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ПЕРЕДМОВА
"Літопис нот" –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз
на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою палатою України.
"Літопис нот" містить інформацію про окремо видані музичні і музичносценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчальних і навчальнометодичних нотних видань, а також видання книжкового типу: літературно-музичні
композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких літературний текст
органічно пов'язаний з музичним текстом.
Відображення нотних видань здійснюється відповідно до чинної інструкції по
відбору нотних видань.
Літопис укладено відповідно до ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные
библиографические указатели".
Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання".
Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та
правила" (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ), ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 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 (зазначено в прямих дужках після бібліографічного опису).
Бібліографічні записи групуються відповідно до класифікації нотних видань за
видами музики (вокальна, інструментальна, вокально-симфонічна, сценічна) і
засобами виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою палатою України.
Схему подано в кінці покажчика.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" вміщує допоміжні
покажчики: іменний, назв вокальних творів, перших слів тексту вокальних творів,
назв збірників.
На титульній сторінці в круглих дужках зазначено порядкові номери записів,
що ввійшли до покажчика.
Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" призначений для музикознавців, композиторів, викладачів та студентів консерваторій, учнів музичних
училищ і шкіл, артистів театрів і філармоній, працівників бібліотек, а також усіх, хто
цікавиться нотними виданнями України.
4

1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
1. Гаївки Яворівщини : [для співу без супроводу] / зібр. та впоряд. Л. Балух. —
Львів : Каменяр, 2015. — 85, [1] с. : іл., портр. ; 22 см. — Алф. покажч. гаївок: с. 82.
— Імен. покажч. осіб, від яких записано гаївки: с. 83. — Покажч. насел. пунктів в
яких записано гаївки: с. 84. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-607-328-7. — [2015-119 Н]
2. 232 найпопулярніші українські народні пісні : [для голосу без супроводу /
уклад. Чаморова Н. В.]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2015. — 399 с. : іл. ; 21 см. —
3 000 пр. — ISBN 978-966-548-866-8 (у паліт.). — [2015-008 Н]
3. Кириленко В. І. (1930—1997). Від колискової — до лебединої : пісні
Апостолівщини [Дніпропетров. обл.] в записах бандуриста Віктора Кириленка : [для
голосу без супроводу] / упоряд. М. Долгов. — Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014.
— 311 с. : іл., портр. ; 24 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-7109-68-5 (у паліт.). —
[2015-009 Н]
4. Коляди-щедрівки : [збірка : для співу без супроводу / упоряд. Б. Гірський].
— Львів : Каменяр, 2014. — 95 с. : іл. ; 14 см. — 2 200 пр. — ISBN 978-966-607-304-2.
— [2015-117 Н]
5. Народні пісні Рівненщини : (фоногр. зб.) / [ред.-упоряд., прим. Супрун-Яремко Н.] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка. — Рівне : М. Дятлик,
2013. — 458 с. : портр. ; 25 см. — (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 41).
— 200 пр. — ISBN 978-617-515-141-9 (у паліт.). — [2014-145 Н]
6. Народні пісні Хмельниччини : (з колекцій збирачів фольклору) / [упоряд. та
вступ. ст.: Дмитренко М. К., Єфремова Л. О.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : Наук. думка, 2014. —
722 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 24—26, в підрядк. прим. — Покажч.: с. 683—691,
700—721. — 150 пр. — ISBN 978-966-00-1464-0 (у паліт.). — [2015-030 Н]
7. Наша пісня : пісен. скарби укр. народу : [пісні, примовки, скоромовки тощо
із різних зб. / упоряд. П. Г. Матвієнко]. — Київ : Фенікс, 2015. — 235, [4] с. ; 22 см.
— 500 пр. — ISBN 978-966-136-259-7. — [2015-093 Н]
8. Ноздрина Л. Ф. Песенный фольклор болгар Приазовья : [сборник] /
Л. Ф. Ноздрина ; Отд. культуры исполнит. ком. Бердян. гор. совета, Бердян. краевед.
музей, Бердян. болгар. о-во по изучению нац.-культур. наследия болгар Приазовья
им. М. Хаджийского. — Бердянск : Бердян. краевед. музей ; Мелитополь :
Мелитопол. гор. тип., 2014. — 187 с. : ил., портр. ; 21 см + 1 компакт-диск — На тит. л. :
К 150-летию переселения болгар из Бессарабии в Таврию. — Текст болгар. — Часть
текста рус. — 220 экз. — ISBN 978-966-197-232-6. — [2014-140 Н]
9. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини : жанр.-регіон.
антологія / уклав, [вступ. ст.] А. Іваницький ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — Вінниця : Нова Книга, 2015. —
535 с. : табл. ; 21 см. — Рез. англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. та в тексті.
— Покажч.: с. 499—534. — ISBN 978-966-382-549-6 (у паліт.). — [2015-031 Н]
10. Ой ти соловейко : укр. нар. пісні [+ твори укр. авторів / авт.-уклад.]
Н. Матвієнко. — Харків : Віват, 2015. — 255 с. : іл., портр. ; 29 см. — (Серія
"Культурна спадщина України", ISBN 978-617-7203-17-8). — 1 500 пр. — ISBN 978617-7203-64-2 (у паліт.). — [2015-021 Н]
Зміст: твори укр. авторів: Поклад І. Дикі гуси : "Ой летіли дикі гуси..." ;
Чарівна скрипка : "Сіла птаха білокрила на тополю..." / сл. Ю. Рибчинського.
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11. Пісенна хвиля Оглядова : укр. нар. пісні с. Оглядів Радехів. р-ну Львів.
обл. : [для співу без супроводу / запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів,
вступ. ст., прим., алф. покажч. І. Хланти ; розшифрування мелодій В. Кобаля] ; Упр.
культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури. —
Ужгород : Патент, 2015. — 583 с., [12] арк. іл. : іл., портр. ; 23 см. — 300 пр. —
ISBN 978-617-589-090-5 (у паліт.). — [2015-076 Н]
12. Польовий О. Г. "Ой, на Івана Купала" : нот. зб. пісень у супроводі
бандури : (для дітей дошк. та шк. віку) / Олег Польовий. — Дніпропетровськ : ВКФ
"Арт-прес", 2014. — 26, [1] с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007117-0-0.
— [2015-018 Н]
Зміст: Ой, на Івана, на Купала / сл. Є. Заславської ; Гоп-скок / сл. О. Пчілки ;
Дорогенька мама! : "Хто вас, діти, міцно любить..." / сл. Р. Роляника ; Коза : "Іде
коза, стоїть лоза..." / сл. П. Воронька ; Щедрий вечір : "Таємничо, новорічно..." /
сл. С. Когут.
13. Сльота І. М. Всіма голосами : нот.-текст. записи укр. нар. пісень : [для
голосу без супроводу] / Іван Сльота. — Житомир : Полісся. — 423 с. : портр. ; 21 см.
— 200 пр. — ISBN 978-966-655-597-8. — ISBN 978-966-655-592-8. (у паліт.). —
[2015-070 Н]
14. Сльота І. М. Всіма голосами : нот.-текст. записи укр. нар. пісень : [для
голосу без супроводу] / Іван Сльота. — Житомир : Полісся. — 314 с. : портр. ; 21 см.
— 200 пр. — ISBN 978-966-655-593-8. (у паліт.). — [2015-071 Н]
15. Співаник українських січових стрільців : [збірник / літ. ред. А.-М. Волосацька]. — Львів : Манускрипт-Львів, 2014. — 182, [1] с. : іл., портр. ; 22 см. —
ISBN 978-966-2067-21-7 (у паліт.). — [2014-142 Н]
Зміст: народні: Гей, Січ іде, красен мак цвіте / сл. І. Франка ; Гей, там на горі
Січ іде ; Гей, у полі черемшина : "… з неї цвіток упав..." / сл. К. Обуха ; А звідси
гора : "… звідти другая..." ; Вже більше літ двісті : "… як козак в неволі..." ; Вже
бубон грає : "… треба вставати..." ; Гей, зі Львова до Мукачева : стрілецька ; Гей,
гук, мати, гук ; Гей, не дивуйтесь, добрії люди ; Гей, нум, братця, до збруї : "… на
герц погуляти..." ; Дівча в сінях стояло ; До Самбора доріженька ; Засвистали
козаченьки ; І шумить, і гуде : "… дрібний дощик іде..." ; Козаченьку, куди йдеш? ;
Набирали некрутиків : "… в неділеньку вранці... ; Ой закувала сива зозуленька ; Ой,
з-за гори чорна хмара ; Ой, ішли наші славні Запорожці ; Ой ішов я вулицею раз,
раз ; Ой летіла горлиця : "… через сад..." ; Ой любив та кохав : "… собі дівчину
мав..." ; Ой, Морозе, Морозенку : "… ти преславний козаче. Гей!.." ; Ой, на горі
жито ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой, наступила та чорна хмара ; Ой п'є Байда медгорілочку ; Ой під гаєм : "… гаєм, гаєм зелененьким..." ; Ой піду я до млина ; Ой їхав
я коло млина ; Ой, сусідко, сусідко ; Ой, там за Дунаєм ; Ой, ти зоре, зоре вечірняя ;
Ой, що ж бо то за ворон ; Ох, і не стелися, хрещатий барвінку ; Очерет лугом гуде ;
Прощайте, гори : "… настав вже час..." ; Раз на варті я стояв ; Розвивайся, ой, ти,
старий дубе. — Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України ні
слава, ні воля..." / сл. П. Чубинського, С. Даниловича ; Де Дніпро наш : "… котить
хвилі, рве стрімкі пороги..." / сл. В. Масляка. — Січинський Д. Не пора, не пора /
сл. І. Франка. — Маковей О. Ми гайдамаки : "… ми всі однакі...". — Чернецький С.
Ой, у лузі червона калина : "… похилилася...". — Лепкий Л. Бо війна війною :
обозова пісня ; Гаразд, Горук : "… іще гаразд!.." ; Гей, видно село : "… широке село
під горою..." ; Ой, поїдем, товариші : "… на ту Україну...". — Устиянович М.
Верховино : "… світку ти наш!..". — Лебедова В. Взяв би я бандуру : "… настроїв,
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заграв...". — Гутковський К. Гей, ви хлопці січовії : угор. мелодія. — Людкевич С.
Гей, за морем за широким / сл. О. Грицая ; Чорна рілля ізорана / сл. нар. —
Ярославенко Т. Гей, наступаєм ми, стрільці / сл. нар. ; Соколи, Соколи : "… ставаймо в ряди!.." ; Заграли тамбори / сл. М. Курцеби. — Гайворонський М. Гей, там при
долині / сл. Р. Купчинського ; Нема в світі кращих хлопців ; Слава, слава, отамане /
сл. Ю. Назарака ; Питає ся вітер смерти / сл. Ю. Шкрумеляка ; Їхав стрілець на
війноньку ; Пройшли гори : "… пройшли доли...". — Яричевський С. Горе приспало
рідну хатину : болгарська. — Колесса О. Грають труби над Дністром. —
Нижанковський О. Наша славна Україно. — Романченко М. Не зітхай, а працюй.
— Кишакевич П. Не плакати нам : "… і сльози не лить...". — Вахнянин Н. По
морю, по морю : "… по плинних валах..." / сл. К. Устияновича. — Брз. і Рек. Разом,
браття, ціль одна. — Левицький М. Сповнилась міра : "… кров братів..." / сл. П. Карманського. — Невід. авт. Стрілець — то нині великий пан. — Вахнянин Н.
Шалійте, шалійте : "… скажені кати!.." / сл. О. Колеси. — Корчинський Ю. Брати :
"В темних горах, при окопах, у болоті..." / сл. О. Маковея.
16. Співом Бога прославляймо : пісні для молоді : з акордами для гітари :
[текст пісень з букв.-цифр. познач. акордів для гітари / упоряд. Т. Ференц]. — Львів :
Свічадо, 2014. — 79 с. ; 17 см. — ISBN 978-966-395-789-0. — [2014-184 Н]
17. Туряниця Ю. Д. Співанки про ягнятко : 112 народних пісень Закарпаття
про ягнятко та вівчарів : [для голосу без супроводу / текст, вступ. ст., упоряд.] Юрій
Туряниця ; [нот. розпис М. Попенко]. — Ужгород : Краєвиди Карпат, 2014. —
155 с. : іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-97151-6-6. — [2015-007 Н]
18. Українські народні пісні : з нотами : [партріот., козац., лірич., жартівливі
пісні, колядки : для голосу без супроводу / упоряд.] Преварська М. І. — Київ ; Ірпінь
(Київ. обл.) : Велес, 2015. — 191 с. ; 22 см. — Випущено на замовлення Держ. ком.
телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р. —
1 000 пр. — ISBN 966-8263-26-Х (у паліт.). — [2015-140 Н]
Зміст: Патріотичні ; Козацькі ; Пісні січових стрільців ; Ліричні ; Жартівливі ;
Колядки.

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
19. Всенощное бдение : Вечерня : богослужеб. песнопения Православ. церкви:
[учеб. пособие] / сост., ред., коммент. протодиак. Д. Болгарского ; Киев. духовная
акад. и семинария, Ин-т искусств НПУ им. М. Драгоманова. — Киев : АДЕФУкраина : Изд. Свято-Троицкого Ионин. монастыря, 2014. — 415 с. ; 29 см. — Загл.
тит. л. и пер. церковнославян. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-6177156-27-6 (в пер.). — [2014-183 Н]
20. Всенощное бдение : Утреня : богослужеб. песнопения Православ. церкви :
[учеб. пособие] / сост., ред., коммент. протодиак. Д. Болгарского ; Киев. духовная
акад. и семинария, Ин-т искусств НПУ им. М. Драгоманова. — Киев : АДЕФУкраина : Изд. Свято-Троицкого Ионин. монастыря, 2014. — 623 с. ; 29 см. — Загл.
тит. л. и пер. церковнославян. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-6177156-33-7 (в пер.). — [2014-182 Н]
21. З Україною в серці : репертуар. зб. Муніцип. чол. хору "Каменяр" /
[упоряд. С. Целюх]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2015. — 108 с. ; 29 см. —
[2015-169 Н]
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Зміст: Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя / оброб. Б. Дерев'янка ;
сл. К. Малицької ; аранж. С. Целюха. — Білаш О. Сину, качки летять : "На світанку
сина сповивала мати..." / сл. М. Ткача ; аранж. С. Целюха, І. Шваб. — Барнич Я.
Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / аранж. С. Целюха. — Сабадаш С.
Марічка : "В'ється, наче змійка..." / сл. М. Ткача ; аранж. С. Целюха. — КосАнатольський А. Ой ти, дівчино... / сл. І. Франка ; аранж. С. Целюха. — Батюк П.
Тихо над річкою / аранж. В. Грицишина ; сл. С. Черкасенка — Народні пісні:
Порізала пальчик / оброб. О. Бондаренка ; аранж. С. Целюха ; Молодичкачарівничка : "Ой на горі дичка..." / сл. авт. ; Ніч яка місячна, зоряна... / аранж.
В. Грицишина ; Глибокая криниця / оброб. Л. Ященка ; аранж. В. Грицишина ; Не
стій вербо, над водою ; Весільна рапсодія ; Фраїру, фраїру... / оброб. В. Грицишина ;
Ой верше мій, верше / оброб. Б. Волосянка ; Маєран / аранж. В. Паздрій ; Гей, браття
опришки / сл. М. Устияновича ; аранж. Є. Козака ; Невдале залицяння : "Вже сонце
низенько..." : фантазія на основі укр. нар. пісень / аранж. І. Жука ; оброб. Є. Козака ;
Віночок українських народних пісень : "Сонце низенько..." / оброб. В. Пащенка ;
Висока верба / оброб. І. Бідака ; Ой у полі три криниченьки / оброб. М. Гринишина ;
Ой, знати, знати... : "… хто кого любить..." / оброб. Р. Сов'яка ; Коломийки : "Ду-дуду-ду..." / аранж. П. Табакова.
22. Пастернак М. М. Молодіють гори : хор. твори / Мирослав Пастернак. —
Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. — 91 с. : портр. ; 27 см. — 300 пр. —
ISMN 979-0-9007064-0-9. — [2015-015 Н]
Зміст: Я належу Україні : "З вербової лози моя колиска..." ; Молодіють гори :
"Гей, високі гори, зелені Карпати..." ; Будь благословенна, земле : "О рідна земле!
Будь благословенна..." ; У моїм саду : "… розквітла мальва..." ; Щасливий день :
"В щасливий день святого Василя..." ; Вишила хустину : "Вишила в дорогу шовкову
хустину..." : обрядова / сл. Р. Юзви ; Хліборобська дума : "Поля, поля, ви радість і
тривога!.." / сл. В. Кузьменко ; Рідні Карпати : "За високі за Карпати..." /
сл. В. Безкоровайного ; Балада про кобзу : "На дикому полі, на тім Гуляйполі..." /
сл. М. Масла ; Ріка мого роду : "Держава починається з людини..." ; Прости нас,
Боже... : "То із небес земне життя..." / сл. Я. Ткачівського ; сл. Я. Дорошенка ;
Хлопці-галичани : "Де тече Бистрінь-ріка..." / сл. М. Кубика ; Там, у Чорному лісі /
сл. З. Бойчука ; Дивлюся в голубінь високу ; Марш "Чорного лісу" : "Ми смілі воїни,
суворі..." / сл. М. Боєслава ; В буремний час : "… за Україну..." ; Стрілецька сотня :
"Пожовкло листя на калині..." ; Дума про Полтавську битву : "Вогнем пекельним
сонце палить..." ; Мій рідний край : "Земля моя, поля і кручі..." ; Сховалося сонце... :
"… за лісом спочити..." ; Усім — веселого Різдва! : "Велике свято йде до хати..." /
сл. Р. Пастернака ; Поверталось військо з походу : "Поверталось військо козацьке з
походу..." / сл. І. Драбчука ; Багряні коні : "Хиляться батьки... На їхні скроні..." ;
Бистрянка : "Земля спалахнула вогнями світанку..." / сл. Я. Дорошенка ; Пісні
України : "Цвіли споконвіку в слов'янських дібровах..." / сл. Б. Стельмаха ; Україночки : "З Прикарпаття я — галичаночка..." / сл. О. Візнович.
23. Співає народний чоловічий камерний хор "Боян Дрогобицький" / [упоряд.:
П. Гушоватий та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики
муз. виховання і диригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 183 с. : іл.,
портр. ; 30 см. — 100 пр. — [2015-112 Н]
Зміст: Нанке А. Ангел вопіяше / перекл. для чол. хору М. Михаця. —
Бортнянський Д. Слава во вишніх Богу : (хоровой концерт). — Ведель А. Хай
наповняться уста наші. — Райнберг Й. Ave Maria. — Чайковський П. Святий Боже.
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— Гнатишин А. Разбойника благоразумного. — Смірнов С. Хваліте ім'я Господнє.
— Припадаю до Тебе, мій Христе! : "О світла правдо вічного життя..." / оброб.
Б. Ватащука ; аранж. для чол. хору П. Голінатого. — Вербицький М. Христос
воскрес! ; Жаль : "Коб мої рани знали..." / сл. В. Шашкевича (за Г. Гейне). —
Воробкевич С. Та не дай, Господи, нікому... / сл. Т. Шевченка ; аранж. М. Михаця.
— Січинський Д. Нудьга гнітить / сл. М. Вороного ; перекл. для чол. хору
С. Людкевича. — Леонтович М. Льодолом : "Без упину, без утоми..." /
сл. Г. Чупринки. — Народні мелодії: Ой, знати, знати : "… хто кого любить..." : укр.
нар. пісня / оброб. Р. Сов'яка ; Бандуристе, орле сизий / сл. Т. Шевченка ; оброб.
Я. Орлова ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; оброб. Я. Кулешка ; фп. супровід
Т. Козій ; Ой, верше, мій верше / оброб. Б. Волосянка ; Така її доля : "... О, Боже мій
милий!.." / сл. Т. Шевченка ; оброб. Р. Сов'яка ; Дивлюсь я на небо : "… та й думку
гадаю..." / сл. М. Петренка ; оброб. В. Заремби ; аранж. для чол. хору Я. Кулешка ;
Щоб співати колір чорний : "…, далась голос свій..." / сл. С. Руданського ; запис
С. Стельмащука ; оброб. Р. Сов'яка ; Коли ви вмирали / гармоніз. М. Ковальчука ;
Пісня куреня "Сірих вовків" : "Нестримним потоком, чота за чотою..." / зап.
Г. Дем'яна ; оброб. Р. Сов'яка ; викон. вар. М. Михаця ; Я сьогодні від вас від'їжджаю
та Гей, степами : (в'язанка повстанських пісень) / оброб. Е. Садовського ; фп. супровід Т. Козій ; Гімн ОУН-УПА : "Зродились ми великої години..." / мелодія невід.
авт. ; сл. О. Бабія ; опрац. М. Михаця ; Ти воскреснеш, моя Україно! : "Сьогодні я
дуже сумую..." / оброб. Р. Сов'яка. — Ластовецький М. Ой, жалю, мій жалю /
сл. І. Франка. — Лісовол В. Наливайте, браття, кришталеві чаші / сл. В. Крищенка ;
оброб. для хору Р. Сов'яка. — Барнич Я. О, соловію : "Вже сіло сонечко за гаєм..." /
оброб. Я. Кулешка ; фп. супровід В. Баб'яка ; муз. ред. Т. Козій. — Яким Л. Колядує
Франкове Підгір'я : "Вкрило землю святе навечір'я..." / сл. авт. ; аранж. для чол. хору
Я. Кулешка. — Матюк В. Родимий краю : "… село родиме..." / сл. авт. ; оброб.
А. Кос-Анатольського. — Козак Є. Пісня про Дрогобич : "Дні летять, віки пливуть
суворі..." / сл. М. Шалати ; перекл. для чол. хору Я. Кулешка. — Кушплер І. Січові
стрільці : "Ідуть в Бережани січовії стрільці..." / сл. В. Вахруща.
24. Стецюк Д. А. Te Deum : духов. хоровые произведения : для смешан. хора /
Дмитрий Стецюк. — Партитура. — Житомир : Євенок О. О., 2014. — 54, [1] с. ;
29 см. — 50 экз. — ISMN 979-0-9007108-0-2. — [2015-157 Н]
Зміст: Стецюк Д. Agnus Dei ; Alleluja ; Kyrie eleison : "Kyrie, Kyrie eleison..." ;
Агнец Божий ; Господи помилуй ; На светлой Агнца трапезе / сл. А. Медиоланского ;
Отче наш ; Псалом 85 : "Услышь молитву мою..." ; Псалом 144 : "Благословен мой
Господь..." ; Мелодия для псалма № 1 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 2 :
пение без слов ; Мелодия для псалма № 3 : пение без слов ; Мелодия для псалма
№ 4 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 5 : пение без слов ; Мелодия для
псалма № 6 : пение без слов ; Свят ; Te Deum ; Аранж. Д. Стецюк : мелодії
Ватикан. Surrexit ; О, верные Богу ; Хлеб чудный Ангельский ; Христос воскрес. —
Мелодії сефардов: Создатель неба звёздного / сл. А. Медиоланского ; Аллелуя. —
Латинская мелодия: Крест святой. — Еврейская нар. мелодия: Сохрани меня : "Ты
мой Бог и без Тебя очень беден я...". — Ночью святою ; Ныне Бог родился ; Ой, во
граді Віфлеємі ; У Віфлеємі. — Бах Й. С. Боже, смири во мне ; У яслей я Твоих
стою. — Грубер Ф. Тихая ночь. — Барвінський В. Що то за предиво.
25. У вінок Кобзареві. Вип. 5 : репертуар. зб. / [упоряд.: С. Целюх, Л. Целюх] ;
Муніцип. чол. хор "Каменяр". — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2014. — 31 с. : іл.,
портр. ; 30 см. — 200 пр. — ІSBN 978-617-642-125-2. — [2014-176 Н]
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Зміст: Думи мої / сл. Т. Шевченка ; оброб. Є. Козака ; Ніч яка місячна,
зоряна... / аранж. В. Грицишина ; Ой у полі вітер віє : укр. нар. пісня / аранж. В. Грицишина. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ;
оброб. О. Кошиця ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка ; аранж. В. Грицишина. —
Стеценко К. Ой, чого ти, дубе / сл. С. Черкасенко ; аранж. для чол. хору В. Грицишина. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : (Причинна) /
сл. Т. Шевченка ; оброб. І. Жука.
26. Учебно-методическое пособие по дирижерско-хоровой подготовке
"Репертуар хорового класса" : сб. на основе концерт. диплом. произведений для учеб.
смешан. хора : [для студентов муз. фак. пед. вузов, колледжей] / сост. Ушакова О. Б. ;
Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Москов.
гор. пед. ун-т", Муз.-пед. фак., Каф. вокала и хор. дирижирования. — Москва :
МГПУ ; с. Мытница (Киев. обл.) : Простобук, 2014. — 113, [1] с. ; 29 см. —
ISBN 978-617-7095-23-0. — [2014-156 Н]
Содерж.: Многолетие патриаршее : "Многая, многая, многая лета...". —
Шведов К. Придите, поклонимся... : Хор из "Литургии святого Иоанна Златоуста".
— Астафьев А. Не умолчим никогда Богородице. — Шебалин В. Стрекотунья
белобока / сл. А. Пушкина. — Кюи Ц. Зой : "В лесу живет проказник неуёмный
малютка Зой..." / сл. Ф. Сологуба. — Вебер К. М. Agnus Dei : из Мессы G-dur. —
Гуно Ш. Lacrymosa : из Реквиема c-moll. — Орф К. Ave Maria. — Мовчан С. Под
твою защиту / ред. В. Самарина, А. Кузнецова. — Хидаш Ф. Requiem. — Уэббер Э.
Pie Jesu : из Реквиема ; Memory : "Midnight. Not a sound from the pavement..." : из
мюзикла "Cats" / сл. Т. Нанн. — Покосная : "Ты коси, моя коса..." : рус. нар. песня /
обраб. Д. Можина ; Уж ты зимушка-зима : рус. нар. песня / обраб. П. Лондонова. —
Свиридов Г. Мери : "Пью за здравие Мери..." : из хорового концерта "Пушкинский
венок" / сл. А. Пушкина. — Новиков А. Ивушка / сл. нар. — Баневич С. На тихой
дудочке любви : "Мотив счастливый лишь однажды..." / обраб. В. Мызникова ;
сл. Т. Калининой. — Янг Дж. Christ victorious : "Christ the Lord is ris'n today...". —
Гершвин Дж. Of thee I sing : "From the Island of Manhettan..." / перелож. для хора
О. Ушаковой. — Манчини Г. Moon River : из к/ф "Завтрак у Тиффани" / сл. Дж. Мерцер.
27. Фільц Б. М. Хорові твори на слова Тараса Шевченка : навч. посіб. /
Богдана Фільц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів.
обл.) : Посвіт, 2014. — 79 с. : портр. ; 30 см. — На обкл. та тит. арк.: До 200-річчя від
дня народж. Т. Шевченка. — Бібліогр.: с. 78 (17 назв). — 300 пр. — ISMN 979-0707513-59-0. — [2015-019 Н]

2.1.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори
28. Чоловічий народний хор "Чумаки", 25 років : [зб. пісень : хор без супроводу] / текст, ред. партитур В. Триліс]. — Київ : Знання України, 2015. — 271 с. :
іл. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-316-362-8. — [2015-050 Н]
Зміст: народна музика: А вже років двісті / сл. А. Свидницького ; Гей, браття
опришки / сл. М. Устиянович ; Дивлюся аж світає ; Було літо ; Виїхав Гонта ; Віє
вітер та буйнесенький ; Волошину, вражий сину ; Гаю, гаю, зелен розмаю! ; Гей гук,
мати, гук ; Гей нуте, хлопці : "Гей нуте, хлопці, славні молодці…" ; Гей скинемось та
по таляру ; Гей у лісі-лісі ; Гомін, гомін, гомін по діброві ; Гуляв чумак на риночку ;
Гуляв я ті роки ; За річкою, за Дунаєм ; Іване, Іване раз! ; Ірод-цар : "… за Христом
ганявся..." ; Їхав чумак із Криму додому ; Моя мила шудре-дудре ; Ой Боже, Боже,
зглянься на нас ; Ой горе тій чайці ; Ой і зійди, зійди, ти зіронька вечірняя ; Ой із-за
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гори та із-за кручі ; Ой на горі василечки сходять ; Ой наступала та чорна хмара ; Ой,
п'є вдова, гуляє ; Ой п'є чумак, п'є : "… в нього гроші є..." ; Ой під лісом та під
Лебедином ; Ой піду я до млина ; Ой ти, дівчинонько ; Ой у лузі та й при березі ; Ой
у полі криниченька ; Ой у полі озеречко ; Ой у полі три криниченьки ; Ой ходив
чумак сім літ по Дону ; Ой не стелися, хрещатий барвінку ; Повіяв вітер степовий ;
Розлилися круті бережечки ; Та були в куми бджоли ; Та забіліли сніги ; У Києві на
ринку ; У ніч темную ; Червоная ружа трояка ; Чумак вози обертає ; Що по горах
сніги лежать / сл. нар. ; поголосся В. Триліс ; Ой із-за гори, з-за лиману / сл. нар. ;
поголосся нар. ; Ішов козак без ліс, без ліщину ; Над річкою бережком / сл. нар. ;
оброб. М. Леонтовича ; Наливаймо, браття : "… кришталеві чаші!.." / сл. нар. ; оброб.
В. Лісовол ; Ой крикнули сірі гуси / сл. Т. Г. Шевченка ; поголосся В. Триліс ; Ой
наїхали вози з України / сл. нар. ; оброб. Д. Котка ; Серце, Марусю / сл. нар. ; оброб.
М. Лисенка ; Соловею-канарею ; Туман яром по долині / сл. нар. ; Сховалось сонце
за горою / сл. М. Кононенко. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте..." ;
Зоре моя вечірняя / сл. Т. Г. Шевченка. — Цушко С. Іще чумак на порозі / сл. авт. —
Самолюк С. Йшли селом партизани : "Йшли селом, йшли селом партизани..." /
сл. Я. Нудик. — Литвин Б. Лічу в неволі дні і ночі ; Нащо мені женитися /
сл. Т. Г. Шевченка ; оброб. В. Триліс. — Леонтович М. Ой зійшла зоря вечоровая /
сл. нар. ; ред. О. Грама. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий /
сл. Т. Г. Шевченка. — Кропивницький М. Ревуть, стогнуть гори-хвилі / сл. авт. ;
оброб. О. Маньківського. — Лепкий Л. Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого ; ред.
В. Триліс. — Невідом. авт. Як засядем, браття, коло чари / сл. Ю. Федьковича ;
поголосся В. Триліс.

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
29. Балема М. П. Божественна літургія святого отця нашого Іоана Золотоустого / Микола Балема. — Хмельницький : Ковальський В. В., 2013. — 137, [1] с. :
портр. ; 30 см. — На паліт. та тит. арк.: До 1025-ліття хрещення Київської РусиУкраїни. — 50 пр. — ISBN 978-966-8776-27-4 (у паліт.). — [2015-066 Н]
30. Різдвяні дзвони : колядки та щедрівки : [для міш. хору без супроводу /
упоряд.: Л. Кобільник, І. Олійник] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т
муз. мистецтва, Каф. методики муз. виховання і диригування. — Дрогобич (Львів.
обл.) : Посвіт, 2015. — 115 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707513-67-5.
— [2015-109 Н]
Зміст: народна музика: Добрий вечір Тобі, пане господарю ; На Йорданській
річці : "… тиха вода стояла..." ; По всьому світу : "… стала новина..." ; Днесь
поюще / оброб. К. Стеценка ; Янголи в небі : "… пісню співають..." / оброб. О. Кошиця ; Бог Предвічний : "… народився..." / оброб. Й. Кишакевича ; Стань, Давиде, з
гуслями / оброб. Р. Купчинського ; Підем, пане брате : "… від хати до хати..." /
оброб. П. Думицького ; На небі зірка : "… ясна засяла..." / оброб. Н. Нижанківського ; Нині, Адаме, возвеселися / оброб. Є. Вітошинського ; Нова радість стала ;
Що то за предиво : "… в світі новина..." / оброб. В. Барвінського ; Возвеселімся ; Во
Вифлеємі : "… нині новина..." ; Бог Предвічний : "… народився..." / оброб.
С. Людкевича ; Ой коляда, колядниця / оброб. П. Козицького ; В зеленім ліску :
(щедрівка) / оброб. М. Дацка ; ред. для 5-голос. складу В. Чучмана ; Щедрий вечір /
оброб. Б. Сегіна. — Грубер Ф., Шуман Р. Свята ніч. — Невід. авт. Іде звізда чудна ;
Три славнії царі. — Яциневич Я. Що то за предиво. — Козак Є. Темненька нічка :
"… тьмою світ закрила...". — Матюк О. В. Не плач, Рахиле : "… глянь, діти цілі...".
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— Котко Д. Дзвони дзвонять : "А в Єрусалимі рано задзвонили...". — Леонтович М.
Щедрик. — Стеценко К., Людкевич С. Ой, видить Бог. — Якимець В. Пречистая
Діва / перекл. Т. Мудрака. — Лозинська М. Дивная новина / аранж. М. Гобдича. —
Мартон І. Коли ясна звізда. — Sojo V. E. Allegres pregonan : венесуельська колядка.
— Жданкін В. Тешуть теслі : "Народився Бог на санях!.." / сл. Б.-І. Антонича ;
аранж. для міш. хору В. Чучмана. — Гаврилець Г. Гой, питалася княжа корона :
(колядка) / перекл. І. Даньковського. — Кобільник Л. Коляда-колядка / сл. Л. Лазурко ; аранж. П. Табакова ; Різдвяна ніч : "Як сутінь птахою на дах сідає..." / сл. Л. Лазурко ; аранж. В. Максимлюк ; Різдвяна колискова : "Тамує шепіт зір зимова ніч..." /
сл. Л. Лазурко ; аранж. П. Табакова ; фп. супровід Г. Коваль. — Грицишин В. Слава
Рожденому : "У надії Божа Мати не мала де Сина мати..." / перекл. М. Гобдича.
31. Січинський Д. В. (1865—1909). Служба божа : для міш. хору : [без
супроводу] / Денис Січинський ; [ред.-упоряд. В. Пасічник] ; Львів. нац. муз. акад.
ім. М. Лисенка, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : Растр-7, 2015. —
20. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7045-93-8. — [2015-153 Н]

2.2 Хори з інструментальним супроводом
32. Мелодії калинового краю : хор. рух Львівщини на зламі ХХ—ХХІ ст. : (на
прикладі нар. хору "Галичина" с. Керниця Городоц. р-ну) / авт.-упоряд.: Т. Курань
[та ін.]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 257 с. : іл., табл., портр. ; 30 см.
— Бібліогр.: с. 207—208 (55 назв), в тексті та в підрядк. прим. — 300 пр. —
ISBN 978-617-7235-36-0 (у паліт.). — [2015-102 Н]
Зміст: Нотні приклади репертуару народного хору "Галичанка": Кобилянський І. Галичина : "Летять птахи з далечини..." / сл. авт. ; аранж. І. Кураня. —
Музика народна: Бандуристе, орле сизий / сл. Т. Шевченка ; оброб. Я. Орлова ;
В гаю зелененькім ; Сива зозуленько : "Літа, літа, та й стала кувати..." / аранж.
Ф. Колесси ; Дівчино, прощай : "На війну іду, ой коню, мій коню..." / аранж.
П. Милославського ; Добрий вечір тобі, пане господарю / аранж. А. Авдієвського ;
Жито, мамцю / аранж. Т. Кураня ; Як той білий ангел : "… з неба прилетів..." / оброб.
Т. Кураня ; За байраком байрак / сл. Т. Шевченка ; Ми твого двора не минаємо ; Гей,
соколи : "Гей, десь там, де чорні води..." / аранж. О. Стадника ; Ой у полі плужок
оре / аранж. для хору О. Стадника ; інструм. супровід Р. П'ятачука ; Ішло дівча
лучками / оброб. Л. Ященка ; орк. супровід Ю. Корчинського ; Ішов козак без ліс :
"Ти, дівчино..." / оброб. М. Леонтовича ; Ішов козак потайком / оброб. С. Грицая ;
перекл. для інструм. анс. Т. Кураня ; Ой там, в долині, цвіт на калині / оброб.
Т. Кураня (за П. Андрійчуком) ; У темному лісі : "… під дубом зеленим..." ; Ой, у
полі нивка : "… росте материнка..." / оброб. А. Пашкевича ; Через поле широкеє /
оброб. Д. Котка. — Коник М. Гей, ви, наші браття-козаченьки / сл. В. Літовченка. —
Стельмащук С. Гей, Січ іде / сл. І. Франка. — Луцишин М. Гомоніла Україна /
сл. авт. (за Т. Шевченком). — Дацко М. Достойно / ред. Т. Кураня. — Нестеренко В.
Калиновий край : "Україно вільна..." ; Козацька переможна : "Виступали за Дніпро..." /
сл. М. Руска ; Україно, найкраща, єдина : "Незалежна моя, Україно..." / сл. К. Грубляк.
— Огородник О. Слава й печаль України : "Плаче-ридає край шляху бандура..." /
сл. В. Гея. — Гірський Б. Україно моя : "… рідний краю..." / сл. авт. ; оброб.
Я. Мазура. — Коваль Г. Україно моя : "… рідна мати моя..." / сл. Т. Тарнавського ;
оброб. для хору Т. Кураня ; інструм. супровід М. Петеліна. — Гладкий Г. Утоптала
стежечку / сл. Т. Шевченка ; оброб. Є. Козака
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Нотні приклади репертуару дитячого хору "Козачата": Гірський Б. Боже,
врятуй Україну / сл. авт. — Загрудний А. Будем козаками : "Ми веселі і завзяті..." /
сл. авт. ; аранж. Н. Фурман. — Білозір І. Від Бога : "… наша пісня, наша мова..." /
сл. М. Ткача ; супровід для баяна М. Петеліна. — Квітнева К. Дай, Боже, щастя :
"Діти руки до Неба здіймають..." / сл. авт. — Китастий Г. Дитяча молитва : "Пошли
нам, Боже, маленьким дітям..." / сл. К. Перелісної. — Фільц Б. Зацвіла в долині
червона калина / сл. Т. Шевченка ; На роковини Шевченка : "Колись нашу рідну
хату..." / сл. Л. Українки. — Ведмедеря М. Козак : "Шабелька при боці..." /
сл. Н. Гуменюк ; супровід для баяна Т. Кураня ; Козачата : "Ми — маленькі
козачата..." / сл. О. Яворської ; супровід для баяна М. Петеліна ; Любіть Україну :
"… як сонце, любіть..." / сл. В. Сосюри ; аранж. Н. Фурман. — Тарнавська О.
Молитва до Пресвятої Покрови : "Пренепорочна Діво-Мати..." / сл. авт. ; аранж. Д. Василик. — Михайленко Ю. На зорі мене, мамо, збуди / сл. авт. ; аранж. О. Вільгуцької. — Горчинський А. Стрільці-соколята : "Прощайте, оселі, хати..." /
сл. В. Вихруща. — Дацко М. Попеляста перепілко / сл. Б. Стельмаха. — Вільгуцька О.
Співаночки : "А я свої співаночки..." / сл. Н. Шутніло. — Купчинський Р. Чи знаєш
ти / сл. авт. — Музика народна: Встає хмара з-за Лиману / сл. Т. Шевченка ; оброб.
М. Дацка ; Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ; оброб. Л. Ревуцького ; Їхав козак за Дунай ; У полі, у полі / аранж. Д. Василик ; Світять зірки :
"… дзвонять дзвінки..." ; У неділю рано / опрац. М. Ковальчука ; Уклін тобі, Тарасе ;
Україночка : "Ой, заграйте, заграйте, музики..." / оброб. З. Буця.

2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
33. Дзвони надій : хорові твори на слова Степана Пушика : [навч. посіб. для
студентів] / упоряд., [комент., вступ. ст.] Г. Карась ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т
ім. Василя Стефаника", Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т
ім. В. Стефаника, 2015. — 73 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 71—72 та в
підрядк. прим. — 80 пр. — ISBN 978-966-640-410-0. — [2015-128 Н]
Зміст: Шиптур Б. Дзвони надій : "Сонце радісне..." ; Файні люди : "Файним
людям файно спиться..." ; Ой росла береза : "… одна під горою...". — Литвин М.
Козак гуляє. — Їжак В. Пісня про рідну школу : "Рідна школо, ти радість безмежна...". — Долчук Р. Наш Прикарпатський університет : "Коли Вкраїна скинула
кайдани...". — Кос-Анатольський А. Сніг по горах лебедіє. — Легкий І. Де висока
Чорногора. — Дерев'янко Б. Гей, музики, грайте. — Фіцалович І. Як убила хлопця
куля.

2.3 Вокальні ансамблі
34. Зелені човни : пісні на слова Степана Пушика. Вокальні ансамблі : [навч.
посіб. для студентів : для співу в супроводі і без супроводу / упоряд., [комент., вступ.
ст.] Г. Карась ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т мистецтв. —
Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника : Друк. "Фоліант", 2015. —
95 с. : іл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 93—94 та в підрядк. прим. — 100 пр. —
ISBN 978-966-2988-80-2. — [2015-129 Н]
Зміст: Котик Г. Вічний сокіл : "Мов сизий сокіл дім..." : для дуету в супроводі
фп. ; Веснарка : "Ось сонце добуде з-під білих снігів полонину..." : для вок. анс. без
супроводу ; Прикарпатський університет : "Коли Вкраїна скинула кайдани..." : для
соліста, вок. анс. в супроводі фп. — Шиптур Б. Козак гуляє : "Козак, козак, козак
гуляє ..." : для дуету в супроводі фп. ; Співають гори : "Ти говорила: "Не забудь"..." :
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для дуету в супроводі фп. ; Зелені човни : "… на зеленій воді..." : для дуету в
супроводі фп. ; Файні люди : "Файним людям файно спиться..." : для вок. дуету. —
Юрків Б. О грай мені, сопілко : "Я плив широким морем..." : для дуету в супроводі
баяна ; Росинка : "По весні бродили ночі..." : для вок. анс. у супроводі баяна
(акордеона) ; Любисток : "Синь Карпатських гір і синь небес..." : для дуету в
супроводі баяна (акордеона). — Слободян З. Маки й блавати : "Мов з якоїсь
балади..." : для тріо у супроводі бандури / аранж. М. Шевченко. — Ремезов А. Мчить
мій коник : "А мій коник не коник, а диво..." : для вок. анс. у супроводі фп. —
Івасюк В. Шумить пшениця, як Дунай : для вок. анс. у супроводі фп. —
Терлецький В. Нічна мелодія : "Насторога нічна..." : для вок. анс. у супроводі
бандури і скрипки / оброб. Б. Гриньовського. — Буєвський Б. Як повіє теплий
вітер : для дуету в супроводі фп. — Іщук Р. Течія : "Де Дністра швидка течія..." : для
вок. анс. та соло. — Білаш О. Дві колії поза місто : "… чорні шпали..." : для вок.
анс. у супроводі фп. — Попелюк М. Калинова печаль : "Не за морем, у карпатській
стороні..." : для дуету. — Гавриш О. А яблука падають : "Може, пригадуєш?.." : для
дуету в супроводі фп. / аранж. Г. Котика. — Якуб'як В. Гей, гулялося : "… гей, гей,
любилося..." : для чол. квартету без супроводу.
35. Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів : (у супроводі фп.,
бандури) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [уклад.] А. І. Мамченко ; Київ. ун-т
ім. Бориса Грінченка. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — 155 с. : портр. ;
29 см. — Текст укр., рос., англ. — 300 пр. (1-й з-д 50 пр.). — ISBN 978-617-658-007-2.
— [2015-084 Н]
Зміст: Петриненко Т. Україна : "Дороги іншої не треба..." / сл. авт. ; аранж. О. Опанасюка. — Каччіні Дж. Ave, Maria / аранж. С. Овчарової. — Стеценко К. Вечірня
пісня : "Тихесенький вечір..." / сл. В. Самійленка ; перекл. для анс. бандуристів
А. Мамченко. — Білаш О. Озвуться птицями гаї / сл. С. Йовенко ; перекл. для
анс. бандуристів А. Мамченко ; На Івана, на Купала / сл. О. Богачука ; аранж.
С. Овчарової. — Карабиць І. У добрий час : "Усміхнися нам, ясная доле..." /
сл. М. Сома; перекл. для анс. бандуристів А. Шутько. — Українські народні пісні:
Зеленая ліщинонька / оброб. М. Лисенка ; перекл. для анс. бандуристів С. Петрової.
— Rodgers R. Spring is Here! = Настала весна / lyriсs by L. Hart. — Колесса М.
Весняна пісня : "Вишня у білій хустині..." / сл. П. Голубничого. — Білаш О. Спи,
маля! : "… щоб день прийшов..." / сл. М. Носля ; пер. з фр. О. Пархоменка ; Летять
лелеки в зорецвіт : "Тебе на крилах принесли лелеки..." / сл. М. Ткача ; Весна за
весною : "Замела зима доріженьки..." / сл. М. Сома. — Грубер Ф. Тихая ночь :
"… дивная ночь!.." / сл. Й. Мора. — Berlin I. White Christmas: "I'm dreaming of a white
Christmas..." / сл. авт. — Бабаджанян А. Ноктюрн : "Между мною и тобою — гул
небытия..." / сл. Р. Рождественского ; обраб. В. Моделя. — Хаслер Л. Танец :
"Лютни и флейты, звуками лейте..." / пер. с нем. В. Дорофеева ; обраб. В. Васильева.
— Хромушин О. Серебряный дождь : "Тянется в небо, выгнув тонкую спину..." /
сл. Э. Межелайтиса ; перелож. для жен. хора В. Самарина. — Струве Г. Музыка :
"Я хочу увидеть музыку..." / сл. И. Исаковой. — Заремба В. Така її доля : "... О, Боже
мій милий!.." / сл. Т. Шевченка ; оброб. В. Верменича. — Ілемський В. Ластівка :
"Прилетіла рання ластівка..." / сл. П. Харченка. — Верменич В. Світанок : "На
землю тиха ніч лягла..." / сл. А. Каспрука ; Як чудово запахли троянди :
"… барвисті..." / сл. О. Новицького. — Сабадаш С. Дівочі мрії : "Понад рідним
плаєм..." / сл. А. Добрянського. — Кос-Анатольський А. Зоряна ніч : "… кличе
мене..." / сл. авт. — Поклад І. Чарівна скрипка : "Сіла птаха білокрила на тополю..." /
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сл. Ю. Рибчинського. — Савицький Р. Червоні маки : "Мак червоний між
житами..." / сл. авт. — Форе Г. Метелик і фіалка : "У метелика просить фіалочка
юна..." / сл. В. Гюго ; укр. текст Ю. Сердюка ; перекл. для вок. анс. Ш. Мешко. —
Мансини М. Moon River = Лунная река : "Путь жизни, лунная река..." / сл. Д. Мерсера, Г. Мансини. — Miller G. Moonlight Serenade / lyrics by M. Parish ; arrang. for a
mixed choir by V. Samarina. — Керн Дж. Smoke Gets in Your Eves = Дым : "Мы
встретились с тобой ночью голубой..." / сл. О. Харбара ; пер. с англ. Т. Сикорской. —
Гершвин Дж. Колыбельная песня Клары : "Летний день, летом жизнь легка,
бэби!.." : из оп. "Порги и Бесс" / сл. Д. Хейворда и А. Гершвина ; рус. текст Т. Сикорской ; Clapa Yo'hand : "… Slapa yo'thigh!.." / lyrics by J. Gershwin. — Pogoda M.
Goin'Up Yonder : "If you wanna know, if you wanna know..." / lyrics by W. Hawkins ;
He'll Lead Us Through / сл. авт.

2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
36. Пастернак М. М. Квітнемо нащадками : вокальні ансамблі, квартети, тріо,
дуети : [для співу з букв.-цифр. познач парт. супроводу і з супроводом] / Мирослав
Пастернак. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. — 67 с. : портр. ; 27 см. —
300 пр. — ISMN 979-0-9007064-4-7. — [2015-013 Н]
Зміст: Мати Божа молилась / сл. І. Мандич ; Весни барвінкові : "Барвінку
хрещатий, барвінку зелений..." ; Стара історія : "Знов пробігла чорна кішка поміж
нами..." ; Давні листи : "Збираємо минулого осколки..." ; Вишиванка : "Мати вишила
сину сорочку..." ; Літа мої : "Лежить широкий битий шлях..." / сл. Р. Юзви ;
Покутянки : "А гроза над Прутом..." ; Обіцяла повернутися... : "Стали попелом твої
слова завітні..." / сл. Я. Яроша ; А кладочка хитається... : "Є у мене хлопець з
міста..." ; Над плином двох річок : "Смереки запрошують в гори..." ; Дівочі мрії : "Ще
біліють снігами у Карпатах вершини..." / сл. Я. Дорошенка ; Маю, люди, чоловіка /
сл. М. Кубика ; Приїдь... / сл. О. Візнович ; За тебе в тривозі : "Земле моя добросердна, як мати..." / сл. А. Копинця ; Яблука в сальвіях : "Падають яблука в
сальвії..." / сл. Л. Лежанської ; Летіли дві чайки : "… над морем широким..." /
сл. М. Негоди ; Мамина ранета : "Золота ранета на траву упала..." / сл. Г. Турелик ;
А ти не йдеш... : "Ген клен смерічку пригорнув..." ; Дністрові хвилі : "Заграйте,
милі..." / сл. В. Григорака ; Спогад : "Наша зустріч була..." / сл. О. Капуляка ; Даруйте ласку, мамо, нам : "Вже листя клен почав скидати..." / сл. Р. Пастернака ; В гаї
могила сумує / сл. М. Боєслава ; Табірне весілля : "Буяла в лісі осінь золота..." ;
Магаданська зона : "Засудила "тройка" на п'ятнадцять літ..." / сл. З. Бойчука ; Пісня
про Загвіздя : "Чудове передмістя..." / сл. Я. Василька ; Рідна хата : "Любистком
пахне тут і чебрецем..." ; Квітнемо нащадками : "Яблуко від яблуньки в далечінь не
котиться..." / сл. Я. Ткачівського ; Всміхнеться серце : "Думи прилітають..." /
сл. І. Драбчука.

