх єднає
133
Душа
93
Душа кобзаря
169
Душа кохання
84
Душа поета
84
Душа сбылась
119
Душа у слові ожива
107
Душе Святий!
49
Дякуймо ксьондзонькові
22
Дякую тобі, мамо
24
Дятел
147, 180
Евеліна
108
Евпатории 2500 лет
94
Евпаторийская здравница ЮЖД
94
Евпатория
94
Егей, парень-парень
27
Едельвейс
147
Единение
77
Ей, ани тото хресня та не буде
мац щастя
26
Ей, жнийте, жени, жнийте
26
Ей, плетіть, дівки, вінки
26
Ей, яка то нам, яка хижа побілена
26
Екнуло сердечко
79
Елочка
100
Епоха козацька
145
Ескімо для кенгуру
149
Если ты со мной
83
Ещё не осень
103
Є у Добриводі грудочок, грудочок
26
Є у кожного домівка
149
Євангеліє
145
Єдина Україна
70
Єднає Харків й Львів
111
Єднаймось!
86
Єсть на світі доля
37, 306
Єсть у полі криниченька одна
27
Жабеня
84
Жабка
21, 184
Жаб'ячі приваби
149

Жаворонок
143
Жагуча в серпні
89
Жайворонок
26, 178
Жалі мої, жалі
21
Жар-птица
74
Жасмин
88
Ждет человека Земля
83
Жеби не та кума і не та дітина
26
Женихи
124
Женці
150
Женчик
20
Женчичок-бренчичок
5, 8, 23, 27,
143, 161
Живе надія козацька
87
Живет моя отрада
280-81
Живи в віках
88
Живи Волинь, цвіти
65
Живи, любов, живи
84
Живи, Україно
47, 111, 146
Живите в радости
103
Живите, долго-долго!
93
Живу в селі
134
Живу тобою
123
Живущим и ушедшим — слава!
80
Жизнь
77
Жизнь моя-реченька
67
Жила собі вдова
40
Жила-була вдовушка край
битого шляху
27
Жила-була одиничка...
149
Жила-була пісенька
169
Жирафу жарко
169
Жито, мамцю
8, 25
Життєрадісний когутик
169
Життя дівчини
106
Життя іде
115
Життя, мов чайка
70
Життя мого юна весна
98
Життя на пенсії
88
Жить на земле
83
Жінка дощу
67
Жінка-чарівниця
129
Жінки Вкраїни
145
Жінки України
86
Жінко моя
58
Жіноче щастя
129
Жниварська
21
Жовтенькі світлячки
169
189

Жона
23
Жоржина
128
Жоржини
72
Жук
150
Жук танцює
273
Жук-жученко
173
Журавель
143, 161, 174
Журавка
96
Журавлик из прошлого
117
Журавлики
157, 186
Журавлина пісня
65, 82, 156
Журавлиная песня
97
Журавлине щастя
186
Журавлиний клекіт
107
Журавлині заручени
123
Журавлиные стаи
112
Журавлиный вальс
117
Журавлі
109, 133, 149, 186
Журба
133
Журба ж за журбою
5
Журба ж мене сушить
5
Журба ж моя, журба
5
Журо моя, журо
25
Жучок
21, 23, 173
З вершочка, кумцю, з вершочка,
любцю
26
З 8 Березня!
73
З глибини мого серця
91
З Господом у серці
147
З далеких світів
106
З Днем народження
89,148
З Днем народження вітаєм
148
З долонь моїх зростає доброта
115
З Залуччя до Нігня
26
З криниченьки, коло броду
19
З любов'ю до рідного міста
62
З миру по ниточці
54
З нашого пана діво
26
З неба зірка засіяла
34
З Новим роком!
154
З піснею на устах
14
З пошаною називай
179
З Різдвом Христовим!
165
З Рождеством христовим
19
З сиром пироги
16
З тобою
163
З тобою в серці, Україно!
121
З того кута та на той кут
35
190

З тюрем і таборів
14
З уродинами, дідусю
155
За байраком байрак
37
За Березовою Рудкою
124
За взлетной полосой
83
За видноколом — тільки літо
107
За ворітечка
25
За горами, за хмарами
40
За городом калина
25
За городом качки пливуть 5, 7, 8, 27, 43
За городом козу пасла
51
За горою, за лугом
19
За далекими плесами
107
За дріжджами до Львова
4
За Дунаєм, або Тиха вода
24
За нашов стодолов
7, 16, 24
За нашою слободою
43
За рекой горят огни
41
За рікою, за Дунаєм
106
За річкою, за Дунаєм
8, 27
За свою страну
117
За Сибіром сонце сходить
8, 132
За снігами сніги
148
За столом мы все
31
За Сулою туман білий
87
За ті дари, што сте дали
26
За туманом, за хмарами
8
За туманом нічого не видно
8, 27
За Україну
108, 182
За черемховим спалахом білим
107
За що ви мене закували
14
За що мене як росла я...
271
Забава аж до рання
24
Забіліли сніги, забіліли білі
5
Забіліли степи
115
Заблукали тумани
89
Забуде все
89
Забуду про все на світі
84
Забудь мене, моя матусю
25
Забудь мене, та не забудь
106
Забути мати
65
Завжди в дорозі
116
Завірюха
177-78
Завірюха і зайчик
149
Завітайте до нас, в Коломию
24
Завітала осінь
178
Завіщанє
26
Заворожений сад
128

Зав'яжем вінець
Загадався щиглик
Загадки
Заграй ми, цигане старий

23
19
147
7, 22, 24,
19, 106
Загриміли всі гармати
51
Загубила скрипка
84
Загубилось літо
128
Задаром я ружу посадила
19
Задивлюся на Березний
123
Задрімали хвилі
43
Зажги фонарь, душа
119
Зажгу свечу
120
Заждіть літа
65
Зажурилась Україна
5
Зажурилась чумачина
5
Зажурилася крутая гора
11
Зажурилася осінь
84
Зажурилися й гори й долини
26
Заїнька
5
Заїньку
21
Зайка
184
Зайчик
184
Зайчик сіренький
178
Зайчик та лисичка
161, 173
Зайчику, зайчику, та головка болить 26
Зайчику сивесенький
6
Зайчику, скоком-боком
5
Зайшло сонце вой да на віконце
27
Зайшло сонце за віконце
27
Зайшов (ясний) місяць за хмари
22
Закарпаття
159
Заквітчали дівчатонька
21
Заквітчали дівчатоньки
306
Заквітчали дівчаточка
14
Заключна пісенька
291
Заключне купало
57
Заключний хор
174
Заколишу дитиноньку
164
Закрадався котик в чужеє саво
26
Закружляла в небі горлиця
69
Закувала зозуленька
5, 24, 43, 51, 306
Закувала зозуленька на стодолі
на розі
5, 27
Закувала зозулечка за звором,
за звором
26
Закувала сива зозуленька
55
Залишилась на Голготі
130

Замело тебе снігом, Вкраїно
159
Заміжня жінка
129
Замкнув хату на замок
37
Замкнутый круг
74
Замовчи, не жартуй, чуєш:
сурми гудуть
14
Замок Мистецтв
73
Замріяна
135
Занадився журавель
135, 161
Запалим свічечку
89
Запах дому
149
Запереть бы душу на замок
74
Запіяли когутики
19
Заплакала й старша дружка,
заплакали обі
26
Заплакала та Галина
21
Заплачеш сі, дівко, заплачеш сі нераз
26
Заповіт
35, 37, 40, 160
Запорожців слава
174
Запретный плод
74
Запроси мене
84
Зарваниця
111
Заря космического века
83
Заря лениво догорает
43
Зарядка
151
Зарядка для дубків
149
Засвистали козаченьки
8, 20, 27
Засвіт встали козаченьки
7, 21
Засвіти, місяцю, ти ясная зоря
27
Засвіти-но, мати, свічку
22
Засвічу тиху свічку
115
Засинає земля
182
Засихає в степу материнка
135
Засмутилась Буковина
19
Засмутилось кошеня
161, 171, 173
Заспів
60
Заспівай
157
Заспівай, вівчарю, пісню
182
Заспівай, матусю, колискову
190
Заспівай мені знов
47
Заспівай мені, мамо
129
Заспівай, як раніше співала
88
Заспіваймо паніночки
6
Заспіваймо пісню веселеньку
8
Заспіваймо про руїну
14
Заспіваймо, християни
17
Заспіваю колисанку
164
Заспіваю я співаночки...
306
191

Застольная песня
102
Застольная студенческая
117
Засумуй, трембіто, та по всьому світу
14
Засяло сонце золоте
159
Затанцюють лелеки в лугах
84
Затисянська околиця
123
Затихла ніч
84
Зато мене головичка болит
27
Заупокійна літія
30
Заховай у серці
179
Заходи, сосед мой дорогой
129
Заходило сонце над степом
14
Захотіла мене мати
19
Зацвила ружа трояка
16
Зацвіла в долині
143, 161
Зацвіла калина
84, 87, 116
Зацвіла ружа трояка
24
Зацвіла у лузі травка
162
Зацвіли каштани
128
Зацілуй ти мене, зацілуй
84
Зачарована Десна
40, 72
Зачаровані слова
271
Зачаруй мене
103
Зачаруй мої очі
124, 277
Зачекай на мене
123
Зачекайте ще, мамо!
109
Зачем?
112
Зачем я вспомнила тебя
104
Зашуміла буковинка, єк ші розвевала
26
Зашуміла ліщинонька
5, 8, 133
Зашуміла ліщинонька, зашуміла,
гей, ліщинонька
27
Защебетав жайворонок
21
Защебетала сива ластівка
21
Збирався козак від'їжджати до бою...
51
Збираймося, родочку, справляти
колодочку
26
Збирайтися, дівки-молодці
26
Збирання урожаю
24
Збираю я роси
84
Збройні сили України
70
Збручанські береги
69
Збудись, могутня Україно
14
Звездная дорога
83
Звездная песенка
83
Звездная песня неба
83
Звезды всегда хороши, особенно
ночью
83
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Звезды на небе
Звичайні пісні
Звізда
Звон души
Звоните мне
Звонять звони
Звучи, рідна мово
Згадаєш, Марусю
Згадай і розгадай
Згадай, матусю
Згадай мене
Згадай рідний край
Згадай роки
Згасає літо
Згасла життєва свіча
Здоров був, кума моя
Здравствуй, гостья-зима!
Здравствуй Евпатория!
Здравствуй, мир
Здравствуй, первый звонок
Здравствуй, школа
Здрастуй, знову урок
Здрастуй, рідний мій краю
Здрастуй, сонце
Здрастуй, школо!
Зелена беретка
Зелена ружа білий цвіт
Зеленая весна
Зеленая ліщинонька
Зеленая ліщинонько
Зеленая та дібровонько
Зеленая та й орішина
Зеленая та ліщинонька
Зелене жабенятко
Зелене листя
Зеленеє жито
Зеленеє жито, зелене
Зелененький барвіночку
Зелений гай, пахуче зілля
Зелений дуб
Зелений дубочку
Зелений дубочок
Зелений ліс, пахуче поле
Зелений яворик
Зелені свята, в горах рай
Зеленії огірочки
Зеленоока богиня
Зельман

120
17
163, 165
80
79
11
21, 174
17
108
59
80
57
113
128
116
27
100
94
97
120
171
56
63
57
62, 156
158
7
76
5
27
5
27
8, 27
150
24
5
5, 8, 16, 175
8, 27
25
106
8
27
14
35
17
19
89
23

Земле, матінко моя
113
Земле, моя всеплодющая мати...
168
Земле ріднесенька
175, 289
Землю Юдейську ніч накрива
11
Земля
146
Земля батьків
107
Земля, Земля...
83
Земля і вода
154
Земля моя
133
Земля провожает тебя
83
Земля солов'їна
115
Земля солов'їна Тараса
182
Земля Тараса — Черкащина
56
Земля Черкаська
84
Земляки
80, 129
Земляки ви мої, земляки
116
Земная дружба
83
З-за гори чорна хмара
36
З-за гори чорна хмара в'ється
25, 36
З-за ліса сонце визирає
14
Зима
73, 78, 163, 175, 306
Зима і літо
43
Зима й весна
161
Зима-зимонька
152
Зимівник
145
Зимнее утро
76
Зимний вальс
104
Зимний вечер
76
Зимний рассвет
77
Зимні вечори
81
Зимняя береза
76
Зимняя ночь
77
Зимняя сказка
171
Зимо, зимо, відступись!
189
Зимова
152
Зимова казка
103
Зимова картинка
43
Зимова колисанка
165
Зимове свято
100
Зимові радощі
163
Зимонька
161-62
Зимонько-голубонько
148
Зимонько-зима
147
Зимонько-снігуронько
100, 148, 161
Зі святом 8 Березня!
156
Зі сходу сонця
36
Зібралися всі дівчата
17
Зів'яли квіти навесні
51

Зійди, Боже, з неба, бо Тя нам
ту треба
26
Зійшла вже зоря
36
Зійшла вже зоря на небозводі
11, 36
Зійшла зоря
17
Зійшла зоря ізвечора, да й стало
світать
27
Зійшов, зійшов ясний місяць
5
Зійшов із неба Дух Святий
111
Зійшов місяць
182
Зійшов місяць, зійшов ясний
14
Зійшов ясен місяць
25
Зірвалася хуртовина
24
Зірка
115
Зірка з'явилась
36
Зірка надій
84
Зірка світиться моя
113
Зірка "Україна"
109
Зіронько мила
123
Зірочка
148
Зла зима
105
Зловили зайця
25
Знаете, каким он парнем был
83
Знайшла тебе, мій сину
180
Знакомое танго
103
Знамено полку
96
Знать, дружба діти має
26
Значок
145
Знов стрічаємо весну
169
Знов у школу
160
Знову зустріну — не покину
108
Знову покликала школа
133
Знову прийшла весна
120
Зову Икара
83
Зовут в полет
83
Зов'ю вінки, та на святки
27
Зозуленька
40, 72, 105
Зозуля
43, 143, 161, 184
Золота осінь
182
Золота підкова
132
Золотая лодка
119
Золоте весілля
80, 128
Золотий гребінець
160
Золоті кульбаби
178
Золотії терни
209
Золото вічних дубів
154
Золотой каприз
74
Золотокрылая
79
193

Золотопад
67
Зоре вечірняя
25
Зоре вечорова моя
84
Зоре моя вечірняя
7, 8, 143, 161, 254
Зоре-доле
84
Зорепад
63
Зорі
165
Зорі все знають
84
Зорі на небі
82
Зоріла золота заграва
14, 51
Зоря-зорянице
84
Зоряна
115
Зоряна казка
306
Зоряна ніч
113
Зоряне намисто
149
Зоря-провідниця
49
З-попід стріхи горіхи
26
Зродились ми великої години
14
Зростай, Згромадження моє
130
Зульфия
111
Зупини ту найп'янкішу мить
107
Зустрінемось, як двоє чужаків
110
Зустріч
63, 165
Зустрічаймо весноньку
149
Зяблик
162
И звездой росийской дальней
117
И на Марсе будут яблони цвести
83
Ива
117
Играет в игры детвора
153
Играй, баян
92
Извини, берёзка
79
Иисус Господь, с Тобой
31
Иисус, мы все собрались
31
Иисус, Твоя глава
31
Иисус, Тебя мы любим
31
Иисус Христос Спаситель
31
Именинное вино
99
Исповедь Беженца
117
І в вас, і в нас хай буде гаразд
4, 16
І в первий раз та в Божий час
26
І вірилось мені
121
І вітер не віє
8
І добрий вечір, і Святий вечір
26
І дякуймо попонькові
25
І журяться берізки...
118
І з сиром пироги
24
І зацвітає сивина
89
І знов гай сміється
14
194

І знов зима
107
І лід тріщить
25
І льод тріщить
27
І настало свято
165
І нехай почекає весь світ
88
І нині, і прісно
167
І просиш ти...
118
І сам не знам, по што іду
26
І сяк добре, і так добре
25
І шумить, і гуде
7, 8, 27
І як тепер тебе забути?
21
Іване
26
Іване, Івашеньку
21
Іванку
84
Іванку, Іванку
24, 212
Іванку, Іванку з того боку ярку
7, 24
Іванова мати насіяла м'яти
20
Іванчику-Білоданчику
21
Іграшковий човен
190
Ігри військові
145
Іде дівча
5
Іде звізда чудна
12, 13, 34, 36
Іде, іде дід
185
Іде Миколай
148
Іде мужик з поля
25
Іде сват до свата
25
Іде січове військо
174
Іде у наступ армія УПА
106
Іде чорна хмара
132
Іди, іди, дощику
5, 8, 21, 161, 184-85
Ідіт, куме, ду кумори
26
Ідіть, бабусенько
169
Іду до тебе
21, 88
Іду служити
113
Ієромонах
145
Із дня на день
25
Із сиром пороги
4
Із-за гір, з-за гір вилітав сокіл
27
Із-за гір Карпатів
132
Із-за гори високої
6, 19
Із-за гори, да вітер повіває
21
Із-за гори, із-за гори да вітер повіває 27
Із-за гори, із-за кручи
14
Із-за гори кам'яної
24
Із-за гори ясне сонце та надобридень,
молода
35
Із-за гороньки два голубоньки
гуркочут
26

Із-за лісу сонце сходить
87
Іісус родився!
127
Іменини
26
Імпровізація
277
Ім'я твоє — вінець
32
Інертний синок
169
Ірина і сестри
32
Іринка-перлинка
155
Ірмос Вознесіння
50
Ірод цар
11, 55
Іченька
91
Ішла дівка по воду
19
Ішла дівочка рано в неділю
26
Ішла звізда на край світа
26
Ішла коза попід ліс
24
Ішла наша молоденька та впала
на камінь
26
Ішла свиня ровом
6
Ішла світом, стежечками Діва
Пресвятая
51
Ішли в поле женці
23
Ішли дівки жито жати
26
Ішли дівки через двір
5, 8, 27
Ішли молодці рано з церкоуці
26
Ішли тріє царі
36
Ішли хлопці з ярмарку
25
Ішли чумаки цілих три роки
27
Ішло дівча лучками
4
Ішло дівча по воду
26
Ішов відважний гайовий
25
Ішов Господь дорогою
37
Ішов козак
58
Ішов козак без ліс
5, 27
Ішов козак полем
25
Ішов козак потайком
7, 8, 16, 24, 27
Ішов Миколай лужком, бережком
23
Ішов Семен
25
Ішов чумак з Дону
20
Їванку, Їванку, що ж ти несеш
в збанку?
22
Їдальня для пташат
163
Їде, їде Жельман
6, 22
Їде, їде Зельман
6, 15, 23
Їде козак дорогою
51
Їде святий Миколай
163
Їду, їду
173
Їду я до дідуся
158
Їдуть, їдуть діток двоє
105

Їжачок
133
Їжачок згубив колючку
177, 180
Її любов живе з людьми
130
Їй було вісімнадцять
72
Їхав березень на возі
169
Їхав Василь з міста п'яний
25
Їхав, їхав козак містом
16, 24, 40, 132
Їхав Йванко
160
Їхав козак з коршми
25
Їхав козак з України
19, 60, 132
Їхав козак за Дунай
7, 27, 135,
143, 173-74
Їхав козак на війноньку
7, 8, 14, 27, 43
Їхав козак на Україну
22
Їхав молодий козак
87
Їхав Мошко до млина
4
Їхав стрілець на війноньку
20, 24, 134
Їхав чумак із Криму додому
27
Їхали козаки
16, 24
Їхали козаченьки
60
Їхали чумаки з України
27
Й довгої лози пасли дівки кози
26
Й у неділю рано ще сонце не сходить
14
Йа в городечку винне яблучко
26
Йа в довгої лози, лози
26
Йа в кривого танця да й ни вивидим
кінця
26
Йа в перепілки та голивка болить
26
Йа в чужім селі
19
Йа вступитеся, вороги
25
Йа з калиночки там дві квіточки
26
Йа з руточки дві квіточки
26
Йа зелені огірочки
6
Йа летіла уточка та й сіла
26
Йа на церкві хрест, хрест
26
Йа шьо нам було з нашьада світа
26
Йа(к) на Ївана, на Купайла
26
Йде білявочка-дівчина
116
Йде до діток Миколай
165
Йде місяць до зірки
25
Йдемо колядувати
21
Йди за Мною
130
Йди, хоружий, до хати
22
Йдуть додому козаченьки
171
Йі гой дай, Боже
26
Йордан
32
Йордан-вода
51
Йорданська вода
167
195

Йордань
173
Йосиф і Марія
32
Йшла дівчина до лісочку
106
Йшли корови із діброви
27, 51
Йшли стрільці додому та
й з Галичини
14
Йшов ведмедик по малину
166
Йшов гусак додому
154
Йшов мороз
149
К Голгофе обращаемся
31
К дальним звездам
83
К заветной цели
120
Кажуть люди, шьо я стара,
а я шє не стара
26
Кажуть люди, що я хорую
27
Казав мені батько
8, 27
Казав мені бригадир
17
Казав мені муж
25
Казав мені тато
4
Казала мені мати
7, 24
Казали дівчата
4
Казанова
120
Казка
186
Казка Полісся
47
Казка про зайчика
176
Казковий бал
174
Как безгранична Божья любовь
31
Как велика Твоя любовь
31
Как же чудесно
31
Как нас Юра в полет провожал
83
Как радостно
31
Как чудна Божья благодать
31
Как я начал писать стихи
117
Калимера, мавру яло!
120
Калина
59, 78, 89, 103, 135, 146, 273
Калина в житі
101
Калина в лузі
115
Калина, калина
120
Калина, малина біленьким зацвіла
27
Калинова пісня
161-62
Калинова сопілка
80
Калинове гроно
70
Калинове щастя
72
Калиновий цвіт
186
Калино-малино
25, 27
Калинонька
119, 189
Калинонько та малинонько
5
Канада
24
196

Канарею, канарею
22
Канікули
73, 152
Канон
173
Кант про Почаївську Божу Матір
132
Канчику білий канчику
6
Капель
92
Капелюх
170, 180
Капитан ВВС Донцов
83
Капитаны межпланетных кораблей
83
Капіж
43
Капітан Грей
84
Капли
77
Капличка
167
Каравани птиць
144
Карий коню
24
Карі очі, чорні брови
4, 212
Карменсита
92
Карпати
72
Катерина
84
Катеринко моя
35
Катерино, відчини-но
4
Катрусине дзеркальце
67
Качався горщик через дорогу
26
Качалася грудка снігу
21
Качечка невеличка
184
Кашу дуже люблять діти
147
Каяття
88
Квака
177-78
Квітень
163
Квіти вчителям
171
Квіти для Бога
32
Квіти кохання
72, 80
Квіти лугові
88
Квіти польові
128
Квітка айстри
115
Квітка любові
84
Квітка планети
124
Квітнуть каштани
71
Квітнуть сади
88
Квітуча гілко України
59
Квітчає весна землю
169
Кво вадіс?
32
Квочка спить, курчатка сплять...
306
Кед ме на крестинах, на крестинах
будьме
26
Кедай
61
Кедь ми прийшла карта
7
Кептарик
163, 273

Києве мій!
58, 72, 97, 144
Київ
86
Київ златоглавий
146
Київ — моє ти кохання
96
Київська Русь
109
Київське море
86
Київський вальс
97
Київщина — серце України!
62
Килішичку, килішичку, який
ти маленький
26
Ким ви будете, малята?
147
Кину кужіль на полицю
8, 27, 254
Кирилівка
154
Кицин дім
143
Кицина
169
Киця
176
Киця вмивається
155
Киця сходинки лічила
176
Киця-мандрівниця
177, 180
Кізлик
5
Кінь
145
Кіт
148
Кіт Кіцель
169
Кладкою йшла
80
Кладочка кохання
116
Классификация пьяниц
102
Клен
78
Кличе дзвінок
84
Кличе пам'ять...
67
Кличе сонце
123
Кличуть нас моря
70
Клювак
169
Клятва верности
88
Клятва ветеранов войны
56
Клятва українських вояків
189
Кмітливий кіт
176
Книжки читав, пісні співав
14
Княгиня Ольга
122
Князівна-Либідь
40
Кобзарева доля
132
Кобзареве слово
103
Кобзарська слава
175
Коби скоріше повечоріло
27
Ковер-вертолет
83
Когда б имел златые горы
280-81
Когда идут полеты
83
Когда над лесом звездопад
120
Когда наступит день...
95

Когда приходит стюардесса
83
Когда умру
117
Когда я был любим
95
Когут когута питає
169
Кожне літо приїжджаю
114
Коза
1, 11, 21, 36
Козак від'їжджає
24
Козак — душа
87
Козак зустрів дівчину
116
Козак Мамай
88
Козак од'їжджає
7
Козак од'їжджає, дівчинонька плаче
5
Козак перед боєм
25
Козак ся питає
19
Козака несуть
5, 8, 27
Козаки стоять на варті
127
Козацька доля
132
Козацька застільна
87
Козацька молитва
87
Козацька пісня
121
Козацька похідна
70, 107
Козацька слава
87, 132
Козацька Тягинь
75
Козацькая слава
133
Козацький марш
51
Козацькому роду нема переводу
133
Козача зрада
69
Козачата
65, 273
Козачата-козаки
150
Козаче, козаче
4, 19
Козаче, козаче, я тобі не вірю
4, 135
Козаченька молодого
5
Козаченькам
132
Козаченьки
183
Козаченьку, куди йдеш?
8, 25, 27
Козаченьку, що ти робиш
5
Козенятко
273
Козенятко і цапок
21
Козуню-любуню
12, 13, 18
Кой ся наш пан на войну брал
26
Колдовала весна
119
Колесом, колесом місяць
5
Коли б знав, де упав
54
Коли б ти знала
116
Коли б я знала, коли б відала,
що заручини будуть
26
Коли ж мене ненька
121
Коли заснули сині гори
254
197

Коли зацвітають вишні
84
Коли лягаєш спати — помолись
179
Коли на крилах ночі
25
Коли потяг у даль загуркоче
27
Коли співають українці
119
Коли Христос родився
11
Коли ясна звізда
43
Колисала баба діда
22, 24
Колисанка
149, 164
Колисаночка
273
Колискова
62, 72, 78, 109, 115,
120, 134-35, 151, 156, 161-62,
164, 182, 184, 186, 274-75
Колискова вітерцю
148
Колискова Данчику
189
Колискова для Анюти
73
Колискова для берізки
164
Колискова для братика
164
Колискова для горобчиків
164
Колискова для Ісуса
164
Колискова для киці
149
Колискова для лялечки
164
Колискова для мами
143
Колискова для матусі
164
Колискова для сім'ї
164
Колискова для татової доні
164
Колискова Клари
289
Колискова коханому
306
Колискова майбуття
175
Колискова небиличка
164
Колискова пісня
58
Колискова пісня в бурю
43
Колись було поле
24
Коло Дунаєчку, коло беріжечку
5
Коло млина долина, долина
26
Коло млина калина
21
Коло млина, коло броду 5, 8, 21, 22, 27
Коло млина кремінина
27
Коло млина суха глина
19
Коло млина яворина
24, 132
Коло мої хати
8, 24
Коло мої хати зацвіли блавати 4, 24, 27
Коло мої хати зеленеє жито
22
Коло річки, коло броду
25
Коло Тернополя виросла тополя
27
Колоситься пшениця
81
Колыбельная
43, 79, 148, 181, 184
Колыбельная котенку
68
198

Кольор чорний
106
Кольорові смужки
179
Коляд, коляд, колядниця
11, 21
Коляда
18, 43, 49, 58, 115, 148, 165
Коляда вкраїнська
51
Коляда, коляда
12, 13
Коляда українських діточок
11-13, 18
Колядка
35, 43, 51, 56, 58, 89,
127, 165, 173-74, 207
Колядка до господарів
189
Колядую-дую
12, 13
Командир корабля
83
Кому воля, а кому неволя
5
Конвалії кохання
120
Кони вороные
88
Коник і сонечко
149
Коники
274-75
Коні Чорнобиля
107
Копав же я та криниченьку
5
Копав, копав криниченьку 8, 16, 24, 27
Кораблик
147
Коріння роду
155
Коровай наш, коровай
189
Коровайнички-душки
25
Королева
280-81
Королева квітів
80
Королева осені
69
Королівська казка
169
Корольок
161
Коротенькі ночі
94
Коротка ніч
108
Корюківська земля
87
Косар
159
Косар батько, косар я
26
Косар сіно косив
17
Косарє косят, йа в'єтер повіває
26
Косарик косе, та вітер повіває
26
Коси
146
Косив батько, косив я
19
Космический марш
83
Космонавты
83
Костер на снегу
112
Костянтин Ольшанський
70
Котився вінок з лану
23
Котився вінок з поля
23, 26
Котик Мурчик
149
Котики
63
Котики вербові
149

Котик-молодець
Котику, котику
Котику сіренький

147
164
5, 8, 21, 43,
143, 161, 164, 184-85
Котилася бочечка
132
Котилася зірка
8
Котилася зірка та й із під вечірка
5
Котилася та зоря з неба
5
Котилася торба
169
Котилася ясна зоря з неба
8
Котилися вози
6, 25
Котилися вози з гори, поламали спиці
27
Кот-котофей
148
Котяче весілля
24
Кохай мене, кохай...
129
Кохана рідна сторона
114
Коханка
65
Кохання
78
Кохання слов'янки
64
Кошеня
176
Країна щастя
62
Край дитинства
82, 156
Край долини мак
161
Край мій наснився мені
107
Край села стоїть хатина
17
Край серця носиш вечір той
110
Край Тульчинський
133
Крамбамбули
102
Крапає тала вода
169
Краплі на вікні
80
Крапни, дощику, з неба
20
Краса України
146
Красень кінь
151
Красне поле
69, 108
Краснозвездные орлы
83
Красуйся, віночку
51
Красуня Вінниця
254
Краю мій
56, 88, 121
Краю мій Карпатський
151
Краю мій Сосницький
88
Кременчугский вальс
112
Кремлевские звезды
117
Кремповеє колесо
20
Кривий танець
21, 23, 161
Крик лелек
69
Крила України
133
Криниці
106
Криниця
146

Криниця мого кохання
124
Кришталева чара
4
Кроковеє колесо, колесо
27
Кролик і барабан
151
Кроме любви
68
Кругові танки
26
Кругом белым-бело
92
Кругом, женчики, кругом
20
Кружи, кружи, метелица
92
Кружи, метелица
92
Кружится вальс над Невой
117
Кружляли листочкі кленові
116
Круть та Верть
153
Кручений панич
115
Крылатая вахта
83
Крылатая работа
83
Крылатый ровесник
83
Крылья Родины
83
Кубок
306
Куди ведеш, стежино?
133
Куди ж ми ся вибираєм
19
Куди їдеш, Романочку?
15
Куди йду, то й ломлю
26
Кудрявый май
77
Кукуріку, півнику
21
Кукурічки
154
Кульбаба
43
Кульбабки
92, 177-78
Кум з кумом в церкві стояли
26
Куме, куме, дайте вина
26
Куми мам, куми мам, што їм дам,
што їм дам
26
Кумко наша, кумко, курта, невеличка 26
Кумы мам кумы мам, што їм дам,
што їм дам
26
Купайлиця
23
Купала на Івана
23
Купалінка
132
Купальська
5, 21, 35
Купальська царівна
113
Куплеты Мефистофеля
97
Куранти
135
Кури мої, кури
25
Курилася дражка, курився гостинец 26
Курінний
145
Курінь
145
Курка-господиня
178
Курочка рябенька
19
199

Курсанти
70
Курськ
84
Курьерский
74
Курячі порядки
149
Кухарка люшню вкрала
26
Кучероньки мої русявенькі
26
Кучерява Катерина
8, 27, 184
Кучерявий Марко
19
Кущ осінньої калини
88
Къалкъ, Эсма, къардашым
61
Къара туман
61
Къарангъы гедже
61
Лавочка
101
Лагідні слова
155
Ладо! Ладо! Брат сестроньку
за стів веде
26
Ладушки
153
Ламайте калину
25
Ландыш
143
Ласпинский вальс
93
Ластівка
113
Ластівко моя
89
Ластівонька прилетіла
23
Лебедина вірність
88
Лебедина казка
103
Лебедина мрія
84
Лебединий сніг
108
Лебедині крила
84
Лебединые крылья рассвета
119
Лебеді
59, 92
Лебеді білі
70
Лебеді материнства
57, 115
Легенда
56
Легендарне місто
70
Легіник
35
Лежало трумно штири роки дурно
22
Лежєли берви бервінковії
26
Лежить Ісус у яселках
12, 13, 18
Лейтенанту Шмидту
117
Леле, тату
5
Лелека
107, 113, 148, 175, 289
Лелека відлітає
121
Лелеки
91, 111
Лелеко
88, 92
Лелеча вірність
80
Лелечата, мої лелечата
84
Лелеченька
109
Лелеченьки
40
200

Лелечий політ
116
Лелечий сон
149
Лелітка
108
Лелія
11
Леонтовича музи безсмертя
133
Леонтовича слава лунає
133
Лесі
86
Лесі Українці
209
Лесной марш
171
Летайте самолетами аэрофлота
83
Лететь
83
Лети, лети, слунко горуце
26
Лети, моя думо
25
Лети, моя думо, в вечірню годину
14
Лети, моя пісне
86
Лети, щире слово
86
Летить ворон, летить
19
Летить галка
25
Летить галка через балку
8, 27
Летів ворон через сад зельоний
27
Летів, летів сокілонько
21
Летів пташок
24
Летіла зіронька, летіла
26
Летіла зозуля
4, 21, 24, 27, 43,
134, 175, 289
Летіла зозуля через яр-долину
21
Летіла куля через гору
25
Летіла лелека
87
Летіла пташка
88
Летіли бджоли
25
Летім...
123
Летние березы
76
Летний вечер
76
Летний рассвет
76
Летчик
83
Летять галочки у три рядочки,
зозуленька попереду
26
Летять мої журавлі
123
Летять на чужину лелеки
65
Лєцела пава, лєцела
26
Лидер
94
Лийся, лийся, дощику
178
Липа
178
Липка
171, 177
Липневе сонечко
88
Липневий вечір
72
Лисенятко дрімає
178
Лисина
65

Лисичка
306
Лиска
148
Лист
71, 99, 111
Лист до тата
89
Лист емігранта в Україну
75
Лист із пекла
84
Листи
163
Листопад
81
Листочки просяться у вирій
149
Листья желтые
290
Листя з лип і беріз
150
Литіла зозуля
20
Лишь сердцем созерцаем
31
Лід розлуки
115
Лікар-дзвоник
171
Лікарі в серцях врятованих живуть 110
Ліквідатори
91
Ліки від криків
163
Лілея
106
Лілія-лілія
4
Ліси Карпат
160
Лісова сімейка
148
Лісова царівна
65
Лісовик
150
Лісові сни
164
Лістом, лістом дороженька вислана 26
Літа минають
24
Літа, мої літа
27
Літа мрії золоті
154
Літа, наче дощ...
67
Літа-лелеки
121
Літечко
149
Літні канікули
156
Літній вальс
143
Літній дощик
306
Літній ранок
149
Літо
155, 163, 178, 212
Літо золоте
171, 174
Літо минулося
173
Літо, наше літечко
84
Літо пролетіло
82
Літо-літечко
162
Лічилочка
148
Лугом іду
25
Лугом іду, коня веду
25, 27
Лук
145
Лукашева сопілка
209
Лунатик
68

Лунная соната
79
Лунный вальс
92
Лучик брызнет
119
Люба зірочка
73
Люба, Любочка
63
Люба, рідна Україно
173
Люби Бога щирим серцем
179
Люби мене
183
Любив я поле
114
Любий брате, маму бережи
58
Любимо землю свою
174
Любимой женщине
103
Любимому
306
Любисток
72
Любити Вітчизну свою
70
Любиться — любіться!
115
Любім свою землю
167
Любіть, діти Україну
158
Любіть Україну
59, 171
Люблю вас, очі
4
Люблю весну
163
Люблю гитару
79
Люблю її
86
Люблю Кубань
120
Люблю село
146
Люблю тебя
120
Люблю Україну
91
Люблю я милий серцю край
154
Люблю я неньку Україну
75
Люблю я свою Україну
109
Любов
40, 149
Любов врятує нас
62
Любов горить
89
Любов до Батьківщини
56
Любов жива
113
Любов і висота
62
Любов — не квітка
65
Любов — це щастя
89
Любове, ти мій Львове
111
Любовні катрени
123
Любовь
77
Любовь к тебе
74
Любовь моя
120
Любовь Отца святая
31
Любовь святая, вечная
31
Любов'ю й миром серце зігрівай
179
Люди
154
Люди їдуть по ліщину
24
201

Люлі, люлі
164
Люлі, люлі, баю
164
Люляй, люляй, лелія
12, 13
Люлька моя пеньковая
24
Лютий
163
Льоном мати походила
64
Ляга туман на жовті луки
107
Мабуть, доля така
114
Мав я раз дівчиноньку
7, 24, 51
Мав я раз дівчину
25
Маестро
92
Майбутні моряки
70
Майже білий малюнок
149
Маки
128
Маки червоні
108
Мала баба три сини
7, 24, 27, 35
Мала Батьківщина
115
Мала мати дочку
27, 106
Мала мати одну доню
19
Мала мати одну дочку
5, 8
Мала мати сина, до школи го дала
27
Мала мати сина, рано оженила
27
Мала нічка петрівочка
26
Мала Південна
94
Мала я мужа пияка
4
Маланка
26, 132
Малая нічка-петрівочка
8
Мале дівча
71
Маленькой ёлочке холодно зимой
100
Малювала дівчинка
149
Малюки-смільчаки
148
Малюнок
148
Мама
171, 174
Мама співає
164
Мама також хоче спати
158
Мама, чао!
155
Мамин день
160
Мамин дом
88
Мамин заповіт
69
Мамина вишня
57, 72, 97
Мамина доля
69
Мамина калина
84
Мамина мелодія
123
Мамина молитва
165
Мамина печаль
66
Мамина пісня
115, 164, 189
Мамина хата
129
Мамина хустина
155
202

Мамине намисто
69, 84
Мамине свято
148
Мамині жоржини
115
Мамині ласкаві очі
143
Мамині мальви
109
Мамині очі
155
Мамині руки
107
Мамині рушники
19
Мамі
163
Мамко мої, мамко, де вы мене
лишили
26
Мамко моя, голубко моя
26
Мамо
151
Мамо моя мила
80
Мамцю моя! Коли ми зобачимося
26
Мандрівка по лісі
113
Мандрівна лічилка
149, 182
Мандрівна пташка
101
Мандруючи життям далеко
86
Марена
20
Марина
68
Маринка і кішка
164
Марино, Марино, чого ходиш,
блудиш
26
Маринонька
23, 35
Маринчині мультики
169
Марися і Гриць
4
Маріє!
49
Маріє, гляди
25
Марічка
16, 43
Марія
144
Марія Діва
11, 36
Март
117
Марусю, Марусю, що ж ти наробила
22
Маруся довго спала
22
Маруся! Раз, два, три, калина!
4
Марш
97
Марш Військово-морського ліцею
70
Марш зв'язківців
70
Марш космонавтів
83
Марш космонавтов
83
Марш "Котелівський"
127
Марш летчиков
83
Марш хиситов
94
Марширують козаченьки
143
Маршова
159
Марьинская осень
80
Марья Петровна
102

Материнка
88
Материнське чекання
65
Материнські руки
155
Матері
122
Матері-Вдови
69
Матерь Божья пришла...
120
Мати
88
Мати Божа Сина мала
11
Мати доню колихала
164
Мати милосердя, Ти нам охорона
50
Мати наша, мати
114
Мати наша — сивая горлиця
70
Матінко Олександрія
115
Матінко, перепою
25
Матіола
113
Матроські ночі
70
Матусина хата
115
Машинист локомотива
94
Машталір
145
Маю курочок много
26
Маю хустку вишивану
6
Мгновение, вернись!
112
Межа
88
Мелашка ходила
12, 13, 18
Мелодии весны
76
Мелодии зимы
76
Мелодии лета
76
Мелодии любви
76
Мелодии осени
76
Мелодия дождя
74
Мелодії весни
84
Мелодії сліпого скрипаля
154
Мелодія
289
Мелодія Дніпра
120
Мелодія пам'яті
47
Мелочи жизни
103
Мене мати в плахті колисала
106
Мене мати одну мала
19
Мене учила мати
107
Мені ворожка ворожила
4, 16, 24, 132
Мені наснилась Матір Божа
132
Мені сімнадцятий минало
24
Менует Екзоде
135
Метелик
150
Метелиця
63
Метель
74
Метель-метелица
120
Ми були в церкві
26

Ми в свата були
19
Ми вірні друзі
174
Ми вірні цій землі
89
Ми голуба вбили
6
Ми голубів ізловили
6
Ми голубку ізловили
6, 20, 23
Ми голубку уловили
23
Ми — "Джерельця Карпат"
182
Ми — діти вільного народу...
65
Ми — діти твої, Україно
56
Ми є діти одного народу
86
Ми з київського краю
62
Ми з тобою, Надю!
80
Ми завжди обороним
70
Ми з-за ліса зелененького
26
Ми зустрілись навесні
106
Ми зустрілися з тобою в Городенці
27
Ми йдемо колядувати
165
Ми йдемо у перший клас
189
Ми йшли до бою
25
Ми кривого танцю йдемо
6, 21, 23, 25
Ми любим Україну
162
Ми любимо природу
148
Ми — маленькі християни
167
Ми навіки удвох
63
Ми нащадки твої, Леонтович
133
Ми патріоти України
146
Ми прийшли до тебе
36
Ми роду козацького діти
186
Ми садили ліс у полі
162
Ми сестриці-помічниці
173
Ми сміялись у гайку
169
Ми сухого плота йдемо
23
Ми так рідко пишемо листи
107
Ми — твої солдати
189
Ми — третьокласники
173
Ми українські партизани
14
Ми факультет мистецтв
306
Ми — хлопчики
173
Ми ходили то й шукали коляду
12, 13, 18
Ми цього двора не минаємо
36
Миг рождения рассвета
153
Миколай
165
Миколаю-пане, чи тобі не стане
26
Мила моя дівчинонько
108
Мила моя, ненько
271
Милая нічка петрівочка
26
Милий Ісусе
111
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Миллионер
83
Минуле не вернуть
103
Минулих весен серце не забуде
110
Мир Вам, добрі люди!
67
Мирна Україна
176
Мисс Южной проводник
94
Мистецтва раб
115
Михаїл-Архистратиг
32
Мишель
74
Мишенятка не сплять
182
Мишенятко
73
Мишка моркву стерегла
148
Між нами спалено мости
271
Мій Бог
49
Мій ведмедик
156
Мій веселий пастушок
43
Мій дідусь
73
Мій друже, скрипалю
113
Мій дружок
158
Мій каштановий Тульчин
133
Мій Києве
62
Мій кінь
147
Мій котик
133
Мій коханий диво-край
146
Мій край Луганський...
78
Мій любий слоник
160
Мій милий при війську служить
25
Мій рідний край
152, 186
Мій рідний краю, я тобі співаю
80
Мій тато у Бразилії
154
Мій Тульчин
133
Міліція з народом України!
62
Місто над Бугом
89, 129
Місто наше рідне
133
Місто хоче спати
149
Місто-красень
82
Місяцю красний
113
Місяць в небі загойдався
87
Місяць в хмарах заблудився
164
Місяць знов, як колись
106
Місяць і зіроньки
16
Місяць на небі
4, 8, 24, 27
Місяць яснесенький
135, 164
Місяць ясний, місяченьку
35
Місяцю мій
88
Місяцю ясний, зорі прекрасні
27
Місяцю-князю
271
Місяцю-місячку
24
204

Місяцю-перекрою
24
Місяченьку, мій братику
18
Місяченьку, мій братіку
12, 13
Місячні срібні промені
101
Мне грустно
254
Мне приснился шум дождя
83
Многая літа
4, 21, 24, 132
Многії літа
37
Мов олень
51
Мова
146
Мова солов'їна
70
Мова України
163
Мови чарівний голос
109
Мово, моя рідна мово!
109
Мово рідна, слово рідне
168
Мовонько — ти калинова
186
Могила
131
Моє дитинство
306
Моє натхнення
306
Моє Поділлячко
161
Моє радіо
129
Моє рідне село
88
Моє село
19, 56, 80, 82, 107, 115, 123
Моє серце в Ічні
91
Моє сонечко
101
Моє Тальне
98
Може сон розкаже
88
Можеш, синку, можеш спати
22
Мозаїка
153
Мої брати
160
Мої Карпати
129
Мої курчата
161
Мої милі огирочки
6
Мої милі огірочки
6
Мої роки
129
Мой Алчевск
77
Мой ветер
103
Мой город
94
Мой ослик
306
Мой причал
74
Мокра морква
169
Молись, Україно, молись
84
Молитва
30, 37, 66, 101, 145,
148, 165, 209, 306
Молитва до Богородиці
209
Молитва до Покрови Пресвятої
Богородиці
167
Молитва за батьків
165

Молитва за Україну 20, 62, 127, 143, 290
Молитва українського юнака
70
Молітесь, братія
40
Молода Вкраїна воскресла
115
Молодий козаче, гарний ти на вроду
121
Молодик у небі
91
Молодіжне танго
106
Молодіжний марш
133
Молодість минеться
107
Молодість моя
69
Молюся за вас
155
Монастирище
84
Монолог
119
Моралі
155
Море зовет
93
Море и ты
76
Море поёт
75
Море счастья
74
Море, я с тобой!
93
Морозець
161
Морошка
83
Морской городок Балаклава
93
Морська піхота
70
Москва — Одесса
83
Московские звезды
117
Моя Батьківщина
56
Моя вишнева Україна
121
Моя звезда
43
Моя земля
175
Моя козацька Україна
121
Моя колиска
88
Моя кохана
111
Моя кума
129
Моя любов
124
Моя любовь
120
Моя лялечка
156
Моя мама
117
Моя матуся
56
Моя милованка
126
Моя пасія — гора Красія
123
Моя повінчана дружино
109
Моя рідна земля
81
Моя рідна, мова солов'їна
121
Моя рідна Україна
156
Моя співуча українська мово
143
Моя стежина
97
Моя таємниця
148
Моя ти дитинко солодка моя
26

Моя тривого
120
Моя Україна
62, 88, 92, 94, 146
Моя Україно
63, 154
Моя учителько
62
Моя ялиночка
163
Мріє моя
72
Мріє моя, мріє
144
Мрії
120, 135
Мрії збуваються
175, 289
Мрії про кохання
103
Мрії України
56
Мрійлива ніч
71
Мрія
86, 91, 113, 157
Мрія в космос полетіть
160
"Мрія" — детская здравница
94
"Мрія", "Мрія" и ещё раз "Мрія"
94
Мудрий Соломон
4
Мудрі поради
149
Мужчины уходят в полеты
83
Музика
175, 274-75, 289
Музика весни
66
Музика вітрів
154
Музика землі
154, 171, 175, 289
Музика любові
89
Музика нас єднає
69
Музики, музики, перестаньте
грати
26, 27
Музиченьки, грайте
20
Музыка
74
Музыка весны
77
Музыка зимы
77
Музыка и дети
171
Музыка лета
77
Музыка осени
77
Муха не боїться обуха
54
Мушкателька
24
Мы
112
Мы в смирении, наш Бог
31
Мы восхищаемся Тобой
31
Мы все собрались пред Тобой
31
Мы все собрались пред Тобою
31
Мы — дети земли
171
Мы к Тебе идем с хвалой
31
Мы — летчики
83
Мы любим всегда размышлять
31
Мы любим, Господь
31
Мы люди большого полета
83
Мы — опаленные войной
80
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Мы поем для наших мам
171
Мы — севастопольцы
93
Мы собираемся вместе
31
Мы собрались пред Тобой
31
Мы Тебя превознесем
31
Мы учим летать самолеты
83
Мышкин Новый год
75
М'ягким серцем я вдався
25
На безымянной высоте
290
На березі життєвої ріки
98
На березі життя
109
На бік, хлопці
132
На Божому дворі
36
На болоти косар косить
26
На братській могилі
114
На вгороді верба рясна
27
На Великдень рано
6
На Великодні свєта
6
На весняне свято
180
На Вечерю мы собрались
31
На взлет
83
На високій горі
25
На високім мості, да гір
17
На Вкраїні біда чорна
14
На волю!
131
На все вам добре
98
На вулиці весна
155
На вулиці скрипка грає
7, 8, 27
На Горизонтських островах
169
На горі, на горі криниця стояла
19
На городі біла глина
6
На городі боболіннє
17
На городі буркун
4, 17
На городі верба рясна
4, 8
На городі калина
5
На городі соняшник
178
На городі ялівець, рута зелененька
26
На дворі, на дворі годиночька ясна
26
На дворі дощ
113
На двох одне кохання
80
На дне бокала
80
На Дніпрі
72
На добраніч
271
На добрий день, Зельман
26
На долині потічок
6
На долині туман
290
На Дунаєчку
5, 11
На зарученах була
25
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На заручини-вечір
26
На звездных дорогах
83
На зеленім моріжку
180
На зеленому горбочку
143, 174, 178
На Івана Купала
25
На Івана, на Купала
25, 84
На Ївана, на Купайла
26
На Йордані тіха вода стояла
26
На калині мене мати колихала
254
На калині, на малині
27
На калині чорний ворон кряче
20
На калинонці дві ягодоньці
26
На калиночці дві-три квіточці
19
На камені ноги мию
27, 35
На камені стою
35
На камені чайка сидить
123
На каменю ноги мию
16
На колоду ходила
26
На коня!
62
На коровай ішла
25
На крилах вічного човна
155
На Купайла
189
На купині, під осокою
25, 159
На лаврських кручах
59
На лижах
120
На моїх воротях
6
На морськім причалі
123
На нашій юлойці дівочок рядочок
21
На небі зірка
12, 13, 34, 36, 55, 100, 289
На небі зірка ясна засяла
2, 11-13, 26,
34, 36, 55, 100, 289
На новії дібрівонці
15
На обливаний понеділок
6
На орбиту — на работу
83
На першому побаченні
120
На півночі дикій
43
На подвіру корито
6
На Подільській землі
134
На полонині день світає
109
На полонині, на верхівці
290
На постелі мамусенька, на постелі
26
На поточку-м прала
7, 8, 16, 135
На риболовлі
273
На Різдво Христове
11, 25
На Різдвяні свята
19
На Різдвяні свята всі ся радуймо
12,
13, 19
На річці Йордані
21

На санчатах
178
На Святвечір
149
На свято Пасхи у Єрусалим
32
На святого Яна собітку палиме
26
На сіножаті
178
На сопілці
105, 306
На Старий (Новий) Рік
2
На старім замку
25
На танірі цоркоче
26
На тареле біла квітка
6
На тареле білий сир
6
На Тебя, Господь, взираем
31
На Україні я народилась
24
На Україну повернусь
109
На церквице хрестик
6
На Чесного хреста
25
На чому?
148
На чуже не зазіхай
179
На чужині
123, 129
На широкім Дунаю, Дунаю
26
На широкой уліце
25
На щастя
115
На ярку, на ярку
24
На ярмарку
80
Навесні в березні
22
Навесні тридцять 'осьмого
17
Навчи мене, моя мати
26
Нагадай собі, дівчино
25
Нагодую тварин
148
Над вертепом в Вифлеємі
167
Над Вифлеємом зірка сіяє
34
Над Дніпром-Славутичем
169
Над зоряним краєм
80
Над камином стучат ходики
120
Над колискою
164
Над моєю хатиною
27
Над окошком месяц
41
Над прозорою криницею
72
Над річкою бережком
7, 8, 21, 27, 43
Над річкою беріжком
5
Над Россю
121
Над Україною
60
Над Україною сія Кобзар
84
Над Унавою
107
Над Феодосией угас
68
Надвечір'я
133
Надворі терен тешуть
22
Надворі чорна хмара в'ється
26

Наддніпрянські вечори
72
Надежда
83
Надія
113, 289
Надо мечтать
83
Надобраніч, матінко
25
Назарецька Родина
32
Назови меня просто своею
88
Назустріч Богу
149
Наїхали зі Львова паничі
26
Наїхало сімсот бояр
25
Най ми ся уступить, гей-гой!
4
Найбільша яса
114
Найважче
173
Найдорожча людина
82
Найкраща казка
157
Найкращі свята
156
Найменування ГНІХ
32
Найпалкіше кохання
183
Найрідніше у світі село
133
Найшла чорна хмара
25
Найщасливіша сім'я
62
Наколядуйте, діти, доброти
190
Накопаю коріння, коріння
26
Налетіли гуси
24
Налетіли журавлі
4, 5, 21, 24, 43
Налетіли сірі гуси
5
Наливайте, браття
7
Налий вина
109
Налий, мамо
132
Наловили раків козаки
84
Нам без неба не прожить
83
Нам бы выпить перед стартом
83
Нам не счесть благословений
31
Нам осталось
64
Нам потрібно небагато
70
Напиймося, кумцю, тут
26
Напиліся гориліці, напиліся меду
26
Напиши мені лист
86
Напоминают жертвы час
31
Напрасно, напрасно та
я в тюрмі сиджу
27
Напровесні
123
Напували хлопці коней
84
Нап'юсь води джерельної із дна
107
Народе мій!
72
Нас ждут на Земле
83
Нас мрія кличе
83
Нас слово рідне озорило
120
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Нас съединяет любовь Твоя
31
Насіяла сім рядів огірків
25
Наследники героев
93
Наследство
74
Настала зима
273
Настроения в звуках
76
Наступає чорна хмара
27
Наталочка
106
Наука селянина
274-75
Наш вальс
84
Наш водій
173
Наш господар-дозорця
23
Наш командир звена
83
Наш котик
148
Наш Отче Небесний
49
Наш пан Соколовський
6
Наш прекрасний Київ розквітає
160
Наш Спаситель народився
11
Наш Тарас
151
Наша Анничка
4
Наша весна красна
6
Наша вина
102
Наша Ганя най жиє
26
Наша коломийка
163
Наша кумуненька, наша зазуленька 26
Наша мати
24
Наша молода в васильку росла
26
Наша перша вчителька
88
Наша рідна земля
148
Наша рідна Україна
175
Наша чорна ластівочка
105
Наша школа
190
Наше кохання
89
Наше Купайло високеє
23
Наше літечко
84
Нашей маме
148
Наший панич молоденький
26
Наші бабусенька, хорошая пані
26
Наші квіти
105
Наші краяни
123
Наші прадіди-поляни
146
Наші світилочки
5
Наші хлопці ловці
25
Наші хлопці стрільці, стрільці
26
Нащо було женитися
20
Нащо мені женитися
27, 132
Нащо мені чорні брови
27
Нащо тобі питати
123
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Нащо я так нічку марную
25
Не будемо пити
20
Не будемо пити вашу сливовицю
27
Не будемо спати
25
Не буду, не буду
27
Не быва я в свойой кумы юж
півтора рочку
26
Не вчи вченого їсти хліба печеного
54
Не гнівімо Бога
167
Не говори мне о весне
119
Не громи в степах гудуть
57
Не грустите о том, что прошло
120
Не дай мне, Бог
119
Не для меня
79
Не допусти зневіри
154
Не допусти, щоб серце спорожніло
149
Не дорікай і не вини
88
Не жури мене, моя мати
5
Не журись, коханий
124
Не журіться, юні друзі
175
Не забувається
88
Не забувай
116
Не заздріть дівчата
116
Не замикай любов
88
Не знайду я дороги назад
66
Не знаю я
82
Не знаючи броду — не лізь у воду
54
Не кажи нам, пані, довго стояти
26
Не кличте мене, журавлі
88
Не криви улыбку
41
Не куй не куй зозуле
6
Не мети, хуртовина
81
Не найти стройней тебя
95
Не питай
86
Не питай, чого в мене
заплакані очі
8, 27, 106
Не питай, чого верба плаче
51
Не піду додому
25
Не піду я до леса без сокири
26
Не плач, душе
49
Не плач, матінко
25
Не плач, молодая
25
Не плач, Рахиле
34, 55
Не плач, Рахиле, зря чада ціли
11
Не повезло
84
Не помнил я, куда летел…
83
Не пора, не пора, не пора
14
Не приходи!
112

Не пробачу
82
Не проспи свой звездный час
171
Не пускають вишні в хату
88
Не рассказывай мне
79
Не рвіть від коханих листів
91
Не розкидай одяг
148
Не рубай ліщину
7
Не рубай ніколи гілку, на якій сидиш
54
Не світи, місяць, нехай світять зірниці
27
Не світи, місяцю, на нашу вулицю
26
Не січи мене, січень
121
Не сміє бути в нас страху
51
Не спи, моє серце
58
Не співайте, півниченьки
5
Не стелися, кудрявчик
8, 21
Не стій, вербо
5, 8
Не стій, вербо, над водою
8, 21, 27
Не стой, вербо, над водою
26
Не сумуй
81
Не сумуй, калина
82
Не сумуй коханий
306
Не сумуй, мій брате
129
Не сумуйте, мамо
69
Не теряйте друзей
120
Не топила, не варила
5
Не треба
103
Не треба слів
108
Не тьохкай так рано, соловейку
25
Не улетай
83
Не хилися, сосно
5
Не ходи ж ти, кучерявче
27
Не ходи, козаче, понад берегами
27
Не цурався я рідної хати
107
Не цурайся пісні
171
Не цурайтесь мови
70
Не шуми, калинонько
40, 72
Не щебече в лісі соловейко
114
Не щебече соловейко
21, 40
Не щебечи, соловейко
143, 161
Не щебечи, соловейку
4
Небес престол оставив
31
Небеса повідають славу Божію
50
Небесна доля
130
Небесна сім'я
164
Небилиця
21
Небо зовет
83
Небо і земля
1, 2, 23, 34, 41,
55, 100, 132

Небо і земля нині торжествують

11-13,
100
12, 13
83
80
273
124
116
107
169
4
169
25
114
32

Небо із землею об'єдналися
Небо на крыле
Небывалая краса
Неваляшки
Невгамовні солов'ї
Невеличка новина
Невже не пройду я те поле
Невичерпний дарунок
Невістка
Негоже так робити
Недавно'м ся оженив
Недалеко уже, недалеко...
Неділя всіх Святих
Неділя всіх Святих українського
народу
32
Неділя Праотців
32
Недолюблене кохання
72
Недорвані квіти
116
Нежность
74
Незабудка
72, 92
Незабудки
128, 132, 160
Незабутнє кохання
124
Незабутній вальс
212, 289
Незабутня хата
69
Незалежність
145
Незгасле кохання
109
Незнайомка
98
Неймовірні чудеса
152
Нелетная погода
83
Нелюб
5
Нема в світі правди
21
Нема пана вдома
25
Нема того у Львові
22
Немирівський парк
128
Немов той олень
25
Ненька
277
Ненько ж моя
5
Ненько моя, ти не гай мене
5
Неподільна булава
183
Нерозплетена коса
133
Несе Галя воду
7, 16
Нескінченна пісня кохання
123
Неслухняна каша
149
Несмілива
183
Неспокій
72
Несу воду, несу воду
27
209

Несу свій хрест
109
Нетребівські коломийки
24
Неугасимая свеча
306
Нехай жениться козак
87
Нехай мине розлука
81
Ни в чем меня не надо упрекать
104
Низький уклін вам, ветерани
63
Низько ворота впали
25
Никому недобрі, лем нашуй сокачці 26
Нині, Адаме, розвеселися
11
Нині в нас Різдво Божого Дитяти
12,
13, 18
Нині радість нам усім
11
Ниньки орати, завтра посівати
26
Ниточко отчого краю
107
Ні пуху, ні пера!
189
Ні тучки, ні хмарки
27
Ні хмарки немає
27
Ні, я забуть Тебе не міг
71
Ніжна колисаночка
164
Ніжна мати моя
91
Ніжна мова кохання
70
Ніч у любощах була
89
Ніч яка, Господи, місячна, зоряна!
27
Ніч яка місячна
7
Нічка була темна, всюди було тихо
14
Нічка чарівна
161, 306
Нічка-господиня
164
Нічко цікавая
21
Нічна казка
182
Нічна річка
77, 78
Нічна розмова
106
Но только Вам я не скажу...
79
Нова Гута
129
Нова рада стала
14, 37
Новая радість
35
Нова радість світу ся з'явила
11
Нова радість стала
1, 2, 11-13, 19, 21,
23, 34, 55, 100, 161,
174, 207, 254, 289
Новий день над Україною
109
Новий рік
113, 158, 165, 170
Новий рік — свято
158
Новий рік, щедрівки
21
Новогоднее танго
92
Новогодний вальс
120
Новогодний хоровод
100
Новогодняя
94
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Новогодняя ночь
92, 103
Новогодняя открытка
103
Новогодняя полечка
100
Новогодняя сказка
77
Новорічна
100, 156, 161
Новорічна гірлянда
149
Новорічна казка
67
Новорічна нескінчена
100, 173
Новорічна ніч
111
Новорічна ніч чудес
158
Новорічна полька
161
Новорічна прощальна
56
Новорічне свято
148
Новоселье осенней поры
76
Новосілля у мурашнику
149
Новый год
129, 171
Но-но-но, ти-ти-ти
25
Ностальгія
88, 129
Ноти-напівфабрикат
169
Нотный бал
148
Ночі
72
Ночі весняні
107
Ночі тьомні, а тучі громовії
27
Ночная сходка
102
Ночная тишина
92
Ночной Алчевск
77
Ночной полет
83
Ночной скрипач
148
Ночь
143
Ночь бывает разною
79
Ночь сомнений
103
Ну і що ж, як прийдеться умерти
25
Ну і що, як прийдеться умерти
14
Ну що тобі сказати...
129
Нумо, в коло
189
Нуте, наші
5
Нынче ночью...
95
Нявчик
169
О, безграничный в благодати
31
О воздушном бое
83
О, где ты, счастье? Отзовись...
120
О добре
74
О, друже сміливий
83
О, Заступнице свята
49
О, Иисус Господь
31
О, Иисус, лишь Ты
31
О, Иисус, поют наши уста
31
О, Иисус, Ты за нас пострадал
31

О, Йосифе, душа твоя багата
130
О, какая красота в Имени
31
О, пані вчителько
134
О, Пречиста Діво
150
О, пробудись
31
О, святий Отче
23
О сиянье вечной славы
31
О, славы Господь
31
О Слово Божье, Вечный Сын
31
О, соловію
106
О тайна Божией любви
31
О, Трускавець!
115
О ты, любовь!
31
О, Україно, о, люба ненько
14
О, хто, хто Миколая любить
23
О чудный час
31
О, ясна зоре!
155
Обеліск
59, 65
Обеліски
84, 88
Обжались, обв'язались
26
Обжинки
26
Обжинкова
35
Обірвалися струни
133
Обірвана струна
108
Облака судьбы
67
Облачко
76
Облетает листва
92
Облітав журавель
21
Обнимала луна
120
Обнимая небо
83
Обращаемся, Спаситель
31
Обручниця
130
Огірки посіяв цап
169
Огірочки
23
Огірочки зелененьки, завивайтеся
26
Огірочки-пупляночки, завивайтеся
26
Огненная, странная
117
Оготуха, нове ліето
26
Огромное небо
83
Од Києва до Лубен
8, 20, 175
Од Києва до Лубень
27
Од Київа до Лубен
289
Од моря до моря
27
Ода
97
Ода вчителям
189
Ода героям космоса
83
Ода пісні
171, 174
Ода Україні
133

Один дома
153
Один місяць сходить
132
Одинокая гармонь
280-81
Одна гора високая
8, 24, 27, 135
Одна гора високая, а другая низька 144
Одна половина — червона калина
27
Одна Україна у нас
59
Одного разу
24
Однокласник
84
Одну тебе бачу, одну…
88
Одуд
178
Одуд дудочку зробив
148, 173
Одчини, свату, хату
26
Одягла верба сережки
189
Ожеледиця
120
Оженився кострубатий та взяв
пелехату
26
Оженила мати неволею сина
27
Оженили нас позненько
25
Ожидание
120
Ожидание любви
88
Ожини
106
Озарение
76
Озеро
147
Озовись, побратиме
274-75
Ой а де ж той братичок
20
Ой а колодко
21
Ой, а у полі терен
43
Ой биль, биль, биль, бильце
26
Ой біда чайці, чайці-небозі
27
Ой, біла білявино, на мене не дуйся 26
Ой, Божая мати по світу ходила
2
Ой, Боже, Боже
24, 25
Ой, Боже, Боже, з такою годиною
27
Ой, Боже, Боже, коли той вечір буде 27
Ой, Боже ж, мій Боже
25
Ой, Боже, мій Боже
24, 25
Ой, Боже мій, Боже мій
26
Ой, Боже наш, Боже єдиний
14
Ой болить ня головонька
4
Ой бором, бором
25
Ой, брате, мій брате
114
Ой, братичку й Васильчику
26
Ой, бре, море, бре
5
Ой брязнули ключі
26
Ой був би я соколом
25
Ой був же комар
25
Ой був, та нема, та поїхав до млина 27
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Ой був то хлопець на личку білий
22
Ой були ми й у великому лісі
26
Ой були ми й у залєсє
26
Ой в бору сосна вививається
26
Ой в городі на колоді та й колодець
води повен
26
Ой, в городі на ростоці
5
Ой в лісі, в лісочку й на жовтім
пісочку
26
Ой в ліску, в ліску
8, 19
Ой в ліску, в ліску, на жовтім піску 11,
19, 26
Ой в лужку, в лужку, на жовтім піску
20
Ой, в Львові
5
Ой в неділю на ринку
19
Ой в поле мишка
6
Ой в полі береза
20
Ой в полі, в полі
25
Ой в полю там, в полю пшениця
зацвіла
22
Ой в саду, саду
106
Ой в чистім полі на оболоні
21
Ой, вербо, вербо
5, 8, 25, 27, 133, 173
Ой, вербо, вербо, кудрявая
5
Ой вербове колесо, колесо
26
Ой верніться, літа мої
24
Ой верше, мій, верше
4, 306
Ой весела дівчина Олена
273
Ой весела дівчинка Олена
24
Ой весела річенька
143
Ой, весна
5, 173
Ой весна, весна
8
Ой весна красна
21
Ой весна красна, а што ж ти
нам принесла
26
Ой весна та весняночка
5
Ой, весно, весно
155
Ой, вже жнива наступають
23
Ой ви браття
6
Ой ви, браття, і ви, сестри
26
Ой ви, гори смерекові
59
Ой ви очі, чарівнії очі
111
Ой видить Бог
2, 11, 25, 34
Ой видно село
16, 21
Ой вийдіть, вийдіть, молодиці
26
Ой вийду я, вийду
27
Ой вийду я, да, ой вийду я на гору
22
Ой вийду я на вулицю
8
212

Ой вийду я на гіроньку
5
Ой вийду я на могилу
5
Ой вийду я на ту гору 16, 22, 24, 35, 51
Ой вийся, хмелю
5, 27, 135
Ой вийтеся огірочки
161
Ой вийшла я поза хату
25
Ой вийшов місяць із-за хмари
24
Ой високо, а сонечко сходить
27
Ой високо, високо
5, 27
Ой високо над полями зірка засіяла
1
Ой високо та сонечко сходить
27
Ой вису, наш вису
25
Ой виходь, свекрухо
25
Ой виходьте, дівоньки
25
Ой виходьте, дівчата
21
Ой виходьте, парубоньки
25
Ой, вишеньки-черешеньки
19
Ой, вишенько-черешенько
19, 27
Ой від моря та й до моря
25
Ой, від саду
5
Ой візьму відерце
135
Ой війна, війна
51
Ой війна, війна, яка ти страшна
14, 22
Ой війна, війнонька
14
Ой, вінку муй, вінку, зелений
барвінку
26
Ой, вірле, вірле, сивий соколе
12, 13
Ой вірли, вірли, сивий соколю
26
Ой, вірмене
58
Ой вон, хлопці, вон
25
Ой врану-вранці, ше кури не піли
26
Ой вставай, Ганю, не потягайся
26
Ой встану я ранесенько
24
Ой гай, гай, гай, гай зелененькій
27
Ой гай, мати
25, 27
Ой, гай мати, ой, гай мати
5
Ой гарна я, гарна
16, 24
Ой гаю, гаю, зелен розмаю
22
Ой гаю мій, гаю
5, 8
Ой гиля, гиля
25
Ой гиля, гиля гусоньки
37
Ой, гилява калинонько
25
Ой гиля-гиля, гусоньки, на став
8,
19, 27, 161
Ой, глибокий колодязю
5, 8
Ой, глибокий колодязю, золотії ключі
27
Ой голя ди голя да й овечечки з поля
26
Ой, гордопишний пан господарю 2, 11

Ой горе, горе калині при долині
5
Ой, горе тій чайці
20, 40, 306
Ой горе тому, а лебедику самому
27
Ой гори, гори
111
Ой горы єм перешов, долины не можу 26
Ой, господару мій
26
Ой грай жучку
6
Ой грай, ой грай, жучку, грай, небоже 26
Ой, гриби, грибочки
82
Ой гук, мати, гук
274-75
Ой гуля, гуля, крутая гора
2
Ой гуляла дівчинонька
20
Ой, гусаче білокрилий
26
Ой, да ви, комарики
5
Ой давно, давно
122
Ой давно, давно я в батька була
5
Ой дай, Боже, Великодня дождати
26
Ой дай, Боже, весну почати
171
Ой, дай Боже, святок діждати
1, 12,
13, 18
Ой дай же нам, Боже, під вечір погоду
22
Ой дай мені, Боже, та й повечоріло
27
Ой дали постіль, ой дали скриню
19
Ой, данчику-білоданчику
6
Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де
ж ти бувала
26
Ой де ж наша весільна мати?
21
Ой де ж ти бував
22
Ой де сі діла, де сі поділа
молоденької ненька
26
Ой, дєдику-серце, викупи деревце
26
Ой, джигуне, джигуне
8, 135
Ой, дзвони дзвонять
20, 185
Ой, дзіцятко ж моє ти роднеє
26
Ой дивна, дивна
2
Ой дивна, дивна вкраїнська родина
2, 11
Ой ді Львова доріженька, ді Львова,
ді Львова
22
Ой, діброво зелена!
65
Ой дівчата ви мої
25
Ой дівчина кашу їла
24
Ой дівчина по гриби ходила
25
Ой дівчина Уляна
37
Ой, дівчино благородна
27
Ой, дівчино мила
19
Ой, дівчино, ти гарна чорнобрива
19
Ой, дівчино, чи ти багатенька
19
Ой, дівчино, шумить гай
7, 8, 16, 27

Ой, Дністре, мій Дністре
35
Ой до двора доріжина, до двора
26
Ой до межі, дівчата, до межі
26
Ой, до того жита
5
Ой, добрая годинонька настала
5
Ой доле
111
Ой дуб зелененький та на яр
похилився
27
Ой, дуб-дуба
5
Ой, дубе, дубе кучерявий
27
Ой, дубе ти, дубе
132
Ой, думай, думай!
27
Ой, дядьку, дядьку
21
Ой є в Людусі за воротами
26
Ой є в мене у садочку криничка
26
Ой, єсть в лісі калина
143, 161, 185
Ой, жено моя, чом ся не обуєш
26
Ой, жінко, жінко
35
Ой, жінко моя, голубко моя
26
Ой жнися, жнися, муой загонцю
вузенькі
26
Ой жніть, женчики, жніте
26
Ой, журавлю
5
Ой журилася матінка мною
27
Ой, з ким ходила
17
Ой з нами, батьку, з нами
19
Ой за гаєм
24
Ой за гаєм, гаєм
7, 8, 25, 27, 70, 135
Ой за горами, за долинами
26
Ой за двором, за новеньким
27
Ой за лужком, за темненьким
27
Ой за млином, за млином
25
Ой за селом, при дорозі
114
Ой зав'яла червона калина
5
Ой загадав комарик
5
Ой заграйте, дударики
161
Ой заграйте, музиканти, в яворові
скрипки
20
Ой заграйте, музичейки
20
Ой, заграйте, музиченьки
154
Ой заграли музики-музиченьки
212
Ой зайди, зайди
27
Ой закувала сивая зазуля
22
Ой, запив козак
5
Ой заплачеш, дівчинонько
4
Ой, запой, запой, ти, ворончик мой
27
Ой заріжу я утя
27
Ой засвіти, мати, свічку
25
213

Ой засвіти, місяченьку
4, 19
Ой заспіваймо, нехай вдома почують 26
Ой заходь, заходь, яснеє сонце
27
Ой зацвіла в лузі
25
Ой зацвіла рожа край вікна
27
Ой зацвіла червона калина
8
Ой зацвіла червона калина
над криницею
27
Ой зацвіла черемшина
19
Ой зацвіла черемшина білесеньким
цвітом
14
Ой зацвіли фіялочки
168, 173
Ой зачула моя доля
27
Ой зашуміла білая береза
19
Ой звідки ж тебе чьикати
26
Ой, здається — не журюся
277
Ой зелене жито, зелене
7
Ой, з-за гір, з-за гір
5
Ой з-за гори, гори
25
Ой, з-за гори, з-за крутої
5, 17, 35
Ой, з-за гори кам'яної
5, 7, 8, 27, 134
Ой з-за гори сонечко
25
Ой з-за гори, та із-за кручі
5
Ой, з-за гори чорна хмара
5
Ой зі Львова
111
Ой зібралась звірина
24
Ой зійди, зійди, ти зіронько вечірняя 8
Ой зійди, зійди, ясен місяцю
5, 8
Ой зійшла зоря
25
Ой, зірву я з рожі квітку
17
Ой зломлю калинову вєтку
26
Ой знати, знати, хто кого любить
27
Ой зозуленько добрівна
6
Ой зорі та зорі
24
Ой і закувала
5
Ой, і зійди, зійди
5
Ой і зійди, зійди, ти, зіронько
та вечірняя
27
Ой і зрада, карі очі, зрада
27
Ой і не гаразд запорожці
5
Ой і не стелися, хрещатий барвінку
5
Ой, Іванку молоденький
19
Ой, Іванчику, білоданчику
26
Ой іду я лугом, лугом-долиною
27
Ой, із-за гори
5
Ой із-за гори та буйний вітер віє
8, 27
Ой, ішли козаки
5
Ой ішов козак дібровою
5
214

Ой, ішов я вулицею
5
Ой ішов я вулицею раз
27
Ой ішов я звечора від неї
22
Ой їхав козак попід ліс
22
Ой їхав чумак, на дорозі став
27
Ой їхали хлопці з ярмарку
19
Ой казала мені мати
27, 135
Ой, калино, ти зелена
25
Ой, калино-малино, ой що ж тебе
зв'ялило
27
Ой, ковалю, коваль-коваленку
27
Ой, козаче, куди йдеш
19
Ой, козо, козо
21
Ой коли б той вечір
5, 8, 27
Ой коли ж ми поберемось
19
Ой коло Дністра, коло парома
26
Ой коляда, колядонька
186
Ой, коню, мій коню
5
Ой копала коріння
25
Ой котився вінок по полю
26
Ой котився вінок по полю, по полю 26
Ой, котився кубар
5
Ой красна, рясна в лузі калина
21
Ой краю, мій краю
114
Ой кривого танцю, танцю
26
Ой крикнув орел
40
Ой крикнув староста на буярці свої
26
Ой крикнула лебедонька
5
Ой кряче, кряче та чорненький
ворон
27, 143
Ой кряче, кряче та чорненький
ворон, да на глибокой долинє
27
Ой кувала зозуленька
19, 24
Ой кувала зозуленька в хаті на загаті
22
Ой, кудрявчик, кудрявчик
26
Ой кум до куми
25
Ой кум до куми залицявся
4, 8, 27
Ой кум до куми залицяється
26
Ой, куме, куме, добра горілка
26
Ой, кумонько-сусідонько, гризота,
гризота
26
Ой, кумочку-голубочку, міняйме
рибочку
26
Ой куриться доріжейка, куриться,
куриться
26
Ой куриться доріженька
21, 23
Ой, кучері-кучерики
35
Ой лежель берви бервінковиї
26

Ой лелія, лелія
11
Ой, лети, лети, ой, ти, чорная галко
27
Ой летів же сизий голуб
21
Ой летів сокольо та й через Баймаки 26
Ой летів шуляк
25
Ой летіла горлиця
8, 27
Ой летіла зозуленька
25
Ой летіла пава
19, 21
Ой летіли білі гуси по двору
27
Ой летіли білі гуси через сад
26
Ой летіли журавлі
16, 19, 22
Ой летіло помело
21, 23
Ой, летять, летять три соколи
5
Ой летять сніжинки
178
Ой лис до лисиці
135
Ой лісом-лісом волохи поють
21
Ой, літає соколонько
20, 23, 254
Ой літає чорна галочка
8
Ой лопнув обруч
8, 27, 135, 184
Ой, лугами берегами
5
Ой любив та кохав
4, 5, 8
Ой лю-лі, лю-лі
20
Ой люлю, люлю
164
Ой лю-лю, лю-лю-лю
20
Ой, ляше, ляше, славний козаче
5
Ой мав цісар три сини
19
Ой мак сію
25
Ой мала вдова одного сина
25
Ой, мала вдова три дівчиноньки
35
Ой мала я білу рожу
25
Ой, мамо, мамо
24
Ой, мамо, ой, мамо
114
Ой, мамо, рідненька
114
Ой, мамо, чумак іде
21
Ой, мамо, чумаки йдуть
21
Ой, мамуню, голова мня болить
22
Ой, мамуню, горох кочу
25
Ой, Марічко
8
Ой, Марічко, чичері
7, 16, 24
Ой, матінко, їсти
25
Ой, матінко, що за сон снився
21
Ой, матінко-гутко
25
Ой матінко-любко
20
Ой матко ж моя, порадко
26
Ой маю я чорні брови
8, 27
Ой, мельнику-мельниченьку
19
Ой метелиця-зима
150, 161
Ой ми поле оремо (А ми просо сіємо)
21

Ой, минула вже зима
143, 185
Ой мій милий
25
Ой мій милий, милесечкий
26
Ой місяць світить
25
Ой, місяцю маю
106
Ой, місяцю, місяченьку
17
Ой, місяцю-перекрою
35
Ой, Морозе
5
Ой, Морозе, Морозеньку
175
Ой, моя ти дитиноньку
26
Ой, на Вкраїні зорі засвітили
37
Ой на горі
5
Ой, на горі білий камінь
7, 16, 24
Ой на горі високій
6
Ой на горі вогонь горить
21, 27
Ой на горі два дубки
4, 16, 24, 35
Ой на горі два дубочки
4
Ой на горі двори збудували
19
Ой на горі дощ іде
19
Ой на горі є ставочок
6
Ой на горі жита много
6, 21, 27, 174
Ой на горі жито 5, 24, 27, 161, 173, 185
Ой на горі жовта глина
6
Ой на горі калина
8, 24, 132, 277
Ой на горі калина, під горою малина
27
Ой на горі козак воду носить
5
Ой на горі корито
6
Ой на горі льон
5, 161, 173
Ой на горі мак
5, 51
Ой на горі мак, на долині так
26
Ой на горі на високій
24
Ой на горі на горбочку
6
Ой на горі, на горі
25
Ой на горі, на горі Маківці
14
Ой на горі, на Маківці
21
Ой на горі овес білий
26
Ой на горі огонь горить
5, 27
Ой на горі під вербою
6
Ой на горі пшениченька
5, 19, 27
Ой на горі сніг біленький
8, 27
Ой на горі солома горіла
19
Ой на горі та женці жнуть
5, 8,
16, 27, 174
Ой на горі та й женці жнуть
4, 161
Ой на горі терня цвило
26
Ой на горі цигани стояли
16, 24, 40
Ой на горі шарварок
132
Ой на горі ялинонька
306
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Ой на городі купайлочка
306
Ой на гороньці дві зозулоньці
11-13
Ой на гору козак воду носить
8, 27
Ой на дубочку
273
Ой на Івана, на Купайла
27
Ой на Івана, на Купала
21
Ой на Ївана, на Купайла
26
Ой на Йвана Купала
25
Ой на Йвана, ой на Йвана, на Йвана 26
Ой на калині зозуля кувала
27
Ой на Купайла, ой на Івана
26
Ой, на Купала
23
Ой на Кути доріжечька
19
Ой на морі утя
21
Ой на Петра вода тепла, треба
сі напити
26
Ой на ринку, на риночку, й на борку
26
Ой на річці й на Ордані
26
Ой на річці на Ірдані
26
Ой на річці, на лотатті
25
Ой на річці та й на кладочці
27
Ой на ставі
6
Ой на ставку, на Йорданку
26, 27
Ой на ставу, на ставочку
21
Ой на травці, на муравці
12, 13
Ой на Яна, на Янонька
26
Ой наварили а ляхи пива
5
Ой над Вифлеємом
25
Ой надворі дощ іде
19
Ой над'їхав козаченко
25
Ой надлитіла ластівочка
26
Ой напиймеся, кумо, ой
напиймеся обі
26
Ой наступила та чорна хмара
16
Ой наступила чорна хмара
21
Ой наші гребці, як гребці
26
Ой нащо ви, славні брати гайдамаки
40
Ой нащо ви траву покосили?
24
Ой не везіт го коло плота
26
Ой не глибока
25
Ой, не гудіть, голуби, на хаті
27
Ой не жаль мені ні на кого
8
Ой, не знав козак
5
Ой не коси бузьку сіна
6
Ой не коси, мій татойко, сіна
26
Ой не куй зозуле
6
Ой, не плач, молода
17
Ой не плачте, мамо
22
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Ой не пугай, пугаченьку
5
Ой не п'ються пива, меди
8
Ой, не раз
189
Ой не ріж косу
88
Ой не розвивайся, зелена діброво
27
Ой не розвивайся, смереко
6
Ой не рости, кропе
5, 21, 40
Ой, не світи, місяченьку
5, 8, 16, 27, 212
Ой не спав козак
21
Ой не спав я нічку темненькую
5
Ой не спиться й не лежиться
8, 27
Ой не спіть, не спіть
11, 25
Ой не стелися, хрещатий барвінку
27
Ой не ходи, Грицю
8, 27
Ой не цвіти буйним цвітом
5, 8, 27
Ой не шуми, луже
5, 8, 27
Ой не шуми, луже, дуже та й ти,
гаю, друже
27
Ой невістко моя
25
Ой нема, ой нема пана дома
26
Ой ни-ни-ни
21
Ой нині свято Яна, Яна
26
Ой, ніхто ж там не бував
5
Ой ніхто так не літає
132
Ой ну, коте, котино
21
Ой ну, коту, коточку
8
Ой ну, люлі, котино
164
Ой ну, люлі, люлі
164
Ой нумо, нумо
5
Ой одбила щука-риба
27
Ой одна я, одна
27
Ой, орав козак та й у чистому полі
27
Ой орали коні карі
25
Ой орали плуги
24
Ой, оре Семен, оре
5
Ой, очі, ви карії очі
17
Ой, пане, пане, пане Іване, ми в тебе 26
Ой, пане, пане, пане Іване, не сиди
26
Ой, паночку наш
23
Ой перший раз, Марусенько,
перший раз
22
Ой першої та неділечки
26
Ой, Петре, Іване
26
Ой, Петре, Петре, петрівочка
20
Ой, Петре, Петри, Ївани
26
Ой печися хлібчик
158
Ой, п'є Байда
5
Ой п'є Байда мід-горілочку
22

Ой п'є козак, п'є
5
Ой п'є чумак, п'є
132
Ой пив же я в понеділок
27
Ой пива, пива, чепец стратива
26
Ой пила Лимериха на меду
5
Ой пила, пила
5, 25
Ой під вербою, під зеленою
27
Ой під вишнею
4, 8, 27, 135,
254, 273, 289
Ой під вишньою, під черешньою
26
Ой під гаєм зелененьким
24
Ой, під горою, під кам'яною
5
Ой під калиною
24
Ой, під лісом, та під Лебедином
5
Ой підемо, пане брате
12, 13, 36, 37
Ой, піду ж бо я
35
Ой піду ж я собі та й у ліс дубовий
27
Ой, піду я в долину
5
Ой піду я в ліс по дрова
8
Ой, піду я в сад гулять
5
Ой піду я до криниці
19
Ой піду я до млина
8, 27, 35
Ой, піду я до шинкарки
5
Ой, піду я долиною
69
Ой піду я лугом
8, 174
Ой піду я лугом, лугом
16, 27
Ой піду я на весілля, чи грають
музики
22
Ой піду я на майдан
19
Ой піду я по водоньку
5
Ой піду я полем-лугом
5
Ой піду я понад лугом
132
Ой піду я попід лугом
27
Ой, піду я уранці в славне місто
Чигирин
121
Ой післала мене мати
19
Ой післала мене мати зеленого жита
жати
5
Ой пішла Марька хусточку прати
26
Ой пішов мій чоловіченько
40
Ой пливи, вінок
40, 72
Ой плили гусоньки
24
Ой пляши, пляши й ти, каліцуне
26
Ой по горі
5
Ой по горі, льон, льон
161
Ой по горі, ой по горі
27
Ой по горі, по горі вівчар вівці зганяє
27
Ой по горі роман цвіте
144

Ой по Йордані святі ходили
12, 13
Ой по моречку, по синьому
26
Ой по морю, морю, по тихій воді
27
Ой по ставу, по ставочку
19
Ой позич, сусідко, сапи
19
Ой поїхав за снопами
8, 27, 306
Ой поїхав королевич на полювання
27
Ой поїхав Лебеденько у густі байраки
27
Ой поїхав Микола за границю
26
Ой поїхав милий у дорогу
26
Ой поїхав я до млина
8
Ой пой, Боже до нас
26
Ой поки я воли маю
26
Ой покрились білим снігом полонини
27
Ой полечко, поле
4
Ой поля, ви поля
144
Ой поля, ви, поля, ви, широкі поля
27
Ой помагай Біг
27
Ой понад круті гори
19
Ой поплив, поплив, серденько моє
27
Ой попливи, вутко
8
Ой попливи, утко
5
Ой пора, вже пора нам, братця,
додому
27
Ой порості, кропе
26
Ой, посеред двору береза стояла
23
Ой посіяв козак гречку
8
Ой послала мене мати зеленеє жито
жати
27
Ой прала Маря поповы ризы
на Йордань
26
Ой Пречиста Мати пішла
щедрувати
12, 13
Ой при лужку, при лужку
8, 27, 174
Ой прийшла весна
19
Ой прийшла та година
26
Ой, продала дівчина курку
7, 8
Ой продам я волика рогатого
19
Ой пропила мати дочку
22
Ой просив кум кумоньку
на вечорниці
26
Ой просит Марунейка
26
Ой пряду, пряду
8
Ой пряла б я куделицю
19, 132
Ой пустить нас
6
Ой, пущу я кониченька
5
Ой п'яна я, п'яна, на порозі впала
26
Ой, раз їхав козак містом
7
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Ой, ран, рано кури запіли
23
Ой рана на Йвана
40
Ой рано, рано й куре запіли
26
Ой рано, рано кури запіли
27, 58
Ой, роде мій, роде
17
Ой, роду мій, роду
5
Ой роже, роженько
6
Ой розвивайся, зелений спорише
22
Ой росту я
273
Ой ру-ду-ду
5
Ой сад-виноград
8, 27
Ой садила огірочки
15
Ой сама ж бо я, сама, як билинонька
в полі
27
Ой сама я, сама, сама живу в хаті
27
Ой сапала буряки
24
Ой світи, місяць, ой світи, ясний
27
Ой світи, ясний місяченьку
19
Ой світить місяць і дві зорі
19
Ой село моє понад річкою
98
Ой селом, селом, селом Маліннікі
26
Ой, Семене, Семеночку
35
Ой, сєчана калинонько
25
Ой сивая зозуленька
8, 21, 27
Ой сивая та і зозуленька
11, 23, 34-36,
100, 175, 289
Ой сивая та і зозулечка
27
Ой сивая тая зозуленька
2, 161
Ой сиділа дівчина край віконця
16
Ой, сини, мої сини
27
Ой синку мій, дитинко люба
26
Ой сину, мій сину, що ти наробив
27
Ой, сів, поїхав
5
Ой, сів пугач на могилі
5
Ой сів Христос вечеряти
11, 27
Ой, Січ мати
5
Ой сію я жито
25
Ой скажи нам діду
6
Ой скакала жабка
25
Ой скаче, скаче, коза-небога
26
Ой, скинемось та й по таляру
5, 27
Ой, слаба я, слаба я
7
Ой, служив я в пана та на перше
літо
7, 24
Ой служила Настя в пана
22
Ой слухайте, бояри
25
Ой, соколе, соколоньку
11
Ой спала я на сєнє
8
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Ой спи, дитя, без сповиття
27
Ой спи, дитя, в колисоньці
27
Ой спи, дитя, колишу тя
8, 27
Ой співаночки мої
8
Ой став цісар, думає
19
Ой, стану-гляну
5
Ой стану-гляну на чорну хмару
5, 27
Ой стань, матінко, на стілець
26
Ой стелися, барвіночку
19
Ой стояло корито
6
Ой стреліла стрєла да й посеред села
26
Ой ступлю на гойку
25
Ой суда, суда, до цего двора
19
Ой сумная середочка, сумний день
26
Ой, сусідко
129
Ой сьогодні я дуже сумую
25
Ой сядай, сядай, кохання моє
26
Ой сяду я край віконця
19
Ой сяду я край віконця проти
ясного сонця, гей
27
Ой сядь собі, спогадай собі
26
Ой сядь собі ти, Марійко, на столець
26
Ой та гоя, гоя! Я воду стрепчу
26
Ой та загули сиві голубоньки рано
на зорі
27
Ой та й зажурились стрільці січовії
14
Ой та й прощавайте, та й мої
сусідоньки
27
Ой та й у полі три доріженьки різно 27
Ой, та спився козак
5
Ой так, чи не так
19
Ой, там, в нових сінях
23
Ой там Ганнухна воліки пасла
26
Ой там за горою
5, 11, 20, 25
Ой там за горою, там за креміною
27
Ой там за горою ясне сонце сходить 22
Ой там за Дунаєм
7, 27, 40
Ой там за Дунаєм, крутим
бережком
5, 27
Ой там, за лісочком
19, 132
Ой, там за яром
5, 8
Ой там за яром брала дівка льон
27
Ой там із-за гори
19
Ой там камінь півбіленькій
26
Ой там козак
25
Ой там ліс повний слуху
5
Ой там на горі
4, 24, 106
Ой там, на горі, в зеленім гаю
16