2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
37. Бак І. А. Моя Україна : пісенник : [для голосу з букв.-цифр. познач. парт.
супроводу] / Іван Бак. — Львів : Фірма "Камула", 2010. — 58, [1] с. : портр. ; 20 см.
— ISBN 978-966-433-061-6. — [2015-048 Н]
Зміст: Бак І. Моя Україна! : "Ти пройшла терням всіяний шлях..." ; Карпатський шлях : "Нема краю так милого, як ця Верховина..." ; Життя : "… цікаве, мов
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нові книжки..." ; Гетьман Сагайдачний : "На всю Вкраїну пролунала..." ; Подих
кохання : "Мене зворушив відблиск чарівної краси..." ; Романс кохання : "П'янкі
травневі вечори, духмяні ночі..." ; Вірні очі : "Я жив у твоїх ласках і словах..." ;
Любов приходить : "Я мріяла й гадала про любов..." ; Таємниця любові : "Прилетіла
зозуленька рано навесні..." ; Зустріч : "До тебе на побачення прийду..." ; Поклик
серця : "Весни цвітіння душі надихає..." ; Прекрасна мрія : "… ти мого життя..." ;
Краса : "Зайшла розмова про кохання..." ; Її величність весна : "Весна в природі —
радості чекання..." ; Природна краса : "До серця ти припала, твоя коса в'юнка..." ;
Втрачене кохання : "Весна в природі, в душі романс..." ; Вірне кохання : "Душею
вірно я тебе кохав..." ; Природнє бажання : "Вже природа збудилась зі сну..." /
сл. В. Маковецького ; Побажання синові : "Є у тебе, сину, матінка єдина..." /
сл. Г. Левчишин ; Дзвеніли бандури : "… чарівні і ніжні..." / сл. Р. Керика ; Хай
навіки ім'я святиться : "В буйноцвіті весни воскрешаю..." / сл. Л. Ціхоцької ;
Повернення додому : "Біжить, біжить доріженька..." / сл. Н. Коваль ; Футбольні
"Карпати" : '"Карпати", "Карпати", футбольні "Карпати"..." / сл. Р. Бучка ; Гімн
музичній школі : "Про вічність музики уже давно відомо..." / сл. Р. Худзіка ; Ти до
мене у сни приходиш ; Не відбирайте в мене пісню ; Тільки з тобою : "Піду раненько
по траві зеленій боса..." ; Не беріть гріха на душу / сл. авт. ; Чорна троянда :
"Розцвіла троянда чорна..." / сл. В. Демцюх ; Лебедине пір'я : "Є у мене діти, при
порозі квіти..." ; Люблю Україну : "Люблю Вкраїну-неньку я..." ; Я без тебе птаха без
крила ; Ми удвох : "Сьогодні я стала сторука..." / сл. В. Бондаренко.
38. Безугленко А. І. Дзвіниця роду : [поет.-муз. зб. : для співу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Анатолій Безугленко ; [сл.] Йосип Фиштик. — Дрогобич
(Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 70 с. : портр. ; 21 см. — 250 пр. — ISBN 978-617-723529-2. — [2015-028 Н]
Зміст: Безугленко А. Подячна пісня святому отцеві : "Дякую, боже, за ніч і за
день..." ; Подячна пісня Ісусові Христові : "Гріх мій, Ісусе, в твоєму вінці..." ;
Подячна пісня святому духові : "Славо нетлінна, ти в дусі єси..." ; Подячна пісня
пресвятій трійці : "Єдиносущая трійце свята..." ; Ой, на Івана, ой, на Купала : "Ой,
Купалоньку, ой, батеньку..." ; Дорога : "Не жалійте, себе не жалійте..." ; Чужина —
не рідна мати : "Поїхали діти в далекі світи..." ; Дзвіниця роду : "Моє село —
дзвіниця роду..." ; Пісню не забути, що цвіте від рути : "А на могилі квітка плаче..." ;
Звий гніздечко, Йванку ; Ой, весіллячко-весілля : "Ти заговорила — розбудився
плай..." ; Весняна троянда : "Ждав когось весняної троянди цвіт..." ; Мелодія любові :
"З тобою ми, як дві струни..." ; Красиві квіти : "… довго не живуть..." ; Думадумонька : "Засмутився клен: як же з деревиною..." ; Дзвіночки : "Не тужи..." ;
Капелюх : "Капелюхів, як листочків..." ; У лісочку гілка впала ; Там, за яром : "Ген,
за яром, листя впало..." ; Бойківчаночки : "Ой, шуміла полонина..." / сл. Й. Фиштика.
— Безугленко Л. Синові : "Ти з'явився на світ, коли сходило сонце..." ; В любові
старості немає : "Ми не старієм, бо бажаєм..." ; Ягідки : "Ой, дівчино, звідки
йдеш?.." / сл. Й. Фиштика.
39. Білозір І. Й. (1955—2000). Пісні / Ігор Білозір ; [упоряд.: О. Білозір,
О. Майчик ; вступ. ст., с. 5—22, Майчик О.]. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 189,
[2] с. : портр. ; 23 см. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і
радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р. — 2 000 пр. —
ISMN М-979-0-707527-57-3 (у паліт.). — [2015-164 Н]
Зміст: Пшеничне перевесло : "Ой три вишні, три розлоги..." ; Джерело : "Вечірній птах здійметься на крило..." ; Світлиця : "Скільки себе пам'ятаю…" ; Зона :
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"Там наша мати вперше відкрила нам…" ; Полонинські вогні : "Покличуть весну три
трембітарі…" ; Вічне сонце і ми : "Там, де луна спів солов'я…" ; Козацьке море :
"… тихе, як трава…" ; Плач Ярославни : "Рано в Путивлі та й на заборолі…" ;
Збирались хлопці : "… в далеку сторону…" ; Колискова : "Небесами місяць
плине…" ; Перший сніг : "Ні вогнів, ні зір…" ; Рушимо, рушимо : "… так, що аж
ну!.." ; Розпитаю про любов : "Що за біда? Яра вода хвилю жене…" ; Не сип, мила,
скла : "Розрослася ліщинонька густо…" ; Біла пава : "Світ щаслив і рад, скрізь любов
і лад…" ; Щороку — і весна, і осінь : "Була б з тобою, любий, день при дні…" ; По
щучому велінню : "Перейду я там, де тонко…" ; Поміж нами — шиба : "Ой тату мій,
тату…" ; Надивлюсь на тебе : "Срібен місяць, молодий з лиця…" ; Раз, два, три… :
"Ми привели сьогодні — раз, два, три…" ; Ой русалонько : "Під зеленою водою…" ;
Весільний марш : "Віддаля чути скрипаля…" ; Многая літа : "Щоб не застоялись
наші коні на припоні…" ; Прощальний вальс : "Все приходить у світ…" /
сл. Б. Стельмаха ; Ватра, ватра, вогонь невгасимий ; Ніби вчора : "… рідна мамо…" ;
Коханий : "Я покохала тебе восени…" ; Встань, народе мій : "Триста літ не пролетіли
так, як би день один…" ; Віщий сон : "У житах поспілих бачу…" ; Ти мені скажи :
"… прошу, не мовчи…" / сл. П. Запотічного ; Весняні квіти : "Як казково
навкруги…" ; Гірський танок : "Там, де в'ється стежка, стежка голуба…" ; Не
повірю : "Не кажи, що вже пізно…" ; Квіти у росі : "Серце зігріва квітка лісова…" /
сл. І. Білозіра ; Ласкаво просимо : "Співа Дніпро, відлунюють Карпати…" ; Вірю :
"Не кажи мені слово печальне "Прощай"…" ; День : "… мов жар-птиці крило…" /
сл. В. Крищенка ; Музика пливе : "… і манить здаля…" ; Голубий сніг : "Сніг, цей
голубий наш сніг…" / сл. А. Канич ; Новорічна : "В парі з місяцем, зірки…" /
сл. М. Міщенка ; Батьківське жито : "Понад рікою…" ; Чумацький шлях : "Шлях
чумаків — зоряний шлях / сл. Р. Кудлика ; аранж. для капели бандуристів
Т. Свентах ; Спогад срібної ночі : "У срібну ніч, карпатську ніч…" / сл. Р. Кудлика ;
Від Бога : "… наша пісня, наша мова…" / сл. М. Ткача ; Кажуть люди : "… різні
речі…" / сл. М. Петренка ; Любить — не любить… : "Вечір п'янкий щойно
минув…" ; Все мине : "Забудь прогрішене колись…" ; Поклик кохання : "Серед тиші
років, у ці дні…" / сл. Я. Виджака ; Молитва до святого Миколая : "Святий Отче
Миколаю…" ; Різдвяна ніч : "Мороз рум'янить білі лиця…" / сл. П. Лехновського ;
Коляда : "Настала пора урочиста…" / сл. Чепурка ; Біля кого найтепліше? : "Біля
сонця, — шепче поле…" / сл. М. Людкевич ; На межі тисячоліть : "Закидає чистий
ранок…" / сл. П. Путія ; Сповідь : "Горить маленька свічка, я стою і дивлюсь…" /
сл. І. Геращенка ; Не кажи, що вже пізно / сл. І. Гущака ; Романс : "Довго про тебе
мріяв…" / сл. невід. авт. ; Осіння казка : фрагмент з муз. до вистави "Звичайне диво".
40. Білоненко О. О. Пісня — душевний храм кожного із нас : пісні : [для співу
з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Олександр Білоненко ; [вірші] Станіслав
Кімак. — Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2015. — 22 с. ; 21 см. — 100 пр. —
ISMN 979-0-9007110-1-4. — [2015-121 Н]
Зміст: Білоненко О. Несу я серце галичанці : "На шлях я вийшов рановранці..." ; Як Прометей, я розриваю пута : "В життя ввірвалась, мовби вітровій..." ;
Коли потяг у даль загуркоче ; Поспішаю до криниці ; Закосичую квітом ; Все
подвір'я сонечком залите ; Із гір Карпатських : "… вишнею..." ; Безсонна ніч :
"В тумані зникнув контур саду..." / сл. С. Кімака. — Народна музика Бондарка :
"… мала двійко дітей..." / сл. С. Кімака ; аранж. О. Білоненка.
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41. Бойко Л. Грає сонце на струні : муз.-поет. мініатюри за мотивами картин
Юрія Камишного : [для співу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу гітари] / Лариса
Бойко. — Житомир : Полісся, 2014. — 67, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — 500 пр. —
ІSBN 978-966-655-755-4. — [2014-171 Н]
Зміст: Бойко Л. Де живе художник ; Голос трави : "Ви чули, як трава
співає..." ; Холодно хатині / сл. З. Шкуратовської ; Портрет : "На обрії, десь на краю
городу..." ; Земля і небо : "Плоди моєї матінки Землі..." ; Котиться літо : "Якось раз
травневим ранком..." / сл. Л. Антоненко ; Сніг за вікном : "А сніг за вікном — наче
білим у душу..." ; Рідне місто моє / сл. С. Штатської ; Білий цвіт : "Білим цвітом..." /
сл. І. Бердника ; Зорі — очі весняної ночі ; Свята ніч : "В темну ніч ми зібрались
громадкою йти..." ; Пісня флорентійська : "Ой білі квіти на лілеї..." / сл. Л. Українки ;
Лілея і вітер : "Питав буйний вітер..." ; Волошка : "Я бачила осінь — волошку
одну..." / сл. Є. Лещук ; В краю лілей : "… чарівний голос..." / сл. авт. ; Біла лілея /
сл. Г. Чубач ; На сопілці грай, Лукашу : "Цілі дні блукаю в житі..." / сл. М. Котляра ;
Ластівка : "Ластівко, пташино, принеси здаля..." / сл. Н. Комашні.
42. Брилін Е. Б. Грай, бандуро, грай : вокал. твори в супроводі бандури /
Едуард Брилін ; [сл.] З. Ружин ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського.
— Вінниця : Нова Книга, 2015. — 51, [1] с. ; 30 см. — ISMN 979-0-707533-01-7. —
[2015-098 Н]
Зміст: Солоспіви у супроводі бандури : Козацька родина / перекл. В. Таловирі ;
Грай, музико! : "… та не стій..." / перекл. С. Овчарової ; Ансамблі: Свята Україна :
"Вище творіння господнє — людина..." ; Сонячні мальви : "Життя колоситься
зернисто..." / перекл. В. Таловирі ; Лілія і я : "Ой коханий мій, мій соколику..." /
аранж. Л. Ларікової ; Мавка лісова : "Чарівна Мавка, донька лісова..." / оркестр. для
капели бандуристів В. Петрененко.
43. Весоловський Б. О. (1915—1971). "Ти танго заспівай мені..." : пісні Богдана Весоловського : [до 100-річчя з дня народж. : для голосу з фп.] / упоряд.:
М. Гримич, І. Осташ]. — Київ : Дуліби, 2015. — 105 с. : іл., портр. ; 29 см +
2 компакт-диски — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISBN 978-9668910-91-3 (текст). — ISBN 978-966-8910-92-0 (аудіодиск 1). — ISBN 978-966-891096-8 (аудіодиск 2). — [2015-113 Н]
Зміст: Прийде ще час : "Ще раз поглянути на тебе..." : танго ; Ти з любові собі
не жартуй : "Як почуєш серця зов..." : фокстрот ; Як тебе не любити : "Серце у мене
вразливе..." : танго ; Подай рученьку : "Світив нам місяць ясний..." : танго ; Чудовий
сон : "Хоч багато вже років минуло..." : танго ; Гей-га! : "Ніч... за нами город і
пісні..." : танго-серенада ; Чи справді? : "В далекий світ, за синє море..." : танго ; Чар
Карпатських гір : "Куди б я не поїхав, де б я не бував..." : повільний вальс ; Лети,
тужлива пісне : "Хоч і мені жить прийшлось в чужині..." : танго-пісня ; Радий би я
залюбитись в тобі : "Не раз, не два, вже так бува..." : танго ; Було не тужити : "Не
думалось ніколи..." : танго ; Колискова : "Тиха ніч за вікном манить..." ; Чи знаєш
ти? : "Коли б я тільки міг почути з уст твоїх..." : повільний вальс ; Не плачте, рожі :
"І хоч кругом весна, на серці в мене осінь..." : танго-пісня / сл. авт. ; Усміх : "Погас
останній вже сонця промінь..." : танго / сл. Я. Масляка ; Бродяга : "Колись, як я
хлопцем маленьким ще був..." : повільний вальс / сл. Є. Костюка ; Намалюй мені
ніч : "Я до тебе прийду, зупинюся в покорі..." : повільний вальс / сл. М. Петренка ;
Щоночі : "… мандрую по горах..." : повільний вальс / сл. В. Дан ; Тихо без слів : "Ти
танго заспівай мені..." : танго / сл. І. Патоля ; Бували дні : "… п'яніла ти з любови..." :
танго / сл. Шад ; Вина, вина, дівчино... : вальс / сл. С. Чарнецуького ; На білу гречку
впали роси... / сл. М. Рильського.
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44. Власова Л. Краю мій, моя ти пісне : пісен. зб. [для голосу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу] / Людмила Власова. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. —
48, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISМN 979-0-9007105-1-2. — [2014-154 Н]
Зміст: Пісня рідного краю : "На світанні непомітно..." ; Батьківська земля : "Як
сива давнина, густі тумани..." ; Вишиваночка : "Покликали мене стежки..." ; Почуй,
народе, слово Кобзаря : "Глибокий погляд твій пройма мене з дитинства..." ;
Величальна Києву : "Золотоверхе місто наше рідне..." ; Криничний журавель :
"Нахилився журавелько край села..." ; Яблуневий сад : "Сховалась рідна хата у
саду..." ; Берізка : "Танцює жовта заметіль осіння..." ; Весняна пісня лісова :
"Заховалася далеко..." ; Ромашковий неспокій : "Вже з домівки манить сонячне
тепло..." ; Русалонька : "На морі хвилі грають під сонцем золотим..." ; Лісова ялинка :
"На долину, на лісок..." ; Весела прогулянка : "Повна іграшок кімната..." ; Марш
ліцеїста : "Сила крила розправляє, у політ веде..." ; Давайте заспіваєм : "Знов на
музичній хвилі..." / сл. авт. ; Волинський вальс : "Дивний спів зачарованих
дзвонів..." / сл. авт., М. Дудника ; Журавлина : "Де над озерами марево плине..." /
сл. П. Маха ; Сирітка : "Простеньке платтячко і стрижка..." ; Колискова : "Місяць
нічку обіймає..." / сл. В. Семеній ; Гімн школи : "Науки храм. О, рідна школо!.." /
сл. Г. Боратинець.
45. Вокальні твори українських композиторів на вірші Тараса Григоровича
Шевченка з репертуару народного артиста України Володимира Піруса : (басбаритон) : [навч. посіб. для студентів-вокалістів ВНЗ : для голосу в супроводі фп. /
упоряд.: Пірус В. С., Пірус В. В.] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя
Стефаника", Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. — 161 с. ; 29 см. — Назва обкл.: Вокальні твори на вірші Тараса
Шевченка. — 100 пр. — ISBN 978-966-640-394-3. — [2015-053 Н]
Зміст: Воробкевич І. Огні горять / вільна оброб. О. Карпатського. — Лисенко М.
Минають дні ; Буває іноді старий ; Гетьмани, гетьмани : Свято в Чигирині : з поеми
"Гайдамаки" ; Доле моя, доле : "Пісня сіроми : з поезії "У неділю не гуляла..." ;
Доля : "Ти не лукавила зо мною..." ; Мені однаково : з циклу "В казематі" ; Молітесь,
братія, молітесь! : Свято в Чигирині : з поеми "Гайдамаки" ; Не женися на багатій ;
Огні горять ; Ой, виострю товариша ; Ой, Дніпре, мій Дніпре! : Спів Яреми : з поеми
"Гайдамаки" ; Ой, чого ти почорніло ; Понад полем іде : Косар : із циклу
"В казематі" ; Реве та стогне Дніпр широкий : з балади "Причинна"; Стоїть в селі
Суботові : з містерії "Великий льох" ; Та не дай, Господи, нікому ; У неділю вранцірано : Дума : з поеми "Невольник" ; Учітеся, брати мої : з послання "І мертвим, і
живим, і ненародженим землякам моїм..." ; Ще як були ми козаками : з поезії
"Полякам" ; Єсть на світі доля : з поеми "Катерина". — Данькевич К. Балада Гната :
з опери "Назар Стодоля". — Фіцалович І. Гей, розлилось теє горе. — КосАнатольський А. Давно те минуло. — Майборода Г. Дума : "Ой, на горі ромен
цвіте...". — Коваль Ю. Над Дніпровою сагою. — Клебанов Д. Неначе степом
чумаки. — Степовий Я. Із-за гаю сонце сходить. — Рудич С. Минають дні.
46. Вокально-педагогічний репертуар бандуриста : арії, романси, пісні укр. та
зарубіж. авт. у перекл. для бандури : навч. посіб. / [метод. рек., перекл. та упоряд.
С. В. Овчарова] ; М-во культури України, Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетров.
консерваторія ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ : Ліра, 2015. — 31 с. : портр. ;
30 см. — 100 пр. — [2015-149 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Нащо мене зачіпаєш / оброб. А. Коціпінського ; Не сама, не сама / оброб. С. Овчарової. — Верменич В. Польова царівна :
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"Теплий ранок тихо розквіта..." / сл. М. Сома. — Кос-Анатольський А. Ой не вір
квіткам весняним : "Я миленького зустріла..." / сл. Г. Книша ; Аріозо Галі : "Я жду
тебе, мій орле сизокрилий..." : з оп. "Заграва" / сл. авт. — Сов'як Я. Ноктюрн : "На
землю вже тихий скрізь вечір лягає..." / сл. В. Грінченка. — Гурилёв А. Домик
крошечка : "Одинок стоит домик крошечка...". — Перселл Г. Ah! How pleasant 'tis to
love : з опери "Король Артур". — Перголезі Дж. Se tu m'ami / перекл. С. Овчарової.
47. Вокально-педагогічний репертуар бандуриста : арії, романси, пісні укр. та
зарубіж. авт. у перекл. для бандури : навч. посіб. / [метод. рек., перекл. та упоряд.
С. В. Овчарова] ; М-во культури України, Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетров.
консерваторія ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ : Ліра, 2015. — 42 с. : портр. ;
30 см. — 100 пр. — [2015-150 Н]
Зміст: Українські народні пісні: Чия ж то хатина / оброб. Г. Майбороди ;
Дощик : "… крапає дрібненько..." / оброб. В. Кучерова. — Фільц Б. Вітре буйний /
сл. Т. Шевченка. — Алексеєнко Б. У саду вишневому : "… сяє цвіт росинами..." /
сл. О. Корнієнка. — Рахманінов С. Сон : "И у меня был край родной..." /
сл. А. Плещеєва. — Вериківський М. Перша арія Панночки : "Ой чи давно те
було..." : з оп. "Вій". — Бортнянський Д. Арія Ельвіри : "В моєму серці може
жити..." : з оп. "Сокіл". — Вітторі Л. Il peskar fa l'uom gicondo : аріетта з оп.
"Галатея". — Каріссімі Г. Vittoria! Vittoria! : кантата / аранж. та перекл. С. Овчарової.
48. Гончарова З. С. Без пісні мене нема... : [зб. пісень і віршів : для співу без
супроводу] / Зоя Гончарова. — Чернівці : Букрек, 2015. — 79 с. : іл., портр. ; 24 см.
— ISBN 978-966-399-645-5. — [2015-077 Н]
Зміст: Без пісні мене нема! : "Пісня на крилах мене..." ; Зоряне намисто ;
Чотири броди : "Де чотири броди..." ; Рідна сторона : "І куди б нас доля..." ; П'ять
хвилин до весни ; Троянди і скрипка : "Яка чарівна скрипка в скрипаля..." ; Квітує
бузок : "Ой, як пахне бузок навесні!.." ; Яки мені крила… : "Яка ясна нічка, нічкачарівниця!.." ; Чисте озерце : "Очі в мами, неначе озерце..." ; Джерело любові : "Від
матері, від матері..." ; Любов-ріка : "Після зливи і дощів..." ; Ромашко, скажи… :
"Для когось вокзал. — це зустріч..." ; Ти дарував мені маки ; Молодість свою не
відпускаю : "Маятник рахує долі миті..." ; Краса і любов не вмирає! : "Не падайте
духом, жінки!.." ; Завидюща зима : "Хто все так переплутав..." ; Очі, очі, очі… ; "Як
сміються очі — то веселка грає.." ; В неділю рано зілля копала… : "Червоні маки в
коси вплітала..." : (за однойменною повістю О. Кобилянської) ; Дощ іде : "Як кругом
все тихо стало..." ; Вечір випускний : "Спасибі Вам, батьки..." ; Дністровські зорі :
"… сяють знов..." ; Всього сім нот ; Наш завод : "… другий дім..." ; Ой, чарівна
Кострижівка! : "Між лісом і сивим Дністром..." ; Квітуй, моя Україно! : "Мій дім —
Україна моя...".
49. Городинський С. С. Пісні Станіслава Городинського : у супроводі естрад.
оркестру / [аранж. С. Ткаченко]. — Партитури. — Вінниця : Нова Книга, 2015. —
119 с. : портр. ; 29 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-707505-94-6. — [2015-036 Н]
Зміст: Городинський С. Загублена любов : "Втомилися ноги у росах..." /
сл. Л. Маслової ; Поклич : "Незабутня зустріч наша, на пероні квіти..." / сл. О. Приймака ; Матіоли : "Згубила вечір в матіолах..." ; Ти одна : "Пахне ніч вереснева
жоржиною..." / сл. Н. Шаварської ; Сорокалітні : "Повиростали наші діти..." /
сл. М. Луківа ; аранж. С. Ткаченка. — Чубач Г. Тихі вечори : "Вдяглися в зелень тихі
вечори..." / сл. авт. ; пер. С. Городинського ; аранж. С. Ткаченка.
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50. Городинський С. С. Пісні Станіслава Городинського : у супроводі естрад.
оркестру / [аранж. для естрад. оркестру С. Ткаченко] ; Упр. культури і туризму
Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. центр нар. творчості. — Партитури. —
Вінниця : Каштелянов О. І. : Нова Книга, 2014. — 119 с. : портр. ; 29 см. — 100 пр.
— ISMN 979-0-9007120-0-4. — [2015-060 Н]
51. Гринник О. І. Кобзарева пісня : співана поезія Тараса Шевченка : [вірші,
пісні, мал., фото, ноти : для голосу без супроводу] / Олена Гринник. — Вінниця :
Едельвейс і К, 2014. — 186 с. : іл., портр. ; 21 см. — Присвяч. 200-річчю від дня
народж. Т. Г. Шевченка. — 100 пр. — ISBN 978-966-2462-71-5. — [2015-004 Н]
Зміст: Гринник О. Бандуристе, орле сизий ; Вітер віє-повіває ; Вітре буйний,
вітре буйний ; Гамалія — отаман ; " Наш отаман Гамалія..." ; Думи мої, думи мої ;
Єсть на світі доля ; Закувала зозуленька ; Зацвіла в долині ; Запорожці : "Висипали
запорожці..." ; Заросли шляхи тернами ; За сонцем хмаронька пливе ; Защебече
соловейко ; Зоре моя вечірняя ; І багата я ; І золотої і дорогої ; Кохайтеся,
чорнобриві ; Маленькій Мар'яні : "Рости, рости, моя пташко..." ; Мені легшає в
неволі ; Молюсь тобі, боже милий : "Попрощалось ясне сонце..." ; На вгороді коло
броду ; Не сон-трава ; Наїхали старости ; Над Дніпровою сагою ; Не женися на
багатій ; Не тополю високую ; Нащо мені чорні брови ; Не завидуй : "… багатому..." ;
Нащо мені женитися? ; Над річкою, в чистім полі ; Не щебече соловейко ; Обніміться
ж, брати мої : "Не дуріте самі себе..." ; Огні горять : "… музика грає..." ; Од села до
села ; Ой гляну я, подивлюся ; Ой крикнули сірі гуси ; Ой стрічечка до стрічечки ; Ой
по горі роман цвіте ; Орися ж ти, моя ниво ; Ой одна я, одна ; Ой діброво — темний
гаю! ; Оддай мене, моя мамо ; Плавай, плавай, лебедонько! ; Подай, Господи :
"Трудящим людям, Всеблагий..." ; Посаджу коло хатини ; Прийми мою мову :
"Праведная душе, прийми мою мову..." ; Псалом : "Боже, спаси, суди мене..." ; По
діброві вітер виє ; Садок вишневий коло хати ; Свою Україну любіть : "Чи ми ще
зійдемося знову?.." ; Сонце гріє, вітер віє ; Сумно, сумно серед неба ; Світає :
"Подивлюся, аж світає..." ; Сонце заходить : "… гори чорніють..." ; Тече вода з-під
явора ; Така її доля : "... О, Боже мій милий!.." ; Тече вода в синє море ; У гаю, гаю ;
У нашім раї : "… на землі..." ; У перетику ходила ; Утоптала стежечку ; Човен :
"Вітер з гаєм розмовляє..." ; Якби мені, мамо, намисто ; Якби мені черевики ; Як
хочеться жити : "І жаль тобі її стане..." / сл. Т. Шевченка ; Тарасу Шевченку : "Не він
один її любив..." / сл. Л. Українки ; Геній України : "Славетний поет України..." ;
Шевченкова зоря : "Боровся він за волю..." ; Я — українка : "Волелюбний народ на
планеті..." ; Заповіт Шевченка : "Його ім'я відоме всім..." / сл. авт. ; Шевченко :
"Кобзарем його ми звемо..." / сл. М. Рильського ; Тарасове слово : "Снилось Тарасові
в чорній неволі..." / сл. М. Пригари.
52. Гринник О. І. Поспішаймо творити добро! : вірші та пісні : [для голосу без
супроводу] / Олена Гринник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2014. — 198 с. : іл., портр. ;
20 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2462-65-4. — [2015-006 Н]
Зміст: Гринник О. Шануймо Україну! : "Шануймо наші історичні віхи..." ;
Я — українка : "Волелюбний народ на планеті..." ; Дарунок божий : "Коли господь
людському роду..." ; З Україною в серці : "Признаюся тобі у любові..." ; Козацька
похідна : "Українського народу..." ; Побажання : "У народі із давніх часів..." ;
Столиця Держави : "Стоїть величава столиця Держави..." ; Символ України :
"… червона калина..." ; Герої Крут : "Було їх триста хлопців юних..." ; Присяга :
"Вже люди й небеса почули..." ; Дякую Христу : "Мчать роки наші шалено..." ;
Випускники : "Закінчився рік навчальний..." ; Все у божих руках : "Всі таланти — від
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Бога..." ; Любити Вітчизну свою : "Хочу любити всім серцем..." ; Вінниця : "Роками
— понад 600-ліття..." ; День народження : "У кожного є день народження..." ;
Шкільні роки : "Багато багряних вереснів..." ; Кожна жінка красива ; Вітання : "День
народження — це свято..." ; Мамо, відпочинь! : "Лагідна і добра, ти найкраща в
світі..." ; Учителька перша : "Зі звуками першого дзвоника..." ; Поспішай : "… по
правді жити..." ; Батько мій : "Батько й мати — сильні два крила..." ; Осіння зустріч :
"Зустріч наша несподівана..." ; Не сумуй : "Загубив — печалься..." ; Новий рік : "Рік
новий поспішає..." ; Прилітайте, лелеки! : "Весняно засміялось небо..." ; Дорога і
свята Україна : "Багато є країн на світі..." / сл. авт. ; Батьківський заповіт : "Ти
можеш навчитись чужого звичаю..." / сл. Р. Братуня ; Хліб і слово : "У стінах храмів і
колиб..." / сл. Д. Білоуса ; Мова солов'їна : "Соловейко на калині у зеленім гаї..." /
сл. В. Сірка ; Радуйся, Людино! : "Встань, Людино мудра..." ; Весна : "До мого
вікна..." ; Птиця : "Тріпоче серце пійманої птиці..." / сл. Д. Павличка ; Свобода і
честь : "Одвіку жили у народі..." / сл. В. Мороза ; Мови чарівний голос : "На ріці
життя тихо меле млин часу..." ; Поглянь собі в очі : "Скажи мені, брате, напитись
води любиш звідки?.." ; Доки наше небо : "Доки не чиєсь, а наше небо..." ; Рушники :
"Ще із дитинства запам'яталось..." / сл. С. Галябарди ; Журавлина пісня :
"В надвечір'я сумне..." / сл. І. Калиниченка ; Вчительська доля : "Знову шумлять
журавлині ключі..." / сл. Г. Мельничук ; Щасти тобі, Україно! : "Співуча моя
Україно..." / сл. О. Наказного ; Рідна мова : "Мова кожного народу..." / сл. О. Забужко ; Єдина Україна : "Нехай ніхто не половинить..." / сл. Д. Чередниченка ; І нам
Бог допоможе : "Помахали літа журавлиним крилом..." ; За весною — літо /
сл. В. Крищенка ; Не цурайтесь мови : "… мови тата й мами..." / сл. Р. Завадовича ;
Людина починається з добра / сл. Л. Забашти ; На Поділлі : "Я зростав на сонячнім
Поділлі..." / сл. Є. Гуцала ; Рідний край : "Під рідним небом жайворон співа..." /
сл. М. Петріва ; Мати наша — сивая горлиця / сл. Б. Олійника ; Поки світ любити
вмію : "Дощ іде, люблю краплини..." ; Кораблі моїх днів ; Я люблю у лузі квіти /
сл. Г. Чубач ; Життя здається казкою : "Срібляста стежка на воді..." ; В осінній
печалі : "В осіннім сумі — своя відрада..." ; За чим зітхає гай ; Цвіте барвінок :
"… ряст цвіте..." ; Прилетіли в гості голуби / сл. М. Луківа ; Українська мова : "Мова
— наш духовний код..." / сл. О. Лупія ; Я так і не збагнув ; Блукає музика багряна /
сл. В. Стуса ; Перемога : "Довго я не хотіла коритись весні..." ; Тиша морська : "В час
гарячий полудневий..." / сл. Л. Українки ; Ластівка : "Ти знов защебетала..." /
сл. Б. Грінченка ; Світає : "Подивлюся — аж світає..." / сл. Т. Шевченка ; Як не
любити : "… зими сніжно-синьої..." / сл. М. Рильського ; Цей ліс живий : "… У нього
добрі очі..." ; Шипшина : "… важко віддає плоди..." / сл. Л. Костенко ; Співай, соловейку! : "Аж гнеться калина від співу дзвінкого!.." ; Ті журавлі : "… і їх прощальні
сурми..." / сл. М. Познанської ; Самотня ластівка : "… на дроті..." / сл. І. Драча.
53. Житинський О. М. Хай українська пісня лине : [для співу з супроводом і
без супроводу] / Олександр Житинський. — Лубни (Полтав. обл.) : Інтер Парк, 2015.
— 107, [2] с. : іл., портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-2773-45-3. — [2015141 Н]
Зміст: Сорочка-вишиванка : "На мені сорочка-вишиванка..." / сл. А. Анастасьєва ; Краю полтавський : "Земле кохана, сонцю всміхнись..." ; Величальна рідному
краю : "Вдалині, скільки око сягає..." ; Матері : "Я народилась у пісеннім краї..." ;
Козацька доля : "Осідлав козак коня, підтягнув підпругу..." ; Із походу повертали
козаченьки : (для нар. хору) ; Стара звичка : "Який чорт мені надав..." ; Варенички :
"Вареничків з вишеньками наварила..." / сл. О. Житинського ; Козацька суть : "Так є
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ще сила у народа..." ; Усі ми родом з України / сл. В. Крищенка ; Посульська
хліборобська : "Прадіди навчали сіяти й збирати..." ; Сповідь на руїні : "Де для світу
сина народила мати..." ; Свята світлиця : "Двадцятий вік спинився біля тину..." ;
Посульського краю столиця : "Вклонюся рідним Лубнам..." ; На Посуллі соловейко :
"На Посуллі забарився знову я..." ; Пісня водія-дальнобійника : "Дальнобійником
зовуся, певно, не дарма..." ; Зоре моя рання : "Парубоцька вольниця досі мені
сниться..." / сл. О. Печори ; Україно моя : "Я молюся за тебе, Україно моя..." /
сл. М. Барабаш та О. Печори ; Рідна оселя : "Моє село у зоряних веселках..." /
сл. Л. Котвицької ; Козацький курган : "На козацький зійшовши курган..." ;
Спориші : "Відлітають у даль вже літа-журавлі..." / сл. О. Тараненка ; Майдан живе! :
"… і буде вічно жити!.." / сл. О. Мороза ; Загублені сліди : "За стома горами, сімома
морями..." / сл. В. Гомона ; Над Симоненком лебеді летять / сл. Н. Баклай ; Хтось
маки цілував : "… біля воріт..." / сл. Т. Матюх ; Зацвітають вишні : "… в місті білобіло..." / сл. О. Хало ; Козаком був предок мій / сл. Н. Гринь ; Одинока берізка :
"Тихесенько вітер гойдає берізку..." ; Калитка в прошлое : "Когда над городом
закружит летний вечер..." / сл. Л. Маслова ; Верный друг : "Немало девушек меня
красивее..." / сл. І. Дрьомова ; Калитка в прошлое : "Когда над городом закружит
летний вечер..." / сл. Н. Беркута ; А я сам собі пан : "… вмію все робити..." /
сл. В. Залевадного ; Про Хому : "Ой Хома, ти мій Хома..." / сл. Д. Даниленка ; Ой не
лайте мене, мамо : "Зелен рута коло хати..." / сл. М. Чайковського ; Свята любов :
"Затуманилась неба просинь..." / сл. М. Лапи ; Любов лелеча : "Вечір, тихо в лузі.
Чути із далека..." / сл. Б. Кононенка ; Біля річки, де калина / сл. нар. ; Якби мені не
тиночки : "… та не перелази..." : укр. нар. пісня : аранж. для чол. хору.
54. Заболотная-Мисецкая Л. М. Пусть осень близится : песенник : [для голоса
с букв.-цифр. обознач. парт. сопровожд.] / Лариса Заболотная-Мисецкая. —
Винница : Винниц. обл. тип., 2014. — 63, [1] с. : портр. ; 20 см. — 300 экз. —
ISBN 978-966-621-568-3. — [2014-165 Н]
Содерж.: Заболотная-Мисецкая Л. Улыбнись : "Если солнышко взошло —
утро, значит, к нам пришло..." ; Дом детства : "В край родной, где мой дом, где
сирень под окном..." ; Одесса : "Город, в котором родился и рос..." ; Милая Одесса :
"Корабль к берегу причалит..." ; У моря : "… у Черного моря..." ; Каролино-Бугаз :
"Здесь волны прибой и простор голубой..." ; Золотая свадьба : "… прожито
немало..." ; Лишь бы были вдвоем : "В небе нам светит луна..." ; Когда же ты
придешь? : "С тобой мы встретились случайно, я поняла тогда..." ; Все же плачет
гитара : "Тихо струны звучали..." ; Пусть говорят : "… что нет любви..." ; Не вини
меня : "Я ждала много дней, все ждала и мечтала..." ; Пусть дни проходят :
"… чередой..." ; Я жду тебя : "Не скрою я, что лишь тебя теперь я жду..." ; Я не хочу
тебя терять : "Немало прожито — но все ж, представь, мой милый..." ; Любовь
придет : "Без любви в жизни счастья нет..." ; Я буду ждать тебя : "А помнишь, как
стояли у реки..." ; Слова любви : "Пусть не новы слова любви — я это знаю..." ; И я
не хочу тебя терять : "Ведь не моя вина. Расстались навсегда..." ; Так было суждено :
"Между нами были расстоянья..." ; А я не верила : "А ты пришел так нежданно,
негаданно..." ; Ты посмотри в мои глаза : "В мои глаза ты посмотри..." ; По тебе
тоскую : "Уж немало дней пронеслось с тех пор, как тебя я встретил..." ; А поезда
уходят : "А поезда приходят и уходят..." ; Поздняя встреча : "Вспомни нашу весну,
вспомни нашу любовь..." ; Позови : "Ты позови, ты позови..." ; Снова я уезжаю :
"Снова я без тебя уезжаю..." ; Для нас двоих : "Я считал просто так, просто так мы с
тобой повстречались.." ; Дождик : "… моросящий..." ; Пусть осень близится :
"… полна дождя и холода..." / сл. авт.
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55. Золотуха М. "Мамо, я повернусь весною..." : патріотичні пісні Небесної
сотні : (для солістів та вокал. ансамблів у супроводі гітари). Вип. 7 / Михайло
Золотуха ; Благодійн. фонд Олега Канівця "Добре серце", Стрийс. дит. муз. шк.
ім. Нижанківського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 31 с. : іл., табл.,
портр. ; 21 см. — 2 000 пр. — ISMN 979-0-707513-60-6. — [2015-005 Н]
Зміст: Золотуха М. Я повернусь... : "Мамо, не плач. Я повернусь весною..." /
сл. О. Максимишин-Корабель ; Ми Українці : "Від таврійських степів..." /
сл. З. Т. Мясного ; Єдина Україна : "Нехай ніхто не половинить..." / сл. В. Чередниченка ; Україно, рідна мати : "Україно, матінко моя..." / сл. К. Михайлюка,
М. Золотухи ; Гімн свободі : "Над нами чорний небосхил..." ; Про Степана : "Гей, у
лісі, чорнім лісі..." / сл. В. Рафальського ; Балада про повстанця : "Росла вишня при
долині..." : (для тріо) / сл. Р. Пастуха ; Їхав гетьман : "… з поля бою..." ; Тече Дніпро :
"… мов ковила..." / сл. Д. Павличка ; Зима... Майдан : "… І — кулі навкруги..." /
сл. І. Левицького ; Надія, Віра і Любов : "Вкраїна-мати донечок ростила..." /
сл. М. Мандрика.
56. Карабиць І. Ф. Вокальні твори / Іван Карабиць. — Київ : Муз. Україна,
2014. — 83, [1] с. ; 29 см. — Текст укр., рос. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-44-3.
— [2014-150 Н]
Зміст: Мати : вокальний цикл на сл. Б. Олійника : Мати наша — сивая горлиця ; Як упав же він ; Мати : "Зупиніться, поети!.." ; Ніхто не забутий ; Пісня про
матір : "Посіяла людям...". — За рікою тільки вишні ; Цвіт на каштанах :
"… помірно, покірно погас..." / сл. Б. Олійника ; Житня стеблина : "Прийду-вийду
зранку в поле..." / сл. В. Батюка ; Заспівай мені, поле : "Поле, поле моє, дідомпрадідом оране..." / сл. І. Бердника ; Яблука доспіли : "… яблука червоні!.." /
сл. М. Рильського ; При дорозі криниченька : "… при дорозі..." / сл. М. Ткача ;
Я серцем з Києвом : "В яких краях, в яких світах..." / сл. І. Драча ; Днепровская вода :
"В перелеске, где трава густая..." ; Моя земля — моя любов : "У мене є моя земля..." ;
Пісня про добро : "Гей, на видноколі..." / сл. Ю. Рибчинського.
57. Кириліна І. Я. Вибрані твори / Ірина Кириліна ; ГО "Центр укр. пісні "Нар.
філармонія". — Корсунь-Шевченківський (Черкас. обл.) : В. М. Гавришенко, 2015.
— 271 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007125-0-9. — [2015-146 Н]
Зміст: Духовно-патріотичні твори: Молитва до пречистої діви Марії : "Маріє!
Мати моя милосердніша..." : кантата на канонічний текст ; Україно, любов моя :
"Краю мій весняний, на стежках — промінь-трава..." / сл. М. Сингаївського ; Дзвони
Михайлівські : "В голубінь неозору..." / сл. Б. Олійника ; Ой там, на майдані ; Мій
лицарю добра : "… тобі моє послання..." ; Запалю свічу : "… над образом
Покрови..." ; У День святого Миколая : "Коли Господь пошле на землю сніг..." /
сл. Р. Лоцман ; Арія краси : "Мелодія в храмі..." / сл. З. Дикої ; Золотий дзвін : "Наче
мати над колискою..." / сл. І. Кириліної ; Обробки народних пісень: Колискова :
"Ой стоїть сон коло вікон..." ; Лічилка : "Зайчику, зайчику, мій братчику..." ; Ой там,
на вершечку : "Ой там, ой там на вершечку молотили хлопці гречку..." ; Не рубай
ліщину : "… най орішки родить..." ; Туман яром : "… туман долиною..." ; Ой чий то
кінь стоїть ; Ой вербо, вербо : "… де ти росла..." ; Ліричні твори: Лелеча доля :
"Говорила мати у літа далекі..." ; Вишнева мелодія : "Якби я був з коханою, дорогою
духмяною..." ; Не впади : "На щасливі і на довгі роки..." / сл. В. Цілого ; Колискова
зорі : "Прислухаюсь, як спить мій син..." ; Скажи мені : "… за всі літа розлуки..." ;
Все від любові : "… і крок до любові..." ; Крила життя : "Проснулась діброва — і
корінь, і крона..." ; Усміхнись : "… коли втома підступає з пітьми..." ; Сяйво Дніпра :
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"Розквітло маєво зелене..." / сл. М. Сингаївського ; Десь у полі : "… колоситься..." /
сл. Р. Лоцман ; Лебедина казка : "Мріють крилами з туману лебеді рожеві..." /
сл. В. Симоненка ; Лісова пісня : "Світанок відбився від чистого плеса..." /
сл. Н. Кулик ; Тиха осінь : "… осінь тиші, смуток серця..." / сл. В. Шкляра ; Фантазіє,
ти сила чарівна ; Якби мені дістати струн живих... / сл. Л. Українки ; Пречиста
любове : "Прийшла ти до мене, пречиста любове..." / сл. П. Мовчана ; Яблуневі
зливи : "Літо ворожило срібним павутинням..." / сл. О. Смика ; Молитва за себе :
"Я зла не творила..." / сл. Г. Чубач ; День біля моря : "Ти згадай, кохана..." / сл. Ю. Рибчинського ; Білий попіл : "Все знайоме нам до болю..." / сл. Ф. Млинченка ; Марія :
"Зоре моя, ти у щасті й журбі..." / сл. В. Грибенка ; Покохала вітра з поля :
"… калинонька тонкостанна..." / сл. Б. Чіпа ; Спочатку ти : "Той день, прозорий, наче
скло..." / сл. О. Вратарьова ; Коло мого дому / сл. І. Лазаревського ; Привітай мене,
поле моє : "Привітай мене, земле моя!.." / сл. В. Чередниченка ; Дивний сон : "Ніч,
наша ніч не минає..." / сл. О. Кононенка ; Щастя не минає : "Напоєний щастям..." /
сл. Н. Заброцької ; Не повернути осені весни : "Дивне почуття моє далеке..." /
сл. І. Бараха ; Дитячі пісні: Засмутилось кошеня ; Не будь козою : "Іде коза, стоїть
лоза..." ; Не такий апельсин : "У рябого кошеняти..." ; Бичок та їжачок : "По дорозі
біг бичок..." ; В лісі є зелена хата / сл. П. Воронька ; Співають діти : "Високу ноту
взяв тендітний голосок..." / сл. Л. Гнатюк ; Зелене слоненя : "На острові Лабемба..." /
сл. О. Вратарьова ; Сумна пісня : "Не знає жирафик жовтенький..." / сл. В. Кухалашвілі ; Два баранці : "Два маленькі баранці..." / сл. Г. Чубач ; Розгнівилась на літо
зима / сл. Н. Кулик ; Пісенька : "У дворі, де клен дріма..." / сл. В. Скомаровського ;
Гімн живій природі : "Ображене звірятко..." / сл. І. Кириліної.
58. Кобільник Л. І. Почуття невипитого цвіт : вокал. твори для низького чол.
голосу у супроводі фп. / Лілія Кобільник ; фортеп. супровід Г. Коваль ; Дрогобиц.
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. виховання і диригування. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 23 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-6177235-26-1. — [2015-037 Н]
Зміст: Кобільник Л. Почуття невипитого цвіт : "Я прийшов, збудивши тишу
кроками..." ; Осиченька : "Ой, тонка осиченько..." ; Пісня про козаків : "Білий кінь,
сідло червоне..." / сл. Р. Пастуха ; Ти знов мене з летаргії збудила / сл. П. Карманського ; Чогось очі : "… серед ночі..." / сл. Б. Лепкого ; фп. супровід Г. Коваль.
59. Ковальчук М. П. А час так нестримно летить : вокал. твори на слова укр.
поетів : [для співу без супроводу] / Микола Ковальчук. — Мена (Чернігів. обл.) :
Домінант, 2015. — 74, [1] с. : портр. ; 21 см. — Текст укр., рос. — 200 пр. —
ISBN 978-966-2610-59-8. — [2015-023 Н]
Зміст: Ковальчук М. Квітень тривог матері : "Ніби першим снігом, грушка
забіліла..." ; Місто страждань : "Біля річки застигло місто не тьмяне..." / сл. В. Божка ; Осінній вальс : "Нас осінь в саду повінчала..." ; Для тебе : "Якби чарівні струни,
мала..." / сл. О. Бушай ; Баба — ягодка опять : "Сколько лет тебя я знаю..." ; Возраст
любви : "В двадцать лет — любви расцвет..." ; Оля : "Приезжаю рибачить на речку
Учу..." / сл. П. Градова ; Сосниця : "Там, де Сосниця..." ; Синява : "Де село
Синява..." ; Постукаю в шибочку: "Мамо!" / сл. О. Довгого ; Світанкова радість :
"… п'є із трав росу..." / сл. В. Ковальчук, О. Хоменко ; Мамина калина : "Під вікном
калина, у саду калина..." ; Почекай мене, мамо : "Виглядай мене, мамо, на широкій
дорозі..." ; Наш вальс : "Я тебе запросила... Куди?.." ; Прийшов, посміхнувся і знову
пішов / сл. О. Лантух ; Не моя вина ; Присядь, кохана, ближче коло мене : "Не
вимовлю ні слова. Помовчу..." ; У матері, приїхавши із міста : "Ні, не можу спати..." ;
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Балада про перше кохання : "За горою, імлою повитою..." ; Стоїть гора од снігу сива ;
В теплий край лебедики летіли ; Струнка повітряна легка : "Струнка, повітрянолегка..." ; В степу гриміли грози ; Опадають останні листочки : "Опадають останні
листки..." ; Кажу: "Не забуду ніколи" ; Дарма ти їхав і зайшов дарма ; Давня пісня.
Гіркий мотив ; Приснись мені квіткою в лузі ; Прости мені, мила, прости : "Все
рідше приходять листи..." / сл. М. Луківа ; А я шукаю, тебе шукаю : "Твою
стежину..." ; Колискова : "Лине вечір з-за Дніпра..." ; Грай, моя бандуро : "В полі на
роздоллі не вітри гудуть..." ; Любисток : "Край вікна любисток..." ; Ніжність : "Чи на
радість..." / сл. Д. Луценка ; Кони — годы мои : "Черно-белые кони уносили меня..." /
сл. Л. Михайличенко ; День закоханих : "Двоє вдихнули, — а видих один..." ; Моє
село : "Там, де пахне хата хлібом і вербою..." ; Україна твоя і моя : "Україна це в лузі
калина..." / сл. В. Носенка ; Три стеблинки материнки / сл. Р. Панасюк ; Ивушка :
"Склонилась ивушка над речкой быстрою..." / сл. Н. Петрової ; Серед зими згадалось
літо ; Впала ніч на ліси та поля / сл. О. Сушка ; Память Дрожинке : "А чайки —
белые пушинки…" ; Моя журба : "Щось у грудях наче заболіло..." / сл. В. Українця,
В. Войтенко ; Вдова : "Не залишай мене, коханий..." / сл. О. Хоменка ; Сни : "Все
снігом запорошене..." ; Я цю ніч пережду ; Твоя любов гірка отрута : "Чому я тебе
любила..." ; Діана : "Все віддати згоден я..." ; Чорнобривці : "Осінній час… Сніги так
рано впали..." ; Не згорає любов : "В вогні часу згорає все до тла..." ; Коли зі мною
ти : "Тебе назвати хочеться весною..." ; Впізнай мене : "Пам'ять серця жива..." ; Тебе
я кличу : "Як хочеться мені сказати: "Мамо"..." ; Чорнобильська біда : "Жорстокий
вітер спокій розхитав..." ; Мамо, мамо... : "… шепочу до тебе..." ; Зачарую :
"Я наснюсь тобі ночами..." ; Люби мене : "Догора весни багаття..." ; А я блукаю у
весні : "У вирій відлітають журавлі..." ; Іду до тебе : "Згасає день, згасає ніч..." ; Моя
Україна : "Я зорею зійду над землею..." ; Бережіть свою маму / сл. Н. Шакун ;
Величальна медикам : "По веленью сердца, доброте душевной..." / сл. З. Швец ;
А час так нестримно летить : "Бачу — летять дикі гуси..." / сл. авт. — Ковальчук В.
Сосницький край : "Краю синьоокий, пісня солов'я..." ; Встреча : "Мы долго шли
друг к другу, ты прости..." ; Когда наступает вечер ; Золото, золото : "Як у душі моїй
сонячно..." ; Довженка край : (Україна в огні) : "Його хатина ось стоїть..." / сл. авт. —
Народна музика Калиновий оберіг : "Коли ти в армію ідеш..." / сл. авт.
60. Ковтуненко В. І. Ангел небесний : зб. авт. пісень : [для голосу з букв.цифр. познач. супроводу гітари] / Валерій Ковтуненко. — Дніпропетровськ : Акцент
ПП, 2015. — 51, [1] с. : портр. ; 30 см. — 220 пр. — ISBN 978-617-7109-72-2. —
[2015-011 Н]
Зміст: Ангел небесний : "… синьої ночі..." ; Україні : "Тебе розпинали, встромляли ножаки у спину!.." ; Шанс : "Ми маємо шанс врятувати зневірені душі..." ;
Поетова душа : "Комусь на страх!.." ; У матері : "… над хатою..." ; Течія дитинства :
"Принесли на крилах синій сон..." ; Театр : "Стихає зал, змовкає гомін сцени..." ;
Колосились хліба ; Материнські сни : "Материнські тихі сни..." ; Там... ; Незабута
любов : "Казав тобі: "В багатті літ"..." ; Осанна : "Їх породила Мати-Україна..." ; На
скронях яблунь : "… сивина..." ; Золота багряниця садів : "В ніч осінню багато
насниться..." ; Пісня про Катрусю : "День згасає. Вечоріє..." ; Горить зоря : "Не все
здійсненне у житті, не все здійсненне..." ; Пелюсткопад : "Гей, куди ви, весни,
полетіли?.." ; Самотній кінь : "Стоїть в яру під горою той самотній кінь..." ; Догорає
літо : "… травами..." ; Білосніжка : "Ти — лілея біла і ніжна..." ; Пісня іволги :
"Співає іволга в саду..." ; Білі птахи ; Колядка : "В ніч на січня сьомого..." ; Одного
дня : "… коли зведу я лік рокам...".
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61. Копко М. П. (1859—1919). Невідомі та забуті пісні Максима Копка : [для
голосу у супроводі бандури] / упоряд. Т. Мацієвська. — Львів : Тетюк Т. В., 2013. —
73, [2] с. : іл., портр. ; 30 см. — Присвяч. 150-річчю від дня народж. комп., диригента,
співака, політика Максима Копка. — 500 пр. — ISМN 979-909007103-0-7. —
[2014-155 Н]
Зміст: Копко М. Молитва школяра : "Боже-отче, глянь на діти..." ; Бог : "Хто
там над тими..." ; Дитина до матері : "Мамо моя люба..." ; Добрий день! : "Час вже,
діти, з ліжка встати..." ; Гей до школи! ; Гоп! Гоп! ; Діти в гай! : "Раз, два, раз, два,
діти в гай!.." ; Веснянка : "Прийшла весна, рай принесла..." ; Млин : "Ой у лісі
дубина..." ; Наша хатка ; Степова рожа : "У степу пустому..." / аранж. І. Леськів ;
сл. авт. ; Діти і ластівка : "Ластівочко-щебетушко..." ; Величайте бога : "Кожна
пташка, хоч маленька..." ; Веснянка : "Прийшла весна, рай принесла..." : для
молодших ; Нині день святий ; Вечір : "Сонце вже заходить..." ; Осінь : "Не щебече
соловейко в гаю зелененькім..." ; Річка : "Чом, річенько, долиною..." ; Рідне село :
"Наймиліше мені в світі..." ; Туга : "Чи знаєш край, де смеречина буяє?.." :
(в супроводі 2-х бандур) / аранж. О. Герасименко ; сл. авт. ; Кого я люблю? : "Люблю
бога, тата й маму..." ; Ой учіться! : "… діти любі..." ; Дівчина і квіти : "Дівчинонька
мила..." ; Рідна хата : "Під горою, над рікою..." : (Думка) / аранж. Т. Мацієвської ;
сл. авт. ; Там на горі крута вежа ; Пішли женці жито жати ; Боже, з неба високого /
аранж. Т. Кікелі ; сл. авт. ; Повій вітре : "… повій буйний..." / аранж. Т. Мацієвської ;
сл. М. Шашкевича ; Стоїть явір над водою / аранж. Т. Кікелі ; сл. нар. ; Гей на горі
там женці жнуть / аранж. О. Герасименко ; сл. нар. ; Там, де Чорногора : "Там, де
Чорногора, сумно Угрів край витає..." / аранж. О. Герасименко ; сл. О. Заклинського.
62. Кривошлык Е. Но я верю : сб. песен : [для голоса с букв.-цифр. обознач.
парт. сопровожд.] / Евгений Кривошлык. — Киев : Славутич-Дельфин, 2014. —
70 с. : портр. ; 30 см. — В кн. также песни в соавт. с Вестой Каменевой, Юлией
Гончаровой и Сергием Киселёвым. — Часть текста укр., англ., итал. — 100 экз. —
ISBN 978-966-2071-25-2. — [2014-192 Н]
Содерж.: Кривошлык Е. Но я верю : "Где твоя дорога..." ; Зелене поле : "Все
життя зелене поле..." ; Прилетай : "Улететь с рассветом не спеши..." ; Не предай :
"Сколько звезд пропало..." : дуэт ; 11:00 : "Люди пробегали — много дел..." ; Это все
пройдет : "Почему болит сердце без причины?.." ; Не сама я : "Полетіла в небо, щоб
не чути змов..." ; Білий дим : "Я вже знаю, як ти любиш..." ; Оставайся : "Не бросай
друзей — друзей не так уж много..." ; Тільки в снах : "Заручилася з тугою знову..." ;
Наша доля : "… плаче і сміється..." ; Не о нем тоскую ; Снег в июне : "Этот белый
снег..." ; Я убегаю : "… не прощаясь..." ; Пролетают облака ; Главные слова : "С неба,
как вода, как зимою снег..." ; Загораются и гаснут : "Вечной тайной все покрыто..." /
сл. авт. ; Я женщина : "Я — женщина, тебе так не понятна..." / сл. Ю. Гончаровой,
Е. Кривошлыка ; Вытри, девочка, слезу : "Тихо-тихо шепчет лето..." ; Бабье лето :
"… душит бабьей духотой..." / сл. Ю. Гончаровой. — Киселев С. Ничто не вечно :
"… под луной..." / сл. Е. Кривошлыка и С. Киселева. — Каменева В., Кривошлык Е.
Ніч-Таксі : "Не гадаю, так було і я вже знаю..." ; Я шукав тебе : "Я тебе давно
шукав..." ; Может просто взлететь : "Любовь отношу к категориям случая..." ;
Познакомиться хочу : "По знакомству служба есть..." / сл. Е. Кривошлыка. —
Каменева В. Полнолуние : "Он пришел, когда встала луна..." / сл. Ю. Гончаровой ;
Он уходил : "… сливаясь с громом в шаг..." / сл. Ю. Гончаровой, Е. Кривошлыка.
63. Кукуруза Т. Д. Для чого ми?! : пісні Теодора Кукурузи : [для співу з букв.цифр. познач. парт. супроводу / нот. запис С. Гуріна, М. Кривень]. — Львів :
ЛА "Піраміда", 2014. — 141, [1] с. : іл., портр. ; 21 см. — ISBN 978-966-441-370-8
(у паліт.). — [2015-046 Н]
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Зміст: Життя і час! : "Життя, яке б воно не було..." ; Таке все не буде! : "Прийде
весна — здається — вічно..." ; Земле моя! : "Малими босими ногами..." ; Батьки і
діти : "Я знов повертаюсь до тебе в думках..." ; Не судіть! : "Нас бог наділив світлим
розумом..." ; Лікар і хворі : "Лікар потрібний хворим..." ; Пам'ятай! : "Завжди
поспішаєм в житті..." ; Любов! : "Без неї краси б не було..." ; Бог і ми : "Чи є бог, чи
нема? Хто мудрий — не гадає..." ; Люди, схаменіться! : "Один захопився
будовою..." ; Слід на землі! : "На мить всі зупинімся..." ; Суть! : "Любов і
ненависть..." ; Весняні роздуми : "Весняний, трав'яний килим..." ; Не відступай від
Бога! : "Вже так добре нам часом буває..." ; Порада : "Ми часто звинувачуєм
когось..." ; Розрада : "Коли незаслужено клеять ярлик..." ; Падає дощ : "Коли за
вікнами падає дощ..." ; Подумай! : "… Коли любов судиш чужу..." ; Побажаймо один
одному! : "Так вже часом усім нам доводиться..." ; Думка : "З нами бог! — крикнув
хтось..." ; Як ми — так нам! : "Скільки шани комусь складемо..." ; Смерть : "… для
того, хто любить бога..." ; Ісус Христос! : "До його приходу в наше життя..." ;
Пам'ятай і не забудь! : "Я ще раз понадіюсь, що зло..." ; Молімося! : "Завжди тоді,
коли біда приходить..." ; Монахи! : "Ще з давніх, прадавніх давен..." ; Ой чому ж то
так?! : "… у житті буває..." ; Найвища любов! : "О, як одиноко і важко..." ; Назустріч
любові! : "Для чого в світі ми живем?!." ; Навіть мить одна! : "Знов Сонце за обрій
сховалося..." ; Нехай не розчаруємо ніколи! : "Як важко, коли втрачаєш друга..." ;
Цінуймо! : "Знов кожна мить у мріях..." ; Для нас! : "У суєті життя та у спокусах..." ;
Для чого ми?! : "Знов згадую тих, що навік відійшли..." ; Христос воскрес! : "Як
довго довелось йому..." ; Свята любов! : "Любов не буває якоюсь..." ; Шукаймо
себе! : "Ми так багато всі наговорили..." ; Є тільки дві дороги! : "Що не робимо, чим
не тішимось..." ; Каятись не пізно! : "Я не маю ворогів..." ; Таїна! : "… любові і
добра..." ; Дякуймо! : "Не всі — ненавидять, не люблять..." ; Прості слова спасіння! :
"Любити ближнього, любити бога..." ; Життя і любов! : "Усе переплетено а житті..." ;
Шлях спасіння! : "Нема любові у родинах..." ; Від нас до творця! : "Ми зійшлися,
щоб разом співати..." ; Вічне! : "А що шукаємо..." ; Кожний з нас! : "Які ми різні
всі..." ; Не пошкодуй! : "Мучать нас часто вагання..." ; Вістує нам бог! : "… всім
вістує..." ; Не бійся! : "В житті спиняють заборони..." ; По нас не буде нас! : "Хтось
поспішає, шукає, летить..." ; Господи! Скажи...?! : "Скільки разів я залишавсь
одиноким..." ; Не згасає любов! : "Не згасає в житті, не згасає..." ; Я благаю усіх! :
"Помиляється той, хто щось робить..." ; Де ми є?! : "Де ми були, мої українці..." ;
Українські мої християни! : "Україно моя! Україно!.." ; Сім'ю вольную і нову
творім! : "Нас багато різних, неповторних..." ; Боже! Єдиний! Незмінний! : "Кожна
людина у світі...".
64. Лаврук О. О. ... Тут я ріс, і живу до цих пір : [поезії, ноти : для співу в
супроводі і без супроводу] / Олександр Лаврук. — Чернівці : Букрек, 2015. — 61 с. :
портр. ; 25 см. — ISBN 978-966-399-679-0. — [2015-143 Н]
Зміст: Лаврук О. Хліб з любові починається : "Хліб починається з любові..." ;
На Велике Дев'яте : "В тебе пам'ять священна..." / сл. М. Каменюка ; Ямпільський
наш край : "Поміж гори і долини..." ; Ямпільська трудова : "Зріє щедра осінь над
полями..." ; Пісня про Ямпіль : "Тут красуються міжгір'я..." ; Сирень : "Все отошли,
они остались прикрывать..." ; Песня сандружины : "Окончились занятия у сандружины..." ; Мати : "В моєму рідному селі..." / сл. В. Лопуленка ; Моим учителям :
"Золотое детство вспоминая..." / сл. В. Кузикова ; За друзів піднімемо келих :
"Найбільше в світі щастя друзів мати..." / сл. авт. ; Голуби над Крейсером "Аврора" /
сл. О. Єрмолаєва ; Таку зустрів тебе : "Ось знову серце заспівало..." / сл. В. Кізи ;
Ностальгія ; Настрій ; Гальжбіївська полька.
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65. Лещинська Н. М. Летять пісні від краю і до краю : [зб. пісень : для співу
без супроводу] / Неля Лещинська. — Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015.
— 95 с., [2] арк. іл. : іл., портр. ; 21 см + 1 компакт-диск — Текст укр., рос. —
Примірник без компакт-диску. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-174-8. —
[2015-120 Н]
Зміст: Лещинська Н. Українська земля : "Велика наша матінка Земля..." ;
Повертайтесь живими! : "Кришталеві зорі не світилися..." ; Герої на вмирають :
"Плаче небо рясними дощами..." ; Соколята мої, соколята : "Підростають синисоколята..." ; Батьки мої : "З далеких повертаються країв..." ; Донечки : "Любі
донечки, мої ви два крила..." ; Чарівниця : "Не потрібно хмільного вина..." ; С тобой,
любимый : "Тополиный пух кружился..." ; Ти і я : "Квітує літо веселкове..." ; Отпуск :
"Надоела городская суета..." ; Літо : "Яблука давно дозріли..." ; Вогонь кохання :
"О, як, любий, я тебе кохаю..." ; На трьох не ділиться кохання : "Зелені трави на
покосах..." ; Эхо любви : "По судьбе моей прошел..." ; Уходите прочь, мои тревоги :
"Ветер провода качат..." ; Листопад : "Надо мной листопад кружится..." ; Жизнь во
все годы хороша : "Но куда же вы, годы, спешите..." ; Не спитавши броду : "… не
ступай у воду!.." ; Летять пісні : "… від краю і до краю..." / сл. авт. ; Краса України :
"Країн багато бачив в світі..." ; Розірвані струни : "Чому журба бентежить мою
душу?.." / сл. авт. і Н. Ліщинської ; Подільський край : "Люблю тебе, подільський
край..." ; Ти — для мене : "Засяяла, мов золота зоря..." / сл. авт. і Л. Кур'ян ; Молюсь
за Україну! : "Я молюся за тебе, Україно моя..." ; Смак калини з журбою : "Боюсь я
наближатися до тебе..." / сл. І. Попіль ; Грай! : "Я піду, де небо сяє..." / сл. В. Горбуленка ; Курлычут журавли : "… Им стало тесно..." ; Осенняя мелодия ; Просьба : "Ты
обними меня, любимый..." ; Почему? : "Ах, не целуйте, не целуйте руки..." /
сл. С. Креминской ; Дорога до мами : "Не треба людині багато..." ; Любов єднає :
"Повір, що світ — для щастя і любові..." / сл. Л. Дрезналь ; Музика любові : "Злітає
звуків зорепад..." ; Закохані серця : "Ми під вербою..." ; Ой, сідай, козаченько! :
"Засвітився в небі місяченько..." ; Круті любові віражі : "Оревуар, моя любов..." ;
Осінні квіти : "Зоріють айстри, пишні, веселкові..." / сл. Л. Кур'ян ; Бабине літо :
"Давно вже літо в осінь перейшло..." ; Згадай : "Весняне сонце посміхалося..." /
сл. Л. Новицької ; Ну откуда на меня свалилась ты? ; Осенний блюз : "Опавшей
листвы конфетти..." / сл. Н. Лищинской ; Зустріч : "Пробач мені моє мовчання..." /
сл. О. Будзея ; Осенний романс : "Как хороши у осени глаза..." / сл. В. Чешневской.
66. Лиш не згасне любов : пісні та романси / [сл.] Ярослав Ткачівський. —
Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. — 47, [1] с. : портр. ; 27 см. — 200 пр. —
ISMN 979-0-9007064-3-0. — [2015-014 Н]
Зміст: Фіцалович І. Чиніть добро : "… і зло вас не спіткає..." ; Матінко,
простіть... : "За плином часу юність промине..." ; Лиш не згасне любов : "Золотого
дощу я не хочу з життєвого древа..." ; Бережімо Україну : "В горах знов погідний
день...". — Пастернак М. Живімо для добра : "У траві росина..." ; Божий дар :
"Ніхто не знає, що нас чекає..." : романс. — Долчук Р. Будьмо добрими : "Краю себе
думами в творчому неспокої..." ; Заховалось літечко моє. — Постолянюк О. Суть :
"Знаю, літо спить, де трави скошені...". — Котик Г. Білий птах : "Сніги, сніги в саду
мели..." ; Каштанові свічі : "Чомусь щодень холодна самота...". — Бобалік Я.
Солодкі сни : "Гей, малята, час вже спати...". — Ротерман Є. Поцілунок твій : "Ти
навіщо, мила, мені розповіла...". — Іванців І. Гріх : "В гріх легко впасти...". —
Гричко С. Дорога на Голгофу : "Несемо хрест, несемо на Голгофу..." / сл. Я. Ткачівського.
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67. Лібацький С. (1892—1968). Вокальні твори на слова Лесі Українки /
Сергій Лібацький ; [ред.-упоряд., вступ. ст. О. Легкун]. — Кременець (Полтав. обл.) :
Кременец. обл. гуманітар.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, 2015. — 39 с. : іл., табл., портр. ;
29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-1546-44-7.
— [2015-148 Н]
Зміст: Вок. цикл на сл. Лесі Українки: Сім струн : "До тебе, Україно..." ; Нічка
тиха : "… і темна була..." ; То була тиха ніч ; Горить моє серце ; Сторононько рідна.
68. Лятошинський Б. М. (1894—1968). Романси 1920-х / Борис Лятошинський ; авт.-упоряд., [вступ. ст., с. 13—39, комент.] І. Б. Савчук ; Нац. акад. мистецтв
України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Київ ; Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2014. — 284, [2] с. : портр. ; 30 см. — На 4-й с.: До 120-річчя від дня
народж. Б. М. Лятошинського. — Бібліогр.: с. 276—281 та в підрядк. прим. —
300 пр. — ISBN 978-617-640-176-6 (у паліт.). — [2015-159 Н]
Зміст: Сум весни : "Весна грустит..." ; Вони закохались обоє ; Знову гай
зазеленів : "Снова роща зеленеет..." / сл. Г. Гейне ; Серпанок : "Колосья тонкие
цвели..." ; Якби мені серце холодне : "О, если б мне сердце холодное..." / сл. К. Бальмонта ; Тиша і пахощі квітів у дрімоті : "Тишина, благоуханье дремлющих
цветов..." / сл. Д. Ратгауза ; Коли я в бурхливому морі плавав : "Когда я в бурном
море плавал..." / сл. Ф. Сологуба ; Гостював в твоєму серці / сл. І. Сєвєрянина ; укр.
пер. А. Гомона ; П'ять романсів для баса та фп. : тв. 5: Після бою : "Додолу скинув
він шолом..." ; Смерть : "Спокойно на погосте под луною..." / сл. І. Буніна ; Був цар :
"… його серце схололо..." ; Приснився мені / сл. Г. Гейне ; Похоронна пісня :
"О, ветер, плачущий уныло..." / сл. П.-Б. Шеллі ; Доповнення до тв. 5 : Вітрила чорні
на човні : тв. 5 № 6 / сл. Г. Гейне ; Три романси для низького голосу та фп. : тв. 6:
Прокляте місце / сл. Ф. Геббеля ; Листя осіннє шуміло / сл. О. Плещеєва ; В піску на
дальнім перехресті / сл. Г. Гейне ; Два романси для низького голосу, струнного
квартету, кларнета та арфи на сл. К. Бальмонта : тв. 8 : Комиші : "Полночной
порою..." ; Підводні рослини : "На дне морском..." ; "Місячні тіні" : Чотири романси
для високого голосу та фп. : тв. 9 : В промінні білім / сл. П. Верлена ; Прелюдія :
"Тіні скорботні..." / сл. І. Сєвєрянина ; Молодик : "… угорі..." / сл. К. Бальмонта ;
Втеча місяця : "Чуттям поживи тут немає..." / сл. О. Уайльда ; Два романси для
високого голосу та фп. на сл. П.-Б. Шеллі : тв. 10: В'януть мрії мої в самоті : "Мечты
в одиночестве вянут..." ; Місяць : "Скиталица небес..." ; Чайка : "… сумом повита..." :
тв. 11 / сл. К. Бальмонта ; Два романси для високого голосу та фп. на сл. М. Метерлінка : тв. 12 : Із М. Метерлінка : "Кто-то мне сказал..." ; Коли жених пішов :
"Когда жених ушел..." ; Доповнення до тв. 12: Сонце : "Как солнце зимнее прекрасно..." : тв. 12 № 3 / сл. М. Лєрмонтова ; В райдугу чайка летіла : тв. 12 № 4 /
сл. Л. Первомайського ; Чотири романси для середнього голосу та фп. на сл. П.-Б. Шеллі :
тв. 14 : Хоч не звучать гармонійні пісні ; Я ласк твоїх боюсь ; На добраніч :
(дві редакції) ; Минулії дні : "Как тень дорогая умершего друга..." : (дві редакції) ;
Озімандія : "Я стрів мандрівника..." : тв. 15 / сл. П.-Б. Шеллі ; Три романси на вірші
старовинних китайських поетів : тв. 18 : Давнє : "Додому сходи золотії..." / сл. Цуя
Гофу ; При яшмових сходах туга : "Я стою при сходах..." / сл. Лі Бо ; Над струмком
бентежно кликнув птах : "Живу я на волі сама..." / сл. Вана Вея ; Доповнення до тв. 20 :
Жахливий холод вечорів : "Ужасен холод вечеров..." : тв. 20 № 1 / сл. О. Блока.
69. Матій П. П. В полоні мелодії : [зб. пісень : для голосу з фп.] / Петро
Матій ; [слова] В. Габорець. — Ужгород : ІВА, 2013. — 129 с. : портр. ; 30 см. —
100 пр. — ISBN 978-617-501-079-2. — [2015-088 Н]
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Зміст: Героям Карпатської Січі : "Свистіли кулі у ярах кривавих..." ; На
Красному Полі : "… юначе, спинись..." ; Червоні маки : "Біля Тиси, в полі, коло
Хуста..." ; Могила січовика : "За селом, у полі, біля річки..." ; Орлята : "Від крові
Тиса багряніла..." ; Опришки : "Ой ви, гори мої, гори..." ; Незабутні герої : "Схилімо
голови в святій молитві..." ; Де ж той Мойсей? : "Пустинями, глибокими морями..." ;
Сторононько моя : "Срібна земле, мій карпатський краю..." ; Парниковий ефект :
"Гудуть мотори, дим стоїть над нами..." ; До України : "Коли сідає сонце за
горою..." ; Рідному краю : "О, мій краю казковий, сріблястий..." ; Цвіт сакури : "Нема
краси за ту, аніж весною..." ; Карпати : "Ой піду я у гори далекі..." ; Тисянська
ідилія : "Люблю тисянські тихі береги..." ; Верховинська елегія : "Ой, вийду я, вийду
на круту вершину..." ; Вічне : "Я вас люблю, художники й поети..." ; Ровесникам :
"Ми зібралися тут за святковим столом..." ; Коломийка : "Ой, я знаю: нема краю на
ту полонину..." ; Вклонімось Господу : "За те, що сонце сходить і заходить..." ; Мова
сердець : "В надвечір'ї, як тиша настала..." ; Ніч у горах : "Заходить сонечко за
гори..." ; Підсніжник : "Край лісу на галявині широкій..." ; Тиша : "Там, де вітер
стомлений ночує..." ; Світанок : "Весняне сонце глянуло з-за гаю..." ; Йду полями
чистими ; Мої подарунки : "На планеті пишні квіти..." ; Наша весна : "Як весна
прийшла з теплими вітрами..." ; Земна богине : "Уже весна прийшла до нас у
гості..." ; Прилетіла ластівка : "Як повіяло з морів лагідним теплом..." ; Секрет
щастя : "Ми зустрілись в юності далекій..." ; Що є життя? : "Минають дні за днями в
суматосі..." ; Стежина життя : "Над Ужем шовкова травиця..." ; Скрипаль : "В окрузі
жив скрипаль..." ; Заздоровна : "Україно моя, ніжна квітко..." ; Рідній школі : "Роки
спливли, мов листя за водою..." ; Останній дзвіночок : "… такий мелодійний..." ;
Незабутнє : "Вклонімося, друзі, до самого долу..." ; Вірність : "Тихо над річкою.
Промінь купається..." ; Трояндова ніжність : "Таяла зима за моріжком..." ; Бурхлива
юності пора : "Як мило у місті над Ужем весною..." ; Бабине літо : "Навколо тиша,
дивний спокій..." ; Весняний вальс : "Так радісно у нашому саду..." ; Пісня для тебе :
"Життя — любов, та часом і напруга..." ; Добро : "Цвітуть сади багряно-білим
цвітом..." ; Колискова : "Сон-дрімота йде до хатиночки..." ; Мої пісні : "… мої
небесні зорі..." ; Сум : "Ідуть дощі з холодними вітрами..." ; Твоя усмішка : "Завітала
у Карпати осінь..." ; Думка : "Промайнули літа, наче шторми-вітри..." ; Що мені
негода : "Надворі рясні дощі гуляють..." ; Справжнє щастя : "Я тебе зустрів, як бузок
зацвів..." ; Чайки над Ужем : "Понад Ужем чайки знов літають...".
70. Молитва душі і серця : зб. пісень [до 15-річчя] Апостольства доброї
смерті : [для голосу, анс., хору в супроводі і без супроводу / упоряд. М. З. Ортинська] ; Апостольство матері божої покровительки доброї смерті. — ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2014. — 61, [2] с. ; 21 см. — [2014-185 Н]
Зміст: На Різдво Христове : "… ангел прилетів..." : (нар. колядка) / оброб.
С. Гричко ; Нова радість світу ся з'явила : (колядка) ; Ми є з України : (колядка) /
оброб. М. Ортинської. — Гричко С. Ісусе, ти — наш цар : "Зболена душа так прагне
неба..." / сл. В. Матішак ; Херувимська пісня : "Ми, херувимів..." / оброб. В. Павліковського ; Прийди Ісусе, до серця мого / сл. В. Щурата ; Ти, господи, моя жива
вода : "Ісусе Спасе, істино життя..." / сл. Н. Броніцької ; Під хрест твій стаю /
сл. В. Стеха! ; Богородиця : "Не погляд, а крихіточка жалю..." / сл. Я. Ткачівського ;
Молитва : "Божа мати, сонце любе..." ; Предтеча : "Розхристаний, в хиткім хітоні..." /
сл. М. Боєслава ; О, возрадуйся, уся вселенна : "Не покинувши небес святині..." /
сл. Л. Лавренюк ; Пісня про матір : "Є на світі знак святий і вічний..." / сл. Р. Юзви ;
Материнське чекання : "Із найдальших сторін повертаються діти..." / сл. В. Олій31