Ой там на горі вітер виниться
19
Ой там на горі дивний див
27
Ой там на горі жито
22
Ой, там, на городі
17
Ой там на Йордані
19
Ой там на річці, та й на Йордані
19
Ой там на ставу, на ставочку
12, 13
Ой там, на тім вигоні
174
Ой там, на товчку, на базарі
27, 132
Ой там під горбочком
24
Ой там під лісом дорога бита
22
Ой там попід лісом
24
Ой там попід лісом, попід темним
гаєм
14
Ой там при долині
19
Ой там при долині, гранатами
зритій
14, 22
Ой там при долині росте
три калині
26
Ой там саду, винограду
17
Ой, там серед степу
35
Ой там старий батько окопи копав
14
Ой там у лузі, при дорозі
14
Ой там у Львові, на Високім Замку
7
Ой там, у полі
25
Ой там у полі тополя
16
Ой, там, у саду
17
Ой там, у темному гаю
106
Ой татойку, голубойку
20
Ой, темная ніченька
5
Ой тепер я широка
20
Ой терниця терновая
19
Ой ти, вербо кучерява
22
Ой ти весна красна
20
Ой ти, веснонько моя
160
Ой ти, гарний Семене
8, 27
Ой ти, гаю
106
Ой ти, горо кремінная
24
Ой ти, горо кришталева
25
Ой ти, дівчино
25
Ой ти, дівчино, горда та пишна
27
Ой ти, дівчино, з горіха зерня 144, 174
Ой, ти, дівчино зарученая
7, 8, 27
Ой ти, дівчино молодая
19
Ой ти, дівчино, ой ти єдина
22
Ой ти доле — рідне поле
69
Ой ти, дубе зелененький
19
Ой ти, дубе кучерявий
5

Ой ти, жайворонку, ранняя
пташино
21, 26
Ой ти, земле, ой ти чорна
14
Ой ти знав, нащо брав
8
Ой ти, зозуленько, ти, рабенькая
пташко
26
Ой ти, зоре
25
Ой ти, кицю
150
Ой ти, козаче
25
Ой ти, коте рябку
27
Ой ти, лане, ланочку
26
Ой ти, любко моя з Коломиї
24
Ой ти, мамко моя
19
Ой ти, мамо моя
24
Ой, ти мати моя, та й не жаліслива
5
Ой ти, місяцю
132
Ой ти, ніченько
72, 254
Ой ти, ой ти, білоданчику
26
Ой ти, рогуленько
26, 173
Ой, ти, рожа моя
17
Ой ти ружо стій у колі
6
Ой, ти сину мій
5
Ой ти, соловейку
21
Ой, ти сорока, ти білобока
27
Ой, ти, старий діду
23
Ой ти степ, ти степ
14
Ой ти, ясний місяченьку
51
Ой тихая погодонька з моря
27
Ой то пізнати, хто кого любить
24
Ой токарю, токарику
26
Ой три Катрі
65
Ой три літа, три неділи
22
Ой, три сестриці-жалібниці
5
Ой три шляхи широкії
60
Ой Тройця, Тройця
25
Ой тямлю-тямлю я той час
24
Ой, у бору, та й криниченька ж
27
Ой у бору, у бору на клену
26
Ой у Вифлеємі
25
Ой, у вишневому садочку
7, 8, 16, 24, 27
Ой у вишневому саду
24, 35
Ой у гаї рубайниця
26
Ой у Галі свекруха лихая
5
Ой у Галюні лужечок
26
Ой у гаю, гаю
51
Ой у гаю при Дунаю
16, 27
Ой у лісі
25
Ой у лісі коло дуба
135
219

Ой у лісі, лісі
25
Ой у лісі на полянці стояли повстанці
14
Ой у лісі, при дорозі
27
Ой у лісі, у лісочку, при двірку
26
Ой у лузі
5
Ой, у лузі, в лузі
5
Ой у лузі, в лузі зелена трава
8
Ой у лузі калина
19
Ой у лузі калина стояла
27
Ой у лузі калинонька
25, 148
Ой у лузі, по долині
51
Ой у лузі понад ставом
25
Ой у лузі, при долині
5, 19
Ой у лузі та ще при березі
27
Ой у лузі червона калина
7, 35, 20,
175, 289
Ой у місті Єрусалимі
1
Ой у місті, місті, місті Вефлейомі
26
Ой у місті на риночку
19
Ой у неділеньку рано
5
Ой у неділю дуже раненько
26
Ой, у неділю рано пораненьку
5
Ой у перепілки
8
Ой у полі
5, 25
Ой у полі береза, й у полі кудрява
26
Ой у полі билина стояла
21
Ой у полі, в полі
24, 25, 114
Ой у полі верба
19, 27
Ой у полі вітер віє
8, 27
Ой у полі є терен
19
Ой у полі жито
5, 8, 19, 21, 43
Ой у полі криниченька
4, 5, 16, 21, 24
Ой, у полі криниченьки
5
Ой у полі липонька
19
Ой у полі могила
271
Ой у полі могила з вітром говорила
27
Ой у полі могила стояла
27
Ой у полі нивка
8, 27
Ой, у полі нивки
5
Ой у полі озеречко
27, 37, 132
Ой у полі озерце
5, 27
Ой у полі плужок оре
20, 27
Ой у полі, полі
5, 25, 36
Ой у полі, полі стояла ялинка
37
Ой у полі при дорозі
27
Ой у полі при дорозі лежить камінь
мармуровий
27
Ой у полі та три доріжки різно
27
220

Ой у полі тихий вітер віє
Ой, у полі три криниченьки

8, 27
7, 8, 16,
24, 27, 132
Ой у полі три тополі
19, 56
Ой у полю вогонь горить
37
Ой, у саду вишня
5
Ой у саду, саду
2
Ой у саду, саду, саду-винограду
2, 11
Ой у світі величезнім
24, 159
Ой у світі величезнім страшна
битва була
14
Ой убрала баба діда
25
Ой убрали Куста й у в зельониї
кльони
26
Ой уже весна
37
Ой, уже сонце над вербами
5
Ой упала гонта
24
Ой упала звізда з неба
19
Ой упала колодка із печі
26
Ой упала колодойка з неба
26
Ой упала колодонька с печи
26
Ой упали до долини ворота
26
Ой учора в куми і сьогодні в куми
26
Ой учора, ізвечора
1, 5, 11, 21
Ой, учора орав і сьогодні орав
5
Ой хмариться, дощ буде
5
Ой, хмариться, туманиться
7, 24
Ой хмелю ж мій, хмелю 4, 8, 16, 24, 27
Ой ходи, весно
182
Ой ходив жук по чужині
21
Ой ходив чумак
5, 40
Ой ходива дівчинонька по саду
26
Ой ходила Галюня по полю
26
Ой, ходила дівчина бережком
7, 8,
27, 135, 143, 174
Ой ходила молоденька
19
Ой ходила по запілю, кликала —
Василю!
22
Ой ходила та Маруся
5
Ой ходила та Маруся по полю
26
Ой ходить Іванко
21
Ой ходить по воду
87
Ой ходить Семенко
43
Ой ходить сон
24, 161
Ой ходить сон коло вікон
21, 22, 24,
27, 164, 185
Ой ходить сон по долині
164
Ой хотіла мене мати
24

Ой, хто п'є — тому наливайте
Ой хто, хто Миколая любить

4
1, 35,
100, 161
Ой, цвіла калина
115
Ой цвітку, цвітку, жовтий шафране
51
Ой ціп-ціп, куд-ку-дак
4
Ой цупа, цупа, тут грошей купа
26
Ой, ченчику Васильчику
26
Ой червона калинонька
27
Ой червоное сонце сходить
6
Ой через гору та в лісок
27
Ой чи є, чи нема
21, 173, 175, 289
Ой чи є, чи нема пан господар дома? 11
Ой чи ти, мати, ой чи ти, мати
22
Ой чи то так Бог дав, чи
Пречиста Діва
26
Ой чи то так Бог дав, чи
Пречиста Мати
22
Ой чи чуєш ти, дубе
27
Ой, чи я в лузу не калина була
27
Ой чи я ж тобі, моя доненько, ще
й з весни не казала
26
Ой чиє ж то весіллячко
26
Ой чиє ж то сіно
24
Ой чиє тото стадечко
26
Ой, чиї ж то воли
5
Ой чиї то воли
51
Ой чий же то синок так рано устав? 22
Ой чий то город негороджани
26
Ой, чий то кінь стоїть?
7, 8, 16, 24, 27
Ой чия ж то гуска
6
Ой чия ж то колисочка
6
Ой чия ж то крайня хата
19
Ой чия мати-чаровниця
26
Ой чия то березонька
26
Ой чия то волока
26
Ой чия то хата скраю
25
Ой чого ж сьогодня місяць
14
Ой чого ж ти зажурився, стрільцю
січовий
14
Ой чого ж ти, молоденька
19
Ой чого ж ти, молоденька, не тужиш
26
Ой чого ж я сьогодні сумую
25
Ой, чого так рано...
114
Ой чого ти, дубе
8, 27
Ой чого ти, місяченьку...
306
Ой чого ти не гуляєш, Галю
25
Ой чого я так нині сумую
22

Ой чогось мені ой спиться, дрімається 21
Ой, чому ти не танцюєш, Галю
23
Ой, чорна я си, чорна
7, 16, 24
Ой, чумаче, чумаче
5
Ой чую я через люди
27
Ой, швидко як літа летять
114
Ой шо ми схотєли
26
Ой шьо се діє в нашого свата
за столом
26
Ой щедра осінь на Поділлі
89
Ой, щедрівко
165
Ой, що буде, то буде
135
Ой що ж бо то за ворон
5
Ой що ж мене заставило
132
Ой що ж тая да й удівонька
25
Ой що ж то за шум
4
Ой що ж то за шум учинився 16, 27, 135
Ой що жи тая бідна й увдовушка діє 26
Ой, що із броду та брала воду
27
Ой що то за шум учинився
24, 132
Ой що то ми за гаївка
6
Ой що то у лісі стукає-гукає?
20
Ой щоби наш куманенько здоров був
26
Ой, я в батька єдиниця
60
Ой я зроду чумакую
21
Ой я колодко, й а колодойко
26
Ой я нещасний
8
Ой я приймак
132
Ой, яворе, явороньку
132
Ой, як жовніри квартирували
35
Ой, як хороше зимою
306
Ой як, як миленькому
постіль слати
26
Ой як, як по садочку хожу
26
Ой яка ця дівка пишна
6
Ой, якби ж я знала
82
Ой якби я знала, де мій милий оре
27
Ой який то наш кумонько
справедливий
26
Ой яром, яром
25
Ой ясна-красна на небі зоря
26
Ой-я, жу-жу
161
Околдованный зимою
120
Оконное стекло
104
Окопи, окопи, жаль вас покидати
14
Окопна лірика
96
Окрайчик
150
Оксана-Сашка
74
221

Оксано
106
Оксаночка
183
Окунці-стрибунці
161
Оленка маленька
150
Оленочка
147
Олівець-малювець
154
Он, хлопці, он
23
Опустился вечер
120
Опять зима
79
Орать — чи грать
169
Орач
161
Орел
83
Орел поле ізорав
173
Орел поле поорав
21
Оріхове седелечко
25
Оркестров медь
80
Орлиный полет
83
Орлята учатся летать
83
Орьол, ти орьол
27
Освідчення
89
Оселедець
145
Осеннее утро
79
Осенней мудрости пора
103
Осенние краски
103
Осенние листья
120
Осенние чувства
112
Осенний вальс
92
Осенний клен
76
Осенняя любовь
103
Осень
43, 76, 92, 111
Осень яблоками пахнет
103
Осинка-грустинка
43
Осички і дуб
169
Осіннє золото
58, 72
Осінні журавлі
121
Осінні квіти
65
Осінні квіти зів'яли, зморожені
вітрами
14
Осінні хмари вкрили небеса
114
Осінній вечір
77, 78
Осінній зорепад
108
Осінній ліс
151
Осінній поцілунок
115
Осінній сад
103
Осінній спогад
103
Осіння елегія
103
Осіння пісня
72
Осіння хуртовина айстр
128
222

Осінь

43, 71, 73, 88, 106, 113,
147, 149-50, 161, 184, 190, 273
Осінь грає на дуду
162
Осінь життя
82
Осінь клени колихала
149
Осінь, наша осінь
150
Осінь прийшла
160
Ослик і зебра
149
Оставь напрасные заботы...
95
Останнє танго
71
Останній дзвінок
81, 129, 171, 189
Останній дзвоник
156
Остання весна Лесі Українки
159
Острів Кріт
154
Островок
290
Оступітеся, панове-браття
25
Ось і стрілись
107
Ось ялинонька прийшла
148
От!
170
Отаман кошовий
145
Отдых
76
Отец, Тебе поём мы
31
Откровение
74
Откровение взгляда
79
Ото качур, ото качур
19
Отцвели весенние цветы
79
Отча земля
91
Отче наш
37, 41, 50, 65, 134, 165
Ох і вийду, вийду
27
Ох! Коровка моя
26
Ох, любовь моя, любовь
120
Оце — висота!
169
Очарован...
75
Очерет лугом гуде
135
Очерет мені був за колиску
14
Очерет тріщить
8
Очі ви мої голубії
106
Очі, ви очі мрійливі
25
Очі синії, сині
7, 306
Очі смарагдові
113
Павік сірий
5
Павочка ходить
11, 55, 100, 161, 173
Павочка ходя, пір'єчко роня
27
Павук сірий волохатий
185
Падає листя
80, 143, 161
Падай, падай, дощику
22
Палала сосна
35
Пам'ятаємо всіх поіменно
63

Пам'ятай
43
Пам'ятаймо про святе
306
Пам'яті батька
88
Пам'ять
80, 115
Память геолога
120
Память о тебе
120
Память об Афгане
80
Пане господаро, йа на вашім подвірю 26
Пане господару, ой стояло древо
26
Пане господарю
2
Пане господарю, на твоєму дворі 12, 13
Панна Марія на престолі стояла
26
Папороть цвіте
84
Папуга
154
Пара — може і не пара
4
Парасолька
113, 154
Парасольки для квасольки
149
Паренек крылатый
83
Парит в ночи мелодия любви
79
Партизанские костры
83
Партизанська дума
57
Парубочі клопоти
84
Пас Василько стадом коні
11-13
Пас я гусенята
273
Пасла Ганнуся чотири воли в ялині
26
Пасло дівча три корови
27
Пастушок
143
Патріотичні пісні міжвоєнних літ
14
Пахари неба
83
Пахнуть погони
84
Пахнуть роси тишею
212
Паяц
184
Пелюстковий дощ
113
Пелюсточки
62
Первая любовь
74
Первая полька в Харькове
102
Первая эскадрилья
83
Первозванна
130
Перволетье
77
Первый вальс
94
Первый пост
93
Первый снег
119
Перевчила козака
116
Перед престіл Небесного Отця
49
Перед рассветом
120
Перед стартом
83
Перед Тобою мы преклонились
31
Передзвони
98

Перелаз
7, 26
Перелаз, перелаз
24
Перелаз, перелаз від сусіди до нас
16, 26
Перемога
133, 151
Перепілка
19
Перепілонька мала
26
Перепілонько біла
26
Перепілонько сива
23
Переполняет сердце нежность
119
Пересторога
108
Перестук
154
Перша вчителька
163, 186, 306
Перша любов
135
Перша пташка
143
Перша швидкісна
94
Перше кохання
84, 103, 114
Перше побачення
91
Перше причастя
155
Перший вальс
81
Перший дзвінок
150, 189
Перший дзвоник
148
Перший карнавал
143
Перший сніг
148, 273
Перший танець
118
Перший час
38
Перші сніжинки
81
Першокласниця
156, 273
Песенка Герцога
97
Песенка для Дедушки Мороза
153
Песенка о гамме
148
Песенка о маме
148
Песенка стюардессы
83
Песик для тата і мами
149
Песня верных друзей
280-81
Песня космических негодяев
83
Песня космонавтов
83
Песня лета
80
Песня летчика
83
Песня о вежливости
171
Песня о городе
120
Песня о Днепре
43
Песня о Днепропетровске
103
Песня о друге
97
Песня о небе
83
Песня о погибшем друге
83
Песня пилота
83
Песня полярных летчиков
83
Песня Тони об Одессе
97
223

Песня тревожной молодости
83
Пестрый колпачок
148
Петербургское утро
102
Петровочка, мала ночка
26
Петровочка, петровочка, мала ночка
26
Петрушка
143
Печаль
120
Пилот не может не летать!
83
Пиріжок
148
Пироги
56
Писанка
148, 150, 165, 167, 173
Писанки
174
Письмо маме
112
Питав ми сі парубочок
24
Питалася мати дочки
6
Південна залізниця
94
Південній залізниці 140 років
94
Півник
184
Півники
163
Під білою березою
25, 27
Під бором
11
Під вербою б'є джерельце
107
Під вишнею-черешнею я з милим
стояла
27
Під віконцим калинонька
26
Під вільним небом України
62
Під горою, під крутою
154
Під дубиною, під зеленою
21, 60
Під дубом, дубом
27
Під звуки вальсу
155
Під зелений явірцем, явірцем
26
Під Києвом, під Крутами
14, 22, 25, 159
Під містечком Берестечком
22
Під мостом, мосточком
21
Під музику кохання
108
Під нашою слободою
21
Під порогом корито
6
Під сосною зеленою
17
Підгорецька Мати
32
Підем з тобою
84
Підем, пане-брате
11
Підкова
170
Підманули попа
25
Піднесімо серця до Ісуса
49
Підростай, Іванчику
273
Піду в садочок
5
Піду я в лісочок
4
Піду я думками
17
224

Пізнаймо правду
167
Піон
43
Пісенна моя дорога
62
Пісенний зорепад
64
Пісенний небокрай
98
Пісенька
174
Пісенька Вовка
291
Пісенька джури
174
Пісенька дівчинки
273
Пісенька для мами
148, 186
Пісенька друзів
161
Пісенька Жабки
291
Пісенька Зайчика
291
Пісенька Кабана
291
Пісенька крокодила Гени
161
Пісенька Лисички
291
Пісенька Мишки
291
Пісенька про вишеньку
161
Пісенька про Діда Мороза
161
Пісенька про кота
160
Пісенька про кота Леопольда
161
Пісенька про маму
161
Пісенька про Олечку
161
Пісенька про тата
161
Пісенька-весняночка
189
Після дощу
77, 78
Пісне моя
113
Пісне моя, пісне
146
Пісне моя тополина
80
Пісні, співаночки
105
Пісня баби Яги
56
Пісня березового гаю
274-75
Пісня буде поміж нас
97
Пісня вірності
72
Пісня Вовчика
161
Пісня Волині
72
Пісня Діда Мороза
65
Пісня для мами
56
Пісня для матері
121
Пісня друзів
306
Пісня з листа
169
Пісня зайця та вовка
161
Пісня землі
146, 186
Пісня зенітників-ракетників
83
Пісня козаків
87
Пісня Кози
161
Пісня Лисички
143, 161, 184
Пісня Лисички і пана Коцького
163

Пісня лілеї
150
Пісня матері
83
Пісня матері космонавта
83
Пісня матусі
92
Пісня моря
70
Пісня на добро
97
Пісня Наталки
290
Пісня Одарки
271
Пісня подяки
163
Пісня покинутого немовляти
65
Пісня принцеси Незмовкани
306
Пісня про Батьківщину
57, 273
Пісня про Берестецьку битву
65
Пісня про Боремель
65
Пісня про Волочиськ
69
Пісня про вчительку
97, 306
Пісня про Глухів
80
Пісня про Довбуша
24
Пісня про Довженко
88
Пісня про жолудь
151
Пісня про землю
21, 146
Пісня про Ісуса
165
Пісня про Кільчень
120
Пісня про Лесю
150
Пісня про любов
120
Пісня про Мазепу
159
Пісня про маму
176
Пісня про матір
189
Пісня про Михайла Колодзінського 51
Пісня про найдорожче
65
Пісня про останній дзвоник
65
Пісня про отчу землю
96
Пісня про пісню
289
Пісня про Покуття
51
Пісня про рідне село
80
Пісня про рідну землю
65
Пісня про рушник
7, 20, 57, 80,
212, 254, 290
Пісня про Тікич
98
Пісня про Україну
51, 274-75
Пісня про хліб
72, 168
Пісня про чащі
88
Пісня про школу
161, 254
Пісня про щастя
72
Пісня про ялинку
173
Пісня Рака
161
Пісня серця
72
Пісня Снігуроньки
150

Пісня сонячних зайчиків
189
Пісня спомин
109
Пісня суворих літ
72
Пісня чистого поля
57
Пісня юних літ
108
Пісня-гра
147
Пісня-лічилочка
156
Пісня-марш
173
Пішла дівка у танець
21
Пішла киця по водицю
22
Пішла мати до роду гуляти
19
Пішла мати на село
8, 173
Пішла мати на село грецької муки
здобувати
27
Пішла молода до городчика
та й до зіллячка свого
26
Пішли хлопці на Слобідку
6
Пішов Василько гречку косити
26
Пішов Івасьо
11
Пішов милий
43
Піють півні, піють другі
8
Плавай, плавай, лебедонько
35, 132
Плавай, плавай, лебедоньку
27
Плавці
143
Плакуча гітара
24
Планета
83
Планета детства
254
Планета-целина
120
Пластилінові дива
149
Плач галичанок
7
Плач за Україною
115
Плач чайки
47
Плаче в ліжечку Ганнуся
177, 180
Плаче захмарене небо
7
Плачу за все
109
Плащаниця
32
Пливе дівчина бистрою рікою
26
Пливе качечка
5
Пливе качур
21
Пливе місяць
87
Пливе човен
8, 27
Пливе човен води повен
7
Пливе щука з Кременчука
5
Пливи моя туго
71
Плила, плила качка
24
Плине кача, плине
35
Плюшевий Ведмедик
178
Пляж пансионата ЮЖД
94
225

По бережку ходить
25
По всій Україні дзвони задзвонили
12, 13
По всьому світі
25
По всьому світі стала новина
23, 25
По всьому світу
2
По всьому світу стала новина
1, 12,
13, 55, 132
По горі, горі пава ходила
26
По горі, горі пави ходили
2, 43
По городу ходила,
лебідочку садила
27
По гриби
24
По діброві весна ходить
113
По діброві вітер виє
7, 8, 40
По Дону гуляет казак молодой
134
По дорозі жук
135
По дорозі жук, жук
7, 8, 27
По коліна в воді стою
6
По опеньки ходила
27
По садочку походжаю
25
По садочку ходжу
7, 16, 19, 24, 277
По садочку я ходила
22
По саду ходила
24
По саду я походжав
25
По світлонці хожу
5
По стежинам
6
По тій бік гора
27
По той бік гора
5, 7, 8, 24
По той бік гора, по цей бік друга
16
По Хрещатику
109
По цілім світі
19
Побажання
111
Победу празднует народ
171
Побратався сокіл
5, 8, 27
Побратими
96
Поверни мене...
114
Поверни мені тата, мамо!
155
Повернись
84
Повертайся, пісенько!
160
Повертайся, сину
63, 109
Поверь
80
Повій, вітре
5, 108
Повій, вітре, на Вкраїну
8
Повій, вітре, ой да вітеречку
21
Повій, вітре, ой да вітерочок
5, 27
Повій же, вітре, з України
114
Повішу я колисочку
161
Повіяв вітер буйнесенький
25
226

Повіяв вітер степовий

7, 14, 16, 20,
24, 51, 132, 134
Повна ласки-благодати
130
Поволі, дружби, скринечку беріть
26
Поворожу я на воску
158
Повстанець упав
70
Повстанський вальс
51
Повудне, повудн, ой повуденку не є 26
Погадала мне цыганка
120
Поглянемо на заручини
25
Погукаю я журавлика
84
Под крылом аэрофлота
83
Подавай, Галєчко, образи
25
Подай, дівчино
159
Подай, дівчино, руку на прощання
51
Подай, дівчино, ручку
24
Подай, дівчино, ручку на прощання 14
Подай мені руку...
118
Подарок для бабушки
181
Подаруй
88, 103
Подаруй мені ночі
51
Подарунки під ялинку
149
Подарунок для матусі
273
Подарунок мамі
161, 173
Подвиг Севастополя
93
Подвійна зрада
4
Подзвони мені
113
Подивися в душу
106
Подивися навкруги
179
Подих весни
169
Подільські козаки
69
Подільські лелеки
129
Подобны птицам
83
Подоконная серенада
102
Подоляночка
21, 23, 24, 35, 43,
143, 161, 185
Подорожник
60
Подруга
103
Поезд выходного дня
94
Поездка
181
Поет зима, аукает
100, 174
Пожелание
120
Пожену я лебеді
5
Пожену я сиві воли у гай, у ліщину
22
Пожену я сірі воли
5
Поза городом бистра річенька
з новими кладойками
26
Поза лісом зелененьким
24, 27

По-за яром
5
Позапрошлая песня
120
Позбиралися дівчата
25
Позволь мені, мати
8
Позич мені крила
147
Поїхала баба в ліс
16, 24
Пой, мама
92
Покинь, мій синочку, ридати
14
Покладу, покладу
135
Покличе мати-Україна
109
По конець моста калиновая
26
Покотилася да гордовина
25
Покохала Василя
69
Покохала скрипаля
4
Покрова
70
Поле війни
84
Поле волошкове
69
Полет
77, 83
Полет на дельтаплане
83
Полетів би м на край світа
37
Полетів би на край світа
7
Полетіла мишка в поле
6
Полечко-поле
41
Полісяночка
152
Поліські в'язи
109
Політ орла
116
Половина садів цвіте
22
Половина саду цвіте
5, 25, 27, 87
Положу кладку вербову, вербову
26
Полум'я квітів
111
Полуниці
107
Помагай біг, кумко-любко
24
Помагай, Біг, кумко-любко,
помагай, Біг
26
Помагай ми, Ксеню
15
Помагайбі, Зельман
26
Помалу-малу, чумаче, грай
27
Помаранчева революція
84
Помер поет
159
Поміж тими гіроньками
19
Поміж трьома дорогами, рано, рано 26
Помічниця
148, 156, 173
Поможи нам, Боже
150
Понад Вифлеємом
11
Понад лісом в'ється річка
116
Понад мою хату
25
Понад Прутом моя Коломия
24
Понад Ужем
118

Попід гору
150
Попід зелені лози
6
Попід ксьондзові лози
6
Попід ліс темненький
26
Попід лісом, темним бором
14
Попід мій садочок стежечка біжить
22
Попід мостом-мостом
27
Попід садоньком, попід вишневим
барвінок зелений
26
Попід садочок, попід калину
27
Попід терном стежечка
5, 27
Поплив, поплив, коровай на Дунай
26
Попри мою хату
6
Попуд ділок зелененький
26
Пора в путь-дорогу
83
Пора діткам спати
164
Пора дочку заміж дати
4
Пора, мати, жито жати
5, 27
Пора спогадів
88
Пора тобі, вербиця, розвиться
26
Порізала пальчик
7, 16
Посаджу я грушечку
6, 21, 23
Посадила мати калину
114
Посадила огірочки
5, 8, 24, 27
Посадили мы горох
148
Посвящение Галине Логвиновой
92
Посилала мене мати
4, 16
Посію я жито поміж осокою
26
Посіяла жито
19, 25
Посіяла руту м'яту
5
Посіяла-м круту руту в сіньох
на помості
26
Посіяли, поорали
37
После
74
Последний вагон
120
Последняя любовь
104
Последняя свеча
79
Послухай, дівчино
108
Посміхнися, доле
135
Поставлю колиску
180
Постов Юсе кладу
6
Потанцюймо з нами
173
Потішка про стоніжку
169
Потому, что мы пилоты
83
Похідна
274-75
Походная песня
120
Поцілунок очей
306
Поцілунок твій
110
227

Початок
175, 289
Почему нога болит
75
Почему скрипит снег?
76
Поштові голуби
89
Поэт-сказитель
61
Прала Гальочка чотири хустки
26
Прапор
145
Прапор наш рідний
147
Праска підвела
169
Працьовите я дівчатко
273
Пред святым престолом
31
Прекрасен мир поющий
143
Прекрасная планета
120
Прекрасні звертання
174
Пресвятая Діва церкву збудувала
132
Пречиста Діва
11
Пречиста Діва Божого Сина вродила 11
Пречиста Діво
49
Пречиста Маріє
21
Пречистая Діва
55
При долині кущ калини
4, 19
При каноні стояв
4
Привезли, привезли
25
Привіт, зимо!
154
Привітальна
115
Привітання з Днем народження
148
Пригорнися до милого серця
84
Приємних снів
113
Признание
56, 88, 93
Призрачное счастье
79
Приїжджайте до нас, земляки!
133
Приїжджайте частіше додому
168
Приїхала Галєчка з вінчання
25
Приїхали три козаки
5, 27, 132
Прийде ще час
106
Прийди до мене
106
Прийди до мене у ві сні
306
Прийди, дощику
180
Прийди, прийди, сонечко
185
Прийди, святителю
23, 150
Прийди, як сонечко зайде
4
Прийдіть...
4
Прийдь, свашко, прийдь
26
Прийти в цей світ
89
Прийшла весна
63, 75
Прийшла картка із району
24
Прийшла кума
135
Прийшла любов
107
228

Прийшла Маруся з села
22
Прийшла наша Мати
130
Прийшли щедрувати до вашої хати
1
Прийшов жовняр ввечері до дівчини 19
Прийшов пан Буг сам до раю
26
Прилетіла бджілка
143
Прилетіла ластівка
135
Прилетіла перепілонька
5, 8, 135,
161, 185
Прилетіла пташка
115
Прилетіли ангелята
2, 11-13, 18, 207
Прилетіли дві лебідки
106
Прилетять журавлі
110
Прилинь-прилинь
271
Прилітай... Прилітай, перепілко
26
Принесу я рясту
178
Припадаю до Тебе, мій Христе
49
Прискакал во двор козёл
148
Приснив ми сі сон дивненький
24
Приснився ми мельничок
6
Присяга
70
Присядь к костру
119
Притяжение Земли
83
Притяженье звездного пространства 83
Прихились до Бога
179
Прихилюся до поля
121
Приход весны
77
Приход осени
77
Приходи к Ильичу
120
Приходи, козаче, до нової хати
22
Приходь, березеньку
169
Приходь, куме, на млинці
94
Пришло на Землю новое столетие
120
Про Байду
20
Про дівчиноньку
144
Про Довбуша
4
Про жабок і комара
162
Про канадські роботи
5
Про картини
174
Про Коновальця
159
Про меня и муравья
143
Про мишку і книжку
176
Про Нечая
5
Про руйнування Січі
5
Про сотника Харка
5
Про тебе мрію
82
Про флот ми мріяли
70
Про что, любимая, сыграть теперь?
99

Провадь же нас, Боженьку
22
Прованс
83
Проведу русалку на гору
26
Проведу свою русалочку в щирій
бор, в щирій бор
26
Проверен и заправлен самолет
83
Провесінь
271
Проводжала мати сина
159
Проводи зими
43
Проводы любви
83
Прогулянка з батьком
161
Продай, милий, сиві бички
132
Продали дружби коні
26
Продолжатели
120
Продолжение
93
Проженімо зиму
26
Прожить — не поле перейти
107
Пройду лугами
69
Прокинься, народе
111
Проліски
96, 155
Пролунав спів ангелів
11
Промайнуло літо
111
Промчались года незаметно
120
Пропала надія
24
Пропив вівці на горівці
19, 27
Пропили сме біле дівча, пропили,
пропили
26
Проростай зерно
169
Просим, свати, до хати
25
Проскакали коні
114
Прославляю Тебе, Боже
179
Проста причина
80
Прости, Земля
83
Прости мене, мамо
123
Просьба
289
Прохання до Миколая
149
Проше, таточку, проше
26
Прошу вас, дівчата, мені не сьпівати 22
Прощавай, бувай!
65
Прощавай, букварику
150, 189
Прощавай, дитсадок
156
Прощай
112
Прощай, Вкраїно, прощай, Кавказ
27
Прощай, дівчино, прощай, єдина
14
Прощай небо
83
Прощай, світе, прощай, земле
289
Прощай, село ріднесеньке
14
Прощайте ви, ріднії села
17

Прощальна пісня
65
Прощальная песенка
171
Прощальная песня
120
Прощальний перон
116
Прощання
72, 86
Прощання з бузьками
149
Прощання з букварем
161
Прощання з лялькою
164
Прощання зі школою
114, 163
Прощання Моллі
135
Прощанье с букварем
171
Пряду, сокочу, спатоньки хочу
27
Пряля
5, 170, 289
Пташки
101
Пташку чижечку
6
Пташок викликаю
189
Птицей вольною
119
Птиця
115
Птичка невеличка по полю літає
5, 27
Пурнэшу
120
Пускайте нас
20
Пусти, матінко
17
Пусти на ночь
25
Пусти, свату, в хату
25
Пустіти нас у гай рожу рвати
6
Пустіть до хати
19
Пусть будет так
290
Путь совершен
31
Путь у горах
43
Пущу коня
8
Пущу коня на долину
25
Пчілка
161
Пшениченька
161
П'яте колесо у возі
89
П'ятнонька — зачинайнонька
26
Пять минут
100
Равлик
148
Рада би я
7
Рада свекруха
25
Ради ж би ми й угадати
26
Ради имени святого
31
Радійте всі
23, 155
Радість Бог нам посила
34
Радість нам ся явила
11, 36
Радостно мы поклоняемся
31
Радость наша пред Тобою
31
Радость небесная
31
Радость пополам
67
229

Радуга
92
Радуй, земле
21
Радуйся, земле, Коляда їде
189
Радуйся, Маріє
49
Радуйся, народе України!
65
Радуйтеся, всі людіє
34
Радуйтеся, усі люди
2, 11
Раз над'їхав козак з міста
27
Раз я стояла коло віконця
24
Разговор с берёзкой
92
Разнощик
102
Разом нині прославім
11
Райдуга
156
Райдуга-дуга
147
Райські яблука
108
Ранкова зарядка
160
Ранкова колискова
164
Ранкова пісенька
157
Ранкова пісня
147
Ранні гуси
169
Ранняя осень
77
Рано-вранці
106
Ранок
56, 173, 178
Расти, наш город, Днепропетровск 120
Рахів у неділю
182
Реве та стогне Дніпр широкий
7, 8,
16, 20, 21, 27, 35, 40, 134, 175, 290
Ревуть, стогнуть гори-хвилі
8
Реквієм
189
Реквієм любові
115
Рекітське сузір'я
67
Речитатив і арія Остапа
290
Рибалка
148
Рибалка молоденький
25, 106
Рибка
273
Рибки
176
Рига—Москва
83
Рівняй же, Боже, гори, долини
рівненько
22
Рідна земле моя
72
Рідна і Блаженна
130
Рідна мамо
108, 182
Рідна мати моя
16
Рідна мати Україно
70
Рідна мова
115, 146, 158, 163,
186, 189-90
Рідна моя, вкраїнська моя
146
Рідна моя хата
146
230

Рідна природа моя українська!
78
Рідна сторона
62
Рідна хата
78, 88, 115, 146
Рідна школа
67, 91
Рідна школо
56
Рідне місто моє
98
Рідне слово
146
Рідненька донечко моя...
123
Рідний дім
81
Рідний Київ
190
Рідний край
67, 70, 123, 146, 155,
163, 175, 289
Рідний Львів
111
Рідній вчительці
161, 173
Різдво
43, 155, 165
Різдво Христове
11
Різдвяна ніч
62, 84
Різдвяне
163
Різдвяне дійство
41
Різдвяні ангели
149
Різдвяні свята
2
Різдвяні страви
2
Різнокольорова гра
175
Ріка життя
88
Річка
163
Рогульки
26
Роде мій прекрасний
80
Родина
77, 97, 179
Родинне коріння
69
Родной город
77
Родной уголок
120
Родных пейзажей красота
76
Рождение
117
Рождественская дама
68
Рождественская песня
100
Рождество Христове
34, 56
Рожеві троянди
133
Розвивайся, зелений байраче
132
Розвивайся, смереко
6
Розвивайся ти, високий дубе
14
Розвивайся, хмелю
25
Розвій свій сум
84
Розвійтеся з вітром
135
Розгнівилась на літо зима
161
Розірвано пута
84
Розіслем весілля
25
Розкажи...
277
Розквітай, рідний край!
156

Розквітай, Томашпільщино
81
Розколений крик
122
Розлетяться дітям кольорові сни
177
Розлилася та ріка
27
Розлилися води
21, 134, 161, 185
Розлилися круті бережечки
43
Розлучний вальс
129
Розмарія
118
Розминулися
88
Розмова з батьком
65
Розмова закоханих
107
Розмова незрячої дитини з Богом
179
Розмова про Тараса
169
Рознеслась та слава по лісі
17
Розплескалась осінь
56
Розплітала мама косу
84
Розпрощався стрілець
21, 24
Розпрощався стрілець зі своєю ріднею 27
Розпрягайте, хлопці, коні
7, 8, 16, 24, 27
Розпустили кучері дівчата
24, 171
Розсипав травень
128
Розставання
87
Розстріляна молодість
154
Розцвіла любов
88
Розцвіла черемуха
88
Розцвіло село, немов вишенька
88
Розцвітав бузочок біля тину
116
Розы в снегу
74
Роки навчання
56
Роман зілля копає
15, 25
Романс
64, 74, 77, 84, 88, 92, 93, 104,
108, 120, 129, 132, 135, 212, 274-75
Романтики
72
Романтичний полин
121
Ромашка
92, 106, 183
Ромашки
78
Роса-краса
84
Роси
152
Роси, роси, дощику
162
Росте калина біля хати
69
Рости, рости, черемшино
24
Рохла кабила
6
Рояль
99
Руда пісенька
169
Рукавички
173
Руки весни
169
Русалонька
62
Русалочка ворожила
113

Русская воля
104
Русский студент
102
Рухните своды каменной кельи!
95
Ручеек
92
Ручки-трудівниці
148
Рушник
115, 146
Рушник материнський чарує мене
80
Рушники
70
Рушникова доля
80
Рушничок
56, 73
Рыжий клоун
129
Рэчанька
37
С Днем Победы!
156
С надеждой жить...
103
С Новым годом!
75
Савка та Гришка
161
Сад кохання
109, 119
Сади вишневі
25
Садок вишневий
132
Садок вишневий коло хати
35
Сало
62
Сам не знаю, де я йду
17
Сам хожу
6
Сам я ходжу, сам я раджу
22
Сама п'ю, сама наливаю
4
Сама собі дівчина здивувалася
27
Сама я не знаю
72
Сама я ружу посадила
24
Самарянка
92
Самбір
113
Самолет
83
Самолет идет по расписанию
83
Самолеты лета
83
Самотня душа
67
Самый быстрый самолет
83
Самый драгоценный клад
171
Самый лучший на Донбассе город
77
Санаторий "Мрія"
94
Саночки-санчата!
161, 173
Санта Лючія
101
Сбежавший сон
74
Сваню, моя, сваню, сваню моя пишна
26
Сватав мене дяків син
19
Сваточку, наш голубочку
25
Сверчок
181
Свеча сгорела
74
Свидание
94
Свище вітер
173
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Світ вклонився тобі
115
Світ чарівних мрій
84
Світанкова зоря
306
Світанкове село стоголосе
63
Світанковий край
143
Світанок без тебе
306
Світанок на кобзарській гірці
277
Світе мій
96
Світи, місяць, нічку
17, 22
Світи, місяцю
5
Світи, посвіти, ясний місяцю,
над нами
26
Світи, світи, місяцю
5, 27
Світи, світи, місяченьку
24, 134
Світить місяць
132
Світить місяць між зорями
37
Світить місяць над ярами
14
Світле місто юності моєї
120
Світлий день настає
167
Світлофор
177
Світоч познань
80
Свічечка
155
Свобода і честь
70, 163
Своя у кожного стежина
115
Свята Варвара
37
Свята Марія
108
Свята ніч
23, 34, 37, 43, 55, 56,
161, 207, 254
Свята ніч, тиха ніч!
2, 11, 21, 34,
55, 161, 207, 254
Святая Тройця, Присвятая
Богородиця
26
Святвечір
163, 165
Святий великомученику Юрію!
65
Святий вечір
163
Святий вечір, добрий вечір
21
Святий вечір на порозі
167
Святий Миколай
49, 186
Святий Миколай іде
165
Святий Миколай у Львові
188
Святий Миколаю
150
Святий оберіг
82
Святий отче чудотворче Миколаю!
65
Святий Пантелеймон
32
Святий хліб
115
Святий Юре Ригоре
26
Святий Юрій
32
Святий Юрій по межах ходить
26
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Святителю Миколаю
23
Святкова пісня
115
Святковий вальс
161
Святковий вінок
146
Святковий день
169
Свято Варварівки
115
Свято ВМС
70
Свято врожаю
134
Свято дружби і весни
107
Свято осені
147
Свято Перемоги
94
Свято праці і весни
151
Свято радості
165
Свято у бабусі
67
Святогорье
181
Священная война
290
Се наша хата
173
Севастополь — песня моя
93
Севастополь родной
93
Севастопольский вальс
88
Сегодня праздник наших мам
148
Сегодня умер Руставели
290
Селище, моя святине!
65
Село моє
63, 134
Село наше славне
133
Село широке на Вкраїні
106
Семеро гномів
154
Семечки
134
7000 над землей
83
Сенс життя
82
Сентябрь
95
Сердце для любви закрыто
104
Сердце мое полно
31
Сердце Южной
94
Серега Санин
83
Серед вічних снігів
14, 159
Серед неправди на землі
14
Серед осені
115, 306
Середина літа
66
Серенада
254
Серенада Шуберта
154
Серпень з дітками прощався
149
Серце просить
65
Сестричка
146
Сестричка Марійка
161
Сєно моє, сєно, под покосом вода
26
Сєріє гусі гречку поїли
26
Сив сокіл по столу скаче
26

Сива зозуленько, не літай раненько
27
Сива ластівко, матусю
113
Сива молодість
84
Сивий коню
35, 58
Сивий коню, сивий
21
Сивий коню, сивий коню
19, 22
Сивина
72, 96
Сиджу я в лісі під кущами
14
Сиджу я край віконечка
4, 16, 24
Сидить дівча
25
Сидить Катря за гратами
17
Сидить когут на верчині
26
Сидить млада за столичком
27
Сидить Юра коло мура
24
Сидів голуб на дубочку
22
Сиділа під грушков
7
Сильний вітер
88
Символ України
70
Символы любви святые
31
Симфония октября
119
Син Божий від Отця
11
Сини
84
Сини мої, сини, сини-соловейки
27
Сини України
62
Синий май
74
Синий цвет
83
Синичка
148, 162, 178, 184
Сині очі
51, 110
Сині очі волошкові
155
Синові
273, 290
Синові дороги
88
Сину, качки летять
58
Сину мій, сину
129
Синьоока
88
Синьооке літечко
107
Синьоокі солов'ї
124
Сирно
145
Сиянье славы
31
Сів горобчик, зажурився
135
Сівачі
150
Сідай, сідай, кохання моє
19
Сіємо, сіємо
132
Сійся, родися, жито-пшениця
26
Сіла Ганнуся
5
Сільська оселя
167
Сім раз відмір, а один відріж
54
Сімейка
149
Сіндія
109

Сіно моє, сіно, на покоси сіло
26
Сіра пташка
43
Сіре утя
21
Сіроока красуня
80
Січана й калинонька
25
Січ-мати
163
Сію руту, сію руту
22
Сію, сію, засіваю
165
Сіяв батько жито
175
Сіяв шпак
169
Сіяй душа
306
Скажи мені, мамо
155
Скажи мені правду, мій добрий
козаче
27
Скажи, нащо тебе я полюбила
7
Скажи, скажи, серце, правду
27
Скажи, чому
106
Сказка весны
76
Сказочное царство детворы
93
Скачи, козонько
5
Скік-скок
143
Скорботний плач
56
Скоро в школу
94
Скотився місяць
106
Скотилося сонце за храми
14
Скочив зайчик у тернину
148
Скочив котик
21
Скочила коза з воза
173
Скривдили
173
Скрипалик-цвіркунець
182
Скрипалі
163, 173
Скрипалька
129
Скрипка би не грала
4, 7, 16, 24
Скрипка за стеною
79
Скрипка і бубон
27
Скрипливії ворітечка
40
Скріпливії ворітечка
24
Скромное желание
102
Скубіду
154
Скупий на санях дрижить, хоч
кожух під ним лежить
54
Слава Богданова
84
Слава вечная для Господа
31
Слава во Вишніх
34
Слава вся Тебе принадлежит
31
Слава Отцу і Сину і Святому Духу
50
Слава, слава вечная Иисусу
31
Слава Тебе, Сын Бога
31
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Славим мы Тебя
Славне місто моє
Славте Альма-матір
Славь Спасителя, душа
Сладостный сон
Слала зіронька до місяченька
ще учора із вечора
Слід Божої Матері
Слобожанская девчонка
Слобожанская плясовая
Слова и музыка
Слово щирості
Словом звуком и штрихом
Слов'янський гімн
Слонопотам
Слугиня Хрестова
Слухай
Слышишь, мчатся сани
Сльози-перли
Сльозогонка
Смаглявка
Смачна записка
Смерека
Смерічки
Смерти владения
Смерть
Сміється горщик з котла
Сміх
Сміх Амура
Сміються-плачуть солов'ї
Смутні картини
Смутної провесни
Снегири
Снег-снежок
Снежинка
Снилась рідна хата
Сніг злякався
Снігова баба
Сніговик і Новий рік
Сніг-сніжок
Снігурі
Сніжинка
Сніжинки
Сніжна пісенька
Снова осень
Сны
Собирайся, Галєчко
Совеня
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31
133
120
31
112
26
155
94
94
79
108
76
127
177, 180
130
153
41
47
169
67
143
4
24
31
5
54
145
101
16
131
135, 209
74
100
79, 117
114
169
163
149
184
124
71
161
148, 161
120
148
25
184

Совесть
171
Совет превечный
56
Созвездие Гагарина
83
Сойка
148
Солдати
72
Солдати, солдати
80
Солдатська похідна
65
Солдатський курган
152
Солдатські трикутники
62
Солнце, солнце встает
43
Соловейко
5, 173
Соловейку маленький
5
Соловейку сватку
6
Соловейчику пташку
6
Соловею сивесенький
6
Соловієньку спадку
6
Соловію, пташку, пташку
21
Солов'ї
109
Солов'їний спів
209
Солодкі сни
148, 182
Солом'яна любов
89
Солом'яний бичок
150
Сон
71, 80, 163-64
Сонечко
60, 67, 84, 148, 156
Сонечко карих очей
120
Сонечко моє
176
Сонечко на голівці
169
Сонечко низенько
35
Сонце
155
Сонце гріє
169
Сонце гріє, вітер віє
14, 169
Сонце заходить, місяць не сходе
27
Сонце і Земля
80
Сонце моєї любові
155
Сонце низенько
8, 27
Сонце низенько, вечір близенько 7, 8, 27
Сонце світить, вітер віє
25, 159
Сонце стукає в віконце
178
Сонце сходе — я журюся
27
Сонце сходить дуже рано
17
Сонце сходить і заходить
14
Сонце сходить, я журюся
25
Сонце ховається
164
Сонценятка
149
Соня-сонечко-соній
177
Сонях крутить головою
178
Соняхи в городі
107
Сонячна пісенька
88

Сонячна полька
189
Сонячний зайчик
64
Сонячний край
88
Сонячні слова
149
Соняшник
73
Сопілочка
162
Сопілочко з бузини
154
Сорок років не женився
16, 35
Сорока
148
Сорока-ворона
184
Сороки
170
Сорочинський ярмарок
62
Сосницкий вальс
88
Сосничаночка
88
Сосничаночка-в'юнищаночка
88
Соснова кладочка
6, 21
Софиевка
56
Спалах любові
80
Спалена, але не скорена
69
Спалена юність
115
Спало сонечко
56
Спаси меня, Боже
127
Спасибі Тобі, Боже!
165
Спасибо вам, солдаты
171
Спасибо, спорт
171
Спати час
164
Спать мені не хочеться
8, 27, 135
Спешите жить
99
Спи, дитинко, спи
22
Спи, дитино, спи
21
Спи, Ісусе, спи
2, 11-13, 34, 36, 55,
132, 207
Спи, маленький козачок
21
Спи, малечо, спи
164, 177, 180
Спи, маля-немовля
164
Спи, мій сину!
164
Спи, моя дитинко
67, 164
Спи, моя дитино
180, 184
Спинися на хвилинку
81
Співає сніг
91
Співай, моряк!
70
Співак-невдаха
182
Співанка про місяці
115
Співанка-веснянка
40
Співаночки, співаночки, де
я вас подію?
22
Співають діти
115
Співучий колобок
169, 182

Співучі колії
94
"Співучі колії" в Евпатории
94
Спіть, хлопці, спіть!
14, 159
Спішу до тебе
111
Сповідь
114
Спогад
88, 103, 128
Спогад любові
84
Спогад про кохання
118
Спогад про сина
84
Сподобався кум кумі
69
Споемте, друзья
120
Спомин
71
Спомин про маму
133
Справжні індіанці
149
Справжній друг
161, 175
Срібна земля
118
Срібний дзвоник
148
Срібний дощик
149
Срібні відерця
158
Ставок заснув
106, 168
Стадіон засумував
149
Стала известною Тебе
31
Стала ти Його сестрою
130
Сталевар
189
Стали поля вічністю вам...
96
Стань, Давиде
11
Станьмо побожно
167
Стара любов
113
Старая Покровка
94
Старий рік минає
1
Старий сват
20
Старовинне танго
101
Старовинний вальс
88, 101
Старое вино
79
Старый аэроплан
83
Старый дом
80
Старый Новый год
94
Стежечка
149
Стежина у вічність
123
Стелитсе спориш, стелитсе спориш
по зеленій діброві
26
Степ
290
Степе мій милий...
84
Степова полонянка
89
Стогін землі
65
Стогне сизий голубочок
5, 27
Стоїть величаво Херсон над Дніпром
75
Стоїть гора високая
7, 8, 16, 24, 27
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Стоїть дівча над бистрою водою
4
Стоїть козак на чорній кручі
24, 132
Стоїть корчма
5
Стоїть коршма над болотом
19
Стоїть над Волгою курган
57, 72
Стоїть тополя
290
Стоїть хата на помості
19
Стоїть церковця
25
Стоїть явір зелененький
27
Стоїть явір над водою 5, 22,24, 41, 144
Стоїть явір над водою, в воду
похилився
27
Стоїть явір над горою
27
Столица южная
103
Столиця гетьманів
80
Столиця Держави
70
Столиця наших мрій
84
Стою в воді, стою в воді
22
Стояла на колодці
26
Стояла сосна серед Дунаю
21
Стояла хата
25
Стояла я і слухала весну
135
Страдальна Мати
132
Странный прохожий
74
Страус Ему
149
Стрибає м'ячик
176
Стрілецька присяга
163
Стрілецький романс
109
Строители Южной
94
Струмок
77, 78
Струмок мого дитинства
186
Струни кохання
82
Студентская фуражка
102
Студенческая
120
Студенческий вальс
117
Стюардесса по имени Жанна
83
Суджено мені літати
105
Судьба
103
Судьба моя, Днепропетровск
120
Судьби моєї полотно
118
Суліко
41
Сумна я була
4
Сумний Святий вечір
14
Сумно за селом журно гай шумить
14
Сумую за тобою
89
Суха берьоза у печі пала
27
Сухая верба
16, 24
Сухе літо було
20
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Сухий дубе
Схилилися дві берези
Східний мотив
Сховалось сонце
Сходинки
Сходить без насіння
Сцена
Сцена гадания
Сцена галлюцинаций
Сцена танення Снігуроньки
Счастливый билет
Сыпь, тальянка
Сюди гори, туди гори
Сюди-туди улицею, моя хата крайня
Сяк-так до вечора буду жить
Та болять ручки, та болять ніжки
Та болять ручки, та болять ніжки, гей
Та були в кума бджоли
Та в чистому полі, в широкім роздолі
Та вже третій вечір
Та внадився журавель
Та вплинь, селезню
Та дзелені вогірочки
Та дзелені огірочки
Та зеленая горішина
Та ішла я сюди і снігом, і ледом
Та й куда ж ти, моя дочко, ходила
Та й ми тобі, молоденька, деревце
вмаїли
Та й немає гірш нікому
Та й орав мужик край дороги
Та й пив отець, пила мати
Та й тихий Дунай
Та й чи спиш, чи чуєш, пане
господарю
Та козаченко йде
Та коло наших воротець
Та мене матінка зродила
Та музика душі
Та на порозі стояла
Та наступає чорная хмара
Та не всі ще з війни повернулись
Та не знала моя мати
Та нема гірш в світі нікому
Та нема гірш нікому
Та немає в світі гірш нікому
Та ой два нас, товаришу, та й два
нас, та й два нас

51
27
128
106
176
169
174
97
97
289
103
41
5
22
27
5
27
26
27
5
8
185
6
6
5
26
26
26
19
27
19
27
26
27
56
27
109
132
27
114
5
27
5, 27
144
26

Та ой, там за горою
Та орав мужик край дороги

27
4, 8, 20,
27, 175, 289
Та пливи, пливи, селезеню
5
Та повій, вітре, та повій, буйний
27
Та по-за садом-виноградом
5
Та тиха ж, тиха ж та й уличенька тиха
27
Та туман з моря налягає
27
Та туман яром
5
Та туман яром котиться
27
Та як прийшла карта
19
Та як собі заспіваю, далеко ня чути
20
Таежный вокзал
129
Таємнича ніч різдвяна
149
Тайна
74
Так, напевно, судилось
124
Так цілуй
89
Так ще не біліло
107
Така її доля
8, 16, 27, 40
Такий холодний дощ
84
Такі оченьки
27
Тальнівчанки
84
Тальнівщино, свята моя колиско!
98
Тальяночка-тальнівчаночка
98
Там в полю, там в полю пшаниця
зацвіла
22
Там в садочку черешенька
12, 13
Там, где запах крови, розы не цветут
117
Там де Буг розлився
306
Там, де Ятрань круто в'ється
5, 7, 8,
16, 27, 97
Там десь далеко на Волині
14
Там за гаєм
6
Там за горою
20
Там за горою вишній сад, вишній сад
26
Там за горою плугатарі орють
12, 13
Там за лієсом, за бором
26
Там, за лісом
25
Там за облаками
83
Там, за річкою
23
Там, за Сибіром
17
Там коло проса стояла зімна роса
26
Там на горі
6
Там на горі берізонька
24
Там на горі вільха
6
Там, на горі жито
25
Там, на горі корито
17
Там на горі крута вежа
22

Там, на горі, крута межа, там бистра
тече вода
27
Там на горі мак волоский
6
Там на горі манастир, там є
людей много
22
Там на горі на горбочку
6
Там на горі, на Маківці
22, 24
Там, на горі сніг біленький
22, 25
Там, на гороньці
17
Там, на гороньці, дві зозуленьці
26
Там, на Йордані річці
17
Там на облозі скакалі жаби
26
Там на річеньці, на бистрі водици
26
Там на річці, на Йордані
12, 13
Там на ставі
6
Там, на ставі, на ставочку
24
Там під горою крутою
22
Там під Львівським замком
4, 14, 24
Там під явором стояла
22
Там, по синьому морю
51
Там то хлопець, там то зух
22
Там у грудочку росла лілія
22
Там у лісі край діброви
24
Там у лісі сосна штири роки росла
22
Там у Львові на Високім замку
22
Там у полі больниця стояла
22
Там у полі хатина стояла
22
Там у саду під вербою
6
Тамада
83
Танго любви
92
Танго осені
84
Танець для наречених
129
Танець осінніх листочків
273
Танок
273
Танок навколо тополі
40
Танцювала мушка
113
Танцювала риба з раком
4, 143
Танцювали дві ворони
169
Тарасова земля
84
Тарасова криниця
116
Тарасова любов
84
Тарасове серце
84
Тарасові шляхи
56
Тараторка
277
Татарин, братчик, татарин
26
Татова мрія
84
Тачанка
107
Таяние
77
237

Тверде життя в підпіллю
14
Твоє жниво превелике
130
Твои руки
112
Твої очі
116
Твої почуття
108
Твори добро
149
Творите так, друзья
31
Творча праця
169
Твоя бесконечная любовь
31
Твоя доля
130
Твоя любовь, что в смерти
31
Твоя школа
84
Тебе
112
Тебе, Господь наш
31
Тебе не можна не любити
64
Тебе ніколи не забуду
63
Тебе, Спасителю, вітаєм
32
Тебя, Господь, вспоминаем
31
Теленок
181
Тема Котика
161
Темна ніч вершини сном оповила
43
Темна нічка
156
Темна нічка, темна невидная
25
Темная ночь
61
Темненька нічка
25, 100, 175
Темненькая нічка
11, 36
Темненькая нічка тьмою світ закрила
11
Тепла пісня про маму
170
Тепла розмова
176
Теплий подих весни
180
Теплицька осінь
89
Тепло в берлозі
154
Терен цвіте, терен цвіте
27
Терньом там доріжка іде
6
Тетя осень
148
Тече вода
143
Тече вода в синє море
21
Тече вода з-під города
25
Тече вода каламутна
7, 16, 24, 27
Тече водичка з-під яворичка ледова 26
Тече Дніпро
107
Тече життя рікою
155
Тече річенька
24
Тече річка невеличка
7, 8, 16
Течет ручей
280-81
Ти
118
Ти в моєму серці, Україно
175
Ти вплинь, селезеню
5
238

Ти, Господи, все сотворив
111
Ти, дівчино, ти моє серденько
27
Ти до мене не ходи
7, 27
Ти дружина моя
129
Ти, дубочку зелененький
17
Ти є наш, отче Миколаю
32
Ти ж мене підманула
7
Ти — життя мого суть
110
Ти, зелений дубе
25
Ти зігрій мене
109
Ти калино луговая
25
Ти кожну мить була зі мною
107
Ти, кохана, мене зачекай!
109
Ти кохання не зрадь
101
Ти листа напиши
109
Ти мене не питай
82
Ти мені мов скрипка зазвучала
89
Ти моє кохання
81, 82
Ти моє чекання
103
Ти — моя єдина
66
Ти, музико, грай до ладу
26
Ти нас покинув...
65
Ти не вір...
108
Ти не зберіг
81
Ти не знаєш
71
Ти не моя
27
Ти ніколи мене не забудь
57
Ти пам'ятаєш, мамо, — падав сніг
114
Ти поїдеш далеко-далеко
4
Ти пригадай, моя кохана
107
Ти прийшла...
116
Ти прийшла і світ тобі зрадів
84
Ти приходиш у сни
108
Ти рвалась, голубко
4
Ти сама, мати, провинила
135
Ти сказав
27
Ти травице-муравице, чого ж бо
ти не зелена
26
Ти хрест любила
130
Ти чекай
88
Ти чуєш, море?
289
Тик-так
143
Тимофійович наливає, а Михайлівна
випиває
27
Тиха вода
7, 16, 27
Тиха вода греблю рве
54
Тиха ніч
132
Тиха нічка, невидненька
19

Тихесенько ступаю
132
Тихий вечір
11, 36, 105, 116
Тихий вечір у садочку
147
Тихий марш
175, 289
Тихими осінніми ночами
107
Тихо за селом, сумно гай шумить
14
Тихо над річкою
16, 24, 27, 164
Тихо, тихо Дунай воду несе
5, 8, 21, 27
Тихо-тихо полем вітер віє
159
Тихше, котику
164
Тиша
89, 160
Ті щасливі дні
306
Тілі-тілі — кізки білі
149
Тільки гори кращі гір
154
Тільки ми
155
Тільки Ти
49, 84
Тінь
71
Тіштесь, діти
173
То була бджола
155
То нахлынет боль...
120
То не голуб гуде
26
То не грім загримів
14, 25
То не я, то не я калину ламала
27
То сніжинки, мов пушинки
161
Тобі, Боже, Творче Єдиний
30
Тобі єдиній
128
Тобі моя пісня, Вкраїно!
92
Товстая месіла
25
Толіна юшка
169
Том і Джеррі
154
Томленье
112
Тополина дорога
121
Тополинка
254
Тополі
84
Тополя
40, 133
Торбинка-веселинка
149
Тот, кто не бывал в Севастополе
93
Трава у дома
83
Трава-мурава, чом ти не зельона
26
Травень у гаю
163
Травка зеленіє
43
Травко-муравко
21
Трам-па-пам-віршик
149
Треба оженитись
113
Третя піcня Леля
289
Три віночки
163
Три діди
4
Три "кити"
114

Три кулики
5
Три ноты утренней мелодии
119
Три поради
97
Три славнії царі
12, 13
Три слова
74
Три шляхи
290
Тримай мене
64
Триста літ, триста літ минає
14
Тріє царі, де ідете
11
Тріумфальний марш
56
Тропинка
94
Троянда
147
Троянди
84
Туга
86, 111
Туга за весною
135
Тулумбаси
145
Тульчинщино, краю наш рідний
133
Туман і зайчик
149
Туман, мамко, туман
19
Туман сивий по долині
60
Туман яром
24
Туман яром долиною
27
Туман яром по долині
27, 132
Туман яром, туман долиною
7, 16, 24
Туманится даль
103
Тупу, коники, тупу
25
Тупу, тупу біля діжечки
25
Турбины "ТУ"
83
Туристська пісня
123
Тут нашим коньом паша
26
Тут, під небом чужим, мов
небажаний гість я
14
Ты
76
Ты будешь
68
Ты велишь
31
Ты и небо
83
Ты наш Спаситель
31
Ты не тот человек
120
Ты плыла по волне радугой
117
Ты чашу пил до дна
31
Тысяча сто
83
Тюльпани біля обеліска
80
Тюрма, тюрма велика
14
У березні
169
У Вифлеємі
207
У гаю, у гаю соловей щебече
35
У горах Карпатах
24
У двох кивотах
130
239

У день Різдва Христового
11
У Іванка — вишиванка
143
У Кам'янці грім ударив
26
У Києві на Подолі
274-75
У кого більше зубів?
149
У коморі було жито
19
У корогодзє му бувалі
26
У лісі, ген далеко у лісі
25
У лісі на полянці
106
У лісі під дубом столітнім
25
У лісі у темному серед пахучих трав
22
У лісовій музичній школі
148
У літа багато пісень
190
У мами черешня росла
114
У маминому дворику
62
У матусі милої моєї
153
У меня не живут цветы
95
У минулі роки
154
У містечку Берестечку
7
У мого батенька красна дівонька
26
У моїм садочку
24
У нашого кума куковка кукала
26
У нашого кума серед хижі яма
26
У нашого свата
25
У нашому у садочку травичка пов'яла
26
У неділеньку да й пораненьку
26, 37
У неділеньку рано
6
У неділю
163
У неділю враненці ще сонце
не сходить
14
У неділю дуже рано
37
У неділю п'ю, п'ю
19
У неділю раненько
19
У неділю рано
20, 37
У неділю рано-вранці
8
У неділю у ночі
5
У ніч горобину
107
У перетику ходила
60
У плиты
94
У полі
105
У полі береза
19
У полі могила
168
У похід
4
У розквіті маю
65
У розлуці з батьківщиною
43
У садах золотих...
118
У садочку дубок кучерявий
22
У садочку, у вишневім
51
240

У садочок поспішай
135
У саду яблуневім ми зустрілись
120
У серці пісня проросла
169
У серці України
130
У сусіда хата біла
7, 8, 19, 27
У темному лісі, під білов березов
159
У темному лісі під білой березой
14
У чарах білого дощу
67
У широкому вікні
164
Убиримо Куста йу в зельониї кльони
26
Убідь
88
Угадай, Ганно
5
Уговори меня
119
Ударила хмара в хмару
27
Ударте, дзвони, великодні дзвони! 163
Ударь, коню, копитами
27
Удовицю я любив
7
Уж щаслива година
26
Ужгород
123
Уже весна й оскресла, й оскресла
26
Уже наяву я, как будто...
95
Уже немає тата
129
Узакъ тавлар
61
Узяла лисичка скрипку
143
Україна
21, 69, 78, 145-46, 163, 290
Україна — дивосвіт
175, 289
Україна — край наш рідний
14
Україна — чарівна сторона
171
Україна-ненько
56
Українець — україночка
120
України діти
84
України молодість
84
України щедре поле
84
Україні
59, 96, 121, 147, 157
Українки мої, україночки
98
Україно, любов моя!
58, 72, 175, 290
Україно, матінко
84
Україно моя
67, 306
Україно, співучий мій краю!
69
Україно, ти для мене диво
123
Україно ти моя єдина
146
Україно, ти уже воскресла
51
Україно, Україно, наша рідна мати
14
Україно-мати
59
Україночка
146
Українська баркарола
72
Українська "Весільна"
62
Українська зима
158

Українська мова
78, 120, 171
Українська ніч
186
Українське поле
121
Українське село
129
Український борщ
62
Український віночок
273
Український коровай
59
Український стрій
111
Український чорноморський флот
70
Українським молодятам
7
Українськими просторами
7
Українці мої, українці
84
Українці-лелеки
98
Укрзализнычпроект
94
Улетаю вновь
83
Умань моя яснозора
133
Умчалась тройка
117
Унадився журавель
21
Упав сніжок
163
Упала роса посеред ліса на мою
чорну чілку
26
Упало яблучко в саду
88
Упустила білка шишку
169
Урву квітку з винограду
19
Урву квітку ружу
19
Урожай
43
Урок
148
Урок музики
186
Усе любов'ю зміряне до дна
124
Усе на світі минає
71
Усі гори зеленіють
8
Усі квіти повсихали
51
Усі люди братів мають
5
Усміхнений місяць
178
Усмішка
161
Успіння Божої Матері
32
Уставай же, брате
173
Уставай, Олесю
180
Утесы
93
Утоптала стежечку
135
Утро
43
Утро школьное, здравствуй
171
Уходит день
43
Училище рідне моє
133
Учителю
129
Учитесь пению
171
Учитеся, брати мої
169, 171
Файна я си з роду
7

Файні люди
59
Фантазерка
92
Фантазія
86
Фантазія тиха і гучна
277
Фантастична варта
119
Фантом
83
Фартушок біленький
35
Фея
190
Философские мотивы
76
Фіалки сині
106
Фіалкові очі
111
Флотська лірична
70
Фонтан
71
Фронтовики
72, 96
Фронтовики, носите ордена
80
Фронтові побратими
57, 72
Хабанера
97
Хазяїну мій, голубе мій
26
Хай би сон такий наснивсь
114
Хай дзвенять бандури
134
Хай живе надія
271
Хай славиться ім'я твоє
114
Хай у небі сонце весело сміється
167
Харків
94
Харьковское метро
94
Хата моя
146
Хата моя, біла хата
72, 146
Хата моя рубленая
5
Хата моя рубленая, сіни на помості
27
Хвали, душе моя, Господа
50
Хвалилася береза
8
Хвалю Бога, сина оженила
25
Херсонські куранти
75
Херувими свят
11
Херувимская
174
Херувимська пісня
56
Хитрий заєць
177, 180
Хлебное поле
94
Хліб — усьому голова
54
Хлібне поле України
84
Хлібороби-молодці
169
Хліборобська пісня
109
Хлібчик запашний
180
Хлопець з-під Самбора
4
Хлопці, алярм! Гей, вставайте
14
Хлопці-риболовці
7, 24, 106
Хлопчик-замазура
143
Хлоп'ята і дівчата
289
241

Хлоп'ята і дівчатка
175
Хлюп, хлюп, водиченько
148
Хмаринка
67
Хмаринки
149
Хмарка наступає
19
Хмельниччино моя
129
Ходе сука ровом
6
Ходили-гуляли колядники
189
Ходи-но, голубко
25
Ходить вітер
178
Ходить гарбуз по городу
5, 21, 161
Ходить жучок по жучині
26
Ходить котко по двору
164
Ходить криза по селі
69
Ходить молода навкруги стола
19
Ходить (Наталка) по валу
26
Ходить осінь
148
Ходить пава по країні
26
Ходить, походить місяць по небу
21
Ходить сон біля вікон
27
Ходить сон коло хати
164
Ходить сонко по вулиці
164, 185
Ходить хмаронька
273
Ходів-походів місяць по небу
26
Ходімо в райдугу, кохана
103
Ходять коні над водою
107
Холодець
62
Холодна зима
27
Холодний вітер
109
Холодно світиться м'ята
107
Хор випускників
107
Хор жінок
43
Хор лісових дзвіночків
163
Хора цинцаридор
254
Хоровод цветов
148
Хороша ты, планета Земля!
83
Хортиця
145
Хорунжий
145
Хотіла ми мати
6
Хочеш їсти калачі — так не сиди
на печі
54
Хочу быть любимой
92
Хочу коника
189
Хочу летать
83
Хочу піднятися в небо
156
Хочу правди життя
155
Хочу придумать песенку
148
Хрест
145
242

Хрестився Христос
Хрестини
Хризантеми
Хризантеми цвітуть
Христинка
Християнський привіт
Христос Воскрес

11, 23
26
128
114
186
167
23, 111, 134,
163, 165, 171
Христос воскрес із мертвих
23
Христос воскрес! Під небозвід
23
Христос родився
11, 163
Христос родився, возвеселіться!
86
Христос-Просвітитель
32
Хтіла мене мати
23
Хто видав, хто слихав?
15
Хто де живе?
149
Хто ж цей Хтось?
149
Хто застудився?
149
Хто згадає солдата
84
Хто каже правду
149
Хто кого боїться
169
Хто кого перестоїть
169
Хто любить Україну
14
Хто ме рано йа вставати
26
Хто пасеться на лужку
148
Хто придумав пісеньку
169
Хто там по дорозі
11
Хто ти є, Україно?
109
Хто у вирій полетить?
149
Хто чергові?
173
Хто як говорить
163
Художник-молодець
149
Хусточка тернова
35
Царівна
15, 23, 24
Цветные сны
290
Цветы роняют лепестки
79
Цвила, цвила й калинонька
14
Цвіт землі
161, 175, 289
Цвіт папороті
89
Цвіте терен
7, 8,16, 24, 81
Цвіти, розцвітай, Україно
59
Цвітка молить
43
Цвіток до цвіточка
6
Цвітуть сади в моїм селі
129
Цвітуть сади на Україні
60
Цвітуть твої квіти
81
Це ж зима!
149
Це матусин день
189

Це мій край
156
Це моя Україна
171
Це наш добрий Дід Мороз
150
Церква Покрови
145
Цєпер Купайло, а завтра Йван
26
Ци дома, дома, господареньку
26
Цибуліно-Чиполіно
169
Циганка
111
Циганочко моя
24
Циганська ніч
128
Ципу-цип, мої курчатка
64
Цілий вечір сумує гітара
183
Цілу зиму Гриць ходив
65
Цілуй мене
115, 124
Цыганка-ночь
74
Цього року сумне свято
14
Цьом-цьом
148
Чайка
145
Чайка білокрила
70
Чайка степова
58
Чара вина
21
Чар-зілля
88
Чари задора над Ужем
123
Чарівна квітка
135
Чарівна ніч
111
Чарівна чаклунка
94
Чарівне, лагідне село
98
Чарівне село
133
Чарівне танго
51
Чарівний килимок
170
Чарівний портфель
169
Чарівний світ
146
Чарівний смичок
174
Чарівниця
86
Чарівничка
65
Чарівні горішки
190
Чарівні слова
146
Чаруй, мамо, мене казкою
306
Час до школи
148
Час додому, час
8, 19, 27
Час рікою пливе
7, 16, 24
Час сідлати коней
154
Чеберяйчик
21
Чебреці
72, 124
Чекай
89
Чекай, кохана, моряка!
70
Чекання
106, 111, 120, 306
Чекаю дня
155

Чемпіонка
177, 180
Червона калина
25, 26, 47, 51, 159
Червона калина білим цьвітом цьвіла
22
Червона калино
24
Червона ружа
118
Червона ружа трояка
7
Червона рута
16, 97
Червоная калинонька
27
Червоная калинонька на яр подалася 5
Червоне яблучко висить на листку
22
Червоненький бурячок
19
Червоні вітрила
70
Червоні коралі
113
Червоні маки
212
Червоно сонце сходить
19, 25
Через всі розлуки
115
Через гору, через круту
27
Через дорогу — там кума моя
27
Через луг, через горбок
162
Через міст
24
Через мої да сінечки
27
Через наше село
106
Через небо доріженька
12, 13
Через пеньочок, через колоду
26
Через поле до млина
273
Через поле широкеє
19
Через річеньку
106
Через річеньку, через болото
56
Через річку кладка
24
Черемуха
181
Черемха
78, 124
Черемшина
16
Черкаська моя сторона
116
Черкаський гімн
84
Черкащина — мій рідний край
56
Черкащини підкова золота
98
Черкащино — сонячний краю
116
Чернігівський край
88
Черноглазая казачка
254
Черный мессер
83
Черный туман
61
Чесний, грешний господаречку
19
Чеська полька
161
Четыре утенка
148
Чечір-вечір
164
Чи вдома, вдома красная панна?
21
Чи вдома, вдома наш пан-хазяїн?
21
Чи ви, люди, спите, спите
19
243

Чи ви хлопці спали
6, 159
Чи ви чули дівчатонька?
24
Чи, дівчата, чуєте
26
Чи дома, дома
132
Чи дома, дома бідная вдова?
2
Чи дома, дома пан господар?
1
Чи є в світі молодиця
27
Чи є вдома пан-господар?
25
Чи ж в принцеси я годжуся?
273
Чи мла, чи вода подвір'я залягла
26
Чи не знаєш, моя мамо
22
Чи не той то Омелько
20, 27
Чи ти, ненько, чула
5
Чи то буря, чи то грім
14, 159
Чи то милий так співає
69
Чи це ж тая криниченька
5, 8, 27
Чи це тиї чоботи, шо й зять дав
26
Чи чуєш ти, друже, юначе
14
Чи чули, браття
25
Чи я в лузі не калина була
8, 27
Чи я не хазяйка
19
Чи я тобі не казала, чи не говорила
26
Чигирин, наш милий Чигирин
84
Чиє ж то полечко
4
Чижечку пташку маленький
6
Чим зміряю, мамо, любов твою?
89
Чистые пруды
280-81
Читай мої очі
88
Чия воля, чия неволя
26
Чия то ди(р)ка негороджана
26
Чия то долина?
7, 35
Чіпайтеся всі дівчата
6
Чобітки
73
Чобітки мої червоні
154, 171
Човен хитається серед води
7, 16
Човник долі
62
Чого ж вода каламутна
8, 27
Чого, Івасю, змарнів
5
Чого, Івасю, змарнів, змарнів
27
Чого, козаче, сумний ходиш?
4
Чого, мила, губи дмеш
5, 27
Чого соловію по городі ходиш
6
Чогось мені чудно
27
Чогось старий сердиться
4
Чоловіча зрада
89
Чоловіче мій
5
Чоловіче, чоловіче
27
Чоловіче, я слаба
16, 24
244

Чом, земле моя
7
Чом, мої гречаники
132
Чом соловей не співає
35
Чом так скрито
43
Чом ти не прийшов
7, 16, 24, 27, 97
Чом ти не снідаєш, молода Мариню,
у свого батейка
26
Чом трава зелена
25
Чом, чом, земле моя
35
Чом, чом не прийшов
8, 27, 135
Чом, чом, чом, земле моя
168
Чом шуміли смереки
72
Чому?
273
Чому бджоли не йдуть в поле
4
Чому ведмідь взимку спить
161, 173
Чому гірчить полин
66
Чому, коню, воду не п'єш
27
Чому, коню, не п'єш воду
25
Чому не дзвониш?
81
Чому не я упав з коня
154
Чому ти не вийшла?
65
Чому усміхається Велика Ведмедиця
149
Чому це так?
82
Чорна гречка
5
Чорна гречка, білі кінці
23
Чорна доля
25
Чорна курочка, чорна
26
Чорна редька
4
Чорна рілля ізорана
7, 8, 19, 132, 144
Чорна хмара над нами
22
Чорна хмара наступає
5, 25, 27, 132
Чорне море
70
Чорне море — Чорногора
4
Чорний біль
84
Чорний котик
148
Чорний цуцик
177, 180
Чорні очі, як терен
25
Чорні очка, чорні очка, як терен
7
Чорні очка, як терен
16, 24
Чорні хмари наступають
14
Чорні хмари при долині
24
Чорнії брови, карії очі
7, 8, 16,
27, 144, 212
Чорнобаївський сонячний краю
116
Чорнобиль — незгоєна рана
63
Чорнобильська зона
84
Чорнобривці
16, 20, 212, 290
Чорноморець
24

Чорноморець, матінко
4
Чорнушко-душко, вставай раненько 26
Чортова баба, не моя
26
Чотири воли пасу я
4, 24
Чотири ружі
24
Чотири сурми
87
Чотирикрилий
169
Что такое осень
280-81
Чтобы ты была счастливою
79
Чубатий соня
273
Чувство любви
120
Чудесна зірка
11-13, 36
Чудная пора
75
Чудо у Давида домі
11
Чудо-песенка
162
Чудо-писанки
165
Чудотворче Миколаю
167
Чуєш
106
Чуєш, брате мій
14, 20, 168
Чуєш, сурми грають
14, 159
Чужа війна
69
Чуки-чуки
115
Чумаки
21
Чумарочка рябесенька
5, 8
Чути дзвінок
12, 13, 55
Шабелина
24
Шабля
145
Шаленець
4
Шаль
117
Шандрий вечір, добрий вечір
26
Шануймо Україну!
70
Шануймося та будьмо!
59
Швець
273
Шевченківське слово
169
Шевченко — для усіх століть
89
Шелковица
93
Шикидим
109
Шила Маріка злату корону
26
Широкая річка
24
Широчанка
63
Шість загадок
35
Шкільна золота
84
Шкільна стежина
82, 156, 175
Шкільний вальс
122-23
Шкільний корабель
290
Шкільний прощальний вальс
155
Шкільні романи
183
Школа — весела сім'я
175

Школа мистецтв
63
Школа моя, рідна моя
120
Школа — наша берегиня
190
Школа січова
145
Школі — 45
69
Школо моя
133
Школо, прощавай
186
Школо, рідна моя!
129
Школьный вальс
120
Школьный корабль
171
Школьный романс
97
Школьных лет пора
119
Школяр
172, 189
Школярик
56
Школярики
148
Школярі
173
Школярі ідуть
168
Школярський гімн
254
Шла победа
93
Шлейф, забрызганный звездами
119
Шлеться зоря до місяця
5
Шлюбний вінець
4
Шлях у зоряні світи
83
Шо за місяць, шо за ясний
27
Шо й на горі сухий дуб
27
Шо й на горі ячмінь
27
Шовковий водопій
118
Шовковиця
107
Шовкує нитка, шовкує
21
Шой з-за гір, з-за гір
27
Шолом-алейхем
187
Шпак на чужині
174
Шпаківниця
180
Шпаківня
189
Шпачок прощається
161, 173
Шпиталь
24
Шум
21
Шум ходить по діброві
6
Шумить, гуде дібровонька
159
Шумить, гуде ліщинонька
19, 22
Шумить дуб зелений
106
Шумів гай, шумів гай, куди йшов
гультяй
22
Шуміла діброва
24
Шуміла ліщина, шумів тихий гай
22
Шуміли верби
106
Шумлять жита
107
Шумлять смереки
72
245

Щаслива
155
Щасливе дитинство моє
63
Щасливе свято дітвори
180
Щасти тобі, Україно!
70
Щастя
155
Щастя привіт
151
Щастя синьооке
118
Ще буде щастя
115
Ще кружляє у вальсі хурделиця
129
Ще не вмерла Україна
16, 290
Ще одного разу про шкоду пияцтва 41
Ще раз
86
Ще сонце не сіло
132
Щебетала пташечка
20, 21, 143, 161, 173
Щедрий вечір
149, 174, 207
Щедрий вечір всім нам
2, 11-13, 36
Щедрий вечір, добрий вечір
11, 26
Щедрий вечір на Святий вечір
26
Щедрий вечір, пане господару
26
Щедрий вечір, Україно моя!
165
Щедрий вечір, щедрівочка
26, 35
Щедрий, щедрий, щедрівниця
26
Щедрий, щедрий, щедрівочка
21
Щедрик
17, 21, 34, 41, 175, 184
Щедрик-ведрик
11-13, 18, 36, 173
Щедрик-ведрик, дайте вареник
26
Щедрівочка
150, 273
Щедрівочка щедрувала
12, 13
Щедрість
122
Щеня і кошеня
143, 161, 171
Щирий, добрий Отче
150
Що в пана, пана
21
Що в саду, в саду
21
Що в цім домі, як у раю
12, 13, 18
Що дівчина, а що дух
26
Що для мене найдорожче
146
Що ж таке школа?
73
Що за голос у долині
21
Що за країна?
156
Що за радість
2, 11
Що нам осінь принесе
161
Що по горах сніги лежать
5
Що посієш, те й пожнеш
54
Що робить сонце?
148
Що творилося у серці
179
Що ти, Ганнусю робила
26
Що то за предивна в світі новина
37
Що то за предиво
11
246

Що то за причина
111
Що тобі наснилось
180
Що хлоп, то хлоп
17
Щоб не згасла
154
Щоб позбутися спокуси
179
Щоб співати колір чорний
27
Щоби наші кумасеньки здорові були
26
Щодрий вечор, добрий вечор
26
Щось у лісі зашуміло
5
Щудрий вечур, добрий вечур
26
Щука риба в морє гуляє доволі
27
Щука-риба в морі
5, 25
Элегия Кондратию Рылееву
117
Это для нас
171
Эту песню с собой возьму
83
Юбилей "Мрії"
94
Юбилейная
120
Ювілейний марш
133
ЮЖД-140!
94
Юкка цветёт
103
Юла
117
Юна, вродлива, струнка
84
Юна Флора
135
Юнакові-козаку
145
Юрашки
158
Я бачив, як вітер березу зломив
8
Я буду дякувати Богу
88
Я в лузі стояла
19
Я в матері одна була
16
Я в осень ухожу
103
Я в полоні очей твоїх
84
Я в середу родилася
24
Я вернусь
86
Я верю, друзья
83
Я возвращаюсь домой
280-81
Я втрачаю Вас
110
Я город горожу
15
Я давно там не був
114
Я дарую людям радість
173
Я дарую пісню
121
Я до тебе горнусь
80
Я думаю про тебе
89
Я дякую, Боже
111
Я дякую Тобі
49
Я ж не знала...
65
Я ждал страданья столько лет...
95
Я жду тебе
124
Я з тобою
103

Я з Тобою співстраждаю
130
Я закохана в місто моє
103
Я звезды дарю тебе
74
Я — Земля
83
Я знаю, ти вродливий
84
Я знову згадую про тебе
111
Я зроблю сопілочку
178
Я зустрівся з літом
107
Я і ти
109
Я із надій будую човен
103
Я й у кумонькі, йа й в голубонькі
на беседи була
26
Я йду по рідних вулицях
72
Я йшов до школи
163
Я коза ярая
185
Я красиво петь могу
143
Я лисичка, я сестричка
135, 161
Я люблю...
66
Я люблю свою хату
180
Я люблю тільки Вас
109
Я маленька дівонька
12, 13
Я маленька квітка
306
Я маленька Українка
171
Я маленький пастушок
11-13, 18, 161
Я маленький хлопчик
12, 13
Я — маленький хлопчик
161
Я малий пахолок
12, 13, 18
Я малюю море
174
Я малюю світ
169
Я молюсь
306
Я молюсь тихенько
179
Я навчусь
273
Я напишу тобі листа
103
Я научилась просто, мудро жить
119
Я не вірив
107
Я не люблю
97
Я не поэт-трибун и не политик
117
Я не хочу грати в любов
183
Я пам'ятаю
155
Я піду до Ісуса
129
Я піду за синій обрій
113
Я побачив тебе
116
Я повернусь
81
Я повертаюсь додому
116
Я подарую мамі
177, 180
Я покинув свій край, я покинув рідню
14
Я помню Вас...
117
Я помню чудное мгновенье
289

Я посію квіточки
149
Я прибіжу з росою
84
Я прилечу
89
Я пшеницю й полола
25
Я п'ю любов з твоїх очей
306
Я рум'яна полуничка
101
Я с вызовом
68
Я сегодня на вахте стою
93
Я — скрипка твоя
62
Я служу на кораблі
70
Я слушала ноктюрн Шопена
92
Я снова здесь
41
Я соберу твои рассветы
119
Я стану на посту
151
Я сьогодні від вас від'їжджаю
24
Я сьогодні щось дуже сумую
14, 159
Я так люблю осенний лес...
95
Я так чекав листа
111
Я твоє останнє літо
107
Я — Твоя дитина
179
Я тебе, Галєчко, не забуду
25
Я тебе люблю
88
Я тебе, моя бабусю
150
Я тебе не впізнаю
88
Я тобі напишу листа...
129
Я тобі не сказав
111
Я тут — Ти там
71
Я у лісі була
273
Я уже школярик
150
Я — українка
62, 155
Я україночка
148, 156
Я — україночка від роду
146
Я усміхаюсь
176
Я утвержден
117
Я хочу в школу
148
Я хочу побродить
132
Я хочу удивляться
119
Я хочу, чтоб меня не хватало
99
Я чекаю
113
Я чекаю Миколая
149, 182
Я чую пісню
163
Я щаслива зроду
19
Я — Юлія
84
Я ягідка твоя
62
Яблоки
99
Яблуко кохання
124
Яблуневий цвіт
72, 82, 84, 161
Яблуні білий цвіт
51
247

Яблунька
78
Явір, явір, явурові люди
26
Явори
121
Яворина
109
Ягілочка
143, 161
Ягнята
151
Як би не ми та не ви
5
Як була я маленька
24
Як вертались козаченьки із війни
87
Як вечір настане
24
Як ви умирали, вам дзвони не грали 14
Як вийду я на могилу
27
Як вітається зима
149
Як дитинство своє пригадаю
114
Як дівчину не любити — коли
галичанка!
4
Як діждемо літа
143, 161
Як до лісу я пішла
25
Як доля єдина
81
Як єм ишов од милої
27
Як же хлопця не любити
6
Як з Бережан до кадри
7
Як задумав ведмідь
151
Як засядем, браття, коло чари
4, 16, 27
Як зібралися орли
14
Як зійду я на могилоньку
27
Як зірву я з рожі квітку
27
Як зустріну я солдата
84
Як ішов я з Дебречина
7, 16, 132
Як ішов я з Перемишля
16
Як Лопатинський з-за границі
14
Як мама
169
Як мати рідненька
169
Як мені гарно з тобою
183
Як ми покохались
110
Як на дальнім небосхилі
57
Як не любить тебе, мій краю!
182
Як ніч
71
Як пішов молод та в Китай-город
27
Як пішов я до дівчини
27
Як позбутися біди
179
Як поле виоруть гранати
14
Як приїхав мій миленький з поля
5
Як собі заспівам у кума за столом
26
Як ся хтіла бідна вдова
24
Як ти біля мене
106
Як у нашому селі
5
Як у строк же я пішла
5
248

Як упав сніжок
160
Як ходила красная дєвка
27
Як щасливі дні
11
Як я був багат, то всяк сене знав
27
Як я був малий хлопець
24
Як я була мала-мала
35
Як я вийду да я крикну, до ти
догадайся
26
Як я їхав зночі від милої
24
Як я їхав коло млина
4
Як я люблю тебе
72
Як я на чужині
81
Як я сиділа біля віконця
16
Як я собі співаю
164
Як я спава на сене, на сене
26
Яка ж радість!
11
Яка мені люба ти земле
116
Яка радість, який рай
23
Якби була знала
17
Якби в лісі гриби не родили
27
Якби жабка не скакала
22
Якби знати мені...
129
Якби зустрілися ми знову
103
Якби мені не тиночки
8, 27, 37, 51, 144
Якби мені сивий кінь
16, 24, 27
Якби мені черевики
8, 27
Якби ми схотєли
26
Якби ти місяць
19
Якби школи не було
273
Якби я був гетьманом
154
Якби я мала крила орлині
4, 132
Якби я мала орлині крила
16
Якби я міг
114
Якби я чарівницею була
271
Якби-м була знала
24
Який Сава, така слава
54
Який тепленький вітер віє
19
"Як"-истребитель
83
Якого кольору струмок
151
Якось рано
177, 180
Якщо колись
86
Якщо миються хвостаті
273
Якщо ти полюбила
101
Ялини Пирогова
132
Ялинка
148, 163, 189, 273
Ялинка в лісі
105
Ялинка у дитсадку
148
Ялинко моя
161

Янголи в небі
Янголятко
Яне, Яне, Яновичу
Ярмарок у вусі
Ярославочка
Ясени
Ясна зоря
Ясна зоря засвітила
Ясна зоря колує
Ясний місяць колує
Ясноока моя Україна
All the things you are
Angiol di pace
Aria
Arietta
Autumn leaves
Ave Maria
Cantilena
Canzonetta
Contra spem spero!
Gaudeamus
Happy new year
Happy Xmas

11, 36, 43
67
26
169
83
97, 144
11-13, 18, 36
19
22
22
183
41
101
135
135
41
174
102
135
47
102
100
100

Ich steh an deiner Krippe hier
Ingrata si mi svena
Intermezzo
Jam jest dudka
Jingle-bell rock
Let it snow!
Lingle bells
Messe Basse
O little town of Bethlehem
O magnum misterium
O pargoletto arciero
Ol' man river
Panis angelicus
People need the Lord
Praedestinatio
Salve regina
Se tu m'ami
Silent night, holy night
Tace il labro
Tombe la neige
Unser Kindergarten
Vieni, vieni o mio diletto

100
135
47
37
100
100
100
43
100
50
135
41
41
41
102
50
135
100
135
100
156
135

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А в Марусі мальована приспа
25
А в нашого хазяїна стоїть явір у дворі
36
А в нашого Харка, а сотника батька
5
А в першім садочку яра рута сходить
25
А в садочку зелена травичка росла 156
А весна-красна, що ти нам принесла?
25
А вже весна, а вже красна!
5, 8, 20,
27, 173, 175
А вже смерть а по дворі ходить
5
А вже сонце сходить, а вечір заходить
25
А вже третій вечір, як дівчину бачив
8
А де ж ті верби край дороги?
114
А доля козацька, як дума кобзарська
121
А за вікном безмежна ніч
118
А звідси гора, а звідси друга
24
А звідси гора, а звідти гора
25
А зорі та зорі по синьому морі
4
А ми з Базару
189
А мій милий роботящий був
25
А на цьому слові бувайте здорові.
Радуйся!
36
А наземный пост с хрипотцой донес 83
А пасіться ж мені в травці
105, 306

А потім піде понад Бугом
А про що, а про що мрієш ти
А снежинка падает
А сьогодні вже Син Божий народився
А там в лузі, в лузі при дорозі
А ти згадай найпершу зустріч
і прощання
А ти ружо стій у колі, стій у колі
ружевий вінку
А ти старий діду чом ся не жениш
А ти така ж красива, як тоді
А ти така жагуча в серпні
А ты знаешь, с собой на Марс
А у Наді дві сестрички
А учора ізвечора прийшла карта
з Гайсина
А хто грає? Скрипка та дудка
А хто ж тебе, веселочко
А хто у нашому саду
А чому ж ти не гуляєш, Галю, Галю?
А чому це у Марічки
А я в свої матусеньки на відході
А я маленька бджілка