ника ; Оранта чекає : "Доля Вкраїни ген на перехрестях блукає..." / сл. І. Швеця ;
Родилась нині божа дитина : "У небі темнім тихої ночі..." / сл. Л. Соломчак ;
Ангельська пісня : "В яскині днесь родилось нам дитя Марії..." / сл. Л. Лавренюк ;
Радуйся, благодатна Маріє ; Богородице діво, радуйся / автор сл. не указ. —
Ортинська М. Прийди, Ісусику, до мене / сл. М. Костів ; Хресна дорога : "Червона
рута там зростала..." / сл. Н. Кметюк ; Ти на Голгофу йшов : "… здригалося каміння..." / сл. Н. Броніцької ; Велична святосте : "… Пренепорочна Діво..." / сл. О. Яловецької ; Прийди, пречистая, до мене : "Прийди, пречиста мати божа..." / сл. М. Костів ;
Свята вервиця : "Я вервицю тримаю у руках..." / сл. Л. Соломчак ; Не хились,
калино : "… в лузі донизу гілками..." / сл. Я. Левицької. — Ралько Т. Серце
Христове найсвятіше ; Сповідь : "Навчи мене, мій боже..." / сл. авт. ; Співай,
Вкраїно : "Защебечи, пташино над ланами..." /сл. О. Дяченко. — Богуслава Н. Жива
вода : "Спадає на землю роса..." ; О матінко божа ласкава : "О матінко божа,
заступнице світу..." ; О святий Йосиф : "… заступись за нас..." / сл. Я. Левицької.
71. Навоєва І. Л. Пломінь буття : зб. пісень для голосу в супроводі фп. / Ірина
Навоєва. — Житомир : Полісся, 2015. — 106, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. —
ISMN 979-0-707526-01-9 (у паліт.). — [2015-173 Н]
Зміст: І як тепер тебе забути? : романс / сл. Л. Костенко ; Preludium : Z Albumu
Szopena : "Ще не кохаю, а мені він любий..." / сл. M. Konopnickiej ; пер. укр.
Г. Малин ; Хай квітне Україна : "На прапорі — сонце і небо..." / аранж. Д. Стецюка ;
сл. С. Соболевської ; Матусині соняшники : "Я в отчий край ранесенько вертаю..." /
аранж. Д. Стецюка ; сл. Б. Остапенка ; Житомирський вальс : "Сяйвом радості сонце
встає..." / аранж. Д. Стецюка ; сл. Г. Довбиш ; Колискова : "Пташина у калині..." /
аранж. Д. Стецюка ; сл. Г. Малин і Г. Довбиш ; Дощ : "Сумно губить сльози дощ..." /
аранж. Д. Стецюка ; сл. Н. Шеремети і С. Соболевської ; Мрії про Париж : "Коханий,
спиш? А як без нас Париж?.." / аранж. Д. Стецюка ; сл. М. Савки ; Гімн Міжнародного фестивалю польської культури "Веселка Полісся..." : "Слов'ян об'єднали з
прадавніх часів..." ; Матінко моя : "Ромашкового цвіту сивина..." ; Зорепад кохання :
"Як заграє серпнем жито і трава зелена..." ; Танго — душа моя! : "Знову вечір,
багряний вечір..." ; Все по колу : "Партитуру моєї долі..." ; Трелі трамвая : "Ніч надто
довга була..." ; Новорічна ніч : "Догорає грудневий день..." / аранж. Д. Стецюка ;
сл. С. Штатської.
72. Осанна життю : [зб. пісень учителів муз. навч. закл. м. Львова : для голосу
з букв.-цифр. познач. парт. супроводу / упоряд.] Ю. Келемен. — Львів : Камула,
2009. — 34, [1] с. ; 29 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-433-029-6. — [2015-152 Н]
Зміст: Келемен Ю. Божа любов : "Прожити життя — це не поле пройти на
світанку..." ; Молитва дитини : "Ручки складу побожно, очі до неба зверну..." ; Пісня
про Україну : "Тихим струмочком шепоче Вітчизна моя..." ; Пісня про Львів :
"Древні мури і бруківка, тихо леви сплять..." ; Перше кохання : "На другій парті від
вікна — кирпатий носик у веснянках..." ; Шкільний вальс : "Знову до школи нас
кличе..." / сл. О. Павлович ; Останній дзвоник : "… пролунав..." / сл. Д. Сагановської ; Життя : "… складна і не проста дорога..." / сл. Н. Міщенко. — Гусак А.
Христос у моїм серці : "Промінь воскреслий хай душу зігріє, стомлене серце нехай
оживить..." / сл. авт. — Дідич О. Молитва до бога : "Хочу правду знати, хочу жити в
мирі..." ; Різдво : "Тиха мелодія лине, дзвоники срібно дзвенять..." ; На зорі
української слави ; Гімн школи : "У житті є в кожної людини..." ; Туристична : "Там,
де Чорне море, де Карпатські гори..." ; Новорічна святкова : "Землю вкрила навкруги
снігу пелена..." / сл. О. Павлович. — Келемен Н. Боже, отче наш єдиний : "… нашу
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маму збережи..." ; Ой Марічка писанки писала ; Перша вчителька : "Букварі і
читанки, парти в два ряди..." ; Дощик у Львові : "… вигицує польку..." / сл. невідом.
авт. ; Дай мені, боже : "Я ще маленька мамина доця..." ; Осанна життю : "Щасливе і
праведне в мирі життя, чи можна просити іще благодаті..." / сл. С. Рачинця ; Молюся
за вас : "І вперше, і вдруге, і в тисячний раз..." / сл. А. Житкевича ; Мій любий Львів :
"Розцвів у зорянім вінку мій красень, рідний Львів..." / сл. Г. Канич ; Диво-бабуся :
"Я не вірю в дива, але вам похвалюся..." / сл. І. Островерхого ; Казка : "У таємничому
лісі дерева гілками шумлять..." ; Пісня ялинок : "Вітер крилами змахнув, гілочки нам
знов пригнув..." / сл. Л. Расяк ; Вже весна : "А чи вже готові прутики вербові?.." /
сл. М. Петренка ; Першій вчительці : "Згадаймо, друзі, вересневий день..." /
сл. А. Степаненко. — Келемен І. Діти України : "Україночки-дівчата..." / сл. авт. ;
Пісні Букваря : "Я Букварик ваш, відомий..." ; Пісня Червоної Шапочки : "Мама
дівчинку любила..." ; Новорічна пісня Червоної Шапочки : "Зранку я причепурилась
Рік Новий стрічати..." / сл. невідом. авт.
73. Пастернак М. М. Калиновий вогонь : пісні та романси : [для співу в
супроводі і без супроводу] / Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Симфонія
форте, 2013. — 75 с. : портр. ; 27 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007064-1-6. —
[2015-012 Н]
Зміст: Мамині мальви : "Колись молодою моя рідна мати..." ; Лагідна печаль :
"Листя пожовтіле вітер розвіває..." / сл. Я. Дорошенка ; Живімо для добра : "У траві
росина..." ; Запам'ятай мене : "… святковим..." ; Молитва до тебе : "Життя —
мереживо пісень..." ; Рання зірка : "Мені приснився запах твого тіла..." ; Солов'їха :
"Ось і все... Відцвітає весна..." ; Поцілунок : "Ти навіщо, мила, мені розповіла..." ;
Вихор : "Вітер шалений — звалює з ніг..." ; Не така ти, як всі : "Ти така, як усі.
Тільки очі — замріяні ночі..." : романс ; Оченята, як ожини ; Танець розлуки :
"Дрімучий дощ, рясний весняний дощ..." : романс ; Повертайся до нас... : "З журавлиним ключем в небеса поміж хмари над ставом..." ; Божий дар / сл. Я. Ткачівського ; Васильку, хлопче милий ; Дівчина з Івано-Франківська : "Де двох Бистриць
потоки злилися..." ; Хто сподівається... : "На небі зорі визріли, як вишні..." ; Лебідка :
"В небі пливуть ніжно-білі хмарини..." ; Місячна пісня : "Ніч прозора пливе за
вікном..." / сл. Р. Юзви ; Калиновий вогонь : "Відболю, відгорю, відімрію..." ;
Весілля : "У небі веселка несказаним тостом..." / сл. Л. Косановської ; Що я без
тебе? ; Є у долі причал / сл. І. Драбчука ; Давня любов : "А любов моя — десь за
горами..." / сл. Ю. Візнович ; Мої жінки : "Зів'яли на вікні фіалки..." ; Скрипаль :
"В старому парку, між вузьких алей..." ; Чорні троянди : "Свічка гарячими краплями
скапує, тане..." / сл. І. Мандич ; Цвіте верба / сл. Г. Турелик ; Зореока верховинка :
"Гей-я, гей на полонинці..." ; Снігуронька : "Снігуроньку усміхнену..." / сл. В. Григорака.
74. Перчук З. Ф. Хай пісня завжди буде з нами / Зіновій Перчук. — Вид. 2-ге,
випр. і доп. — Житомир : Полісся, 2015. — 130 с., [1] арк. іл. : портр. ; 21 см. —
100 пр. — ISBN 978-966-655-764-6 (у паліт.). — [2015-075 Н]
Зміст: Пісню співай, мій народ : "Пісня від роду до роду..." ; Пісня душу
народу живить : "О пісня моя ти крилата..." ; Пісня українська хай лунає всюди :
"Хай рясніє поле буйно пшеницями..." ; Життя прожить — не поле перейти ; Моє
рідне село : "Я тут народився..." ; Пісня про Малі Мошківці : "Ти село наше рідне..." ;
Весна в Малих Мошківцях : "Ой весна квітує..." ; Осінь в Малих Мошківцях :
"Непомітно підкралась..." ; Криниця : "Стоїть криниця край воріт..." ; Мені болить
моє село : "Я любив, люблю моє село..." ; Мамі : "Заросло подвір'я біля хати..." ; Ми
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любов берегли : "Ми побрались з тобою..." ; Лірика подружнього життя : "Ми рахуєм
літа..." ; Люблю тебе : "… за очі твої сині..." ; Ой були ми хлопцями : "… ой колись
були..." ; Весні дорогу літо перейшло ; Земля моя — мати моя : "Земля моя, мені ти
рідна й мила..." ; Спішіть до батьківської хати : "Куди б надумав їхати, чи й
навгад..." ; Зустріч з дитинством : "У пам'яті часто спливає..." ; Моє багатство :
"Я багатств не нажив..." ; Рідна школо моя : "Шум і гам на шкільному дворі..." ;
Прощання з лелеками : "У ключ зібралися лелеки..." ; Пісня про маму : "Все
починається з мами..." ; Материнські долі : "Голова у мами вкрилась сивиною..." ;
Ода мамі : "Материнське серце..." ; І тато… : "У сім'ї мама й тато..." ; Гімн
вчительці : "Часто я згадую школу..." ; Із святом, учителю, Вас : "Як рідна оселя нам
школа була..." ; Учительська доля моя : "Ще з парти шкільної у мріях..." ; Рідна мова
моя : "О, мово, ти рідна моя, українська..." ; Ой зросла дівчинонька ; Молодість
свята : "Личко підрум'янить, брови підведе..." ; І ще раз про любов : "Що таке є
любов? — я тебе запитав..." ; Ой весною рано ; Коли б я, мила, птахом став ; Зацвіла
черемха : "… ранньою весною..." ; На леваді зозуля кувала ; Вальс нашої молодості :
"Не старіє наш вальс із роками..." ; Гладіолуси : "Різнобарв'я краса..." ; Лебедина
вірність : "Прилетіли лебеді..." ; Де знайти такі слова : "Очей твоїх пломінь
іскристий..." ; Весняний мотив : "Теплий вечір весняний..." ; Де поділись літа молодії
мої ; Згадаймо, друже, ті літа ; Для чого молодість дана : "Літа летять, як лебеді
летять..." ; Ровесникам : "Солов'ї, солов'ї, заспівайте мені..." ; Ой біжать літа ;
В дитинство манять яблука винові : "Дитинством пахнуть яблука винові..." ; Наша
доля — наше щастя : "Долю свою не вгадаєш..." ; Ой літав орел ; Україно моя :
"… Україно..." ; Пісня про Житомир : "Слався, Житомир, Полісся столиця..." ; Пісня
про Андрушівку : "На обох берегах річки Гуйви стоїть..." ; Пісня про Червоне :
"Червоне, ти наше, нам рідне і миле..." ; Дорожити честю : "Є в Червоному місце..." ;
У Красівці в млині ; Ми чекаєм тепла : "Сніг упав, все покрив..." ; За Україну :
"Смерть і розруху несе нам безликий..." ; Козацька слава : "У похід зібрався козак
молодий..." ; Обпалена молодість : "Вилітали в бурю молоді орлята..." ; Наш бойовий
підрозділ ; І служба, і дружба морська : "Збулися наші мрії..." ; Гвардійська
маршова : "Званням гвардійця гордимось..." ; Армійська служба наша ; Наш ротний
старшина : "Тут старшина наш ротний..." ; Солдатські будні : "Днювальний по
тривозі..." ; Солдатська жартівлива : "Солдати ми бувалі..." ; На кордоні : "На смузі
контрольній наряд прикордонний..." ; Курсантська : "Мелодія рідна "Слов'янки"..." ;
Вертайтеся, хлопці, живими : "Підступно, по підлому ворог напав..." ; Слава
України : "Ми всі живем на Україні..." ; Повертайтесь до рідного краю : "Високо
кружляють..." ; Птахи — наші друзі : "На гілці синичка сидить..." ; Я люблю свою
маму : "Вранці я просинаюсь..." ; Моя вулиця : "Я по вулиці іду..." ; Є у мене песик :
"Песика татко приніс..." ; Мій котик : "У мене дома котик є..." ; Як я був маленький ;
Навесні ; Яблунька : "Посадив я яблуньку..." ; Сонечко ; Веселка : "За селом
веселка..." ; Метелик : "Він летить, туди прямує...".
75. Пірус В. С. Стрілецька трійця : (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір'ї поетів-піснярів часів нац.-визвол. змагань) : до 100-ліття
Легіону УСС : [для співу без супроводу] / Пірус В. С., Пірус В. В. ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Вид-во
Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2014. — 139 с. : портр. ; 30 см. — На
паліт. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 139 (10 назв) та в прим. — 100 пр. —
ISBN 978-966-640-392-9 (у паліт.). — [2014-197 Н]
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Зміст: Курилася доріженька ; Коло млина яворина : укр. нар. пісні / оброб.
М. Гайворонського. — Гайворонський М. Заспів : "Отсе тая червона калина..." /
сл. Б. Лепкого ; За рідний край : "… за нарід свій..." / сл. Р. Купчинського ;
Сповнилась міра, кров братів / сл. Карманського П. ; Йде Січове Військо ; Їхав
стрілець на війноньку / сл. УСС ; Ой впав стрілець : "… у край зруба..." ; Ой казала
мати : "… та не банувати..." / сл. авт. ; Коли ви вмирали : "… вам дзвони не грали..." /
сл. М. Кураха ; Питається вітер смерти / сл. Ю. Шкрумеляка ; Нема в світі кращих
хлопців ; Хлопці, алярм! : "… Гей, вставаймо..." ; Слава, слава, отамане! / сл. Ю. Назарака ; Ой нагнувся дуб високий : "… понад став..." / сл. М. Голубця ; Синя чічка :
"Ой упали сніги білі..." / сл. В. Бобинського. — Купчинський Р. За рідний край :
"Ми йдемо в бій..." ; Як з Бережан до кадри ; Ой шумить, шумить : "… та
дібровонька..." ; Ой чого ж ти зажурився : "… стрільче молодий?.." ; Готуй мені
збрую ; За твої, дівчино : "… личенька пишні..." ; Човен хитається : "… серед
води..." ; Пише стара мати ; Накрила нічка : "… та й тихесенько..." ; Не сміє бути в
нас страху ; Вдаряй мечем! ; Пиймо, друзі : "… грай, музика, нам вже все одно..." ;
Зажурились галичанки : "… та й на тую зміну..." ; Ой та зажурились Стрільці
Січовії ; Мав я раз дівчиноньку : "… чепурненьку..." ; Ірчик : "Чи є в світі краща
зірка..." ; Як стрільці йшли з України ; Засумуй, трембіто / сл. авт. ; Ой там при
долині : "… гранатами зритій..." / сл. УСС. — Баландюк А. Ой зацвила черемха :
"… зацвила ярим цвітом..." / сл. Р. Купчинського. — Лепкий Л. Журавлі : "Чуєш,
брате мій..." / сл. Б. Лепкого ; оброб. О. Кошиця ; Ой видно село : "… широке село
під горою..." ; Коби скорше з гір Карпатів : "… з'їхати в долину..." ; Маєва нічка :
"… леготом дише..." ; Колись, дівчино мила ; І снилося : "… з ночі дівчині..." ; Казала
дівчина : "… казала..." ; Від Сяну аж до гір Кавказу ; Ми йдемо вперед : "… над нами
вітер віє..." ; Ой поїхав стрілець : "… на страшну війну..." ; Ой був то раз веселий
час ; Ішов відважний гайовий ; Фіалки сині : "… білі лози — гнуться лози..." ;
Несися, мій смутку : "… з вітрами..." ; Прощаюсь, ангеле, з тобою ; Горобці : "Сиділи
раз на стрісі два сірих горобці..." ; Блоха : "Предвічний сотворитель на всякого
віку..." / сл. авт. ; Бо війна війною : "… вісьта-вйо..." / сл. авт. ; оброб. В. Падуфалого ; Хай живе Великий Комтур : " наш!.." / сл. авт. ; оброб. Н. Нижанківського ;
Кладочка : "… кладочка вузесенькая..." / сл. Б. Лепкого. — Недільський І. Молоді
ми : "… і світ нам відкрито..." / сл. Л. Лепкого. — Заквітчали дівчатонька : " …
стрілецьку могилу..." / сл. авт. ; гармоніз. А. Баландюка ; Гей там у Вільхівці :
"… дівчина там жиє..." / сл. авт. та Л. Лепкого ; гармоніз. А. Баландюка ; Лети, моя
думо : "… в вечірню годину..." / сл. Р. Купчинського ; муз. подана у вар. В. Падуфалого.
76. Пісні на слова Олеся Лупія : [зб. пісень укр. композиторів : для співу з
супроводом] / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Київ : [б. в.], 2015. —
48 с. : портр. ; 22 см. — На 47-й с. авт.: Лупій Олесь (Олександр) Васильович. —
З автографом авт. — [2015-094 Н]
Зміст: Лупій О. Слово і мелодія / сл. авт. — Губа В. Моя Батьківщина : "Моя
Україно — блакитна зірнице..." ; То вишневий цвіт : "Хлопці-юнаки..." ; Єдина :
"Моя, моя! Впізнав тебе здаля..." ; Вірність : "Моє життя, як вірив я тобі...". —
Спольницький В. Суверенна Україна : "Встаньте, люди, встаньте, браття...". —
Сльота І. Ой, то не зима : "Хлопці-юнаки...". — Кияниця В. Про молодого козака :
"Знов долинає з передмістя...". — Білаш О. Подай крилята : "Ми так летіли, так
поспішали...". — Домінчен К. Незабудки : "Знову кинула в роси..." ; Ти знайдешся
мені : "Знов земля зеленіє...". — Стефанишин М. Лірична пісня : "Яскріє небо
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зоряне...". — Збарацький М. За рікою-лугом. — Бібіков Б. Добрий день, Україно,
тобі. — Ведмедеря М. Дорожчої нема : "Рано, рано сонце встало...". — Павлюк А.
Весняночка : "Знов весна оділа..." ; Золоті дзвіночки : "Будять знов міста і села...".
77. Пісні та романси українських композиторів з репертуару Богдана
Косопуда : навч. посіб. для баритона : [для студентів ВНЗ] / упоряд., авт. метод.
порад та корот. відом. про композиторів Б. Косопуд ; М-во культури України, Львів.
нац. муз. акад. ім. М. Лисенка. — Львів : Галиц. вид. спілка, 2014. — 201 с. : портр. ;
29 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-1633-76-5. — [2015-107 Н]
Зміст: Лисенко М. Гетьмани ; Огні горять / сл. Т. Шевченка ; Безмежнеє поле /
сл. І. Франка. — Кант про Почаївську Божу Матір : "Ой зійшла зоря вечоровая..." :
соло-баритон / оброб. М. Леонтовича. — Кос-Анатольський А. Давно те минуло ;
Єсть на світі доля / сл. Т. Шевченка ; Ой ти, дівчино, з горіха зерня ; Ой жалю мій,
жалю ; Поворож мені, циганко : "… чорноока Цоро..." / сл. І. Франка ; Дума про
козацькі могили : "Ой, ще козацькі кості не зогнили … ; Коли відлітають лелеки : "
Коли восени відлітають лелеки із рідних сторін на чужину..." / сл. авт. ; Гей, браття
опришки : (соло-баритон) / сл. М. Устияновича ; Джоконда : "Над таїною посмішки
Джоконди..." / сл. О. Васюкова. — Весоловський Б. Катеринка : "В місті Львові та
на Ринку..." / сл. Б. Нижанківського ; Лети, тужлива пісне : "Хоч і мені жить
прийшлось в чужині..." : танго-пісня ; Подай рученьку : "Світив нам місяць
ясний..." : танго ; Прийде ще час... : "Ще раз поглянути на тебе..." : танго / сл. авт. ;
Намалюй мені ніч : "Я до тебе прийду..." : повільний вальс / сл. М. Петренка. —
Купчинський Р. Засумуй, трембіто ; За твої, дівчино / сл. авт. — Степовий Я.
Розвійтеся з вітром / сл. І. Франка ; Зоре моя вечірняя ; Зацвіла в долині /
сл. Т. Шевченка. — Козак Є. Думи мої / сл. Т. Шевченка ; Спать не дають солов'ї :
"Спіють зорі на килимі ночі..." / сл. Г. Коваля. — Кушплер І. Ой по горі роман
цвіте / сл. Т. Шевченка. — Левітова Л. Червона калино, чого в лузі гнешся /
сл. І. Франка. — Воробкевич І. Огні горять / сл. Т. Шевченка. — Січинський Д. Як
почуєш вночі / сл. І. Франка. — Соневицький І. Під Твою милість : молитва ; З вок.
циклу пісень на вірші І. Франка "Зів'яле листя": Неперехідним муром ; Твої очі ; Хоч
ти не будеш квіткою цвісти. — Філіпенко А. Пісня Василя : "Серце радість
огортає..." : з оперети "Голий президент". — Шамо І. Києве мій : "Грає море
зелене..." / сл. Д. Луценка. — Янівський Б. Ой жалю мій, жалю / сл. І. Франка ;
Журавлиний крик : "Пригорніть мене, рідна, до себе..." / сл. І. Колодія ; Журавочка :
"Летить журавочка здаля..." / сл. П. Шкраб'юка. — Петросян С. Мій Львів : "Уклін
тобі доземний..." ; Кохана : "До тебе не погасли почуття мої..." ; Не витайте думки :
"… не кружляйте..." / сл. Б. Косопуда ; Заздравна : "П'янкий бокал червоного
вина..." / сл. Р. Гамзатова. — Квасневський В. Ой жалю мій, жалю / сл. І. Франка ;
Пісня Дон Жуана : "У моїй країні рідній..." / сл. Л. Українки ; Розквітай, Україно :
"На світі одна наймиліша для серця країна..." ; Знову бачу тебе я, матусю /
сл. М. Гатала-Квасневської ; Липневий спалах : "Я віршем, піснею до тебе лину..." ;
Спогад про літо : "Звучить на платівці танго..." : Карпатське танго / сл. авт. ; Свого
кохання не зречусь ; Я долі дякую за все : "Життя вінок з розлук і стріч..." /
сл. О. Васюкова ; Вокальний триптих : "Роздуми" : Земля й Небеса : "Я дивився на
місяць вечірній..." ; Любляче серце : "Дзвеніла струна, раділа..." ; Щастя : "Чого мені
потрібно ще на світі..." / сл. Б. Косопуда. — Зелінський О. Коректна ода ворогам :
"Мої кохані, милі вороги!.." / сл. Л. Костенко ; Освідчення : "Скільки слів казок
казалось..." / сл. О. Олеся.
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78. Побожні пісні з голосу Ярослави Вовчанчин / аудіозапис, розшифровка
тексту і упоряд. П. Зборовського ; нот. транскрипції Я. Зборовської. — Стрий (Львів.
обл.) : Укрпол, [2015?]. — 112 с. ; 21 см. — ISBN 978-966-8955-50-1. — [2015-165 Н]
Зміст: Розд. 1: Пісні про Ісуса Христа: Преобразився на горі Фаворі ; Назарета
любий цвіте ; Вірую, господи, і визнаю ; Зійшла зоря : "… вставайте люди!.." ; Тіло
Христове прийму ; Отворіться Царські Ворота ; На гору днесь Єлеонську ; Хрест —
це трон твій : "… се трон твій, о боже…" ; З нами бог : "… розумійте люди!.." ;
Поклоняюся, мій Христе ; Будь благословенний : "… Христе боже наш!.." ; Царю
небесний : (до святого духа) : "… Боже могучий…" ; Не сумуйте, бідні діти ;
Благослови всім : "… Ісусе милий…" ; Благодарим Христу-богу ; О, Ісусе дорогий ;
Зробіть му місце : "… Господь сам з неба…" ; Пісня на "Отче наш" : "В сильній надії,
отче всеміра…" ; Пливи світами : "… пісне любови…" ; Витай між нами : "… Христе
витай!.." ; О, Ісусе, ти з любови ; Вже відходим з дому твого : "… Боже
преблагий…" ; Пісня пресвятій тройці : "Всі тя хори, небес двори, тройце славят…" ;
Радуйся серце : "… Бога живого…" ; Розд. 2: Пісні до божої матері: В Назареті
зацвіла лелія ; Витай, витай : "Левадов, долинов несеться звено…" ; Гімн до божої
матері : Ген до неба лине пісня : "… там, де Мати є твоя…" ; Богородице Діво,
радуйся ; Ой, в оливному городі ; Пренебесна, пречудесна : "… Діво Маріє!.." ; Із
зорі ясної щодня ; О, всепітая царице ; Твоє успеніє, діво Маріє ; Радіємо нині з
чудес ; Неопалима купина : "Ти сієш зерно доброти…" ; Вихваляйте гори, доли ;
О спомагай нас : "… Діво Маріє…" ; Що то за пані : "… ген за облаками…" ;
Пресвята діво : "… світла зорице…" ; О, Маріє : "… Матінко моя…" ; Біжать у Почаїв : "… стежки і дороги…" ; Маріє-діво, благословенна ; Розд. 3: Страсні пісні:
Хресна дорога : "Христе, царю справедливий…" ; Гефсиманський сад : "… квітами
зацвів…" ; Хрест на плечі накладають ; Маріє, гляди : "… чиї то сліди?.." ; В цю ніч :
"… було спокійно всюди…" ; То був Ісус : "… із Єфанії…" ; Прийди до мене :
"… милий Ісусе…" ; Покланяюся, мій Христе ; Моліться всі : "… бо близький
час…" ; Уже вечір по вечері ; Уже декрет підписуєт ; Благальна пісня : "Святий
боже, святий кріпкий…".
79. Пой Аллилуйя Господу! : сб. христиан. песен с аккордами. Вып. 4 : [без
муз. текста, с букв. обознач. аккордов. / сост. О. Сергеева]. — Киев : Книгоноша,
2015. — 130, [1] с. ; 22 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-2615-91-3. — [2015-003 Н]
80. Поют ветераны : песенник : [для голоса с букв.-цифр. обознач. парт.
сопровожд. / Покровский О. В.] ; Героико-патриотический клуб "Память". —
Днепропетровск : А. Ленский, 2014. — 67 с. : портр. ; 21 см. — Текст укр., рус. —
100 экз. — ISMN 979-0-9007067-0-6. — [2014-141 Н]
Содерж.: Тищенко И. У братских могил тишина ; Помни, товарищ! : "Нелёгкую службу с тобою, солдат..." ; Спасибі тобі, хліборобе! : "Крокує село і святкує
жнива..." ; Возвращение журавлей : "Хорошо и привольно на свете..." / сл. М. Данканича ; На разных берегах : "Рядом дверь, и окошко твоё..." / сл. Н. Милаша ; Дети
войны : "Память — ты цепкая штука..." / сл. А. Покровского ; Шевченківська мова :
"Вірші писав у бур'янах..." / сл. Л. Сирой ; Остання зустріч : "Наша зустріч — це
диво із див"..." / сл. Л. Третьяк. — Намус М. Материнське серце : "Сивина її скроні
покрила..." / сл. Л. Добош. — Хасхачих А. Калина : "Расцвела калина у моих
ворот..." / сл. Л. Добош. — Логвинова Г. Ивушка : "Ой, над речкой голубой..." /
сл. Л. Добош ; Как омуты очи : "… и русые косы..." / сл. Л. Ленской ; Плывут по реке
веночки : "Луна в золотой оторочке..." ; Полынь-трава / сл. Н. Милаша. — Стефанов В.
Поглянь, Тарасе : "Поміж берегів, де козацькая слава..." ; Закувала зозуля : "… у
37

зеленому гаю..." / сл. Н. Кулініченко. — Малик Л. Вечно живой : "Первый взрыв,
первый чад — это план "Барбаросса"..." / сл. Л. Ленской ; Стужа : "Опять задула
стужа на дворе..." / сл. А. Покровского. — Мелещук О. Романс о романсе : "Заалеет
закат, и затихнут деревья и птицы..." / сл. Л. Ленской ; Зацветут сады в апреле /
сл. Н. Милаша ; Танцуем танго Строка : "Играют танго Строка..." / сл. Л. Третьяк. —
Резанова О. Прощальный вальс : "Снова вечер гасит свечи..." / сл. Л. Ленской ;
Песня о дружбе : "Что такое счастье? Это радость..." / сл. И. Найдовской ; Акация
душистая : "… акация цветет..." / сл. Л. Сирой. — Руденко Ф. Ванька-взводный :
"Лейтенант — нет званья благородней..." / сл. Н. Милаша. — Фалькова В. Дарящей
вдохновение : "Осень — грусть и любовь..." / сл. И. Найдовской ; Наши мамы :
"… сердцем неспокойны..." / сл. А. Покровского. — Лукьяненко В. Доля поэта :
"Появляются сюжеты, и кружится голова..." : (шуточная) / сл. И. Найдовской. —
Заславский И. Тост : "Я пью за степные рассветы..." / сл. А. Покровского. —
Васильковский А. Ветераны : "Недопустимо забывать войну..." / сл. Л. Сирой. —
Скоробагатов В. Рідне місто : "Де б ми не блукали по білому світу..." / сл. Л. Третьяк.
81. Прокопенко О. В. Калинова сопілка : укр. пісні для жінок і про жінок :
[для голосу з букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Олександр Прокопенко ; вірші
Н. Харасайло. — Миргород : Вид-во "Миргород", 2014. — 126, [3] с. : портр. ; 29 см.
— 100 пр. — ISВN 978-966-2060-68-3. — [2014-153 Н]
Зміст: А на цій землі всього лиш жінка ; Мамина пісня : "Роки кружляють
білим птахом..." ; Засинай, дитятко : "Тихо-тихо понад містом нічка пролітає..." ;
Розкажи мені, бабусю : "… про широкий світ..." ; Заспівай : "Прийде казка до
порога..." ; Кораблик дитинства : "… твого відпливає..." ; Істина землі : "Журавка в
полі все шукає долю..." ; Беру до рук старий рушник ; Спогади : "Відчиняю у минуле
двері..." ; Три яблуні у маминім дворі ; Істини ази : "Мінялись русла, висихали
плеса..." ; На пекторалі : "… заблукала вічність..." ; Молюсь за Україну, за народ :
"Молюся щиро за малу дитину..." ; Розцвітай, Полтаво : "… синьо-синьоока..." ;
Трускавецький вальс : "Кружляє осінь в вальсі золотому..." ; Осіння мелодія :
"Вслухаюсь я у тихий голос твій..." ; Щедрий вечір : "Усміхнувся вечір, засміялись
зорі..." ; Під дощем цілувалися двоє ; Ніжність : "… оголених рук..." ; На острові
кохання : "… юність..." ; Доле моя, доле : "Моя доля, чорноока мавка..." ; Погукай
мене : "… погукай..." ; Лише з тобою : "Живу лише тоді, коли з тобою..." ; Озовусь
тобі : "Мій ти суджений, мій ти бажаний..." ; Сонячний спалах : "Чуєш — вітер у
кронах шумить..." ; Найсвятіший гріх : "Очима стрілись в плетиві розмови..." ;
Осяйний політ : "Під трепет струн своє красиве тіло..." ; Жагуча ніч : "Шалений день,
жагуча ніч..." ; Повінчай нас сьогодні, небесна стихіє ; Хто скаже нам, у чому винні
ми : "Як довго ми до цього з Вами йшли..." ; А ти — моє зелене полечко ; Прости :
"Моя надія птахом білокрилим..." ; У цьому світі все доречне ; Ой на Івана та й на
Купала ; Дві самотності : "… стрілись раптово..." ; Лине осені ріка : "Вечір. Річка
небокраю..." ; Котиться день споришевою стежкою ; До весни : "Ну, що ж, здається,
й справді майже осінь..." ; Осінь молода : "Нахилилась ніч наді мною..." ; Засватана
осінь : "… у келих прозорий..." ; Надія : "Луки. Тумани. Стерня..." ; Завірюха : "Ой,
ридала завірюха за вікном..." ; На чужім пероні : "Я на вокзалі, на чужім пероні ..." ;
В незміреності зоряних глибин ; Підніму я сонце : "Я піду у зорі, у зимові ночі..." ; Та
я сюди вже більше не прийду : "Ще будуть ранки, чисті і духмяні..." ; Якби старість
могла : "… якби молодість знала..." ; Матінко, печаль моя вечірня ; Впаду у небо :
"… як далекі зорі..." ; Ти для мене, матусю, все така ж молода : "Завірюха січнева
коси вітром січе..." ; У вирій відлітають матері ; Надвечір'я : "… Ще сонце на
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схилі..." ; Горнусь до тебе : "Ще літній день купається у хвилі..." ; Жінка і ніч :
"… неземні таємниці..." ; Я по білому білим : "… вишиваю тебе..." ; Душі моєї чисті
небеса : "Візьму рушник і вишию на ньому..." ; Ой на горі : "… та й на крутій..." ;
Я чекаю тебе : "Ще не випита чаша хмільного вина..." ; Лиш серце мріями живе :
"Гіркий цілунок обпікає душу..." ; Між нами не було нічого ; До світаночку ; Печуть
на серці сховані слова ; Плаче дощ за вікном : "… як невтішне дитя..." ; Білий сон :
"Бачу, падає повний бокал..." ; Ну що ж — прощай : "… Мене ти не зберіг..." ; Пане
мій, пане : "… осінь надворі..." ; А половини муки не буває ; Початок кінця : "Це —
початок кінця, невідступність близької розлуки..." ; Де ти, не знайдений мій :
"В темнім квадраті вікна..." ; Загубились слова : "… в пустоті розмови..." ;
Невідворотність : "Я пам'ятаю слово твоє кожне..." ; Закричали, закричали гусоньки :
"… на воді..." ; Може буть : "Вже осінь золото рясне згубила..." ; Пробач мені :
"Пробач за дні, що ти прожив без мене..." ; Зацілую сорочку твою : "Відцвіту,
відтужу, відболю..." ; Я не наслухалась тебе ; Я Ваша осінь : "… Ваша пізня осінь..." ;
До Вас несу сльозу й жалі ; Летять до вирію лелеки : "Ні словом Вас не
потривожу..." ; Забуть не можу : "У тьмянім полум'ї осіннього багаття..." ; Уже не
дивись : "… я у далечі синій..." ; Ніхто мене так не кохав, як ти ; Горіли наші дві
свічі ; Пожалій мене лагідним словом ; Не знаю : "… чи прийду — вже надто
пізно..." ; А як же без любові : "Не можна, кажуть, двічі увійти..." ; Не слухай тих, що
скажуть щось про мене ; Я без тебе тополя : "… під вітром холодним у полі..." ; Рук
лінія зламалася в печалі ; Я все ще тут, моя душа з тобою ; Повір мені : "Ти чуєш,
вітер ніжно весняний..." ; З тобою і без тебе : "Без тебе день такий занадто довгий..." ;
Хай боронить тебе любов моя : "Щось у душі моїй немов розбилось..." ; Здається :
"… все уже колись було..." ; Сказати, як люблю тебе, не смію : "Піти б від тебе, та
мені несила..." ; Осінь : "Роки серед степу заблукали..." ; Скажіть мені, що я потрібна
Вам ; І хай тобі на серці не пече : "Десь соловей у вербах розходився..." ; Ввійду у
храм прабатьківського краю : "Впаду в траву, закрою тихо очі..." ; Щаслива я : "… бо
Ви мене любили..." : (романс) ; Жіночі літа : "Тремчу сльозинкою в твоїх долонях...".
82. Радюк В. З. Опадають яблука... : [зб. пісень : для співу без супроводу] /
В. З. Радюк. — Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. — 111 с. : портр. ;
21 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-131-1. — [2014-139 Н]
Зміст: А я співаю і молодію : "Живу тобою, до тебе лину..." ; Долинонька :
"Розложиста долинонька у рідній стороні..." ; Повернись : "Яскравий спалах в моїм
серці..." / сл. І. Шеремети ; Бабусі : "Бабцю люба, бабцю мила..." / сл. К. Самбор ;
Випускний : "Я раптом згадала, немов уві сні..." ; Згасає день : "… Спустився місяцькрасень..." / сл. О. Веремеєвої ; Вічна пам'ять героям : "Мамо, не плач. Я вернуся
весною..." / сл. О. Максимишин-Корабель ; Впав до долу лист календаря ; Не треба
бадьорих фраз / сл. А. Ониськова ; Выключите зиму, наконец! ; Милый мальчик :
"… Тебе не нужна я..." ; Под звуки знакомого танго : "Когда нежно-нежно
ласкает..." ; Счастливого полета : "Улетает птенец из гнезда..." ; Черное море : "Так
ласково плещется море у пирса..." / сл. І. Руснак ; Гребля : "Шуміла гребля, ой,
шуміла..." ; Приходьте, поети : "… до хати..." / сл. Д. Кизими ; Доріжка в полі :
"Біжить доріжка поміж отав..." ; Ти пішла : "… проти ночі одна..." ; Три вербички :
"Три сестри — три краси..." / сл. Й. Осецького ; Дочь : "В лунном сиянии белая
ночь..." ; Летять літа : "… як листопад з тополі..." ; Тебе : "Мне говорят: пора
расстаться..." / сл. В. Радюка ; Другові художнику : "Краса не тільки у кольорах..." ;
Летять лелеки : "… легкокрилі..." ; Якби ти знала : "… це. Як тяжко, важко ждати..." /
сл. М. Тарнавського ; Живеш на світі, щоб жилося ; Кохання : "… всі зорі і небо
39