89
152
117
25
37
109
6
6
107
89
83
160
37
5
105
162
21
149
25
182
249

А я, молода, на базар ходила
273
А-а-а-а
149
Акаций белый цвет оставил
в жизни след
120
Алегро, престо, модерато
306
Алеет красная рябина
103
Алел рассвет, длинна была дорога
119
Алмазно-нежной россыпью
искристой
76
Ангел вів тебе до щастя
130
Ангел любові і добра, твій голос
чує серце
101
Ангели в небі пісню співають
34
Ангели різдвяні
149
Андрій Первозванний предрік
тобі славу
62
Ану вгадайте нині — що сходить
без насіння?
169
Артек — наша гордость!
75
Архангел Божий Гавриїл
32
Ах! За что же нас несчастных
102
Ах, лето босоногое
92
Бабусю рідненька, ти всім помагаєш
25
Багато є країн на світі
70
Багато ласих є на нашу славу
146
Багатогранна, як саме життя
86
Багряний лист, як цвіт, кружля
58, 72
Байда — Дмитро Вишневецький
145
Барвиться осінь, мов хустина
89
Батьківщина, рідний край,
моя Україна
146
Батьківщина — це рідна мова
146
Батьківщини рідної сади
146
Батько кличе синів до старих ясенів
134
Батькова криниця, рідне джерело
91
Батяр я си, батяр — з малої дитини
4
Бачила, чула, гнала череду
155
Бачили люди, біля села
155
Бачиш сонечко сідає
78
Бачу летять дикі гуси
88
Бачу я після розлуки
116
Баю, бай! Баю, бай!
43
Баю бай, спи, маленький мій бебі
175
Баю, баюшки, баю
160
Баю-бай, баю-бай, спи, малятко
засинай
115
Баю-баю, баю-бай
164
Бджілка з джмеликом дзижчать
149
250

Бджілок дзум-дзум, дзум-дзум
105
Без любви, друзей и крова
120
Без неба нам, как без воды и хлеба
83
Без рушників немає України, немає
України без калини
132, 171
Без тебе, Олесю, буйний вітер віє
5
Безвозвратно уходят года
120
Безмятежно и гордо парит альбатрос
93
Белое небо, белые крыши
104
Белы снег, белы снег
100
Белые, белые
100
Березневі мамині світанки
121
Березову цю пісеньку
151
Березонька осенняя
79
Беріть, хлопчики, плужочки
169
Б'є любов нам чолом
84
Библиотекарь, библиотекарь!
103
Била мене мати березовим прутом
4, 16
Біг я горою
155
Біга, біга, сокорить
178
Бігла лісом мишка
176
Бігла стежечка до річки
149
Бігли стежечки веселі
149
Бігли стежкою до річки
143
Бігло, бігло козенятко льодком,
льодком
21
Бігло дівча
84
Бідний ослик ледь не плаче
149
Біжать літа, минають, назад
не повертають
81
Біжать у Почаїв стежки та дороги
37
Біжимо до школи вранці
175
Біжить дорога дальняя
161
Біжить стежина, мов дівчина
84
Біла береза в печі горіла
25
Біла моя яблуне у росах
107
Біла Тиса
72
Біленька моя ти, хатино
146
Білий корабель пливе
154
Білий лебідь вмирає від ран на даху
133
Білий сніг лежить надворі, білий сніг
156
Білий снігу-сніженьку
100, 173
Білий танець звучить —
я намірилась вже
82
Білий цвіт калини
114
Білий-білий випав сніг
149
Білим інеєм в саду
160
Білі журавки на крилах
80

Білі катери по Чорному морю
70
Білі ромашки
72, 91
Білі ромашки, як білі сніги
91
Білі сніги оповили мене
84
Білі хризантеми світлого кохання
92
Білії сніжинки
152
Білодень, білодень, білоденьчику
5
Більшого привілля
173
Біля Ворскли шумить
72
Біля гаю, де вогонь калин
124
Біля грубки у куточку
148, 173
Біля річки, при дорозі
113
Біля саду проходила
69
Біля хати, край віконця
113
Біля хати, під віконцем
113
Біля яру, біля стежки
189
Благослови влюбленных всей Земли
119
Благослови, мати, ой мати, —
Лада, мати
21
Благослови мою любов, і більше
слів твоїх не треба
84
Блискавично, сміливо і грізно
70
Блищать на сонці труби
70
Блукає музика по гаю
274-75
Бо війна, війною, гайта-вйо!
14
Бог завжди цього хотів
179
Бог кохання вашу милу
101
Бог наповнив фіолетом вечір
71
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
12, 13, 18, 34, 55
Бог ся рождає, хто ж то може знати
25, 207
Богом даний, наш Богдане
84
Богородице Дево, радуйся
50
Богородице Діво і Мати
49
Богородице — мати!
О Пречистая Діво!
165
Богунове військо
132
Боже великий, Боже єдиний
143
Боже великий єдиний
20, 290
Боже мій, у цей нелегкий час
66
Боже, як рідко нам Доля
всміхалась
107
Божими ходив стежками
32
Болить душа моя щодня
154
Больная, прекрасная осень
103
Бородатий білий дід
150
Борони нас, Боже
167

Босими ноженятами пробіжусь
по росі
84
Бравий легінь біля тину на
сопілку грає
80
Бросая в окна темные улыбку
79
Був би в мене коник
189
Був кесар-гонитель у царстві своїм
32
Був собі журавель та журавочка 20, 21
Був то тихий вечір, всюди було тихо
51
Був я в тети, був я в свої тети
23
Буває тихо, наодинці
306
Буде дощик, буде дощик, —
каже гриб
169
Буду вік пам'ятати
114
Буду співати я
164
Буду тебе ждати там, де
вишня біла
123
Будь здорова, рідна школо!
163
Будь спокійна, Україно
70
Будь справжнім друже, будь
таким як ти є
306
Буйний вітер у полі гуляє
111
Буйно над Ворсклою верби старі
72
Букварику, мій друже милий!
158
Букварі і читанки, парти в два ряди
88
Буковино ти зелена, ляно
19
Була в богача єдная донька
25
Була колись я дуже люта
56
Було вас троє — горличок-дівчат
124
Було їх триста хлопців юних
70
Було тихо, було ясно
108
Буслики вервечкою
149
Был озабочен очень воздушный
наш народ
83
Был свободен, только что летал
83
Была девчонка, что горя не знала
92
Б'ють копита спозаранку
107
В Африці жирафу жарко
169
В батьківській хаті зібралися знову
66
В безмежнім яснім просторі
83
В белом саду, в белом саду звездное
небо распахнутых окон
80
В Вифлеємі тайна сталась
превелика
36, 55
В Вифлеємі у вертепі сталася новина
11
В вихре стремительном вальса
120
В галицькій землі новая зоря
11-13
В гаю зеленім квіточка
135
251

В гаю на полянці
143
В горах грім іде, аж земля гуде
159
В горах карпатських був не раз
147
В далекому краї
88
В дальних просторах дорога пылает 83
В двадцять лет любви расцвет
88
В двенадцать часов по ночам
102
В двох котлах закрили дірки
145
В Дебрецен візочок мчиться
151
В день на Водохреща
167
В день найперший осені
155
В день ясний і в ночі горобині
175
В дитсадочок ми ходили кожен
ранок залюбки
156
В добрий час, у щасливу годину
167
В долині понад річкою в'юнкою
98
В домі затишно і чисто
163
В душі такий бентежний світ
123
В дыму непроглядном
93
В житті неспокою багато
130
В зеленій діброві
65
В зеленім ліску по жовтім піску
12, 13
В земне життя, де ластівки літають
64
В зіницях карих віч
118
В іграх військову премудрість
ясніше
145
В кожному кроці і русі
30
В козаків були завжди
145
В колосочку в чистім полі
148
В королевском дворце
92
В космос уносит ракета
83
В который раз лечу Москва —
Одесса
83
В країнах різних я бродив
143
В красі нетлінній, чарівній
163
В лесу родилась елочка
100
В лесу рожденный, горный
и степной
92
В лісі на галяві
43
В лузі дощик із квіток
149
В магазині Вовчик кожушок
купив
177-78
В маленьком городе голос столетий 80
В маминому дворику квітка розцвіла
62
В мандри пускаються вже павучки 123
В мелких каплях дождя, чуть
качаясь березы
76
В мене вишита сорочка
273
252

В мене голочка слухняна
173
В мене є горішок
190
В місті Вифлеємі сталася новина
25
В місяця-татуся
164
В місячнім сяйві
101
В моей душе звучало фортепьяно
79
В моєму городчику
24
В моїм садочку айстри
106
В моїм садочку цвітуть цвіточки
24
В моїх руках — твої долоні
64
В мягком розовом сиянье…
97
В надвечір'ї край доріжки
116
В нас кубок був на двох один
306
В нас ялинка запашна
161
В начале века старт был дан
83
В начале пригородной ветки
83
В нашей жизни, ребята
93
В нашем садике сегодня
148
В нашім класі всі дівчата
173
В нашім класі всі хлоп'ята
173
В нашої бабусі
143, 161
В небе солнышко сияет
94
В небе южного полушария
94
В небі метушня і рух
163
В небі сонечко яскраве
162
В небі сяє зірка, наче з бронзи лита 174
В небольшом Алчевске
догорает лето
77
В небосхилах всміхаються зорі
69
В неділю ранесенько цвіла рожа
дрібненько
25
В ніс щипає
105
В нічку теплу на Купала
113
В новім граді, в Вифлеємі стало
чудо по всій землі
37
В огромном городе моем — ночь
119
В осінню даль не кличте, журавлі
88
В очах Ваших, — как на волнах
117
В пана-господаря, та на його дворі
25
В панськім городі росла лелія
11-13
В перший день осінній
171
В питье у нас считается три класса 102
В поле выйдешь, песню поешь
83
В полі зимовому кулі свистіли
91
В Поліссі, всіянім гаями
47
В полонині знов Марійка
стріла ранок
161
В полях собирая весенний букет
43

В понеділок
24
В понеділок рано іде муж орати
25
В пору осінню лишив ти
116
В порядку м'язи та фігура
153
В промінні сонячнім наш край цвіте 83
В радості й щасті
155
В ріднім Львові діток юрми бачать 188
В різдвяну ніч любов'ю обігрій
62
В сад вишневий стежка пролягла
72
В садочку у маляток
160
В саду вишневім біля хати
84
В саду гуляла, квіти збирала
16, 27
В саду ходила, квіти зривала
24
В самый горький час
290
В серцях простих людей
160
В синім небі ключі журавлині
155
В смерековім краї, де сині Карпати 129
В сонячні простори
59
В старім селі, у бур'янах
177
В старом парке весна колдовала
119
В стару світлину я вдивляюсь знову
109
В сяйві ангельських облич
32
В таку-то ніч імлисто-срібну
163
В тих краях, де правлять монстри
154
В тихім парку край дороги
69
В тиху сонячну годину
166
В тиші довгих темних ночей
135
В ті минулі полинові роки
133
В траурном убранстве место скорби
80
В труде южане не сдавались
94
В труді навчання учнівські роки
65
В учебнике кончается последняя
страница
171
В фруктах, ягодах, дитино
149
В Цареграді на риночку
20
В церквах мелодійно так
дзвони гудуть
111
В церкві зранку ми були
127
В цю знаменну річницю вітаєм тебе 81
В чарах кохання моє дівування
27
В час, коли іще не літо
169
В чистім полі над Бугом-рікою
133
В чудовому місці на славнім
Поділлі
133
В чужині кожний мріє із нас
86
В чужой стране, на тропках узких
80
В чужому краї я все згадую тебе
56
В шелесті калини
163
В этом городе крылатом
83

В этом мире, любимый друг
74
В этот праздничный день
148
В Южинці, я чи у Львові
19
В ящику в бабусі вилупились гуси
273
Вагу козацька віра має
145
Важко гостей в день народження
ждати
173
Важливо. Все важливо
154
Вам куди?
84
Вам секрет открою свой
75
Варить юшку взявся Толя
169
Василіан Мармоцильович Кіцель
169
Василю, Василю, я тобі не вірю
24
Ввечері матуся нас чарує
174
Ввійдім у храм, що вчора
був ще мрія
49
Вдалину несуть підводні крила
120
Вдови-солдатки, сивенькі лебідки!
65
Вдома посадила
72
Ведмедик із лісу
176
Веет в звездной ночи
83
Велика та кругла наша земля
73
Величай, душе моя
50
Верба похилилась над ставом
65
Верби вплітають
164
Вербичка кіски розпустила
273
Вертайтесь до своєї мови
254
Верховино, світку ти наш
16, 173
Веселий гомін, гамір, сміх
158
Веселіш крокуйте, чоботи нові
189
Весело співайте, Ісуса вітайте!
11
Весенняя капель — как музыка
играет
92
Весілля, весілля, весілля!
4
Весна, весна! Прийшла весна
75
Весна, весна! — Радійте діти!
169
Весна, весна шагает по дворам
148
Весна, весняночка, наша
подоляночка
161
Весна — і знову буйний вітер
169
Весна к нам приходит внезапно,
нежданно
76
Весна красна наступає
165
Весна на землі калиновій
169
Весна нам свої дарує квітки
43
Весна. Пробуждаются чувства
119
Весна стучит в мою больную душу 117
Весна тепло несе в гаї
101
Весна-чарівниця
163
253

Весни знов полинули кудись
118
Весною збуджені гаї
124
Весь вечір тебе виглядаю
84
Весь вік в дитинства я в боргу,
що з далини горить звіздою
115
Ветер кружит над волной
и приглашает на вальс
117
Веточка качается
94
Ветры весенние в солнечном танце 171
Вечерами ходят сны
148
Вечерняя заря
56
Вечір. В ліжко я лягала
164
Вечір зимовий спустився на
наше містечко
306
Вечір знов. До ночі ближче й ближче 118
Вечір на хвилях дніпрових
40, 72
Вечір надворі, ніч настає
8
Вечір надворі, ніч наступає
4, 27, 144
Вечір ясний, лагідний на
землю спада
127
Вечірній сумерк стукнув до вікна
71
В'ється в полі стежка, жайворон співа
88
В'ється, наче змійка
16
В'ється осінь над бойківським краєм
109
В'ється шлях довкола
69
Вже би-м була їхала, вже би-м
була йшла
4
Вже в косі сивина, але ти — як весна,
що буяє в цвіту білопінних садів
115
Вже весна, надворі весна
81
Вже вечір вечоріє, Маруся йде гулять
24
Вже вечір вечоріє, повстанське
серце б'є
24
Вже вечір поле кругом огортає
120
Вже відійшов твій поїзд
84
Вже день важких боїв погаснув
65
Вже добі припіднято повіки
118
Вже з горіха листя опадає
190
Вже з поїзда дивлюсь на небо
111
Вже зацвів підсніжник, сонце
світить ніжно
156
Вже зорі нічні пригасають
133
Вже канікули літні, канікули — ура!
156
Вже легкий рум'янець осені
121
Вже лелеки у вирій летять
129
Вже люди й небеса почули
70
Вже на нас чекає школа
148
Вже над містом вогні
72
254

Вже нарешті все ж прийшла
до нас зима
81
Вже прийшло Різдво до хати
163
Вже промайнуло літо передмістям 111
Вже сад одцвів, весна минула
65
Вже сірий ранок в сивому тумані
111
Вже сонечко сяє
120
Вже сонце низенько, вже й вечір
близенько
5
Вже стомилась днинка виглядать
весну
67
Вже таке мені, дівчата
65
Вже шість літ минає, війна
не скінчиться
25
Взлетная полоса — это начало дня
83
Взревели моторы, нарушив покой
тишины
83
Взяв би я бандуру та й заграв,
що знав
7, 8, 27
Ви дівчата, де йдете? Ви, дівчата
25
Ви легко увійшли
84
Ви — наче диво білосніжне
70
Вибігла із лісу
107
Вивернула тещенька овчинки
25
Виглядає сина посивіла мати
63
Видим с неба всю землю впервые
83
Вижу, как во сне
93
Вийди, вийди, кізлику, вийди,
вийди, рано
5
Вийди, зіронько, на небо
165
Вийди ненько та й за воротенько
6
Вийду в поле, стану серед жита
88
Вийду зранку в сині гори
155
Вийти в сад — щоранку рад
151
Вийшла з хати стара мати
114
Вийшли вівці на лужок
169
Вийшли діти по суниці
105
Вийшли курочки на грядки
149
Вийшло сонечко на ганок
149
Вийшов місяченько з хати
180
Вилітали орли з високої гори
25
Вип'ємо, куме, чарочку, другу
84
Вип'ю все з надщербленої чарки
115
Виростеш ти, сину, вирушиш
в дорогу
290
Вирує карнавал у хороводах
143
Висока могила з сирої землі
51
Високе небо, небо Вкраїни
21

Височить, мов титан сивочолий
133
Виткало сонце китайку червону
72
Вишивала бабусенька біле полотно 157
Вишивала, вишивала
73
Вишивала вишиванку
146
Вишивала мама мою долю
115
Вишивала мати, вишивала
271
Вишийте, матусю, вишиванку
134
Вишневим цвітом вбрала
вулиці весна
115
Вишні-черешні розвиваються
8, 20,
21, 26, 43
Віват, наша академіє
306
Від зливи музики
115
Від матері маю вроду
154
Від Першої столиці
94
Від спеки озерце
72
Від Сяну до Дону дорога лежить
87
Від Умані до Кам'янки підкова
98
Від усмішки хмарний день ясніш
161
Відбилося небо у дзеркалі вод
71
Відгриміла війна
84
Відгриміли воєнні тривоги
133
Відгуляли давно зимові заметілі
114
Від'їжджали хлопці з рідного села
159
Відколи себе пригадую
149
Відкрив дороги світ весняний
160
Відкрий свої очі, відкрий і дивись
109
Відлітають у вирій роки
129
Відлунав останній дзвоник і для нас 62
Відходять у вічність щодень ветерани
84
Відчинило сонце
186
Відчужів за обрієм літак
109
Відшуміли весни
165
Віз козацький — добра штука
145
Візьміть мене, лебеді
275
Візьміть мене, лебеді зоряні
274
Візьму я ведеречко, та й піду по воду
25
Візьму я коновку та й піду по воду
25
Війна засіла в наших долях
84
Війна невідома, війна без ім'я
88
Війна принесла горе і розлуки
70
Вікна в сонячній заграві
273
Він гуляє степом
88
Він посередник між людьми і Богом
145
Вінниця, Вінниця — сяє водограй
254
Віншуєм всіх, хто завітав
146
Вірити, надіятись, любити
114

Вірність — то чудова риса
70
Вірю, кохання ще не відцвіло
82
Вістку голосить світу зірниця
11
Вітай, Ісусе, з чистої Діви вроджений
11
Вітер віє, сонце гріє
161
Вітер ніжно гладить трави
123
Вітер повіє, сонце зігріє
155
Вітер трави колисав
86
Вітерець на морі грає
169
Вітеречку мій, невтихайку!
164
Вітрець подув, хмари розвіяв
17
Вітрику, тихше, вітрику, цить
143
Віхола січнева
124
Вкрила обрій густа пелена
107
Влюблен я, дева-красота
102
Вновь взлетать мне пора
83
Вновь приказ зовет меня в дорогу
83
Вночі на могилі високій
131
Вночі я по дорозі
150
Вовк в темнім лісі жив
180
Возвеселімся всі купно нині
23, 55
Воздушный лайнер видится едва
83
Вознесся храм под небеса
181
Война гражданская пожаром
отпылала
83
Волейбольная Южной дружина!
94
Воли ж мої половії
5
Волинь моя, прадавній краю
47
Волнуются девчонки, волнуются
мальчишки
120
Волны катятся и катятся
67
Волос ее пряди пушистого
снега белей
171
Волшебные слова найду в природе я
92
Вона прийшла непрохана
й неждана
110
Вона пройшла усміхнена і мила
98
Вона учить до правди йти
130
Вони є пречисті
32
Вони пройшли крізь хуртовину ночі
86
Воно в мені не відболіло
107
Воно — то мій Хорал, тривога
і печаль
123
Ворон ворону ока не виклює
89
Воскреслий Божий Син возноситься
до Неба
49
Вот и закончилось время
прекрасное в школе
171
255

Вот и прошли года, но мы
не старые
280-81
Вот и пыжатся вновь снегири
74
Вот ночь исчезает
102
Вот опять нелетная погода
83
Вот снова, год спустя…
97
Вот уже который месяц и уже
который год
83
Вот уже много дней и ночей
83
Впаду в траву, де річечка хлюпоче 107
Впала росинка — Божа сльозинка
127
Впала смерека, зрубана впала
59
Впали з даху дві бурульки
149
Впродовж кількох складних сторіч 145
Время быстро летит и седеет
мой волос
88
Все біжу
155
Все было так, как я скажу
79
Все в думках ожива
57
Все в охапку — платочки, кепочки
74
Все життя прожить немало
69
Все — із доброго чи злого
175, 289
Все на Землі започатковане
129
Все прокидається поволі
169
Все раніше ясне сонце
169
Все случилось так внезапно, как
в дешевом кино
83
Все ти віддаш: черлені
118
Все тут близьке і знайоме, як би
забуть не хотів
80
Все, что было много лет назад
290
Все, що живе на світі
163
Все, що росте на українському городі
62
Всевишній Боже, світа володарю
70
Всі лікарі сивіють дуже рано
110
Всі ми родом із цього села. Ми росли
тут, навчались, мужніли
80
Всі радіймо, всі співаймо
291
Всі розповито вина
118
Всі уже поснули
165
Вспоминаю под жалобы скрипки
95
Вспомни звездную дорогу
83
Вставай з постелі, одчиняй двері
2
Вставай, страна огромная
290
Вставай, український народе!
65
Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи,
співа сумно, співає
37
Встала я ранесенько
180
256

Встали, як роки липи і клени
271
Встану я раненько
148
Встаньте, дети, встаньте в круг
143
Встаньте, мамо, подивітси
20
Встилає землю тополиний сніг
254
Встрепенулись крылышки
117
Всю войну под завязку я все
к дому тянулся
83
Всюди нашого цвіту та й по білому
світу
98
Вся наша жизнь
103
Втік наш шпак від холоднечі
174
Вуйко нині грає з нами
89
Вуса — гордість козака
145
Вчимося ми музики — вічна вона
186
Вчителько наша, добра і строга
161, 173
Вчора ще бриніли
149
Вы в битве Родину спасали
171
Вы мне не поверите и просто
не поймете
83
Выйдешь к речке утром рано
77
Выпускали березы сережки
112
Гаєм зелененьким вода тече
23
Ганю моя, Ганю, яка ти дівчина
4
Гармати мали козаки
145
Гарна русява дівчина
88
Гарний козак, гарний, гарний
на натуру
51
Гарні вечори та ще й майовії
51
Гарні козаченьки в нас на Україні
69
Гарно влітку в ріднім полі
178
Гарно нам по планеті
173
Где волна омывает гранит
112
Где все те, что прежде нас
в этом мире были?
102
Где залив Евпаторийский
94
Где летят стремглав
83
Где Черное море шумит и шумит
93
Где-то снизу тучи, кручи
83
Гей, був в Січі старий козак
на прізвище Чалий
5
Гей ви, стрільці січовії, раз, два, три!
21
Гей ви, хлопці молодії, раз, два, три!
159
Гей, вкраїнці, рідна мова ще
живе святая
37
Гей, гей, в блакиті жайворон лине
65
Гей, гук, мати, гук, де козаки п'ють
5
Гей десь там, де чорні води
4

Гей, забава, забава аж до раня
4
Гей, збирайтеся, дівоньки!
189
Гей, крикнули козаченьки
5
Гей, летів орел через сад зелений
21
Гей, лі-ло, гей ліло! Гойдалки вище! 43
Гей на видноколі…
97
Гей, на Івана, гей на Купала, гей,
гей, гей
23
Гей! Січ іде! Красен мак цвіте
159
Гей, сплетемо, друзі
65
Гей, степами, темними ярами
51
Гей у лузі, крузі ясна зоря сяє
11
Гей, у лузі та й не перше літо
123
Гей, у світлиці зять тестенька
від серденька
5
Гей, у чистім полі
65
Гей, українці Заходу і Сходу
86
Гей, ходжу я вже до школи
163
Гей, через поле та все в пожаринні
57
Гей-гей!
154
Ген високо в синім небі
17
Ген за Сибіром вітер віє
25
Ген понад річкою хмари
91
Ген ромашка розцвіла
143
Ген там, над води сивого Славути
86
Гетьте, думи, ви хмари осінні!
14, 47,
123, 271
Гиля, гиля, сірі гуси на тихую воду
5
Гіркий присмак літа з полиновим
цвітом
66
Гірш, ніж киця лапою
169
Глибока кирниця глибоко копана
7
Гляну в небо синє — заздрощі беруть
67
Глянь: відвозять коники
170
Гляньте, люди
174
Гном у лісі проживав
169
Гнуться сосни
164
Говори, говори, що ти любиш мене
135
Говорят, что снег — как вата
79
Го-го-го, коза, го-го-го, сіра
21
Года уходят словно листья
117
Года уходят, так немного
80
Години й дні неумолимо
56
Годі, діти, спати час
164
Годі нам голубить
183
Годі, ручки-рученята
149
Годы проносятся быстро
103
Годы прошли незаметно
120

Голови схиліть, і серця, і квіти
70
Голуб на черешні, голуб та на вишні
4
Голубі фіалки в лісі назбираю
64
Гомоніла Україна, виглядала
свого сина
84
Гоп ші-ді, рі-ді, Марічко, люблю тя
4
Гоп-гоп-гопачок
145
Горами крутило і трусило
118
Горе тій чайці, горе тій небозі
5, 27
Горечь поражений и потерь
74
Горит румянцем алый цвет и опадает
79
Горит фонарик на крыле
83
Горіла свічка на вікні
129
Горобець приніс пір'їнку
164
Город городити, тернєчком тернити
6
Город детства, друзей
94
Город дорогой
103
Город дружбы, город славы
88
Город наш — столица южная
103
Город Харьков, Сумская сорок
94
Горы в дымке снеговой
67
Господи, Господи, Иисусе
50
Господь Бог предвічний нині
нам явився
34
Господь Всевишній. Він єдиний
в світі
179
Господь дав нам вихідний
179
Готові до нової ери
70
Градом льет соленый пот
129
Грає маревом небо ласкаве
133
Грає море зелене
58, 72, 97, 144
Грає, плаче гітара, гітаронька
88
Грають бджоли і джмелі
178
Грають музики весільну, святкову
84
Гремит девятый вал
93
Гримів жорстокий і смертельний бій
65
Гримлять вози, од пилу й тлуму сірі
118
Гримлять оркестри, сонце в небі сяє
70
Грізно гримав грім весняний
149
Грянув дзвін, грянув дві,
задзвонили дзвони
25
Губи твої медові
84
Гуде вітер в широкому полі
133
Гуляє вся родина, гуляє все село
62
Гуси в далекий вирій летіли
72
Гуси-гусенята
180, 273
Густий туман над річкою упав
87
Да шумлять верби в кінці греблі
5
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Да-ба-даб
Давай с тобою помолчим
Давно, давно відплакали вдовиці
Давно те минуло, як мала дитина
Давно, що на деревах
Дай, Боже, нам своєї сили
Дай, Вкраїно-мати, солов'їну душу
Дай їм, Боже, здоров'ячко
Дайте мені, мамо
Дайте ми горівки
Дала мати рушник, де троянд
пелюстки
Далеко за обрій... і змахують
крильми
Далеко рідна біла хата
Дам я яловицю, дам я яловицю
Дан старт
Дар нині пребогатий із неба зійшов
Дарує день мені на спомин
Даруй нам, Боже, маленьким дітям
Дарую я тобі, Оксано
Дахи пригріло сонце
Два веселі котки
Два голуби літають в небесах
Два дивних вірних два дружки —
собака і гусак
Два крила — моя пісня, водограєм
ти граєш
Два півники на току
Два роки, два роки я буду солдатом
Два славних лицаря пішли
Две с половиной тысячи лет
Дві Матері у кожного із нас
Дві подружки, дві сестрички
Двори стоять у хуртовині айстр
Де б ти не жив — живи!
Де б я не жив, куди б не йшов
Де б я не ходила, де б я не була
Де берізки одбігли од гаю
Де біля моря гуляють двоє
Де весною розквіта вишневий сад
Де ви, дні матусиної ласки
Де ж ті фіявочки що пахучо цвили
Де збручанські береги
Де зелена грядка
Де зелені хмари яворів
Де калини цвіт білий
Де каштани об бруківку розбиваються
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207
74
144
144
73
209
168
20
66
24
80
123
70
4
83
11
146
171
111
43
182
182
178
92
148
118
153
94
165
273
128
154
124
24
106
70
156
88
6
69
273
189
306
62

Де легіт колише хліба
65
Де мені взяти
88
Де над Бугом буяє весна
129
Де Поділля чарівне
69
Де рідне Полісся чарує красою
114
Де ромашка серед луків у танок стає
88
Де синії гори
58, 72
Де синіми бужорами
123
Де схилилися берізки
162
Де твоя могила, любий тату?
65
Де ти білочка живеш?
147
Де ти згасла, зоре ясна, з якої пори
37
Де ти літаєш, милий лелеко?
92
Де трави цвітуть навесні
62
Де узяла ти кольору такого
80
Де Харків, а де Львів в когорті
поїздів
111
Де ще є така краса у світ
88
Де я в світі не бував
87
Де я зустрів кохання миле
116
Де явір край дороги
186
Девушки, как ягодки красивы
75
Дело к осени идет
74
День весняний
189
День згаса за обрієм
40, 72
День и ночь гул моторов слышен
83
День народження — то свято,
ждем завжди його приліт
115
День отлета, день прилета
83
День Победы, как он был
от нас далек
290
День проходить, ніч приносить
101
День рождения, день рождения
148
День травневий, день весняний
148
День у квітні довше сонцем квітне 163
Деревенская улочка. Под горой
94
Десна моя сріблом
88
Десь далеко в лісі темнім
177, 180
Десь далеко, там над нами
113
Десь із лісу, із якогось пралісу
89
Десь ладком до ладу
169, 178
Десь мелодія тихо в синіх
плесах зітха
80
Десь море-океан чекає
179
Десь муза співу змахує крильми
169
Десь на краю дитинства
186
Десь на тому далекому березі
115
Десь там, десь там, десь там
156

Десь там осінь за горами
163
Десь тут була подоляночка
23
Джерельні очі у землі
146
Джміль настроїв контрабас,
коник — скрипку нову
115
Джура, юний козаченько
145
Дзвенить дзвінок веселий
189
Дзвінок останній пролунав
122
Дзвіночок дзвонить: дзень,
дзень, дзень!
173
Дзвони задзвонили
168
Дзвоник кличе
73
Дзвонять дзвони Великодня
148
Дзвонять таємниче
178
Дзень, дзень, дзень, дзень
подолянчику
6
Дзінь-дзілінь!
73
Дзьоб, дзьоб, дзьобка маленька
5
Дивизия геройская
83
Дивиться красень у вічну Десну
87
Дивлюсь, аж світає
56
Дивлюсь вслід я закоханій парі
82
Дивлюсь я на небо та й думку
гадаю
8, 27
Дивная новина: нині
Діва Сина
2, 11-13, 25, 34
Диво-ніч зійшла до хати
164
Дими кошлаті застеляли днину
106
Дин, дон, дили, дон!
273
Дитинства дні, як сонця промінці
143
Дитинство починається
146
Дитинство пригадала, пісні,
які співала
81
Діва Марія церкву строїла, радуйся
11
Дівка в коморі, а коса надворі
169
Дівчинка із крейдою в руці
149
Дівчино, чи знаєш, як ти схвилювала
51
Дівчино-малино, червона калино
6
Дівчино-рибчино, не бав мене
24
Дівчину вродливу юнак покохав
56
Дід Мороз малює знову
178
Дід Мороз раненько встав
148
Діду мій, дідусю
155
Ділі-ділі-дінь, прийшов Петрушка
143
Ділінь, ділінь, ділінь
132
Діточки мої, горенько мені з вами
27
Для Іванка та Іванки
149
Днесь поюще, купно іграймо
25, 34

Дні веселі, дзвінкі, бо для кожного
любі
Дні і ночі шумлять
Дні осінні ідуть за днями
Дніпро реве, тремтить
Дніпром через шлюзи пливіте у море
Дніпропетровський університет —
моя газета
Дня суєтливість буденну
До Австралії рушаю
До бабусі я іду
До вікна мойого
До гаю, до гаю
До землі прихилились лелеки
До мого вікна
До побачення наш любий, милий,
добрий Дід Мороз!
До Сахалина мой прадед ехал
До свиданья, родная земля
До ставочка, до ставочка
До Тебе, Пресвята, з квітками ідем
До церковці ішла, як ружа червена
Добра ніч, матусю мила!
Добридень, тату, сивий мій пророче
Добрий вечір вам
Добрий вечір вам у дім
Добрий вечір, вам! Чи ви раді нам?
Добрий вечір, дівчино, куди йдеш?

169
96
114
131
86
120
109
149
158
135
5
69
163
56
83
83
273
49
27
163
89
11
165
36
7,
135
173
161

Добрий вечір, лисонько
Добрий вечір, лисонько, куди йдеш?
Добрий вечір тобі, пане
господарю. Радуйся!
25, 175
Добрий день вам, люди, на землі
146
Добрий день! Ми вас ждем!
173
Добрий день, моя любове
84
Добрий Янголе крилатий
165
Доброго дня, рідна земля
84
Довбушеві гори — золоті комори
118
Довго я уже блукаю
291
Догорает последний костер
120
Догорає калина на вітрі
вчорашньої слави
109
Догорала зоря
107
Догорають в саду, догорають
в саду маргаритки
109
Додолу, віточки, додолу
25
Дождевая радуга — мостик над рекой
92
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Дождливым вечером, вечером,
вечером
83
Дождь за рекой грибов наобещал
119
Доля музиканта барвами багата
115
Домик над рекой, вишня у плетня
83
Домівка, і сад, і діброва
109
Дон, дон, дон
41
Дорога хресна вже готова
130
Дороги іншої не треба
21, 290
Дороги наши никогда уж
не сойдутся
103
Доручила мені мати
148
Дочекаюсь я неділі
35
Дощ, змиваючи колишнє
88
Дощик землю поливав
149
Дощик не хоче вщухати
77, 78
Дощик сіється дрібненько
63
Дощику, ти мій коханий
105
Древняя церковь стоит на холме
129
Дрімай-дрімай-дрімайло
177
Дружба віддана не зламається 161, 175
Дружба і слово — тепла розмова
176
Друже, пам'ятай, як гриміли гармати
43
Друзья, без любви я давно
уж страдаю
92
Друзья мои, заимодавцы!
102
Дугою зігнута лозина
145
Ду-ду, ду-ду, дудочка!
162
Дуже гарну парасольку
154
Думала забувся назавжди
306
Дух Святий витає, нас охороняє
167
Душа моя підноситься над світом
49
Душа поета — доля народу
84
Душа прийшла скупатися в любові 306
Дым от сигарет, камера и свет
280-81
Дымилась роща под горою
290
Дымок над полем летным
83
Дятел в лісі на соснині
147
Дятел дерево довбе
180
Если друг оказался вдруг
97
Если однажды горячее солнце
280-81
Есть женщина на белом свете
103
Ех, дороги
43
Еще в полях белеет снег
290
Еще звоню тебе — хочу твой голос
слышать
79
Еще кругом лежат снега
77
Еще мерцали над аллеями
119
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Еще не осень, только лето
103
Еще февраль, еще мороз
94
Є багато країн на землі
148
Є в Керелівськім степу криниця
116
Є в мене песик гарний, симпатичний
158
Є в нашій мові прекрасні звертання
174
Є в Романа у руці
177
Є, дітки, матуся
180
Є земля з високими мостами
107
Є земля солов'їна на світі
115
Є і нам про що згадати
290
Є країна дивовижних мрій
175, 289
Є на світі Дніпро
56
Є на світі місце дороге
49
Є на світі різне лихо, що до часу
сидить тихо
71
Є село на Вкраїні, там, де клени
ростуть
51
Є у мене в дитсадочку іграшка
любима
156
Є у мене вишиванка
62
Є у мене дім, одіж і авто
109
Є у мене донечка, донечка
177
Є у мене подруга Софійка
154
Є у мене свої лелечата
84
Є у світі негаснучі зорі
133
Єсть ім'я жіноче, м'яке і ясне
144
Жабенята при зорі
162
Жабенятко я зелене
291
Жайворонку
178
Жалі мої, жалі, великі, не малі
21
Жахливий сон. Я в нім втрачаю Вас
110
Жду і жду — й ніяк діждатись
163
Желтый листик кружит
148
Женчичок-бренчичок вилітає
5, 8,
20, 22, 23, 27, 143
Жив малий Богданчик
149
Жив, не ївши-пивши він, — все
любов шукав
115
Жив у Африці далекій
149
Живе вічно в історії слави
133
Живе з дитинства в мене в жилах
116
Живе у небі зірка Україна
109
Живем на матушке Земле
83
Живемо біля Чорного моря
70
Живет, как будто незаметно, с нами
171
Живи в віках під мирним небом синім
88
Живи у століттях, мій вузе медичний
132

Живи, Україно, живи для краси 47, 146
Живи, Україно! Твій шлях вже
неспинний
111
Животворний і Всесильний
49
Живою казкою
96, 124
Живу в селі, селянка я
134
Живу для тебе у музиці й слові
63
Живым поверка. Павшим слава
171
Жизнь похожа порой на смешную
пародию
74
Жила Україна, не знаючи горя
63
Жила-була царівна
15
Жила-була царівна, царівна
23, 24
Жили в одній квартирі
143, 161, 171
Жили на світі семеро гномів
154
Жити побожно, правдиво
167
Жито, мамцю, жито, мамцю,
жито не полова
25
Жито, мати, жито, мати
4
Життя біжить стрімким потоком
129
Життя в альма-матір описуй сміливо 120
Життя відміряно роками
69
Життя іде і все без коректур,
і час летить, не стримує галопу
115
Життя митця — тернистий шлях
115
Життя сумним здалось мені
113
Життя чернече — твоя доля
130
Жить и верить — это замечательно! 83
Жінко моя, щебетушечка, скажи
мені правду, моя душечка
58
Жовтіє листя в вересні
160
Жу, жу, жу!
150
Жук літає
150
Жук-жученко — сажотрус
173
Журавель-дивак для жабки
149
Журавлик из прошлого. Печали мои
117
Журавлі ключами в вирій відлітали
65
Журилась під осінь малесенька жабка
21
Журо моя, журо, то'с мня зажурила
25
З барабаном ходить кролик
151
З барвистих квітів рідної землі
62
З блакитного неба
178
З вирію стомлена птаха
98
З високих сивих Апеннін зійшла
заквітчана весна
71
З Вифлеєму по всім світі
144
З давнини до нас Січ промовля
133
З давніх-давен
167

З далеких світів я вернувсь посивілий
24
З далекого краю
40
З дитинства море я люблю
147
З дитячих літ пречистих, мов
криниця
122
З дідусем ми друзі, кожен зна!
62
З душею ангела і серцем Паганіні
154
З ковпачком на голові
151
З мужністю Богдана міцніли Черкаси
84
З надвечірніх заграв, з молодої роси 47
З неба дощик накрапає
176
З неба зірка в нічку впала
113
З неба линуть зірочки
148, 273
З неба падають сніжинки
150
З незапам'ятних днів
98
З нетерпінням я чекаю
165
З Новим вас, люди, роком
132
З Новим роком друзів ми вітаєм
100, 161
З Полтавського бою розбитий
гетьман
159
З променем сонця, з росою-сльозою 84
З тобою вдвох по стежці йдемо
128
З тобою, як ми покохались
111
За борами бори
62
За буквою букву
155
За веселковим, за небокраєм
174
За вікном
67
За вікном на гілочці калини
голубок з голубкою сидить
80
За вікном снігопад — білий
вісник зими
80
За вікном сніжок летить
163
За віконцем вітер
186
За віконцем пісенька
169
За віконцем сон-дрімота
164
За віщо посварилися
163
За ворітечка льон, льон
25
За все, что было между нами
112
За горами, за долами
83
За горизонтом дремлет время
103
За городом качки пливуть,
каченята крячуть
5
За Дунаєм, за Дунаєм
4
За літом осінь поспіша
271
За лугами, біля броду
178
За містом недалечко
111
За моїм вікном — парк у подиві
67
За морем і за лісом, і за хмарами
124
261

За морями, за далекими
129
За печкою поет сверчок…
184
За рікою Тисою
123
За руку в перший клас
84
За світ встали козаченьки
16, 174
За селом в долині
167
За селом широким у травневі свята
72
За сирно козаки ставали
145
За твоїм веселим гаєм
271
За туманом прячет утро
79
За эти годы было все
120
Заалела полоса зари
77
Заалелся ярким пламенем
120
Забавлянка у Маринки
169
Забажалось якось Півню
189
Забіліли степи, забіліли,
а в дібровах сумують дуби
115
Заблукав в траві високій
148
Заблукав високо лелека
107
Забота у нас простая
83
Забудеш ти мої слова, забуду
я твої слова
108
Завертівся сніг лапатий
154
Заветной мечтою
153
Завидная судьба карандаша
99
Завії відшуміли
43
Завірюха сніжно-біла
149
Завітав нам деньок
105
Завітайте до нас навесні
24
Завітайте у Тальне
84
Завітала осінь
184
Зав'язала баба Устя
178
Загадка есть в начале сентября
95
Заглядає в вікно туман осінній
51
Заглядає у віконце
73
Заграли сурми вранці у похід
70
Загриміли всі гармати не перестаючи
51
Загубила скрипка пісню про кохання
84
Загубилось дитинство в зелених
житах
129
Задержка рейса Рига — Москва
до шести утра
83
Задивилось небо синьооке
69
Задремали звезды
43
Задумчиво стоят густые травы
76
Зажги фонарь, душа, смотря
в чужие лица
119
Зажгу свечу и, сидя в полумраке
120
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Зажигает вечер праздничные свечи 100
Зажурився Сніговик
149
Зажурилась Україна, що нігде прожити
5
Зажурились галичанки через тую зміну
7
Зажурились журавлята
157
Зажурилось небо синє
149
Заинька по сенечкам гуляй, погуляй!
184
Заинька-зайка…
184
Заїньку та за головоньку!
5, 21
Зайди, куме дорогий
56
Займусь від щастя у твоїх обіймах
115
Зайчику, зайчику, мій братчику
5
Закат багряный догорает
92
Заквітчалось намисто
69
Закинув плащ, с гитарой под рукою
102
Закінчено школу, утерто сльозу
84
Закінчились уроки, біжу мерщій
додому
88
Заклинаю тебе я любов'ю
84
Закончилось чудесное лето
171
Закончился концерт нашей
"Гармонии"
103
Закохалась в однокласника
84
Закохана у синь річкових плес
129
Закривайтесь, очі
164
Закружила, заветрила белоснежная
зима
92
Закрутится, завертится
306
Закувала зозуленька в зеленому гаю 51
Закувала зозуленька в зеленому лузі
306
Закувала зозуленька в лузі
40, 72
Закувала зозуленька, закувала
5
Залетів у садок
150
Залунай, веснянко
40
Замело шляхи, замело стежки
108
Замів сліди мого дитинства сніг
63
Замріявсь я
91
Занадився журавель, журавель 143, 174
Запалим свічечку, запалим
89
Запалю я свічечку коло вівтаря
155
Запам'ятати кожен день буття
120
Запашна квіткова повінь червня
80
Запел баян у музыканта
92
Запитаймо себе: хто і звідки ми є
59
Запитала бабцю Настя
155
Запитала я у сонця
155
Запитали ми лелеку
149
Заплету віночок
57

Заправлены в планшеты
83
Запретный плод. И горек он, и сладок
74
Запрошу у гості я ніченьку
73
Зарею осени взошла
117
Заросла бур'яном стежка край дороги
82
Зарум'янилися щічки
165
Засвітились на ялині
148
Засвітило сонечко
88
Засвічу тиху свічку надії, попрошу
у небес доброти
115
Засина моя рідненька
164
Засиніли гори, затекли тумани
108, 182
Засмутилася калина, осипає цвіт
273
Заснула натомлена
164
Заснули мальви біля хати
290
Заснуло сонце за Десною
91
Заспіваємо пісеньку хвацьку
133
Заспіваємо про нову
134
Заспівай, дитино мила
157
Заспівай мені, але тільки про весни
47
Заспівай мені, мамо, співанку
129
Заспівали солов'ї, розпустилися гаї 156
Заспівали трембіти
67
Засяяло сонечко
154
Затихает, засыпает шумный город
120
Затихла ніч, а ми удвох
84
Затишно і світло в українській хаті 167
Затьмарило очі щастя, у небо
несли вітрила
108
Затягнуло небо синім оксамитом
80
Заходить до хати зоря-зоряниця
161
Зацвіла знов яблунька в моїм саду
82
Зацвіла калина в лузі, зацвіла
87
Зацвіла під хатою
161
Зацвіла ружа край вікна
4
Зацвіла черемха
78
Зацвіли мої айстри
84
Зацвітає калина
171
Зацвітають пишним цвітом
69
Зацвіте у полі материнка
88
Зацілуй ти мене, милий мій
84
Зачаруй мене своєю мовою
103
Зачекай на мене, любий
123
Зачем Вы мучите меня
112
Зачем сказали, что согласны?
74
Зачем ты, разнощик, на окна
глядишь
102
Зачепилось літо за шипшину
89

Зачерпну я у долоні
175
Зашумели дубравы зеленым ковром 83
Зашуміло наше поле
105
Защебетала сива ластівка в тім дворі 21
Збунтувавсь під корою березовий сік
96
Зваться студентом — значит
120
Звезды в степи
83
Звезды на небе, месяц в окошке
120
Звезды справа. Звезды слева
83
Звели дороги нас з тобою
84
Звеличмо нині першого Адама
32
Звертаюсь до Тебе, Пречистая Діво 209
Звеселило сонечко села
146
Звізда велика, дерев'яна
163, 165
Звонять звони, трублять труби
11
Звук из-под клавиш и смычков
119
Згадаєш, Марусю, перший день —
понеділок
17
Згадай мене у тихий вечір
80
Згадаю місто ріднеє
88
Згасає жовтень, а у нас в саду
115
Згасає літо. Вранішні тумани
128
Згіркли веселі печалі
107
Згубило літечко підкову
108
Здається, вчора це було
129
Здалека чорніла Канівка-село
69
Здесь шумит листвою ива над водою
112
Здивувався страус Ему
149
Здолавши віками карбований час
165
Здолавши тенета хижацькі
65
Здоров беспечный весельчак
102
Здоровенькі будьмо! Вип'єм на коня!
62
Здравствуй, альма-матер, здравствуй
103
Здрастуй, мій сонячний краю
96
Зелений травень свято нам приніс
70
Зелене листя, білі каштани
16, 24
Зелені верби та кіоски
89
Зелені очі, ніби рута-м'ята
84
Зелені свята в зелені
111
Зелен-травами закосичена
98
Зеленый ветер юга
43
Земле наймиліша
65
Земле ти наша священна!
65
Землю літню ніч голубить
306
Земля батьків — моя проста колиска
107
Земля білою ковдрою вкрита
156
Земля в иллюминаторе
83
Земля важка, земля важка
21
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Земля жива. Земля жива
146
Земля і Сонце, Сонце і Земля
80
Земля моя, мій милий рідний краю 133
Земля нам дарує, красу пропонує
116
Земля подільська — рідна, квітуча 306
Земля раптово розцвіла
113
Земними соками налита
169
Зима над землей распластала
171
Зима така ніжна, зима білосніжна
84
Зима уж на пороге — нам
подводить итоги
92
Зимонько-голубонько, ніжна краса 148
Зимо-чарівнице
148, 161
Зі сходу сонця, зі сходу сонця
три царі ідуть
36
Зів'яли квіти навесні зморожені
вітрами
51
Зійшов, зійшов ясний місяць
в нові ворота
5
Зійшла зоря, вставайте, люди
17
Зійшов ясен місяць з-за хмари
25
Зіронька сяє в нічку, у темну
123
Зірочки грайливо в небі сяють
169
Злетіли роки страшні буремні
69
Зловили зайця в кусту
25
Змахнув би крилами
84
Зморені зорі на небі поволі
103
Знає лиску весь наш ліс
148
Знайди, друже, вільний час
179
Знайоме всім слово "дорога"
83
Знайшла тебе на лісовій стежині
180
Знаю
107
Знаю: у ніч горобину
107
Знають родичі й сусіди
158
Знають хлопчики й дівчатка
149
Зневіри й болю хвилі перейду 108, 182
Знов до тебе вертаюся, школо
129
Знов дорога повела
62
Знов зозулі голос чути в лісі
16
Знов лечу до тебе у ві сні
277
Знов на дворі дощик накрапає
148
Знов прийшла до нас зима
175
Знов приходить призначений час
109
Знов сади цвітуть, зеленіють сходи
24
Знов у школі продзвенить
останній дзвоник
81, 156
Знову батькові ніч, як безодня
80
Знову душа в сітях гріха
49
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Знову зацвіли волошки в житі
116
Знову зимово
154
Знову нам насниться наше рідне поле 121
Знову наснилось дитинство
57, 72, 97
Знову покликав у школу
84
Знову прилинув з теплими днями
72
Знову сонце ласкаве промінь
свій посилає
109
Знову ті ночі такі прозорі
155
Знову травень квітами встеляє 171, 189
Зночі зморені нищівно
89
Зовет нас звездная дорога
83
Зовет нас небо постоянно
83
Зовсім чужі ми знов зустрілись
82
Зовут в полет огни аэродрома
83
Зодягнувся гай у зелені шати
114
Зозуленька прилетіла
189
Золотая пора за собой позвала
120
Золотим весіллям називають
80
Золотистая, лунная грива
117
Золото моих волос
119
Золото пшениці принесло нам літо 134
Золотые отметины осень
76
Золотые, словно свечки
119
Зоре вечірняя, скоріше погасай
25
Зорепад
63
Зорепадом летять роки
289
Зорі в небі цвіли
72, 124
Зорі дарунок — білий світ
152
Зорі меркнуть і гаснуть
56
Зорі на небі, роса під ногами
82
Зорі-намистинки
164
Зорю кохання і любові запали
81
Зоря купається в Десні
62
Зоря устає вишнева
57
Зоря-провідниця по небу ходила
49
Зошити в клітиночку
152
Зранку визирну в віконце
175
Зранку муркає на ганку
164
Зродився ти, Каневе з волі Господньої
56
Зродився ти, Києве з волі Господньої
56
Зрозумій
84
Зростала калина, зростала дівчина
82
Зростають хлопчики, синочки ясноокі
62
Зульфия, ты моя Зульфия
111
Зум-зум-зум!
161
Зупиніться, люди, на хвилинку
84
Зустрів я не шукаючи
289

Зустрілись ми зовсім випадково
114
Зустрічали Новий рік
113
И в осенний день погожий
171
И вот простился я с родными
56
И на коленях я готов стоять
88
И снова машина на взлете
83
И я на Волгу пойду с зарей
117
Идет студенческое лето
120
Идут с войны домой солдаты
80
Иже херувимы
174
Из города бежать
119
Из моря смотрит островок
290
Из тумана, как из сказки, вышел лес 94
Из-за гор и леса
43
Излом реки, тропинка, стрекоза
74
Их восемь, нас двое, расклад
перед боем
83
І барвінком, і рутою
169
І в негоди час окриляє нас
81
І весело, і сердито
154, 171
І вже забув, як творяться дива
108
І вітер не віє, трави не колише
8
І вперше, і вдруге, і в тисячний раз 155
І журяться берізки без причини
118
І забринить струна
103
І знов до нас прийшла весна
63
І знов до тебе думка лине…
88
І знов зима, і вітер сніжний віє
107
І знову вечір спогади приносить
109
І знову все на повні груди
165
І знову рік промайнув, і знову
рік настає
174
І куті несе з узваром
43
І лід тріщить, і дощ плющить
25
І наїмось, нап'ємось
27
І настане ранок
306
І не просто сказати кохана
306
І нехай зимова стужа
147
І ось канікули, яких ми так чекали
73
І підслухали зорі і трави
57
І січку різав, і сіно микав
4
І стрункий, і смуглявий
135
І сяк добре, і так добре, як жінка
миленька
25
І тихая хатиночка
131
І тоді, як сніг довкола
290
І тополь чарівна окраса
124
І шовкові трави
176

І шумить, і гуде, дрібен дощик іде!
27
Іванку, Іванку, купи ми рум'янку
212
Іграшковий човен відпливає
190
Іде мужик з поля ледве хитаючи
25
Ідемо стежками Тараса
116
Ідуть роки, я вже співаю
133
Ідуть старенькі ветерани
63
Ідучи плаєм в гори
65
Із гілочки сопілочку
162
Із горбочка на долину
149
Із городу на подвір'я
173
Із дня на день здоров'я моє в'яне
25
Із долини на горбок
164
Із душі цілої, із всього
серденька
175, 289
Із золотом сонця, в розсипаних косах
71
Із крамниці дві ворони
169
Із криниці степової
120
Із ранку аж до ночі
182
Із рідного краю до краю чужого
113
Із-за гори, да вітер та й повіває
21
Із-за гори кам'яної
24
Із-за гори сніжок летить
5
Із-за лісу сонце сходить, кида
промінь на поля
87
Із-за річки щораз
143
Ім'я нашій сонячній столиці
160
Інертний в мами син Іванко
169
Ірод цар за Христом ганявся
55
Ірод цар за Христом гнався
11
Ісус народився, Син Бога
113
Ісус Христос — Син Божий
145
Ісусе, це в твоїй природі
130
Ішли в поле женці жати
23
Ішли дівки через двір, через двір
5
Ішли тріє царі де Христос родився
36
Ішли хлопці з ярмарку додому
25
Ішов він до дівчини
71
Ішов Дідух дорогою. Рано-рано!
189
Ішов Ісус хреститися
12, 13
Ішов козак без ліс, без ліщину
5, 58
Ішов козак полем, з дороженьки збився 25
Ішов Семен, ішов Семен у поле орати
25
Ішов чумак, ішов чумак з Дону
20
Їде, їде Жельман, їде, їде єго брат
6
Їде, їде Зельман, їде, їде його брат
15
Їде козак дорогою, на подвір'я ступає
51
Їде поїзд серед ночі
111
Їду, їду, батіжком
173
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Їжаки, їжаки
148
Їх видимо-невидимо
160
Їхав козак з коршми п'яний
25
Їхали козаки із Дону додому
16, 24
Їхали козаченьки степом долиною
60
Йа дьикови дам, дам сивого коня
26
Йа на церкві хрест, хрест, на
дзвіниці зірка
26
Йдемо колядувати до Вашої хати!
21
Йду за село на роздолля
146
Йду полями чистими
123
Йосафато, із тобою
130
Йосафато, Йосафато
130
Йшло дівчатко по льоду
143
Йшло телятко в білу цятку
149
Йшов мороз, сердився дуже
149
К дальним звездам летели герои
83
Каждый в жизни мечтательно
83
Каждый день уносят птицы на
закат за годом год
83
Кажуть всі, що я красива
183
Кажуть люди, якщо дочка
155
Кажуть мама й тато
73
Кажуть час легенд давно минув
132
Кажуть, що лелеки безголосі!
91
Кажуть, що один з кротів
154
Казав мені бригадир йти у поле жати
17
Казав мені муж, мій чоловік
25
Казали дівчата, шо ми файно стоїть
4
Казку моря мені розказали
70
Как безмерно оно, притяженье Земли
83
Как в любви признание
77
Как дела твои, дружище Мимино?
83
Как зима на меня не старалась
74
Как ласки любимой, пусть мне
приснится
76
Как мы счастливы, что мы войны
не знаем
156
Как прекрасно нынче лето
74
Как птица, ночь летит над
космодромом
83
Как хорошо в лесу под осень
119
Калина в лузі розгорнула віти
115
Калина червона
70
Калино весела
161-62
Калино-малино, чого в лузі стоїш?
25
Кап, кап, кап, кап
143
Капає, капає дощик на цвіт
155
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Капелька с ладошки
77
Каравани птиць вдалені летять
144
Катерино, відчини-но, Катерино,
встань-но
4
Качечка я невеличка
184
Каштанами бульвары засыпает
103
Ква-ква-ква-ква, ква-ква
177-78
Квіти дарує ясна весна
43
Квітне поле в золотім намисті
51
Квітне, радіє земля
174
Квітнуть каштани й бузок
71
Квітнуть сади, квітнуть весняно
88
Квітучий край, дзвінке Поділля
69
Кедь ми прийшла карта нароковац
7
Київ златоглавий дивиться у далі
146
Ким ви будете, скажіть
ви нам, малята
147
Киця борщ собі варила
143
Киця плакала в куточку
176
Кінчився день, нічка іде
271
Кінь козацький — вірний друг
145
Кінь ногою землю бив
170
Клени вдягнули осінній наряд
147
Кленові листочки за вітром летять 273
Кличе сонце з хати мене в гори знов
123
Клубочок котиться
146
Ключнице райська, сяєво небес
49
Книжка — мудрий, добрий друг
151
Княгиня Ольга хрест цілує,
гріє молитвами сльозу
122
Ковалю, молодець!
173
Ковдра зелена
180
Когда в туман оденутся утесы
93
Когда весна дарила мне обятъя
79
Когда взамен метаниям
306
Когда вскипает море штормовое
93
Когда вы в жизни вежливы
171
Когда зима устанет где-то на полпути
83
Когда из родной Гаваны
254
Когда наступит день, когда
придет весна
95
Когда огни вдоль взлетной полосы
83
Когда они окружили дом
83
Когда солнце от нас
181
Когда ты поездом по Южной едешь 94
Когда утром встаю на рассвете
127
Когда я был любим, в восторгах,
в наслажденье
95

Когда я иду по переходу
94
Когда я пою о широком просторе… 97
Когда я уйду
103
Когда-нибудь (никто не знает даты) 93
Когда-нибудь я свой построю храм
74
Когда-то помню в детстве я
83
Когда-то средь шумного бала
254
Кого лиш нема тут
160
Кожаные куртки, брошенные в угол 83
Кожний вечір хлопці задивлялись
124
Кожний день ми встаєм
151
Кожний раз я у Львів приїжджаю
111
Кожному потрібні ті святині
190
Коза.., козаченьку, куди йдеш?
25
Козак від'їжджає, а дівчина плаче
24
Козак — душа широка, він любить
погулять
87
Козак з України додому вертав
24
Козак од'їжджає, дівчинонька плаче
7, 27
Козак перед боєм поправить стремена
25
Козака несуть і коня ведуть
5
Козацька доба — то є світла епоха 145
Козацька хай буде тут пісня
120
Козуню-любуню, пристань до мене 12,
13, 18
Колесом, колесом місяць в гору йде
5
Коли б ти знала мою тугу
116
Коли беремо в руки верболіз
59
Коли весною зацвіте
72, 96
Коли весняне сонечко
149
Коли відкриєш книжку
289
Коли всміхнеться сонечко зраненька
186
Коли ж мене ненька рядила в дорогу
121
Коли ж ти, мій милий, приїдеш?
4
Коли жита скосили в полі
116
Коли з рідної Гавани поплив
ти вдаль
101
Коли з-під снігу ранні квіти в лузі
169
Коли зраджують друзі
84
Коли їду до рідної хати
88
Коли мене спитають
123
Коли місяць виводить із неба
зірки на світанку
122
Коли на крилах ночі на землю
сон злетить
106
Коли на крилах ночі на землю
сон злетів
25
Коли на серці біль, розлука, гнів
165

Коли огорне душу й серце туга
108
Коли поблискує сльоза
108
Коли прийшло до нас чарівне літо
109
Коли свято в ріднім краї
127
Коли сідає сонце — надходить
темна ніч
277
Коли скроні твої посивіли
69
Коли сонце надвечір сідає
69
Коли сходить сонце, ховаються зорі
133
Коли ти спиш, я думаю про тебе
89
Коли хліба уже зібрали
116
Коли Христос родився і на світ
з'явився
11
Коли я в дорогу ішов по весні
80
Коли я сплю, вона не спить
157
Колисав мою колиску
60
Колисає літо спеку
148
Колисала мама тата
164
Колисала мати, сина колисала
115
Колись було поле — тепер облогує
24
Колись князів гучна столиця
163
Колись любов носила до нас листи
71
Коло вуха завірюха, а у вусі ярмарок
169
Коло мого порогу
121
Коло річки, коло броду, чумайда,
чумайда
25
Коло хати, коло хати вишні зацвіли
273
Колоситься у полі пшениця,
сяє сонцем хлібець на столі
81
Колышется, растет…
97
Кольорова в небі сяє
169
Коник, коник зелененький
182
Коні гарячі понад Десною
88
Коронує Ту перстом
49
Коротенькі ночі в травні
94
Коротка ніч тебе застала в полі
108
Косила нас чума усіх під корінь
98
Косять трави, свіжим сіном
116
Котик Мурчик верховодить, —
мяу-мяв!
149
Котилася бочечка дубовая
132
Котилася зірка та й із підвечірка
8
Котилася торба, з великого горба
169
Котилися вози з гори на долину
6, 25
Котить місяць десь здаля
69
Котить хвилі, мов легенди сиві
174
Котить хвилі наш Черемош
290
Кохана! Постій! Зупинися!
108
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Кохана, твої вуста наче запашні
гвоздички
Коханий, заспівай
Коханий і милий мій
Кохання — істина і суть,
що з вічності зорить
Кохання наше — найміцніше
Кохання — це журба моя в очах
Кошеня згубилось у траві
Країн у світі є багато
Край берези, край калини —
мій чудовий край
Край вікна любисток
Край дороги не рубай тополю…
Край дороги широкої
Край єдиний, серцю милий
Край мій коханий, край мій родючий
Край села, біля хат
Край села хатина
Край серця вечір носиш той
Край Тульчинський, мій рідний
вишневий
Край чарівний є на світі
Крамбамбули отцов наследство
Краплинка дощова на землю капнула
Красива і нарядна, як маковий цвіт
Красивей тебя нет, синьорина
Красний вечір, добрий вечір
Красуйся, віночку, з доби весняної
Кращого нема нічого в світі
Кращої від рідної мами я не знаю
Краю милий, тихі ріки
Краю мій! Шевченка Тараса земля
Кремлевские звезды рубином горят
Крилатий час
Крилаті коні
Криниченька, криниця
Крихітко моя маленька
Кришталева планета
Крізь літа зелені
Крізь тумани й роси
Крові пролито в битвах чимало!
Кроковеє колесо
Крокуємо ми радісно до школи
Кругом Мареноньки ходили дівоньки
Кругом Мариноньки
Кругом Мариноньки ходили дівоньки
Кругом такая белизна
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101
108
123
119
119
103
176
114
156
72
97
150
146
92
114
146
110
133
151
102
101
169
120
186
51
161
56
86
56
117
83
115
146
164
62
115
150
114
161
63
20
35
23
76

Кружится над Землей
117
Кружляє листя золотисте
306
Крутиться, крутиться кругла
старенька платівка
155
Кто в Артеке солнечном побывал
75
Кто в машине, кто пешком
306
Кто всех красивей и добрей?
148
Кто красивый, серый гладкий
148
Куди ведеш, крута стежино
133
Куди летять мої прекрасні роки?
115
Кудрявый май в цветы одел поляны 77
Ку-ку! Ку-ку! В гаї гучить
184
Ку-ку, ку-ку! Чути в ліску
24, 161
Кукуріку, півнику, куди йдеш?
21
Кульбабки сонячні, духмяні
92
Купався я у Волзі і Дунаї
98
Купив мені татко
150
Купила муха-цокотуха
180
Куплю собі булку, кільо мармуляди
4
Кури мої, кури, кури шкабатури
25
Кусты крушины белыми кораллами 77
Лагідно в батька на серці
56
Лазила мурашка тільки по землі
169
Ласка Божа пребагата
130
Ласкавий ніжний вітерець тихенько
шелестить
135
Ласкавих, ласкавих подруг
96
Ласкавії промені сонечка
88
Ластівко моя ти кароока
89
Лебеді милі, веляни білі
59
Лев, лев, левонько
273
Легенда про червоні паруси
70
Легко на сердце от песни веселой… 97
Лежать на городі гарбузи пузаті
178
Лелека знову з дому відлітає
121
Лелеки збираються в зграю
111
Лелеко, лелеко, літав ти далеко
175, 289
Летел он, легко над землею
скользя
83
Лети, моя думо, далеко від мене
25
Лети, моя пісне, як сокіл, за хмари
86
Лети наша пісне, сягни у безмежжя 123
Лети, щире слово, крилатая пісне
86
Летим не пассажирами
83
Летить галка через балку, літаючи
кряче
25
Летишь на восток, или мчишься
на запад
83

Летів, летів сокілонько через
вишньов сад
21
Летів орел, де берег зелененький
116
Летів пташок понад воду
24, 271
Летів труби сигнал крилатий
147
Летіла зозуля та й стала кувати
4, 21,
24, 175, 289
Летіла лелека з далекого краю
87
Летіли бджоли та й понад хату
25
Летіли лелеки за море далеко
80
Летіло три, летіло три
170
Летчик смелый, энергичный
83
Летчик соколом кружил
83
Летять, летять сніжиночки
189
Летять, мов хмаринки, у синьому
небі
133
Летять роки. Летять роки
63
Лине вечір з-за Дніпра
72, 162
Лине вечір над сивим Дніпром
83
Лине пісня чарівна над краєм
133
Лине струмочками
143
Линуть в вирій журавлі
173
Линуть дзвони від Софії
108, 182
Линуть, крутяться листочки
149
Липневий вечір прощався з рікою
72
Лист весной, как влажная ладонь
малыша
99
Лист кленовый, словно в колыбели
79
Листва покрыла золотом аллеи
80
Листик клена желтенькой ладошкой 76
Листопад, листопад, листопад
осенних листьев
117
Листопад. Чудова осінь, золота
81
Листя з лип і беріз осипається
150
Листя падає багряне
69
Листям шумить Володимирська гірка
72
Литіла зозуля з яру на долину
20
Лихие ветры метут поземку
94
Лицар наш Богун Іван
145
Лицо серьезно у ребят
93
Лиш надіну я віночок
148
Лиш раз буває нічка чарівна
161, 306
Лізе, лізе равлик по моріжку
148
Лілею я уквітчаю
106
Ліс задумався, завіяв
151
Ліс казковий — повно дива
113
Лісом дощик поблукав
148
Літа, наче дощ, підступають
67

Літа спливають хвилями ріки
109
Літневий дощ спіймав нас серед поля
64
Літнє сонце раннє золотить калину 116
Літній вечір зорями порошить
62
Літній жар уже погас
163
Літній ранок у тіньочку
149
Літо минулося, листя летить
173
Літо — наче дивний сон
67
Ллється і ллється, мов часу плинь
106
Ллється пісня, ллється пісня
журавлина
82, 156
Ловлю, мов ненароком, я
183
Ложку в чашці обертай
169
Лозовий кошик святом руки гріє
165
Лугом поміж квітами я іду 148, 162, 189
Лунають пісні над Тягинню
75
Луч солнца росинку вдруг поцеловал
77
Люба дівчино, кохана
115
Любим наше Чорне море
70
Любі українці, я до Вас звертаюсь
75
Любіть, діти Україну понад все!
158
Любіть Україну, як сонце любіть
59, 171
Люблю Борзну — це славне місто
88
Люблю весну, та хто її не любить
163
Люблю з дитинства серцем я
160
Люблю її, прекрасну Батьківщину
86
Люблю, коли все навпаки
169
Люблю колиску я свою
91
Люблю село, коли квітують вишні 146
Люблю Тебе я від літ
71
Люблю цей світ — прекрасний
і жорстокий
62
Люблю шальную я гитару
79
Люблю я осінні квіти
65
Люблю я Родину свою
77
Люблять сонечко пташки
189
Любов горить, сміється й плаче
89
Любов до Вітчизни на крилах
121
Любов прийшла до нас тоді
зненацька
124
Любов у нас була така красива
109
Любов як Бог, вона така свята
132
Любове, ти мій Львове, небо
волошкове
111
Любовь для меня — словно миг
ожидания
120
Любовь и надежда, и радость —
Россия!
104
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Любовь моя, тебя я отпускаю
120
Любушка! Любовь моя
117
Людей сьогодні у селі
180
Люди добре працювали
24
Лю-лі, лю-лі
148
Лю-лі, треба спать
135
Люлі-люлі, люлі-люлі
164, 182
Люлі, люлі, мій синочку
164
Лю-лю, лю-лю, мій синочку
134
Люляй, люляй, сину
274-75
Лютує січневий мороз
91
Лягає спати сонечко
62
Лялечку маленьку вмию я раненько
273
Мав я раз дівчиноньку чепурненьку
7,
8, 16, 24, 27, 144
Мав я раз дівчину, я її люблю
25
Майже як у букварику
56
Мак червоний між житами
212
Мала, людоньки, мороку
116
Мала мати доньку
24
Мала мати дочку, одну одиночку
27
Маленькая доченька
181
Маленьке мишенятко
73
Маленький комочек
170
Маленькі сіни, ясна світлиця
173
Малинові дзвони на Лаврській горі
88
Малые капельки точат скалу
77
Малюю синє море
148
Малята у мам на колінах
56
Мама двері відчиня
161, 254
Мама з полечка прийшла
150
Мама Катю колихала
149
Мама, мама — в цьому слові
світло дня
174
Мама моя дорогая, ночь за окном,
я не сплю
112
Мама тихо: "лю-лю-лю..."
158
Мама, это небыль
83
Мамина я доня, татусева зірочка
273
Мамо, добре що ти є
170
Мамо, люба! Глянь, як сяють
165
Мамо, мамо, мамо, мамо
148
Мамо, мамо, мамочко
151
Мамо, мамочка моя!
113
Мамо моя люба
148
Мамочко, ненько моя
65
Мандрувала моя кішка
177, 180
Мандрую літами
115
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Марина, Марина — ты цветик лесной
Марія Діва нам народила
Марія Діва нам породила
Марширує наша рота браво!
Матерь Божья пришла под Покров
нас взяла
Мати з любов'ю рушник вишивала
Мати сина колихала
Матінка-земля в нас одна єдина
Матусю, люба, ти — моя країна
Матуся рідненька вставала раненько
Мать у калитки сына ждет
Машталір — гінець козацький
Маю хустку вишивану на всі
штири роги
Маю я знайому
Медозбір весняний
Меж нами памяти туман
Между небом и землей
Мелодия звучит для тех, кто слышит
Мелочи жизни — мы так говорим
Мене в дитинстві вітер колихав
Мене війна веде все далі
Мене для світу породила
Мене життя навчило в трудний час
Мене звати водяний
Мене мати породила
Мене ріжуть, чи жують — то завжди
і сльози ллють
Мене учила ще малого мати
Мені в цій квітниці
Мені здається, ніби вдалині
Мені наснився чарівник
Мені наснилась наша рідна хата
Мені наснилась рідна хата
Мені наснилось
Мені приснився дивний сон: шепоче
осінь за вікном
Мені приснився сон, що
навкруги зима
Меня спросили с любопытством
Мерцішор
Место под березами
Метелики у травах, а осінь вдалині
Метель бесилась за окном
Метель кружится, заметая
Ми білії сніжиночки
Ми були на річці

68
36
11
65
120
19
24
62
169
150
93
145
6
111
169
83
143
74
103
72
96
32
96
150
25
169
107
150
72
84
98
186
84
81
109
117
107
112
71
74
120
161
148

Ми в небі народилися
100, 161
Ми вам співали щиро, з душею
98
Ми веселі і завзяті
162
Ми — веселі козачата
177
Ми вийшли з бездонних глибин
118
Ми від землі, від золотого поля
98
Ми всі українські спортсмени
160
Ми голубку голубили
15
Ми дзвіночки
163
Ми — дівчата, ми — внучата
67
Ми до школи поспішаєм
152
Ми є діти українські
163
Ми з тобою давно
72, 96
Ми з тобою знайомі давно
65
Ми з тобою, Тарасе, тепер живемо 115
Ми з тобою, як лебідь з водою
84
Ми зібрали урожай
189
Ми з-над Убеді, з-над ріки
88
Ми йшли до бою темненької
ночі
14, 25
Ми лісочком мандрували
149, 182
Ми любимо сонце і квіти
186
Ми маленькі козачата
273
Ми навчались в окопах сміливості
96
Ми не забудемо повік
83
Ми несем щедрівочку у будинки
273
Ми новорічну ніч разом з тобою
111
Ми палко кохались
120
Ми по зорях шляхи визначаємо
84
Ми побігли в лісочок
150
Ми працю любимо, що в творчість
перейшла
169
Ми прийшли до тебе, пане
господарю, до тебе, до тебе
36
Ми пройшли дні боротьби
151
Ми — радіоелектронна
70
Ми разом зібрались
130
Ми своїми вправними руками
161
Ми служим чесно рідній Україні
65
Ми служимо народу України
62
Ми спитали: — Качконіс
149
Ми співали... Не просто співали
89
Ми стоїм на берегах Славути
128
Ми таємно херувимів
56
Ми теплом землі зігріті
62
Ми у лісі і у лузі
174
Ми у тихий парк ходили
161, 254
Ми — хлопчики-молодчики
173

Ми ходили по землі, а "Курськ"
лежить на дні
84
Ми цього двора не минаємо, Святий
вечір!
36
Ми юнь держави України
59
Ми ялинку прикрасили і святково
вбрали зал
156
Миколаю святий
149
Мила голубка
126
Мила моя річенька — синьовода
Іченька
91
Мила Оксаночко, моє ти сонечко
84
Милі очі і посмішка дивна
80
Милі, чарівні слова
154, 174
Милу в гаю зустрічаю
113
Милуватися синім небом
103
Миновал почти век
94
Минуло більше сім століть
113
Минуло літо
106
Мир проснулся как ребенок…
97
Мирну працю і спокій народу
133
Мить чекання. А мороз аж синій
107
Михайлино, йди за Мною
130
Між високих скель і полонин
72
Між терни й ожини
65
Мій вусатий дід
174
Мій котик веселий
133
Мій край Луганський. Ясні ночі
78
Мій миленький, будемо
прощатись
135
Мій найкращий, любий слоник!
160
Мій пісенний зорепад
64
Мій світ — це простори
271
Мій телефон мовчить, чомусь
мовчить всі дні
81
Мій хороший, мій коханий
306
Містечок бачила чимало
115
Місто Березне — край дуже квітучий
92
Місто на схилах Есмані
80
Місто наше рідне! Величі простори
133
Місто повне листя
147
Місто слави і пісень
86
Місто спить, згасли вогні
212
Містом білим, новорічним,
жвавою ходою
165
Місяць в небі ясному
88
Місяць вже зійшов, золотий обруч
88
Місяць жовторогий
151
271

Місяць на небі, зіроньки сяють

4, 8,
16, 24, 27
Місяць повис над левадою
107
Місяць сріблив роси
101
Місяць ясно сіяв, тихе небо ясне
111
Місяцю-князю! Нічкою темною
271
Місяцю-місячку, світи на сю нічку
24
Місяцю-перекрою, зайди за комору 24
Мне грустно, потому что
я тебя люблю
254
Мне до боли знакомы кварталы
120
Мне постоянно стала сниться
74
Мне смерть! Так и есть!
97
Мне судьбой назначено
102
Мов білі морквинки ясні
169
Мов вогонь горить
146
Мов журавлі в далекі рейси
120
Мов олень той, що загнаний
в болото
14, 51
Мова кожного народу
146, 186
Мова — не полова, мова —
ненька слова
54
Мова, рідна мова — мова кольорова
115
Мово ж моя, мово
189
Мово рідна! Колискова
163
Мово рідна, світи в ріднім домі 21, 174
Моє босоноге дитинство
91
Моє село, до тебе я повернусь знов! 82
Моє Тальне — це не лише тальянка 98
Може, в житті хтось принаду
підкине…
97
Может быть, неплохо, что расстались 120
Может быть пора угомониться…
97
Может встреча совсем не случайна 112
Можна втратити все, але мати
Вітчизну
128
Мої лебеді-друзі, подаруйте ви крила
92
Мої очі у ніч задивились
111
Мої роки, мов ті теренові ягоди
129
Моїх батьків немає вже давно
132
Мокасини на ногах
149
Молода наша сила могутня
133
Молодая и спесивая
129
Молодик у небі пригорнув хмаринку
91
Молодість, обпалена війною
84
Море шумит, ветер гудит
75
Мою любовь, когда б ты знала
102
Моя вишнева Україно
121
272

Моя дочь — словно белая лебедь
67
Моя земля, мій любий краю!
75
Моя курочка помрій
160
Моя молитва нехай лине
271
Моя незабутня голубко, веселко
моя золота
132
Моя нене, рідна Україно
146
Моя пісенна Україна
78
Моя соборна, суверенна
121
Моя хатино, біла моя хато
80
Мріє кожная держава
56
Мріє моя, мріє, за зимовим сном
144
Мріє росточок
289
Мріє росточок явором стати
271
Мрії молодих — крилаті
70
Мрію я про дивні краї
154
Мрію я, як підросту
273
Мріють крилами з туману
лебеді рожеві
57, 103, 115
"Мрія" празднует свой юбилей
94
Музика, музика звідусіль луна
289
Музика, музика, музика
155
Музиченьки, грайте, не переставайте
20
Музыка, музыка всюду
нам слышна
171
Музыка разносится
94
Мчали козаченьки лугом, бережком
116
Мчали січові стрільці — соколи
189
Мчать роки дзвінким роздоллям
133
Мчить наш поїзд будівельний,
мчить не стишує ходи
62
Мчить супутник в сині далі
189
Мы, друзья, — перелетные птицы
83
Мы законы мирозданья
120
Мы знаем, ребята, зачем мы живем 171
Мы — летчики, мы — соколы
83
Мы любим мечтать о чуде
83
Мы объехали все континенты
83
Мы — первых корчагинцев внуки
120
Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью
83
Мы с ветром и морем
93
Мы с детства товарищ, дружили
83
Мы с праздником весенним
148
Мы с тобой живем десятки лет
129
Мы славу, славу природе поем
43
Мысли пытливой нашей полет
83
Мяв-мяв, ха-ха-ха
163

На блакитну неба скатертину
78
На Божому дворі три дерева росло
36
На вас, юначки й юнаки
86
На великій раді, котрій ми й не раді 183
На вершечку дуба Сойка
148
На веселих, на зелених
169
На взлет, снова сигнал на взлет
83
На високій той горі
84
На віконній шибі
154
На Вкраїні сумні свята
159
На восьмий день ім'я дали дитині
32
На вулиці віє метелиця
163
На галявині громи
149
На галяві дві квакушки
148
На галяву промінь
43
На гіллячках, на тоненьких
163
На горах квітли молоденькі сливи
123
На горбку коло хати
163
На горбочку біля річки
154
На горі сосна палала
35
На горішині в садочку
273
На городі буркун ягідок
не родить
4, 17, 26, 106
На городі зілє
24
На городі соняшник голову схилив 178
На городі тертиця, чогось старий
сердиться
4
На городі — чорна редька
4
На дворі стояло літо
109
На дне бокала одиночество.
До капли выпито вино
80
На долині потічок а горі вільха
6
На дорогах України ожеледиця
120
На дороги, на пороги і дашок
177-78
На Дунаєчку при беріжечку
11
На душе и легко и тревожно
83
На закате солнце спрячется
79
На затишному лужку
84
На зеленому лужку
150
На земле весь род людской…
97
На землі стежин немало
69
На зорі
184
На зорі, на зорі розквітає день
161
На канадських дорогах так тісно
155
На краю села хатина
4
На кульбабках шапки
177-78
На лавочці ближче сядь біля мене
101
На літаках крізь сніги й листопади 128

На лугу над речкой милой
83
На лужку бичок пасеться
149
На лужку-бережку вдалині
пасеться ко…
148
На лужок, на лужок ішов Сніжок
149
На майданчик не піду я
73
На мої долоні з неба зірка впала
115
На моїх воротях росте три смереки
6
На мокрім асфальті листя
67
На небесных дорогах России
83
На непорочний прапор України
163
На ніч якусь чи, може, й більше
89
На новії дібрівонці щось там за гук
15
На останнє молодіжне танго
106
На острові, на Хортиці
163
На оттаявшей полянке
148
На перехресті сильних почуттів
171, 174
На перроне вокзала
129
На першому уроці, на алгебрі якраз 171
На півдні і на півночі
62
На подвір'ї яблуня крислата
146
На потертой, чуть расстроенной
гитаре
119
На привокзальной площади
осталась суета
94
На причілку хати розгойдались віти 69
На прощання мені посміхнись,
моя зоре
108
На пяти веселых строчках танцевали
148
На ринку у містечку
131
На рідній, прекрасній землі
українській
115
На Різдво Христове ангел прилетів
11, 25
На ріці життя тихо меле млин часу 109
На річці Йордані тиха вода стояла
21
На роки і спомини багатий
118
На рыбалке у реки тянут
сети рыбаки
187
На світанку
72
На світанку мати сповивала сина
58
На світанку рано
143
На світанку світ цей білий
178
На Святвечір, красний вечір
163
На Святвечір у селі
149
На Січ жінок хоч не пускали
145
На Січі жило козацтво
145
На старім замку, там біля вежі
25
На столі — свята вечеря
165
273

На судьбу нелегкую злиться надо ль?
83
На тоненькій гілочці
148
На траву лягають тіні сині
77, 78
На Україні є містечко
115
На холмах у моря
93
На церквице хрестик на дзвільнице
стрілка
6
На цій воді, що вперто горне
118
На часах уже двенадцать без пяти
129
На Чесного хреста дзвони задзвонили
25
На шляху стоїть коза
169
На ялинці у дворі
149
Навала чорна сунула на нас
154
Наверное, мы не откроем секрета
83
Наверное, мы увидимся нескоро
83
Навесні, в березні тридцять 'осьмому
році
17
Навесні в садочку вишня розквітає
80
Навесні, коли цвітуть сади
129
Навздогін за вітром
150
Навіть на останнім рубежі
21, 97
Навколо біла тиша
132
Навколо все завіяло
65
Навчіть мене молитись, мамо
165
Нагадай собі, дівчино, як ти була
молода
25
Над аэродромом
83
Над білими крутими берегами
135
Над Бугом сонечко встає
161
Над Волгой и Днепром одно
и то же небо
93
Над городом погас закат
120
Над дніпровою сагою
51, 274-75
Над Дніпром нерівний бій
72
Над Дніпром широким, вільним
146
Над зелен-травами
164
Над землей зари полоска
79
Над землею ніч
72
Над лугами неозорими
72
Над миром вечерних видений
68
Над морем ветер тень несет
117
Над Москвой
117
Над поточком, над поточком
4
Над Прутом маячить місто
127
Над раскрытой книжкой рыжий чуб
торчал
79
Над рікою пливуть журавлині ключі
120
Над сивим Дніпром
84
274

Над стежкою широкою
Над Україною
Над Україною вітри оновлення
Над Україною, над журавлиною
Над Унавою тепле літо
Над широким лугом, та й понад
Десною
Над широким могутнім Дніпром
Надеяться не надо на волшебников
Надійшло
Надія, Надія, ти зоряна мрія
Надломлений безмежним горем
Надобраніч, матінко, бо вже їду
Називав її Дзвіночком
Назови меня ярким рассветом
Назустріч Богу йшов я крок
за кроком
Называют меня фантазерка,
в одиночестве это пришло
Наїхало сімсот бояр на мой двор
Найшла чорна хмара, а за нею — сива
Накину на плечі барвистий платок
Накрывал все под собою
Наливаймо, браття
Наливайте, браття,
кришталеві чаші
Наловили раків у річці козаки
Нам бабуся в подарунок
Нам вспомнится не раз та добрая
планета
Нам доля дарувала землю щедру
Нам доля не дозволила
в єдиній родині
Нам жизнь только раз и для
счастья дана
Нам з дитячих мрій
Нам завжди світять рідні маяки
Нам и покорять высоты
Нам осталось — любить и верить
Нам потрібно зовсім небагато
Нам птицы просигналили подъем
Нам радісні зорі віщують
Нам твоїх очей не обминути
Намело за літа, навіяло
Написати про тишу не просто
Напиши мені лист на сторінці
безмежного степу
Напиши мне, что дождь с утра
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Нарешті вже веснонька люба
прийшла
148
Нарешті вже зима прийшла
43
Нарешті й до Крутьок, усім на подив 116
Народе мій — твої діла
72
Народила в муках сина
84
Народились в краю, наче квіти в раю 182
Народом закипіла сорочинська земля
62
Нарядились клени
65
Нас было двенадцать верных друзей 83
Нас ваблять червоні вітрила
84
Нас з'єднала доля разом
127
Нас качая в колыбели
171
Нас море встречало лазурным
рассветом
74
Нас народила Україна, свята
Тарасова земля
84
Нас чума косила, голод-холод бив
115
Наснилося, що кличу вас
до танцю
274-75
Наставник — ієромонах
145
Наступает расставанье
148
Наступає чорна хмара на білую хмару
27
Наступив, наступив чорний віл
на ногу
25
Наступила в жизни осень
112
Насуплю я брови
161
Наталочко, ти кароокая
106
Натомився їжачок
148
Натомилось моє чекання
106
Натрудились, мамо, ваші руки
107
Натрудились ноженята
156
Натужно бубони горкочуть
128
Нахилилось небо, обняло за плечі
183
Наче біла пір'їнка, летиш ти
на крилах у долі
129
Наче квіточка в садочку
155
Наш Ванюша, хоть и мал
43
Наш Ведмідь учився в лісі
54
Наш заклад — гордість, пісні свято 133
Наш командир не хмурит брови
83
Наш корабель на якір став
70
Наш ледащо мудрий кіт
164
Наш пан Соколовський по городу ходе
6
Наш поважний світлофор
177
Наш Поліський краю сонячний
розмаю
88
Наш придеснянський синьоокий краю
62

Наш проектный родной институт
94
Наша мати, наша красна
24
Наша Настя — гречкоїд
149
Наша радість, наша втіха
88
Наша рідна студентська газета
120
Наша славна армія родилась
133
Нашей встречей случайной
120
Наші долі розминулися
88
Наші люди в високості
83
Наші світилочки, наші паняночки
5
Нашій Україні, наче тій царівні
146
Нашу перепілку
19
Нащо, нащо тобі питати
123
Не боюсь быть тобой нелюбимой
119
Не будемо спати, плакати, ридати
25
Не відкидайте, люди, Бога!
88
Не дай мне, Бог, стрелять в друзей 119
Не даруй мені квітів, коханий
306
Не дивуйтесь мені, люди добрі
84
Не дорахуєш роки і рочки
118
Не дотянем мы до полночи
83
Не думаю, не жалуюсь, не спорю
68
Не жартуй зі мною, милий
101
Не забувай свою стежину
116
Не забувай, що ми слов'яни
127
Не забуто нічого в житті
109
Не забыл полянку я
79
Не замикай любов, вона, як пташки
крила
88
Не зірву сон-траву
164
Не знав добрий чоловік,
як у світі жити
173
Не знала Ассоль материнської ласки
70
Не знаю звідки і чому
154
Не кидайсь хлібом, він святий!
168
Не любила, но плакала
68
Не має він хатини, немає і родини
84
Не навчились ми іще читати
176
Не найти стройней тебя, как
тебе известно
95
Не неси хули на інших
179
Не оглядайся на порозі
109
Не питай мене в кожнім листі
86
Не плач, матінко, за мною
25
Не плач, Рахиле! Глянь, діти цілі
34, 55
Не приходи ко мне сейчас
112
Не прожить нам в мире этом
290
Не раз далеко я від дому від'їжджала 81
275

Не раз над краєм гримала гроза
87
Не сама, не сама лілію садила
4
Не співайте, півниченьки,
не вменшайте ночі
5
Не спіши в цю ніч коня сідлати
107
Не старій, не смій
113
Не стій, вербо, над водою рано, рано 5
Не сумуй коханий, що
на скронях іній
306
Не сходило вранці сонечко
60
Не тепер, не тепер по гриби ходити
24
Не теряйте друзей на дорогах судьбы 120
Не треба класти руку на плече
103
Не треба слів. Не треба. Хай
мовчання
108
Не тревожь свое сердце, родная
120
Не трехпалый, но все же — свист!
74
Не тримав і не ловив — що ж тоді
він відпустив?
169
Не успели все разлить, а полжизни
за кормою
83
Не хилися, сосно, бо й так мені тоскно
5
Не хмур свої брови, не треба
88
Не ходи лисичко під вікном
306
Не ходи навколо мене кругами
108
Не цурайся пісні, яку чув від мами 171
Не цурайтесь мови — мови тата
й мами
70
Не чубись ти, наче півень
179
Не шуми, зелений верше
146
Не шуміть, малята
149
Не щебече соловейко в лузі над водою 21
Не щебечи, соловейку, на зорі раненько 4
Небо в чайках білих
123
Небо голубое и полеты
83
Небо, звезды да луна
94
Небо зоряне намисто
149
Небо і земля, небо і земля нині
торжествують
23
Небо там цвіте, мов незабудка синя 67
Небо — ты радость
83
Небо ясне зорі вкрили
34
Небо ясні зірки вкрили
12, 13, 207
Невеличка бджілка
133
Недавно'м ся оженив, взяв'им си
багачку
25
Незабудки на поляні
128
Незалежність — мрія споконвічна
145
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Незаметно весна в лето
94
Незаметно подкралась тихая осень 103
Незвичайний в Галі кіт
176
Нездоланна Божа сила
49
Нема в світі правди, правди
не зиськати
21
Нема ні радощів, ні болю
89
Нема танцю на всім світі, як та
коломийка
175, 289
Немало тут боїв було
121
Немирів. Парк. Ставки. Алеї
128
Немов пилинку світ мене крутив
122
Немов той олень, загнаний
в болото
25
Непогасний маків жар
128
Непомітно спливають роки
129
Неприметным кольцом обозначен
77
Нерозлучні мишенята
153
Нес однажды муравей
143
Несе Галя воду, коромисло гнеться
7
Неси в душі свою найкращу думу
47
Несу подвір'ям писанку
148, 173
Нет, нет, я не герой, я был младенцем 117
Нехай звучать мелодії веселі
115
Нехай ніхто не половинить
70
Нехай у пам'яті завжди буде
стежина
82, 156
Нехай хлібороб назбира колосків
167
Нечимне — озеро моє!
209
Никто не виноват, как мы
102
Нині, нині, нині, нині
4
Ніде червоно так не зріють
120
Ніжна пісня дзвенить і лікує
63
Ніжні голівки маків червоних
108
Ніч зірками сповнена
128
Ніч зустрінемо з тобою
108
Ніч махнула крилом на прощання
88
Ніч над Карпатами
254
Ніч прийшла в село з-за гаю
164
Ніч чарівна, гори сині
111
Ніч чарівна ясні зорі світять лиш
мрійно нам
71
Ніч яка місячна, зоряна ясная
7, 8, 16
Нічка маєвая гори покрила
65
Нічка темна, наче та пташина
77, 78
Нічка укрила трави шовкові
84
Нічого кращого нема для мене
19
Но что со мной?
289