блакитне..." / сл. О. Радюк ; За все тебя, Господь, благодарю / сл. И. Бунина ; Зоряна
ніч / сл. Л. Вишневської ; Квітень : "В кафе ремонт. І хлопці каву..." ; Мальви :
"Ці мальви кремові, рожеві..." ; Осінь : "Може, осене, скажеш, не жаль..." / сл. А. Браеску ;
Іще біліють де-не-де ; Пробач мені. Я іншого зустріла / сл. О. Будзея ; КаменецПодольский : "Когда приходит утренний рассвет..." ; Кам'янецькі мости : "На
Турецькім мосту..." ; Кохання зоря чарівна : "Коли буйно цвітуть медоноси..." ; Море
Азовское : "… море лазурное..." ; Найкраща в світі : "Маленький дзвоник зранку в
школу кличе..." ; Наш Кам'янцю славний : "… наш соколе ясний..." / сл. Л. Курьян ;
Коли на небі ясні зорі / сл. Л. Попроцької ; Лето : "Летом жить нам легче..." ; Нельзя
менять коней на переправе ; Я про тебе нічого не знаю / сл. С. Гаджука ; Мамі :
"Сонечко моє, рідне, незрадливе..." ; Ясніє світ : "… зоріють ночі…" / сл. С. Маркової ; Місто легенд : "Тут бували і князі, й вельможі…" / сл. Х. Бородая ; Мой город :
"Предстает во всей красе мой город..." / сл. А. Морозова ; Море і степ : "Я, мов пісня,
— умру в полоні..." ; Ой поза горою ; Щем сльози : "Цілуй, цілуй. Я твій сповна..." /
сл. І. Васильчука ; На калиновім мості ; Опадають яблука : "… у моїм саду..." ;
Тополя : "Росте тополя в маминім дворі..." / сл. Г. Бабляк ; Не ламай калину : "Тече
вода, тече вода, тече і клекоче..." : (за народними мотивами) / сл. В. Гомілка ; Осінній
сон : "Загляну я в вікно до осені..." / сл. Н. Дьоміної ; Осторожно, маразм : "Лишь
кваканья голос слабый..." / сл. М. Сурового ; Поважна причина : "Телеграма — ніби з
неба..." / сл. В. Завальського ; Покинута хата : "Налиті сонцем до країв..." /
сл. С. Донець ; Полмига : "Нет, не до седин, не до славы..." / сл. П. Шубина ;
Пригорнусь до тебе ; Ти мене не кохав / сл. М. Баліцької ; Принесіть малятко,
лелеки : "За те я лелеки люблю..." / сл. П. Правдолюба ; Стояла мати : "Вже край села
виднівся на горбку..." / сл. О. Докієна ; Рідна школа : "Рідна й велична школа..." /
сл. М. Понасюка ; Світанок помаранчів : "Із Півночі, із Півдня. Із Заходу, і Сходу..." /
сл. Б. Випіровського ; Солодке з друзями вино : "… гірке на самоті..." / сл. М. Нагнибіди ; Твою волю чинити я хочу / сл. Н. Трофанчук ; Того, кто ранен был грехом /
сл. Е. Проскурякової ; Тревога : "… полк! Тревога, рота!.." / сл. А. Морозова ; Чому
ти, вербо... : "… віти гнеш додолу?.." / сл. І. Попіль ; Я был слеп : "… но тепер я вижу
свет..." / сл. невід. авт. ; Я тебе шукаю : "Від твоєї краси і весна розквіта..." /
сл. П. Правдолюба.
83. Раевская Е. В. Современные романсы и песни : для голоса и фп. / муз.
Елены Раевской. — Одесса : Елтон, 2014. — 43 с. : портр. ; 30 см. — 500 экз. —
[2015-111 Н]
Содерж.: Осеннее : "Расстелились багрянцем..." / сл. В. Кобец ; Скоро осень,
мой друг / сл. Е. Соседовой ; Осенний лист : "Нам о чем-то тихо шелестит..." /
сл. Н. Заец ; Английская песенка : "Сидела на окошке..." /сл. А. Боголюбовой ;
В июле красиво / сл. Л. Постниковой ; Кошки : "Однажды по дорожке..." /
сл. Д. Хармса ; Апрель : "Верба, верба, верба..." / сл. А. Барто ; Семья — это мы /
сл. Г. Дядина ; Рассвет : "Если сможешь ты вдруг пробудиться..." / сл. Т. Ефимовой.
84. Резанова О. И. Тебе, любимый мой Днепропетровск : песни на стихи
поэтов Днепропетровска : [для голоса с фп.] / Оксана Резанова. — Днепропетровск :
А. Ленский, 2014. — 63 с. : портр. ; 29 см. — Текст рус., укр. — 50 экз. — ISBN 978617-7199-04-4. — [2014-194 Н]
Содерж.: Розквітай, Україно! : "В гарній пісні живе Україна..." ; На Вкраїну
милу полину : "Материнська пісня колискова..." / сл. М. Потійка ; Я прошу у
судьбы : "Для всех моих родных: и близких, и далеких..." ; Дворцу студентов ДГУ :
"Там, где шум смолкает городской..." / сл. Ю. Полисского ; Степь : "О тебе пою,
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ширь безбрежная..." / сл. Ю. Найдовской ; Украинки, мои королевы : "Словно солнце
глаза их лучатся..." ; Поцелуй медсестрички : "Вперед, в атаку шли однополчане..." ;
Полынь-трава / сл. Н. Милаша ; Птах долі : "Я зустрів тебе осінньої пори..." /
сл. З. Карнаухова ; Листопад : "Дождь поливает уставшие листья..." ; Прощание с
осенью : "Одето небо пеленой..." / сл. Д. Брацлавера ; А снег кружится : "Метель
нарядная резвится..." / сл. Алексеевой и Г. Сидлецкой ; Я думала — тебя я разлюблю ; Акация душистая : "… акация цветет..." / сл. Л. Сирой ; Зимние птицы :
"… стайкой безмолвной..." ; Еще не осень : "… просто лето загрустило..." / сл. Л. Ленской ; Летней ночи ноктюрн : (романс) / сл. Л. Некрасовской ; Україночка :
"У садочку біленька хатиночка..." ; Цвіте бузок : "П'ять діточок матуся народила..." ;
Не судилося : "Як хотілося нам, як хотілося..." / сл. А. Дергачова : Вальс-фантазия :
для фп.
85. Рентюк М. І. Від роду — українка я : [зб. поезії та вірші покладені на муз.
комп. В. Шафетою] / Марія Рентюк. — Луцьк : Надстир'я ; Ковель (Волин. обл.) :
Ковел. міська друк., 2014. — 115 с. ; 29 см. — 100 пр. — ІSBN 978-966-517-802-6. —
[2014-170 Н]
Зміст: Рентюк М. Золотий вік : "Полюбилися майже піввіку..." ; Аня-волиняночка : "Росте Анночка...". — Шафета В. Подяка матері : "Рідна матусю, нене кохана..." ; Співають пісню вояки УПА : "Співають вояки у Берестечку..." ; Волинь —
земля прекрасна : "… первозданна..." ; Хризантеми повстанцям : "Квіти з Японії
східно-далекої..." ; Марш УПА : "Всі українці — нація звитяжна..." ; Повстанське
танго : "Кохались ми..." ; Повстанський вальс : "Ніченька темная зорями ясними..." ;
Повстанський переможний гопак : "Український гопак, затанцюймо його так..." ;
Волинська музична драма на сім дій ; Рідний Ковель : "По дорогах далеких
важких..." / сл. М. Рентюк ; Річка Вижівка : "Річко Вижівко, люба річечко..." /
сл. М. Кричинюк.
86. Рыбий Н. М. Щас споём : песни под гитару с аккордами : [самоучительпесенник] / Николай Рыбий, [Рыбий М. Н., Рыбий В. Н. ; под общ. ред. Рыбия Н. М.].
— Черкассы : Пономаренко Р. В., 2014. — 303 с. : ил., табл., портр. ; 20 см. — Авт.
указаны на обороте тит. л. — На тит. л. и обл. указан только 1-й авт. — Текст рус.,
укр. — 100 экз. — ISBN 978-966-2554-23-6. — [2014-164 Н]
87. Самокіш А. І. Олександрівки весняна краса : пісні, вірші : [для голосу з
букв.-цифр. познач. парт. супроводу] / Анатолій Самокіш. — Запоріжжя : АА Тандем, 2014. — 107 с. : портр. ; 21 см. — Текст укр., рос. — 50 пр. — ISBN 978-966488-134-7. — [2014-166 Н]
Зміст: Самокіш А. Олександрівки весняна краса : "Тільки сонечко над садом
встає..." ; Олександрівський вальс : "Розсипає вечірнєє небо зіркове намисто..." ; Моя
земля : "Шумлять хліба від краю і до краю..." ; Рідний край, Запорізька земля :
"Золотіють хліба на широких ланах..." ; Здравствуй, земля-кормилица, здравствуй,
земля-красавица! : "Утро раннее встречает дымкой голубой..." ; Урожайна : "За моїм
селом..." ; Україно моя! : "… Грозових блискавиць..." ; Ода Запорізькому краю :
"Наш Запорізький край — це край степів таврійських..." ; Мій край Запорізький :
"Крізь століття років пропливають в імлі..." ; Моє село : "Розляглось моє село між
хлібами..." ; Вулиця моя : "… тихесенька..." ; Александровские модницы : "Что
случилось? Что за вздох?.." ; Город мой, Мегион : "Ветер смолистый сибирской
тайги..." ; Взяв поклепану косу ; Не зав'яне ніколи калина : "Відлітають журливо у
вирій птахи..." ; На завалинке : "… седой..." ; Олександрівчаночка : "Каблучок по
вулиці луна..." ; Маленькая, да удаленькая : "В Александровке у нас — это раз!..." ;
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Ти і надія, і пісня моя : "Трави шовкові, квітучі топтали..." ; Щасливої долі, мій
краю : "Де Хортиця-мати — колиска козацької слави..." ; Белый снежок : "Сыпал
белый..." ; Білі мухи-непослухи : "Кружляли білі мухи, налетіли на село..." ; Ой,
зима! : "Кружляє, кружляє..." ; Калинова краса : "Стоїть задумлива калина під
вікном..." ; Осіння мелодія : "Рідіє сонячна просинь..." ; Зустріч : "Вузенька стежка
спілим полем в'ється..." ; Журавлина весна ; Молода калина : "Полива дощ рясний
молодую калину..." ; Літо, літо, літо... : "В житі коник стрибунець..." ; Марш юних
пожежників : "Коли страшна біда вривається в ваш дім..." ; Шкільний дзвінок : "Коли
калина вдягнеться в червонеє намисто..." ; А нам еще : "Не так давно, не так
давно..." ; Здравствуй, школа : "Осенний желтый лист на плечи тихо упал..." ; В'ється
стежечка : "… вузесенька, від хатиночок білесеньких..." : (хоровод) ; Песня-пароль :
"Тайга Оби, Урал и степи Казахстана..." ; Некрасивая : "Снег, снег, вечерком
морозным под ногами скрипит..." ; Долгожданная : "В парке — осень, золотая
сыплет листва..." ; Простели мені, мамо : "Ще прощальний дзвінок не розтанув у
небі..." ; Выпускной вальс : "Вот и всё... последний сдан екзамен..." ; Ми летимо в
небуття : "Осінь ясна... ранки так променисті..." ; Батьківська могила : "Коли на серці
біль, чи горе, чи туга..." ; С песней легче прожить : "И в январские вьюги в дождевые
валы..." ; Стежина пам'яті : "… веде мене в далеку юність..." ; Калитка : "Не одна
вела тропинка..." ; Клубочиться ранковий туман : "У вирій летять..." ; Старый баян :
"Растянет порою меха твои-крылья..." ; Лысенький мужичок : "Есть брюнеты, есть
блондины..." ; Рідна матінко, пробач! : "Доньку мати породила, і в квітучу ту
весну..." ; Козацькая доля : "Вздовж широкої ріки..." ; Афганистан : "Земля ещё спит
под крылом самолета..." / сл. авт. ; Чобітки : "З хрому ловкі чобітки..." /
сл. В. Крищенка.
88. Співаник Українського Лицаря : [зб. укр. пісень з акордами для гітари /
зібрали, впоряд., випр. та допов.: Т. Гривул та ін.] ; Вид. Куреня УСП ч. 15 "Орден
Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника Пласту — Нац. скаут. орг. України. —
2-ге, поправл. і допов. вид. — Львів : Свічадо, 2013. — 198 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.
в тексті. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-395-694-7. — [2014-167 Н]
89. Сторонський В. М. Я твоя : [зб. пісень : для голосу з букв.-цифр. познач.
парт. супроводу] / Василь Сторонський ; [вірші] Тетяна Череп-Пероганич. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 15 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. —
ISMN 979-0-707513-61-3. — [2015-020 Н]
Зміст: Я твоя : "Спопелію в бажаннях твоїх назавжди..." ; Багатство : "Купа
дітей у їхній хаті..." ; Дощова весна : "Я провела Тебе у літо..." ; Моє село : "… на
радощі зміліло..." ; На морі : "… цьогоріч сама..." ; Не мені : "І знову зима
розмальовує вікна..." ; Осіннє : "Двірник від дому Осінь відгрібає..." ; Скринька : "Ми
друзям вже не пишемо листів..." ; Учительці : "Увечері гортаєш зошити..." ; Як
жовтень : "Ти пішов тихо в жовтень...".
90. Талалайченко Л. В. Мелодии души : [сб. авт. песен : для голоса с букв.цифр. обознач. парт. сопровожд.] / Леонид Талалайченко. — Кривой Рог :
Чернявский Д. А., 2015. — 111 с. : портр. ; 15 см. — Загл. обл.: Мелодії душі. —
Текст рус., укр. — Изд. на средства авт. — 100 экз. — ISBN 978-617-7250-32-5. —
[2015-118 Н]
Содерж.: Талалайченко Л. Над колискою сина : "Сповивала сина рідна
матуся..." ; Два кольори : "Два голоси два кольори дві долі..." ; Зачаровані струною :
"Дзвін струни як те джерело..." ; Козацьке Військо : "Спить козацьке військо.
Хортиця в тумані…" ; Лілея : "Під хатою у маминім садочку..." ; Квітнева зустріч :
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"Ми зустрілися так випадково..." ; Четвертий тост : "На всіх святах, а також на
гулянках..." ; Офіцерські дружини : "… особливе звання..." ; Саксаганський район :
"Від берегів де річка "Саксагань"..." ; А зима, а зима... ; "Снігами замітає рідне
місто..." ; За нами перемога : "Роса ляга на камуфляжі..." ; Мої батьки : "Давно пішли
з життя мої батьки..." ; Літній вечір : "Який це вечір на українській землі..." ;
Материнське чекання : "Життя минає змінюючи нас..." ; Не кажіть останніх слів
коханим : "Десь в мінорі загубилося кохання..." ; Вічний вогонь : "Ми сьогодні з
батьками, хто є ще живий..." ; Ясени : "… як брати при дорозі..." ; Чари кохання :
"Десь на ранішній зорі, коли в росах трави..." ; Весняні почуття : "Весняний подих
вже не за горами..." ; Новоріччя на двох : "Ти сьогодні запалиш дві свічки..." ; День
народження : "… є раз на рік..." ; Зваблива весна : "Все ближче проглядається
весна..." ; Аеропорт : "Тут літаки у небо не злітають..." ; Довгоочікуване літо : "Літо,
літечко — тепле, ласкаве..." ; Міський шпиталь : "В палаті міської лікарні..." ;
Повертайся синок з перемогою : "Ти пішов добровольцем в АТО..." ; Весняна надія :
"Квітень лагідний, теплий, пахучий..." ; Реквієм : (по Донбасу) : "Горить земля
Донбасу..." ; Бараночки : "Ах детство босоногое — базарный шум и гам..." ;
Полустанок любви : "Наш полустанок любви такой короткий..." ; Последний шанс :
"Маленькое кафе временный наш приют..." ; Цыганский табор : "Эх, цигане,
волюшка, да песни..." ; Танго на двоих : "Это танго на двоих, где мы чувствуем друг
друга..." ; Балет ; Залетные кони мои : "В предвечернем закате, сердь мирской
суеты..." ; Табор уходит в небо : "Дым струится в небо — от костра…" ; Дети войны :
"Весь покрыт сединою, а память жива..." ; Берега любви : "Два берега, два сердца,
две судьбы..." ; От тебя до меня : " … поцелуй..." ; Признание : "Я болею тобою и
осенью..." ; Моё вдохновение : "Когда новый роджается стих..." ; Вальс надежды :
"В этом зале уютном и светлом..." ; Вальс под небесами : "Последний год войны,
мальчишка на гармошке..." ; Нам некуда бежать : "Опять аеропорт меняю на
железку..." ; Отчаянье : "Ты приходишь и уходишь к той другой..." : романс ;
Танцплощадка : "Замела метель, покрыла белым саваном..." ; Прерванный полёт :
"У могильной плиты как всегда многолюдно..." ; Капли абсента : "Изумрудный цвет
абсента..." ; Свиданье : "И снова ты спешишь на нашу встречу..." ; Коротенькое
платье : "Ах это черное, коротенькое платье..." ; Пыль цыганских дорог : "Неведомы
цыганские пути..." / сл авт. ; Посвящение : "Наверное немало громких фраз..." /
сл. В. Набоченко. — Лебедь Т. Цыганка сербияночка : "По дорогам пыльным и
безкрайним..." / сл. Л. Талалайченко.
91. Тетенко С. Моє Поділля : [зб. пісень : для голосу з букв.-цифр. познач.
парт. супроводу] / Сергій Тетенко ; [вірші] О. Шамро. — Бердичів (Житомир. обл.) :
Мельник М. В., 2015. — 51 с. : іл., портр. ; 21 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-725405-7. — [2015-047 Н]
Зміст: Тетенко С. Моє Поділля : "Мій рідний край, моя подільська сторона..." ;
Наш козятинський край : "Земля батьків — земля нашого краю..." ; Моє село : "Ой
село, ти моє солов'їнеє..." ; Ветеранам : "Загоїлась душа від тих болючих ран..." ; Не
стріляйте в людей : "де нам правду знайти, як здобути нам волю..." ; Дитинство :
"… зоряне моє..." ; Восьме березня : "Весна приносить свято..." ; Спорт, спорт,
спорт!.. : (Гімн козятинського району) ; Столітній ювілей : "Де перетин доріг, де
перетин життя..." ; Вальс випускників : "Я стежкою іду від школи у життя..." ;
Останній дзвоник : "… нас зібрав на свято..." ; Дорога до школи : "Роки дорогу
замели до школи..." ; Учителю : "… я низько поклонюсь тобі..." ; Пісня про хліб :
"Від сонця хліб..." : (Вступний хор : із муз. вистави за мотивами укр. нар. казки
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"Колобок") ; Обжинкова : "Наповниться трудом пшеничне поле..." : (Заключний хор :
із муз. вистави за мотивами укр. нар. казки "Колобок") ; Муз. вистава за мотивами
укр. нар. казки "Колобок" / сл. О. Шамра.
92. Ткаля Г. І. Пригорну до серця долю : [зб. пісень] / Галина Ткаля. — Львів :
Фірма "Камула", 2009. — 63 с. ; 30 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-433-028-9. —
[2015-061 Н]
Зміст: Ткаля Г. Березневі сніжинки : "В лісі засипані снігом..." ; Зимова краса :
"Сніг білий, пухнастий в повітрі кружляє..." / сл. А. Авер'янова ; А я тебе люблю :
"Десь вечір про кохання..." : (романс) / сл. В. Ільницького ; Свідок : "Мій зимовий
білий світку..." ; Балада про пісню : "Творилася пісня для неба..." ; Два попелища :
"Твого життя руїна..." ; Балада материнства : "В грозовим тривожнім зблиску..." /
сл. Т. Коломієць ; Хай буде легко / сл. Л. Костенко ; В мовчанні : "Мовчи і я
мовчатиму, як ти..." / сл. Д. Кубая ; Спи, моя пташко : "Ніченька світла..." /
сл. І. Куновського ; Я вигадала Вас / сл. Є. Лещук ; Воскресіння : "… в душі й на
вустах..." ; Вечірні голоси : "Вростаю в шум дерев..." ; Чого ж ти, пісне ; Пелюстковий Ірпінь : "Світиться зранку роса на траві..." ; Відпливе, відійде /
сл. М. Людкевич ; Богородиці : "Схиляю голову перед тобою..." / сл. М. Люзняк ;
Коней сідлають козаки : "Вже сідлають коней козаки..." / сл. А. Музичука ;
Співанки : "Попід гору стежечка..." / сл. М. Підгірянки ; Світлій пам'яті В'ячеслава
Чорновола : "Розливаються тугою очі..." / сл. Н. Романяк ; Сьогодні у моді /
сл. В. Терещука ; Пригорну до серця долю : "За горою високою..." ; Твої це,
серденько, пісні ; Силою слова : "Перше прочитане в книжечці слово..." ; Ой ряснорясно зацвіла вишня ; Лети, моя пісне : "Моя ти утіхо єдина..." ; Весняний дощ ; До
бандури : "В мереживі звуків і слів..." ; Тобі, любий Львове : "Шевченківським
гаєм..." ; Весняне : "Вітер нині гаряче диха..." ; Колодязь надій : "Усміхнулась
лиш..." ; О мамо : "Самотність щораз вечорами..." ; Добрий спомину ; З нагромадження міського ; Осінній сентиментальний : "В кронах дерев золотаво
кружляє..." ; Зі словами і без слів : "Гір на світі є багато..." ; Смуток : "Сонце палати
за день натомилося..." ; Трапляється в житті ; Пам'яті Шопена : "Втіха зустрічі.
Розпач розлуки..." ; Сестрі Н. Романяк : "Щедрий на гриби, морошку..." ; Розгорнімо
прапори : "Батьківщини ми сини..." ; Колись, кажуть, був ніби вік золотий ; У долі на
краю : "Не співані пісні явились уві сні..." / сл. Г. Ткалі ; Захід згас / сл. за
О. Толстим ; Туга : "Шумить вітер долами..." / сл. М. Устиянович ; Не минай з
погордою ; Поворож мені, циганко / сл. І. Франка ; Козел відпущення : "Коли палац
перетворивсь..." / сл. Р. Чілачави.
93. Ткачівський Я. В. Срібне весілля : пісні та романси / Ярослав Ткачівський.
— Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. — 51, [1] с. : портр. ; 26 см. — 200 пр.
— ISMN 979-0-9007064-2-3. — [2015-040 Н]
Зміст: Ткачівський Я. Срібне весілля : "Стрілись неждано, мов у солодкому
сні..." / аранж. Г. Котика ; Білий птах : "Сніги, сніги в саду мели...". — Пастернак М.
Не така ти, як всі : "Ти така, як усі. Тільки очі — замріяні ночі..." : (романс) ; Вихор :
"Вітер шалений — звалює з ніг..." : (романс) ; Молитва до тебе : "Життя — мереживо
пісень..." ; Оченята, мов ожини... — Долчук Р. Черемховий цвіт : "Ой давно то було,
а не можу забути...". — Котик Г. Подаруй мені... себе ; Донечці : "Збіг за обрій день
— і погас, ясний..." ; Мій тато : "Мов ключі журавлів полетіли за обрій літа..." ;
Перший цвіт сивини : "Із багряних садів віє сум восени..." ; Сиза далечінь :
"Далечінь, далечінь...". — Гричко С., Малько Л. Мамині літа : "Кує зозуля мамі на
літа..." ; Солов'їні пісні : "Наша юність давно відспівала в садах солов'ями...". —
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Коваль Ю. Солов'їні пісні : "Наша юність давно відспівала в садах солов'ями...". —
Музика народна. Волошки : "Пригадай собі волошки, наші квіти..." / нот. запис
О. Дутка ; сл. Я. Ткачівського.
94. Треба йти до осені : зб. пісень та солоспівів на слова Степана Пушика :
[навч. посіб. для студентів : для голосу в супроводі і без супроводу] / упоряд.,
[комент., вступ. ст.] Г. Карась ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника",
Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. —
123 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 121—122 та в підрядк. прим. — 100 пр. —
ISBN 978-966-640-409-4. — [2015-135 Н]
Зміст: Їжак В. Пісня про матір : "Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту..." ;
Пісня про щастя : "Тривога заснути мені не дає...". — Слободян З. Дорога до матері :
"Високі гори, низькі тумани..." ; Вповились у теплі тумани гаї ; Іду з гори Лисої... :
"… на Чубату...". — Бондаренко Є. Рідна сторона : "Тут рідний край!..". — Котик Г.
Солов'їний день : "Прилинь, прилинь до рідного села..." ; Тополі-раїни : "Тополі,
тополі — високі раїни..." ; Нічний Івано-Франківськ : "Ця чорна ніч, чорніша від
чорнила...". — Фіцалович І. Грудка України : "Червонуваті зерна із калини...". —
Юрків Б. Зустріч з сином : "В далекім селі Білорусі" ; Зоряна : "Розійдись,
тумане...". — Флис В. Дума про бійця : "Ой поцілила куля якраз над брову...". —
Білаш О. Треба йти до осені : "Сіножаті скосяться..." ; Над горою місяць повен. —
Дерев'янко Б. Аркан : "Гей, музики, грайте..." : укр. нар. танок. — Якуб'як В.
Карпатська ніч : "На твоїх руках тиха ніч тремтить...". — Івасюк В. Я ще не все тобі
сказав : "Повіяв буйний вітер із-за гір...". — Тацюк І. Росте-цвіте верба в гаю. —
Шиптур Б. Росте-цвіте весна. — Кульчицький А. Кума : "Долина широка, долина
глибока...".
95. Фіцалович І. Ю. Солоспіви / Іван Фіцалович. — Івано-Франківськ :
Симфонія форте, 2014. — 210 с. ; 30 см. — 50 пр. — ISMN 979-0-9007064-6-1
(у паліт.). — [2015-022 Н]
Зміст: Ой чого ти почорніло ; Ой гляну я, подивлюся ; Ой одна я, одна ; Гей,
розлилося теє горе ; Не щебече соловейко ; Сонце гріє, вітер віє ; Доля : "Ти не
лукавила зо мною..." ; Колискова : "Ой люлі, люлі, моя дитино..." / сл. Т. Шевченка ;
Аріозо Катерини : "Ой, чому ж ті дні, нестерпні дні?.." ; Аріозо Андрія : "Чому ти,
Катре, ждеш Івана..." : із музики до драми "Катерина" / за Т. Шевченком ; Чом ти,
краю, так нещасний : "Ой зійду я на могилу..." ; Благословенна : "… будь поміж
жонами..." ; Тяжко-важко вік свій коротати ; Розвивайся, лозо, борзо ; Маленький
хутір : "… серед лук і нив..." / сл. І. Франка ; Змагаймося за нове життя : "Крізь плач,
і стогін, і ридання..." ; Хотіла б я піснею стати / сл. Л. Українки ; Спіть, хлопці,
спіть ; Часом я тужу за тобою ; Куди не ступлю, не піду ; З-під Києва : "Понад полем
вітер віє..." ; Наші лиш могили : "Понад полем вітер віє..." / сл. Б. Лепкого ; Господь
багатий нас благословив ; І дні, і ночі : "… Та коли, коли?.." / сл. О. Ольжич ;
Серпневий вечір : "… теплих свіч..." ; Скрипка грає : "… терпко плаче..." ; Прикарпаття моє : "… моя рідна домівко..." ; До отчого порога : "Я в гори йду до отчого
порога..." ; Благання сина : "Як обрій розтане й воскресне надія..." / сл. В. Качкана ;
Грудка України : "Червонуваті зерна із калини..." / сл. С. Пушика ; Мій гуцульський
краю : "Де Черемош круто в'ється..." ; Сопілочка різьблена : "У долині в'ється
річка..." ; Весняний вальс : "Вже прийшла весна мила..." ; Ти повернешся : "Наче
хмаронька в синьому небі..." / сл. Р. Юзви ; Дивоцвітом грають весни : "Як з тобою
ми зустрілись..." ; Матінко, простіть... : "За плином часу юність промине..." /
сл. Я. Ткачівського ; Трембітонька срібна моя : "Тихий вечір, тихий ясний..." /
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сл. М. Підгірянки ; Весна в Карпатах : "Скільки світла і простору навкруги..." /
сл. Д. Осічного ; Зустріч : "Навкруги поснули всі бори і гори..." ; Ой ви очі, зорі
гірські : "У весняне надвечір'я..." / сл. В. Омельченка ; Мамині коралі : "Червоні
коралі у скрині на дні..." / сл. Г. Костів-Гуски ; Осіння мелодія : "Гонить вітер хмари
у Карпати..." / сл. В. Багірової ; Пісня України : "Лине над світами..." / сл. Я. Яроша ;
Прийшла весна : "… ясна-красна..." / сл. І. Гнатюка ; Навіки я і ти : "Я завжди повертатимусь в дитинство..." / сл. Д. Мимка ; Не дивуйтесь, добрії люди / сл. нар. ;
Благословенна Маріє ; Рідний краю : "Куди не глянь — усюди гори навкруги..." ;
Вже сонце за гори сідає : (ноктюрн) ; Нема спокою знов мені ; Ми підем, кохана, з
тобою ; Ти завжди в думках зі мною / сл. І. Фіцалович.
96. Хланта І. В. Карпатський діамант : пісні / Іван Хланта ; Упр. культури
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури. — Ужгород :
Патент, 2015. — 217 с. : іл., портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-589-087-5
(у паліт.). — [2015-072 Н]
Зміст: Музика народна: Любий друже! Україна в скруті : "Любий друже!
Україна в невимовній скруті..." ; Рать московська щохвилини бреше : "… на
Вкраїну..." ; Донеччани наші милі : "… де ж ваш розум був і честь?.." ; Патріарх
Кирил і Путін : "… убивають християн..." ; Окупанти, терористи : "… вбивці і
бандити..." ; Де ж написано : "… що треба поважати сатану?.." ; Путінська погань ;
Пам'ятаймо, всім нам треба : "… ближнього любити..." ; В Закарпатті всі, як браття :
"… люблять свій куточок..." ; Мальовнича в нас природа : "… зимою, й літом..." ;
Музей-скансен в Ужгороді : " … справжній скарб народу..." / сл. І. Хланти ; Як то
гарно в книгозбірнях : "… сяють діаманти!.." / сл. М. Паулик ; Радіють Карпати /
сл. І. Ісаєвича ; Наче бджілка працьовита : "… посеред долини..." / сл. М. Майора ;
В коломийках закарпатця / сл. В. Малети ; Іван Васильович професій не міняє : (на
мел. пісні "На Дерибасовской открылася пивная") / сл. В. Кузана ; Україні — Ваша
праця : "… і любов, і сила..." / сл. М. Фегер. — Попенко М. До Копашнова, отчого
краю : "До Копашнова, отчого рідного краю..." ; Є немало сіл на світі ; Тумани
пливуть над стежками : "Тумани пливуть над гірськими стежками..." ; Сіє сонечко
навколо ; Де росте пахуча м'ята ; Іде весна широким кроком ; Уже наступає весна в
ріднім краю ; Неначе сонце засіяло : "… по всій Верховині..." ; Рідна мова — дар це
божий ; Наша пісня : "Ці пісні, що з роду в рід ішли..." ; Рідна пісне велична :
"… гартована крице..." ; До джерел народних : "… до творінь цих..." ; Часто думка
непокоїть : "… мов глибока рана..." ; В селі Голобутів на Стрийщині славній ; Як
любо, як мило : "… пісні дзвінко линуть..." ; Петро Скунць прикипів до Вкраїни ;
Білі хмари купаються в небі ; Ластівки прилетіли до мого села ; Пожовтіло листя :
"… вже на кожній гілці..." ; Знову йду до калини ; Життєва стежина : "… веде мене в
гори..." ; Устань з колін : "… вже досить буть в руїнах!.." ; Це не віче і не збори ; На
Майдані задавали ; У музеї по порядку ; Спочатку було в Бога Слово / сл. І. Хланти ;
Офіцери, офіцери / сл. І. Хланти, співавт. В. Т. Орос ; У цей музей приходять, як у
храм / сл. С. Малильо ; Пірнаю в мудрі Хлантові слова / сл. Г. Кубова ; Карпатський
краю : "… Іспокон віків..." / сл. В. Густі ; Слова, що випущені в простір /
сл. В. Зубача ; Оспівуймо Україну : "Небо синє..." / сл. М. Дмитренка ; З народу
вийшовши у світ / сл. В. Шкробинця ; Чи є ще на світі миліша година / сл. І. Гармасій ; Народна казко! : (Дума про казку) : "… Світе колисковий!.." / сл. І. Гарастея ;
Хлантова скарбниця : "Для Івана Хланти..." / сл. Ю. Шипа ; Щоб знати свій народ :
"… потрібно бути..." / сл. М. Ряшка ; Копашново, село у серці гір / сл. О. Тимофієвої ; Людина з легенди : "Із легенди він людина..." / сл. І. Чопея ; У Копашнові
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на згірку / сл. В. Вовчка. — Червеняк А. В Копашнові є присілок Поляна ; Єдиний у
світі коханий мій сину / сл. І. Хланти ; У долонях гір зелених / сл. М. Гнатюка ;
Посеред гір воістину казково : (Копашново) / сл. В. Білича ; Чи троїста десь заграє /
сл. П. Куртанича ; Ми — українці буквою і духом / сл. М. Ряшка. — Кобаль В.
Омріяну, милу : "… привітну, ласкаву..." ; Віками стогнав народ : "Віками стогнав
український народ..." ; Україна, рідна ненька / сл. І. Хланти ; В Копашнові на
Хустщині ; Дарунок неба : "Краса життя у спогадах людей..." / сл. авт. ; Фольклорист
Ви чудовий : "Фольклорист, бібліограф і праведний критик..." / сл. М. Фегер ;
Я виріс із казки, легенди й колядки / сл. М. Паулик ; Наш народ таки багатий /
сл. Н. Гумен-Біланич. — Сторонський В. Хоч сніги лежать навколо ; Ти для мене
найдорожчий : "… над усе на світі..." ; О мово вкраїнська : "… ти наша молитва..." ;
Цим пісням, в селі Оглядів : "… аж..." ; Десь витає поезія Ковача : "Десь витає вже
Слово Ковача..." ; Літописець Гаврош : "… має честь і славу..." ; Бідолашна баба :
"Була в церкві стара баба..." ; За підкупи у вас єдина мрія ; Русинська тема /
сл. І. Хланти ; Дзвонили дзвони та на всі Карпати / сл. М. Ряшка ; У Копашнові на
згірку / сл. В. Вовчка ; У Копашнові в музеї — творчість, спогади, ідеї : "Мов перлини й діаманти..." / сл. М. Меденці ; Із давніх-давен і понині / сл. В. Фесенко ;
Карпатський діамант / сл. П. Романюка ; Палітра ваших праць барвиста /
сл. М. Гнатюка ; Хвала і честь праці : "У світі казки є багато знади..." / сл. Г. Зленка ;
Іде буттям подвижник Іван Хланта / сл. М. Малильо ; Скарбниця Івана Хланти : "Він
знайшов ту молодильну воду..." / сл. Н. Степи-Пеньори ; Чи є ще на світі миліша
година / сл. І. Гармасій. — Червеняк А. Копашново, село у серці гір / сл. О. Тимофієвої ; Ми — українці буквою і духом / сл. М. Ряшка. — Матій П. Я не забув
тебе, Копашново моє / сл. В. Габорця ; Живе собі поважний чоловік / сл. В. Густі. —
Циганин В. В Закарпатті в кожнім домі / сл. П. Куртанича ; Ллється пісня дзвінкою
луною : "Відкликається пісня луною..." / сл. С. Сороки. — Калинич В. Людина з
легенди : "Із легенди він людина..." / сл. І. Чопея. — Ладика І. З Копашнова, від
отчого порога / сл. Гарастея. — Керецман М. У журбі чи в годину печалі /
сл. М. Носи. — Копинець Ф. На тихім підгір'ї : "… в день теплий і гожий..." /
сл. О. Тимофієвої.
97. Целюх С. Струни душі : [інструмент. муз. твори, солоспіви : для співу з
різним супроводом / С. Целюх]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2014. — 18, [1] с. ;
21 см. — Авт. зазначено на обкл. — ISBN 978-617-642-175-7. — [2015-074 Н]
Зміст: Любов ; Почуття ; Струни душі : "І хочеться творити, і лунать..." ; Минає
час : "Черговий день закінчує свій біг..." ; Крик душі : "Я знову зустрічаюся з
тобою..." ; Мамо : "Де би я на світі не був, завжди я додому прийду..." ; Українська
пісне, солов'їна мово / сл. В. Грицика ; Пісня про маму : "Коли ви відчуваєте
втому..." / сл. Г. Дементьєва ; Роздум : "Повиростали наші діти..." / сл. Г. Іванців.
98. Шустиков В. И. Песни и романсы на русском и украинском языках : [для
голоса з фп.] / Валентин Шустиков ; муз. ред. Т. Хмельницкой. — Харьков : С.А.М.,
2015. — 131 с. : портр. ; 29 см. — Изд. на средства авт. — 75 экз. — ISBN 978-6177044-98-6. — [2015-085 Н]
Содерж.: Шустиков В. Музыка : "Ах, какая музыка мне вчера играла..." ; Что
делали два короля? : "Одна королева пекла пироги..." / сл. А. Житницкого ; Ангел
мой небесный, помоги : "Спешу любить, сгорая без остатка..." / сл. Л. Александровой ; Зажгу свечу... : "… и напишу письмо..." : романс / сл. О. Подлесной ; Воспоминания... : "Порой придут, как солнца луч блеснувший..." / сл. Г. Папкова ; На горе
Фаворе : "Я не прожил, я протомился..." ; О тебе ; Сомнение : "Вот я один в вечерний
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тихий час..." : романс ; Свидание : "Сегодня ты придешь ко мне..." ; Рассыпающая
звезды : "Не всегда ты чужда и горда..." / сл. Н. Гумилева ; Заветная черта : "Есть в
близости людей заветная черта..." / сл. А. Ахматовой ; Преданье о любви : "Покрылось небо грозовою хмарью..." / сл. Н. Веселовской ; Предчувствие : "... И нет
любви, но есть тоска по ней..." / сл. М. Ирами ; Вновь облака передо мною /
сл. Я. Ивашкевича ; Скажите мне... : "… кто я?.." : романс / сл. Е. Корабельниковой ;
Бабье лето : "Осень взяла у зимы..." : песня-романс ; Радостный вальс : "Вот к
струнам притронулся..." / сл. В. Кошкина ; Петрів батіг : "Коли невтомне сонце знову
встане..." ; Жінка з вересня : "… примха осені..." ; Жасмин цвіте : "… цвіте
жасмин..." / сл. М. Мельниченка ; Нежность : "Прошу, как высшее из благ..." :
романс / сл. Н. Доризо ; Головокружительные ночи : "Лунная печать просветлена..." /
сл. Г. Иванченко ; Кокетливый вальс : "Давайте кокетничать, вредничать,
сплетничать..." ; Признание : "Вас годы увенчали сединою..." : романс ; Жестокий
романс : "Приближусь к вам, и сразу в сердце рана..." / сл. И. Губаренко ; Марія :
"Є ім'я жіноче м'яке і ясне..." / сл. М. Рильського ; Нам одне без одного не жити :
"Проминають теплі барви літа..." / сл. Є. Ходуна ; Каравела весни : "Наче збуджені
крила..." / сл. М. Осипенко ; Романс в сиреневых тонах : "Пугливый мотылек любви,
в росе измокнув..." / сл. И. Юрчук ; Песенка сатира : "Девы, девы, где вы, девы,
ясноглазы, стройнотелы..." / сл. В. Кошкина ; Вальс — маленькая фантазия ;
Ностальгический вальс.
99. Яківчук Г. В. Подільські солоспіви : навч.-репертуар. посіб. : [для голосу в
супроводі фп.] / Яківчук Г. В. ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький :
Заколодний М. І., 2014. — 92 с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 90 (4 назви). — 100 пр. —
ISBN 978-966-2597-22-6. — [2014-193 Н]
Зміст: Балема М. Не питайте, чорнобриві ; Защебече соловейко ; І серцем
лину : "Сонце заходить, гори чорніють..." / сл. Т. Шевченка. — Бец В. Якби мені,
мамо, намисто / сл. Т. Шевченка. — Гаєвський А. Перебендя : "Вітер віє-повіває..." ;
Розрита могила : "Світе тихий, краю милий..." : балада / сл. Т. Шевченка ; Пісні,
співаночки : "Ой! Пісні, співаночки, де беретесь в світі?.." / сл. М. Конопницької ;
Горить моє серце : "… його запалила..." / сл. Л. Українки ; Садок мрій : "А я собі в
садочку своїх мрій..." / сл. Н. Пукас ; Весенний романс : "А весна колобродит в
лужах..." / сл. Н. Мордвінової. — Дударь О. Діві Марії : "І кожна мить мені
дарована..." / сл. Б. Грищука. — Ліпман Б. Осінній вальс... : "Співає осінь за моїм
вікном..." / сл. К. Грубляк ; Цвіте півонія у Кам'янці : "На дивне місто, що на
камені..." / сл. І. Покотила. — Лукін О. Рушничок : "Буйний хміль у чистім полі..." /
сл. Ф. Любченка ; Белолистка : "Возле речки деревце..." / сл. Х. Беретаря ; Криниченька : "Розкажи, криничка, мені..." / сл. Г. Ісаєнко ; Ти не забудь мене : "Коли вітри
тепло несуть..." / сл. Б. Грищука ; Пісня про кохання : "Яблука доспіли, яблука
червоні..." / сл. М. Рильського ; Спогад : "Відгриміли бої..." / сл. В. Семеновського.
— Суров'як Р. Сповідь : "Краю мій чудовий..." / сл. П. Філіпчука.

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого
та сольного співу із супроводом і без нього
100. Вовк М. О. Україна сивим птахом : [авт. пісні, оброб. пісень ін. авт. та
укр. нар. пісень] / Микола Вовк. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. — 222 с. :
портр. ; 20 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-920-026-6. — [2015-139 Н]
Зміст: Вовк М. Із-за лісу, з-за туману ; Ой по горі роман цвіте ; Ой стрічечка до
стрічечки / сл. Т. Шевченка ; Доборолися : "… Добалакались!.." ; Чуєш, роде мій :
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"… мій ріднесенький..." / сл. Л. Костенко ; Коляда : "Знов над нами зблиснув меч
Дамокла..." ; Молитва : "Отче наш, ми люди на Майдані..." / сл. Д. Павличка ; Ave
Maria : "Чуєте, чуєте, пані Маріє?.." ; Бісові музики : "Чи то грають музиченьки..." /
сл. Г. Булаха ; Ой гора Чернеча : "Коли у серці защеміло і вже розради не знайду..." ;
Небесні соколята : "Сини, синочки, мужні соколята..." ; Мала батьківщина :
"У кожного свій милий рай..." ; Не зови мене братом, москалю ; Моє чарівне, лагідне
село : "В долині понад річкою в'юнкою..." / сл. І. Нерубайського ; Україна сивим
птахом : "Чорний туман обляга мою землю укотре..." ; Я тебе додому не чекаю :
"Сину, ти давно не був у мене..." ; Розчешіть, мамо, коси / сл. Л. Солончук ; Земле
Тараса : "… ти сила й окраса..." / сл. М. Солончука ; Лети, лети, моя пташино ;
Рушники : "Гріють серце моє рушники..." ; Зупини коня, козаче : "У поході до міста
Берестечка..." ; Наш Шаулинський батальйон : "Там, де Тікич біжить хвацько..." /
сл. А. Поліщука ; Кіборгам : "День і ніч..." / сл. В. Гордєєва ; Два поля : "Є два поля,
є два поля у морі людському..." / сл. А. Коваленка ; Осанна моїм Тальянкам : "Які б
світи не вабили далекі..." / сл. С. Тихолоза ; Ми українці : "Ми люди щирі від серпа і
рала..." / сл. Т. Шовкової ; Колискова : "Колисає мати сина..." / сл. В. Седеня ; Як
пішла я до куми : "… сито позичати..." / сл. О. Антоновича ; Я люблю це село :
"Простелилося село моє понад скелястою річкою..." / сл. В. Запорожця ; Вишнопіль :
"Сіл чимало є на всій землі..." / сл. М. Дульської ; Весна в селі : "На простори краю
рідного..." / сл. А. Сологуб ; Знов прийшла весна : "На крилах Ангел нам несе
весну..." / сл. І. Олексієнко ; Хвала НПК : "Коханню й зорям слава гомінка..." ; Пісня
про НПК : "У давню пору мезозою..." / сл. Е. Дегодюка ; Біля лісу на горбочку /
сл. В. Приза ; Мій краю єдиний : "… моя Батьківщина..." / сл. Ф. Пилипенка ; Обробки для нар. хору пісень інших авторів: Вербицький М. Ще не вмерла Україна :
"Ще не вмерла України ні слава ні воля..." / сл. П. Чубинського. — Столярська Л.
Материнський заповіт : "Народила в муках сина молодая Катерина..." / сл. А. Поліщука. — Шуляк Л. Трипілля : "Із Трипілля глибин запах рідного хліба..." ;
А калина червона : "Посадила калину люба ненька моя..." / сл. А. Поліщука. —
Кас'яненко С. Шевченківські краї : "Ой Шевченківських країв передзвони..." /
сл. авт. — Пашкевич А. Моє село : "Воно в мені не відболіло..." / сл. М. Томенка. —
Якубовський І. Кому кавунчик, кому кавуниця : "Чи то іде дощик?.." ; Весільна :
"Що ж то, люди, на вулиці скоїлося, сталось?.." / сл. Л. Федорука. — Солончук Л.
Ой лебідко / сл. авт. — Горбенко Л. Ой вербо, ой вербо! / сл. авт. — Смолявський Л.
Тальнівщино моя : "Тальнівщина моя це село і поля..." / сл. Н. Панової. — Укр. нар.
пісні в оброб. для хору: Ой літа орел : "… літа сизий..." / сл. Т. Шевченка ; Максим
козак Залізняк : "… козак з Запорожжя..." ; Бог Предвічний : "… народився..." :
колядка ; Ой хто Миколая любить? : колядка ; У неділю рано-спозаранку ; Діброво
зелена : "… озовись до мене..." ; Благослови, земле ; Жінка мужа продала : "Зібралася
громада..." ; Ой там на горі : "… ой там на крутій..." ; Ой козаче, куди йдеш? ;
Вулицею йшла ; А в нас завтра свадьба буде ; Не женися, синку ; Василиха ; Край
села є хатина : Розкрасуня Катерина : "… в нас була..." ; Козак з дівчиною гуляв по
діброві ; Була на риночку : "Ой п'яна я, п'яна..." ; Їхали козаки до села : "Сонце
низенько клонить..." ; Пшениченьку жала : "… кукіль вибирала..." ; Ой ти, роде наш
красивий ; Не ходи, козаче : "… понад берегами..." ; Летить голубчик : "… сизокриленький..." ; Ой ти, дубе, дубе ; Візьму я відеречка ; Виряджала мати сина : "… та
й на косовицю..." ; Кидай, Ваня, жінку : "… а я чоловіка..." ; Світи, світи, місяцю :
"… гей..." ; Як приїхав милий із дороги ; На вулицю прибиралась ; Ой дівчина
Уляна : "… Гей!.." ; Як Микита воли мав ; Кличуть мене у приданочки ; Діжду
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вечорочка : "… та й вийду в садочок..." ; Ой з-за гір, з-за гір : "… вилітав сокіл..." ;
А вже чужі жони : "… прядиво сіють..." ; Чоловіче Гордію ; Ой ніченька : "… ой
темная..." ; По садочку ходжу : "… коня в руках воджу..." ; Ой ти, діду старенький ;
Гарная молодиця : "Ой чи бачили, чи чули, як то є, як то є...".
101. Голуб надії : вокал. твори для різного складу виконавців із супроводом
(фортепіано, баян) / [упоряд. Колесник Є. Д.]. — Вінниця : Нова Книга, 2014. —
84 с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707505-93-9. — [2014-148 Н]
Зміст: Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України ні
слава, ні воля..." / сл. П. Чубинського ; оброб. Л. Шамро ; Державний гімн України :
"Ще не вмерла України ні слава, ні воля..." / сл. П. Чубинського. — Ой у лузі червона
калина : пісня січових стрільців. — Вишневська Л. Три матусі : "Є у кожної
дитини..." / сл. Л. Полтава ; Зоряна калина : "Говорила мати: "Не забудься, сину..." /
сл. А. Косовського ; Надія, віра і любов : "Три янголи спасають нас..." / сл. авт. —
Попович В. Дівчина-горянка : "Одягну я вишиту сорочку..." / сл. О. Попович ; Земля
солов'їна Тараса : "Слов'янської пісні окраса..." / сл. В. Гетьмана. — Поповичі Н. і В.
Голуб надії : "Два голуби літають в небесах..." / сл. О. Попович. — Янушкевич О.
Веселкова пісня : "За веселковим, за небокраєм..." / сл. М. Ясакової. — Брилін Е.
Мій рідний край : "Ген, біжить у простори ріка..." / сл. В. Герасименка ; З нами
родина : "Серця палають до висот..." ; Козацька родина : "… у світі єдина..." / сл. З. Ружин ; Символи України : "Україно, Україно, земле наша дорога..." / сл. М. Ковалка ;
Марічкина сопілка : "Що ж це вранці у гайочку за музики грають..." / сл. С. Касьяненко. — Філіпенко В. Синові в дорогу / сл. М. Сингаївського. — Білаш О. Криниця мого дитинства : "Кринице мого дитинства, ти дзвониш відерцем рано..." /
сл. Л. Забашти. — Кос-Анатольський А. Україно, матінко моя / сл. Л. Забашти. —
Лисенко М. Боже великий, єдиний : "… нам Україну храни...".
102. Друзенко Л. Между вечным и временным : нот. сб. : [учеб. пособие] /
Людмила Друзенко. — Одесса : Жаботинский Е. Н., 2014. — 48 с. : портр. ; 30 см. —
Часть текста укр. — 1 000 экз. — ISMN 979-0-9007041-4-6. — [2014-173 Н]
Содерж.: Друзенко Л. Он воскрес! : "Пришел страдать!.." ; Как велик ты,
святый боже ; Молитва матери : "Господь, призри светлым лицом своим..." / сл. авт. ;
Тайна Рождества : "Возрожденье слов..." ; Рождественская картинка : "Тихий свет
струится над ночной землей..." ; Рождество : "Если в мире нет мира..." / сл. авт. и
А. Кужеевой ; Над Вифлеемом : "… тихо опустился..." / сл. В. Борушко ; На Рождество :
"… не нужно громких фраз..." ; Рождество Иисуса Христа / сл. С. Свистуна ; С днем
бракосочетания : "Может странным показаться это..." / сл. О. Аксютик ; Свадебная :
"Этот день почти совсем обычный..." ; На свадьбу : "У вас теперь одна дорога..." /
сл. О. Аксютина ; Научи любить : "Научи меня любить..." ; Божьей милостью : "Со
Всемогущим встретиться однажды..." ; Позови меня ; Кто верит : "На облаке
спустится прямо с небес..." / сл. Л. Васениной ; Я жду тебя : "Дитя мое, я ведь твой
создатель..." / сл. Л. Логовской ; Между вечным и временным / сл. В. Зыбкина ;
В яслях — неземная любовь : "Я опять направляю свой взгляд в Вифлеем..." ;
Крылья веры : "Крыльев бог мне не дал. Разве может случиться..." / авт. не указ. ;
Услышь, господи : псалом 5 ; Благослови, душа моя, господа ; Колядка : "Ангели в
славі сьогодні співають...".
103. Лукін О. П. Вокальні твори : зб. вокал.-хор. творів / О. Лукін. — Вінниця :
Розвиток, 2015. — 48 с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-707531-05-1. —
[2015-052 Н]
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Зміст: Лукін О. Пісня про кохання : "Яблука доспілі..." / сл. М. Рильського ;
Криниченька : "Розкажи мені, криничко..." ; Меланхолія : "Пахне яблуками осінь..." /
сл. Г. Ісаєнко ; Ти не забудь мене : "Коли вітри тепло несуть..." / сл. Б. Грищука ; Їхав
хлопець понад Бугом / сл. В. Семеновського ; Рушничок : "Буйний хміль у чистім
полі..." / сл. Ф. Любченко ; Журавли : "Только там, где движутся светила..." : песняреквием / сл. М. Заболоцького ; Белолистка : "Возле речки деревце..." / сл. Х. Беретаря ; Да сбудется любовь! / сл. Р. Рождественського : для голосу з фп. ;
В пылающем гетто : для хору та малого барабану в супроводі фп. ; сл. Т. Сумманєн.
104. Профіль вітру : пісні, романси, хори / [сл.] Василь Куйбіда. — Київ :
Юніверс, 2014. — 119 с. : портр. ; 25 см. — ISBN 978-617-7249-02-2 (у паліт.). —
[2015-010 Н]
Зміст: Дяк О. Лист у минуле : "Пишу тобі з минулого листа..." ; Молитва за
нас : "Темнішають обличчя...". — Кукурудза Т. Я до тебе вітром прилечу —
Куценко М. Я до тебе вітром прилечу — Янівський Б.-Ю. Ох, звідки вітер ; Про
печаль мою хто розкаже ; Це я, свята любове, я ; Синові : "Ти в світ оцей прийшов
німим і кволим...". — Нікітчин Т. Благоговіння : "Я тобі молюся — не іконі..." ;
Вернись, любове : "Рука в руці, із уст ні слова..." ; Вірю : "Смутніють дерева..." ;
Дівоча : "Ох, звідки вітер..." ; Парубоча : "Дрімає вересень прозорий..." ; І тільки :
"Дай зігріти замерзлу душу..." ; Карі очі : "Про печаль мою хто розкаже..." ;
Молитва : "Це я, мій господи, це я!.." ; Самотність : "Пусті долоні і холодні..." ;
Я хотів би небом стати : "Роз'ятрилася рана..." ; Дитинство : "Якось дитинство в дім
наш увійшло..." ; Дощі : "Потонули в імлі всі вогні-блукачі..." ; Квіти на вікні :
"У шибку стука вересень грайливо..." ; Контрасти : "Я вінок сплету із жалю..." ; Не
збагну : "Чия рука — я не збагну..." ; Осіння елегія : "Покірний профіль печалі
вітру..." ; Осінь : "… жовтим листом укрива дороги..." ; Пробачте, матусю : "На
порозі мати, згорблена і сива...". — Бабинський Я. Осіннє : "В осінній мерехтливій
жовтизні...". — Кушнір М. Кетяги калини : "Схиляє вітер кетяги калини..." ; Ой
журе мій : "Гукаю журавлю: "Не повернись"..." ; Гей, осідлайте прудкого коня :
"Сонце у тім'я, дощі у лице...". — Майчик І. Буря : "У вишині приблуда-грім
гуркоче..." ; Експромт : "Розгубивши ноти й рими..." ; Прелюд : "Чия рука — я не
збагну...". — Половинко С. Погоня : "Гей, осідлайте прудкого коня...". /
сл. В. Куйбіди.
105. Фролов С. В. У матери моей... : песни, ансамбли, хоры / Сергей Фролов ;
под ред. И. П. Заболотного. — Сумы : Мрія-1, 2015. — 107 с. : портр. ; 27 см. —
Часть текста укр. — 300 экз. — ISBN 978-966-566-618-9. — [2015-114 Н]
Содерж.: У матери моей : "… и травы выше..." ; Березка : "Из сердца боль не
выброшу..." ; Провинциальный городок : "Валуйки — город мой небольшой..." ;
Дума про козака : "Козаче, рідний брате..." ; Роговатое : "Село есть большое,
богатое..." ; Вербиченька : "Доле моя..." ; Из цикла "Птицы России": Майское утро :
"Начинается радость с зари..." ; Не исчезают в жизни чудеса ; Галки : "Только чуть
подтаяли..." ; Кукушечка : "С теплом опушечки..." ; Чижик : "В доме безделья..." ;
Дятел : "Всем знакомая картина..." ; Коноплянки : "На опушке, на полянке..." ;
Речной сверчок : "Если сердце счастья хочет..." ; Зяблики : "Прибежали во дворы..." /
муз. и сл. В. Щиголева ; Журавли : "Кажется, здесь только вчера вьюги мели..." /
сл. В. Щиголева ; Гимн родному городу ; Родная Белгородщина : "Рудный край...
Лесостепь... Белогорие..." / сл. В. Молчанова ; Дума о Прохоровском поле : "Что ж
ты, полюшко, затуманилось..." / сл. Т. Ладзынь ; Баллада о возвращении : "Шел
солдат из войны много лет..." / сл. В. Герасимова ; Не один : "На Майдан поїхав
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син..." / сл. Л. Браташ ; Кто-то в лесе плачет... ; Куковала кукушечка... ; Травка ты,
муравка ; Ветер дует со горы... ; Былина : "Утушка в берегах крякала..." / сл. нар. ;
Зоренька : "Купалась зоренька..." / сл. В. Попова ; Закат лета : "Лето быстро
возвестило свой закат..." ; К памяти... : "Да мирен будет их покой..." / сл. Р. Горевича ; Не играй с огнем : "Отгорел неба край, отцвела заря..." / сл. В. Татаринова ;
Деревенька юности : "Даль реки туманится..." / сл. А. Кепова ; Віра : "Любов дотліла
попелом вчорашнім..." / сл. О. Пономаренко ; А сердце девичье : "Весною в белое
сады оденутся..." / сл. В. Семерина ; Что же ты грустишь, подруженька : "Что ты
тускнешь, звездочка..." / сл. М. Матусовского ; Гармони : "На Руси никогда..." /
сл. А. Мельникова ; Песня об иве : "Над рекой широкой..." / сл. Н. Карпеко ;
Старинный напев : "Холодна вода серо-сизая..." / сл. И. Желениной ; Метелица :
"Раскинется, расстелется..." / сл. В. Татаринова, В. Семерина ; Хор : из кантаты
"Плач Ярославны в Путивле" : "Храм твой всечестный..." ; Ой на Івана : "… ой на
Купала..." / сл. Л. Кархової.
106. Червеняк А. А. На Говерлі сонце сходить : зб. пісень / Андрій Червеняк.
— Ужгород : Ліра, 2014. — 60, [1] с. ; 29 см. — 100 пр. — ISМN 979-0-707514-12-2.
— [2014-191 Н]
Зміст: Червеняк А. На Говерлі сонце сходить : "На Говерлу нині, друзі, разом
їдемо..." ; Красне Поле : "Колоситься Красне Поле..." : (коломийки) ; В долині трьох
річок... : "Іршавка, Сонявка матінку-Боржаву..." ; Шкільний бал... : "Ніч ходила
млаками... Пахли коси маками..." ; Ой на горі кырниченька : "… явўр на долині..." ;
Я за правдою поїду на Майдан : "Щоб розвіяти непевності туман..." / сл. В. Кобаля ;
Моя соборна Україно ; В музеї Петра Скунця : "Я тут стою, і щось мене болить..." /
сл. І. Гармасій ; Я — Всесвіт : "Я — Всесвіту маленька частка..." ; Мамині очі :
"Мамо, ти голубко моя сива..." / сл. М. Пак-Салай ; Лицар духу : "Ми — українці
буквою і духом..." / сл. М. Рішка ; Стежечка : "Отсе тая стежечка..." / сл. І. Франка ;
Милішим стане світ : "У кожної пори людського віку..." / сл. Ю. Мегели ; Пісня про
кохання : "Лебедем крилатим я хотів би стати..." / сл. Т. Лащо ; Вірність : "Тихо над
річкою. Промінь купається..." ; Чари : "Мене чарує сонечко весняне..." ; Попенкова
пісня : "То не сурми засурмили..." ; Напровесні : "Йду полями чистими..." / сл. В. Габорця ; Я кохаю тебе / сл. М. Жука ; Долина під Хустом : "… відома усім..." /
сл. І. Тегзи ; Падолист : "А осінь тче рясні килими..." / сл. О. Пекар ; Файна я : "Я —
проста людина..." / сл. Ю. Шипа ; Дівчина чорноброва /сл. С. Воробкевича ; Пісня
про ніжність : "Із серця боюся виймати..." ; Там, де гуляє десь воля / сл. Н. Гумен ;
У долонях гір зелених / сл. М. Гнатюка ; Літо смерекове : "Гасло у Карпатах..." /
сл. В. Густі ; Благословення : "Як рушаєш, сину, у світи далекі..." / сл. С. Сороки ;
Мій перший вірш : "… написаний в окопі..." / сл. Л. Костенко ; Копашново, село у
серці гір / сл. О. Тимофієвої ; Чи троїста десь заграє / сл. П. Куртанича ; Ода
торгівлі : "У торгівлі прожить неможливо..." / сл. А. Жйукової.
107. Янушкевич О. М. Величайся, родинонько, у піснях : зб. вокал. творів /
Ольга Янушкевич ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл.
центр нар. творчості. — Вінниця : Каштелянов О. І., 2013. — 55, [1] с. : іл. ; 29 см. —
1 000 пр. — ІSBN 978-966-2073-19-5. — [2014-169 Н]
Зміст: Янушкевич О. Величайся, родинонько, у піснях : "Постелю я вишивану
скатертину..." ; Моїм батькам : "Зацвіли черешні біля хати..." / сл. Ж. Дмитренко ;
Молитва матері : "Пречиста Діво, о, Матір Божа..." ; За тим садом : "… та й за
млином жито половіє..." ; Дівочі мрії : "… за вітром віють..." ; Прийди, любий : "Тече
річенька вузенька..." ; Козацька : "Ми йдемо козацькими шляхами..." / сл. М. Ясакової ; Ой прилетіли два голубочки / сл. М. Ясакової ; аранж. М. Юхновського ;
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Любисток : "Палахкотить далекий обрій променисто..." ; Материнська мова : "Мову
України..." / сл. Н. Погребняк ; Спориш-трава : "Як тільки травень сонячність
розбризкає..." / сл. Л. Федорука ; Сумно, сумно серед неба / сл. Т. Шевченка ; Із
другом, із Тарасом : "На диво, я частенько літаю уві сні..." / сл. О. Вітенко ; Пливе
лебідь до лебідки / сл. Н. Шаварської ; Різдво : "Дванадцять страв сьогодні на
столі..." / сл. В. Крищенка ; Незвичайні ці новини : "Добрий вечір, щедрий вечір..." :
(щедрівка) / сл. А. Гавришко-Бабічевої ; Дай, Боже, щастя : "Живіть, допоки
живеться..." / сл. О. Дунської ; Вже весна іде : (веснянка) / сл. нар.

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
108. Вправи-розспівки для розвитку музичного слуху дітей в процесі
вокально-хорового виховання : [метод. рек. / авт. і упоряд.] Зеленецька І. О. —
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка (Сисин О. В.), 2015. — 195 с. :
портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 194 (33 назви) та в підрядк. прим. — ISNM 978-617539-204-1. — [2015-080 Н]
109. Іваник Н. М. Духовні піснеспіви українською мовою : навч. посіб. для
студентів ВНЗ / Наталія Іваник ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т [та ін.]. — Вид. 2-ге й
допов. — Рівне : Лапсюк В. А., 2014. — 387 с. : іл. ; 29 см. — У надзаг. також: Ін-т
мистецтв, Каф. хор. диригування, Укр. православ. церква, Київ. патріархат, Рівнен.
єпархія. — Бібліогр.: с. 383 (14 назв). — 550 пр. — ISBN 978-617-7058-31-0. —
[2015-044 Н]
110. Кимлик О. П. Віночок : муз. хрестоматія : [зб. пісень для дітей 2—9 років] /
Оксана Кимлик. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 107 с. : іл., портр. ; 30 см. —
ISBN 979-0-707533-02-4. — [2015-126 Н]
111. Кисла С. В. Методичні рекомендації з постановки голосу : для студентів
ВНЗ I—IV рівнів акредитації / С. Кисла. — Глухів (Сум. обл.) : Глухів. НПУ
ім. О. Довженка, 2014. — 67 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — [2015-104 Н]
112. Козаченко А. В. Камерно-вокальна лірика в класі концертмейстерства :
навч.-метод. посіб. для студентів мистец. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації /
Аліна Козаченко ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України, ім. П. І. Чайковського. — Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. — 341, [1] с. : іл., портр. ;
30 см. — 100-річчю від дня засн. Нац. муз. акад. України, ім. П. І. Чайковського присвяч. — Бібліогр.: с. 316—176 та в кінці ст. — 500 пр. — ISBN 978-966-7357-49-8. —
[2015-067 Н]
113. Павленко І. Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства :
навч. посіб. для студентів муз.-фольклорист. і філол. спец. [ВНЗ] / І. Я. Павленко ;
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — 319 с., [2] арк. іл. :
табл., портр. ; 30 см. — Бібліогр. в кінці ст. та підрядк. прим. — Алф. покажч. пісень:
с. 297—308. — Покажч. пісень за жанрами: с. 309—319. — 150 пр. — ISBN 978-966439-685-8 (у паліт.). — [2015-137 Н]
114. 100 пісень народів світу для співака-початківця : навч.-метод. посіб. /
[упоряд.: Чекан К. С. та ін.]. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 158 с. ; 29 см. — Текст
укр., рос. — 300 пр. — ISNM 979-0-9007105-3-6. — [2015-079 Н]

2.7 Збірники творів для дитячого співу.
Шкільні хори. Пісні для дітей
115. Більчик В. Провесінь : пісні для дітей на вірші Валентини Лисюк : [для
співу без супроводу / муз. В. Більчика]. — Луцьк : Надстир'я, 2014. — 31 с. ; 29 см.
— Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 100 пр. — ІSMN 979-0-9007102-3-9. —
[2014-174 Н]
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Зміст: Більчик В. Осінь : "На березі листячко..." ; Літечко : "… тепленьке..." ;
Рибалка : "До схід сонця я за балку..." ; Забудько : "Я поїду з татом..." ; Бруднуля :
"Як я митись не люблю..." ; Дідусь : "Подивіться, який..." ; Їжачок : "Тихо стежкою
спішить..." ; Грибочок : "Оселився богатир..." ; Після дощу : "Я вивчаю у калюжі..." ;
Шубка : "А у мене шубка є..." ; Навпаки : "Я роблю все навпаки..." ; В дитсадку :
"Дім наш любий — дитсадок..." ; Котик : "Є у мене котик..." ; Помічниця :
"Я маленька господиня..." ; Хвороба : "Допізна гуляв учора..." ; Провесінь : "Вербові
котики мені..." ; Новий рік : "Сміємося ми весело й дзвінко..." ; Ялинонька : "В дім
приніс ялинку тато..." ; Вечір : Натомилось сонечко за день... ; Хмаринка : "Ой
хмаринка біла..." ; Біля річки : "Я піду до річечки..." ; Бджілка : "… прилетіла..." ;
Метелик : "Сів метелик, як сонечко..." ; Після сніданку : "Котик Мурчик сів на
ґанку..." ; Гусак : "Шию витягнув гусак..." ; Зоопарк : "В косметичку Аня..." ; Буде
сила : "Земле рідна, ти, як в храмі..." ; Пори року : "Вже весна, як вишня стигла..." /
сл. В. Лисюк.
116. Боднаренко Є. В. Співаночка-весняночка : пісні для дітей дошк. та мол.
шк. віку / Євген Боднаренко. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2015. — 47 с. : іл. ;
20 см. — (Співуча Україна). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-2750-2. — [2015-027 Н]
117. Гребенюк В. Весела дітвора : зб. пісень / музика Володимир Гребенюк ;
слова М. Павленко-Кравченко. — Київ : Задруга, 2013. — 40 с. ; 24 см. — 1 000 пр.
— ISBN 978-966-432-137-9. — [2014-144 Н]
Зміст: Дрібненький дощик : "Ми зібралися гурточком на узбіччі гаю..." ;
Сонячна долина : "Якось по долині..." ; Радість нашої родини : "Ми колисочку
зв'язали..." ; Перестань : "Дощику, дощику перестань..." ; Зима : "Білі мухивеселухи..." ; Диво-звуки : "Задзвеніли диво-звуки..." ; Гица-гица : "Гица-гица-гицагица, кінь везе малого Гриця..." ; Голубе озерце : "Голуба хмаринка впала..." ;
Літечко : "Ходить полем літечко..." ; Лялечка-кивалочка : "Дуже гарну лялечку..." ;
Весела дітвора : "Промінцями по горі сонечко ходило..." ; Муркотлива киця : "Вечір.
Киця щось муркоче..." ; Веснонька : "Сіла веснонька на крила неба сивини..." ;
Жабенятко : "Що це стрибнуло під тин..." ; Сонячний зайчик : "Сонце в синім
вінчику..." ; Щасливий день : "Сонцем сяє в мене личко..." ; Сокирки : "Наливало
соком літо..." ; Казка без кінця : "Запряжемо півня в сани..." ; Україна-ненька : "Є у
нас єдина в світі..." ; Сонечко : "Рано-вранці сонечко..." ; Вишиванка : "Мама вишила
мені..." ; Співаночка : "… родилася..." ; Веселий день : "У ставочку біля гаю..." ;
Дружбі меж немає : "Киця Пуша й кошенята…" ; Чобітки : "Тато доні чобітки..." ;
Весняний хоровод : "Завітала веснонька у садок вночі..." ; Мама-лебідка : "Зойкнули
двері — і за хвилину..." ; Літо : "Ранкові роси оловом..." ; Казкове свято : "Нас
зібралось багато..." ; Сизий ранок : "… росами..." ; Маруся і котусь : "Раз вареничка з
макітри..." ; Не боюся грому : "У дворі гасає дощ..." ; Котилося літечко :
"… берегами..." ; Гопа, гопа, гопчики ; Руденька білка : "Ми ходили по лісочку,
жолуді збирали..." ; Українонька свята : "Я дитина України, вогник погляду її...".
118. Данченко Н. О. Криничка : зб. пісень для дітей : [для голосу з букв.-цифр.
познач. парт. супроводу / муз. і слова] Надія Данченко. — Ніжин (Чернігів. обл.) :
Лисенко М. М., 2014. — 31 с., включ. обкл. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. —
ISBN 978-617-640-164-3. — [2015-059 Н]
Зміст: Данченко Н. Криничка : "Біля річеньки є криниченька..." ; Рідна наша
мова : "Яка прекрасна рідна мова..." ; Моя Батьківщина : "… північна Сумщина..." ;
Фестивальна : "Я не сумую удома одна..." ; Справжня українка : "Кролевецькі
рушники..." ; Човник мрії : "Є в мене човничок, золоте весельце..." ; Здрастуй,
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школо! : "Здрастуй, здрастуй, школо..." ; Сестричка-випускниця : "На зорі, на зорі
заспіва синичка..." ; Малята-барвінчата : "Десь музики грають..." ; Новий велосипед :
"Погляньте, у Гриця..." ; Друзі : "Подружились у дворі..." ; Сонечко : "Сонечку,
сонечку..." ; Ніченька : "В гай зеленесенький..." ; Колисаночка для Каті : "Ходить
котик по кімнаті..." ; Світлий день : "Ніжні першоцвіти..." ; Дощик : "Кап-кап, капкап-кап..." ; Літечко медове ; Лісовичок : "Хатинка чепурненька..." ; Ранок :
"Я прокинусь на світанку..." ; Ходить осінь золота ; Осіннє свято : "Вже красуня
золота..." ; Святий Миколай : "Як настане темна нічка..." ; Рік новий : "За вікном, за
вікном падають сніжинки..." ; Зима-метелиця : "Сипле снігом звідусіль..." / сл. авт.
119. Дьяконенко Л. Дитячі пісні / Лариса Дьяконенко. — Ніжин (Чернігів.
обл.) : Лисенко М. М., 2015. — 38 с. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007070-2-4.
— [2015-151 Н]
Зміст: Ну й танок! : "На галяві під сосною..." / сл. В. Лучука ; Лягушонокпевец : "Петь учился лягушонок..." ; Ёжик : "Я принёс ежа домой..." / сл. З. Боровик ;
Мурмурнявська мова : "Я цікаву мову знаю..." ; Веселенька планета : "Між зірками,
не близенько..." / сл. Е. Саталкіної ; Колискова : "Сплять вже бджоли..." /
сл. Г. Талат ; Весела колискова : "Спіть мої дітки — вечір на дворі..." / сл. Т. Сливко ;
Снежная баба : "Мы Снежную бабу слепили с утра..." / сл. Ю. Кушака ; Рушничок :
"Я вишивала рушничок..." / сл. Т. Мезенцева ; Новорічна : "Вже листок календаря
перекинула зима..." ; Добродію, Миколай! : "Під моїми чобітками морозець
тріщіть..." ; Це вічна музика! : "Як тануть звуки навкруги..." ; О, Україно! : "Моя
квітуча Україна..." / сл. Л. Харченко.
120. Качан В. Д. Виглянь, ясне сонечко : пісні для дітей / Василь Качан, Ольга
Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 47 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. —
ISBN 978-966-07-0707-8. — [2015-024 Н]
Зміст: Здрастуй, рідна школо! : "Нову спідничку одягну..." ; Осінь : "… по
садочках походила..." ; Читай книгу : "Що? І де? Коли? І звідки?.." ; Котяче тріо :
"Святковий в тебе, мишко, день..." ; Рукавички : "Сестричка сестричці..." ; Вечеря
для батьків : "Фартушечок одягну я..." ; Здрастуй, зимонько : "Під вікном берізка у
серпанках білих..." ; Іде зима : "Йде у гості вже зима..." ; Прийди до мене, Святий
Миколаю : "Білий сніг..." ; Виглядають діти Миколая : "Миколаю, Святий Миколаю..." ; Небесні гостинці : "Святий Миколай в зимову ніч..." ; Христос народився :
"Яскравий місяць із небес..." ; З Різдвом Христовим : "Засвітилася ясно..." ;
Вифлеємська зірка сяє ; Новий рік ; Святкують Новий рік звірята : "Намітає сніг
лапатий..." ; Пісенька Діда Мороза : "Я вдягнув теплий кожух..." ; Синичка : "За
вікном хурделиця мела..." ; Зі святом, вчителько моя : "Все ожива, весна прийшла..." ;
Виглянь, виглянь, сонечко ; Веселкові писанки : "День для мене незвичайний..." ;
Пісенька-загадка : "Хто я, хто? — скажіть, будь ласка!.." ; В лісовій хатиноньці : "Не
сміти, дитинонько..." ; Соняшник : "Біля тину, біля тину..." ; Ромашечка : "Ще сніг
біліє де-не-де..." ; Полюби свій край, синочку : "Літо-літечко настало..." ; Веселенькі
чобітки : "Червоненькі чобіточки..." ; З днем народження, матусю : "Я для тебе, рідна
нене..." ; Подарунок від матусі : "Всміхалось сонечко ласкаве..." ; Барвистий вінок :
"Дівчинка Оленка..." ; Віншувальна : "Сто літ...".
121. Кошелінська-Мартинюк М. Колискові для малят від святих та ангелят :
[для голосу без супроводу] / Марічка Кошелінська-Мартинюк ; [сл.] Тетяна Зінько.
— Судова Вишня (Львів. обл.) : Скриня (Палинська О. Р.) ; Львів : [б. в.], 2014. —
18, [1] с. : іл. ; 30 см. — На тит. арк. також: Авт. колискових "Мацькова колискова",
"Колискова" о. Ігор Городецький. — На обкл. авт. не зазначено. — 1 000 пр. —
ISBN 978-966-2706-34-5. — [2014-190 Н]
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Зміст: Кошелінська-Мартинюк М. Колискова від Богородиці : "Я беру тебе
на руки..." ; Колискова від Ангела Хоронителя : "Оченята хочуть спати..." ; Моє
найдорожче ; Вже місяць на небі з'явився ; Малесеньке сонечко ; Милий Господи
Ісусе ; Ніч прийшла — і вже час спатки ; Ніч прийшла уже на землю ; Спати час ;
Спи, моє малятко ; Спи, малятко любе ; Лиш прийде до мене Дрімко ; Сонечко на
небі ; Поможи нам, Боже наш : "Як настане темна нічка..." / сл. Т. Зінько ; Мацькова
колискова : "Спи дитятко миле, спи ж ти мій неспокій..." ; Колискова : "Хочу я вам
розказати..." / сл. І. Городецького.
122. Ланцюженко З. Д. Веселі руханки : музичні фізкультхвилинки та
розспівки для дітей / Зоя Ланцюженко, Серафима Школьнік, Тетяна Бесшапошникова. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2015. — 79 с. : іл. ; 20 см. — На обкл.: На
допомогу вчителеві. Початкова школа. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-07-2284-2. —
[2015-001 Н]
123. Лепешко В. Ф. Співучі чорнобривці : пісні для учнів початк. кл. / Володимир Лепешко. — [Вид. 2-ге]. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. — 63, [1] с. :
іл. ; 20 см. — (Співуча Україна). — 1 500 пр. — ISBN 978-966-07-0807-5. —
[2015-026 Н]
124. Мельничук Б. І. Козацького роду : пісні для дітей мол., серед. і ст. віку /
Богдан Мельничук. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 247 с. : іл. ; 20 см. — 200 пр.
— ISBN 978-966-457-257-3. — [2015-073 Н]
Зміст: Злонкевич Я. Ангелику, ангелику : "Є охоронець добрий..." ; Ватра
дружби : "Ми поруч живемо, хоч різна в нас мова..." ; Вишиванка для мами ;
Запізніла сльоза : "Чому так трапляється, важко сказати..." ; Козацька слава : "Вічний
і далекий той козацький шлях..." ; Мамі-емігрантці : "Ті вишні, мамо, що ми вдвох
садили..." ; Матусин день : "Хто дітей найбільше любить..." ; Молитва за сім'ю : "За
маму щиро помолюся..." ; Музика вітру : "Цей світ віддавна створений отак..." ; Нації
цвіт : "Лише трьох наш народ..." ; Не будьмо хохлами! : "Шлях пройшли ми важкий і
тривалий..." ; Оптимістичний реквієм : "Я іду по росі, мов по сльозах сирітських,
вдовиних..." ; Пам'яті Квітки Цісик : "Твій голос — наче сповідь джерела..." ; Пам'яті
Небесної Сотні : "Не птахи то курличуть до нас з висоти..." ; Ромео і Джульєтта
назавжди : "Звичайно, я не з роду Капулетті..." ; Сад пісень : "Привітні очі, усмішки і
квіти..." ; Співуча сім'я : "Мене співати вчила мама..." ; Спорожніла хата : "… тужить
за теплом..." ; Танцюй, моя сорочко! : "Я був іще маленьким..." ; Тернополю :
"Тернополе, легіню мудрий..." / сл. Б. Мельничука, М. Тройчак ; Україні : "Хочу
бути квіткою у твоїм саду..." ; Шкільна домівка : "Доріг на світі знаємо багато...". —
Чорний М. Є охоронець дорий ; Калина : "Споконвіку в нас росте калина..." /
сл. Б. Мельничука, Є. Ваврика ; Материнська печаль : "Село заснуло. Лише мати..." ;
Молодий за духом : "Не малюйте Шевченка старим..." ; Незламний Гаврилюк :
"У цьому краї Сагайдачний..." ; Слова навіщо… : "Називають мене мовчазною..." ;
Тернопілля : "Селились люди здавна на привіллі..." ; У колисці літа : "Літо трави
розколише..." ; Ялинка : "Я дівчинка чемненька...". — Мацьків Л. Балада про рідну
мову : "Тебе вбивали кулями, підступністю, указами..." / сл. Б. Мельничука,
Є. Ваврика ; Пам'яті Квітки Цісик : "Твій голос наче сповідь джерела..." ; Сад
любові : "Для мене сад татусь мій посадив..." ; Татів дарунок : "Я батькових
дарунків...". — Попернацький Л. Балада про рідну мову : "Тебе вбивали кулями,
підступністю, указами..." ; Вставай, Вкраїно! : "Над нами чорний ворон вкотре
кряче..." ; Моя ненька : "В цей світ колись приходить кожен з нас..." ; Свій Тернопіль
бережіть : "Тернополе, легіню мудрий..." / сл. Б. Мельничука, Є. Ваврика. — Сорока В.
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Барви веселки : "Сьогодні гостює..." ; Батьку-отамане : "Здавна в Україні так
ведеться..." ; Вальс однокласників : "Чуєш, однокласнице, я тебе чекаю..." ; Вусатий
барон : "Є в мене друг вусатий..." ; Гриби бувають різні : "Я лісовий король..." ;
Дорожні знаки : "Перш ніж крок ступити..." ; Європривіт : "Усе найкраще в мене..." ;
Козацького роду : "Я козацького роду хлопчина..." ; Котик-муркотик : "Котик
ніченьку не спав..." ; Меблі : "Меблів в нашій хаті..." ; Мій друг — буквар : "Є у мене
мудрий друг..." ; Перший дзвоник : "Грає музика весела..." ; Свято Героїв : "Згадаймо
знаних і незнаних..." ; Синички і горобчики : "Пташкам узимку холодно..." ; Сова :
"У селі живе і в лісі...' ; Співуча сім'я : "Мене співати вчила мама..." ; У гайку :
"Я велика така в дитсадочку..." ; Українське новоріччя : "Ми сьогодні всі
прекрасні..." ; Український вальс : "На престижнім балу..." ; Чотирилапий сторож :
"Не лише подвір'я оце бережу..." ; Щоб здоровим бути : "Наказала мені мама..." ;
Ялинка : "Я дівчинка чемненька...". — Облещук М. Батьку-отамане : "Здавна в
Україні так ведеться..." ; Величальна вчителям : "Кого шануємо найбільш з
дитинства?.." ; Весела сімейка : "У нашому садочку..." ; Дорожні патрулі : "Щоб
порядок на дорогах був..." ; Іграшки — в ряд : "Білочка в дуплі..." ; Канікули : "Ти
пісеньку, наш друже..." ; Квіти на підвіконні : "Усе живе любити треба..." ; Кудлай :
"Підходжу я до хати..." ; Матусині тривоги : "У листя вдягаються крони..." ; Мій
день : "Я тепер читаю краще..." ; Моя сім'я : "Я щаслива дуже..." ; Мурчик : "Маю
довгі вуса..." ; Наталине сонечко : "Відчинила я віконечко..." ; Наталя : "Довкола
натовп вирував..." ; Нескорені : "Не станемо ніколи на коліна..." ; Обід : "Ось ми за
столом..." ; Перший дзвоник : "Грає музика весела..." ; Пісня курчаток : "Мамоквочко, де це ви..." ; Рятівники : "У житті буває всяке..." ; Світанковий вальс :
"Стрічати сонце підемо всі разом..." ; Сонечко : "Ми всі радієм сонечку..." ; Хай
відчую себе козаком : "Вже не раз мені снився сон..." ; Чемний учень : "Вранці був
мороз тріскучий..." ; Чемні та слухняні : "Є діти різні, звісно...". — Пуляк М.
Вишиванка для мами ; Калина : "Споконвіку в нас росте калина..." ; Криниця добра :
"Ця криниця вічна, наче світ..." ; Щоб не зміліло джерело : "Джерела для людини
завжди друзі..." / сл. Б. Мельничука, Є. Ваврика ; Медсестричка : "Королевою бути
не прагнула..." ; Мій друг — буквар : "Є у мене мудрий друг..." ; Шануймо батьків :
"До села, немов на прощу, іду...". — Федірко І. Вишиванка для мами ; Доброта :
"Знову з кленом ніжно поговорю..." ; Спорожніла хата : "… тужить за теплом...". —
Войнарський В. Дорожні патрулі : "Щоб порядок на дорогах був..." ; Молитва за
сім'ю : "За маму щиро помолюся..." ; Моя сім'я : "я щаслива дуже..." ; Пташкам
узимку холодно ; Світанковий вальс : "Стрічати сонце підемо всі разом..." ; Танцюй,
моя сорочко! : "Я був іще маленьким...". — Горішний Я. Зоряний трамвай : "Сказала
місту: "Зачекай"..." ; Козацька слава : "Вічний і далекий той козацький шлях..." ; Сад
пісень : "Привітні очі, усмішки і квіти...". — Галабурда Н. Зоряний трамвай :
"Сказала місту: "Зачекай"..." ; Козацька слава : "Вічний і далекий той козацький
щлях...". — Прохоров В. Калина : "Споконвіку в нас росте калина..." / сл. Б. Мельничука, Є. Ваврика. — Бутенко Л. Калина під снігом : "Виросла калина під моїм
вікном..." / сл. Б. Мельничука, Є. Ваврика. — Шевчук Ю. Оптимістичний реквієм :
"Я іду по росі, мов по сльозах сирітських, вдовиних..." ; Тернополю : "Тернополе,
легіню мудрий..." / сл. Б. Мельничука, М. Тройчак ; Україні : "Хочу бути квіткою у
твоїм саду...". — Пісні до п'єси С. Львівської та Б. Мельничука "Пригоди
Червоної Шапочки": Николайчук І. Пісня Червоної Шапочки : "Я Шапочка
Червона..." ; Своїми зробимо руками : "Спочатку ми маленькі..." ; Пісня Вовка : "Не
всі ще знають малюки..." ; Пісня Чахлика Невмирущого : "Я керувати всім в
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спромозі..." ; Пісня Зайчика : "Сьогодні сірий, непримітний..." ; Пісня Баби Яги :
"Я стара і мудра..." ; Пісня Червоної Шапочки і Хлопчика : "Ніколи не думала, навіть
не снилось..." ; Пісня Бабусі : "Ох, ох, ох..." ; Фінальна пісня : "До побачення, дітки
хороші..." ; Пісні до п'єси С. Львівської та Б. Мельничука "Скарби Довбуша":
Сорока В. Пісня про Карпати : "Гори високі, смереки стрункі..." ; Пісня про Скарби
Довбуша : "Всім нам казковії сняться дива..." ; Пісня Ногоблуда : "У лісі є стежок
багато..." ; Пісня Гірдуха : "Воно, звичайно, всім незвично..." ; Фінальна пісня про
дружбу : "Тільки із друзями можна щасливими стати..." ; Помічниця вірна : "Маю я
подружку...". — Дунець В. Щоб ніхто не старів : "Невже моя бабця старенькою
стане колись?..".
125. Островерхий І. Л. Заспівай веселочко! : пісні для дітей дошк. та мол. шк.
віку / муз. Івана Островерхого ; вірші Володимира Кленца. — Тернопіль : Підруч. і
посіб., 2009. — 63 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-07-0813-6. —
[2015-025 Н]
126. Пастернак М. М. Я вірю в сонце : зб. пісень для дітей та юнацтва /
Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. — 63 с. : портр. ;
27 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007064-5-4. — [2015-043 Н]
Зміст: Рідна мова : "Як-то гарно, любі діти..." ; Не забудь! : "Ще малий, але ж
сміливець..." ; Черепахи : "В понеділок черепахам..." ; Так любімо Україну : "Мамині
ласкаві очі..." / сл. В. Терена ; Метелик під сонцем : "Вдень маленька Ангеліна..." ;
Смішний дідусь : "Я без няні обійдусь..." ; Колискова для онуки : "Спить метелик,
спить зайчатко..." ; Вересневий дзвіночок : "Дзвонить вересень дзвіночком..." ;
Різдвяна ялинка : "Падають сніжинки..." ; Солодкі сни : "Гей, малята, час вже
спати..." / сл. Я. Ткачівського ; Хитрий Василько : "Васильку, ой, Василечку!.." ;
Сьогодні я малюю світ ; Різдвяний вальс : "День зимовий догоря..." ; Живу для тебе :
"Як в перлах, в росах Україна..." / сл. Р. Юзви ; Карпатська похідна : "Карпати, зелені
Карпати..." / сл. М. Кубика ; Світлий день Великодній ; Святий Миколай : "За синіми
за горами..." ; У далекім Вифлеємі ; Колискова : "Спи, дитино, ніч вже скоро
надворі..." ; Земна дорога : "За ворітьми дорога в чисте поле..." / сл. І. Драбчука ;
Калина : "Ламана вітрами, війнами оббита..." / сл. Г. Турелик ; Там, за яворами : "Де
за яворами хвиля степом..." / сл. І. Мірошниченка ; Молодими веснами /
сл. В. Крищенка ; Батькова зоря : "Не дожив до сивини..." / сл. О. Лупія ; Я вірю в
сонце : "Покраяв атом мрійну даль громами..." / сл. Я. Дорошенка ; Присяга Україні :
"Український рідний краю..." / сл. нар.
127. Раевская Е. В. Современные песни и романсы : Давайте споём : для
голоса и фп. / муз. Елены Раевской. — Одесса : Елтон, 2014. — 46 с., [1] с. ил. :
портр. ; 30 см. — 50 экз. — [2015-099 Н]
Содерж.: Листочки дрожат у осинки / сл. Е. Соломбальской ; Мы спешим
сегодня в школу : "На стене часы у нас..." / сл. Д. Хармса ; Берёзка : "Одинокая
березка загрустила..." / сл. А. Гетьман ; Как бы мне назвать щенка ; Трудный выбор :
"Решили музыке учить родители меня..." ; Первая октава : "Раз, два, три, четыре,
пять..." / сл. Л. Слуцкой ; Лебедь : "Белым лебедем стать никому еще не было
просто..." / сл. Л. Максимчук ; Семья : "Очень..." / сл. Г. Сапгира ; Жил-был кот по
кличке Жора / сл. О. Киевской.
128. Співаник спільнот "Віри і світла" в Україні : [для співу без супроводу]. —
Львів : Колесо (Гижа О. І.), 2015. — 202 с. : іл. ; 21 см. — Частина тексту пол. —
1 500 пр. — ISBN 978-966-2527-39-1. — [2015-166 Н]
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129. Співуча веселка для дітей : укр. нар. пісні з нотами : [для співу без
супроводу] / упоряд. та передм. М. А. Жмурій. — Київ : Криниця, 2015. — 159 с. :
іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 153 (20 назв). — Випущено на замовлення Держ.
ком. телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р.
— 1 500 пр. — ISBN 978-966-2434-25-5 (у паліт.). — [2015-144 Н]
130. Шевченко Н. М. Різдво Христове. Від А до Я : сценарії / Наталія
Шевченко ; [сл.] Віра Паронова. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2015. —
13, [2] с. : іл. ; 21 см. — ISBN 978-966-10-4092-1. — [2015-002 Н]

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
131. Соколов К. М. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста :
навч. посіб. / Костянтин Соколов ; ред.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; Дрогобиц.
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 35 с. ;
30 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7235-32-2. — [2015-035 Н]

3.1 Твори для оркестру
132. Ґіна Ю. М. Оркестрові твори : навч. посіб. до курсу "Оркестр. кл." / Юрій
Ґіна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Партитура. — Чернівці : Чернівец.
нац. ун-т, 2014. — 171 с. : іл., портр. ; 29 см. — На 4-й с. обкл. авт.: Юрій (Георгій)
Миколайович Ґіна. — 100 пр. — [2014-178 Н]
Зміст: Розд. 1 : Оркестр народних інструментів: Гіна Ю. Варіації на тему
укр. нар. пісні "Ой, дівчино шумить гай" ; Дві концертні п'єси на молдавські теми :
(для акордеона з орк.) ; Буковинські наспіви ; Розд. 2 : Камерний оркестр: Гіна Ю.
Святкові танці ; Утрата ; Гора ; Садагурська полька ; Попурі з популярних творів ;
Рапсодія : "Рідне наше, найдорожче". — Тартіні Дж. Варіації на тему Кореллі /
перекл. та ред. Ю. Гіни ; Розд. 3 : Симфонічний оркестр: Гіна Ю. Буковинська
пісня / орк. Л. Затуловського ; Розд. 4 : Оркестр духових інструментів: Гіна Ю.
Версія маршу 41-го регіменту (полку) ; 2. Марш пам'яті полеглих буковинців 41-го регіменту / орк. Б. Ганіна.

3.1.1 Симфонічний оркестр
3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми
133. Вербицький М. М. (1815—1870). Вибрані твори : мультимедійний проект
до 200-річчя від дня народж. / Михайло Вербицький ; [упоряд.: Созанський Й. Й.,
Івасюк О. М. передм., с. 5—28, Л. Й. Назар-Шевчук]. — Чернівці : Букрек, 2015. —
335 с. : іл., портр. ; 32 см. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і
радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 року. — 1 000 пр. —
ISBN 978-966-399-689-9 (у паліт.). — [2015-138 Н]
Зміст: Симфонії № 1—10 : партитури.
134. Колодуб Л. М. Симфонії № 9, 10, 11 / Левко Колодуб. — Партитури. —
Київ : Муз. Україна, 2014. — 308, [1] с. : портр. ; 30 см. — (Бібліотека Шевченківського комітету). — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і
радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2014 р. — 1 500 пр. —
ISMN 979-0-707527-47-4 (у паліт.). — [2014-180 Н]
Зміст: Симфонія № 9 : Нові відчуття ; Симфонія № 10 : За ескізами юних літ ;
Симфонія № 11 : Нові береги.
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135. Лятошинський Б. М. (1894—1968). Симфонія № 3 / Борис Лятошинський ; упоряд. В. Сіренко. — Партитура. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 327 с. :
портр. ; 30 см. — (Бібліотека Шевченківського комітету). — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою
"Українська книга" 2015 р. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-56-6 (у паліт.). —
[2015-160 Н]

3.1.1.2 Концерти та інші твори для солістів
з оркестром (партитури)
136. Балема Б. М. Дух протиріччя : концерт для віолончелі, фп. та симф.
оркестру / Богдан Балема. — Партитура. — Хмельницький : Ковальський В. В., 2013.
— 48 с. : портр. ; 30 см. — На 4-й с. обкл.: Лауреат Міжнар. конкурсу молодих
композиторів "Gradus ad Parnassum". — 50 пр. — ISВN 978-966-8776-28-1. —
[2015-054 Н]
137. Шехместер В. М. Концерт для скрипки з оркестром : [переклад. авт. для
скрипки і фп.] / Віталій Шехместер. — Вид. 2-ге, допов. — Львів : Каменяр, 2013. —
46 с. : портр. ; 29 см. — Назва обкл. парал. укр., англ. — 100 пр. — ISMN 979-09007014-1-1. — [2015-057 Н]

3.1.1.3 Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії
138. Людкевич С. П. (1879—1979). Танець кістяків : симфоніч. поема /
Станіслав Людкевич ; [запис від комп., оркестровка, вступ. слово М. Корчинський].
— Партитура з клавір. стрічкою. — Львів : Тетюк Т. В., 2014. — 39 с. : портр. ; 35 см.
— Назва обкл. парал. укр., англ. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в підрядк.
прим. вступ. ст. — 150 пр. — ISMN 979-0-9007103-6-9. — [2014-198 Н]

3.1.3 Духовий оркестр
139. Балема М. П. Марші української звитяги : партитури для військ. духових
оркестрів / Микола Балема. — Хмельницький : Заколодний М. І., 2015. — 169, [1] с. :
портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-2597-34-9 (у паліт.). — [2015-170 Н]
Зміст: Козацькому роду нема переводу ; Ми — твої, Вкраїно, козаки! ; На лезі
шаблі наша воля! ; За Київську Русь ; Повстанський марш ; Перемога ; Слава
ветеранів ; Будьмо гонорові! ; Рушник єднання ; Ой на горі там женці жнуть ; Їхали
козаки ; Маруся ; Марш прикордонників ; Прикордонні війська ; Слава синам
України! ; Вставай, Україно!
140. Травкін В. М. Весна кохання : п'єса для духового оркестру / В. М. Травкін. — Партитура. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — [71] с. : портр. ;
29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007113-2-8. — [2015-097 Н]

3.1.4 Оркестр народних інструментів
141. Губар М. Г. Хрестоматія з оркестрового класу : навч. посіб. [для студентів
ВНЗ] / Микола Губар. — Київ : Основа, 2015. — 79, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. —
[2015-090 Н]
142. Охманюк В. Ф. Оркестровий клас : навч.-метод. посіб. / Віталій Охманюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. —
193 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-90007105-4-3. — [2015-171 Н]
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Зміст: Українські народні мелодії ; Весільна полька з Серафинець ; Гоп-га-гов.
— Захарченко В. Вітре буйний, вітре буйний ... — Попадюк В. Українська полька.
143. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навч. посіб. Вип. 2 / ред.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; Дрогобиц. держ.
пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів.обл.) : Посвіт, 2014. — 124, [1] с. ;
29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 300 пр. — ISBN 978-617-7235-30-8.
— [2015-034 Н]
Зміст: Дербенко Є. Незабутні мелодії : Старий баян / інструм. С. Максимова.
— Олексів Я. У настрої джазу. — Шлюбик В. Мелодії душі.
144. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навч. посіб. / ред.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; В. Гамар ; Дрогобиц.
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) :
Посвіт, 2015. — 75, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. — [2015-106 Н]
Зміст: Дубосарський Б. Вівальдіана. Ч. 1 / інструм. В. Гамара. — Глєбов Е.
Адажіо : з балету "Маленький принц" / інструм. В. Гамара. — П'яцолла А. Oblivion /
інструм. В. Гамара — Дутчак В. Полька : "Молодичка" / аранж. В. Гамара.
145. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів : навч. посіб. / ред.-упоряд.: А. Душний, В. Шафета ; С. Максимов ; Дрогобиц.
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) :
Посвіт, 2015. — 107, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — [2015-172 Н]
Зміст: Зубицький І. Присвячення Астору П'яцоллі. — Косма Ж. Опавшие
листья. — Циганська рапсодія / інструм. С. Максимова.
146. Шумський М. О. Хрестоматія з оркестрового класу : навч. посіб. [для
студентів ВНЗ] / М. О. Шумський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин
(Чернігів. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. — 381 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978617-527-091-2. — [2015-091 Н]

3.2 Твори для інструментального ансамблю
147. Барвінський В. О. (1888—1963). Тріо ля мінор для скрипки, віолончелі та
фортепіано = Piano trio in a minor for violin, cello and piano / Василь Барвінський. —
Львів : Гижа О. І., 2014. — 80 с. : портр. ; 32 см + дод. для віолончелі (14 с.) + дод.
для скрипки (16 с.). — Частина тексту парал. укр., пол., англ. — 200 пр. —
ISMN 979-0-9007114-0-3. — [2015-177 Н]
148. Кравецька Н. Ю. Грайте із задоволенням! : твори вітчизн. та зарубіж.
композиторів у перекладі та аранжув. для інструмент. ансамблів різного складу :
(з репертуару шк. естет. виховання) / [Кравецька Н. Ю., Баранов В. С.] ; Упр.
культури і туризму Харків. облдержадмін., Обл. навч.-метод. центр підвищ.
кваліфікації працівників культосвіт. закл. — Харків : Діса плюс : Київ : Наук.-метод.
центр, 2015. — 100, [1] с., включ. обкл. ; 30 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк.
— 500 пр. — ISBN 978-617-7064-76-2. — [2015-168 Н]
Зміст: Беркович Й. Веселий танок / аранж. Н. Кравецької. — Луканюк С.
Полька / аранж. Н. Кравецької. — Петховській В. Чарльстон / ред. А. Вербицької,
Н. Кравецької. — Фучаджи Л. Галоп : з "Дитячої сюїти" / ред. А. Вербицької,
Н. Кравецької, А.Зозулі. — Поплавський М. Полонез / аранж. Л. Донника ; ред.
А. Вербицької, Н. Кравецької. — Рамо Ж. Ф. Гавот / аранж. Л. Донника ; ред.
А. Вербицької, О. Зозулі. — Купер Г. Тарантела / аранж. Л. Донника Л., Н. Кравецької, В. Баранова ; ред. М. Маркузової. — Клебанов Д. Колискова негреня / ред.
Н. Досужої. — Гайденко І. Арія / ред. Н. Кравецької. — Кос-Анатольський А.
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Солов'їний романс / ред. Н. Досужої, В. Баранова. — Дубосарський Б. Батута /
аранж. Л. Донника ; ред. А. Вербицької, Н. Кравецької. — Дробязгіна А. Луна-парк /
ред. Н. Кравецької, Д. Лай. — Шукайло Л. Карусель / ред. Ю. Полєсного. —
Літвінов О. Беперервний рух / ред. Л. Донника. — Медведковський Е. Гаммаджаз / ред. Н. Кравецької, Н. Досужої. — Юманс В. Чай у двох / аранж. А. Скіртенка ; ред. Н. Кравецької, О. Ходоровської. — Кларк Х. Таємнича незнайомка / аранж.
Л. Донника ; ред. Н. Досужої, Т. Маркузової. — Гаврилін В. Капріччіо / аранж.
Л. Донника ; ред. Н. Кравецької, Н. Досужої. — Народні пісні: Заслужський хліб
добрий / оброб. В. Косенка ; аранж. Л. Донника ; ред. Н. Кравецької, В. Баранова ;
Румунська пісня та чардаш / оброб. П. Кулікової ; аранж. Л. Донника, Н. Кравецької,
В. Баранова.
149. Скачкова Г. І. Гармонія дитячих сердець : [навч.-метод. посіб. для керівників інструмент. анс. серед. та ст. кл. початк. спеціаліз. мистец. навч. закл.] :
твори з репертуару інструмент. ансамблю "Гармонія" Кіровоград. муз. шк. № 2
ім. Ю. С. Мейтуса. В. Кальнауз "Українська кадриль" / Г. І. Ніколенко Л. І. Скачкова.
— Партитури. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 30, [1] с., включ. обкл. : іл. ;
21х30 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 30 (3 назви). — 30 пр. —
ISBN 978-966-189-365-7. — [2015-127 Н]
Зміст: Кальнауз В. Українська кадриль / аранж. для анс. Г. Скачкової і
Л. Ніколенко.

3.2.5 Ансамблі духових інструментів без фортепіано
150. Фіськов Я. В. Від бароко до сучасності : для ансамблю дерев'яних
духових інструментів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Фіськов Я. В., Фіськова Н. Я. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Партитури. — Вінниця :
Нова Книга, 2015. — 88 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707505-88-5. —
[2015-051 Н]
Зміст: Люллі Ж.-Б. Гавот. — Дакен Л.-К. Ригодон. — Сейшаш К. Менует. —
Марчелло А. Концерт. — Скарлатті А. Фіалки : "Rugiadose, odorose, violette..." :
канцона. — Моцарт В. Концертна арія : "Vado, madove? O Dei!..". — Форе Г.
Метелик та фіалка : "Мотылька умоляет лесная фиалка: "Милый мой!"..." /
сл. В. Гюго ; пер. Л. Глазкової. — Барбіроллі Дж. Концерт на теми А. Кореллі :
Прелюдія, Алеманда, Сарабанда, Гавот, Жига. — Скорик М. Мелодія. — КосАнатольський А. Коли заснули сині гори : "Ніч над Карпатами темнокрилатими..." / сл. авт. — Родрігес Х. Кумпарсіта : танго. — Гершвін Дж. Ляскай в
такт.

3.2.7 Ансамблі народних інструментів
151. Грінченко С. С. Практичний курс ансамблевої гри студента-баяніста :
навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації : Дует / Сергій
Грінченко. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 67 с. : портр. ; 29 см. — [2015-131 Н]
Зміст: Регер М. Мелодія. — Зубицький В. Дивертисмент. — Гайденко А.
Плетеніца : (панорама-коло балкан. слов'ян) ; Над Сеною : (із циклу "Партизанські
таємниці". П'ять вальсів у стилі французьких мюзетів).
152. Грінченко С. С. Практичний курс ансамблевої гри студента-баяніста :
навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації : Квартет / Сергій
Грінченко. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 107 с. : портр. ; 29 см. — [2015-133 Н]
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Зміст: Гайдн Й. Дивертисмент. — Скорик М. Мелодія. — Пєшков С. Аквамарин. — Монті В. Чардаш. — Андерсон Л. Дрібничка / аранж. В.Титаренка. —
Грінченко С. Весняна хора.
153. Грінченко С. С. Практичний курс ансамблевої гри студента-баяніста :
навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації : Тріо / Сергій
Грінченко. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 94 с. : портр. ; 29 см. — [2015-132 Н]
Зміст: Альбіноні Т. Адажіо. — Зубицький В. Toccata-burlesca. — Черніков В.
Старогородська сюїта. — Власов В. Basso ostinato.

3.2.8 Ансамблі змішаного складу. Естрадні ансамблі
154. Кучерук В. Ф. Інструментальний ансамбль : хрестоматія для студентів
вищ. навч. закл. / В. Ф. Кучерук, О. М. Олексюк, Н. П. Кучерук ; Східноєвроп. нац.
ун-т ім. Лесі Українки. — Партитури. — Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. — 146,
[1] с. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 146 (13 назв). — 300 пр. — ISMN М-707501-20-7. —
[2014-152 Н]
Зміст: Твори композиторів-класиків: Гендель Г. Алілуя / інструм. В. Кучерука,
О. Олексюк. — Альбіноні Т. Адажіо / інструм. В. Кучерука, Н. Кучерук. — Віла
Лобос Е. Бразильська Бахіана. Арія : (фрагмент) / інструм. В. Кучерука. — Березовський М. Соната для скрипки та чембало. Ч. 1 / інструм. В. Кучерука, О. Олексюк ;
Колядки: Во Вифлеємі : (укр. колядка) ; Весела новина, браття : (пол. колядка) /
інструм. В. Кучерука. — Кучерук В. Дві українські колядки ; Німецькі різдвяні
мелодії. — Грубер Ф. Тиха ніч / інструм. В. Кучерука ; Популярні мелодії минулих
років: Герваренц Ж. Вічна любов : з к/ф "Тегеран-43" / інструм. Т. Солонінко,
В. Кучерука. — Гершвін Дж. Будьте добрі / інструм. В. Кучерука, Н. Кучерук. —
Піццігоні П. Світло і тіні / інструм. В. Кучерука, О. Олексюк. — Міллер Г. Місячна
серенада : з к/ф "Серенада Сонячної долини" / інструм. В. Кучерука, Н. Кучерук. —
Тамарин Й. Старовинний гобелен / інструм. В. Кучерука, О. Олексюк.

3.2.9 Навчальні та інструктивні видання
для інструментального ансамблю
155. Корейчук М. П. Організація і діяльність інструментального ансамблю : з
досвіду роботи нар. інструмент. ансамблю "Медіатор" Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту :
[навч.-метод. посіб.] / Микола Корейчук, Алла Бондарчук ; Рівнен. держ. гуманітар.
ун-т, Ін-т мистецтв, Рівнен. облдержадмін., Рівнен. обл. центр нар. творчості. —
Рівне : О. Зень, 2014. — 151, [1] с. : іл. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 151 (13 назв). —
300 пр. — ISBN 978-617-601-102-6. — [2014-186 Н]
Зміст: Парафраз на тему укр. нар. пісні "Місяць на небі : джаз-вальс" / конц.
оброб. М. Корейчука. — Корейчук М. Концертино ; Поліська веснянка : "Привіт
тобі, весно, привіт!.." / сл. М. Воньо ; Вербова колиска : "У бруньках в'ється, оживає
листя..." / сл. П. Велесика ; Прогулянка.

3.3 Твори для інструментів соло
3.3.1 Клавішні інструменти
3.3.1.1 Фортепіано
156. Акулян М. Г. Избранные произведения для фортепиано : [для учащихся
дет. муз. шк.] / муз. Марины Акулян. — Одесса : Елтон, 2014. — 20, [1] с. ; 30 см. —
100 экз. — [2015-101 Н]
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Содерж.: Подражание И. С. Баху ; Подражание В. А. Моцарту ; Подражание
Л. Бетховену ; Мальвина и Пьеро : (кукольный танец) ; Сказочка ; Танец : "Кин-дзадза" ; Полет бабочки ; Нотка мимо пролетала, а потом и вся пропала ; Підманула,
підвела : аранж. укр. нар. песни.
157. Граємо етюди : репертуар. зб. для студентів пед. коледжів / [упоряд.:
Зиско В. В., Кикіньова Л. М.] ; Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Луц. пед.
коледж. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 111 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-09007105-2-9. — [2014-149 Н]
Зміст: Розділи: Позиційні послідовності, короткі ліги ; Підготовка до виконання простих мелізмів ; Штрихи. Стакато, легато, нон легато ; Подвійні ноти,
акорди, арпеджіо ; Елементарні поліфонії ; Поєднання різних технічних завдань.
158. Дубик М. В. Альбом № 1 : [зб. творів] / М. Дубик. — Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. — 26 с. : портр. ; 29 см. — Частина тексту парал.:
укр., англ., пол. — 300 пр. — ISBN 978-617-620-168-7. — [2015-122 Н]
Зміст: Леприкони : для органа ; Для фп. : Леприкони : Дзвони ; Пусті бійниці ;
Ліхтар.
159. Зайко М. А. Картини зимової природи та Казкові образи у фортепіанній
музиці : альб. фортеп. звукозображал. п'єс різних авт. і стилів / Мирослава Зайко. —
Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 87 с., [8] арк. іл. : іл. ; 29 см + 2 компакт-диска
(DVD та CD) — Бібліогр.: с. 85 (21 назва). — 800 пр. — ІSBN 978-966-457-217-7. —
[2014-172 Н]
Зміст: Калістратов В. Чарівний годинник ; Баба Яга. — Чайковський П.
Зимовий ранок. — Раков М. Сніжинки. — Дебюссі К. Сніг танцює. — Дваріонас Б.
Ліс у снігу. — Прокоф'єв С. Фея Зими. — Свиридов Г. Чаклун. — Колодуб Ж.
Снігова королева ; Північний Олень. — Гріг Е. Танець ельфів ; Процесія гномів ;
В печері гірського короля. — Шуман Р. Санта Клаус. — Чембержі М. Снігуронька :
із балету "Сон Дрёмович".
160. Карабиць І. Ф. Твори для фортепіано / Іван Карабиць. — Київ : Муз.
Україна, 2014. — 65, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-45-0. —
[2014-151 Н]
Зміст: Варіації ; Прелюдія і токата ; Соната ; Сонатина ; П'ять мініатюр ;
Варіації на тему Б. Лятошинського ; Елегія ; День за днем ; Самотність.
161. Ластовецький М. А. Фортепіанні п'єси для дітей та юнацтва : навч. посіб.
з навч. дисципліни "Основ. муз. інструмент (фортепіано)" / Микола Ластовецький ;
Дрогобиц. держ. муз. училище ім. В. Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло,
2015. — 115 с. ; 29 см. — 400 пр. — [2015-174 Н]
Зміст: Дитячий калейдоскоп: Сонячний ранок ; Бабусина казочка ; Гра в
м'ячик ; Пробач мені мамо ; Дощик накрапає ; Діточка : коломийка ; Про що
розповіла легенда ; Андантино ; Сумний горобчик взимі ; Meditation : (Роздум) ;
Маленькі старовинні вальси (№ 1—3) ; Дві "регтайм-стилізації" : Міні-регтайм ;
Міді-регтайм ; Дві "орієнталії" : Арабеска ; Східна легенда ; Два рондо : Фолькрондо ; Святкове рондо ; Два скерцо : Буфон ; Навздогін ; Дві поеми : Повернення ;
Поема-легенда.
162. Майденберг-Тодорова К. І. Твори для фортепіано / Кіра МайденбергТодорова. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 54, [1] с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. —
ISMN 979-0-707527-49-8. — [2015-041 Н]
Зміст: П'ять загадок за поезією Світлани Зубко: Метелик ; Півень ; Горобець ;
Дзига ; Барабан ; Теплі промені ; Мишеня та Груффало ; Причуда ; Комарине
64

полювання ; Ліричний настрій ; Негреня на пляжі ; Маленькі варіації на тему
"Сіренький козлик" ; Ранкове місто ; Майже детективна історія ; Калейдоскоп ;
Відгомін набату ; Мовчазна розмова ; Хорал та фугато ; Парафраз на хорову обробку
Миколи Леонтовича "Щедрик".
163. Мертке Е. (1833—1895). Шість експромтів на теми українських народних
пісень для фортепіано : навч. посіб. із курсу "Основ. муз. інструмент (фп.)" / Едуард
Мертке ; [ред.-упоряд. та вступ. ст.: О. Німилович, О. Юрош] ; Дрогобиц. держ. пед.
ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 58, [1] с. : іл.,
портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-63-7. —
[2015-116 Н]
Зміст: Експромт № 1—6 ; Імпровізація : тв. 14 № 8.
164. Сов'як Р. П. (1939—2007). Соната для фортепіано ля-мінор : навч. посіб. з
дисципліни "Основ. муз. інструмент (фп.)" / Роман Сов'як ; [ред.-упоряд., вступ. ст.
Л. Філоненко] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів.
обл.) : Посвіт, 2015. — 23 с. : портр. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-62-0.
— [2015-110 Н]
165. Сухощеєва Л. С. Фортепіанна палітра / [муз. та аранж.] Людмила
Сухощеєва. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 56 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0707505-95-3. — [2015-063 Н]
Зміст: Обробки українських народних пісень: Подоляночка / оброб. Л. Сухощеєвої. — Сухощеєва Л. Варіації на тему укр. пісні "Горобчик взимку" ; Авторські
твори: Дрібничка ; Веселий етюд ; Тема з варіаціями ; Спогад ; Тарантела ; Вальс ;
Фантазія ; Прелюдія ; Романс ; Ескіз ; Мініатюра ; Популярні мелодії в аранж.
Л. Сухощеєвої: Лятте Р. Радість від чудового дня = (Joy of a nice day). — Рохани А.
Maybe I, maybe You : (з репертуару Scorpions). — Манчіні Г. Moon river = (Місячна
річка). — Дуган Р. Тема : з к/ф "Матриця". — Пахебель І. Чакона ; Ансамблі :
(в 4 руки): Вівальді А. Сициліана. — Жук О. Поема / аранж. Л. Сухощеєвої.
166. Травкін В. М. Житомирський вальс / Валерій Травкін. — Житомир : Вид-во
ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. — 19 с. : портр. ; 29 см. — Текст укр., рос. — 100 пр. —
ISМN 979-0-9007113-1-1. — [2015-055 Н]
167. Федорко М. Фортепіанні твори : навч. посіб. із курсу "Основ. муз.
інструмент (фп.)" / Михайло Федорко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка.
— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 38 с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в
підрядк. прим. вступ. ст. — 100 пр. — ISMN 979-0-707513-69-9. — [2015-115 Н]
168. Фортепіанні твори українських композиторів : навч. посіб. / [упоряд.:
Гринчук І., Горбач О.]. — Тернопіль : Астон, 2015. — 95 с. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 93—95 (39 назв) та в кінці ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-308-580-7. —
[2015-136 Н]
Зміст: Юцевич Є. Фуга e-moll. — Тіц М. Фуга d-moll. — Павлюченко С.
Фуга c-moll. — Лагодюк Н. Варіації на тему укр. нар. пісні. — Витвицький Й.
Українка : (варіації). — Борткевич С. Скарга : тв. 17 № 5 ; Втіха : тв. 17 № 6. —
Богданов Ф. Прелюдія № 8 ; Прелюдія № 9. — Шамо І. Веснянка : з "Української
сюїти". — Гончаренко В. Елегія-поема h-moll — Шукайло Л. Скерцо.
169. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Балади Ор. 23, 38, 47, 52 : [пер. з пол.] /
Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2014. — 56, [1] с. ; 29 см. —
(Бібліотека Польського інституту у Києві). — Бібліогр. у комент.: с. 56. — 1 000 пр.
— ISMN 979-0-707527-46-7. — [2014-162 Н]
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170. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Мазурки : Ор. 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41. Мазурка
a-moll Gaillard. Мазурка a-moll France Musicale. Ор. 50, 56, 59, 63 : [пер. з пол.] /
Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 146, [1] с. ; 29 см. —
(Бібліотека Польського інституту у Києві). — Бібліогр. у комент: с. 144—146. —
750 пр. — ISMN 979-0-707527-51-1. — [2015-064 Н]
171. Шопен Ф. Ф. (1810—1849). Скерцо : Ор. 20, 31, 39, 54 : [пер. з пол.] /
Фридерик Шопен ; ред. Я. Екєр. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 85, [1] с. ; 29 см. —
(Бібліотека Польського інституту у Києві). — Бібліогр. у комент.: с. 185. — 750 пр.
— ISMN 979-0-707527-52-8. — [2015-065 Н]
172. Bryn-Delmotte T. Histoires en musique : [Les histoires au piano] / Tetyana
Bryn-Delmotte et ses eleves. — Lviv : Poligraf Service, 2014. — 58 с. : ill. ; 30 см. —
500 copie. — ISMN 979-0-9007106-0-4. — [2014-163 Н]
173. Kugel M. Sonata "Ostinato" for pianoforte / Michael Kugel. — Kyiv : Publ.
Dmitry Yuferov, 2015. — 34 с. ; 30 см. — Назва обкл.: Ostinato. Sonata for pianoforte.
— 300 copies. — ISMN 979-0-9007107-1-0. — [2015-176 Н]

3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон
174. Назаренко А. И. Пьесы. Обработки. Транскрипции : для баяна (аккордеона) / Александр Назаренко. — Харьков : Тип. Мадрид, 2014. — 101 с. : портр. ; 29 см.
— 300 экз. — ІSMN 979-0-9007096-6-0. — [2014-175 Н]
Содерж.: Назаренко А. Случайный вальс : транскрипция на тему песни
М. Фрадкина ; Тонкая рябина : фантазия на тему рус. нар. песни ; Ноктюрн в форме
вальса ; Игра волн : (каприс) ; Элегический вальс ; Полька ; Провинциальный вальс ;
Экспромт ; Цыганский дивертисмент ; Ретро-мозаика ; Новелетта на тему Р. Лагидзе.
— Норрбак П. Дрожащие листья / транскр. А. Назаренко ; Харра В. Manantial =
(Источник) / транскр. А. Назаренко.
175. Народні танці Молдови (акордеон — баян). Вип. 1 / упоряд. та виконавс. ред. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2015. — 19, [1] с. ;
29 см. — ISMN 979-0-707534-05-2. — [2015-016 Н]
Зміст: Колискова ; Пастушок ; Пісня пастушка ; Катеринка ; Танець ; Квітка
Молдови ; Хора ; Хора молдовеняска ; Молодіжний танець ; Танець з плесканням ;
Хора ; Танець дівчат ; Танок ; Сирба ; Танець дівчат ; Танець "Кіш" ; Кукурудзяна
лялька ; Молдовеняска ; Танець залізничників ; Танець народних музикантів.
176. Народні танці Молдови (акордеон — баян). Вип. 2 / упоряд. та виконав.
ред. П. Серотюка. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2015. — 22, [1] с. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707534-06-9. — [2015-017 Н]
Зміст: Стодола ; Буковинський танець ; Танець чабанів ; Танець ; Ножиці ;
Сирба ; Танець з комрату ; На лужку біля криниці ; Іляна ; Молдовеняска ; Танець ;
Дівочий танець ; Танець з топірцями ; Хора ; Коник ; Сирба ; Хора ; Дівоча сирба.
177. Облещук М. Й. Танцювальні твори для баяна та акордеона /
М. Й. Облещук. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2014. — 35 с. ; 29 см. —
ISМN 979-0-707599-95-2. — [2014-158 Н]
Зміст: Падеспан ; Каперуш ; Галичаночка : (полька) ; Забаганка : (коломийка) ;
Український гопак ; Мазурка ; Молдавський танець ; Мрія : (вальс) ; Берегулька :
(полька) ; Прощальний вальс ; Весільний фокстрот ; Розлука : (танго) ; Загадка :
(вальс) ; Етюд ; марш юних соколят ; Гаївка : (веснянка) ; Ой Андрію, Андрієчку :
(обрядова) ; Зелена веснонька : (хоровод) ; Скакунець : (фокстрот) ; Спомин :
(танго) ; Краков'як ; Аркан ; Укр нар. танці: Плескач, Швець, Канада.
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178. Онуфрієнко А. В. (1935—1997). Альбом баяніста : навч. посіб. / Анатолій
Онуфрієнко ; ред.-упоряд.: А. Душний [та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка, Ін-т муз. мистецтва. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 31 с. :
портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-65-1. — [2015-095 Н]
Зміст: Маленька сюїта № 2 ; Співанки ; Етюди-картинки : для початківців ;
Мініатюри ; Прелюдія d-moll ; Прелюдія e-moll ; Фрески.
179. Травкін В. М. Інтермеццо : п'єса для баяна з екстрад.-духовим оркестром / Валерій Травкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 71 с. :
портр. ; 29 см. — Анатолію Городіну присвяч. — 100 пр. — ISNM 979-0-9007113-3-4.
— [2015-081 Н]

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання
для клавішних інструментів
180. Острова С. В. Органна музика для дітей та молоді : (нот. зб., навч. посіб.
для органістів-початківців) / Світлана Острова ; худож. оформ. В. Острового [та ін.].
— Київ : Фенікс, 2012. — 213 с., [1] с. іл. : іл., табл., портр. ; 30 см. — На обкл. у
надзаг.: Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Частина тексту парал. укр.,
рос., пол., нім. — 100 пр. — ISBN 978-966-136-180-4. — [2014-177 Н]

3.3.2 Смичкові інструменти
3.3.2.1 Скрипка
181. Брилін Е. Б. Альбом скрипаля : скрипкові твори в супроводі фп. : [навч.
репертуар. посіб.] / Едуард Брилін ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 63, [1] с. : портр. ; 30 см. —
ISMN 979-0-707533-00-0. — [2015-123 Н]
Зміст: Токката ; Ноктюрн ; Ансамблі: Варіації на тему укр. нар. пісні "Ой,
дівчино, шумить гай" ; Інтермеццо "De Paris" ; Подільська сюїта ; Концертні варіації
на тему Паганіні ; Скерцо.
182. Поліфонічні твори для скрипки : три партити Й. С. Баха для скрипки
соло : навч.-метод. посіб. для підгот. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" /
упоряд.: Ю. Чорній, О. Тимків ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ ім. І. Франка, 2014. — 61 с. ; 29 см. — (Університетська
бібліотека). — Бібліогр.: с. 60 (14 назв). — Імен. покажч.: с. 61. — 300 пр. —
ISМN 979-0-707525-13-5. — [2014-161 Н]
183. Спектри нової музики в Україні : твори для скрипки та фп. учасників
стипендії "Gaude Polonia" / Богдан Сегін [та ін.]. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 101,
[2] с. ; 29 см + дод. (43, [1] с., включ. обкл.). — (Бібліотека Польського інституту у
Києві). — Назва обкл. та текст парал. укр., пол. — Парал. тит. арк. пол. — 1 000 пр.
— ISNM 979-0-707527-53-5. — [2015-086 Н]
Зміст: Сегін Б. Гамма Волопаса. — Леонова О. Елегія. — Кривопуст Б.
Квітка папороті. — Фроляк Б. Венера у хутрі : за одноіменною новелою Леопольда
фон Захера Мазоха. — Хазова Г. Presto energico. — Шимко О. Ти — Океан. —
Петриченко Є. Нотатки. — Алмаші З. Вступ до неіснуючої пісні. — Ільницька О.
Серенада. — Мерхель А. Сцена.
184. Терпелюк П. І. (1941—2012). Моя Гуцулія. (Ч. 5). Твори для скрипки /
Петро Терпелюк ; [упоряд.: Н. Никорак, Л. Никорак]. — Івано-Франківськ : Місто НВ,
2015. — 119 с. ; 30 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-428-394-3. — [2015-033 Н]
67

Зміст: Твори для 2-х скрипок з фп.: Бойківська полька ; Карпатська дрібонька ; На зарінку, біля моста ; Падеспанець ; Полька № 4 (вліво) ; Полька з гудзом № 7 ;
Полька-цвєчок ; Прикарпатський танець ; Станіславська полька ; Шепарівська
полька (вправо) ; Шепарівська полька № 2 ; Твори для скрипки з фп.: Думка та
коломийка ; Трансильванія ; Угорський танець № 1 ; Угорський танець № 2 ; Твори
для скрипки з оркестром : (партитури): Гуцульська рапсодія № 1 ; Гуцульська
фантазія.

3.3.2.2 Альт
185. Kugel M. Divertimento "Nostalgia" for viola and piano / Michael Kugel. —
Kyiv : Publ. Dmitry Yuferov, 2015. — 71 с. ; 30 см + дод. з партітурою альта (20 с.) —
На обкл.: Nototeka. — 520 copies. — ISMN 979-0-9007107-2-7. — [2015-175 Н]

3.3.2.3 Віолончель
186. Карабиць І. Ф. (1945—2002). Сонати для віолончелі та фортепіано № 1,
2 : [+ ред. партії віолончелі Н. Біджакової сонати № 1, 2] / Іван Карабиць. — Київ :
Муз. Україна, 2015. — 38 с. ; 29 см + дод. (12 с.) — Бібліогр.: с. 38. — 500 пр. —
ISMN 979-0-707527-50-4. — [2015-039 Н]

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання
для смичкових інструментів
187. Моцарт И. Г. Л. (1719—1787). Основы скрипичной школы : по первому
изд. 1756 г. / Л. Моцарт ; ред. И. В. Гребнева ; пер. [с нем.] Я. В. Гребнева. —
Харьков : С. А. М., 2014. — 166 с. : ил., портр. ; 29 см. — Библиогр. в подстроч.
примеч. — 200 экз. — ISBN 978-617-7044-73-3. — [2014-179 Н]
188. Павлов О. М. Скрипкова абетка / Олександр Павлов ; худож. К. Лавро. —
Клавір. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 98, [2] с. : іл. ; 29 см. — Випущено на
замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою
"Українська книга" 2015 р. — ISMN 979-0-707527-54-2. — [2015-155 Н]
189. Павлов О. М. Скрипкова абетка / Олександр Павлов ; худож. К. Лавро. —
Київ : Муз. Україна, 2015. — 88, [3] с. : іл. ; 29 см. — Випущено на замовлення Держ.
ком. телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р.
— 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-54-2. — [2015-154 Н]

3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.2 Гітара
190. Бак Д. Самоучитель игры на 6-струнной гитаре : [от новичка до мастера
всего за 10 занятий : пер с англ.] / Джон Бак. — Изд. 3-е, стер. — Харьков ;
Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2014. — 159 с. : іл., табл. ; 25 см. —
Предм. указ.: с. 158—159. — 10 000 экз. — ISBN 978-966-14-0436-5. — ISBN 978-59910-0855-6. — ISBN 978-0-600-61517-0 (англ.) (в пер.). — [2014-146 Н]
191. Співаник українського лицаря : [зб. укр. пісень з акордами для гітари :
текст пісень з букв.-цифр. познач. супроводу / зібрали, впоряд.: Т. Гривул та ін.] ;
Вид. Куреня УСП ч. 15 "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника Пласту
— Нац. скаут. орг. України. — 2-ге вид., поправл. і допов. — Львів : Свічадо, 2013.
— 198 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр. в тексті. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-395-694-7. —
[2014-143 Н]
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3.3.3.4 Бандура
192. Альбом юного бандуриста. Поліфонічні твори : пед. репертуар муз. шк.,
муз. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естетич. виховання) / упоряд. і
авт. перекладень О. Верещинський ; М-во культури України, Держ. метод. центр
навч. закл. культури і мистецтв України. — Київ ; Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт,
2015. — 43 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 200 пр. —
ISMN 979-0-707513-70-5. — [2015-167 Н]
Зміст: Щуровський Ю. Степова пісня : e-moll. — Леонтович М. Гра в
зайчика : g-moll ; Щедрик : g-moll ; Над річкою бережком : d-moll ; Мак : (веснянка) :
B-dur ; Ой з-за гори кам'яної : f-moll ; Зашуміла ліщинонька) : e-moll. — Лисенко М.
Та нема гірш нікому : g-moll ; Пливе човен : a-moll. — Степовий Я. Ой, літає
соколонько : e-moll. — Ціполі Д. Прелюдії : d-moll ; C-dur та Фугети : F-dur ; C-dur ;
F-dur ; F-dur ; C-dur : із циклу "8 п'єс" : Фугети : g-moll ; d-moll ; e-moll ; Прелюдія : із
Сюїти h-moll. — Бах Й. С. Прелюдії : e-moll ; C-dur ; a-moll ; a-moll ; c-moll ; D-dur ;
d-moll ; E-dur ; c-moll ; Хоральні прелюдії : a-moll ; g-moll. — Персел Г. — Бах К. Ф. Е.
Фантазія d-moll.
193. Гук-Кабачій О. І. Дивосвіт : твори для бандури / Ольга Гук-Кабачій. —
Львів : Тетюк Т. В., 2014. — 26, [1] с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-09007103-2-1. — [2014-188 Н]
Зміст: Про що повіла ватра ; Варіації в класичному стилі ; Наспів ранкового
моря ; Зимові розваги : етюд ; Різдвяна фантазія.
194. Гук-Кабачій О. І. Замальовки : твори для бандури / Ольга Гук-Кабачій. —
Львів : Тетюк Т. В., 2014. — 33, [2] с. : іл., портр. ; 30 см. — 300 пр. — ISMN 979-09007103-3-8. — [2014-189 Н]
Зміст: Я лисичка, я сестричка : (варіації на пісню Лисички : з опери М. Лисенка
"Коза-дереза") ; У передчутті свята ; Засумувала ; Весна без тебе ; Сонце-зайчик :
"Рано-вранці сонечко встало..." : (для вокала, сопілки та бандури) ; Уранці біля хати :
"… малесенькі сліди..." / сл. Л. Куліша-Зіньків ; Літній дощ : "Хмари по небу
блукали..." / сл. М. Підгірянки ; Як ішли Неквапи зиму зимувати : "У Неквапи білі
лапи..." / сл. М. Вінграновського.
195. Квітнева К. Живої віри прагну : твори для бандури для учнів ДМШ : [для
гри і співу в супроводі бандури] / Ксенія Квітнева ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ, 2014. — 49 с. ; 29 см. —
(Університетська бібліотека). — На 48-й с. авт.: Роман Оксана Володимирівна
(псевдоним Ксенія Квітнева). — 300 пр. — ISМN 979-0-707525-15-9. — [2014-159 Н]
Зміст: Квітнева К. Батьківське напуття : "Не раз в житті ти стрінеш три
дороги..." / сл. В. Василашка ; Їжак-татко : "В літню пору їжак-татко..." ; Святий
отче : " Миколаю, ми тебе всі просим..." : для дит. хору без супроводу / сл. І. Пурія ;
Пісенька про сонечко : "Зранку у віконечко сонце заглядає..." ; Дай, боже, щастя :
"Діти руки до неба здіймають..." ; Бог нам дав : "Серце гаряче..." ; Ми, маленькі
діточки / сл. авт. ; Твоє ім'я : "… моє надбання..." / сл. Б. Гірського. — В аранж. К.
Квітневої: Ми йдемо до тебе, о божа мати ; Назарета любий цвіте : інструм. муз. :
для 2-х бандур ; В місті Вифлеємі : "… сталася новина..." ; Темненька нічка ; Живої
віри прагну : "Знаю, що настане день..." / авт. не указ. — Підківка О. Заспівайте нам,
бабусю / сл. Б. Гірського ; Колискова : "Ясні зорі засвітили там вгорі..." / сл. Л. Дунаївської ; Джерело : "У полі при долині..." / сл. М. Сингаївського. — Баковська Я.
Розмова про маму : "Що то є за днина..." / сл. Ю. Шкрумеляка. — Кудрик Б. Розмова
зорі з місяцем : "Ой, місяцю, місяченьку..." / сл. М. Підгірянки. — Щавінська О.
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Наша мама : "Гей, чи то раненько..." / сл. К. Перелісної. — Шевчук І. Пісенька про
матусю : "Сонечко всміхнулось..." ; Матусю моя : "Я тебе, вірная, щиро кохаю..." /
сл. авт. — Ведмедеря М. Рушничок : "Вишивала я рушник..." / сл. В. Лучука. —
Лихошвай А. Перебендя : "Вітер віє, повіває..." / сл. Т. Шевченка. — Гірський Б.
Боже, врятуй Україну / сл. авт. — Львівська полька : "Чи ви нас, музики, не
впізнали..." / авт. не указ. ; аранж. Р. Цися ; перекл. К. Квітневої.
196. Квітнева К. Пісня серця : твори для бандури для учнів ДМШ : [для гри і
співу в спуроводі бандури] / Ксенія Квітнева ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : ДДПУ, 2014. — 49 с. ; 29 см. — (Університетська
бібліотека). — Справжнє ім'я авт. Роман Оксана Володимирівна. — 300 пр. —
ISМN 979-0-707525-14-2. — [2014-160 Н]
Зміст: Квітнева К. Волошки : "На поляні росли..." ; Пастушок : "Сидить в полі
пастушок..." ; Квіти для Марії : "Три білі лелії..." ; Молитва дитини : "Я до бога
щиренько молюся..." ; Вибачте нам, мамо : "Добре вдома з мамою..." ; Бажаємо вам
щастя : "Зібрались ми сьогодні..." / сл. авт. ; Люлі, Ісусе : "Радість нам сьогодні..." /
сл. М. Мазурик ; Пісня про волю : "У кожній бандурі..." / сл. Л. Чижової ; В аранж.
К. Квітневої: Соловеєчку, сватку, сватку ; Радуйся, Маріє : "Раз зайшла я в храм
старенький..." ; Через поле України / авт. не указ. ; Перебендя / сл. Т. Шевченка ;
Боже, ти — бог мій / сл. А. Дрозд ; Веди нас, Маріє, веди : "Прославимо маму, що
кличе до храму..." / сл. В. Мендруня. — Штим В. Гімн любові : "Мій Ісусе, моя
радосте..." / сл. авт. — Іванишин Є. Ласками багата : "Засіяла в Жужелі зірниця..." /
сл. авт. — Гірський Б. Калинова земля : "Україно моя, калинова земля..." ; О мати
божа ; Українські колискові : "Колисали тебе діброви..." ; Величаємо тебе, мамо : "Як
співала матінка колисаночку..." / сл. авт. — Матюк В. Вітай, Ісусе. — Хорал з Тезе /
перекл. для бандури К. Квітневої ; Вечір надворі : варіації ; Ой сивая та і зозуленька :
варіації ; Левадов, долинов / аранж. К. Квітневої. — Квітнева К. Ой під вишнею :
варіації на тему укр. нар. пісні ; Менует ; Танцювальна мелодія : для 2-х бандур ;
Смирення : для 2-х бандур.
197. Курило Н. Б. Бандурні алегорії : зб. муз. творів для бандури для учнів та
студентів мистец. навч. закл. I—IV рівня акредитації / Наталія Курило. — Львів :
Тетюк Т. В., 2013. — 27 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISMN 979-909007103-1-4. —
[2014-147 Н]
Зміст: Курило Н. Сумна мелодія ; Як я сіно грабала зелене ; Гей, по конях! :
Варіації на тему укр. нар. пісні ; Ой, дівчино, шумить гай : Фантазія на тему укр. нар.
пісні ; Лемківська колискова ; Ой, джигуне, джигуне : Варіації на тему укр. нар.
пісні ; Танго ; Рондо ; Човен хитається серед води : Варіації на тему укр. нар. пісні.
— Вийди, вийди, Іванку : Веснянка : (для бандур. дуету) / аранж. Н. Курило.
198. Ольшевський В. І. Твори для бандури : [для голосу з бандурою та з
анс.] / Володимир Ольшевський. — Львів : Каменяр, 2013. — 91, [1] с. ; 29 см. —
Текст парал. укр., пол. — Алф. покажч. назв пісень: с. 91. — 100 пр. — ISMN 979-09007014-0-4. — [2015-058 Н]
Зміст: Ольшевський В. Народний фрагмент ; Веселі дзвоники ; Ескіз ; Спогад
про танець ; Про що співає пташка : "А знаєте, діти..." ; Кубок : "Був кубок в нас на
двох один..." ; Ріка : "Ген далеко за тим бродом..." ; Шумить діброва : "Стогне,
шумить діброва..." / сл. М. Конопицької ; пер. Я. Павлюк ; Ви щасливі, пречистії
зорі ; Ой, здається — не журюся ; Хотіла б я піснею стати : для голосу з анс. /
сл. Л. Українки ; пер. Я. Павлюк ; Ранок і вечір : "Сонце встало на сході..." ; Два
слова : "Як з тобою сам лишаюсь..." : для голосу з анс. / сл. А. Міцкевича ; пер.
Я. Павлюк.
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199. Поліфонічні твори західноєвропейських композиторів епохи Бароко у
перекладенні для бандури : пед. репертуар ВНЗ культури і мистецтв І—ІІ рівнів
акредитації / упоряд. і авт. перекл. О. Верещинський ; М-во культури і туризму
України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. — Київ : Дрогобич
(Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 78, [1] с. : портр. ; 29 см. — 100 пр. — [2015-108 Н]
Зміст: Ціполі Д. Фугета g-moll ; Фугета e-moll. — Бах Й. С. Хоральная
прелюдія ; Прелюдія G-dur ; Фугето e-moll ; Фуга і Фугато : із Сонати D-dur ; Фугі :
G-dur ; C-dur ; C-dur ; e-moll ; Прелюдія і фугета d-moll. — Гендель Г. Ф. Фугета
С-dur ; Фуга с-moll ; Фуга а-moll ; Фуга h-moll. — Фрескобальді Г. Фуга g-moll. —
Дуранте Ф. Фуга с-moll. — Порпора Н. Фуга g-moll. — Марчело Б. Фуга із Сонати
g-moll.
200. Сонати в перекладі для бандури : [навч.-метод. посіб. для ВНЗ культури і
мистецтв І—ІV рівнів акредитації] / метод. поради, перекладення для бандури
Л. Мандзюк ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків :
Бровін О. В., 2015. — 78, [1] с. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 300 пр. —
ISBN 978-617-7256-04-4. — [2015-134 Н]
Зміст: Платті Дж. Соната мі-мінор. — Вівальді А. Соната-фантазія Ре-мажор.
— Телеман Г. Ф. Соната До-мажор. — Гендель Г. Ф. Соната ля-мінор.