Нова радість стала, яка не бувала
2,
11, 21, 174, 289
Новий рік десь у дорозі
167
Новина, хоч невеличка
116
Новогоднее танго двадцать
первого века
92
Новогодняя ночь, ночь любви и чудес
92
Новый год, Новый год
171
Ночі блакитні, як льон
72
Ночь безлунная была, тихой как погост 83
Ночь бывает темная
79
Ночь и тишина
143
Ночью Ай-Петри светится
74
Ну й затяті ж хлопці-козаки
107
Ну, прощай, — ты шепчешь мне,
вздыхая
112
Нумо, браття українці
84
Нумо, в коло всі до нас
189
Нынче ночью кто-то долго пел
95
Няв
169
О, Боже великий, святий, всемогутній 209
О весна чарівна, знову ти прийшла
43
О весни, вас ми кличемо у гості
110
О, друже сміливий, о, славний
мій брате
83
О, Йосифе, чесноту ти зберіг
130
О, как на склоне наших лет
104
О! Мама Мия! Он приехал
117
О мамо, у нашому полі
58
О Маріє, Божа Мати
130
О мати моя ти ріднесенька
127
О рідний краю!
43
О, світла Правдо вічного життя
49
О, святий Отче наш Миколає
23
О, серця мого скарбе, і муко,
і відрадо
123
О совместной жизни не мечтаем
112
О, Спасителю Владико
130
О, як вона цвіла жоржина горда
128
О, як тихо, як чарівно
105
Об этом, товарищ, не вспомнить
нельзя
83
Обеліск в степу. Дата
59
Обеліски стоять… Обеліски
88
Обійнятий думою глибокою
133
Обіцяв, обіцяв, що покличеш
108
Облака, словно лебеди белые
67
Облачко первого снега белей
76

Облітав журавель сто морів,
сто земель
21
Облітає цвіт вишневий
128
Обнажился ствол старой осины
76
Обнимала луна гладь притихшей
воды
120
Обнимая небо крепкими руками
83
Обніми мене
123
Обніми мене міцно, як крилами
165
Обніми, обніми, поцілуй на прощання
57
Обнял ты меня у порога
83
Обцілую тебе очима
88
Од воріт — метелиця, а від Бугу — ти
89
Од Києва до Лубен насіяла
конопель
175, 289
Од порога рідного на усі боки
273
Одвіку жили у народі
70, 163
Одвічний спокій шляхів чумацьких 94
Один Ваш взгляд
103
Одинокая березка
92
Одна в житті світлиця-хата
69
Одна весела муха
170
Однажды он сказал
83
Однажды я разгорячилась
143
Одного разу мав я дівчину
24
Одяг твій... у ньому сила
130
Одягну я вишиту сорочку
182
Ой а де ж той братичок найстарший 20
Ой а колодко, й а колодойко
21
Ой багато снігу
163
Ой Боже, Боже, милий Боже
25
Ой Боже, Боже, я в чужім краю
24
Ой Боже ж, мій Боже, який
то світ милий
25
Ой Боже мій, Боже, який світ великий
24
Ой бором, бором, боровиною
25
Ой був же комар, зажурився, гей
25
Ой бурлака молоденький
131
Ой в ліску, в ліску, на дубку
8
Ой, в Львові, в Львові та на торговлі
5
Ой в полі, в полі яра пшениця.
Святий вечір
25
Ой, вербо, вербо, де ти зросла?
5
Ой, вербо, вербо кучерява!
25, 173
Ой, вербо, вербо, ніжна, плакуча
133
Ой вербо, вербо, сухая вербо
24
Ой весна, весна та весняночка
5
Ой, весна, весна, та й весняночка 5, 173
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Ой ви браття ой ви сестри ви мої
6
Ой видить Бог, видить Творець,
що мир погибає
11, 25
Ой видно, видно, що оженився
4
Ой видно село, широке село
під горою
16, 21
Ой вийду я на ту гору, крикну
товаришу
51
Ой вийшла я поза хату та
й на груду впала
25
Ой, високо, високо клен-дерево
5
Ой виходь, свекрухо горбата
25
Ой виходьте, дівоньки,
на красную весну
25
Ой виходьте, дівчата, та в цей
вечір на вулицю
21
Ой виходьте, парубоньки, на високу
гірку
25
Ой від моря та й до моря, битая дорога 25
Ой, від саду та до моря вбитая дорога
5
Ой війна, війна, світова війна
27, 51
Ой гай, мати, гай, гай зелений, гай, гай 25
Ой, гай мати, тай, гай мати
5
Ой гарна я, гарна, як тая горлиця 16, 24
Ой гиля, гиля, гиля в пшеницю
25
Ой гилява калинонько, чого
ти ся хиляєш?
25
Ой горе тій чайці, чаєчці небозі
20, 40
Ой горівко біла, біла
4
Ой грай жучку грай небоже
6
Ой гуляла дівчинонька, гуляла
21
Ой, да ви, комарики мої, да гей
5
Ой давно, давно в татойка була
122
Ой, дай же, Боже, з вечора погодоньку
5
Ой, джигуне, джигуне який
ти ледащо
135
Ой дівчино чорноброва, будь
щаслива, будь здорова
87
Ой дівчино-дівчининько
24
Ой, до того жита, та жита
5
Ой дощику, дощику
178
Ой, журавлю, журавлю
5
Ой за вікном легкий туман поплив
72
Ой за гаєм, гаєм зелененьким
25
Ой, за річкою та й за Синюхою
5
Ой загадав комарик, ой, задумав
полковник
5
Ой, заграйте, музиченьки на дуду
154
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Ой заграли музики-музиченьки,
заграли, заграли
212
Ой, запив козак, запив, ой, та запив,
загулявся
5
Ой заплачеш, дівчинонько, в перший
понеділок
4
Ой заріжу я утя, заріжу я двоє
27
Ой засвіти, мати, свічку, постав
на столі
25
Ой засвіти, місяченьку та на той перелаз 4
Ой заходь, заходь, яснеє сонце,
за чорную хмару
27
Ой зацвіла в лузі да калина,
черемшина
25, 26
Ой зацвіли фіялочки, зацвіли
26, 168
Ой, згадала про траву, руту-м'яту
103
Ой, з-за гір, з-за гір вилітав сокіл. Гей!
5
Ой з-за гори, гори та й буйненький
вітер віє
25
Ой, з-за гори, з-за Лимана вітер повіває
5
Ой з-за гори сонечко зіходи
25
Ой, з-за гори чорна хмара встала
5
Ой зимно, морозочку, зимно
274-75
Ой зі Львова доріженька
111
Ой зійшла зоря край синього моря
25
Ой зозуля в борі
105
Ой, ішли козаки да з Україноньки
5
Ой, ішов я вулицею раз, раз
5
Ой, казала матінка
115
Ой казала мені мати, ще
й приказувала
135
Ой козо, козо, козо-небого
21
Ой, коли б той вечір та й повечоріло
5
Ой, коню, мій коню, та й золотая грива
5
Ой, котився кубар з гори під гору
5
Ой крикнув орел, крикнув сизий
40
Ой, кряче ворон, негодоньку чує
87
Ой купила мені мати червоні коралі 113
Ой летів шуляк крез вулицю
25
Ой летіла горлиця через сад
5, 8, 27
Ой летіла зозуленька до рідного дому
25
Ой летіла зозуленька через сад-діброву 25
Ой летіла ластівка понад море
113
Ой летіла пава, на воротях впала
21
Ой, летіли два лебеді понад
рідним краєм
88
Ой летіло помело через наше село
21, 26
Ой летять, летять сніжинки
178

Ой, летять, летять три соколи через
сад, гей, гей
5
Ой лис до лисиці борізенькою йшов
135
Ой, літає соколонько по полю
20, 23
Ой літає чорна галочка по полю
8
Ой лопнув обруч коло барила
8, 27,
135, 184
Ой, лугами берегами бистра
річенька тече
5
Ой любив та кохав, дівчиноньку
собі мав
4
Ой любив та кохав, собі дівчину мав
8
Ой люлі-люленьки!
164
Ой мак сію, не барвіночок
25
Ой мала я білу рожу — цвіла
вдень і вночі
25
Ой мамо, мамо, горе без тебе
24
Ой, мамо, ой, мамо, Ваш син
занедужав
114
Ой, мамо рідненька, голубонько
мила!
114
Ой мамцю, на хвилечку присядь
65
Ой Марічко, чичири
8
Ой мій коню вороний, друже
мій і брате
121
Ой мій милий, мій хороший
25
Ой місяць світить, зоря зорає
25
Ой, місяць січень кличе мороза,
морозить лиця, щипає носа
115
Ой, місяцю, місяченьку, чого
так колуєш?
17
Ой Морозе, Морозеньку
5
Ой на горі вітер дув
7
Ой на горі два дубочки, милий
мій миленький
4
Ой на горі жито в кінці материнка 5, 27
Ой на горі жито, сидить зайчик
5
Ой, на горі кладочка
134
Ой на горі льон, а в долині мак
5
Ой на горі мак, мак, ой мак
зелененький
51
Ой на горі, на горі гуляв козак до волі 25
Ой, на горі там женці жнуть
35
Ой на гороньці дві зозулоньці
в ячмені
11-13
Ой, на дворі дощ
113
Ой на дубі листя січеться
271
Ой на дубочку ворона кряче
273

Ой, на Купала, Купалочка
Ой на морі утя та купалося
Ой, на річці на Йордані

5, 23, 27
21
12, 13, 18,
19, 100, 173
Ой на ставі, на ставочку
6, 25
Ой на ставі, на ставочку, да на ставі 25
Ой на ставу, на ставочку, на ставу
21
Ой на тоненький льодок
160
Ой на Яровиці
35
Ой над Вифлеємом сіяє звізда
25
Ой над'їхав козаченко з високої гори 25
Ой наступила чорна хмара.
Святий Вечор!
21
Ой не глибока та криниця
25
Ой не заберете
274
Ой не заберете в молодого серця
275
Ой, не знав козак, ой не знав Супрун 5
Ой не знаю що робити
73
Ой не зникли золотії терни
209
Ой, не раз і не два
189
Ой не спав козак, ой не час, не годину
21
Ой не спіть, не спіть та добрії люди 11
Ой не спіть, не спіть, та й добрії люде
25
Ой не стукай дощик у вікно
306
Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці
8, 27
Ой не цілуй мене, козаче
17
Ой невістко моя й жадана
25
Ой, ніхто ж там не бував, де ся явір
розвивав
5
Ой нумо, нумо, в зеленого Шума!
21
Ой, ой!
26
Ой орали коні карі, виорали ярмо
25
Ой, осінь, осінь золотая
182
Ой, паночку наш, додомоньку час!
23
Ой, п'є Байда мед-горілочку
5
Ой пила, пила, напивалася
25
Ой пила, пила та Лимериха на меду
5
Ой, пила, пила, чіпця згубила
5
Ой пила я в понеділок сама я
4
Ой під вербою, під зеленою, добрий
вечір
27
Ой під вишнею, під черешнею
4,
273, 289
Ой підемо, пане брате, від хати
до хати
37
Ой піду я в синьогори
123
Ой піду я до криниці, до води
19
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Ой, піду я на плашори
103
Ой! Пісні, співаночки
306
Ой плили гусоньки — раз
24
Ой, повій, вітерок
5
Ой поїхав на море Ревуха гуляти
43
Ой полечко, поле туманом покрите
4
Ой поля, ви поля! Мати рідна земля
144
Ой помагай Біг, пане господарю,
до тебе
27
Ой попід гай зелененький
4, 16, 24
Ой, принесіть мені пролісків з лісу 159
Ой пряду, пряду, спатоньки хочу 5, 289
Ой, пущу я кониченька в саду
5
Ой, роду мій, ой, роду мій, ой,
роду мій милий
5
Ой ростуть вербиченьки
143
Ой рэчанька, рэчанька, чаму
ж ты не поуная?
37
Ой сад-виноград, кучерява вишня 8, 27
Ой світився вересень
152
Ой сєчана калинонько, сєчаная
25
Ой, сів, поїхав на вороному коні
5
Ой, Січ мати, ой, Січ мати,
а Великий Луг батько
5
Ой сію я жито поміж осокою
25
Ой скажи мені, матусю, чи ж
в принцеси я годжуся?
273
Ой скажи нам діду правду
6
Ой скувала крига
84
Ой, служив я в пана та на перше літо 7, 24
Ой та ми матрьошки
147
Ой та учора ізвечора
132
Ой там, за горою світив місяць ясний
25
Ой там за горою, та за кам'яною
5, 11
Ой там за горою, там за кам'яною
20
Ой там за Дунаєм, Дунаєчком
7
Ой, там, за широкою брамою
51
Ой там козак пару коней веде
25
Ой там на горі в зеленім гаї
7, 24
Ой там на горі, ой там на крутій
4
Ой, там, на городі росла лілія
17
Ой там під горбочком
барвінок ся стеле
24
Ой там попід лісом, лісом, темним гаєм 24
Ой там у лісі калина
209
Ой там у лузі, при долині
89
Ой там, у полі, у полі стелиться
білий туман
25
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Ой татойку, голубойку, пий до мене,
перепий мене
20
Ой, темная, та не видная ніченька
5
Ой ти веснонько-чарівниченько
183
Ой ти, горо кришталева, розстанься,
розстанься
25
Ой ти, дєвко-дєвчинонько, дай мнє
води напитися
37
Ой ти, дівчино, червона калино
25
Ой ти доле, моя доле
35
Ой ти, жінко моя
35
Ой, ти, зелена зеленице!
23
Ой ти, зоре, ти вечірняя
25
Ой ти, кицю неслухняна
150
Ой ти, козаче, з чужого краю
24, 25
Ой ти, ніченько, чарівниченько
254
Ой ти, райдуга-дуга
147
Ой, ти, рожа моя кучер'явая
17
Ой, ти сину мій, дитино моя
5
Ой ти, старий бобре
20
Ой, ти, старий діду, чому ся не жениш
23
Ой три Катрі ще й Маруся
65
Ой три шляхи широкії
135, 290
Ой Тройця, Тройця, Пресвята
Богородиця
25
Ой у Вифлеємі стала новина 12, 13, 18
Ой у Вифлеємі сталась новина
11
Ой у Вифлеємі сталася новина
25
Ой у гаю, гаю, там вода тече
51
Ой у гаю при Дунаю соловей щебече 16
Ой у лісі коло дуба зелененького
135
Ой у лісі, лісі дуб на дуба звився
25
Ой у лісі, під дубочком
25
Ой, у лузі, в лузі, гей, та й стоять
воли в плузі
5
Ой у лузі калинонька. З неї листя
опадає
25
Ой у лузі червона калина похилилася 7,
14, 20, 175
Ой, у місті, місті Вифлеємі
23
Ой у місті, місті, місті Вифлеємі
11
Ой, у неділю гей, рано-пораненьку, гей
5
Ой у перепілки та головка болить
8
Ой у полі, в полі, росте дві тополі
24
Ой у полі, в полі самітня стаєнка
25
Ой у полі, в полі самітня хатинка
25
Ой у полі, в полі стояла береза.
Радуйся!
25

Ой у полі жито, сидить зайчик
21
Ой, у полі нивка, росте стебелинка
5
Ой у полі озеречко там плавало
відеречко
37
Ой, у полі, ой, у полі та туман, димно 5
Ой у полі, полі дуб з дороги збився
25
Ой, у полі, полі, світлиця стояла
5
Ой у полі, полі, там стоїть стаєнка
36
Ой у полі-житі
58
Ой, у саду вишня з-під кореня вийшла 5
Ой у святую неділеньку ранопораненьку
20
Ой убрала баба діда в вишиту сорочку
25
Ой уже весна, ой уже красна
37
Ой, учора ізвечора пасла Маланка
два качура
5
Ой ходить Іванко, блукає, блукає
21
Ой чарівниченько
65
Ой червоно сонце сходить, червоно
заходить
6
Ой чи є, чи нема пан господар
вдома?
2, 21
Ой чиє ж то сіно, чиї ж то покоси?
24
Ой, чиї ж то воли по горі ходили
5
Ой чий то кінь стоїть, що біла
гривонька
16
Ой чия ж то гуска по воді сі плюска
6
Ой чия ж то колисочка зрання
в поле біжить
6
Ой чия то хата скраю, що я її не знаю?
25
Ой чого та чайка скиглить над водою 47
Ой, чого так рано мати постаріла?
114
Ой чого ти не гуляєш, Галю, Галю?
25
Ой чого ти, тополенько
40
Ой чого ти, тополенько, не цвітеш 123
Ой щіт, щіт, ой щіт, щіт, щітка
маленька!
21
Ой, що ж так рано, хоч не весняно
88
Ой що ж тая да й удівонька діє
25
Ой що ж то за шум учинився? Гей!
4, 24
Ой, я дівчина Полтавка
27, 290
Ой я нещасний, що маю діяти?
8, 27
Ой я рак-неборак
161
Ой я, сірий вовчок
161
Ой, як гарно жить нам на пенсії
88
Ой як гарно скрізь
19
Ой, як прекрасно, як прекрасно
111
Ой як, як миленькому постіль стлати 5

Ой, яка ж то вража сила
115
Ой, яке же ти смішненьке, веселеньке 156
Ой ялинко зелененька
148, 161
Ой яром, яром, яровиною
25
Ой ясно, ясно, де ясне сонце сходить
21
Ой-ой-ой, ой-ой-ой
181
Околдованный зимою, парк
встречает нас с тобою
120
Оконное стекло — преграда
для дождя
104
Оленко маленька
150
Он никогда не видел неба
99
Она вела по детству
94
Она пришла ко мне, но поздно
120
Онде балочка весела
146
Опівночі айстри в саду розцвіли
128
Опять зима готова на разлуки
79
Опять идем в тумане на посадку
83
Опять, опять привычные заботы
171
Опять с рассветом засияло
83
Оріхове седелечко, в коня біла грива 25
Осавул на ганок вийшов
87
Освітня нива плідно колосить
62
Оселедець — не рибина
145
Осенней нежной грустью очарованный 77
Осенние листья шуршат под ногами
120
Осень — грусть и любовь
119
Осень, за что обидела ты лето
74
Осень золотая на дворе стоит
75
Осень наступила, высохли цветы
43
Осень — это праздник
92
Осички люблять рости у гурті
169
Осідлали вороних
121
Осіннє поле. Дим кудлатий
107
Осінні квіти відцвіли
24
Осінній вечір, тихий листопад
124
Осінь в саду розлилася
72
Осінь. Дощик сіється
161, 173
Осінь засипала землю всю
листям багряним
82
Осінь згубила ключі журавлині
121
Осінь лісом вже блукає
113
Осінь на дворі
84
Осінь неначе з-під брів
154
Осінь ніжні розпустила
189
Осінь — радісна пора
273
Останній вечір ми з тобою вдвох
109
Останній лист календаря
161
281

Останній місяць літечка
160
Останній набій і обірване: Сл-а-в-а!..
70
Осыпанный блестками белого снега
120
Ось він горить, гарячий цвіт Купала 89
Ось день, якого я чекав
155
Ось знову літо
155
Ось і прийшла пора
129
Ось і стрілись. А мороз аж синій
107
Ось Маринка спить у ліжку
164
Ось на ґаночку записка
143
Ось на скрипочці я граю
161
Ось так жабка по доріжці
184
Ось ти пройшла, чужа і незнайома
89
От виходжу я в сад осінній
89
От добра до зла расстояние
88
От і листя уже опало
89
От обманники які
189
От так-так!
178
От улыбки утренней зари
76
Отак живе. Душа уже змирилась
110
Отакий собі цей кіт
148
Отпусти меня, Черное море
74
Отцы здесь и деды сражались мои
93
Отче Наш, сущий на небесах нехай
святиться Ім'я Твоє
37
Ох, затихни, буря! Не шуміть ялини!
43
Очерет лугом гуде, сова річкою бреде 135
Очерет трима з боків
145
Очі — наче зорі в темну нічку
67
Очі синії, сині дала мати дівчині
7
Павочка ходить, пір'ячко губить
11, 100
Павочка ходить, пір'ячко ронить
55
Падав сніг
178
Падає лист, прийшла вже осінь
103
Падає листя, падає
88
Падає, падає листя
143, 161
Падає, падає, падає
84
Падає, падає сніг
274-75
Падали рими в папір, наче зорі
103
Палахкотить зірчаста рань
89
Пам'ятаєш дні весни в парку
де бузки цвіли
71
Пам'ятаєш, мамо, як була мала
67
Пам'ятаю: колись
86
Пам'ятаю: соняхи в городі
107
Пам'ятаю я наше весілля
111
Пане господарю, відчиняй ворота
189
Пара молодих, пара гнідих
274-75
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Пару горлиць я в садок манила
183
Пас Василько стадом коні, гейом,
гейом
11
Пасла дівчина чотири воли
11
Пасли пастирі вівці на горі
132
Пасха красна
50
Пахнуть погони вітром і сонцем
84
Пахнуть солодко білі лілії
80
Пахнуть трави, шлях біліє
108
Пенясь прибоем, все плещется море 76
Первоклассников сегодня
171
Перволетье июньским теплом
77
Перед престіл Небесного Отця
49
Перед смертю хотіла мати
88
Перелаз, перелаз від сусіда до нас 7, 24
Перестигло в полі жито
107
Перший, перший, перший раз
273
Перший раз прийшла тоді
весна до мене
71
Перший танець нашим буде
118
Першокласників сьогодні
161
Песнь моя летит с мольбою
254
Пишаюсь тобою, моя Україно!
94
Під вечір в імлі оксамитній
123
Під дощем, по калюжах
161
Під Карпатами наш край чудесний 123
Під рідним небом жайворон співа
70, 163
Під твою милість прибігаєм
167
Підбиває мама
164
Підем з тобою, до поля бою
84
Підемо в поле в ранній час
105
Піднімем наповнені чари
128
Піду в садочок, нарву квіточок
5
Піду я в лісочок, в лісочок дубовий
4
Піду я думками у ліс по калину
17
Пізнаймо правду, пізнаймо щиру
167
Пірнає в затінок тихенько
115
Пісеньку мамі співаю свою
56
Після роботи
129
Пісне моя, нам радість неси
113
Пісні мого життя рушник барвистий 78
Пісню чистого поля нам співають жита 57
Пісня лине й нехай не замовкає
165
Пішла мати на село гречну муку
добувати
132
Пішов Івасьо овес косити
11
Пішов Ісус по нагороду
32
Планета кружится, планета вертится 94

Пливе качур, пливе качур
в гороховім вінку
21
Пливе місяць над водою
87
Пливе моє життя у вічне синє море
109
Пливе човен по воді
154
Пливу за течією з небуття
123
Пливуть літа неначе сивий дим
88
Плине човен, бранців повен
та й від рідної землі
109
Плюндрують твої сади
96
Плюшевий Ведмедик
в ліжечку дрімає
178
По бережку ходить, коня в ручках
водить. Місяцю
25
По весняному вже гріє
148
По всьому світу стала новина
11
По галявці лісовій
161, 173
По засніженій дорозі
169, 273
По зачарованій Десні
115
По коліна в воді стою пити ся не хоче 6
По опеньки ходила, цитьте!
27
По осінньому сонечко блідо
116
По саду ходила, горішки збирала 24, 35
По світлонці хожу та й нужуся
5
По світу я поїздив, ой, багато
98
По смерті жить не перестану
86
По стежині через ліс
169
По степу широкім чумаки ідуть
21
По утрам выхожу
120
Поблискують черешеньки
143, 161
Поважають курінного
145
Поверни мене, пам'яте знову
114
Повернись, прошу тебе, коханий
84
Повернувшись із походу, п'є козак
вино як воду
87
Повз кручі Славути, до шлюзів угору
86
Повилися огірочки в зеленії
попліточки
23
Повій, вітре, повій, буйний
108
Повінь хвилю повела
169
Повніють водами моря
154
Погадала мне цыганка по руке
120
Поглянь, милий друже
108
Поглянь, Тарасе, в шані люди
56
Погубили десь люльки пани запорожці 87
Под дождем грустят березы
43
Под самым ясным небом иногда
83
Подарил березке август
94

Подаруй мені краплю роси
103
Подаруй мені, милий, цей світ
88
Подведены смотра итоги
94
Подивися: над водою
182
Подивись — перед тобою
179
Подивися ти навколо
182
Подорожня трава, полікуй нас від ран! 60
Подружки у гаю
43
Поезд Харьков—Евпатория
94
Пожену я лебеді до Дунаю до води
5
Позади небес высоты
83
Позбиралися дівчата та й до лісу йти
25
Позволь мені, мати, криницю копати 8
Поздний час — половина первого,
7000 над землей
83
Позовешь — отзовусь!
74
Покладу, покладу значок на віконце 135
Покохав дівчину
113
Покрилось сонце хмарою
88
Покрова праведна, велична
87
Поле моє, поле, — колосисте жито 107
Полем, вздовж берега крутого
289
Полет, как песня, вдохновенный
83
Полечу своїм серцем в далекий
незвіданий світ
88
Полину за тобою я хоч на край землі 62
Полишали літа полум'яні
88
Поліський край
65
Поліський краю дорогий
20
Поліські в'язи терпли на морозі
109
Полнолуние, мир в серебре
119
Половина саду цвіте, половина в'яне 5, 25
Положите на гроб мне нарциссы
117
Полоски на груди давно уж не рябят 93
Полум'я квітів листя зелене
111
Полчаса до рейса
83
Полюбила пісню я з раннього
дитинства
63
Польку, польку заиграли
102
Поля давно заснули
151
Помашем самолету вслед рукой
83
Помер поет далеко на півночі
159
Помирав хлопчина-квітка
108
Поміж зелених схилів гір
182
Поміж квітами, поміж травами
63
Помнишь, мой милый, весною
92
Помню, как сейчас
79
Поможи нам, Господи
167
283

Помолімось Богу, щоби жила
154
Понад Вифлеємом зірка засвітила,
радуйся
11
Понад полем іде, не покоси кладе
159
Понад полем там садів вишивка
88
Понад ручку, над водою
149
Понад ставом стежечка
171
Понад тисячу літ над рікою Есманню 80
Понад Ужем ранку голубе намисто 118
Понад шляхом одвічним
121
Попереду всього війська
145
Попід вікна сонько ходить
182
Попід гору вітер дув
24
Попід гору доріженька веде
150
Попри мою хату поплила річенька
6
Пора любові — юності пора
120
Пора, мати, жито жати
4
Пора, мати, жито жати, колос похилився 5
Порізала пальчик, ой болить
7, 16
Порожнє серце — прихисток для зла
149
Посаджу калину край дороги
59
Посаджу я грушечку — гай,
буде, гай!
6, 21, 23
Посади калину у краю дитиннім
186
Посадив берізку брат мій біля дому 123
Посадила калину
84
Посадила огірочки в лузі над водою
5
Посадили під вікном калину
273
Посадіть калину коло школи
146
Посварились дві куми
69
Посіяла жито низько над водою
25
Посіяла руту-м'яту над водою
5
Посіяли, поорали — нікому збирати 37
Послухай жайворона спів
56
Послухай музику землі
154, 171,
175, 289
Послухай, як струмок дзвенить
163
Послухайте ви нас, пани та пані
158
Посмотри на меня ласково
79
Поспішали два єноти
169
Поспішаю додому
84
Поспішаю у казку
84
Постаріли вже клени
69
Постов Юсе кладу через свою
гатку вербову
6
Похилився вечір
65
Похилилась яворина
69
Похнюпилась сумно у клітці пташина 131
284

Почему так грустно, почему
так скучно
88
Пошел на взлет наш самолет
83
Пошли нам, Боже
150, 165
Праздник новогодний
100
Прапор Війська Низового
145
Прапор куреня військовий
145
Прапор підійма хорунжий
145
Пречиста Діва, дес Христа діла?
51
Пречиста Діва Сина вродила
11
Пречиста Діва Сина породила
11
Пречиста Маріє, ти наша надіє
21
Пречистая Діва Сина породила
55
При встрече притворюсь, что незнаком 74
При каноні стояв і фурт-фурт ладував 4
При стежині яблунька цвіла
161
Прибрана ялиночка
273
Привезли, привезли до своєї хати
25
Привела на ярмарок старенького мужа 80
Привела наша Рудка телятко
89
Привіт, теплий літній дощ!
160
Привокзальная площадь как улей
94
Пригадай мене, Іваночку!
40
Пригадаймо той перший дзвінок
186
Приїхав батько мій
154
Приїхав я в гості до тебе, мій брате 114
Приїхали три козаки, та всі три однакі
5
Прийди до мене, як добре смеркне,
звечоріє
106
Прийди, кохана, в сни мої, прийди 306
Прийди, прийди
27, 134
Прийди, прийди, весно
289
Прийди, прийди, весно красна
175
Прийдіть, хлопці, прийдіть, хлопці,
до мене, до мене
4
Прийти в цей світ, прийти і зрозуміти
89
Прийшла в гості нічка-чарунка
165
Прийшла зима біловолоса
163
Прийшла кума до кумоньки
135
Прийшла кума до кумоньки
в суботу, в суботу
4
Прийшла любов — і сам не знаю,
звідки
115
Прийшли до тата гості
173
Прийшов у село музикант-ставичок
174
Прилетіла пташка в ліс навесні
135
Прилетіла пташка з далекого краю 115
Прилетіли гусоньки рано
169

Прилетіло літо, як на крилах
171, 174
Прилетіло Сонечко
149
Прилетять журавлі. Я вже чую
їх крик
110
Прилинь, весна, і знову
135
Прилинь-прилинь, козаче мій
271
Прилітає
115
Приморський парк зморено спить
101
Примощуся на подушку
149, 182
Принесла я отики
63
Припинився дощ раптово
77, 78
Прислали вчительку в село
155
Прислухайся, дитино
149
Прислухайтесь до музики,
що наповняє світ
153
Прислухаюсь… Вранці дрібно
149
Приснився ми мельничок ще й вода
6
Приснись ты мне, приснись ты мне
88
Пристоличне місто наше, розквітає
з кожним днем
62
Прихилюся до поля — як чайка
до хвилі!
121
Пришла долгожданная снова весна
92
Пришла пора проститься нам
с тобою, небо
83
Про калину пісня лине
175, 289
Про козацькі походи
150
Про матусь пісень багато ми співаємо 161
Про місто над Бугом пісень є багато
129
Про місто, що розцвіло
в подільськім краї
133
Про широкий Дніпро
75
Пробудився теплий май
163
Продай, милий, сиві бички
4
Продзвенів дзвінок — перший
вже урок
156
Прожил я в жизни много лет
88
Пройду лугами, де роси сині
69
Прокидайтеся, звірята і маленькі
пташенята
157
Прокинулась хата і вишні
121
Прокинься, мій брате
69
Прокинься, народе, поки ще не пізно
111
Пролетіла юність золота
114
Пролетіли канікули, осінь
56
Пролетіли роки непомітно
82
Проліски несміливо
149
Пролягла дорога від твоїх воріт…
97

Проминули дні весняні
163
Проминуло тепле літо
163
Промінець до промінця — сонце
утворилось
113
Промінчик Сонцю говорив
153
Пропала надія, забилося серце
24
Проростай, зерно, із землі
169
Просить дощику трава
180
Проскакали коні, пронеслись галопом 114
Прости мене, мамо, за гріх мій
синівський
123
Простягнуло сонечко
67
Прощавай же, букварику мій
150
Прощай на віки, батьку, і прости
88
Прощаю я иль не прощаю
104
Прудко на лижах ми
120
Пташко! Пташко! Чи літала
101
Пташко-синичко
162
Пташку чижечку, пташку соловейку
6
Птицы поют в сосняке придорожном
83
Пусти, матінко, до комороньки
17
Пусть звезды опять нам назначат
свидание
83
Пусть звучит сейчас для Вас
92
Пусть летят года, пусть летят
120
Пусть торопится жизни забег
120
Пущу коня, ой на яр, на долину
8
Пью именинное вино
99
П'яніє від роз аромату
64
П'ятеро синочків виростила мати!
65
Пять мальчишек мастерят
83
Пять тысяч солнц в одной
твоей улыбке
74
Рада свекруха, рада
25
Радійте всі дорослі й діти
23, 155
Радість нам ся явила, Діва
Сина зродила
11
Радуй, земле, Коляда іде
21
Радуйтеся всі люди
2
Раз в негоду я бродила
113
Раз, два, три — стрибає м'ячик
176
Раз, два, три, чотири, п'ять
156
Раз зустрів я зранку
113
Раз мені приснився сон: я був
мудрий Соломон
4
Раз сидел веселый гном
148
Раз я взувся в чобітки
148, 163
Разгульна, светла и любовна
102
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Раздается команда на взлет
83
Разом нині прославім дивну новину 11
Район Конотопський, умитий ставами
80
Раненая птица в руки не давалась
289
Ранкове ніжне сонечко
заглянуло в віконечко
67
Раннім, зоряним світанком
165
Ранняя осень на ветви спустилась
77
Рано сонце умивається
160
Рано-вранці він встає
147
Рано-вранці мама-квочка
189
Ранок в шибку заглядає
149
Рано-ранесенько встану, як ніколи 148
Рано-рано у нас півні заспівали
43
Распластался по надбровью неба
117
Рассвет забрезжил теплый над полями
76
Расскажи, Снегурочка, где была?
161
Растаял век двадцатый в поднебесье 120
Расцвела за околицей слива
76
Расцвела калина у моих ворот
120
Ресницы грустно опуская
97
Рибалка молоденький на бережку
стоїть
25
Рибка плаває в водиці
273
Рідна земле моя, Україно
306
Рідна земле, щедра на таланти
98
Рідна мати моя
254
Рідна мати моя, ти ночей не доспала 7,
16, 20, 57, 212
Рідна мати моя Україно!
70
Рідна матінко, ніжна й хороша
133
Рідна мово моя барвінкова
146
Рідна школо моя
133
Рідненьку мамочку мою вітаю
з святом
156
Рідний краю мій
56
Рідну мову легко розпізнати
190
Різдво! Різдво! — як прорекли
пророки
165
Різдво Христове весь світ празнує
11
Різні є люди, різні
154
Різні каші є на світі
147
Рік за роком пролітає
113
Рік за роком тривожним
69
Ріка життя ніколи не міліє
129
Ріка любові нашої нас обняла крилом 84
Річка притомлена в ніч засина
43
Річка Уди і берег правий
94
286

Ровесники, ровесниці
289
Ровесниці й ровесники
175
Роде ти мій красний, мій
прекрасний роде
80
Родивсь в Вифлеємі
32
Розвивайся, звеселяйся
146
Розвивайся, хмелю, по ліску
25
Розгулялась метелиця в нашому селі 63
Розкажи, матусю, мені все про Бога 155
Розкажи мені
88
Розкажи мені, як вітер
277
Розквітала у садочку квіточка
маленька
92
Розквітають мальви України
176
Розквітли квіти запашні
158
Розколисались старі верби і тополі 154
Розливається пісня безкрая
133
Розлились струмками води
182
Розлилися води на чотири броди 21, 27
Розлюбила і всім скажу
84
Розмалюю писанку, розмалюю
165
Розпишемось, моя втіхо?
107
Розплітай, мила, косу
58
Розплітала мама доні
84
Розпрощався стрілець із своєю
ріднею
14, 21
Розпрягайте, хлопці, коней та
й лягайте спочивать
4
Розсипав травень ніжні перли-роси 128
Розсипались кульбабки на поляні
92
Розсипалися зіроньки по небі
111
Розступилась дрімота
155
Розтопився білий сніг
154
Розтривожились в болях гаї
155
Розхристана осінь
115
Розцвіла черемуха в нашому саду
88
Розчесав вітер косу вербі
271
Розшумілись луги
40, 72
Роки летять, летять — ми їх
не помічаєм
81
Роки пропливають всі чередою
108
Роки птахами пронеслись
113
Роки студентські
107
Роки студентськії
134
Ромашці просто на чоло
155
Ронит липа красу
182
Роси, роси, дощику, ярину
162
Росла у садочку червона калина
92
Росте тополя в полі край долини
80

Ростуть біля хати неначе родина
Ростуть швидко сини, ніби
верби з води
Руда білка й рудий лис
Руде лисенятко на містку дрімає
Руки у бабусі
Русі коси, довгі коси
Русский я студент лихой
Рушник, наче стежка, що стелиться
вдаль
С букварем уселись куклы
С высоты я птичьего полета
С детства душу волнуют
С моим Серегой мы шагаем
по Петровке
С Новым годом, друзья, с новым
счастьем
С подружками по ягоду ходить
С разбега в неба глубину
Сади вишневі, рожеві квіти
Сади за вікном
Сади й гаї діждалися тепла
Садили дівчата тополі у полі
Садили ми троянди
Садок біля хати росте
Садок вишневий коло хати, хрущі
над вишнями гудуть
Сажусь за руль и в путь-дорогу
Саме нас
Самый первый снег пушистый
Самый радостный
Санки, лыжи и коньки
Сваточку, наш голубочку, просим вас
Свернувшись калачиком в парке
лежат
Светит незнакомая звезда
Светящейся точкой с ладони моей
Світ розколовся, серце завмерло
Світе мій жорстокий
Світи, місяцю, і ви, ясні зірниці
Світи, місяць, нічку, най
перейду річку
Світи, світи, місяцю, гей
Світились роси
Світить зірочка вночі
Світить місяць ясночолий
Світить наша мова, як зоря ранкова
Світить сонце на зимньому прузі

133
84
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120
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84
84
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103
25
104
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77
122
96
5
17
5
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Світлана, Світлана, Світлана!
114
Світлий, усміхнений
151
Світлі коси, коси доні
113
Світять зіроньки ласкаво
164
Світяться радістю люди весною
151
Своїй бабусеньці допомагаю я
169
Свою землю, далеку, святу
96
Своя у кожного стежина і віра
в кожного своя
115
Свята Варвара церкву збудувала 26, 37
Свята ніч, тиха ніч! Ясність б'є
від зірниць
37
Святая Мати, Мати Богородице
165
Святителю Миколаю, помагай
в потребі
23
Святі! Ви темряву збороли
32
Свято жіноче
152
Сгорит закат. Наступит ночь,
повеет ветром с гор
80
Сегодня все мы пассажиры
и отправляемся в полет
83
Сегодня мы с тобой расстались
74
Село мальовниче, святкові обличчя 32
Село моє над річкою
63
Село моє стареньке край дороги
80
Село наше миле, на рідній Вкраїні
80
Сердце красавиц
97
Сердце пляшет, струны рвутся
80
Сердце тревожит увиденный сон
120
Серед вічних снігів, де простори
степів
159
Серед осені бабине літо
306
Серед пишних лугів
88
Серед плит старих, сумних, забутих 106
Серед степу на просторі
131
Серпень нам дарує
149
Серпень скликав малюків
149
Серый ослик твой ступает прямо
68
Сивий коню, сивий, золотая грива
21
Сивіють хлібів перекати
72
Сивочолий стоїть над віками
133
Сивою ниткою стелиться
дальня дорога
129
Сидить дівча над бистрою водою
25
Сидить пряля та й пряде
170
Символ України — червона калина
70
Симуру-го ксега
120
Син Божий від Отця з неба приходить 11
287

Синее небо. Белые тучи. Облака
117
Синє море, жовтий пісок
62
Синє небо аж до краю
155
Синє, синє Боже небо
113
Синій вечір, тихий вечір
147
Сину мій, сину, рідний мій сину
83
Синьо-жовтий прапор в'ється,
гей, гей, гей!
189
Синьо-жовті майорять прапори
111
Сипле в лісі сніг лапатий
170
Сипле, віє снігова пороша
306
Сів ведмедик у машину, пі-пі, пі-пі!
189
Сійся, родися
150, 169
Сіла Ганнуся на посаженя
5
Сіла птаха білокрила на тополю
4
Сірий сніг, зими кінець
153
Січана й калинонька, січана
25
Сію дитині в серденько ласку
189
Сіяв шпак чорний мак
169
Скажи гучніше слово грім
173
Скажіть мені, будь ласка, кого
боїться мишка?
169
Скаче сміло коник наш
151
Сквозь горизонты расстояний
120
Скільки б не співали, а кінчати час
4
Скільки б не співали,
а прощатись час
16
Скільки днів прожив я без тебе
на самоті
81, 82
Скільки іграшок у нас в дитсадку
156
Скільки ми пісень узнали
162
Скільки на світі чудових цвіте
різних квітів
81
Скільки пам'ятаю маму молодою
84
Скільки різних доріг я пройшла!
81
Скільки сонця, і скільки ж пісень
115
Скінчився бій і вмовкли скоростріли 118
Сколько дальних дорог и тревог
83
Сколько лет сражений
83
Сколько трасс и дорог
280-81
Сколько ты на свете прожил
171
Скоро 8 березня
170
Скоро праздник у меня — мой
день рожденья
156
Скоромовку тато Короп
169
Скочив котик, сів на плотик
21
Скрипалю, скрипалю, мій друже,
скрипалю
113
288

Скрипка би не грала, якби не
той смичок
4
Слава в Вишніх Богу
41
Слава тебе, наш город-святыня!
93
Славні наші козаки
171
Слез сдержать не могу
112
Слетали листья, как кораблики
99
Словно летчик, подбитый
падаю в море
83
Словно светлую сказку из детства
94
Слов'янської пісні окраса
182
Сложены в дорогу чемоданы
120
Служать Україні милій
70
Служив козак при війську
16, 24
Служив козак у війську, мав
років двадцять три
4
Сльоза бриніла, як брали тата
88
Смачнішим що хіба буває, ніж хліб,
що дався недарма
115
Сміється сонце в кожному вікні
109
Сміється у небі світанкове
сонечко ясне
133
Сміх — теж зброя козака
145
Сміялось сонце з-під руки
89
Смотри, вот опять в небесах
83
Смотри, пилот, какое небо хмурое
83
Смутної провесни, серед травиці
209
Снежинки водят хоровод
153
Снежная метелица по дороге
стелится
117
Снилось мені ясне сонце
189
Сніг летить звідусіль
113
Сніг на вулиці іскриться
178
Сніг на гілки падає
103
Сніг пухнастий, сніжок
43
Сніг та й сніг навколо ліг
173
Сніг-сніжок біленький
273
Сніжная зимонька на дворі
152
Сніжок сипле без впину
163
Снова в Ласпи встречи
93
Снова в рейс отправляюсь я затемно 83
Снова замерло все до рассвета
280-81
Снова осень и снова дожди
120
Собаки спущены с цепи
68
Собирайся, Галєчко, собирайся
25
Собрались со всей Южной ребята
94
Солнце за море ушло спать
148
Солнце светит, шепчут листья
143

Соловеєчку, сватку, сватку
5, 161, 173
Соловей мой, соловей
187
Соловейки не вгавали
88
Соловейко на калині у зеленім гаї
70
Солов'ї вертаються додому
109
Солов'ї розспівалися в травні
63
Соль, до, ля, фа, ми, до, ре
174
Соменя сомиху колисало
164
Сон змішався з дійсністю
88
Сонечко в травні
175
Сонечко в травні ясне
289
Сонечко всміхнулось
189
Сонечко встає і шумить трава…
97
Сонечко до обрію котилось
120
Сонечко ласкаве світить з висоти
148
Сонечко на небі
179
Сонечко пасеться
153
Сонечко прийшло в гостину
178
Сонечко проснулось і зійшло
189
Сонечко скотилося
164
Сонечко, сонечко, щастя віконечко
84
Сонечко сховалось
163
Сонечко сходить
173
Сонне плаття стелить скатерть
71
Сонце водить вересень
163, 186
Сонце давно вже сховалось за хмари 88
Сонце зійшло на світанку
111
Сонце мружить очі золоті
103
Сонце на обрії, ранок встає
274-75
Сонце променіє над Десною
88
Сонце світить, вітер віє, чорнозем
чорніє
25
Сонце сходить, я журюся,
а заходить — плачу
25
Сонце ся сховало
43
Сонце тихо, тихо зійшло
180
Сонце у небі сміється
189
Сонях виріс на ослоні
273
Соняшник — квітка загадкова
73
Сорок перший — чорний вершник
67
Сосничани — люди земноводні
88
Соснова кладочка лежала, лежала
21
Сосонова кладочка лежала
6
Спалахнула знадливо калина
121
Спасибо, спорт, за солнечные старты
171
Спелые стебли в поле стоят
94
Спешите жить. Спешите всем
на зависть
99

Спи, дитино, спи, очка зажмури
21
Спи, дитя моє малеє
58
Спи, дитя, сладким сном
43
Спи, засни, моє кохання
164
Спи, засни, моя берізко
164
Спи, Ісусе, спи, очка зажмури
12, 13
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи
2,
11, 36, 55
Спи, малий синочку
164
Спи, мій внучку, спи, Богдане
164
Спи, мій маленький, спи, мій синок 164
Спи, мій малесенький, цить
164
Спи, моє дитятко
164
Спи, моє сонечко
164
Спи, моє сонечко, спи, моя донечко
120
Спи, моя ласточка, спи, моя птичка! 79
Спи, моя мамо, спи, моя мила
164
Спит ночной Алчевск, в окнах
свет уж погашен
77
Спитайте-но хто в світі розумніший
306
Спить зозулька у лісочку
186
Спить ставок, де колишуться віти 4, 24
Спить ставок між долин
135
Співа жайворон з небес
165
Співав над ранок соловей нам
147
Співає сніг під нашими ногами
91
Співають діти — щебетливі птахи,
і струменить у душу чистота
115
Співуча моя Україно
70
Спішиться посланець Господній
32
Спішу до Тебе, милий Ісусе
111
Сплела собі віночок
169
Сплету віночок із барвінку
146
Спливає ніч, співають птиці
111
Спливають літа за водою
98
Сплять горобчики і зайчики
164
Сплять діброви і гаї
164
Сплять ляльки-малята
164
Сповнений шелесту-шуму
65
Спогадуєм твою родину
32
Споем, пилот
83
Спой, наша мама, любимую песню
92
Спокійно в очі світиться зоря
120
Спокойной ночи
43
Срібна нічка-чарівничка
149
Срібний дзвоник скоро-скоро
148
Став комарик біля липки
173
Ставок заснув, а ясні зорі
106
289

Ставок заснув в вечірній тиші
168
Стала скотинушка в лес убираться
43
Стала ти жар-птицею у мріях-снах 108
Стали жовтими долоні клена
78
Станем в ряд, друзья-однополчане
56
Стану біля брата на межі
58
Стань, Давиде, з гуслями
11
Станьмо побожно і всі помолімся
167
Старенька мати у журбі біля вікна
129
Старенькие ходики
120
Старий, втомлений лелека
113
Старину-давнину потривожу
109
Стартовый сигнал
83
Старый дом утопает в саду
80
Степ і степ. Купіль зелена
62
Степ і степ, один без краю
290
Степе мій милий, моя ти колиско
84
Степом, степом йшли у бій солдати
290
Стерегла морквицю мишка
148
Стихи для Вас пишу я в этот раз
79
Стільки снігу наметало!
89
Сто битв, сто рек, сто городов
102
Сто раз на день мені здається
49
Стоїть величаво столиця Держави
70
Стоїть гора над берегом Дніпра
132
Стоїть засмучена берізка
78
Стоїть криниця край села
84
Стоїть над Волгою курган
96
Стоїть тополя, наче недоля
290
Стоїть у селі нашім братська могила
63
Стоїть церковця та й на схід сонця
25, 26
Столько дней он, не зная правды,
просто шел за ней
83
Столько лет сомнений
83
Стомився день, вже вечоріє
69
Сторона моя ріднесенька
147
Сторононько рідна! Коханий мій краю! 47
Стою довго під вербою
133
Стою й мовчу перед падінням дня
40
Стою на древній корсунській землі 121
Стою на роздолі широкім
65
Стоя рядышком с березкой
94
Стояла осень светлая, как утро
111
Стояла хата край села
25
Стояли мовчки... Час минав
91
Стоять обеліски, кургани стоять
80
Страдальна Мати під хрестом стояла
132
Страстотерпече святый и целебниче 56
290

Стрічались ми з тобою у маю
65
Струмок, веселий, неслухняний
77, 78
Струмочок дзюрчить, роса блищить 88
Струни гітари тихенько бринять
64
Сумна я була, сумна буду
4
Сумно мені без тебе
71
Сумує вечір на підвіконні
123
Сумує у житі калина одна
101
Сутність ця одвічна і єдина
89
Сухий дубе, сухий дубе, в тебе
листячка нема
51
Схилився явір до води
154
Сховалося сонце за хмари патлаті
116
Сходинки до мрії непрості
176
Сходяться на небі зіроньки
115
Счастья не тая
83
Сьогодні в нас велике свято
114
Сьогодні в нас ялинка
148
Сьогодні знов я так чекав листа
111
Сьогодні світ кишить дивами
169
Сьогодні Святвечір, і спомини білі 163
Сьогодні ти поруч зі мною,
немов зима
109
Сьогодні я тобі пишу листа
111
Сюди гори, сюди гори, туди гори
5
Сюркочуть коники в траві
173
Сяє сонце в чистім небі — це мій
край, мій рідний край
156
Сяйвом сонячним світання
83
Сяють зорі в небі синім
306
Та вже третій вечір, як дівчину бачив 5
Та забіліли сніги, забіліли білі
5
Та й пив отець, пила мати на меду
19
Та не знаю я, де притаївся мій гріх 118
Та нема гірш нікому, як тій сиротині 5
Та немає в світі гірш нікому,
як бурлаці молодому
144
Та щука-риба в морі
5
Так, або не так
155
Так вже, мамо, ведеться у нашім житті 80
Так до болю, до болю тужно
71
Так жити надалі не маємо права
59
Так пронизливо пахнуть кіньми
стоптані трави
183
Так світло в хатині, мов гість завітав 88
Так сонячно, ясно довкола
177, 186
Так схожа на матусю учителька моя 62
Так хутко все перецвіло
89

Так цілуй, наче щойно з дороги
Так юно посміхаються безвусі
Така її доля... О Боже мій милий!