3.3.3.6 Інші щипкові інструменти
201. Лукін О. П. Інструментальні твори : зб. інстр. творів / О. Лукін. —
Вінниця : Розвиток, 2015. — 39, [1] с. : портр. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0707531-04-4. — [2015-056 Н]
Зміст: Варіації на тему рос. нар. пісні "Клен, ты мой, опавший" ; Варіації на
тему укр. нар. пісні "Ой, гиля, гиля, гусоньки на став" ; Варіації на тему укр. нар.
пісні "Ой, ти, гарний Семене" : для балалайки з фп. ; Українська фантазія : для орк.
нар. інструментів : партитура.

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання
для щипкових інструментів
202. Бак Д. Самоучитель игры на 6-струнной гитаре : [от новичка до мастера
всего за 10 занятий : пер с англ.] / Джон Бак. — Изд. 3-е, стер. — Харьков ;
Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2014. — 159 с. : іл., табл. ; 25 см. —
Предм. указ.: с. 158—159. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-14-0436-5. — ISBN 978-59910-0855-6. — ISBN 978-0-600-61517-0 (англ.). — [2014-187 Н]
203. Бак Д. Самоучитель игры на 6-струнной гитаре : [от новичка до мастера
всего за 10 занятий : пер с англ.] / Джон Бак. — Изд. 3-е, стер. — Харьков ;
Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. — 159 с. : ил., табл. ; 25 см. —
Предм. указ.: с. 158—159. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-14-0436-5. — ISBN 978-59910-0855-6. — ISBN 978-0-600-61517-0 (англ.). — [2015-078 Н]
204. Орлов В. Я. К музыке — с гитарой : нач. шк. комплекс. воспитания и
обучения гитариста : (в двух частях) : учеб. пособие для муз. отд-ний шк. эстет.
воспитания / В. Я. Орлов ; М-во культуры Украины, Гос. метод. центр учеб.
заведений культуры и искусств Украины. — Чернигов : Десна, 2015. — 685 с. : ил.,
табл. ; 30 см. — Библиогр.: с. 684—685 (95 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-966-502561-0 (в пер.). — [2015-069 Н]
205. Чеченя К. А. Мій острів — гітара : [методика гри на гітарі] / Костянтин
Чеченя. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 190, [2] с. : іл., табл., портр. ; 30 см. —
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Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за
програмою "Українська книга" 2015 р. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-55-9
(у паліт.). — [2015-158 Н]

3.3.4 Духові інструменти
3.3.4.1 Дерев'яні
206. Стадник Л. І. Юний флейтист : посіб. для дит. муз. шк. та шк. мистецтв /
Ліліана Стадник. — Клавір з додатком партії флейти. — Львів : Тетюк Т. В., 2014. —
70, [1] с. ; 30 см. — 100 пр. — [2014-195 Н]
Зміст: Два польські танці / оброб. Є. Товарніцкого. — Вебер К. М. Вальс : з
опери "Вільний стрілець" / перекл. Л. Стадник. — Коломієць А. Український танець.
— Чайковський П. Полька / перекл. Б. Тризно ; Старовинна французька пісенька.
— Госсек Ф. Гавот. — Бах Й. С. Буре № 2 : з Сюїти сі мінор. — Телеман Г. Ф.
Менует. — Веббер Е. Л. Арія Крістін : з мюзиклу "Привид опери" / перекл. Л. Стадник. — Людкевич С. Старовинна пісня / перекл. Л. Стадник. — Моцарт В. А. Арія :
з опери "Дон Жуан". — Кюї Ц. Східна мелодія. — Мендельсон Ф. Венеціанська
пісня ; Пісня без слів. — Гріг Е. Вальс. — Липшан Я. Танець. — Гайдн Й.
Серенада : зі струнного квартету № 8. — Гуммель Й. Н. Капріччіозо. — Кйопке П.
Бурлеска. — Боккеріні Л. Менует / перекл. В. Ленца. — Кос-Анатольський А.
Танець Марічки. — Вівальді А. Ляргетто ; Зима : ("Пори року"). — Щуровський Ю.
Баркарола. — Колесса М. Коломийка / перекл. Л. Стадник. — Гендель Г. Ф.
Адажіо ; Менует. — Глінка М. Прощальний вальс. — Рамо Ж. Ф. Тамбурин :
(гавот). — Бетховен Л. Вальс. — Тилик В. Молдавський наспів.
207. Стадник Л. І. Юний флейтист : посіб. для дит. муз. шк. та шк. мистецтв /
Ліліана Стадник. — Партія флейти. — Львів : Тетюк Т. В., 2014. — 98, [1] с. ; 30 см.
— 100 пр. — [2014-196 Н]
Зміст: Два польські танці / оброб. Є. Товарніцкого. — Вебер К. М. Вальс : з
опери "Вільний стрілець" / перекл. Л. Стадник. — Коломієць А. Український танець.
— Чайковський П. Полька / перекл. Б. Тризно ; Старовинна французька пісенька.
— Госсек Ф. Гавот. — Бах Й. С. Буре № 2 : з Сюїти сі мінор. — Телеман Г. Ф.
Менует. — Веббер Е. Л. Арія Крістін : з мюзиклу "Привид опери" / перекл. Л. Стадник. — Людкевич С. Старовинна пісня / перекл. Л. Стадник. — Моцарт В. А. Арія :
з опери "Дон Жуан". — Кюї Ц. Східна мелодія. — Мендельсон Ф. Венеціанська
пісня ; Пісня без слів. — Гріг Е. Вальс. — Липшан Я. Танець. — Гайдн Й.
Серенада : зі струнного квартету № 8. — Гуммель Й. Н. Капріччіозо. — Кйопке П.
Бурлеска. — Боккеріні Л. Менует / перекл. В. Ленца. — Кос-Анатольський А.
Танець Марічки. — Вівальді А. Ляргетто ; Зима : (Пори року). — Щуровський Ю.
Баркарола. — Колесса М. Коломийка / перекл. Л. Стадник. — Гендель Г. Ф.
Адажіо ; Менует. — Глінка М. Прощальний вальс. — Рамо Ж. Ф. Тамбурин :
(гавот). — Бетховен Л. Вальс. — Тилик В. Молдавський наспів. — Гра в ансамблі:
Моцарт В. А. Менует. — Глінка М. Венеціанська ніч. — Муре Ж. Бурре. — Кванц Й.
Анданте. — Барток Б. Пісня жебрака ; Гра. — Леонтович М. Щедрик. — Гершвін Дж.
Гримни, оркестр!

3.3.4.2 Мідні
208. Кимлик О. П. Мелодії. Труба, саксофон = Melodies. Trumpet, saxophone /
О. Кимлик. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 60 с. : портр. ; 29 см. — Вступ. ст.
парал. укр., англ. — ISMN 979-0-707505-99-1. — [2015-103 Н]
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Зміст: Годинник ; Колискова ; Розповідь ; Pastorale ; Ексцентрік ; Мелодія ;
Пригоди в дорозі : (боротьба Дон Кіхота з вітряками) ; У класичному стилі ; Вальс ;
Beautiful day ; Jazz-Valse ; Українська пісня : (диптих) ; Концертіно ; Ностальгія :
Trumpet ; Весела гра : Saxophone Alto ; Лісова стежка : Trio trumpet ; Романтичний
вечір : Trumpet or Saxophone Alto ; На хвилях : Duet trumpet ; Rock & Roll : Trumpet or
Saxophone Tenor.- Партії.

3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання
для духових інструментів
209. Чаплик К. М. Вигравай, сопілонько : шк. гри на хроматич. сопілці для
учнів 1—4-х кл. : навч.-метод. посіб. / Катерина Чаплик. — Київ : Білий Тигр, 2015.
— 101 с. : іл., табл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-97496-1-1. —
[2015-147 Н]

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ
ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
210. Gorski K. A. (1859—1924). Utwory odnalezione / Konstanty Gorski ; zebrał i
wstępem opatrzył Grzegorz Seroczyński. — Wud. II, porp. i rozsz. — Charkуw : Sliї W. S.,
2015. — 279 s. : il., portr. ; 32 см. — Парал. тит. арк. укр. — Частина тексту парал.
пол., укр. — Частина тексту укр. — На звороті тит. арк.: До 155-річчя з дня народж.
та 90-річчя з дня смерті пол. скрипаля і комп. Костянтина Горського. — 500 пр. —
ISMN 979-0-9007119-0-8 (у паліт.). — [2015-068 Н]
Зміст: Зміст: Utwory wokalne: Sceny z opery "Margier" (1905) : 1. Aria Egle : "Ja
nie miluje go o nie!.." ; 2. Aria Marti : "Powiedz, Poklusie, skad mesny?..". ; Z cyklu
"Trois Prieres d'Englise" (1903) : 1. Salve Regina ; 2. Salutation a la Sainte Vierge : "Je te
salue o Vierge Mere...". ; Z cyklu "12 piesni do slow M. Konopnickiej, W. Syrokomli,
Z. Debickiego i in. na m-sopran lub tenor z towatzyszeniem fortepeanu" : Zaszumial
Las... / sl. M. Konopnickiej ; Zaszumial Las... : (duet) / opr. E. Lewaszowa ; Piesn
tesknoty : "W malej piosnce sily wiele..." / sl. M. Konopnickiej ; Pojde? ja pojde droga
daleka... / sl. M. Konopnickiej ; Na Kujawach / sl. M. Konopnickiej ; Na Kujawach :
(duet) / sl. M. Konopnickiej ; opr. E. Lewaszowa ; Dola : "Woczach ciemno..." /
sl. W. Syrokomli ; Dola : (duet) : "Woczach ciemno..." / sl. W. Syrokomli ; opr.
E. Lewaszowa ; Oj, nie ta jest ciezka droga / sl. M. Konopnickiej ; Dokola Ciebie taki
maj... / sl. Z. Debickiego ; O zmroku... : "Juz wieczor..." / sl. M. Konopnickiej ;
Chcialabym serce z lona... ; Ja ci nie powiem... ; Jakos mi teskno... ; Mazurek jesienny :
"Wrzesien!..". — Пісні до малоруської оперети-драми "Ой Боже, що ця любов
зможе!", записані для голоса з акомп. фп. або оркестра (склала Збукірєва А. П.): Дія 1 :
Сидить голуб на березі : (співає Векла) ; Від Києва до Лубен : (співає Сидір) ; Та взяв
жінку : "… семилітку..." : (співає Векла) ; Взяв би я бандуру : (співає Грицько) ; Дія 2 :
Ой ти знав, на що брав : (заспівувач та хор дівчат) ; Очерет лугом гуде : (співає
Терешко) ; Стоїть явір : "… над водою..." : (співають хлопці) ; Купала : "Та купався
Іван..." : (співає Мар'яна) ; Грицю : "… до роботи..." ; Дія 3 : Ой боже, боже : (співає
Мар'яна) ; Прощай, серденько : "… Мар'янко..." : (співає Грицько) ; Дія 4 : За тучами
громовими : (співають Мар'яна та Надія) ; Чи не це той Микита ; Льон : "… при
горі..." : (співають дівчата) ; Ой у полі край дороги : (співає Мар'яна) ; Дія 5: Ох, ох,
на камені мох : (Хор загальний) ; Дівчино кохана : "… здорово була!.." : (співають
Левко та Надія) ; Стоне сизий голубочок : (співає хор загальний) ; Місяченьку
бліднолиций : (співає Грицько) ; Ой біда, біда : (співає Тетяна). — Koncert dla
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choru: Зряще мя безгласна... : концерт для смешан. церковного хора. — Utwory
instrumentalne: Souvenir de Nadrzecze. Premiere Mazourka : op. 1, №. 1 ; Petite EtudeSpiccato : op. 1, №. 2 ; Seconde Mazourka, sur des chants polonais : op. 1, №. 3 ; Aria :
op. 1, №. 4 ; Gavotte : op. 1, №. 5 ; 1-ere Polonaise de Concert D-dur : op. 3 ; 2-de Polonaise de Concert A-dur : op. 4 ; Uwertura fortepianowa (1895) ; Fantazja organowa fmoll (1919). — Pozostale: Spiew powstancow (1924) / sl. A. Maryanowskiego ; Roze /
sl. z "Pierwszego balu" Przybylskiego.

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.1. Ораторії, симфонії-кантати
та інші вокально-симфонічні твори
211. Вериківський М. І. Гайдамаки : кантата : для міш. хору, солістів та симф.
оркестру : за поемою Тараса Шевченка / Михайло Вериківський ; оркестровка
В. Дейнеги. — Партитура. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 47 с. ; 29 см. — 300 пр. —
ISMN 979-0-707527-48-1. — [2015-032 Н]
212. Кос-Анатольський А. Й. (1909—1983). Безсмертний заповіт : кантата для
соліста, мішаного хору та симфон. оркестру / Анатолій Кос-Анатольський ; [муз.
ред.: Н. Кос, В. Пасічник]. — Партитура. — Львів : Растр-7, 2015. — 47 с. : іл.,
портр. ; 30 см + 1 компакт-диск — На тит. арк.: Пам'яті Великого Кобзаря України.
— На конверті для компакт-диску: Оркестрові голоси. — 100 пр. — ISBN 978-6177045-85-3. — ISBN 978-617-7045-84-6. — [2015-096 Н]

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.
Музика до шкільних вистав і радіопостановок
213. Брилін Е. Б. Бджілка-трудівниця : муз. вистава [для дітей дошк. віку] /
муз. Едуарда Бриліна, вірші Світлани Кас'яненко. — Київ : Дж.Дж., 2015. — 19 с. :
іл., портр. ; 29 см. — ISBN 978-966-2670-27-1. — [2015-124 Н]
214. Гавриленко С. І. Чарівна вежа : [муз. казка] / Сергій Гавриленко. —
Гадяч (Полтав. обл.) : Гадяч, 2014. — 39 с. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-617-567083-5. — [2015-042 Н]
215. Соляников В. Ю. Мюзиклы Владимира Соляникова : избранное. — Харьков : Друк. Мадрид, 2015. — 67, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 экз. — [2015-083 Н]
Содерж.: Из мюзикла "Волшебная новогодняя круговерть" : Вальс ; Песня
Зайца-отличника ; Песня Бабы Яги ; Песня Лисы-хитрюли ; Песня Феи Дня и Ночи ;
Песня Мага-волшебника ; Песня Тигра ; Песня Феи "Вежливость" ; Песня Короля и
Принцессы ; Посёлок Капризуль ; Песня Зайца-хвастуна ; Песенка Феи "Волшебные
слова" ; Песня Феи "Раз, два, три..." ; Полонез ; С Новым годом Вас, Друзья ;
Праздник планеты ; Из мюзикла "Новогодний карнавал" : Песня зимушки-зимы ;
Счастливый Новый Год ; Песня Волка-волчища ; Карнавал ; Дуэт Феи и Магаволшебника ; Песня Лисы : "Сон мне приснился" ; Песня Лисы : "У меня красивый
хвост" ; Песня Мудрого Зайца ; Песня Дракоши ; Песня Волка : "Ты слышишь..." ;
Походная.
216. Соляников В. Ю. Мюзиклы Владимира Соляникова : избранное. — Харьков : Друк. Мадрид, 2015. — 67, [1] с. : портр. ; 29 см. — 300 экз. — [2015-105 Н]
Содерж.: Из мюзикла "Невероятные новогодние приключения Кролика-Толика" : Танец-припев и песня Кролика-Толика ; Песня Кисы и Кролика ; Если весело
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живется ; Песня Волка-Волчищи ; Песня-танец Фон Барона и Леди Лёд ; Песенка
пререкалка ; Песня Снежной Королевы ; Снежный ураган ; В замке ; Сцена Волка и
Снежной Королевы ; Песня Снегурочки ; Песенка Деда Мороза ; Из мюзикла
"Хрустальная фантазия" : Песня Глашатаев ; Пришла зима ; 1-я песня Золушки ;
Город детства ; Скоро сказка сказана ; 2-я песня Золушки : "Цветочек-первоцвет" ;
Трио Кота, Короля и Принца ; Дом лесничего : Ч. 1-2 ; Дуэт Груши и Марфуши ;
Песня Мэрлина : "Между тем и этим миром" ; Песня Кота : "Если вам дорогу..." ;
Сцена перед примеркой туфельки ; Заключительный дуэт Принца и Золушки.

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ
217. Антків Ю. Б. (1944—2014). Сольфеджіо. Одноголосся : на основі укр.
нар. пісні : навч. посіб. для студентів вищ. муз. навч. закл., муз. училищ та учнів ст.
кл. муз. шк. / Юрій Антків ; Львів. облдержадмін., Департамент з питань культури,
національностей та релігій. — Львів : Тетюк Т. В., 2014. — 122, [1] с. : портр. ; 30 см.
— На звороті тит. арк.: Вид. в рамках проведення Регіон. хор. фестивалю "Співаймо
канон", присвяч. ювілею Тараса Шевченка. — Бібліогр.: с. 122 (18 назв). — 200 пр.
— ISMN 979-0-9007103-7-6. — [2015-038 Н]
218. Гайворонський М. (1892—1949). Духовні хорові композиції Михайла
Гайворонського : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни "Історія укр. музики" для
підгот. фахівців освіт. рівня "Бакалавр" напряму підгот. 6.02020401 "Муз.
мистецтво" / [упоряд. та передм. А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
Франка, Каф. музикознавства та фп. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. —
51 с. ; 29 см. — Назва обкл.: Духовні композиції Михайла Гайворонського. —
Бібліогр. в підрядк. прим. передм. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-68-2. —
[2015-100 Н]
219. Долинская И. В волшебную страну я с радостью иду : учеб.-метод.
пособие для детей 4—5-летнего возраста. — Измаил (Одес. обл.) : Курьер, 2015. —
115 с. : ил. ; 30 см. — ISBN 978-966-97434-1-1. — [2015-125 Н]
220. Лисенко-Дністровський М. В. Українське народне інструментознавство :
[навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. В. Лисенко-Дністровський, С. Л. Марцинковський, Г. П. Турчин ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2015. —
123 с. : іл., табл., портр. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 119—120 (37 назв). — 300 пр. —
ISBN 978-617-7090-05-1. — [2015-089 Н]
221. Лисоконь О. П. Аранжування українських народних та авторських пісень
для камерного хору а capella / Олександр Лисоконь. — Київ ; Ніжин (Чернігів. обл.) :
Лисенко М. М., 2015. — 83, [1] с. : портр. ; 29 см. — Частина тексту парал. укр.,
рос. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007070-1-7. — [2015-145 Н]
222. Мартинюк Л. В. Сольфеджіо : (інтонац. вправи) : посіб. для студентів
напряму підгот. 6.020204 "Муз. мистецтво" / Л. В. Мартинюк ; Кам'янець-Поділ. нац.
ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Кам'янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. — 62 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 60—61
(46 назв). — 100 пр. — [2015-049 Н]
223. Марцинковський С. Л. Хрестоматія з читання партитур : [для студентів
ВНЗ] / С. Л. Марцинковський, І. М. Марцинковська, Т. Л. Корнішева ; Херсон. держ.
ун-т. — Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2015. — 120 с. : портр. ; 29 см. — Бібліогр.:
с. 119 (23 назви). — 300 пр. — [2015-092 Н]
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224. Мороз М. О. Елементарна теорія музики : навч.-метод. посіб. / М. Мороз.
— Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 184 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 183—184
(29 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-924-136-8. — [2015-161 Н]
225. Ніколаєнко П. М. Теорія і методика початкового навчання диригування
майбутніх учителів музики : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / П. М. Ніколаєнко ;
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 151, [1] с. : іл. ; 29 см. — Текст укр., рос. — Бібліогр.: с. 143—147
та в кінці розд. — ISMN М-9007036-6-8. — [2015-156 Н]
226. Павлюк Л. Л. Сольфеджіо : навч. посіб. комплексу навч.-метод. забезп.
предмета "Сольфеджіо" для муз. шк., муз. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч.
закл. (шк. естет. виховання) : (строк навчання — 8 років) : 1-й кл. / Л. Л. Павлюк ;
М-во культури України, Держ. метод. навч. закл. культури і мистецтв України. —
Київ : Прінт Сервіс, 2015. — 106, [2] с. : іл. ; 26 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-706924-8. — [2015-062 Н]
227. Пестрые листки. Памяти Николая Николаевича Юхновского : воспоминания, науч.-пед. наследие, муз. произведения / [ред.-сост. Синицин В. М.]. —
Винница : Нилан-ЛТД, 2015. — 210 с. : ил., портр. ; 29 см. — Библиогр. в подстроч.
примеч. — ISBN 978-617-7212-82-8. — [2015-130 Н]
228. Полянський В. А. Доба реґтайму : [навч. посіб. для студентів ВНЗ : пер. з
рос.] / В. А. Полянський, Т. В. Полянський ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. —
Вінниця : Нова книга, 2014. — 208 с. : іл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 147—149. —
300 пр. — ISBN 978-966-382-534-2 (у паліт.). — [2014-168 Н]
229. Серганюк Л. І. Методика аналізу хорових творів : навч.-метод. посіб. [для
студентів ВНЗ] / Любов Серганюк ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя
Стефаника", Ін-т мистецтв. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. — 190. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 102—109 (55 назв) та в кінці розд. —
300 пр. — ISBN 978-966-640-398-1. — [2015-082 Н]
230. Солдатенко О. І. Комп'ютерні технології та гітарні аранжування в
розвитку музичних здібностей учнів : навч.-метод. посіб. / Олександр Солдатенко ;
Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів : Лозовий В. М., 2015. —
87 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 42—44 (28 назв). — 60 пр. — ISBN 978-617-7223-65-7.
— [2015-162 Н]
231. Сольфеджіо : навч. посіб. для учнів підгот. та першого кл. початк.
спеціаліз. мистец. навч. закл. / [авт.-уклад.: В. О. Проваторова та ін.]. — ІваноФранківськ : Місто НВ, 2014. — 70, [1] с. : іл. ; 30 см. — На обкл. у надзаг.: Упр.
культури виконав. ком. Івано-Франків. міськради. — Бібліогр.: с. 71 (25 назв). —
400 пр. — ISBN 978-966-428-367-7. — [2014-157 Н]
232. Сольфеджіо. Одноголосся : навч. посіб. для учнів ст. кл. серед. спеціаліз.
муз. шк., студентів муз. училищ та вищ. муз. навч. закл. / упоряд.: Антків М., Міщук
І. ; М-во культури і мистецтв України, Львів. серед. спеціаліз. муз. шк.-інтернат
ім. Соломії Крушельницької. — Львів : Колір ПРО, 2014. — 415 с. ; 30 см. —
Покажч. імен: с. 411—413. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007121-0-3 (у паліт.). —
[2015-045 Н]
233. Старовинні жанри американського фольклору : альб. п'єс для фп. в
гармонізації комп. Л.-М. Ґотчока, Е. Сіґмейстера, Є. Веврика / [упоряд. і авт. текстів
М. Зайко]. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 83 с., [8] арк. іл. : портр. ; 29 см +
1 компакт-диск — Бібліогр.: с. 82 (10 назв). — 700 пр. — ISBN 978-966-457-259-7. —
[2015-087 Н]
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234. Сторожук А. І. Пісенно-обрядова традиція весни на Східному Поділлі :
[навч.-метод. посіб.] / А. Сторожук. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 207 с. ; 22 см.
— Бібліогр.: с. 204—207 (51 назва). — 100 пр. — ISBN 978-966-924-097-2 (у паліт.).
— [2015-163 Н]
235. Чергеев А. А. Учебный хор : учеб. пособие для хорового кл. и дирижерско-хоровой практики / Чергеев А. А., Алиева З. — Симферополь (Крым) :
Крымучпедгиз, 2014. — 121 с. : портр. ; 30 см. — Библиогр.: с. 116—117 (44 назв.).
— 300 экз. — ISBN 978-966-354-615-5 (в пер.). — [2014-181 Н]
Содерж.: Учебно-концертный репертуар. Обработка нар. песен : (українські):
Якби я мала крила орлині / обраб. О. Токара ; Ой, на Івана, на Купала / обраб.
А. Бидака ; (крымскотатарские): Хоран : "Гуль ачылса яз олур..." ; Гузель Къырым :
"А..." ; Учма къаргъам : "Аманым аман..." ; Балыкъчыйым ; Шу Ялтадан / пер., обраб.
А. Чергеева ; Дегирменджи : "Ш Ш Аман дегирменджи..." / обраб. Н. Касымовой ;
Бахчасарайская хайтарма : "Дум, дум, дум, дум..." : (танец) / обраб. А. Чергеева ;
перелож. для жен. хора З. Алиевой ; (цыганская): Солнышко : "Ой, не будите..." /
обраб. А. Чергеева ; (молдавская): Як-Аша : "Якаша ши Яраша!.." / обраб. В. Минина ; перелож. З. Алиевой. — Бахшиш И. Барышалым : "Даим эсме бади..." /
сл. А. Умера ; обраб. для хора А. Чергеева. — Алиев Ф. Къырым : "Келир сувлар..." /
обраб. Н. Касымовой. — Кальдар А. Stabat Mater / перелож. для жен. хора
Е. Аблаевой. — Вивальди А. Adagio : "Тум тум тум тум тум тум..." / обраб.
А. Чергеева. — Хромушин О. Вольный ветер : "Вьется дымка золотая..." : Фантазия
на тему песен И. Дунаевского / перелож. для хора А. Чергеева. — Родыгин Е. Про
дедушку Петра : "Тумдари, тумдари..." ; Произведения русских, украинских и
зарубежных композиторов: Somebody's knoking : (negro-spiritual) / обраб. Р. Шоу ;
перелож. Э. Сеитмеметовой. — Петров А. У Егорки дом на горке : "Захотела меня
мать...". — Аркадельт Я. Ave Maria. — Легран М. Шербурские зонтики : "А... Лала..." / перелож. для хора А. Чергеева. — Разоренов С. Осень : "Лес оделся в
парчу..." / сл. И. Исанова ; рус. текст Н. Найденовой. — Бенчини П. Tanto sospirero =
Ах, горькая печаль... / перелож. для хора А. Чергеева. — Вильданов Р. Ноктюрн :
"А...". — Шла девица за водой : македон. нар. песня / обраб. В. Симича ; Лепо лэ-лэ :
"Хэранал узум эм бойц..." : парафраз на армян. нар. песни / обраб. Кара-Мурзы ;
перелож. А. Чергеева. — Гребенщиков Б. Город золотой : "Под небом голубым..." /
перелож. А. Чергеева. — Вано и Сандро, князья. Алла верды : "С времен давным
давно отжитых..." : кавказ. застольная песня. — Калистратов В. Скворцы прилетели /
перелож. А. Чергеева.
236. Штундер З. Народно-ладові основи гармонії Миколи Лисенка : [на основі
дис., напис. у 1962 р. на здобуття вчен. ступеня канд. мистецтвознав. наук] / Зеновія
Штундер. — Львів ; Жовква (Львів. обл.) : Місіонер, 2015. — 175 с. ; 22 см. —
Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-658-334-8 (у паліт.). — [2015-142 Н]
237. Ясіновський Ю. П. Українська церковна монодія в музичноаналітичному дискурсі : [ранньомодер. доба] / Юрій Ясіновський. — Львів : Вид-во
Львів. політехніки, 2014. — 84 с. ; 22 см. — (Серія "Історія української музики" ;
вип. 22 : Дослідження). — На авантитулі: Укр. католиц. ун-т, Ін-т літург. наук, Львів.
нац. муз. акад. ім. М. Лисенка, Каф. муз. медієвістики та україністики. — Бібліогр.:
с. 81—84 та в підрядк. прим. — ISBN 978-617-607-693-3. — [2015-029 Н]
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Костюк Є.
43
Котвицька Л.
53
Котик Г.
34, 66, 93, 94
Котко Д.
28, 30, 32
Котляр М.
41
Коціпінський А.
46
КошелінськаМартинюк М.
121
Кошиць О.
25, 30, 75
Кошкин В.
98
Кравецька Н. Ю.
148
Креминская С.
65
Кривень М.
63
Кривопуст Б.
183
Кривошлык Е.
62
Крижанівський Д. 25, 28
Кричинюк М.
85
Крищенко В.
23, 39,
52, 53, 87, 107, 126
Кропивницький М.
28
Кубай Д.
92
Кубик М.
22, 36, 126
Кубов Г.
96
Кугель М.
173, 185
Кудлик Р.
39
Кудрик Б.
195
Кужеева А.
102
Кузан В.
96
Кузиков В.
64
Кузнецов А.
26
Кузьменко В.
22
Куйбіда В.
104
Кукурудза Т.
104
Кукуруза Т. Д.
63
Кулешко Я.
23
Кулик Н.
57
Кулікова П.
148
Кулініченко Н.
80
Куліш-Зіньків Л.
194
Кульчицький А.
94
82

Куновський І.
Купер Г.
Купчинський Р.

92
148
15, 30,
32, 75, 77
Курань Т.
32
Курах М.
75
Курило Н. Б.
197
Куртанич П.
96, 106
Курцеба М.
15
Курьян Л.
82
Кур'ян Л.
65
Кухалашвілі В.
57
Куценко М.
104
Кучеров В.
47
Кучерук В. Ф.
154
Кучерук Н. П.
154
Кушак Ю.
119
Кушнір М.
104
Кушплер І.
23, 77
Кюи Ц.
26
Кюї Ц.
206-07
Лавренюк Л.
70
Лавро К.
188, 189
Лаврук О. О.
64
Лагидзе Р.
174
Лагодюк Н.
168
Ладзынь Т.
105
Ладика І.
96
Лазаревський І.
57
Лазурко Л.
30
Лай Д.
148
Лантух О.
59
Ланцюженко З. Д.
122
Лапа М.
53
Ларікова Л.
42
Ластовецький М.
23
Ластовецький М. А. 161
Лащо Т.
106
Лебедова В.
15
Лебедь Т.
90
Левицька Я.
70
Левицький І.
55
Левицький М.
15
Левітова Л.
77
Левчишин Г.
37
Легкий І.
33
Легкун О.
67
Легран М.
235

Лежанська Л.
36
Ленская Л.
80, 84
Ленц В.
206-07
Леонова О.
183
Леонтович М. 23, 28, 30,
32, 77, 162, 192, 207
Лепешко В. Ф.
123
Лепкий Б. 28, 58, 75, 95
Лепкий Л.
15, 28, 75
Леськів І.
61
Лехновський П.
39
Лещинська Н. М.
65
Лещук Є.
41, 92
Лєрмонтов М.
68
Липшан Я.
206, 207
Лисенко М.
28, 35,
45, 77, 101, 192, 194
ЛисенкоДністровський М. В. 220
Лисоконь О. П.
221
Литвин М.
33
Лихошвай А.
195
Лі Бо
68
Лібацький С.
67
Ліпман Б.
99
Лісовол В.
23, 28
Літвінов О.
148
Літовченко В.
32
Ліщинська Н.
65
Логвинова Г.
80
Логовская Л.
102
Лозинська М.
30
Лондонов П.
26
Лопуленко В.
64
Лоцман Р.
57
Луканюк С.
148
Луків М.
49, 52, 59
Лукін О. П. 99, 103, 201
Лукьяненко В.
80
Лупій О.
52, 126
Луценко Д.
59, 77
Луцишин М.
32
Лучук В.
119, 195
Львівська С.
124
Любченко Ф.
99, 103
Людкевич М.
39, 92
Людкевич С.
15,
23, 30, 206-07

Людкевич С. П.
138
Люзняк М.
92
Люллі Ж.-Б.
150
Лятошинський Б. М. 68,
135
Лятте Р.
165
Мазур Я.
32
Мазурик М.
196
Майборода Г.
45, 47
МайденбергТодорова К. І.
162
Майор М.
96
Майчик І.
104
Майчик О.
39
Маковей О.
15
Маковецький В.
37
МаксимишинКорабель О.
55, 82
Максимлюк В.
30
Максимов С.
143, 145
Максимчук Л.
127
Малета В.
96
Малик Л.
80
Малильо С.
96
Малин Г.
71
Малицька К.
21
Малько Л.
93
Мамченко А. І.
35
Мандзюк Л.
200
Мандич І.
36, 73
Мандрик М.
55
Мансини Г.
35
Мансини М.
35
Манчини Г.
26
Манчіні Г.
165
Маньківський О.
28
Маркова С.
82
Маркузова М.
148
Мартинюк Л. В.
222
Мартон І.
30
Марцинковська І. М. 223
Марцинковський С. Л.
220, 223
Марчелло А.
150
Марчело Б.
199
Масло М.
22
Маслов Л.
53
Маслова Л.
49

Масляк В.
15
Масляк Я.
43
Матвієнко Н.
10
Матвієнко П. Г.
7
Матій П.
96
Матій П. П.
69
Матішак В.
70
Матусовский М.
105
Матюк В.
23, 196
Матюк О.
30
Матюх Т.
53
Мах П.
44
Мацейків А.
124
Мацієвська Т.
61
Мацьків Л.
124
Мегела Ю.
106
Медведковський Е. 148
Меденці М.
96
Медиоланский А.
24
Межелайтис Э.
35
Мезенцев Т.
119
Мелещук О.
80
Мельников А.
105
Мельниченко М.
98
Мельничук Б. І.
124
Мельничук Г.
52
Мендельсон Ф.
206-07
Мендрунь В.
196
Мерсер Д.
35
Мертке Е.
163
Мерхель А.
183
Мерцер Дж.
26
Метерлінк М.
68
Мешко Ш.
35
Милаш Н.
80, 84
Милославський П.
32
Мимко Д.
95
Минин В.
235
Михайленко Ю.
32
Михайличенко Л.
59
Михайлюк К.
55
Михаць М.
23
Міллер Г.
154
Мірошниченко І.
126
Міцкевич А.
198
Міщенко М.
39
Міщенко Н.
72
Міщук І.
232

Млинченко Ф.
Мовчан П.
Мовчан С.
Модель В.
Можин Д.
Молчанов В.
Монті В.
Мор Й.
Мордвінова Н.
Мороз В.
Мороз М. О.
Мороз О.
Морозов А.
Моцарт В.
Моцарт В. А.

57
57
26
35
26
105
152
35
99
52
224
53
82
150
156,
206-07
Моцарт И. Г. Л.
187
Моцарт Л.
187
Мудрак Т.
30
Музичук А.
92
Муре Ж.
207
Мызников В.
26
Мясний З.-Т.
55
Набоченко В.
90
Навоєва І. Л.
71
Нагнибіда М.
82
Назарак Ю.
15, 75
Назаренко А. И.
174
Назар-Шевчук Л. Й. 133
Найденова Н.
235
Найдовская И.
80
Найдовская Ю.
84
Наказний О.
52
Намус М.
80
Нанке А.
23
Нанн Т.
26
Негода М.
36
Недільський І.
75
Некрасовская Л.
84
Нерубайський І.
100
Нестеренко В.
32
Нижанківський Б.
77
Нижанківський Н. 30, 75
Нижанковський О.
15
Николайчук І.
124
Никорак Л.
184
Никорак Н.
184
Нікітчин Т.
104
83

Ніколаєнко П. М.
225
Ніколенко Л. І.
149
Німилович О.
163
Новиков А.
26
Новицька Л.
65
Новицький О.
35
Ноздрина Л. Ф.
8
Норрбак П.
174
Носенко В.
59
Носль М.
35
Нудик Я.
28
Облещук М.
124
Облещук М. Й.
177
Обух К.
15
Овчарова С. В.
35, 42,
46, 47
Огородник О.
32
Олексів Я.
143
Олексієнко І.
100
Олексюк О. М.
154
Олесь О.
77
Олійник Б.
52, 56, 57
Олійник В.
70
Олійник І.
30
Ольжич О.
95
Ольшевський В. І.
198
Омельченко В.
95
Ониськов А.
82
Онуфрієнко А. В.
178
Опанасюк О.
35
Орлов В. Я.
204
Орлов Я.
23, 32
Орос В. Т.
96
Ортинська М. З.
70
Орф К.
26
Осецький Й.
82
Осипенко М.
98
Осічний Д.
95
Остапенко Б.
71
Осташ І.
43
Острова С. В.
180
Островерхий І.
72
Островерхий І. Л.
125
Островий В.
180
Охманюк В. Ф.
142
Павленко І. Я.
113
ПавленкоКравченко М.
117
84

Павличко Д. 52, 55, 100
Павліковський В.
70
Павлов О. М.
188-89
Павлович О.
72
Павлюк А.
76
Павлюк Л. Л.
226
Павлюк Я.
198
Павлюченко С.
168
Паганіні Н.
181
Падуфалий В.
75
Паздрій В.
21
Пак-Салай М.
106
Панасюк Р.
59
Панова Н.
100
Папков Г.
98
Паронова В.
130
Пархоменко О.
35
Пасічник В.
31, 212
Пастернак М.
66, 93
Пастернак М. М.
22,
36, 73, 126
Пастернак Р.
22, 36
Пастух Р.
55, 58
Патолл І.
43
Паулик М.
96
Пахебель І.
165
Пашкевич А.
32, 100
Пащенко В.
21
Пекар О.
106
Первомайський Л.
68
Перголезі Дж.
46
Перелісна К.
32, 195
Персел Г.
192
Перселл Г.
46
Перчук З. Ф.
74
Петелін М.
32
Петрененко В.
42
Петренко М.
23, 39,
43, 72, 77
Петриненко Т.
35
Петриченко Є.
183
Петрів М.
52
Петров А.
235
Петрова Н.
59
Петрова С.
35
Петросян С.
77
Петховській В.
148
Печора О.
53

Пєшков С.
Пилипенко Ф.
Підгірянка М.
Підківка О.
Пірус В. В.
Піццігоні П.
Платті Дж.
Плещеєв А.
Плещеєв О.
Погребняк Н.
Подлесная О.
Познанська М.
Поклад І.
Покотило І.
Покровский А.
Покровский О. В.
Полєсний Ю.
Полисский Ю.
Поліщук А.
Половинко С.
Полтава Л.
Польовий О. Г.
Полянський В. А.
Полянський Т. В.
Понасюк М.
Пономаренко О.
Попадюк В.
Попелюк М.
Попенко М.
Попернацький Л.
Попіль І.
Поплавський М.
Попов В.
Попович В.
Попович Н.
Попович О.
Попроцька Л.
Порпора Н.
Постникова Л.
Постолянюк О.
Потійко М.
Правдолюб П.
Преварська М. І.
Пригара М.
Приз В.
Приймак О.
Проваторова В. О.

152
100
92, 95,
194-95
195
45, 75
154
200
47
68
107
98
52
10, 35
99
80
80
148
84
100
104
101
12
228
228
82
105
142
34
17, 96
124
65, 82
148
105
101
101
101
82
199
83
66
84
82
18
51
100
49
231

Прокопенко О. В.
81
Прокоф'єв С.
159
Проскурякова Е.
82
Прохоров В.
124
Пукас Н.
99
Пуляк М.
124
Пурій І.
195
Путій П.
39
Пушик С.
95
Пушкин А.
26
Пчілка О.
12
П'ятачук Р.
32
П'яцолла А.
144-45
Раду В.
152
Радюк В. З.
82
Радюк О.
82
Раевская Е. В.
83, 127
Разоренов С.
235
Райнберг Й.
23
Раков М.
159
Ралько Т.
70
Рамо Ж. Ф. 148, 206-07
Расяк Л.
72
Ратгауз Д.
68
Рафальський В.
55
Рахманінов С.
47
Рачинець С.
72
Ревуцький Л.
32
Регер М.
151
Резанова О. И.
84
Ремезов А.
34
Рентюк М. І.
85
Рибчинський Ю.
10,
35, 56, 57
Рильський М.
43, 51,
52, 56, 98, 99, 103
Рішко М.
106
Родрігес Х.
150
Рождественский Р.
35
Рождественський Р. 103
Роляник Р.
12
Романченко М.
15
Романюк П.
96
Романяк Н.
92
Ротерман Є.
66
Рохани А.
165
Руданський С.
23
Руденко Ф.
80

Рудич С.
Ружин З.
Руско М.
Руснак І.
Рыбий В. Н.
Рыбий М. Н.
Рыбий Н. М.
Ряшко М.
Сабадаш С.
Савицький Р.
Савко М.
Савчук І. Б.
Сагановська Д.
Садовський Е.
Самарин В.
Самбор К.
Самійленко В.
Самокіш А. І.
Самолюк С.
Сандро (князь)
Сапгир Г.
Саталкіна Е.
Свентах Т.
Свидницький А.
Свиридов Г.
Свистун С.
Сегін Б.
Седень В.
Сеитмеметова Э.
Сейшаш К.
Семеній В.
Семеновський В.
Семерин В.
Серганюк Л. І.
Сергеева О.
Сердюк Ю.
Серотюк П.
Сєвєрянин І.
Сидлецкая Г.
Сикорская Т.
Симич В.
Симоненко В.
Сингаївський М.
Синицин В. М.
Сирая Л.
Сіренко В.
Сірко В.

45
42, 101
32
82
86
86
86
96
21, 35
35
71
68
72
23
26, 35
82
35
87
28
235
127
119
39
28
26, 159
102
30, 183
100
235
150
44
99, 103
105
229
79
35
175, 176
68
84
35
235
57
57,
101, 195
227
80, 84
135
52

Січинський Д.

15, 21,
23, 77
Січинський Д. В.
31
Скарлатті А.
150
Скачкова Г. І.
149
Скіртенко А.
148
Скомаровський В.
57
Скорик М.
150, 152
Скоробагатов В.
80
Славич А.
218
Сливко Т.
119
Слободян З.
34, 94
Слуцкая Л.
127
Сльота І.
76
Сльота І. М.
13, 14
Смик О.
57
Смірнов С.
23
Смолявський Л.
100
Соболевська С.
71
Сов'як Р.
21, 23
Сов'як Р. П.
164
Сов'як Я.
46
Созанський Й. Й.
133
Соколов К. М.
131
Солдатенко О.
230
Сологуб А.
100
Сологуб Ф.
26, 68
Соломбальская Е.
127
Соломчак Л.
70
Солонінко Т.
154
Солончук Л.
100
Солончук М.
100
Соляников В. Ю. 215-16
Сом М.
35, 46
Соневицький І.
77
Сорока В.
124
Сорока С.
96, 106
Соседова Е.
83
Спольницький В.
76
Стадник Л. І.
206-07
Стадник О.
32
Стельмах Б.
22, 32, 39
Стельмащук С.
23, 32
Степаненко А.
72
Степовий Я.
45,
77, 192
Степ-Пеньор Н.
96
Стефанишин М.
76
85

Стефанов В.
80
Стех В.
70
Стеценко К.
25, 30, 35
Стецюк Д.
71
Стецюк Д. А.
24
Столярська Л.
100
Сторожук А. І.
234
Сторонський В.
96
Сторонський В. М.
89
Струве Г.
35
Стус В.
52
Сумманєн Т.
103
Супрун-Яремко Н.
5
Суровий М.
82
Суров'як Р.
99
Сухощеєва Л. С.
165
Сушко О.
59
Табаков П.
21, 30
Талалайченко Л. В.
90
Талат Г.
119
Таловиря В.
42
Тамарин Й.
154
Тараненко О.
53
Тарнавська О.
32
Тарнавський М.
82
Тарнавський Т.
32
Тартіні Дж.
132
Татаринов В.
105
Тацюк І.
94
Тегза І.
106
Телеман Г. Ф.
200,
206-07
Терен В.
126
Терещук В.
92
Терлецький В.
34
Терпелюк П. І.
184
Тетенко С.
91
Тилик В.
206-07
Тимків О.
182
Тимофієва О.
96, 106
Титаренко В.
152
Тихолоз С.
100
Тищенко И.
80
Тіц М.
168
Ткаля Г. І.
92
Ткач М.
21, 32, 35,
39, 56
Ткаченко С.
49, 50
86

Ткачівський Я.
22, 36,
66, 70, 73, 95, 126
Ткачівський Я. В.
93
Товарніцкий Є.
206-07
Токар О.
235
Толстой О.
92
Томенко М.
100
Травкін В. М.
140,
166, 179
Третьяк Л.
80
Тризно Б.
206-07
Триліс В.
28
Тройчак М.
124
Трофанчук Н.
82
Турелик Г.
36, 73, 126
Турчин Г. П.
220
Туряниця Ю. Д.
17
Уайльд О.
68
Українець В.
59
Українка Л.
32, 41, 51,
52, 57, 77,
95, 99, 198
Умер А.
235
Устиянович М.
15, 28,
77, 92
Ушакова О.
26
Ушакова О. Б.
26
Уэббер Э.
26
Фалькова В.
80
Фегер М.
96
Федірко І.
124
Федорко М.
167
Федорук Л.
100, 107
Федькович Ю.
28
Ференц Т.
16
Фесенко В.
96
Фиштик Й.
38
Філіпенко А.
77
Філіпенко В.
101
Філіпчук П.
99
Філоненко Л.
164
Фільц Б.
32, 47
Фільц Б. М.
27
Фіськов Я. В.
150
Фіськова Н. Я.
150
Фіцалович І.
33, 45,
66, 94
Фіцалович І. Ю.
95

Флис В.
94
Форе Г.
35, 150
Фрадкин М.
174
Франко І.
15, 21, 23,
32, 77, 92, 95, 106
Фрескобальді Г.
199
Фролов С. В.
105
Фроляк Б.
183
Фурман Н.
32
Фучаджи Л.
148
Хазова Г.
183
Хало О.
53
Харасайло Н.
81
Хармс Д.
83, 127
Харра В.
174
Харченко Л.
119
Харченко П.
35
Хаслер Л.
35
Хасхачих А.
80
Хейворд Д.
35
Хидаш Ф.
26
Хланта І.
11
Хланта І. В.
96
Хмельницкая Т.
98
Ходоровська О.
148
Ходун Є.
98
Хоменко О.
59
Хромушин О.
35, 235
Худзік Р.
37
Целюх Л.
25
Целюх С.
21, 25, 97
Циганин В.
96
Цись Р.
195
Цілий В.
57
Ціполі Д.
192, 199
Ціхоцька Л.
37
Цуй Гофу
68
Цушко С.
28
Чайковський М.
53
Чайковський П.
23,
159, 206-07
Чаморова Н. В.
2
Чаплик К. М.
209
Чарнецуький С.
43
Чекан К. С.
114
Чембержі М.
159
Чепурко Б.
39
Червеняк А.
96

Червеняк А. А.
106
Чергеев А. А.
235
Чередниченко В. 55, 57
Чередниченко Д.
52
Череп-Пероганич Т. 89
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А в нас завтра свадьба буде
А вже років двісті
А вже чужі жони

100
28
100

А звідси гора
А зима, а зима
А калина червона

15
90
100
87

А кладочка хитається
А на цій землі всього лиш жінка
А нам еще
А поезда уходят
А половини муки не буває
А сердце девичье
А снег кружится
А ти — моє зелене полечко
А ти не йдеш
А час так нестримно летить
А я блукаю у весні
А я не верила
А я сам собі пан
А я співаю і молодію
А я тебе люблю
А я шукаю, тебе шукаю
А яблука падають
А як же без любові
Агнец божий
Аеропорт
Акация душистая
Александровские модницы
Алла верды
Аллелуя
Ангел вопіяше
Ангел мой небесный, помоги
Ангел небесний
Ангелику, ангелику
Ангельська пісня
Английская песенка
Аня-волиняночка
Апрель
Аріозо Андрія
Аріозо Галі
Аріозо Катерини
Арія Ельвіри
Арія краси
Аркан
Армійська служба наша
Афганистан
Баба — ягодка опять
Бабине літо
Бабусі
Бабье лето
Багатство
Багряні коні
Бажаємо вам щастя
Балада Гната
88

36
81
87
54
81
105
84
81
36
59
59
54
53
82
92
59
34
81
24
90
80, 84
87
235
24
23
98
60
124
70
83
85
83
95
46
95
47
57
94
74
87
59
65, 69
82
62, 98
89
22
196
45

Балада материнства
Балада про кобзу
Балада про перше кохання
Балада про пісню
Балада про повстанця
Балада про рідну мову
Балет
Баллада о возвращении
Балыкъчыйым
Бандуристе, орле сизий
Бараночки
Барви веселки
Барвистий вінок
Барышалым
Батьки і діти
Батьки мої
Батьківська земля
Батьківська могила
Батьківське жито
Батьківське напуття
Батьківський заповіт
Батько мій
Батькова зоря
Батьку-отамане
Бахчасарайская хайтарма
Бджілка
Без пісні мене нема!
Безмежнеє поле
Безсонна ніч
Белолистка
Белый снежок
Берега любви
Бережімо Україну
Бережіть свою маму
Березка
Березневі сніжинки
Беретаря
Берізка
Беру до рук старий рушник
Бистрянка
Бичок та їжачок
Бідолашна баба
Біжать у Почаїв
Біла лілея
Біла пава
Білий дим
Білий попіл
Білий птах

92
22
59
92
55
124
90
105
235
23, 51
90
124
120
235
63
65
44
87
39
195
52
52
126
124
235
115
48
77
40
99, 103
87
90
66
59
105, 127
92
103
44
81
22
57
96
78
41
39
62
57
66

Білий сон
Білий цвіт
Білі мухи-непослухи
Білі птахи
Білі хмари купаються в небі
Білосніжка
Біля кого найтепліше?
Біля лісу на горбочку
Біля річки
Біля річки, де калина
Бісові музики
Благальна пісня
Благання сина
Благоговіння
Благодарим Христу-богу
Благословенна
Благословенна Маріє
Благословення
Благослови всім
Благослови, душа моя, Господа
Благослови, земле
Блоха
Блукає музика багряна
Бо війна війною
Бог
Бог і ми
Бог нам дав
Бог предвічний
Богородице діво, радуйся
Богородиці
Богородиця
Божа любов
Боже великий, єдиний
Боже, врятуй Україну
Боже, з неба високого
Боже, отче наш єдиний
Боже, смири во мне
Боже, Ти — Бог мій
Божий дар
Божьей милостью
Бойківчаночки
Бондарка
Брати
Бродяга
Бруднуля
Був цар
Буває іноді старий
Бували дні

81
41
87
60
96
60
39
100
115
53
100
78
95
104
78
95
95
106
78
102
100
75
52
15, 75
61
63
195
30, 100
70, 78
92
70
72
101
32, 195
61
72
24
196
66, 73
102
38
40
15
43
115
68
45
43

Буде сила
Будем козаками
Будь благословенна, земле
Будь благословенний
Будьмо добрими
Була на риночку
Було літо
Було не тужити
Бурхлива юності пора
Буря
Былина
В буремний час
В гаї могила сумує
В гаю зелененькім
В дитинство манять яблука винові
В дитсадку
В долині трьох річок
В Закарпатті в кожнім домі
В Закарпатті всі, як браття
В замке
В зеленім ліску
В июле красиво
В коломийках закарпатця
В Копашнові є присілок Поляна
В Копашнові на Хустщині
В краю лілей
В лісі є зелена хата
В лісовій хатиноньці
В любові старості немає
В місті Вифлеємі
В мовчанні
В музеї Петра Скунця
В Назареті зацвіла лелія
В неділю рано зілля копала…
В незміреності зоряних глибин
В осінній печалі
В піску на дальнім перехресті
В промінні білім
В пылающем гетто
В райдугу чайка летіла
В селі Голобутів на Стрийщині
славній
В степу гриміли грози
В теплий край лебедики летіли
В цю ніч
В яслях — неземная Любовь
Вальс випускників
Вальс надежды

115
32
22
78
66
100
28
43
69
104
105
22
36
32
74
115
106
96
96
216
30
83
96
96
96
41
57
120
38
195
92
106
78
48
81
52
68
68
103
68
96
59
59
78
102
91
90
89

Вальс нашої молодості
Вальс однокласників
Вальс под небесами
Ванька-взводный
Варенички
Василиха
Васильку, хлопче милий
Ватра, ватра, вогонь невгасимий
Ватра дружби
Ввійду у храм прабатьківського
краю
Вдаряй мечем!
Вдова
Веди нас, Маріє, веди
Величаємо тебе, мамо
Величайся, родинонько, у піснях
Величайте Бога
Величальна вчителям
Величальна Києву
Величальна медикам
Величальна рідному краю
Велична святосте
Вербиченька
Вербова колиска
Вересневий дзвіночок
Вернись, любове
Верный друг
Вертайтеся, хлопці, живими
Верховино
Верховинська елегія
Весела дітвора
Весела колискова
Весела прогулянка
Весела сімейка
Веселенька планета
Веселенькі чобітки
Веселий день
Веселі дзвоники
Веселка
Веселкова пісня
Веселкові писанки
Весенний романс
Весілля
Весільна
Весільна рапсодія
Весільний марш
Весна
Весна в Карпатах
90

74
124
90
80
53
100
73
39
124
81
75
59
196
196
107
61
124
44
59
53
70
105
155
126
104
53
74
15
69
117
119
44
124
119
120
117
198
74
101
120
99
73
100
21
39
52
95

Весна в Малих Мошківцях
Весна в селі
Весна за весною
Веснарка
Весни барвінкові
Весні дорогу літо перейшло
Веснонька
Весняна надія
Весняна пісня
Весняна пісня лісова
Весняна троянда
Весняне
Весняний вальс
Весняний дощ
Весняний мотив
Весняний хоровод
Весняні квіти
Весняні почуття
Весняні роздуми
Веснянка
Ветер дует со горы
Ветеранам
Ветераны
Вечеря для батьків
Вечір
Вечір випускний
Вечірні голоси
Вечірня пісня
Вечно живой
В'ється стежечка
Вже більше літ двісті
Вже бубон грає
Вже весна
Вже весна іде
Вже відходим з дому твого
Вже місяць на небі з'явився
Вже сонце за гори сідає
Взяв би я бандуру
Взяв поклепану косу
Ви щасливі, пречистії зорі
Вибачте нам, мамо
Виглядають діти Миколая
Виглянь, виглянь, сонечко
Виїхав Гонта
Вина, вина, дівчино
Випускний
Випускники
Виряджала мати сина

74
100
35
34
36
74
117
90
35
44
38
92
69, 95
92
74
117
39
90
63
61, 107
105
91
80
120
61, 115
48
92
35
80
87
15
15
72
107
78
121
95
15, 210
87
198
196
120
120
28
43
82
52
100

Висока верба
Витай між нами
Витай, витай
Вифлеємська зірка сяє
Вихваляйте гори, доли
Вихор
Вишиванка
Вишиванка для мами
Вишиваночка
Вишила хустину
Вишнева мелодія
Вишнопіль
Від Бога
Від Києва до Лубен
Від нас до творця!
Від Сяну аж до гір Кавказу
Відпливе, відійде
Віє вітер та буйнесенький
Візьму я відеречка
Віками стогнав народ
Вінниця
Віночок українських
народних пісень
Віншувальна
Віра
Вірне кохання
Вірні очі
Вірність
Вірую, господи, і визнаю
Вірю
Вістує нам Бог!
Вітай, Ісусе
Вітання
Вітре буйний
Вітре буйний, вітре буйний
Вітрила чорні на човні
Вічна пам'ять героям
Вічне сонце і ми
Вічне!
Вічний вогонь
Вічний сокіл
Віщий сон
Вклонімось Господу
Вновь облака передо мною
Во Вифлеємі
Вогонь кохання
Возвеселімся
Возвращение журавлів

21
78
78
120
78
73
36, 117
124
44
22
57
100
32, 39
210
63
75
92
28
100
96
52
21
120
105
37
37
69, 106
78
39, 104
63
196
52
47
51
68
82
39
63, 69
90
34
39
69
98
30
65
30
80

Возраст любви
Вокальний триптих
Волинський вальс
Волинь — земля прекрасна
Волошину, вражий сину
Волошка
Волошки
Вольный ветер
Вони закохались обоє
Воскресіння
Воспоминания
Восьме березня
Впав до долу лист календаря
Впаду у небо
Впала ніч на ліси та поля
Впізнай мене
Вповились у теплі тумани гаї
Все від любові
Все же плачет гитара
Все мине
Все по колу
Все подвір'я сонечком залите
Все у божих руках
Всміхнеться серце
Вставай, Вкраїно!
Встань, народе мій
Встреча
Всього сім нот
Втеча місяця
2-я песня Золушки
Втрачене кохання
Вулицею йшла
Вулиця моя
Вусатий барон
Вчительська доля
Выключите зиму, наконец!
Выпускной вальс
Вытри, девочка, слезу
В'януть мрії мої в самоті
Галичина
Галки
Гамалія — отаман
Гаразд, Горук
Гармони
Гарная молодиця
Гаю, гаю, зелен розмаю!
Гвардійська маршова
Гей до школи!

59
77
44
85
28
41
196
235
68
92
98
91
82
81
59
59
94
57
54
39
71
40
52
36
124
39
59
48
68
216
37
100
87
124
52
82
87
62
68
32
105
51
15
105
100
28
74
61
91

Гей, браття опришки
21, 28, 77
Гей, ви, наші браття-козаченьки
32
Гей, ви хлопці січовії
15
Гей, видно село
15
Гей, гук, мати, гук
15, 28
Гей, гулялося
34
Гей, за морем за широким
15
Гей, зі Львова до Мукачева
15
Гей, музики, грайте
33
Гей, на горі там женці жнуть
61
Гей, наступаєм ми, стрільці
15
Гей, не дивуйтесь, добрії люди
15
Гей, нум, братця, до збруї
15
Гей, нуте, хлопці
28
Гей, осідлайте прудкого коня
104
Гей, розлилося теє горе
45, 95
Гей, Січ іде
32
Гей, Січ іде, красен мак цвіте
15
Гей, скинемось та по таляру
28
Гей, соколи
32
Гей, степами
23
Гей, там на горі Січ іде
15
Гей, там при долині
15
Гей, там у Вільхівці
75
Гей, у лісі-лісі
28
Гей, у полі черемшина
15
Гей-га!
43
Ген до неба лине пісня
78
Геній України
51
Герої Крут
52
Герої не вмирають
65
Героям Карпатської Січі
69
Гетьман Сагайдачний
37
Гетьмани
77
Гетьмани, гетьмани
45
Гефсиманський сад
78
Гица-гица
117
Гімн вчительці
74
Гімн до божої матері
78
Гімн живій природі
57
Гімн любові
196
Гімн Міжнародного фестивалю
польської культури
"Веселка Полісся"
71
Гімн музичній школі
37
Гімн ОУН-УПА
23
Гімн свободі
55
Гімн школи
44, 72
92

Гірський танок
39
Главные слова
62
Гладіолуси
74
Глибокая криниця
21
Гой, питалася княжа корона
30
Головокружительные ночи
98
Голос трави
41
Голуб надії
101
Голубе озерце
117
Голуби над Крейсером "Аврора"
64
Голубий сніг
39
Гомін, гомін, гомін по діброві
28
Гомоніла Україна
32
Гоп! Гоп!
61
Гопа, гопа, гопчики
117
Гоп-скок
12
Горе приспало рідну хатину
15
Горить зоря
60
Горить моє серце
67, 99
Горіли наші дві свічі
81
Горнусь до тебе
81
Горобці
75
Город детства
216
Город золотой
235
Город мой, Мегион
87
Господи помилуй
24
Господи! Скажи?!
63
Господь багатий нас благословив
95
Гостював в твоєму серці
68
Готуй мені збрую
75
Грай!
65
Грай, моя бандуро
59
Грай, музико!
42
Грають труби над Дністром
15
Гребля
82
Гриби бувають різні
124
Грибочок
115
Грицю
210
Гріх
66
Грудка України
94, 95
Гузель Къырым
235
Гуляв чумак на риночку
28
Гуляв я ті роки
28
Гусак
115
Гуцулка Ксеня
21
Да сбудется любовь!
103
Давайте заспіваєм
44
Давнє
68

Давні листи
36
Давно те минуло
45, 77
Давня любов
73
Давня пісня. Гіркий мотив
59
Дай, боже, щастя
32, 107, 195
Дай мені, боже
72
Дарма ти їхав і зайшов дарма
59
Даруйте ласку, мамо, нам
36
Дарунок божий
52
Дарунок неба
96
Дарящей вдохновение
80
Два баранці
57
Два кольори
90
Два поля
100
Два попелища
92
Два слова
198
Дві колії поза місто
34
Дві самотності
81
Дворцу студентов ДГУ
84
Де висока Чорногора
33
Де Дніпро наш
15
Де ж написано
96
Де ж той Мойсей?
69
Де живе художник
41
Де знайти такі слова
74
Де ми є?!
63
Де поділись літа молодії мої
74
Де росте пахуча м'ята
96
Де ти, не знайдений мій
81
Дегирменджи
235
День
39
День біля моря
57
День закоханих
59
День народження
52, 90
Деревенька юности
105
Державний гімн України
101
Десь витає поезія Ковача
96
Десь у полі
57
Дети войны
80, 90
Джерело
39, 195
Джерело любові
48
Джоконда
77
Дзвеніли бандури
37
Дзвіниця роду
38
Дзвіночки
38
Дзвони дзвонять
30
Дзвони Михайлівські
57
Дзвони надій
33

Дзвонили дзвони та на всі Карпати
96
Дивлюсь я на небо
23
Дивлюся аж світає
28
Дивлюся в голубінь високу
22
Дивная новина
30
Дивний сон
57
Диво-бабуся
72
Диво-звуки
117
Дивоцвітом грають весни
95
Дикі гуси
10
Дитина до матері
61
Дитинство
91, 104
Дитяча молитва
32
Дитячі пісні
57
Діана
59
Діброво зелена
100
Діві Марії
99
Дівоча
104
Дівочі мрії
35, 36, 107
Дівча в сінях стояло
15
Дівчина з Івано-Франківська
73
Дівчина і квіти
61
Дівчина чорноброва
106
Дівчина-горянка
101
Дівчино кохана
210
Дівчино, прощай
32
Дідусь
115
Діжду вечорочка
100
Діти в гай!
61
Діти і ластівка
61
Діти України
72
Для нас!
63
Для нас двоих
54
Для тебе
59
Для чого ми?!
63
Для чого молодість дана
74
Днепровская вода
56
Днесь поюще
30
Дністрові хвилі
36
Дністровські зорі
48
До бандури
92
До Вас несу сльозу й жалі
81
До весни
81
До джерел народних
96
До Копашнова, отчого краю
96
До отчого порога
95
До Самбора доріженька
15
До світаночку
81
93

До України
Доборолися
Добрий вечір Тобі, пане
господарю
Добрий день!
Добрий спомину
Добро
Добродію, Миколай!
Доброта
Довгоочікуване літо
Довженка край
Догорає літо
Дождик
Доки наше небо
Долгожданная
Доле моя, доле
Долина під Хустом
Долинонька
Доля
Доля поэта
Дом детства
Дом лесничего
Домик крошечка
Донечки
Донеччани наші милі
Доріжка в полі
Дорога
Дорога до мами
Дорога до матері
Дорога до школи
Дорога і свята Україна
Дорога на Голгофу
Дорогенька мама!
Дорожити честю
Дорожні знаки
Дорожні патрулі
Достойно
Дочь
Дощ
Дощ іде
Дощик
Дощик у Львові
Дощі
Дощова весна
Дрібненький дощик
Другові художнику
Дружбі меж немає
Друзі
94

69
100
30, 32
61
92
69
119
124
90
59
60
54
52
87
45, 81
106
82
45, 95
80
54
216
46
65
96
82
38
65
94
91
52
66
12
74
124
124
32
82
71
48
47, 118
72
104
89
117
82
117
118

Дума
45
Дума о Прохоровском поле
105
Дума про бійця
94
Дума про козака
105
Дума про козацькі могили
77
Дума про Полтавську битву
22
Дума-думонька
38
Думи мої
25, 77
Думи мої, думи мої
51
Душі моєї чисті небеса
81
Дуэт Груши и Марфуши
216
Дуэт Феи и Мага-волшебника
215
Дякуймо!
63
Дякую Христу
52
Дятел
105
Експромт
104
Ескіз
198
Если весело живется
216
Еще не осень
84
Ёжик
119
Є немало сіл на світі
96
Є тільки дві дороги!
63
Є у долі причал
73
Є у мене песик
74
Європривіт
124
Єдина Україна
52, 55
Єдиний у світі коханий мій сину
96
Єсть на світі доля
45, 51, 77
Жабенятко
117
Жагуча ніч
81
Жаль
23
Жасмин цвіте
98
Жахливий холод вечорів
68
Жестокий романс
98
Жива вода
70
Живе собі поважний чоловік
96
Живеш на світі, щоб жилося
82
Живімо для добра
66, 73
Живої віри прагну
195
Живу для тебе
126
Жизнь во все годы хороша
65
Жил-был кот по кличке Жора
127
Житня стеблина
56
Жито, мамцю
32
Житомирський вальс
71
Життєва стежина
96
Життя
37, 72
Життя здається казкою
52

Життя і Любов!
63
Життя і час!
63
Життя прожить — не поле перейти 74
Жінка з вересня
98
Жінка і ніч
81
Жінка мужа продала
100
Жіночі літа
81
Журавли
103, 105
Журавлина
44
Журавлина весна
87
Журавлина пісня
52
Журавлиний крик
77
Журавлі
75
Журавочка
77
З днем народження, матусю
120
З Копашнова, від отчого порога
96
З нагромадження міського
92
З нами Бог
78
З нами родина
101
З народу вийшовши у світ
96
З Різдвом Христовим
120
З тобою і без тебе
81
З Україною в серці
52
За байраком байрак
32
За весною — літо
52
За все тебя, господь, благодарю
82
За друзів піднімемо келих
64
За нами перемога
90
За підкупи у вас єдина мрія
96
За рідний край
75
За рікою тільки вишні
56
За річкою, за Дунаєм
28
За сонцем хмаронька пливе
51
За твої, дівчино
75, 77
За тебе в тривозі
36
За тим садом
107
За тучами громовими
210
За Україну
74
За чим зітхає гай
52
Забудько
115
Забуть не можу
81
Заветная черта
98
Завидюща зима
48
Завірюха
81
Загораются и гаснут
62
Заграли тамбори
15
Загубились слова
81
Загублена любов
49

Загублені сліди
53
Зажгу свечу
98
Зажурились галичанки
75
Заздоровна
69
Заздравна
77
Закат лета
105
Заквітчали дівчатонька
75
Заключительный дуэт Принца и
Золушки
216
Закосичую квітом
40
Закохані серця
65
Закричали, закричали гусоньки
81
Закувала зозуленька
51
Закувала зозуля
80
Залетные кони мои
90
Запалю свічу
57
Запам'ятай мене
73
Запізніла сльоза
124
Заповіт
25, 28, 32
Заповіт Шевченка
51
Запорожці
51
Заросли шляхи тернами
51
Засватана осінь
81
Засвистали козаченьки
15
Засинай, дитятко
81
Засмутилось кошеня
57
Заспів
75
Заспівай
81
Заспівай мені, поле
56
Заспівайте нам, бабусю
195
Засумуй, трембіто
75
Захід згас
92
Заховалось літечко моє
66
Зацветут сады в апреле
80
Зацвіла в долині
51, 77
Зацвіла в долині червона калина
32
Зацвіла черемха
74
Зацвітають вишні
53
Зацілую сорочку твою
81
Зачаровані струною
90
Зачарую
59
Защебече соловейко
51, 99
Збирались хлопці
39
Зваблива весна
90
Звий гніздечко, Йванку
38
Згадай
65
Згадаймо, друже, ті літа
74
Згасає день
82
95

Здається
81
Здравствуй, земля-кормилица,
здравствуй, земля-красавица!
87
Здравствуй, школа
87
Здрастуй, зимонько
120
Здрастуй, рідна школо!
120
Здрастуй, школо!
118
Зеленая ліщинонька
35
Зелене поле
62
Зелене слоненя
57
Зелені човни
34
Земле моя!
63
Земле Тараса
100
Земля й небеса
77
Земля і небо
41
Земля моя — мати моя
74
Земля солов'їна Тараса
101
Земна богине
69
Земна дорога
126
Зима
117
Зима… Майдан
55
Зима-метелиця
118
Зимние птицы
84
Зимова краса
92
Зі святом, вчителько моя
120
Зі словами і без слів
92
Зійшла зоря
78
Змагаймося за нове життя
95
Зміст
210
Знов прийшла весна
100
Знову бачу тебе я, матусю
77
Знову гай зазеленів
68
Знову йду до калини
96
Зой
26
Золота багряниця садів
60
Золотая свадьба
54
Золотий вік
85
Золотий дзвін
57
Золото, золото
59
Зона
39
Зоопарк
115
Зоре моя вечірняя
25, 28, 51, 77
Зоре моя рання
53
Зоренька
105
Зореока верховинка
73
Зорепад кохання
71
Зорі — очі весняної ночі
41
Зоряна
94
96

Зоряна калина
101
Зоряна ніч
35, 82
Зоряне намисто
48
Зоряний трамвай
124
З-під Києва
95
Зробіть Му місце
78
Зряще мя безгласна
210
Зупини коня, козаче
100
Зустріч
37, 65, 87, 95
Зустріч з дитинством
74
Зустріч з сином
94
Зяблики
105
И я не хочу тебя терять
54
Ивушка
26, 59, 80
І багата я
51
І дні, і ночі
95
І золотої і дорогої
51
І нам бог допоможе
52
І серцем лину
99
І служба, і дружба морська
74
І снилося
75
І тато…
74
І тільки
104
І хай тобі на серці не пече
81
І шумить, і гуде
15
І ще раз про любов
74
І як тепер тебе забути?
71
Іван Васильович професій не міняє 96
Іване, Іване раз!
28
Іграшки — в ряд
124
Іде буттям подвижник Іван Хланта
96
Іде весна широким кроком
96
Іде звізда чудна
30
Іде зима
120
Іду до тебе
59
Іду з гори Лисої
94
Із гір Карпатських
40
Із давніх-давен і понині
96
Із другом, із Тарасом
107
Із зорі ясної щодня
78
Із походу повертали козаченьки
53
Із святом, учителю, Вас
74
Із-за гаю сонце сходить
45
Із-за лісу, з-за туману
100
Ірод-цар
28
Ірчик
75
Істина землі
81
Істини ази
81

Ісус Христос!
63
Ісусе, ти — наш цар
70
Ішло дівча лучками
32
Ішов відважний гайовий
75
Ішов козак без ліс
32
Ішов козак без ліс, без ліщину
28
Ішов козак потайком
32
Іще біліють де-не-де
82
Іще чумак на порозі
28
Їжак-татко
195
Їжачок
115
Її величність весна
37
Їхав гетьман
55
Їхав козак за Дунай
32
Їхав стрілець на війноньку
15, 75
Їхав хлопець понад Бугом
103
Їхав чумак із Криму додому
28
Їхали козаки до села
100
Йде Січове військо
75
Йду полями чистими
69, 106
Йшли селом партизани
28
К памяти
105
Кажу
59
Кажуть люди
39
Казала дівчина
75
Казка
72
Казка без кінця
117
Казкове свято
117
Как бы мне назвать щенка
127
Как велик ты, святый боже
102
Как омуты очи
80
Калина
80, 124, 126
Калина під снігом
124
Калинова земля
196
Калинова краса
87
Калинова печаль
34
Калиновий вогонь
73
Калиновий край
32
Калиновий оберіг
59
Калитка
87
Калитка в прошлое
53
Кам'янецькі мости
82
Каменец-Подольский
82
Канікули
124
Кант про Почаївську божу матір
77
Капелюх
38
Капли абсента
90
Каравела весни
98

Карі очі
104
Карнавал
215
Каролино-Бугаз
54
Карпати
69
Карпатська ніч
94
Карпатська похідна
126
Карпатське танго
77
Карпатський діамант
96
Карпатський краю
96
Карпатський шлях
37
Катеринка
77
Каштанові свічі
66
Каятись не пізно!
63
Квітень
82
Квітень тривог матері
59
Квіти для Марії
196
Квіти на вікні
104
Квіти на підвіконні
124
Квіти у росі
39
Квітнева зустріч
90
Квітнемо нащадками
36
Квітує бузок
48
Квітуй, моя Україно!
48
Кетяги калини
104
Кидай, Ваня, жінку
100
Києве мій
77
Кіборгам
100
Кладочка
75
Кличуть мене у приданочки
100
Клубочиться ранковий туман
87
Коби скорше з гір Карпатів
75
Когда же ты придешь?
54
Когда наступает вечер
59
Кого я люблю?
61
Кожна жінка красива
52
Кожний з нас!
63
Коза
12
Козак
32
Козак гуляє
33, 34
Козак з дівчиною гуляв по діброві 100
Козаком був предок мій
53
Козацька
107
Козацька доля
53
Козацька переможна
32
Козацька похідна
52
Козацька родина
42, 101
Козацька слава
74, 124
Козацька суть
53
97

Козацькая доля
87
Козацьке Військо
90
Козацьке море
39
Козацький курган
53
Козацького роду
124
Козачата
32
Козаченьку, куди йдеш?
15
Козел відпущення
92
Кокетливый вальс
98
Коли б я, мила, птахом став
74
Коли ви вмирали
23, 75
Коли відлітають лелеки
77
Коли жених пішов
68
Коли заснули сині гори
150
Коли зі мною ти
59
Коли на небі ясні зорі
82
Коли потяг у даль загуркоче
40
Коли я в бурхливому морі плавав
68
Коли ясна звізда
30
Колисаночка для Каті
118
Колискова
39, 43, 44, 57, 59, 69,
71, 95, 100, 119, 121, 126, 195
Колискова від ангела хоронителя
121
Колискова від богородиці
121
Колискова для онуки
126
Колискова зорі
57
Колись, дівчино мила
75
Колись, кажуть, був ніби
вік золотий
92
Коло млина яворина
75
Коло мого дому
57
Колодязь надій
92
Коломийка
69
Коломийки
21
Колосились хліба
60
Колыбельная песня Клары
35
Коляда
39, 100
Коляда-колядка
30
Колядує Франкове Підгір'я
23
Комиші
68
Кому кавунчик, кому кавуниця
100
Коней сідлають козаки
92
Кони — годы мои
59
Коноплянки
105
Контрасти
104
Концертна арія
150
Копашново, село у серці гір
96, 106
Кораблик дитинства
81
98

Кораблі моїх днів
Коректна ода ворогам
Коротенькое платье
Косар
Котик
Котик-муркотик
Котилося літечко
Котиться день споришевою
стежкою
Котиться літо
Котяче тріо
Кохайтеся, чорнобриві
Кохана
Коханий
Кохання
Кохання зоря чарівна
Кошки
Край села є хатина
Краса
Краса і любов не вмирає!
Краса України
Красиві квіти
Красне Поле
Краю полтавський
Крест святой
Крик душі
Крила життя
Криниця
Криниця добра
Криниця мого дитинства
Криниченька
Криничка
Криничний журавель
Круті любові віражі
Крылья веры
Кто верит
Кто-то в лесе плачет
Кубок
Куди не ступлю, не піду
Кудлай
Куковала кукушечка
Кукушечка
Кума
Купала
Курилася доріженька
Курлычут журавли
Курсантська
Къырым

52
77
90
45
115
124
117
81
41
120
51
77
39
82
82
83
100
37
48
65
38
106
53
24
97
57
74
124
101
99, 103
118
44
65
102
102
105
198
95
124
105
105
94
210
75
65
74
235

Лагідна печаль
73
Ласкаво просимо
39
Ласками багата
196
Ластівка
35, 41, 52
Ластівки прилетіли до мого села
96
Латинская мелодия
24
Лебедина вірність
74
Лебедина казка
57
Лебедине пір'я
37
Лебедь
127
Лебідка
73
Лелеча доля
57
Лепо лэ-лэ
235
Лети, лети, моя пташино
100
Лети, моя думо
75
Лети, моя пісне
92
Лети, тужлива пісне
43, 77
Летить голубчик
100
Летіли дві чайки
36
Летней ночи ноктюрн
84
Лето
82
Летять до вирію лелеки
81
Летять лелеки
82
Летять лелеки в зорецвіт
35
Летять літа
82
Летять пісні
65
Лине осені ріка
81
Липневий спалах
77
Лист у минуле
104
Листопад
65, 84
Листочки дрожат у осинки
127
Листя осіннє шуміло
68
Лицар духу
106
Лиш не згасне любов
66
Лиш прийде до мене Дрімко
121
Лиш серце мріями живе
81
Лише з тобою
81
Лишь бы были вдвоем
54
Лікар і хворі
63
Лілея
90
Лілея і вітер
41
Лілія і я
42
Лірика подружнього життя
74
Лісова пісня
57
Лісова ялинка
44
Лісовичок
118
Літа мої
36
Літечко
115, 117

Літечко медове
118
Літній вечір
90
Літній дощ
194
Літо
65, 117
Літо, літо, літо
87
Літо смерекове
106
Літописець Гаврош
96
Лічилка
57
Лічу в неволі дні і ночі
28
Ллється пісня дзвінкою луною
96
Лысенький мужичок
87
Львівська полька
195
Льодолом
23
Льон
210
Люби мене
59
Любий друже! Україна в скруті
96
Любисток
34, 59, 107
Любити Вітчизну свою
52
Любить — не любить…
39
Любіть Україну
32
Люблю тебе
74
Люблю Україну
37
Любляче серце
77
Любов єднає
65
Любов лелеча
53
Любов приходить
37
Любов!
63
Любов-ріка
48
Любовь придет
54
Люди, схаменіться!
63
Людина з легенди
96
Людина починається з добра
52
Люлі, Ісусе
196
Лягушонок-певец
119
Лялечка-кивалочка
117
Мав я раз дівчиноньку
75
Мавка лісова
42
Магаданська зона
36
Маєва нічка
75
Маєран
21
Майдан живе!
53
Майское утро
105
Маки й блавати
34
Максим козак Залізняк
100
Мала батьківщина
100
Маленькая, да удаленькая
87
Маленький хутір
95
Маленькій Мар'яні
51
99

Малесеньке сонечко
Мальви
Мальовнича в нас природа
Малята-барвінчата
Мама-лебідка
Мамина калина
Мамина пісня
Мамина ранета
Мамині коралі
Мамині мальви
Мамині очі
Мамі
Мамі-емігрантці
Мамо, відпочинь!
Мамо, мамо
Маріє, гляди
Маріє-діво, благословенна
Марічка
Марічкина сопілка
Марія
Маруся і котусь
Марш "Чорного лісу"
Марш ліцеїста
Марш УПА
Марш юних пожежників
Материнська мова
Материнська печаль
Материнське серце
Материнське чекання
Материнський заповіт
Материнські долі
Материнські сни
Матері
Мати
Мати божа молилась
Мати наша — сивая горлиця
Матінко моя
Матінко, печаль моя вечірня
Матінко, простіть
Матіоли
Матусин день
Матусині соняшники
Матусині тривоги
Матусю моя
Мацькова колискова
Маю, люди, чоловіка
Меблі
Медсестричка
100

121
82
96
118
117
59
81
36
95
73
106
74, 82
124
52
59
78
78
21
101
57, 98
117
22
44
85
87
107
124
80
70, 90
100
74
60
53
56, 64
36
52, 56
71
81
66, 95
49
124
71
124
195
121
36
124
124

Между вечным и временным
Меланхолія
Мелодія
Мелодія любові
Мені болить моє село
Мені легшає в неволі
Мені однаково
Мери
Метелик
Метелик і фіалка
Метелик під сонцем
Метелик та фіалка
Метелица
Ми гайдамаки
Ми є з України
Ми йдемо вперед
Ми йдемо до тебе, о божа мати
Ми, маленькі діточки
Ми летимо в небуття
Ми любов берегли
Ми підем, кохана, з тобою
Ми твого двора не минаємо
Ми удвох
Ми українці
Ми — українці буквою і духом
Ми чекаєм тепла
Милая Одесса
Милий Господи Ісусе
Милішим стане світ
Милый мальчик
Минає час
Минають дні
Минулії дні
Між нами не було нічого
Мій гуцульський краю
Мій день
Мій друг — буквар
Мій котик
Мій край Запорізький
Мій краю єдиний
Мій лицарю добра
Мій Львів
Мій любий Львів
Мій перший вірш
Мій рідний край
Місто легенд
Місто страждань
Міський шпиталь

102
103
150
38
74
51
45
26
74, 115
35
126
150
105
15
70
75
195
195
87
74
95
32
37
55, 100
96, 106
74
54
121
106
82
97
45
68
81
95
124
124
74
87
100
57
77
72
106
22, 101
82
59
90

Місяць
68
Місяченьку бліднолиций
210
Місячна пісня
73
Млин
61
Многая літа
39
Многолетие патриаршее
26
Мова сердець
69
Мова солов'їна
52
Мови чарівний голос
52
Могила січовика
69
Моё вдохновение
90
Моє багатство
74
Моє найдорожче
121
Моє Поділля
91
Моє рідне село
74
Моє село
59, 87, 89, 91, 100
Моє чарівне, лагідне село
100
Може буть
81
Может просто взлететь
62
Мой город
82
Моим учителям
64
Мої батьки
90
Мої жінки
73
Мої пісні
69
Мої подарунки
69
Моїм батькам
107
Молитва
70, 77, 100, 104
Молитва дитини
72, 196
Молитва до пресвятої покрови
32
Молитва до пречистої діви марії
57
Молитва до святого Миколая
39
Молитва до тебе
73
Молитва за нас
104
Молитва за себе
57
Молитва за сім'ю
124
Молитва матери
102
Молитва матері
107
Молитва школяра
61
Молімося!
63
Молітесь, братія, молітесь!
45
Моліться всі
78
Молода калина
87
Молодий за духом
124
Молодик
68
Молодими веснами
126
Молодичка-чарівничка
21
Молоді ми
75
Молодість свою не відпускаю
48

Молодість свята
Молодіють гори
Молитва до бога
Молюсь за Україну!
Молюсь за Україну, за народ
Молюсь тобі, боже милий
Молюся за вас
Монахи!
Море Азовское
Море і степ
Моя Батьківщина
Моя вулиця
Моя журба
Моя земля
Моя земля — моя любов
Моя мила шудре-дудре
Моя ненька
Моя сім'я
Моя соборна Україно
Моя Україна
Мрії про Париж
Музей-скансен в Ужгороді
Музика вітру
Музика любові
Музика пливе
Музыка
Муркотлива киця
Мурмурнявська мова
Мурчик
Мчить мій коник
Мы спешим сегодня в школу
На білу гречку впали роси
На вгороді коло броду
На велике дев'яте
На Вкраїну милу полину
На вулицю прибиралась
На Говерлі сонце сходить
На горе Фаворе
На гору днесь Єлеонську
На добраніч
На завалинке
На зорі мене, мамо, збуди
На зорі української слави
На Івана, на Купала
На Йорданській річці
На калиновім мості
На кордоні
На Красному Полі

74
22
72
65
81
51
72
63
82
82
118
74
59
87
56
28
124
124
106
37, 59
71
96
124
65
39
35, 98
117
119
124
34
127
43
51
64
84
100
106
98
78
68
87
32
72
35
30
82
74
69
101

На леваді зозуля кувала
74
На Майдані задавали
96
На межі тисячоліть
39
На морі
89
На небі зірка
30
На острові кохання
81
На пекторалі
81
На Поділлі
52
На Посуллі соловейко
53
На разных берегах
80
На Різдво Христове
70
На Рождество
102
На роковини Шевченка
32
На свадьбу
102
На светлой агнца трапезе
24
На скронях яблунь
60
На сопілці грай, Лукашу
41
На тихім підгір'ї
96
На тихой дудочке любви
26
На трьох не ділиться кохання
65
На чужім пероні
81
Набирали некрутиків
15
Навесні
74
Навіки я і ти
95
Навіть мить одна!
63
Навпаки
115
Над Вифлеемом
102
Над горою місяць повен
94
Над Дніпровою сагою
45, 51
Над колискою сина
90
Над плином двох річок
36
Над річкою бережком
28
Над річкою, в чистім полі
51
Над Симоненком лебеді летять
53
Над струмком бентежно
кликнув птах
68
Надвечір'я
81
Надивлюсь на тебе
39
Надія
81
Надія, віра і любов
55, 101
Назустріч любові!
63
Наїхали старости
51
Найвища любов!
63
Найкраща в світі
82
Найсвятіший гріх
81
Накрила нічка
75
Наливаймо, браття
28
Наливайте, браття, кришталеві чаші 23
102

Нам некуда бежать
90
Нам одне без одного не жити
98
Намалюй мені ніч
43, 77
Напровесні
106
Народна казко!
96
Народний фрагмент
198
Наталине сонечко
124
Наталя
124
Натомилось сонечко за день
115
Научи любить
102
Нації цвіт
124
Наче бджілка працьовита
96
Наш бойовий підрозділ
74
Наш вальс
59
Наш завод
48
Наш Кам'янцю славний
82
Наш козятинський край
91
Наш народ таки багатий
96
Наш Прикарпатський університет
33
Наш ротний старшина
74
Наш Шаулинський батальйон
100
Наша весна
69
Наша доля
62
Наша доля — наше щастя
74
Наша мама
195
Наша пісня
96
Наша славна Україно
15
Наша хатка
61
Наши мамы
80
Наші лиш могили
95
Нащо мене зачіпаєш
46
Нащо мені женитися
28, 51
Нащо мені чорні брови
51
Не беріть гріха на душу
37
Не бійся!
63
Не боюся грому
117
Не будь козою
57
Не будьмо хохлами!
124
Не вини меня
54
Не витайте думки
77
Не відбирайте в мене пісню
37
Не відступай від бога!
63
Не впади
57
Не дивуйтесь, добрії люди
95
Не женися на багатій
45, 51
Не женися, синку
100
Не зав'яне ніколи калина
87
Не завидуй
51

Не збагну
Не згасає любов!
Не згорає любов
Не зітхай, а працюй
Не знаю
Не зови мене братом, москалю
Не играй с огнем
Не исчезают в жизни чудеса
Не кажи, що вже пізно
Не кажіть останніх слів коханим
Не ламай калину
Не мені
Не минай з погордою
Не моя вина
Не о нем тоскую
Не один
Не питайте, чорнобриві
Не плакати нам
Не плач, Рахиле
Не плачте, рожі
Не повернути осені весни
Не повірю
Не пора, не пора
Не пошкодуй!
Не предай
Не рубай ліщину
Не сама, не сама
Не сама я
Не сип, мила, скла
Не слухай тих, що скажуть щось
про мене
Не сміє бути в нас страху
Не сон-трава
Не спитавши броду
Не стій вербо, над водою
Не стріляйте в людей
Не судилося
Не судіть!
Не сумуй
Не сумуйте, бідні діти
Не така ти, як всі
Не такий апельсин
Не тополю високую
Не треба бадьорих фраз
Не умолчим никогда Богородице
Не хились, калино
Не ходи, козаче
Не цурайтесь мови

104
63
59
15
81
100
105
105
39
90
82
89
92
59
62
105
99
15
30
43
57
39
15
63
62
57
46
62
39
81
75
51
65
21
91
84
63
52
78
73
57
51
82
26
70
100
52

Не щебече соловейко
51, 95
Небесні гостинці
120
Небесні соколята
100
Невдале залицяння
21
Невідворотність
81
Нежность
98
Незабута любов
60
Незабутнє
69
Незабутні герої
69
Незвичайні ці новини
107
Незламний Гаврилюк
124
Некрасивая
87
Нельзя менять коней на переправе
82
Нема в світі кращих хлопців
15, 75
Нема спокою знов мені
95
Неначе сонце засіяло
96
Неначе степом чумаки
45
Неопалима купина
78
Неперехідним муром
77
Несися, мій смутку
75
Нескорені
124
Несу я серце галичанці
40
Нехай не розчаруємо ніколи!
63
Нині день святий
61
Нині, Адаме, возвеселися
30
Ничто не вечно
62
Ніби вчора
39
Ніжність
59, 81
Ніхто мене так не кохав, як ти
81
Ніхто не забутий
56
Ніч прийшла — і вже час спатки
121
Ніч прийшла уже на землю
121
Ніч у горах
69
Ніч яка місячна, зоряна
21, 25
Ніченька
118
Нічка тиха
67
Нічна мелодія
34
Нічний Івано-Франківськ
94
Ніч-Таксі
62
Но я верю
62
Нова радість світу ся з'явила
70
Нова радість стала
30
Новий велосипед
118
Новий рік
52, 115, 120
Новорічна
39, 119
Новорічна ніч
71
Новорічна пісня Червоної Шапочки 72
Новорічна святкова
72
103

Новоріччя на двох
90
Ноктюрн
35, 46, 235
Ночью святою
24
Ну й танок!
119
Ну откуда на меня свалилась ты?
65
Ну що ж — прощай
81
Нудьга гнітить
23
Ныне бог родился
24
О, верные богу
24
О, возрадуйся, уся вселенна
70
О, всепітая царице
78
О грай мені, сопілко
34
О, Ісусе дорогий
78
О, Ісусе, ти з любови
78
О мамо
92
О, Маріє
78
О мати божа
196
О матінко божа ласкава
70
О мово вкраїнська
96
О святий Йосиф
70
О, соловію
23
О спомагай нас
78
О тебе
98
О, Україно!
119
Обжинкова
91
Обід
124
Обіцяла повернутися
36
Обніміться ж, брати мої
51
Обпалена молодість
74
Огні горять
45, 51, 77
Од села до села
51
Ода Запорізькому краю
87
Ода мамі
74
Ода торгівлі
106
Оддай мене, моя мамо
51
Одесса
54
Одинока берізка
53
Одного дня
60
Озвуться птицями гаї
35
Озімандія
68
Озовусь тобі
81
Ой біда, біда
210
Ой біжать літа
74
Ой боже, боже
210
Ой боже, боже, зглянься на нас
28
Ой був то раз веселий час
75
Ой були ми хлопцями
74
Ой, в оливному городі
78
104

Ой вербо, вербо
Ой вербо, ой вербо!
Ой, верше, мій верше
Ой, весіллячко-весілля
Ой весною рано
Ой ви очі, зорі гірські
Ой, видить бог
Ой видно село
Ой, виострю товариша
Ой, во граді Віфлеємі
Ой впав стрілець
Ой гляну я, подивлюся
Ой гора Чернеча
Ой горе тій чайці
Ой діброво — темний гаю!
Ой дівчина Уляна
Ой, Дніпре, мій Дніпре!
Ой, жалю, мій жалю
Ой журе мій
Ой закувала сива зозуленька
Ой зацвила черемха
Ой, здається — не журюся
Ой з-за гір, з-за гір
Ой, з-за гори чорна хмара
Ой, зима!
Ой зійшла зоря вечоровая
Ой, знати, знати
Ой зросла дівчинонька
Ой і зійди, зійди, ти зіронька
вечірняя
Ой із-за гори, з-за лиману
Ой із-за гори та із-за кручі
Ой їхав я коло млина
Ой, ішли наші славні Запорожці
Ой ішов я вулицею раз, раз
Ой казала мати
Ой козаче, куди йдеш?
Ой коляда, колядниця
Ой крикнули сірі гуси
Ой лебідко
Ой летіла горлиця
Ой літа орел
Ой літав орел
Ой любив та кохав
Ой Марічка писанки писала
Ой, Морозе, Морозенку
Ой на горі
Ой на горі василечки сходять

57
100
21, 23
38
74
95
30
75
45
24
75
51, 95
100
28
51
100
45
23, 77
104
15
75
198
100
15
87
28
21, 23
74
28
28
28
15
15
15
75
100
30
28, 51
100
15
100
74
15
72
15
81
28

Ой, на горі жито
15
Ой на горі кырниченька
106
Ой на горі та женці жнуть
15
Ой на Івана
105
Ой на Івана, та й на Купала
81
Ой, на Івана, на Купала
12, 235
Ой, на Івана, ой, на Купала
38
Ой нагнувся дуб високий
75
Ой наїхали вози з України
28
Ой, наступила та чорна хмара
15, 28
Ой не вір квіткам весняним
46
Ой не лайте мене, мамо
53
Ой не стелися, хрещатий барвінку
28
Ой ніченька
100
Ой одна я, одна
51, 95
Ой п'є Байда мед-горілочку
15
Ой, п'є вдова, гуляє
28
Ой п'є чумак, п'є
28
Ой під гаєм
15
Ой під лісом та під Лебедином
28
Ой піду я до млина
15, 28
Ой по горі роман цвіте
51, 77, 100
Ой поза горою
82
Ой, поїдем, товариші
15
Ой поїхав стрілець
75
Ой прилетіли два голубочки
107
Ой росла береза
33
Ой русалонько
39
Ой рясно-рясно зацвіла вишня
92
Ой, сідай, козаченько!
65
Ой стрічечка до стрічечки
51, 100
Ой, сусідко, сусідко
15
Ой та зажурились стрільці січовії
75
Ой там, в долині, цвіт на калині
32
Ой, там за Дунаєм
15
Ой там, на вершечку
57
Ой там на горі
100
Ой там, на майдані
57
Ой там при долині
75
Ой ти знав, на що брав
210
Ой ти, дівчино
21
Ой ти, дівчино, з горіха зерня
77
Ой ти, дівчинонько
28
Ой ти, діду старенький
100
Ой ти, дубе, дубе
100
Ой, ти зоре, зоре вечірняя
15
Ой ти, роде наш красивий
100
Ой у лузі та й при березі
28

Ой, у лузі червона калина
15, 101
Ой у полі вітер віє
25
Ой у полі край дороги
210
Ой у полі криниченька
28
Ой, у полі нивка
32
Ой у полі озеречко
28
Ой у полі плужок оре
32
Ой у полі три криниченьки
21, 28
Ой учіться!
61
Ой ходив чумак сім літ по Дону
28
Ой хто Миколая любить?
100
Ой, чарівна Кострижівка!
48
Ой чий то кінь стоїть
57
Ой чого ж ти зажурився
75
Ой, чого ти, дубе
25
Ой чого ти почорніло
45, 95
Ой чому ж то так?!
63
Ой шумить, шумить
75
Ой, що ж бо то за ворон
15
Окупанти, терористи
96
Олександрівки весняна краса
87
Олександрівський вальс
87
Олександрівчаночка
87
Оля
59
Омріяну, милу
96
Он воскрес!
102
Он уходил
62
Опадають останні листочки
59
Опадають яблука
82
Опришки
69
Оптимістичний реквієм
124
Оранта чекає
70
Орися ж ти, моя ниво
51
Орлята
69
Осанна
60
Осанна життю
72
Осанна моїм Тальянкам
100
Освідчення
77
Осеннее
83
Осенний блюз
65
Осенний лист
83
Осенний романс
65
Осенняя мелодия
65
Осень
235
Осиченька
58
Осіннє
89, 104
Осіннє свято
118
Осінні квіти
65
105

Осінній вальс
59, 99
Осінній сентиментальний
92
Осінній сон
82
Осіння елегія
104
Осіння зустріч
52
Осіння мелодія
81, 87, 95
Осінь
61, 81, 82, 104, 115, 120
Осінь в Малих Мошківцях
74
Осінь молода
81
Оспівуймо Україну
96
Оставайся
62
Останній дзвіночок
69
Останній дзвоник
72, 91
Остання зустріч
80
Осторожно, маразм
82
Осяйний політ
81
От тебя до меня
90
Отворіться царські ворота
78
Отпуск
65
Отчаянье
90
Отче наш
24
Офіцери, офіцери
96
Офіцерські дружини
90
Ох, звідки вітер
104
Ох, і не стелися, хрещатий барвінку 15
Ох, ох, на камені мох
210
Оченята, як ожини
73
Очерет лугом гуде
15, 210
Очі, очі, очі…
48
П'ять хвилин до весни
48
Падає дощ
63
Падолист
106
Палітра ваших праць барвиста
96
Пам'ятай!
63
Пам'ятай і не забудь!
63
Пам'ятаймо, всім нам треба
96
Пам'яті Квітки Цісик
124
Пам'яті Небесної Сотні
124
Пам'яті Шопена
92
Память Дрожинке
59
Пане мій, пане
81
Парниковий ефект
69
Парубоча
104
Пастушок
196
Патріарх Кирил і Путін
96
Пелюстковий Ірпінь
92
Пелюсткопад
60
Первая октава
127
106

1-я песня Золушки
216
Перебендя
99, 195-96
Перемога
52
Перестань
117
Перша арія Панночки
47
Перша вчителька
72
Перше кохання
72
Перший дзвоник
124
Перший сніг
39
Першій вчительці
72
Песенка Деда Мороза
216
Песенка пререкалка
216
Песенка сатира
98
Песенка Феи "Волшебные слова"
215
Песня Бабы Яги
215
Песня Волка
215
Песня Волка-волчища
215-16
Песня Глашатаев
216
Песня Дракоши
215
Песня Зайца-отличника
215
Песня Зайца-хвастуна
215
Песня зимушки-зимы
215
Песня Кисы и Кролика
216
Песня Короля и Принцессы
215
Песня Кота
216
Песня Лисы
215
Песня Лисы-хитрюли
215
Песня Мага-волшебника
215
Песня Мудрого Зайца
215
Песня Мэрлина
216
Песня о дружбе
80
Песня об иве
105
Песня сандружины
64
Песня Снегурочки
216
Песня Снежной Королевы
216
Песня Тигра
215
Песня Феи "Вежливость"
215
Песня Феи "Раз, два, три"
215
Песня Феи Дня и Ночи
215
Песня-пароль
87
Песня-танец Фон Барона
и Леди Лёд
216
Петрів батіг
98
Петро Скунць прикипів до Вкраїни 96
Печуть на серці сховані слова
81
Пиймо, друзі
75
Питає ся вітер смерти
15
Питається вітер смерти
75

Пише стара мати
75
Під дощем цілувалися двоє
81
Під Твою милість
77
Під хрест Твій стаю
70
Підводні рослини
68
Підем, пане брате
30
Підніму я сонце
81
Підсніжник
69
Пірнаю в мудрі Хлантові слова
96
Пісенька
57
Пісенька Діда Мороза
120
Пісенька про матусю
195
Пісенька про сонечко
195
Пісенька-загадка
120
Після бою
68
Після дощу
115
Після сніданку
115
Пісні Букваря
72
Пісні України
22
Пісні, співаночки
99
Пісню не забути, що цвіте від рути
38
Пісню співай, мій народ
74
Пісня Баби Яги
124
Пісня Бабусі
124
Пісня Василя
77
Пісня Вовка
124
Пісня водія-дальнобійника
53
Пісня Гірдуха
124
Пісня для тебе
69
Пісня Дон Жуана
77
Пісня душу народу живить
74
Пісня Зайчика
124
Пісня іволги
60
Пісня куреня "Сірих вовків"
23
Пісня курчаток
124
Пісня на "Отче наш"
78
Пісня Ногоблуда
124
Пісня пресвятій тройці
78
Пісня про Андрушівку
74
Пісня про волю
196
Пісня про добро
56
Пісня про Дрогобич
23
Пісня про Житомир
74
Пісня про Загвіздя
36
Пісня про Карпати
124
Пісня про Катрусю
60
Пісня про козаків
58
Пісня про кохання
99, 103, 106

Пісня про Львів
72
Пісня про Малі Мошківці
74
Пісня про маму
74, 97
Пісня про матір
56, 70, 94
Пісня про ніжність
106
Пісня про НПК
100
Пісня про рідну школу
33
Пісня про скарби Довбуша
124
Пісня про Україну
72
Пісня про хліб
91
Пісня про Червоне
74
Пісня про щастя
94
Пісня про Ямпіль
64
Пісня рідного краю
44
Пісня України
95
Пісня українська хай лунає всюди
74
Пісня флорентійська
41
Пісня Чахлика Невмирущого
124
Пісня Червоної Шапочки
72, 124
Пісня Червоної Шапочки
і Хлопчика
124
Пісня ялинок
72
Пішли женці жито жати
61
Плавай, плавай, лебедонько!
51
Плач Ярославни
39
Плаче дощ за вікном
81
Пливе лебідь до лебідки
107
Пливи світами
78
Плывут по реке веночки
80
По всьому світу
30
По діброві вітер виє
51
По морю, по морю
15
По нас не буде нас!
63
По садочку ходжу
100
По тебе тоскую
54
По щучому велінню
39
Побажаймо один одному!
63
Побажання
52
Побажання синові
37
Поважна причина
82
Повернення додому
37
Повернись
82
Повертайся до нас
73
Повертайся синок з перемогою
90
Повертайтесь до рідного краю
74
Повертайтесь живими!
65
Поверталось військо з походу
22
Повій вітре
61
107

Повінчай нас сьогодні,
небесна стихіє
81
Повір мені
81
Повіяв вітер степовий
28
Поворож мені, циганко
77, 92
Повстанське танго
85
Повстанський вальс
85
Повстанський переможний гопак
85
Поглянь собі в очі
52
Поглянь, Тарасе
80
Погоня
104
Погукай мене
81
Под звуки знакомого танго
82
Под твою защиту
26
Подай рученьку
43, 77
Подай, Господи
51
Подарунок від матусі
120
Подих кохання
37
Подільський край
65
Подумай!
63
Подяка матері
85
Подячна пісня Ісусові Христові
38
Подячна пісня пресвятій трійці
38
Подячна пісня святому духові
38
Подячна пісня святому отцеві
38
Поетова душа
60
Пожалій мене лагідним словом
81
Пожовтіло листя
96
Поздняя встреча
54
Познакомиться хочу
62
Позови
54
Позови меня
102
Поки світ любити вмію
52
Покинута хата
82
Покланяюся, мій Христе
78
Поклик кохання
39
Поклик серця
37
Поклич
49
Поклоняюся, мій Христе
78
Покосная
26
Покохала вітра з поля
57
Покутянки
36
Поліська веснянка
155
Полмига
82
Полнинські вогні
39
Полнолуние
62
Полонез
215
Полустанок любви
90
108

Полынь-трава
Польова царівна
Полюби свій край, синочку
Поміж нами — шиба
Помічниця
Помічниця вірна
Помни, товариш!
Поможи нам, Боже наш
Понад полем іде
Попеляста перепілко
Попенкова пісня
Порада
Пори року
Порізала пальчик
Портрет
Посаджу коло хатини
Посвящение
Посёлок Капризуль
Посеред гір воістину казково
(Копашново)
Последний шанс
Поспішай
Поспішаю до криниці
Постукаю в шибочку: "Мамо!"
Посульська хліборобська
Посульського краю столиця
Походная
Похоронна пісня
Поцелуй медсестрички
Поцілунок
Поцілунок твій
Початок кінця
Почекай мене, мамо
Почему?
Почуй, народе, слово Кобзаря
Почуття невипитого цвіт
Праздник планеты
Преданье о любви
Предтеча
Предчувствие
Прекрасна мрія
Прелюд
Прелюдія
Пренебесна, Пречудесна
Преобразився на горі Фаворі
Прерванный полёт
Пресвята Діво
Пречиста любове

80, 84
46
120
39
115
124
80
121
45
32
106
63
115
21
41
51
90
215
96
90
52
40
59
53
53
215
68
84
73
66
81
59
65
44
58
215
98
70
98
37
104
68
78
78
90
78
57

Пречистая діва
30
При дорозі криниченька
56
При яшмових сходах туга
68
Привітай мене, поле моє
57
Пригорну до серця долю
92
Пригорнусь до тебе
82
Придите, поклонимся
26
Признание
90, 98
Приїдь
36
Прийде ще час
43, 77
Прийди до мене
78
Прийди до мене, святий Миколаю 120
Прийди Ісусе, до серця мого
70
Прийди, Ісусику, до мене
70
Прийди, любий
107
Прийди, Пречистая, до мене
70
Прийми мою мову
51
Прийшла весна
95
Прийшов, посміхнувся
і знову пішов
59
Прикарпатський університет
34
Прикарпаття моє
95
Прилетай
62
Прилетіла ластівка
69
Прилетіли в гості голуби
52
Прилітайте, лелеки!
52
Принесіть малятко, лелеки
82
Припадаю до тебе, мій Христе!
23
Природна краса
37
Природнє бажання
37
Приснився мені
68
Приснись мені квіткою в лузі
59
Присяга
52
Присяга Україні
126
Присядь, кохана, ближче коло мене 59
Приходьте, поети
82
Пришла зима
216
Про дедушку Петра
235
Про печаль мою хто розкаже
104
Про Степана
55
Про Хому
53
Про що співає пташка
198
Пробач мені
81
Пробач мені. Я іншого зустріла
82
Пробачте, матусю
104
Провесінь
115
Провинциальный городок
105
Прогулянка
155

Пройшли гори
Прокляте місце
Пролетают облака
Простели мені, мамо
Прости
Прости мені, мила, прости
Прости нас, боже
Прості слова спасіння!
Просьба
Прощай, серденько
Прощайте, гори
Прощальний вальс
Прощальный вальс
Прощание с осенью
Прощання з лелеками
Прощаюсь, ангеле, з тобою
Псалом
Псалом 144
Псалом 5
Псалом 85
Птах долі
Птахи — наші друзі
Птиця
Пусть говорят
Пусть дни проходят
Пусть осень близится
Путінська погань
Пшениченьку жала
Пшеничне перевесло
Пыль цыганских дорог
Радий би я залюбитись в тобі
Радіємо нині з чудес
Радість нашої родини
Радіють Карпати
Радостный вальс
Радуйся, благодатна Маріє
Радуйся, людино!
Радуйся, Маріє
Радуйся серце
Раз на варті я стояв
Раз, два, три…
Разбойника благоразумного
Разом, браття, ціль одна
Рання зірка
Ранок
Ранок і вечір
Рассвет
Рассыпающая звезды

15
68
62
87
81
59
22
63
65
210
15
39
80
84
74
75
51
24
102
24
84
74
52
54
54
54
96
100
39
90
43
78
117
96
98
70
52
196
78
15
39
23
15
73
118
198
83
98
109

Рать московська щохвилини бреше 96
Реве та стогне
Дніпр широкий
25, 28, 45
Ревуть, стогнуть гори-хвилі
28
Реквієм (по Донбасу)
90
Речной сверчок
105
Рибалка
115
Рідна матінко, пробач!
87
Рідна мова
52, 126
Рідна мова — дар це Божий
96
Рідна мова моя
74
Рідна наша мова
118
Рідна оселя
53
Рідна пісне велична
96
Рідна сторона
48, 94
Рідна хата
36, 61
Рідна школа
82
Рідна школо моя
74
Рідне місто
80
Рідне місто моє
41
Рідне село
61
Рідний Ковель
85
Рідний край
52
Рідний край, Запорізька земля
87
Рідний краю
95
Рідні Карпати
22
Рідній школі
69
Рідному краю
69
Різдво
72, 107
Різдвяна колискова
30
Різдвяна ніч
30, 39
Різдвяна ялинка
126
Різдвяний вальс
126
Рік новий
118
Ріка
198
Ріка мого роду
22
Річка
61
Річка Вижівка
85
Ровесникам
69, 74
Роговатое
105
Родилась нині божа дитина
70
Родимий краю
23
Родная Белгородщина
105
Рождественская картинка
102
Рождество
102
Рождество Иисуса Христа
102
Розвивайся, лозо, борзо
95
Розвивайся, ой, ти, старий дубе
15
110

Розвійтеся з вітром
77
Розгнівилась на літо зима
57
Розгорнімо прапори
92
Роздум
97
Розірвані струни
65
Розкажи мені, бабусю
81
Розквітай, Україно!
77, 84
Розкрасуня Катерина
100
Розлилися круті бережечки
28
Розмова зорі з місяцем
195
Розмова про маму
195
Розпитаю про любов
39
Розрада
63
Розрита могила
99
Розцвітай, Полтаво
81
Розчешіть, мамо, коси
100
Романс в сиреневых тонах
98
Романс кохання
37
Романс о романсе
80
Ромашечка
120
Ромашко, скажи…
48
Ромашковий неспокій
44
Ромео і Джульєтта назавжди
124
Росинка
34
Росте-цвіте верба в гаю
94
Росте-цвіте весна
94
Руденька білка
117
Рук лінія зламалася в печалі
81
Рукавички
120
Русалонька
44
Русинська тема
96
Рушимо, рушимо
39
Рушники
52, 100
Рушничок
99, 103, 119, 195
Рятівники
124
С днем Бракосочетания
102
С Новым годом Вас, Друзья
215
С песней легче прожить
87
С тобой, любимый
65
Сад любові
124
Сад пісень
124
Садок вишневий коло хати
51
Садок мрій
99
Саксаганський район
90
Самотній кінь
60
Самотність
104
Самотня ластівка
52
Свадебная
102

Свидание
Свій Тернопіль бережіть
Світає
Світанкова радість
Світанковий вальс
Світанок
Світанок помаранчів
Світи, світи, місяцю
Світлий день
Світлий день Великодній
Світлиця
Світлій пам'яті В'ячеслава
Чорновола
Світять зірки
Свобода і честь
Свого кохання не зречусь
Своїми зробимо руками
Свою Україну любіть
Свят
Свята вервиця
Свята Любов!
Свята ніч
Свята світлиця
Свята Україна
Святий боже
Святий Миколай
Святий отче
Святкують Новий рік звірята
Свято в Чигирині
Свято героїв
Секрет щастя
Семья
Семья — это мы
Серебряный дождь
Серед зими згадалось літо
Серпанок
Серпневий вечір
Серце, Марусю
Серце Христове найсвятіше
Сестричка-випускниця
Сестрі Н. Романяк
Сива зозуленько
Сидить голуб на березі
Сизий ранок
Силою слова
Символ України
Символи України
Синичка

90, 98
124
51, 52
59
124
35, 69
82
100
118
126
39
92
32
52
77
124
51
24
70
53, 63
30, 41
53
42
23
118, 126
195
120
45
124
69
127
83
35
59
68
95
28
70
118
92
32
210
117
92
52
101
120

Синички і горобчики
Синові
Синові в дорогу
Сину, качки летять
Синя чічка
Синява
Сирень
Сирітка
Сіє сонечко навколо
Сім струн
Сім'ю вольную і нову творім!
Січові стрільці
Скажи мені
Скажите мне
Скажіть мені, що я потрібна Вам
Сказати, як люблю тебе, не смію
Скарбниця Івана Хланти
Скворцы прилетели
Скоро осень, мой друг
Скоро сказка сказана
Скринька
Скрипаль
Скрипка грає
Слава во вишніх Богу
Слава й печаль України
Слава Рожденому
Слава, слава, отамане
Слава України
Слід на землі!
Слова любви
Слова навіщо…
Слова, що випущені в простір
Смак калини з журбою
Смерть
Смішний дідусь
Смуток
Снег в июне
Снежная баба
Снежный ураган
Сни
Сніг за вікном
Сніг по горах лебедіє
Снігуронька
Снова я уезжаю
Сова
Создатель неба звёздного
Сокирки
Соколи, Соколи

124
38, 104
101
21
75
59
64
44
96
67
63
23
57
98
81
81
96
235
83
216
89
69, 73
95
23
32
30
15, 75
74
63
54
124
96
65
63, 68
126
92
62
119
216
59
41
33
73
54
124
24
117
15
111

Соколята мої, соколята
65
Солдатська жартівлива
74
Солдатські будні
74
Солнышко
235
Соловеєчку, сватку, сватку
196
Соловею-канарею
28
Солов'їний день
94
Солов'їха
73
Солодке з друзями вино
82
Солодкі сни
66, 126
Сомнение
98
Сон
47
Сонечко
74, 117-18, 124
Сонечко на небі
121
Сонце
68
Сонце гріє, вітер віє
51, 95
Сонце заходить
51
Сонце-зайчик
194
Сонячна долина
117
Сонячний зайчик
117
Сонячний спалах
81
Сонячні мальви
42
Соняшник
120
Сопілочка різьблена
95
Сорокалітні
49
Сорочка-вишиванка
53
Сосницький край
59
Сосниця
59
Сохрани меня
24
Спасибі тобі, хліборобе!
80
Спати час
121
Спать не дають солов'ї
77
Спи, маля!
35
Спи, малятко любе
121
Спи, моє малятко
121
Спи, моя пташко
92
Спів Яреми
45
Співай, Вкраїно
70
Співай, соловейку!
52
Співанки
92
Співаночка
117
Співаночки
32
Співають гори
34
Співають діти
57
Співають пісню вояки УПА
85
Співуча сім'я
124
Спіть, хлопці, спіть
95
Спішіть до батьківської хати
74
112

Сповідь
39, 70, 99
Сповідь на руїні
53
Сповнилась міра
15
Сповнилась міра, кров братів
75
Спогад
36, 99
Спогад про літо
77
Спогад про танець
198
Спогад срібної ночі
39
Спогади
81
Спориші
53
Спориш-трава
107
Спорожніла хата
124
Спорт, спорт, спорт!
91
Спочатку було в Бога Слово
96
Спочатку ти
57
Справжнє щастя
69
Справжня українка
118
Срібне весілля
93
Стань, Давиде, з гуслями
30
Стара звичка
53
Стара історія
36
Старинный напев
105
Старый баян
87
Стежечка
106
Стежина життя
69
Стежина пам'яті
87
Степова рожа
61
Степь
84
Стоїть гора високая
23
Стоїть гора од снігу сива
59
Стоїть явір
61, 210
Столиця Держави
52
Столітній ювілей
91
Стоне сизий голубочок
210
Сторононько моя
69
Сторононько рідна
67
Стояла мати
82
Стрекотунья белобока
26
Стрілець — то нині великий пан
15
Стрілецька сотня
22
Стрільці-соколята
32
Струни душі
97
Струнка повітряна легка
59
Стужа
80
Сум
69
Сум весни
68
Сумна пісня
57
Сумно, сумно серед неба
51, 107

Суть
63, 66
Сховалось сонце за горою
28
Сховалося сонце
22
Сцена Волка и Снежной Королевы 216
Сцена перед примеркой туфельки
216
Счастливого полета
82
Счастливый Новый год
215
Сьогодні у моді
92
Сьогодні я малюю світ
126
Сяйво Дніпра
57
Та були в куми бджоли
28
Та взяв жінку
210
Та забіліли сніги
28
Та не дай, Господи, нікому
23, 45
Та я сюди вже більше не прийду
81
Табірне весілля
36
Табор уходит в небо
90
Таємниця любові
37
Таїна!
63
Тайна Рождества
102
Так было суждено
54
Так любімо Україну
126
Така її доля
23, 35, 51
Таке все не буде!
63
Таку зустрів тебе
64
Тальнівщино моя
100
Там
60
Там, де гуляє десь воля
106
Там, де Чорногора
61
Там, за яворами
126
Там, за яром
38
Там на горі крута вежа
61
Там, у Чорному лісі
22
Танго — душа моя!
71
Танго на двоих
90
Танец
35
Танец-припев и песня
Кролика-Толика
216
Танець розлуки
73
Танцплощадка
90
Танцуем танго Строка
80
Танцюй, моя сорочко!
124
Тарасове слово
51
Тарасу Шевченку
51
Татів дарунок
124
Твоє ім'я
195
Твоє успеніє, діво Маріє
78
Твої очі
77

Твої це, серденько, пісні
Твою волю чинити я хочу
Твоя любов гірка отрута
Твоя усмішка
Театр
Тебе
Тебе я кличу
Темненька нічка
Тернопілля
Тернополю
Тече вода в синє море
Тече вода з-під явора
Тече Дніпро
Течія
Течія дитинства
Тешуть теслі
Ти воскреснеш, моя Україно!
Ти, господи, моя жива вода
Ти дарував мені маки
Ти — для мене
Ти для мене, матусю, все
така ж молода
Ти для мене найдорожчий
Ти до мене у сни приходиш
Ти з любові собі не жартуй
Ти завжди в думках зі мною
Ти знов мене з летаргії збудила
Ти і надія, і пісня моя
Ти і я
Ти мене не кохав
Ти мені скажи
Ти на Голгофу йшов
Ти не забудь мене
Ти одна
Ти пішла
Ти повернешся
Тисянська ідилія
Тиха осінь
Тихая ночь
Тихі вечори
Тихо без слів
Тихо над річкою
Тиша
Тиша і пахощі квітів у дрімоті
Тиша морська
Ті журавлі
Тіло Христове прийму
Тільки в снах