89
88
8,
16, 27
Такий холодний дощ холодною порою 84
Такое дивное заснежье
99
Там в далеком краю
88
Там, де бистрі ріки
67
Там, де в росах плине річка
43
Там де верби стоять кучеряві
106
Там, де гаї шумлять привітно
116
Там, де гори й полонини
175, 289
Там, де гори темні входять
в неба вись
177
Там, де лави під кленом старі
183
Там, де наша школа
190
Там, де озер поліських плеса
209
Там де пахне хата хлібом і вербою
56
Там, де Стир розкинувсь широко
65
Там, де трава, росте трава,
шумить трава
82
Там за гаєм там за лугом
6
Там, за лісом, там, за лугом
25
Там, за небокраєм, зоряні світи
186
Там, за Сибіром вітер віє
17
Там за тихим, за Дунаєм
174
Там на горі вільха під нев вода гірка
6
Там на горі вільха тече вода млівка
6
Там, на горі жито, копитами збито
25
Там, на гороньці дві зозуленці
17
Там, на ставі, на ставочку, на ставі
6, 24
Там над ріками — на сході
165
Там, під Львівським замком старий
дуб стояв
14
Там, під Львівським замком сухий
дуб стояв
24
Там, по синьому морю хвиля грає
51
Там радісно люди на світі живуть
147
Танець даруємо школі
123
Тануть повільно замети в долинах
43
Танцювала риба з раком, риба з раком
4
Танцюй-танцюй, танцюй-танцюй
73
Татко наш під кожний вечір
158
Тато з Павликом гуляв
149
Тато цуцика приніс
177, 180
Тату мій і мамо рідна
87
Твоє ім'я відоме всюди
32
Твої почуття мені, як чужі
108

Твоя, Вкраїно, я дитина
146
Твоя дорога плаче і сміється
118
Твоя жертва благодатна
130
Твоя щедрість у кожного в домі
116
Тебе, Ісусе, добре знаю
130
Тебе сльозами Мати вмила
32
Тебя судьба мне подарила
120
Темна нічка гори вкрила
7, 16, 21, 24
Темна нічка зорями укрила
156
Темнее стали небеса
76
Темненька нічка тьмою світ
закрила
100, 175
Темненькая нічка тьмою світ
закрила
11, 36
Темної ночі
150, 165
Тепер ви у небесних шатах
32
Тепла, як сонячна днина
171
Тепле літечко пішло
73
Тепле літо пролетіло
156
Теплый чудный майский вечер
94
Терниста твоя дорога
30
Терпко пахне жасмин коло хати
88
Тече вода
21, 41, 162
Тече вода в синє море, та й не витікає
21
Тече вода з-під города, з
вишневого саду
25
Тече вода з-під явора
7, 169
Тече вода із-за гаю
21, 143, 162
Тече вода, тече бистра
7
Тече Дніпро між верболозів
107
Тече річенька невеличенька
24
Тече річка невеличка
24
Тече річка невеличка з вишневого
саду
7, 27
Тече річка, тече бистра, а куди не знає
82
Ти вже схолола, мов тиха ріка
103
Ти вір у диво — і диво буде
73
Ти даруєш себе мені
129
Ти дівчино, заручена
35
Ти для мене найрідніша
146
Ти, дубочку зелененький, в тебе
листячка нема
17
Ти ж моя лілеє
150
Ти замешкав у кивоті
130
Ти, зелений дубе, розвивайся верше 25
Ти знов защебетала
131
Ти знов зітхаєш важко і кидаєш
в траву
183
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Ти з'явилась, як сніг серед літа
88
Ти казала
134
Ти казала в понеділок
7, 16
Ти колихала, мамо, мене
72
Ти листа напиши без докору і болю 109
Ти літаєш без межі
70
Ти мене не питай, як жила я без тебе
82
Ти мене сповивала
72
Ти, мій брате, Півнику
161
Ти можеш навчитись чужого звичаю
70
Ти — на скелі, ну а я — в долині
89
Ти навіщо, мила, мені розповіла
110
Ти народився, сину, на світанні
109
Ти не моя, дівчино мила
27
Ти ніколи не бачив ще гір
157
Ти пісеньку-весняночку
186
Ти пливеш в колисці
180
Ти поглянь
96
Ти поглянь — лебедині міста
72
Ти подивись, яка краса!
175, 289
Ти поклич нас, брате, до своєї хати
80
Ти полюбив військову службу
32
Ти пригадай, дівчина мила
114
Ти признайся мені
16, 97
Ти прийшла в мої сни і у душу запала 129
Ти прийшла до мене уві сні
80
Ти прийшла... Шукав я цілу вічність 116
Ти пристрастю солодкою розп'ята
120
Ти пройдеш — я дивлюсь вслід,
зачарований стою
82
Ти розкрий мені свої обійми
66
Ти сама сміялась
115
Ти, синичко, де жила?
184
Ти, сину, ще малий, і не збагнеш
109
Ти сказала лагідно лагідні слова
155
Ти слухав кобзаря
175
Ти сотворив нас до життя
163
Ти сьогодні швидше спать лягай
165
Ти така, як усі: тільки очі —
замріяні ночі
110
Ти тихо спиш, на скронях сивина
306
Ти у гаях, озерах і долинах
72
Ти усміхнися небу
149
Ти чекай, я повернусь
88
Ти чого засумував
169
Ти чуєш мій голос, кохана?
116
Ти, школо моя, рідна школо
91
Тиманівко рідна! Для душі довір'я 133
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Ти-ни-ни, ти-ни-ни, на полиці лини 21
Тисячу чужих облич має
169
Тиха блакить
72
Тиха вода, тиха вода, тиха на бистрині
27
Тиха ніч свята ніч!
132
Тиха нічка, світять зорі
165
Тихесенький вечір
163
Тихесенький вечір на землю спадає
254
Тихесенький вітер віє з поля
116
Тихесенько зима прийшла
78
Тихесенько ступаю з холодною водою 132
Тихий вальс заблудился в ночи
79
Тихий вечір западає
105
Тихий вечір, місяць висне
116
Тихий вечір, святий вечір
11, 36
Тихий дощ за відкритим вікном
116
Тихий сон по горах ходить
163-64
Тихим смутком цвітуть лугові
криниці
124
Тихо в комнате пустой
103
Тихо вечер догорает
95
Тихо дзюркочуть
65
Тихо дощик все іде
73
Тихо мріє стежечка
169
Тихо музика лине
124
Тихо над річкою, ніченька темная
16, 24
Тихо надворі. Ні вітру, ні хмар
169
Тихо підкрадалась
149
Тихо спят облака, словно малые дети
79
Тихше, котику, ходи
164
Тиша в лісі навкруги
160
Тиша скрізь на кордоні
56
Тишина
93
Ті, із кого кепкували
163
Тільки ранок в степу
72
Тільки танго прозвучало — вже
Іванко йде
82
Тіштесь, діти, дав Бог жнива
173
То врываясь в рассвет, то закат
догоняя
94
То з долини на гору
154
То лежить, а то встає
169
То ли в радости, то ли в горе я
94
То нахлынет боль, то отпустит боль
120
То не білі метелики налетіли
161
То не грім загримів, то бір зашумів
25
То не утки крякают
134
То яром, то болотом
175

Тобі вже років сорок п'ять
Тобі пороблено
Тобі, юначе, вчитись жити
Тоді в степах пливли густі тумани
Тоді весна, яка весна буяла!
Тож звідки приємний та ніжний
той дзвін
Только вчера любимая женщина
Тонет лунный серп в метельной
вышине
Топчуть ноги радісно і струнко
Тот давний дождь, день
захвативший в плен
Травню ласкавий
Травонько, травонько, зеленись
Траву полыни
Традиції народні в нас не меркнуть
Тра-та-та, тра-та-та, день
народження кота
Тренувальні походи
Три славнії царі, звідки ви прийшли?
Тридцять восьмий рік минає,
а дев'ятий наступає
Тридцять третій — плаче земля!
Трикутники не снилися Європі
Тріпоче серце пійманої птиці
Трудно достается
Трьох синів мірошник має
Тук-тук-тук! — лунає чітко
Туман долинами лягає
Туман, туман долинами
Тумани ще пливуть долинами
Туманится даль предвечернею мглою
Туманным разумом согрета
Тускнут все лампы и дым сигарет
Тут все моє! До болю рідне й миле
Тут минулих віків неповторні сліди
Тут перший крок зробили ми
Тут сади цвітуть мрійливо
Туча с громом сговаривалась
Ты будешь невинной, тонкой
Ты всегда неповторимо молод
Ты знаешь, как люблю я осень?
Ты и молитва, и восторг, и тайна
Ты, любимый, приди на
свиданье ко мне
Ты молода, красива и беспечна
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Ты набрось на меня одеяло
Ты немного на зиму похожа
Ты оглянись, помаши рукою
Ты подарил мне пыл после
дней страсти
Ты, подруженька, мне не рассказывай
Ты ромашка белая, ты цветочек правды
Ты — свет в царстве тени,
заветный мой лучик
Ты — синий и белый
Ты со мною в легком танце
мчишься чуть дыша
Ты ушел с космической ракетой
Тьмою здесь все занавешено…
Тяжкий в горах шлях, білий
туман тане
Тяжкий твій хрест
Тяжко вмирати під небом чужим,
долю губить молоду
У Австралії далекій
У Алены брови черны
У бузковім квіті, по травах шовкових
У Валентина День пострічалися торік
У вербах плакучих
У весільні сукні наречені листячко
любистку зашивають
У весняній порі сонце зійде
У веснянім гаю
У вирій лелеки летіли
У Вифлеємі Син Божий народився
У вишневому гіллі
У виярку над річкою
У вінку веселого зала
У віночку нашім
У віри сила неземна
У Глухові сивім твої корпуси
У гори стадами ягнята ідуть
У городі — тілі-тілі
У гору, сонінько, у гору
У дворі, де клен дріма
У джунглях, де чимало різних див
У дзвони дзвонять сто святих небес
У дзеркалі ставка милується верба
У дитячі любі роки
У дівчинки Софі пропав любимий кіт
У думках своїх заквітчаних
У жизни надо учиться шагать
дорогой прямою
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У зимову світлу днину
165
У золоті хлібних ланів неозорих
133
У каждого из нас на свете
есть места
280-81
У каждого на свете
143
У калиновім намисті
146
У Карпатах виросла українка
146
У Карпатськім краю на високім плаю 123
У квартирку, мов сестричка
178
У кипінні травневих садочків
62
У кімнаті приберу я — помічниця я
156
У когось портфель хоч давно,
а новий
169
У кожній бандурі — коштовна
перлина
169
У кожного є школа на землі
190
У кожного свій край, до хатоньки
стежина
88
У кожної рибки
176
У краї, Богом не забутому
129
У лелеки власна пісня
109
У любви, как у пташки крылья…
97
У майстерні їжаки
180
У маленької Іванки
149
У мами черешня росла над яром
114
У мене є дружина
65
У мене на городі
163
У мишей весілля вже
151
У міста і села
162
У міста і села йде зима весела
161
У містечку Богуславку
24
У місто моє заблукала троянда
147
У мого міста хліборобська доля
84
У моєї мами усмішка ясна
176
У нас в саду живет сверчок
148
У нас в селі є річка
146
У нас сім'я невеличка
273
У нашому класі винайшли діти
163
У неділю, в час обіду
169, 182
У неділю дуже рано, ще сонце
не сходить
37
У новенькім горщику
148
У окна купе вагона
94
У палаці розкішному знову
169
У перетику ходила по оріхи
60
У перший грім, неначе свято
174
У пилота жизнь такая
83
У плиты сегодня выходной
94
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У поезда иной
У полі могила з вітром говорила
У полум'я, у смерчі бою
У прибрежных лоз, у высоких круч
У проміннях сонця ніжних
У родині Дзвонів свято
У розмаї пахучих лугів
У сад юності, де по яблука
У садах вишневих, мов калина
У садах золотих — наша молодість
ніжна й красива
У садочку з милим
У садочку, у садочку вишенька цвіла
У садочку цвіт буяє
У садочок вийшла з милим погуляти
У саду ми зустрілись з тобою
У саду, у саду калинонька росте
У сакур цвітіння і білі каштани
У свят-вечір раз юрбою
У святковий світлий день
У Севастополі — сонячна днина
У серденьку малому
У серці днів безжурних клекіт
У сиву давнину
У слов'янській колисці колисана
У снах я дуже часто бачу
У срібні дні, у сивоскронні роки
У ставочок, як в люстерко
У старій частині міста
У степу широкім
У стрімкому леті, в білому намисті
У суботу два єноти
У теплий край лебідка полетіла
У терпінні — дух і сила
У тихім сквері, де шумлять каштани
У тиші квітневої ночі
У тім краю, де пахнуть матіоли
У траві високій край села
У тумані та імлі
У циганського барона
У червоному намисті
У шеренги залюбки
Убогії ниви, убогії села
Уверен: глупо все менять
Уговори меня с тобою согласиться
Україна — це не лише кущ калини
Україна-мати вийшла на простори
Україна-ненько, ти моє серденько

181
168
59
43
163
153
129
108
109
118
113
73
162
80
120
119
123
148
161
70
149
128
155
146
133
120
149
123
152
113
148
108
130
62
91
128
149
149
64
78
149
131
74
119
145
133
56

України рідної сади
186
Українка я маленька
171
Україно, день новий
157
Україно, доле моя
84
Україно, молюся за тебе
165
Україно моя
96
Україно моя, Україно!
146, 177
Україно, рідна наша мати
59
Україно, ти матінко сива
84
Україночки-дівчатка
148
Українська мова найщиріша мова
120
Українського народу
70
Україну, як попіл, забуття засипає
109
Украшен наш город садами
88
Укрилась білим килимом
150
Улыбке солнца птицы верят
83
Улюбленим було Покрови свято
70
Умиє дощик личко
148
Умолк могучий гул ракетных камер 83
Уночі опудало
149
Усе життя люблю я квіти лугові
88
Усміхаюсь білій днині
176
Усміхнені діти
65
Усмішка, мов у Афродіти
129
Уставай же ґаздо, бо вже біла днина 51
Устами лагідно торкнусь хреста
155
Устроим мы веселье
75
Учбовий заклад дітлахів
94
Учителям слава лунає усюди
189
Уютное кафе на улицах с плетенной
мебелью
83
Файна я си з роду, маю файну вроду
7
Файним людям файно спиться
59
Фартушок весна наділа
169
Флора сіяє
135
Фонтан, чи пам'ятаєш ти фонтан
71
Хазяйнує у крамниці
149
Хай Бог допоможе щасливо нам жити 167
Хай вам присниться котик і киця
113
Хай добро і мир буде між нами
167
Хай є на чужині ті землі чарівні
81
Хай за вікном хуртеча злиться
165
Хай минають дні твої і ночі
51, 110
Хай минають роки, дружба хай навіки
81
Хай наладять скрипки скрипалі
161
Хай об'єднають в цілім світі
153
Хай прекрасна мова, мова калинова 78
Хай святковий марш гримить, лунає 133

Хай там осінь жовтолиста, чи зима 189
Хай щастить нам на ниві життєвій
56
Харкове, місто! Перша столиця!
94
Хвилі хлюпочуть грайливі
72
Херувими свят. Архангели зрят
11
Хизувалися квасольки
149
Хліб — у всьому голова!
180
Хлібодари палкі, життєлюби завзяті 59
Хліборобський коровай
109
Хлопці-риболовці козацького роду
7
Хлопчина я завзятий
161, 173
Хлюпоче синя річка
163
Хмари низом, низом, низом
177, 180
Ходили по чорниці ми з тобою
109
Ходи-но, голубко, присядь біля мене 25
Ходить вечір, ходить ясний
165
Ходить вітер під вікном
178
Ходить жучок по долині
19, 173
Ходить жучок по дубині
23
Ходить жучок по ручині, а жучиха
по долині
21
Ходить Мороз на дворі
161
Ходить осінь в гаях, ходить по діброві
80
Ходить осінь по доріжках
148
Ходить сон під вікном
189
Ходить сумно наш ведмідь
160
Ходить тиша в теплих капцях
150,
173, 180
Хозяин после папы в доме
главный — я!
153
Холодний вітер котить долю,
як пір'їну
109
Холодний вітер по щоці, перші
сніжинки у руці
81
Хороші водії
173
Хорошо вечернею порою
76
Хорошо и весело
148
Хотіла ми мати та й за першого дати 6
Хоч втомилася за день
94
Хоч доля в лицаря лиха
145
Хоч немало хороших і щирих
людей на цім світі
82
Хоч погода якась несприятлива
154
Хоч приходимо ніби байдужі
71
Хоч у місті привітно і гарно
109
Хочу любити всім серцем
70
Хочу піднятися високо в небо
156
Хочу подружитися з дівчинкою в класі 84
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Хочу разом із зорею
94
Хочу я заспівати вам пісню
63
Хреста частинка — хрест натільний
145
Хризантеми цвітуть — квіти
пізньої осені
114
Христос Воскрес! Радійте, діти
163
Христос Воскрес! — радійте, люди 165
Христос Воскрес! Співає
вся природа
163, 165
Христос Воскрес! Усе радіє
165
Христос, Господь наш
32
Христос родився, Бог воплотився
11
Христос родився — дивна новина
163
Хрущів немає. Не гудуть
128
Хрю-хрю-хрю, хря-хря-хря
291
Хтіла мене мати за першого дати
23
Хто вбив його?
290
Хто для світу Божа Мати?
130
Хто ж оту ялинку
105
Хто ж то на конику та й на тачанці
84
Хто нам поможе, Діво Маріє
32
Хто після Бога є важливий в світі? 179
Хто родився в січні — вставай
і наливай!
4
Хто руку помочі простягне
32
Хто це вийшов на лужок
143
Хто це звечора до ранку
164
Хто чергові? Ми чергові
173
Худий зелений крокодил
170
Художник писал акварели
80
Царице світу, неба і землі
49
Цвет небесный, синий цвет
83
Цветок мой прекрасный
43
Цвіте терен край дороги, листя опадає
81
Цвіток до цвіточка листок до листочка
6
Цвітуть сади, цвітуть луги
161, 175, 289
Це було на Волині
106
Це — день розлуки
89
Це маля говорить
169
Це над ранок наснилось вогнисто
118
Це не вперше над рікою я вдовж
берега іду
80
Це не місто, не село, та дитинство
тут пройшло
81
Це просто диво увірвалося до хати 115
Цей милий серцю теплий спогад
128
Церква Покрови — козацька святиня
145
Цілий вечір нині
150
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Цілий день сиджу на крутім бережку
161
Цілуй мене, як перше літо
108
Ціп, ціп, мої курчата
161
Цыганка-ночь к окошку подошла
74
Ця музика звучить наче лише для нас
81
Чара вина серебряна
21
Чарівна країно — вільна Україно
59
Чарівна нічка землю вкрила
106
Час веселий, літній
150
Час пролісків у серці голубів
120
Час рікою пливе, як зустрів я тебе
24
Часто в снах бачу мамині очі
109
Часто мені сняться бої
96
Часто снится мне сладостный сон
112
Часто сняться вам села у громах
і пожежах
57, 72
Чего-то в жизни вечно не хватает
120
Чекала з армії два літа
62
Червона калина, а листя зелене
159
Червона калина білим цвітом цвіла
25
Червона калина, раз
51
Червона калино, чо над водов стоїш?
24
Червона калино, чого в лузі гнешся? 47
Червоно сонце сходить, червоно
заходить
25
Через Босфор і Дарданелли
70
Через лісок струмок спішиться
151
Через луг, де росте материнка
175
Через міст перейти треба нам, малятам 24
Через поле до млина
169
Через поле сіренький зайчик пробігав 178
Через поле, через гай
165
Через поле, через ліс
149
Через річку перескочу
154
Через річку під місточок
149
Через хащі та корчі
149
Черемуха-красавица
181
Черепаха вихвалялась
177, 180
Черкащанка
84
Черкащино рідна, мій сонячний краю 116
Черная дыра
103
Черствим житняком ти мене годувала
96
Четыре года я гуляю
102
Четыре утенка погожим деньком
148
Чи в неділю, чи у будень
146
Чи ви ня, музики, не пізнали
4
Чи ви хлопці спали, чи ви в карти грали
6
Чи є в світі де дівчини як та Ганночка?
4

Чи маємо у серці Божий страх
111
Чи то в морі, чи то в небі
154
Чи то мені Господь дав, чи Свята
Варвара?
4
Чи то снилось мені?
114
Чи хоч раз Ви коли на Поділлі були?
134
Чи чули, браття, про таку новину
25
Чи чулисьте, милі браття
159
Чи я ж не українець не козак
62
Чигирине, Чигирине
84
Чиє ж то полечко не зоране?
4
Чимчикує через ліс
177, 180
Чип, чип корита
26
Чисте небо, ясне сонце —
це твоя Земля
82
Чистий аркуш, олівець
149
Читанню, співам і письму
145
Чоботята-дріботята
273
Чого ж я так нічку марную?
24
Чого стоїш, вербонько, над водою? 273
Чоловіче мій, дружино моя
5
Чолом тобі, рідна земле
158
Чом мене веселе сонечко смішить? 273
Чом приходиш ночами до мене
86
Чом ти не прийшов, як місяць
зійшов?
7, 16, 24, 27
Чом трава зелена, бо близько вода
25
Чому, коню, воду не п'єш, чом
на воду дуєш?
27
Чому, коню, не п'єш воду, чом
на воду дуєш?
25
Чому мене так тягне у гості
до куми
62
Чому поїхав на чужину
129
Чому, скажи, я втратила тебе
80
Чому сказати, й сам не знаю…
97
Чому так роки летять
65
Чому це не вічно тривало
71
Чорна гречка, білі крупи
5
Чорна рілля ізорана, гей, гей!
144
Чорна хмара наступає, дрібні
дощі йдуть
25
Чорна я си, чорна, як тая чорниця
4
Чорне море вабить нас до себе
70
Чорне море, ночі сині
70
Чорне море, Чорне море, гей!
4
Чорнобиль б'є нас прямо в серце
84
Чорнобривий корольок
161

Чорнобривці квітнуть край
стежини в сад
66
Чорнобривців насіяла мати 20, 212, 290
Чорноморець, мамонько, чорноморець 24
Чорноморець, матінко,
чорноморець
4
Чотири крильця має, по
квіточках літає
169
Что морской волне небо мнимое?
103
Что поделаешь тут
83
Что с тобой, моя любимая? Почему
в глазах печаль?
80
Что со мною приключилось
67
Что такое осень — это небо
280-81
Что ты замолк и сидишь одиноко? 102
Чтоб научиться пению
171
Чтобы стало в этом мире
171
Чувству было в сердце тесно
99
Чудесна зірка в небі сяє
36
Чудесна зірка днесь сіяє
11-13
Чудне знамено весь світ визнає!
147
Чудове місто — гордість України
80
Чуєш, мій сину, клин журавлиний
129
Чули ви, що Хтось в гайочку
149
Чути дзвінок. Дзень, дзелень, дзелень
55
Чуть в лицо прохладой
43
Шабля — лицарю сестриця
145
Шануймо наші історичні віхи
70
Шануймося, єднаймося та будьмо
59
Шаную тебе величаво
59
Швидким бігом грайливо
147
Швидко читаю книжки
190
Шевченко — наш. Він для усіх століть 89
Шел ли дальней стороною
280-81
Шелест листьев вдоль по тротуару 117
Шепочуть серце і вуста
130
Шептала осень теплые слова
79
Шию братику кептарик
273
Шию братові кептарик
163
Шкода, що літо пролетіло
82
Школо, здрастуй, здрастуй, школо!
62
Школо, турботлива мати, світле
начало доріг
56
Школяре, школяре!
254
Школярі ідуть, як бджоли гудуть
168
Шла победа по земле
93
Шлеться зоря до місяця раним рано
5
Шли в морях по звездам корабли
83
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Шовкує нитка, шовкує, зять
до тещоньки мандрує
21
Шорох листьев пожелтевших
на шершавом тротуаре
95
Шпиталю, шпиталю
24
Штаб — це керівництво флоту
70
Шукаю щастя на земних просторах
49
Шумить на кручах казкою
72
Шуміла діброва, шумів тихий гай
24
Шумлять вітри над хатами
87
Шумлять смереки в дальній стороні 72
Шумны вечерние бульвары
68
Шумят зеленея весенние травы
76
Шуршат машины по шоссе
103
Ще в дитинстві я ходив у трави
143
Ще громи мені не відгриміли
107
Ще досвіта встає стонога
169
Ще з колиски мене мати вчила
4
Ще із дитинства запам'яталось
70
Ще не вмерла Україна, і слава, і воля
16
Ще не вмерла України ні слава,
ні воля
290
Ще немає указу, ще нема Катерини
87
Ще одна весна в літо відійшла
135
Ще птахи не щебечуть
169
Ще сніжок порошить
105
Ще учора чорнобривці
128
Щебетала пташечка під віконечком
20,
21, 143, 173
Щедре тепле літечко
149
Щедрий вересень знов стоїть у порозі 306
Щедрий вечір всім нам, щаслива
година
2, 11-13
Щедрий вечір, добрий вечір
26, 149
Щедрик, щедрик, щедрівочка
1, 2,
5, 11-13, 17, 18, 21, 23, 27,
34, 41, 150, 173, 175, 289
Щедрик-ведрик, дайте вареник
36
Щемить серце і душа палає
133
Що в пана, пана на його дворі
21
Що в саду, в саду світлонька стоїть
21
Що для мене Україна?
67
Що за гамір, що за шум?
24
Що за дивні чари?
148
Що за радість для нас всіх настала 2, 11
Що за радість, що за свято
189
Що за тупіт? Що за стук?
273
Що заспокоїть нас у горі
175, 289
298

Що казати: важко нам збагнути
116
Що ми там шукали, в тій соломі?
89
Що сказати сину в дальню
путь-дорогу?
88
Що то в світі та й за правда була
21
Що то за предиво
2, 19, 25, 55, 207
Що то за предиво — в світі новина 11,
25, 55
Що то значить любов
135
Що хоче жінка — то хоче Бог
62
Що це? Що воно таке?
169
Щоб до столу круглий рік
69
Щоб співати колір чорний
106
Щораз луна дзвінок
120
Щука-риба в морі гуляє поволі
25
Э, маре япандуня
120
Эмбрум пефт мидан мегало
120
Эта беда? Нет, не беда
117
Это небо для меня
83
Этосис темпоралис
117
Эх, гуляй, душа, звени, как
гармошка, как гитара
80
Эх, да не калина, эх да не рябина
83
Эх, по-над лесом лебеди летят
83
Южная Железная Дорога
94
Юна, красива, струнка
84
Юнацьких споминів не стерти
108
Юрію! Святий великомученику Юрію! 65
Я бабусю згадую
173
Я бачила в небі і сонце, і хмари
186
Я бегу по выжженной земле
83
Я біжу, біжу по гаю
150
Я в житті вибрав неба блакить
109
Я в лісі тихенько блукала сама
135
Я в твоїм житті з'явилась
109
Я вальсы слушала Шопена
92
Я вам з того світу серцем усміхнусь 84
Я вам песенку спою про пять минут!
100
Я — великий і страшний
291
Я вернусь к тебе подруга
117
Я вернусь, я вернусь в край коханий 86
Я вертаюсь щораз у дитинство
своє босоноге
129
Я — веселий букварик
150
Я вивчив з букваря
155
Я виспівую ноти, мов по сходах іду
169
Я — вишневим цвітом
62
Я відлітаю у рідний край
109

Я відчуваю скрізь твоє плече
Я волнуюсь, заслышав
французскую речь
Я всі назви квітів знаю
Я вчера
Я гімн співаю рідній школі
Я давно там не був, де колись
народився
Я далеко забрів. Так далеко забрів
Я дарую всім її, а вона все при мені
Я дарую пісню, пісню журавлину
Я двуглавый и двойной
Я дитинство пам'ятаю і своє село
Я дівчина чорнобрива
Я до тебе йду
Я до тебе, кохана, прийду
Я до тебе, мамо
Я до школи йду веселий, веселий
Я доленьку свою просила
Я досі зустріч пам'ятаю
Я дощ не любила, і він про це знав
Я дякую, Боже, за небо погоже
Я дякую Тобі, Спаситель мій
Я ждав тебе, як ждуть гаї вербові
Я жду, когда придет апрель
Я з дому виходжу, я з дому іду
Я з краю Трипілля
Я за все, тебя, мой друг, прощаю
Я за щастям біжу
Я заварю на травах терпкий чай
Я завтра їду в Україну
Я заспіваю пісню голосну
Я захмелів, хоч і не пив вина
Я знаю запах рідної домівки
Я знаю: зрада чоловіча
Я иду, а вокруг листопад
Я иду тропинкою лесной
Я іду служити, мамо, не тужи
Я іду українським селом
Я іду, щоб ранесенько
Я йшов до школи перший раз
Я к тебе приеду поездом
Я — князь гуцульський, зітканий
із грому
Я коза-дереза
Я — Лисичка, я — сестричка
Я — Лисичка, я — сестричка,
не сиджу без діла

129
83
148
97
88
114
107
169
121
117
129
152
84
129
114
173
67
108
67
111
49
124
74
109
84
120
121
74
96
273
124
149
89
92
119
113
129
151
163
120
118
161
291
184

Я літній дощик золотий
150
Я ль буду в роковое время
117
Я люблю його, мамо, люблю
66
Я люблю тебе, місто моє
62
Я любуюсь звездным небом
92
Я маленька бараболька
89
Я маленька липка
171, 177-78
Я — маленька українка
162
Я малюю море і безмежні далі
174
Я малюю цілий світ різнокольоровий 169
Я маю ласку жить на цій землі
62
Я маю тебе променисту
154
Я могла бы рассказать вам
119
Я молюсь тихенько й Господа питаю
179
Я — Мороз! За моїм повелінням
65
Я мрію про вечір
113
Я, на заздрість півню, півню, півню
180
Я на пляжі засмагаю
149
Я на світі прожив, наче спалах
зорі на світанні
109
Я на тебе образ не тримаю
129
Я на траві люблю лежати
146
Я навприсядки скачу
161
Я намалюю небо синє
306
Я намалюю синє небо
62
Я напою негромко о добре
74
Я, наче пташка в небесах
81
Я не буду, не смею задерживать Вас
94
Я не встиг у тополинім краї
107
Я не знаю, мамо мила
163
Я не знаю, сколько осталось
103
Я не знаю, як це сталось
190
Я не можу без тебе прожити
84
Я не пригадую собі твого лиця
274-75
Я несу тебе, родная женщина
93
Я ніколи тебе не покину
120
Я очі і руки
150
Я ощущаю боль разлуки
112
Я пам'ятаю день і час
155
Я пам'ятаю твої руки, твої губи
82
Я пам'ятаю ту страшну війну
133
Я перечитую твого листа
109
Я пишу тобі лист свій із пекла
84
Я — Південна залізниця!
94
Я піду по стежках молодої любові
80
Я піснею славлю народ героїчний
83
Я по вулиці йду
107
Я по світу блукав
116
299

Я побачив дівчину —
схвилювалась кров
Я побачив журавля
Я побачив тебе не у сні, наяву
Я побачив тебе ненароком
Я под дождиком стою
Я подвір'я підмітаю старанно мітлою
Я помню Вас в сиянии луны
Я помню Вас в сиянье ночи
Я помню Вас... Вы были без предела
Я почула музику весни
Я працюю, як великий
Я пришел в мир любви
Я радуюсь солнцу, я радуюсь небу
Я рано утром прикоснусь губами
Я роздягав її, жагучу
Я с вызовом ношу его кольцо
Я свою бабушку
Я сегодня тебя повстречал
Я — сіреньке Зайченя
Я скрипка, на якій ти граєш
Я слова чарівні знаю
Я слухаю спів солов'їний
Я Совеня маленьке
Я — солом'яний бичок
Я сорока-білобока
Я спеть хочу сегодня о газете
Я сьогодні на човні
Я так жду
Я так за тобою сумую
Я так люблю, я так люблю тебе
Я так робко просила три слова сказать
Я так сумую за тобою
Я тебе, мов білий кущ калини
Я тебе не впізнаю, що з тобою вдіялось
Я тебе ніколи не забуду
Я тебя придумала любя
Я тобі знов дарую квіти
Я у мами вже велика
Я у мами, наче квітонька
Я хоч і маленький, але чепурненький
Я хочу вам рассказать…
Я хочу удивляться любви и дороге
Я часто згадую село
Я червону стрічку в свої коси заплету
Я чула, що очі — це промені серця
Я чую пісню — мов крізь сон
Я чую рідну мову українську
300

63
107
116
78
162
273
79
79
117
66
273
117
67
104
89
68
181
120
291
62
146
209
184
150
148
94
148
84
84
143
74
89
128
88
109
74
109
273
155
158
97
119
115
82
88
163
109

Я щасливий, що в мене село
116
Я ще такої в світі не стрічав!
107
Я — "Як"-истребитель, мотор
мой звенит
83
Яблука дозріли в нашому саду
84
Яблунька в саду цвіте
148
Яблунька у літньому вбранні
78
Ягідка-зіронька в небі горить
158
Ягіл, Ягілочка
5, 161
Ягіл, Ягілочка, Ягілова дочка
5, 143
Як бабуся газету читала
155
Як була я ще маленька
19, 164
Як в барвистому віночку
115
Як веселка на погоду
175
Як весна прийде, я світ зміряю
155
Як вже був я жонатий
114
Як вітер хвилі став гойдати
69
Як все на світі, я любові прагну
183
Як діждали літа — та й нажали жита 24
Як діждемо літа, та нажнемо жита
143
Як дітей та розкида світом доля
69
Як до лісу я пішла — всі люди
чмихають
25
Як до Січі славетне козацтво
133
Як добре вміти малювати
153
Як довго я тебе, як довго я чекала
81
Як же довго цю долю свою я чекала 82
Як заграють полечку, запрошу
я Олечку
161
Як затемнена дорога
130
Як захоче душа голубців
62
Як зустрілись ми з тобою в Городенці
24
Як ішла я опівночі…
97
Як ішов я з Дебречина додому
7, 16, 132
Як їхав наш поїзд зимою до Львова
111
Як калина відцвіла в саду
81
Як мати рідненька — то й сорочка
біленька
169
Як ми покохались, цвіли барви
літа
51, 110
Як надворі вже зима
149
Як нам було весело
160
Як не любить тебе, Україно
58, 72,
175, 290
Як ніч покриє землю тихим сном
71
Як петрівчана нічка тиха
65
Як пишно квітка лотоса цвіте
128
Як пігулочку порадить
179

Як під вербою, де струмок біжить
94
Як під проводом Богдана
65
Як по вулиці, із провулочка
147
Як погода надворі
173
Як поїхав братік ой до сестриці в гості
21
Як почав орать
169
Як приємно зустрітися, брате
80
Як прийшла весна красна
169
Як прийшла до нас уквітчана весна 180
Як прилітають журавлі
186
Як промінчик на вікні з голкою
і ниткою
56
Як скажи, забути ті щасливі дні
306
Як сонечко у небі — у світі ти одна 62
Як співала мати колисаночку
273
Як струмочок стежинонька в'ється
78
Як ти, чорте лисий, надоїв!
115
Як тільки промінь сонечка
163
Як тільки я на самоті — згадаю
знов твої пісні
82
Як торкнулася струною
серденька бандура
87
Як у небі ясне сонечко — веселіше
на душі
156
Як умру, то поховайте
8, 35, 37, 40
Як хочу знову я відчути те кохання
81
Як часто у сни ти приходиш,
край мого дитинства
82
Як чесала мама мені коси
146
Як чудово, що ви в мене є
116
Як щасливі дні для всіх нас
11
Як я кури годував
113
Як я малим збирався навесні
7, 16,
20, 97, 144
Як я садила айстри ранні
69
Як я спала на сені, на сені
4
Як якось я влітку по гриби пішла
82
Яка ж радість! Співай, світе ввесь
11
Яка на білім світі є країна
156
Яка сумна картина
43
Якби була знала, що піду від мами
17
Якби мені сивий кінь, я сідельце
маю
4, 27
Якби ми ся трафив файнесенький
хлопчина
4

Якби не Марися, я би не женився
4
Якби я міг прийти назад
114
Які прекрасні далі сині
60
Якір підіймає
73
Якорі старі гримлять в порту
289
Якось вранці я проснувся
273
Якось рано до садочку
177, 180
Якось сонячного дня
177-78
Якось я азарт дістав
182
Якраз заходив падолист
115
Якщо бачиш: на картині
174
Якщо ви в столиці першій чомусь
вперше
94
Якщо друг тобі довірив
179
Якщо дружити хочеш ти відмінно
169
Якщо захочеш почути мене
103
Якщо колись повернеш восени
86
Якщо ти почути захочеш мене
103
Ялиночко зеленая
163
Яло, си Мавру, калимера!
120
Янголи в небі пісні співають
11
Янголи в небі пісню співають
36, 43
Яре сонце в древніх небесах
88
Яскраво світить після бурі сонце
101
Ясна зоря всьому світу засвітила 11, 36
Ясна зоря всьому світу звістила
11-13,
18, 26, 36
Ясне сонечко проміння
189
Ясне сонечко сяє, рідну землю вітає 81
Ясні очі твої
84
Ясноока моя Україно!
183
Beside the cradle here i stand
100
BMW і Мерседеси
154
Dashing through the snow
100
Every day they рassed me by
41
Here we all work long
41
Kyrie
43
No more champagne
100
O little town of Bethlehem, how
still we see thee lie!
100
Oh, the weather outside is frightful
100
So this is Xmas
100
The falling leaves
41
Unser Kindergarten ist gemutlich, schon 156
You are the promised
41

301

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
Баян на концертній естраді
238-39
Без пісні нема України
63
Бог предвічний народився
1
Бог ся рождає
2
Боже, я молю за Україну
271
Будьмо!
4
Бурлацькі та чумацькі пісні
5
Ведмежа готується до сну
147
Велика Вечірня з Литією
29
Весняний дощик
148
Вокально-педагогічний репертуар для
високих та середніх жіночих голосів
135
Гарна забава — пісня весела
7
Гимны хвалы для Господней Вечери
31
Гітара
265
Дарую людям пісню
72
День народження кота
151
Дніпровські мелодії
75
Духовна музика з репертуару
Галицького камерного хору "Євшан"
50
Естрадно-джазові п’єси для баяна
(акордеона)
243-47
З Різдвом Христовим віншуємо
щиро!
207
Закохані в небо
83
Заспівай
157
Засяло сонце золоте
159
Затанцюють лелеки в лугах
84
Збірник вокалізів
138
Золотий гребінець
160
Золоті українські народні пісні
8
Іди, іди, дощику
161
Карпатські йсьме діти
9
Класика і сучасність
201
Колискові
10
Колискові пісні
164
Колядки і щедрівки
11
Колядник
12, 13
Колядує "Орфей"
34
Красуйся, віночку
51
Легкі ансамблі для фортепіано
202
Легкі п'єси для дуету баяністів
198
Лесі Українці
209
Мелодії червоної калини
14
Музика
172, 173
Музичне мистецтво
97, 174-75,
289-90
187

Музичний меридіан
306
Музыка сердца
53
На березі життєвої ріки
98
На новії дібрівонці
15
Народна скарбівня
16
Народні пісні з малої батьківщини
Соломії Крушельницької
17
Нині в нас Різдво Божого дитяти
18
Новорічні та різдвяні мелодії
100
Нотні сходинки
176
Ой стелися, барвіночку
19
П'єси для ударних інструментів
з фортепіано у перекладі
М. Родзінського
214
Пахнуть роси тишею
212
Перлини української фортепіанної
музики
226
Песни, бывшие наиболее в ходу
между студентами Харьковского
университета в 1840 годах
102
Песни, рожденные
в "Гармонии"
103
Пісенне намисто
20
Пісенний світ українознавства
21
Пісне моя зоряна
133
Піснеспіви всенічної
38
Пісні Ніни, Володимира
і Станіслава Ольшевських
105
Пісні села Підлисся
22
Пісні, романси та балади
106
Поміж печалями й любов'ю
107
Роса любові
109
Сборник песен и романсов
на стихи поэта Льва Дементьева
112
Слово у пісні розцвіло
113
Слухання музики в дитячому
садку
184
Співає тріо бандуристок "Червона
калина"
60
Співає Український народний хор
Київського національного
університету культури
і мистецтв
40, 57, 58
Співаник "... для Тебе"
23
Співуча України
24
Стежками Леонтовича
134
Сузір’я Долинщини
115

Тарасова криниця
Твори сучасних українських
композиторів для бандури
У садах золотих...
Українська народна пісенна
спадщина Рівненщини
і Тернопільщини
Українська фортепіанна
музика. Ч. 1
Український обрядовий фольклор
західних земель
Українські народні пісні
в обробці для фортепіано
Українські народні пісні з нотами
Утреня у святу і велику
неділю Пасхи

116
277
118

25
228
26
229
27

Фортепіано
232-34
Французька легка музика
251
Хорове диригування
43
Хрестоматія вокальних творів
143
Христос Рождается! Славим его!
Великий сборник Рождественских
славословий
44, 45
Чин вінчання для мішаного хору
46
Чудотворець Миколай
28
Школа — наша берегиня
190
Шолом алейхем! Єврейські пісні
та клезмерські танцювальні мелодії
в обробці для фортепіано
235
Юний гітарист
269
Two magic guitars
200
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СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НОТНИХ ВИДАНЬ
1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
2. ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1. Хори без інструментального супроводу
2.1.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.1.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.1.3. Хори з опер та оперет
2.2. Хори з інструментальним супроводом
2.2.1. Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.2.2. Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.2.3. Хори з опер та оперет
2.3. Вокальні ансамблі
2.3.1. Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
2.3.2. Ансамблі з опер та оперет
2.4. Спів соло
2.4.1. Пісні та романси. Концертні арії
2.4.2. Сцени та арії з опер та оперет
2.5. Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із супроводом
і без нього
2.6. Навчальні видання для співу. Вокалізи
2.7. Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей
3. ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1. Твори для оркестру
3.1.1. Симфонічний оркестр
3.1.1.1. Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми
3.1.1.2. Концерти та інші твори для солістів з оркестром (партитури)
3.1.1.3. Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії
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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
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
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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

305