92
82
59
69
60
82
59
30, 195
124
124
51
51
55
34
60
30
23
70
48
65
81
96
37
43
95
58
87
65
82
39
70
99, 103
49
82
95
69
57
24, 35
49
43
21
69
68
52
52
78
62
113

Тільки з тобою
37
То був Ісус
78
То була тиха ніч
67
Тобі, любий Львове
92
Того, кто ранен был грехом
82
Тополі-раїни
94
Тополя
82
Тост
80
Травка ты, муравка
105
Трапляється в житті
92
Треба йти до осені
94
Тревога
82
Трелі трамвая
71
Трембітонька срібна моя
95
Три вербички
82
Три матусі
101
Три славнії царі
30
Три стеблинки материнки
59
Три яблуні у маминім дворі
81
Трио Кота, Короля и Принца
216
Трипілля
100
Троянди і скрипка
48
Трояндова ніжність
69
Трудный выбор
127
Трускавецький вальс
81
Туга
61, 92
Туман яром
57
Туман яром по долині
28
Тумани пливуть над стежками
96
Туристична
72
Ты посмотри в мои глаза
54
Тяжко-важко вік свій коротати
95
У братских могил тишина
80
У вирій відлітають матері
81
У Віфлеємі
24
У гайку
124
У гаю, гаю
51
У далекім Вифлеємі
126
У День святого Миколая
57
У добрий час
35
У долі на краю
92
У долонях гір зелених
96, 106
У Егорки дом на горке
235
У журбі чи в годину печалі
96
У Києві на ринку
28
У колисці літа
124
У Копашнові в музеї — творчість,
спогади, ідеї
96
114

У Копашнові на згірку
96
У Красівці в млині
74
У лісочку гілка впала
38
У матери моей
105
У матері
60
У матері, приїхавши із міста
59
У моїм саду
22
У моря
54
У музеї по порядку
96
У нашім раї
51
У неділю вранці-рано
45
У неділю рано
32
У неділю рано-спозаранку
100
У ніч темную
28
У перетику ходила
51
У полі, у полі
32
У саду вишневому
47
У темному лісі
32
У цей музей приходять, як у храм
96
У цьому світі все доречне
81
У яслей я твоих стою
24
Уж ты зимушка-зима
26
Уже вечір по вечері
78
Уже декрет підписуєт
78
Уже наступає весна в ріднім краю
96
Уже не дивись
81
Уклін тобі, Тарасе
32
Украинки, мои королевы
84
Україна
35
Україна, рідна ненька
96
Україна сивим птахом
100
Україна твоя і моя
59
Україна-ненька
117
Україні
60, 124
Україні — ваша праця
96
Україно, любов моя
57
Україно, матінко моя
101
Україно моя
32, 53, 74, 87
Україно, найкраща, єдина
32
Україно, рідна мати
55
Українонька свята
117
Україночка
32, 84
Україночки
22
Українська земля
65
Українська мова
52
Українська пісне, солов'їна мово
97
Українське новоріччя
124
Український вальс
124

Українські колискові
Українські мої християни!
Улыбнись
Уранці біля хати
Урожайна
Усі ми родом з України
Усім — веселого Різдва!
Услышь, господи
Усміх
Усміхнись
Устань з колін
Утоптала стежечку
Уходите прочь, мои тривоги
Учителька перша
Учительська доля моя
Учительці
Учителю
Учітеся, брати мої
Учма къаргъам
Файна я
Файні люди
Фантазіє, ти сила чарівна
Фестивальна
Фіалки
Фіалки сині
Фінальна пісня
Фінальна пісня про дружбу
Фольклорист Ви чудовий
Фраїру, фраїру
Футбольні "Карпати"
Хай боронить тебе любов моя
Хай буде легко
Хай відчую себе козаком
Хай живе Великий Комтур
Хай квітне Україна
Хай навіки ім'я святиться
Хай наповняться уста наші
Хвала і честь праці
Хвала НПК
Хваліте ім'я Господнє
Хвороба
Херувимська пісня
Хитрий Василько
Хлантова скарбниця
Хлеб чудный Ангельский
Хліб з любові починається
Хліб і слово
Хліборобська дума

196
63
54
194
87
53
22
102
43
57
96
32, 51
65
52
74
89
91
45
235
106
33, 34
57
118
150
75
124
124
96
21
37
81
92
124
75
71
37
23
96
100
23
115
70
126
96
24
64
52
22

Хлопці, алярм!
75
Хлопці-галичани
22
Хмаринка
115
Ходить осінь золота
118
Холодно хатині
41
Хор из "Литургии святого
Иоанна Златоуста"
26
Хоран
235
Хотіла б я піснею стати
95, 198
Хоч не звучать гармонійні пісні
68
Хоч сніги лежать навколо
96
Хоч ти не будеш квіткою цвісти
77
Хресна дорога
70, 78
Хрест на плечі накладають
78
Хрест — це трон твій
78
Хризантеми повстанцям
85
Христос воскрес
23, 24, 63
Христос народився
120
Христос у моїм серці
72
Хто скаже нам, у чому винні ми
81
Хто сподівається
73
Хтось маки цілував
53
Царю небесний
78
Цвіт на каштанах
56
Цвіт сакури
69
Цвіте барвінок
52
Цвіте бузок
84
Цвіте верба
73
Цвіте півонія у Кам'янці
99
Це вічна музика!
119
Це не віче і не збори
96
Це я, свята любове, я
104
Цей ліс живий
52
Цим пісням, в селі Оглядів
96
Цінуймо!
63
Цыганка сербияночка
90
Цыганский табор
90
Чайка
68
Чайки над Ужем
69
Чар Карпатських гір
43
Чари
106
Чари кохання
90
Чарівна скрипка
10,35
Чарівниця
65
Часом я тужу за тобою
95
Часто думка непокоїть
96
Чемний учень
124
Чемні та слухняні
124
115

Червона калино, чого в лузі гнешся 77
Червоная ружа трояка
28
Червоні маки
35, 69
Через поле України
196
Через поле широкеє
32
Черепахи
126
Черное море
82
Четвертий тост
90
Чи є ще на світі миліша година
96
Чи знаєш ти
32, 43
Чи не це той Микита
210
Чи справді?
43
Чи троїста десь заграє
96, 106
Чижик
105
Чиніть добро
66
Чисте озерце
48
Читай книгу
120
Чия ж то хатина
47
Чобітки
87, 117
Човен
51
Човен хитається
75
Човник мрії
118
Чого ж ти, пісне
92
Чогось очі
58
Чоловіче Гордію
100
Чом ти, краю, так нещасний
95
Чом, чом, чом, земле моя
21
Чому ти, вербо
82
Чорна рілля ізорана
15
Чорна троянда
37
Чорні троянди
73
Чорнобильська біда
59
Чорнобривці
59
Чотири броди
48
Чотирилапий сторож
124
Что делали два короля?
98
Что же ты грустишь, подруженька 105
Чудовий сон
43
Чуєш, брате мій
28
Чуєш, роде мій
100
Чужина — не рідна мати
38
Чумак вози обертає
28
Чумацький шлях
39
Шалійте, шалійте
15
Шанс
60
Шануймо батьків
124
Шануймо Україну!
52
Шевченківська мова
80
116

Шевченківські краї
Шевченко
Шевченкова зоря
Шербурские зонтики
Шипшина
Шкільна домівка
Шкільний бал
Шкільний вальс
Шкільний дзвінок
Шкільні роки
Шла девица за водой
Шлях Спасіння!
Шу Ялтадан
Шубка
Шукаймо себе!
Шумить діброва
Шумить пшениця, як Дунай
Щаслива я
Щасливий день
Щасливої долі, мій краю
Щасти тобі, Україно!
Щастя
Щастя не минає
Ще не вмерла Україна
Ще як були ми козаками
Щедрий вечір
Щедрик
Щем сльози
Що є життя?
Що мені негода
Що по горах сніги лежать
Що то за пані
Що то за предиво
Що я без тебе?
Щоб здоровим бути
Щоб знати свій народ
Щоб не зміліло джерело
Щоб ніхто не старів
Щоб співати колір чорний
Щоночі
Щороку — і весна, і осінь
Это все пройдет
Эхо любви
Я без тебе птаха без крила
Я без тебе тополя
Я благаю усіх!
Я буду ждать тебя
Я был слеп

100
51
51
235
52
124
106
72
87
52
235
63
235
115
63
198
34
81
22, 117
87
52
77
57
15, 100-01
45
12, 30, 81
30
82
69
69
28
78
24, 30
73
124
96
124
124
23
43
39
62
65
37
81
63
54
82

Я Ваша осінь
81
Я вигадала Вас
92
Я виріс із казки, легенди й колядки 96
Я вірю в сонце
126
Я все ще тут, моя душа з тобою
81
Я — Всесвіт
106
Я до тебе вітром прилечу
104
Я долі дякую за все
77
Я думала — тебя я разлюблю
84
Я жду тебя
54, 102
Я женщина
62
Я за правдою поїду на Майдан
106
Я кохаю тебе
106
Я ласк твоїх боюсь
68
Я люблю свою маму
74
Я люблю у лузі квіти
52
Я люблю це село
100
Я належу Україні
22
Я не забув тебе, Копашново моє
96
Я не наслухалась тебе
81
Я не хочу тебя терять
54
Я по білому білим
81
Я повернусь
55
Я про тебе нічого не знаю
82
Я прошу у судьбы
84
Я серцем з Києвом
56
Я сьогодні від вас від'їжджаю
23
Я так і не збагнув
52
Я твоя
89
Я тебе додому не чекаю
100
Я тебе шукаю
82
Я убегаю
62
Я — українка
51, 52
Я хотів би небом стати
104
Я цю ніч пережду
59
Я чекаю тебе
81
Я шукав тебе
62
Я ще не все тобі сказав
94
Яблука в сальвіях
36
Яблука доспіли
56, 103
Яблуневий сад
44
Яблуневі зливи
57
Яблунька
74
Ягідки
38
Як жовтень
89
Як з Бережан до кадри
75
Як засядем, браття, коло чари
28
Як ішли Неквапи зиму зимувати
194

Як любо, як мило
96
Як ми — так нам!
63
Як Микита воли мав
100
Як не любити
52
Як пішла я до куми
100
Як повіє теплий вітер
34
Як почуєш вночі
77
Як приїхав милий із дороги
100
Як Прометей, я розриваю пута
40
Як стрільці йшли з України
75
Як тебе не любити
43
Як то гарно в книгозбірнях
96
Як той білий ангел
32
Як убила хлопця куля
33
Як упав же він
56
Як хочеться жити
51
Як чудово запахли троянди
35
Як я був маленький
74
Як-Аша
235
Якби мені дістати струн живих
57
Якби мені не тиночки
53
Якби мені серце холодне
68
Якби мені черевики
51
Якби мені, мамо, намисто
51, 99
Якби старість могла
81
Якби ти знала
82
Якби я мала крила орлині
235
Яки мені крила…
48
Ялинка
124
Ялинонька
115
Ямпільська трудова
64
Ямпільський наш край
64
Янголи в небі
30
Ясени
90
Ясніє світ
82
Adagio
235
Agnus Dei
24, 26
Ah! How pleasant 'tis to love
46
Allegres pregonan
30
Alleluja
24
Aria Egle
210
Aria Marti
210
Ave Maria
23, 26, 35, 100, 235
Chcialabym serce z lona
210
Christ victorious
26
Clapa Yo'hand
35
Dokola Ciebie taki maj
210
Dola
210
117

Goin'Up Yonder
He'll Lead Us Through
Il peskar fa l'uom gicondo
Ja ci nie powiem
Jakos mi teskno
Kyrie eleison
Lacrymosa
Mazurek jesienny
Memory
Moon River
Moonlight Serenadе
Na Kujawach
O zmroku
Of thee I sing
Oj, nie ta jest ciezka droga
Pie Jesu
Piesn tesknoty
Pojde, ja pojde droga daleka

35
35
47
210
210
24
26
210
26
26, 35
35
210
210
26
210
26
210
210

Preludium
Requiem
Salutation a la Sainte Vierge
Salve Regina
Sceny z opery "Margier"
Se tu m'ami
Smoke Gets in Your Eves
Somebody s knoking
Spring is Here!
Stabat Mater
Surrexit
Tanto sospirero
Te Deum
Utwory wokalne
Vittoria! Vittoria!
White Christmas
Z Albumu Szopena
Zaszumial Las

71
26
210
210
210
46
35
235
35
235
24
235
24
210
47
35
71
210

ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А в Єрусалимі рано задзвонили
30
А весна колобродит в лужах
99
А вже чужі жони прядиво сіють
100
А гроза над Прутом
36
А звідси гора, звідти другая
15
А знаєте, діти
198
А… Ла-ла
235
А любов моя — десь за горами
73
А мій коник не коник, а диво
34
А на могилі квітка плаче
38
А осінь тче рясні килими
106
А поезда приходят и уходят
54
А помнишь, как стояли у реки
54
А сніг за вікном — наче білим
у душу
41
А ты пришел так нежданно,
негаданно
54
А у мене шубка є
115
А чайки — белые пушинки…
59
А чи вже готові прутики вербові?..
72
А що шукаємо
63
А я сам собі пан, вмію все робити
53
А я свої співаночки
32
А я собі в садочку своїх мрій
99
Аж гнеться калина від співу
дзвінкого!..
52
Акация душистая, акация
цветет
80, 84
118

Аманым аман
Ангел небесний синьої ночі
Ангели в славі сьогодні співають
Ах детство босоногое —
базарный шум и гам
Ах, какая музыка мне вчера играла
Ах, не целуйте, не целуйте руки
Ах это черное, коротенькое платье
Бабцю люба, бабцю мила
Бабье лето душит бабьей духотой
Багато багряних вереснів
Багато є країн на світі
Барвінку хрещатий, барвінку
зелений
Батьківщини ми сини
Батько й мати — сильні два крила
Бачу — летять дикі гуси
Бачу, падає повний бокал
Бджілка прилетіла
Без любви в жизни счастья нет
Без неї краси б не було
Без тебе день такий занадто довгий
Без упину, без утоми
Белым лебедем стать никому
еще не было просто
Біжать у Почаїв стежки і дороги…
Біжить, біжить доріженька
Біжить доріжка поміж отав

235
60
102
90
98
65
90
82
62
52
52
36
92
52
59
81
115
54
63
81
23
127
78
37
82

Білий кінь, сідло червоне
58
Білий сніг
120
Білим цвітом
41
Білі мухи-веселухи
117
Білочка в дуплі
124
Біля річеньки є криниченька
118
Біля річки застигло місто не тьмяне 59
Біля сонця, — шепче поле…
39
Біля тину, біля тину
120
Біля Тиси, в полі, коло Хуста
69
Благословен мой Господь
24
Благословенна будь поміж жонами
95
Благослови всім, Ісусе милий…
78
Бо війна війною, вісьта-вйо
75
Бог предвічний народився
30, 100
Божа мати, сонце любе
70
Боже великий, єдиний,
нам Україну храни
101
Боже! Єдиний! Незмінний!
63
Боже, спаси, суди мене
51
Боже-отче, глянь на діти
61
Бондарка мала двійко дітей
40
Боровся він за волю
51
Боюсь я наближатися до тебе
65
Був кубок в нас на двох один
198
Був цар, його серце схололо
68
Бували дні, п'яніла ти з любови
43
Будь благословенний, Христе
боже наш!..
78
Буйний хміль у чистім полі
99, 103
Букварі і читанки, парти в два ряди 72
Була б з тобою, любий,
день при дні…
39
Була в церкві стара баба
96
Було їх триста хлопців юних
52
Буяла в лісі осінь золота
36
В Александровке у нас — это раз!
87
В багатті літ
60
В буйноцвіті весни воскрешаю
37
В буремний час за Україну
22
В вогні часу згорає все до тла
59
В гай зеленесенький
118
В гарній пісні живе Україна
84
В голубінь неозору
57
В горах знов погідний день
66
В гріх легко впасти
66
В грозовим тривожнім зблиску
92
В далекий світ, за синє море
43

В далекім селі Білорусі
В двадцать лет — любви расцвет
В дім приніс ялинку тато
В долині понад річкою в'юнкою
В доме безделья
В житі коник стрибунець
В житті спиняють заборони
В життя ввірвалась, мовби вітровій
В Закарпатті всі, як браття,
люблять свій куточок
В кафе ремонт. І хлопці каву
В косметичку Аня
В край родной, где мой дом,
где сирень под окном
В краю лілей чарівний голос
В кронах дерев золотаво кружляє
В лесу живет проказник
неуёмный малютка Зой
В лісі засипані снігом
В літню пору їжак-татко
В лунном сиянии белая ночь
В мереживі звуків і слів
В місті Вифлеємі сталася новина
В місті Львові та на Ринку
В моєму рідному селі
В моєму серці може жити
В мои глаза ты посмотри
В надвечір'ї, як тиша настала
В надвечір'я сумне
В небе нам светит луна
В небі пливуть ніжно-білі хмарини
В ніч на січня сьомого
В ніч осінню багато насниться
В окрузі жив скрипаль
В осінній мерехтливій жовтизні
В осіннім сумі — своя відрада
В палаті міської лікарні
В парі з місяцем, зірки…
В парке — осень, золотая сыплет
листва
В перелеске, где трава густая
В полі на роздоллі не вітри гудуть
В понеділок черепахам
В предвечернем закате, сердь
мирской суеты
В сильній надії, отче всеміра…
В старому парку, між вузьких алей
В тебе пам'ять священна

94
59
115
100
105
87
63
40
96
82
115
54
41
92
26
92
195
82
92
195
77
64
47
54
69
52
54
73
60
60
69
104
52
90
39
87
56
59
126
90
78
73
64
119

В темних горах, при окопах,
у болоті
15
В темнім квадраті вікна
81
В темну ніч ми зібрались
громадкою йти
41
В тумані зникнув контур саду
40
В цей світ колись приходить
кожен з нас
124
В цю ніч було спокійно всюди…
78
В час гарячий полудневий
52
В щасливий день святого Василя
22
В этом зале уютном и светлом
90
В яких краях, в яких світах
56
В яскині днесь родилось нам
дитя Марії
70
Валуйки — город мой небольшой
105
Вареничків з вишеньками наварила 53
Вас годы увенчали сединою
98
Васильку, ой, Василечку!..
126
Вдалині, скільки око сягає
53
Вдень маленька Ангеліна
126
Вдяглися в зелень тихі вечори
49
Ведь не моя вина. Расстались
навсегда
54
Велика наша матінка Земля
65
Велике свято йде до хати
22
Велична святосте, Пренепорочна Діво 70
Верба, верба, верба
83
Вербові котики мені
115
Верховино, світку ти наш!..
15
Весна в природі, в душі романс
37
Весна в природі — радості чекання 37
Весна грустит
68
Весна приносить свято
91
Весни цвітіння душі надихає
37
Весною в белое сады оденутся
105
Весняне сонце глянуло з-за гаю
69
Весняне сонце посміхалося
65
Весняний подих вже не за горами
90
Весняний, трав'яний килим
63
Весняно засміялось небо
52
Весь покрыт сединою,
а память жива
90
Ветер провода качат
65
Ветер смолистый сибирской тайги
87
Вечір. Киця щось муркоче
117
Вечір п'янкий щойно минув…
39
Вечір. Річка небокраю
81
120

Вечір, тихо в лузі. Чути із далека
Вечірній птах здійметься на крило
Вечной тайной все покрыто
В'ється, наче змійка
В'ється
стежечка
вузесенька,
хатиночок білесеньких
Вже більше літ двісті, як козак
в неволі
Вже бубон грає, треба вставати
Вже весна, як вишня стигла
Вже відходим з дому
твого, боже преблагий…
Вже з домівки манить
сонячне тепло
Вже край села виднівся на горбку
Вже красуня золота
Вже листок календаря
перекинула зима
Вже листя клен почав скидати
Вже люди й небеса почули
Вже не раз мені снився сон
Вже осінь золото рясне згубила
Вже прийшла весна мила
Вже природа збудилась зі сну
Вже сідлають коней козаки
Вже сіло сонечко за гаєм
Вже сонце низенько
Вже так добре нам часом буває
Вздовж широкої ріки
Взяв би я бандуру, настроїв, заграв
Ви чули, як трава співає
Виглядай мене, мамо, на широкій
дорозі
Вилітали в бурю молоді орлята
Виросла калина під моїм вікном
Виряджала мати сина та й
на косовицю
Висипали запорожці
Високі гори, низькі тумани
Високо кружляють
Високу ноту взяв тендітний голосок
Виступали за Дніпро
Витай між нами, Христе витай!..
Вишивала я рушник
Вишила в дорогу шовкову хустину
Вишня у білій хустині
Вище творіння господнє — людина
Від берегів де річка Саксагань

53
39
62
21
від
87
15
15
115
78
44
82
118
119
36
52
124
81
95
37
92
23
21
63
87
15
41
59
74
124
100
51
94
74
57
32
78
195
22
35
42
90

Від Бога наша пісня, наша мова 32, 39
Від крові Тиса багряніла
69
Від матері, від матері
48
Від сонця хліб
91
Від таврійських степів
55
Від твоєї краси і весна розквіта
82
Відболю, відгорю, відімрію
73
Відгриміли бої
99
Віддаля чути скрипаля…
39
Відкликається пісня луною
96
Відлітають журливо у вирій птахи
87
Відлітають у даль вже літа-журавлі 53
Відцвіту, відтужу, відболю
81
Відчинила я віконечко
124
Відчиняю у минуле двері
81
Візьму рушник і вишию на ньому
81
Віками стогнав український народ
96
Він знайшов ту молодильну воду
96
Він летить, туди прямує.
74
Вірші писав у бур'янах
80
Вістує нам бог, всім вістує
63
Вітер віє, повіває
195
Вітер віє-повіває
51, 99
Вітер з гаєм розмовляє
51
Вітер крилами змахнув, гілочки
нам знов пригнув
72
Вітер нині гаряче диха
92
Вітер шалений — звалює з ніг
73
Вічний і далекий той козацький
шлях
124
Вклонімося, друзі, до самого долу
69
Вклонюся рідним Лубнам
53
Вкраїна-мати донечок ростила
55
Вкрило землю святе навечір'я
23
Во Вифлеємі нині новина
30
Вогнем пекельним сонце палить
22
Возле речки деревце
99, 103
Возрожденье слов
102
Волелюбний народ на планеті
51, 52
Волинь — земля прекрасна,
первозданна
85
Воно в мені не відболіло
100
Воно, звичайно, всім незвично
124
Воскресіння в душі й на вустах
92
Вот и всё последний сдан екзамен
87
Вот к струнам притронулся
98
Вот я один в вечерний тихий час
98
Впаду в траву, закрою тихо очі
81

Впаду у небо, як далекі зорі
81
Вперед, в атаку шли однополчане
84
Вранці був мороз тріскучий
124
Вранці я просинаюсь
74
Вростаю в шум дерев
92
Все ближче проглядається весна
90
Все від любові, — і крок до любові 57
Все віддати згоден я
59
Все життя зелене поле
62
Все знайоме нам до болю
57
Все ожива, весна прийшла
120
Все отошли, они остались
прикрывать
64
Все починається з мами
74
Все приходить у світ…
39
Все рідше приходять листи
59
Все снігом запорошене
59
Всем знакомая картина
105
Всі таланти — від Бога
52
Всі тя хори, небес двори,
тройце славят
78
Всі українці — нація звитяжна
85
Всім нам казковії сняться дива
124
Вслухаюсь я у тихий голос твій
81
Всміхалось сонечко ласкаве
120
Вспомни нашу весну,
вспомни нашу любовь
54
Встань, людино мудра
52
Втіха зустрічі. Розпач розлуки
92
Втомилися ноги у росах
49
Вузенька стежка спілим полем
в'ється
87
Вулиця моя тихесенька
87
Вьется дымка золотая
235
Гаразд, Горук, іще гаразд!..
15
Гасло у Карпатах
106
Где твоя дорога
62
Гей, видно село, широке село
під горою
15
Гей, високі гори, зелені Карпати
22
Гей, гулялося, гей, гей, любилося
34
Гей, десь там, де чорні води
32
Гей, куди ви, весни, полетіли?..
60
Гей, малята, час вже спати
66, 126
Гей, музики, грайте
94
Гей, на видноколі
56
Гей, нум, братця, до збруї,
на герц погуляти
15
121

Гей нуте, хлопці, славні молодці…
28
Гей там у Вільхівці дівчина там жиє 75
Гей, у лісі, чорнім лісі
55
Гей, у полі черемшина, з неї
цвіток упав
15
Гей, чи то раненько
195
Гей-я, гей на полонинці
73
Ген, біжить у простори ріка
101
Ген далеко за тим бродом
198
Ген до неба лине пісня там,
де мати є твоя…
78
Ген, за яром, листя впало
38
Ген клен смерічку пригорнув
36
Гефсиманський сад квітами зацвів… 78
Гица-гица-гица-гица, кінь
везе малого Гриця
117
Гір на світі є багато
92
Гіркий цілунок обпікає душу
81
Глибокий погляд твій пройма
мене з дитинства
44
Говорила мати
101
Говорила мати у літа далекі
57
Голова у мами вкрилась сивиною
74
Голуба хмаринка впала
117
Гонить вітер хмари у Карпати
95
Гори високі, смереки стрункі
124
Горить земля Донбасу
90
Горить маленька свічка,
я стою і дивлюсь…
39
Горить моє серце, його запалила
99
Город, в котором родился и рос
54
Господь, призри светлым лицом
своим
102
Грає море зелене
77
Грає музика весела
124
Грай, музико, та не стій
42
Грицю, Грицю, до роботи
210
Гріх мій, Ісусе, в твоєму вінці
38
Гріють серце моє рушники
100
Гудуть мотори, дим стоїть
над нами
69
Гукаю журавлю
104
Гуль ачылса яз олур
235
Да мирен будет их покой
105
Давайте кокетничать, вредничать,
сплетничать
98
Давно вже літо в осінь перейшло
65
Давно пішли з життя мої батьки
90
122

Дай зігріти замерзлу душу
Даим эсме бади
Даль реки туманится
Дальнобійником зовуся, певно,
не дарма
Два берега, два сердца, две судьбы
Два голоси два кольори дві долі
Два голуби літають в небесах
Два маленькі баранці
Двадцятий вік спинився біля тину
Дванадцять страв сьогодні на столі
Дві колії поза місто, чорні шпали
Дві самотності стрілись раптово
Двірник від дому осінь відгрібає
Двоє вдихнули, — а видих один
Де б ми не блукали по білому світу
Де би я на світі не був, завжди
я додому прийду
Де двох Бистриць потоки злилися
Де для світу сина народила мати
Де Дніпро наш котить хвилі,
рве стрімкі пороги
Де Дністра швидка течія
Де ж написано, що треба
поважати сатану?..
Де за яворами хвиля степом
Де ми були, мої українці
Де над озерами марево плине
Де нам правду знайти, як здобути
нам волю
Де перетин доріг, де перетин життя
Де село Синява
Де тече Бистрінь-ріка
Де Хортиця-мати — колиска
козацької слави
Де Черемош круто в'ється
Де чотири броди
Девы, девы, где вы, девы,
ясноглазы, стройнотелы
День для мене незвичайний
День згасає. Вечоріє
День зимовий догоря
День і ніч
День народження — це свято
День народження є раз на рік
День, мов жар-птиці крило…
Держава починається з людини
Десь в мінорі загубилося кохання
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Десь вечір про кохання
92
Десь витає вже слово Ковача
96
Десь музики грають
118
Десь на ранішній зорі, коли
в росах трави
90
Десь соловей у вербах розходився
81
Десь у полі колоситься
57
Джерела для людини завжди друзі 124
Дзвеніла струна, раділа
77
Дзвеніли бандури чарівні і ніжні
37
Дзвін струни як те джерело
90
Дзвонить вересень дзвіночком
126
Дивлюсь я на небо, та й думку
гадаю
23
Дивне почуття моє далеке
57
Дивний спів зачарованих дзвонів
44
Дитинство, дитинство зоряне моє
91
Дитинством пахнуть яблука винові 74
Дитя Мое, Я ведь твой Создатель
102
Діброво зелена, озовись до мене
100
Дівочі мрії за вітром віють
107
Дівчинка Оленка
120
Дівчино кохана, здорово була!..
210
Дівчинонька мила
61
Діжду вечорочка та й вийду
в садочок
100
Дім наш любий — дитсадок
115
Діти руки до неба здіймають
32, 195
Для всех моих родных:
и близких, и далеких
84
Для Івана Хланти
96
Для когось вокзал — це зустріч
48
Для мене сад татусь мій посадив
124
Для чого в світі ми живем?!
63
Дні летять, віки пливуть суворі
23
Дністровські зорі сяють знов
48
Днювальний по тривозі
74
До джерел народних,
до творінь цих
96
До його приходу в наше життя
63
До Копашнова, отчого рідного краю 96
До мого вікна
52
До побачення, дітки хороші
124
До села, немов на прощу, іду
124
До серця ти припала, твоя
коса в'юнка
37
До схід сонця я за балку
115
До тебе на побачення прийду
37

До тебе не погасли почуття мої
До тебе, Україно
Доборолися! Добалакались!..
Добре вдома з мамою
Добрий вечір, щедрий вечір
Довго про тебе мріяв…
Довго я не хотіла коритись весні
Довкола натовп вирував
Догора весни багаття
Догорає грудневий день
Догорає літо травами
Додолу скинув він шолом
Додому сходи золотії
Дождик, дождик моросящий
Дождь поливает уставшие листья
Доки не чиєсь, а наше небо
Доле моя
Долина під Хустом відома усім
Долина широка, долина глибока
Долю свою не вгадаєш
Доля Вкраїни ген на перехрестях
блукає
Донеччани наші милі,
де ж ваш розум був і честь?..
Доньку мати породила,
і в квітучу ту весну
Допізна гуляв учора
Доріг на світі знаємо багато
Дороги іншої не треба
Дощ іде, люблю краплини
Дощик, дощик крапає дрібненько
Дощик у Львові вигицує польку
Дощику, дощику перестань
Древні мури і бруківка, тихо
леви сплять
Дрімає вересень прозорий
Дрімучий дощ, рясний
весняний дощ
Ду-ду-ду-ду
Дуже гарну лялечку
Дум, дум, дум, дум
Думи прилітають
Душею вірно я тебе кохав
Дым струится в небо — от костра…
Дякую, боже, за ніч і за день
Если в мире нет мира
Если вам дорогу
Если сердце счастья хочет
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Если сможешь ты вдруг
пробудиться
Если солнышко взошло — утро,
значит, к нам пришло
Есть брюнеты, есть блондины
Есть в близости людей
заветная черта
Еще не осень — просто лето
загрустило
Є в мене друг вусатий
Є в мене човничок, золоте весельце
Є в Червоному місце
Є два поля, є два поля у морі
людському
Є діти різні, звісно
Є ім'я жіноче м'яке і ясне
Є на світі знак святий і вічний
Є охоронець добрий
Є у кожної дитини
Є у мене діти, при порозі квіти
Є у мене котик
Є у мене мудрий друг
Є у мене хлопець з міста
Є у нас єдина в світі
Є у тебе, сину, матінка єдина
Єдиносущая трійце свята
Жасмин цвіте, цвіте жасмин
Ждав когось весняної троянди цвіт
Живіть, допоки живеться
Живу лише тоді, коли з тобою
Живу тобою, до тебе лину
Живу я на волі сама
Життєва стежина веде мене в гори
Життя вінок з розлук і стріч
Життя колоситься зернисто
Життя — любов, та часом
і напруга
Життя — мереживо пісень
Життя минає змінюючи нас
Життя — складна і не проста дорога
Життя цікаве, мов нові книжки
Життя, яке б воно не було
Жінка з вересня, примха осені
Жінка і ніч — неземні таємниці
Жорстокий вітер спокій розхитав
Журавка в полі все шукає долю
З вербової лози моя колиска
З далеких повертаються країв
124
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З журавлиним ключем в небеса
поміж хмари над ставом
73
З нами бог! — крикнув хтось
63
З нами бог, розумійте люди!..
78
З Прикарпаття я — галичаночка
22
З тобою ми, як дві струни
38
З хрому ловкі чобітки
87
За веселковим, за небокраєм
101
За високі за Карпати
22
За вікном, за вікном падають
сніжинки
118
За вікном хурделиця мела
120
За ворітьми дорога в чисте поле
126
За горою високою
92
За горою, імлою повитою
59
За маму щиро помолюся
124
За моїм селом
87
За плином часу юність промине 66, 95
За рідний край, за нарід свій
75
За селом веселка
74
За селом, у полі, біля річки
69
За синіми за горами
126
За стома горами, сімома морями
53
За твої, дівчино, личенька пишні
75
За те, що сонце сходить і заходить
69
За те я лелеки люблю
82
За тим садом, та й за млином
жито половіє
107
Заалеет закат, и затихнут
деревья и птицы
80
Забудь прогрішене колись…
39
Завжди поспішаєм в житті
63
Завжди тоді, коли біда приходить
63
Завірюха січнева коси вітром січе
81
Завітала веснонька у садок вночі
117
Завітала у Карпати осінь
69
Загляну я в вікно до осені
82
Загоїлась душа від тих
болючих ран
91
Заграйте, милі
36
Загубив — печалься
52
Загубились слова в пустоті розмови 81
Задзвеніли диво-звуки
117
Зажгу свечу и напишу письмо
98
Зажурились галичанки
та й на тую зміну
75
Зайчику, зайчику, мій братчику
57
Зайшла розмова про кохання
37

Заквітчали дівчатонька
стрілецьку могилу
Закидає чистий ранок…
Закінчився рік навчальний
Закричали, закричали гусоньки
на воді
Закувала зозуля у зеленому гаю
Замела зима доріженьки
Замела метель, покрыла белым
саваном
Запалю свічу над образом Покрови
Запам'ятай мене святковим
Запряжемо півня в сани
Заросло подвір'я біля хати
Заручилася з тугою знову
Засватана осінь у келих прозорий
Засвітився в небі місяченько
Засвітилася ясно
Засіяла в Жужелі зірниця
Засмутився клен: як же з деревиною
Засудила тройка на п'ятнадцять літ
Засяяла, мов золота зоря
Затуманилась неба просинь
Заховалася далеко
Заходить сонечко за гори
Захотела меня мать
Зацвіла черемха ранньою весною
Зацвіли черешні біля хати
Зацвітають вишні — в місті
біло-біло
Зачекай
Защебечи, пташино над ланами
Збираємо минулого осколки
Збирались хлопці в далеку
сторону…
Зболена душа так прагне неба
Збулися наші мрії
Званням гвардійця гордимось
Звичайно, я не з роду Капулетті
Звучить на платівці танго
Згадаймо, друзі, вересневий день
Згадаймо знаних і незнаних
Згасає день, згасає ніч
Згасає день. Спустився
місяць-красень
Згубила вечір в матіолах
Здавна в Україні так ведеться
Здається, все уже колись було
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Здесь волны прибой и простор
голубой
Здрастуй, здрастуй, школо
Зелен рута коло хати
Зелені трави на покосах
Зелені човни на зеленій воді
Земле кохана, сонцю всміхнись
Земле моя добросердна, як мати
Земле рідна, ти, як в храмі
Земле Тараса, ти сила й окраса
Землю вкрила навкруги
снігу пелена
Земля батьків — земля
нашого краю
Земля дочекалась і рясту, і сонця,
і цвіту
Земля ещё спит под крылом
самолета
Земля моя, мені ти рідна й мила
Земля моя, поля і кручі
Земля спалахнула вогнями світанку
Зима… Майдан. І — кулі навкруги
Зимние птицы — стайкой
безмолвной
Зі звуками першого дзвоника
Зібралася громада
Зібрались ми сьогодні
Зів'яли на вікні фіалки
Зійшла зоря, вставайте люди!..
Злітає звуків зорепад
Знаю, літо спить, де трави скошені
Знаю, що настане день
Знов згадую тих, що навік відійшли
Знов кожна мить у мріях
Знов на музичній хвилі
Знов над нами зблиснув меч
Дамокла
Знов пробігла чорна кішка
поміж нами
Знов сонце за обрій сховалося
Знову вечір, багряний вечір
Знову до школи нас кличе
Знову з кленом ніжно поговорю
Знову шумлять журавлині ключі
Зойкнули двері — і за хвилину
Золота ранета на траву упала
Золотая свадьба — прожито немало
Золотіють хліба на широких ланах
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Золотоверхе місто наше рідне
44
Золотого дощу я не хочу
з життєвого древа
66
Золотое детство вспоминая
64
Зоре моя, ти у щасті й журбі
57
Зоріють айстри, пишні, веселкові
65
Зоряна ніч кличе мене
35
Зранку у віконечко сонце заглядає 195
Зранку я причепурилась
Рік новий стрічати
72
Зріє щедра осінь над полями
64
Зробіть му місце, господь сам
з неба…
78
Зродились ми великої години
23
Зупиніться, поети!..
56
Зустріч наша несподівана
52
И в январские вьюги в дождевые
валы
87
И нет любви, но есть тоска по ней
98
И снова ты спешишь на нашу
встречу
90
И у меня был край родной
47
Играют танго Строка
80
Из сердца боль не выброшу
105
Изумрудный цвет абсента
90
І вперше, і вдруге, і в тисячний раз
72
І дні, і ночі. Та коли, коли?
95
І жаль тобі її стане
51
І знову зима розмальовує вікна
89
І кожна мить мені дарована
99
І куди б нас доля
48
І снилося з ночі дівчині
75
І хоч кругом весна, на серці
в мене осінь
43
І хочеться творити, і лунать
97
І шумить, і гуде, дрібний
дощик іде
15
Іде коза, стоїть лоза
12, 57
Іду з гори Лисої на Чубату
94
Ідуть в Бережани січовії стрільці
23
Ідуть дощі з холодними вітрами
69
Із гір Карпатських вишнею
40
Із легенди він людина
96
Із найдальших сторін
повертаються діти
70
Із Півночі, із Півдня. Із Заходу,
і Сходу
82
Із серця боюся виймати
106
126

Із Трипілля глибин запах
рідного хліба
Ірод-цар за Христом ганявся
Іршавка, Сонявка матінку-Боржаву
Ісусе спасе, істино життя
Їх породила Мати-Україна
Їхав гетьман з поля бою
Йде у гості вже зима
Його ім'я відоме всім
Його хатина ось стоїть
Йшли селом, йшли селом
партизани
Каблучок по вулиці луна
Кажется, здесь только вчера
вьюги мели
Кажуть люди різні речі…
Казав тобі
Казала дівчина, казала
Как омуты очи, и русые косы
Как солнце зимнее прекрасно
Как тень дорогая умершего друга
Как хороши у осени глаза
Капелюхів, як листочків
Кап-кап, кап-кап-кап
Карпати, зелені Карпати
"Карпати", "Карпати",
футбольні "Карпати"
Карпатський краю! Іспоконвіків
Квітень лагідний, теплий, пахучий
Квіти з Японії східно-далекої
Квітує літо веселкове
Келир сувлар
Кидай, Ваня, жінку, а я чоловіка
Киця Пуша й кошенята..
Кладочка, кладочка вузесенькая
Коб мої рани знали
Кобзарем його ми звемо
Коби скорше з гір Карпатів
з'їхати в долину
Когда жених ушел
Когда над городом закружит
летний вечер
Когда нежно-нежно ласкает
Когда новый роджается стих
Когда приходит утренний рассвет
Когда я в бурном море плавал
Кого шануємо найбільш
з дитинства?..
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Кожна людина у світі
63
Кожна пташка, хоч маленька
61
Козак, козак, козак гуляє
34
Козацька родина у світі єдина
101
Козацьке море тихе, як трава…
39
Козаче, рідний брате
105
Коли б я тільки міг почути
з уст твоїх
43
Коли буйно цвітуть медоноси
82
Коли ви відчуваєте втому
97
Коли ви вмирали, вам дзвони
не грали
75
Коли вітри тепло несуть
99, 103
Коли Вкраїна скинула кайдани
33, 34
Коли восени відлітають лелеки
із рідних сторін на чужину
77
Коли господь людському роду
52
Коли господь пошле на землю сніг
57
Коли за вікнами падає дощ
63
Коли калина вдягнеться
в червонеє намисто
87
Коли на серці біль, чи горе, чи туга 87
Коли невтомне сонце знову встане
98
Коли незаслужено клеять ярлик
63
Коли палац перетворивсь
92
Коли сідає сонце за горою
69
Коли страшна біда вривається
в ваш дім
87
Коли ти в армію ідеш
59
Коли у серці защеміло і вже
розради не знайду
100
Колисає мати сина
100
Колисали тебе діброви
196
Колись молодою моя рідна мати
73
Колись нашу рідну хату
32
Колись, як я хлопцем маленьким
ще був
43
Колоситься Красне Поле
106
Колосья тонкие цвели
68
Комусь на страх!..
60
Кораблик дитинства твого
відпливає
81
Корабль к берегу причалит
54
Королевою бути не прагнула
124
Котик Мурчик сів на ґанку
115
Котик ніченьку не спав
124
Котилося літечко берегами
117
Кохались ми
85

Коханий, спиш? А як без
нас Париж?..
Коханню й зорям слава гомінка
Кохання, всі зорі і небо блакитне
Край вікна любисток
Край лісу на галявині широкій
Країн багато бачив в світі
Краса не тільки у кольорах
Краса життя у спогадах людей
Красиві квіти довго не живуть
Краю мій весняний, на
стежках — промінь-трава
Краю мій чудовий
Краю себе думами в творчому
неспокої
Краю синьоокий, пісня солов'я
Кринице мого дитинства,
ти дзвониш відерцем рано
Кришталеві зорі не світилися
Крізь плач, і стогін, і ридання
Крізь століття років пропливають
в імлі
Крокує село і святкує жнива
Кролевецькі рушники
Кружляє, кружляє
Кружляє осінь в вальсі золотому
Кружляли білі мухи, налетіли
на село
Крыльев бог мне не дал.
Разве может случиться
Кто-то мне сказал
Куди б надумав їхати, чи й навгад
Куди б я не поїхав, де б я не бував
Куди не глянь — усюди гори
навкруги
Купа дітей у їхній хаті
Купалась зоренька
Курлычут журавли. Им стало тесно
Лагідна і добра, ти найкраща в світі
Ламана вітрами, війнами оббита
Ластівко, пташино, принеси здаля
Ластівочко-щебетушко
Лебедем крилатим я хотів би стати
Левадов, долинов несеться звено…
Лежить широкий битий шлях
Лейтенант — нет званья
благородней
Лес оделся в парчу
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Лети, моя думо, в вечірню годину
75
Летить голубчик сизокриленький
100
Летить журавочка здаля
77
Летіли дві чайки над морем
широким
36
Летний день, летом жизнь
легка, бэби!..
35
Лето быстро возвестило свой закат 105
Летом жить нам легче
82
Летять лелеки легкокрилі
82
Летять літа, як листопад з тополі
82
Летять пісні від краю і до краю
65
Летять птахи з далечини
32
Лине вечір з-за Дніпра
59
Лине над світами
95
Листя пожовтіле вітер розвіває
73
Личко підрум'янить, брови підведе
74
Лише трьох наш народ
124
Лишь кваканья голос слабый
82
Лікар потрібний хворим
63
Літа летять, як лебеді летять
74
Літа, літа, та й стала кувати
32
Літечко тепленьке
115
Літо ворожило срібним павутинням 57
Літо, літечко — тепле, ласкаве
90
Літо трави розколише
124
Літо-літечко настало
120
Літописець Гаврош має честь
і славу
96
Луки. Тумани. Стерня
81
Луна в золотой оторочке
80
Лунная печать просветлена
98
Любий друже! Україна
в невимовній скруті
96
Любистком пахне тут і чебрецем
36
Любити ближнього, любити Бога
63
Любі донечки, мої ви два крила
65
Любіть Україну, як сонце, любіть
32
Люблю бога, тата й маму
61
Люблю Вкраїну-неньку я
37
Люблю тебе за очі твої сині
74
Люблю тебе, подільський край
65
Люблю тисянські тихі береги
69
Любов дотліла попелом вчорашнім 105
Любов і ненависть
63
Любов не буває якоюсь
63
Любовь отношу к категориям случая 62
Люди пробегали — много дел
62
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Лютни и флейты, звуками лейте
Льон при горі
Мав я раз дівчиноньку чепурненьку
Маєва нічка леготом дише
Майдан живе і буде вічно жити!..
Мак червоний між житами
Максим козак Залізняк,
козак з Запорожжя
Маленький дзвоник зранку
в школу кличе
Маленький хутір серед лук і нив
Маленькое кафе временный
наш приют
Малими босими ногами
Мальовнича в нас природа
і зимою, й літом
Мама вишила мені
Мама дівчинку любила
Мамині ласкаві очі
Мамо, мамо шепочу до тебе
Мамо моя люба
Мамо, не плач. Я вернуся весною
Мамо, не плач. Я повернусь
весною
Мамо, ти голубко моя сива
Мамо-квочко, де це ви
Маріє, гляди, чиї то сліди?..
Маріє! Мати моя милосердніша
Материнська пісня колискова
Материнське серце
Материнські тихі сни
Мати вишила сину сорочку
Маю довгі вуса
Маю я подружку
Маятник рахує долі миті
Меблів в нашій хаті
Между мною и тобою — гул
небытия
Между нами были расстоянья
Между тем и этим миром
Мелодія в храмі
Мелодія рідна Слов'янки
Мене зворушив відблиск
чарівної краси
Мене співати вчила мама
Мене чарує сонечко весняне
Мені приснився запах твого тіла
Метель нарядная резвится
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Мечты в одиночестве вянут
Ми веселі і завзяті
Ми всі живем на Україні
Ми всі радієм сонечку
Ми гайдамаки, ми всі однакі
Ми друзям вже не пишемо листів
Ми зібралися гурточком на
узбіччі гаю
Ми зібралися тут за святковим
столом
Ми зійшлися, щоб разом співати
Ми зустрілися так випадково
Ми зустрілись в юності далекій
Ми йдемо в бій
Ми йдемо вперед, над нами вітер віє
Ми йдемо козацькими шляхами
Ми колисочку зв'язали
Ми люди щирі від серпа і рала
Ми маємо шанс врятувати
зневірені душі
Ми — маленькі козачата
Ми не старієм, бо бажаєм
Ми під вербою
Ми побрались з тобою
Ми поруч живемо, хоч різна
в нас мова
Ми привели сьогодні — раз,
два, три…
Ми рахуєм літа
Ми смілі воїни, суворі
Ми сьогодні всі прекрасні
Ми сьогодні з батьками, хто
є ще живий
Ми так багато всі наговорили
Ми ходили по лісочку, жолуді
збирали
Ми часто звинувачуєм когось
Ми, херувимів
Миколаю, ми тебе всі просим
Миколаю, святий Миколаю
Милый мальчик! Тебе не нужна я
Милый мой!
Минають дні за днями в суматосі
Між зірками, не близенько
Між лісом і сивим Дністром
Мій дім — Україна моя
Мій зимовий білий світку
Мій Ісусе, моя радосте
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Мій краю єдиний, моя
Батьківщина
Мій лицарю добра, тобі моє
послання
Мій перший вірш написаний
в окопі
Мій рідний край, моя
подільська сторона.
Мій ти суджений, мій ти бажаний
Мінялись русла, висихали плеса
Місяць нічку обіймає
Місячні тіні
Мне говорят: пора расстаться
Многая, многая, многая лета
Мов з якоїсь балади
Мов перлини й діаманти
Мов сизий сокіл дім
Мова кожного народу
Мова — наш духовний код
Мову України
Мовчи і я мовчатиму, як ти
Моє село — дзвіниця роду
Моє село на радощі зміліло
Моє село у зоряних веселках
Може, осене, скажеш, не жаль
Може, пригадуєш?..
Может странным показаться это
Мої кохані, милі вороги!..
Мої пісні — мої небесні зорі
Моліться всі, бо близький час…
Молодик угорі
Молоді ми і світ нам відкрито
Молюся щиро за малу дитину
Море Азовское, море лазурное
Мороз рум'янить білі лиця…
Мотив счастливый лишь однажды
Мотылька умоляет лесная фиалка
Моя батьківщина — північна
Сумщина
Моя доля, чорноока мавка
Моя квітуча Україна
Моя надія птахом білокрилим
Моя ти утіхо єдина
Мріють крилами з туману
лебеді рожеві
Музей-скансен в Ужгороді —
справжній скарб народу
Музика пливе і манить здаля…
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Мучать нас часто вагання
Мчать роки наші шалено
Мы встретились с тобой ночью
голубой
Мы долго шли друг к другу,
ты прости
Мы снежную бабу слепили с утра
На березі листячко
На війну іду, ой коню, мій коню
На всіх святах, а також на гулянках
На всю Вкраїну пролунала
На галяві під сосною
На гілці синичка сидить
На Говерлу нині, друзі,
разом їдемо
На дивне місто, що на камені
На диво, я частенько літаю уві сні
На дикому полі, на тім Гуляйполі
На дне морском
На долину, на лісок
На другій парті від вікна —
кирпатий носик у веснянках
На завалинке седой
На землю вже тихий скрізь
вечір лягає
На землю тиха ніч лягла
На зорі, на зорі заспіва синичка
На Йорданській річці тиха
вода стояла
На козацький зійшовши курган
На Красному Полі, юначе, спинись
На крилах ангел нам несе весну
На Майдан поїхав син
На мені сорочка-вишиванка
На мить всі зупинімся
На морі хвилі грають
під сонцем золотим
На морі цьогоріч сама
На небі зірка ясна засяла
На небі зорі визріли, як вишні
На облаке спустится прямо с небес
На обох берегах річки Гуйви стоїть
На обрії, десь на краю городу
На опушке, на полянке
На острові кохання юність
На острові Лабемба
На пекторалі заблукала вічність
На планеті пишні квіти
130
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На поляні росли
На порозі мати, згорблена і сива
На Посуллі забарився знову я
На прапорі — сонце і небо
На престижнім балу
На простори краю рідного
На Різдво Христове ангел прилетів
На ріці життя тихо меле млин часу
На Рождество не нужно
громких фраз
На Руси никогда
На світанку сина сповивала мати
На світанні непомітно
На світі одна наймиліша
для серця країна
На скронях яблунь — сивина
На смузі контрольній
наряд прикордонний
На стене часы у нас
На твоїх руках тиха ніч тремтить
На тихім підгір'ї в день теплий
і гожий
На Турецькім мосту
На шлях я вийшов рано-вранці
На щасливі і на довгі роки
Набирали некрутиків
в неділеньку вранці
Наверное немало громких фраз
Навколо тиша, дивний спокій
Навкруги поснули всі бори і гори
Навчи мене, мій Боже
Над Вифлеемом тихо опустился
Над нами чорний ворон
вкотре кряче
Над нами чорний небосхил
Над рекой широкой
Над таїною посмішки Джоконди
Над Ужем шовкова травиця
Надвечір'я. Ще сонце на схилі
Надворі рясні дощі гуляють
Надо мной листопад кружится
Надоела городская суета
Називають мене мовчазною
Найбільше в світі щастя
друзів мати
Наймиліше мені в світі
Наказала мені мама
Накрила нічка та й тихесенько
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Наливаймо, браття,
кришталеві чаші!..
28
Наливало соком літо
117
Налиті сонцем до країв
82
Нам о чем-то тихо шелестит
83
Намітає сніг лапатий
120
Наповниться трудом пшеничне
поле
91
Напоєний щастям
57
Народився бог на санях!..
30
Народила в муках сина
молодая Катерина
100
Народна казко! Світе колисковий!
96
Нас багато різних, неповторних
63
Нас Бог наділив світлим розумом
63
Нас зібралось багато
117
Нас осінь в саду повінчала
59
Настала пора урочиста…
39
Насторога нічна
34
Науки храм. О, рідна школо!..
44
Научи меня любить
102
Нахилився журавелько край села
44
Нахилилась ніч наді мною
81
Наче бджілка працьовита
посеред долини
96
Наче збуджені крила
98
Наче мати над колискою
57
Наче хмаронька в синьому небі
95
Начинается радость с зари
105
Наш завод — другий дім
48
Наш Запорізький край — це край
степів таврійських
87
Наш Кам'янцю славний, наш соколе
ясний
82
Наш отаман Гамалія
51
Наш полустанок любви такой
короткий
90
Наша доля плаче і сміється
62
Наша зустріч була
36
Наша зустріч — це диво із див
80
Наши мамы сердцем неспокойны
80
Не бросай друзей — друзей
не так уж много
62
Не вимовлю ні слова. Помовчу
59
Не витайте думки, не кружляйте
77
Не він один її любив
51
Не все здійсненне у житті,
не все здійсненне
60

Не всегда ты чужда и горда
98
Не всі — ненаведять, не люблять
63
Не всі ще знають малюки
124
Не гадаю, так було і я вже знаю
62
Не дожив до сивини
126
Не думалось ніколи
43
Не дуріте самі себе
51
Не жалійте, себе не жалійте
38
Не за морем, у карпатській стороні
34
Не забуду ніколи
59
Не забудь
34, 126
Не забудься, сину
101
Не завидуй багатому
51
Не залишай мене, коханий
59
Не згасає в житті, не згасає
63
Не знає жирафик жовтенький
57
Не знаю, чи прийду — вже
надто пізно
81
Не кажи мені слово печальне
Прощай…
39
Не кажи, що вже пізно…
39
Не лише подвір'я оце бережу
124
Не малюйте Шевченка старим
124
Не можна, кажуть, двічі увійти
81
Не одна вела тропинка
87
Не падайте духом, жінки!..
48
Не плакати нам і сльози не лить
15
Не плач, Рахиле, глянь, діти цілі
30
Не повернись
104
Не погляд, а крихіточка жалю
70
Не покинувши небес святині
70
Не потрібно хмільного вина
65
Не птахи то курличуть до
нас з висоти
124
Не раз в житті ти стрінеш
три дороги
195
Не раз, не два, вже так бува
43
Не рубай ліщину, най орішки
родить
57
Не скрою я, что лишь тебя
теперь я жду
54
Не сміти, дитинонько
120
Не спитавши броду, не ступай
у воду!..
65
Не співані пісні явились уві сні
92
Не станемо ніколи на коліна
124
Не старіє наш вальс із роками
74
Не так давно, не так давно
87
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Не треба людині багато
65
Не тужи
38
Не хились, калино, в лузі донизу
гілками
70
Не ходи, козаче, понад берегами
100
Не цурайтесь мови — мови тата
й мами
52
Не щебече соловейко в гаю
зелененькім
61
Небесами місяць плине…
39
Небо синє
96
Неведомы цыганские пути
90
Невже моя бабця старенькою
стане колись?
124
Недопустимо забывать войну
80
Незабутня зустріч наша, на пероні
квіти
49
Незалежна моя, Україно
32
Нелёгкую службу с тобою, солдат
80
Нема краси за ту, аніж весною
69
Нема краю так милого,
як ця Верховина
37
Нема любові у родинах
63
Немало девушек меня красивее
53
Немало прожито — но все ж,
представь, мой милый
54
Неначе сонце засіяло по всій
Верховині
96
Непомітно підкралась
74
Несемо хрест, несемо на Голгофу
66
Несися, мій смутку, з вітрами
75
Нестримним потоком, чота
за чотою
23
Нет, не до седин, не до славы
82
Нехай ніхто не половинить
52, 55
Ничто не вечно под луной
62
Ні вогнів, ні зір…
39
Ні, не можу спати
59
Ні словом Вас не потривожу
81
Ніби вчора, рідна мамо…
39
Ніби першим снігом, грушка
забіліла
59
Ніжні першоцвіти
118
Ніжність оголених рук
81
Ніколи не думала, навіть
не снилось
124
Ніхто не знає, що нас чекає
66
Ніч за нами город і пісні
43
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Ніч над Карпатами
темно-крилатими
Ніч надто довга була
Ніч, наша ніч не минає
Ніч прозора пливе за вікном
Ніч ходила млаками…
Пахли коси маками
Ніченька світла
Ніченька темная зорями ясними
Нічка тиха і темна була
Но куда же вы, годы, спешите
Нову спідничку одягну
Ну, що ж, здається,
й справді майже осінь
Ну що ж — прощай! Мене
ти не зберіг
О, ветер, плачущий уныло
О, если б мне сердце холодное
О, Маріє, о, Маріє, Матінко моя…
О матінко божа, заступнице світу
О, мій краю казковий, сріблястий
О мово вкраїнська, ти наша
молитва
О, мово, ти рідна моя, українська
О пісня моя ти крилата
О рідна земле! Будь благословенна
О світла правдо вічного життя
О святий Йосиф, заступись за нас
О спомагай нас, діво Маріє…
О тебе пою, ширь безбрежная
О, як, любий, я тебе кохаю
О, як одиноко і важко
Ображене звірятко
Огні горять, музика грає
Одвіку жили у народі
Одето небо пеленой
Один захопився будовою
Одинок стоит домик крошечка
Одинокая березка загрустила
Одна королева пекла пироги
Однажды по дорожке
Одного дня, коли зведу я лік рокам.
Одягну я вишиту сорочку
Ой білі квіти на лілеї
Ой були ми хлопцями,
ой колись були
Ой вербо, вербо, де ти росла
Ой весна квітує
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Ой ви, гори мої, гори
69
Ой видно село, широке село
під горою
75
Ой, вийду я, вийду на круту
вершину
69
Ой впав стрілець у край зруба
75
Ой дівчина Уляна. Гей!..
100
Ой, дівчино, звідки йдеш?..
38
Ой, заграйте, заграйте, музики
32
Ой зацвила черемха, зацвила
ярим цвітом
75
Ой з-за гір, з-за гір вилітав сокіл
100
Ой зійду я на могилу
95
Ой зійшла зоря вечоровая
77
Ой, знати, знати, хто
кого любить
21, 23
Ой казала мати та не банувати
75
Ой коханий мій, мій соколику
42
Ой, Купалоньку, ой, батеньку
38
Ой летіла горлиця через сад
15
Ой летіли дикі гуси
10
Ой літа орел, літа сизий
100
Ой любив та кохав, собі
дівчину мав
15
Ой люлі, люлі, моя дитино
95
Ой, місяцю, місяченьку
195
Ой, Морозе, Морозенку,
ти преславний козаче. Гей!..
15
Ой на горі дичка
21
Ой на горі кырниченька, явўр
на долині
106
Ой, на горі ромен цвіте
45
Ой на горі, та й на крутій
81
Ой на Івана, ой на Купала
105
Ой нагнувся дуб високий
понад став
75
Ой, над речкой голубой
80
Ой, не будите
235
Ой ніченька, ой темная
100
Ой п'є чумак, п'є, в нього гроші є
28
Ой під гаєм, гаєм, гаєм зелененьким 15
Ой піду я у гори далекі
69
Ой! Пісні, співаночки,
де беретесь в світі?..
99
Ой, поїдем, товариші на ту Україну 15
Ой поїхав стрілець на страшну
війну
75
Ой поцілила куля якраз над брову
94

Ой п'яна я, п'яна
Ой, ридала завірюха за вікном
Ой росла береза одна під горою
Ой село, ти моє солов'їнеє
Ой стоїть сон коло вікон
Ой там на горі, ой там на крутій
Ой там, ой там на вершечку
молотили хлопці гречку
Ой там при долині, гранатами
зритій
Ой тату мій, тату…
Ой, тонка осиченько
Ой три вишні, три розлоги
Ой у лісі дубина
Ой, у лузі червона калина
похилилася
Ой, у полі нивка, росте материнка
Ой упали сніги білі
Ой учіться, діти любі
Ой хмаринка біла
Ой Хома, ти мій Хома
Ой чи бачили, чи чули, як то є,
як то є.
Ой чи давно те було
Ой чого ж ти зхажурився,
стрільче молодий?..
Ой, чому ж ті дні, нестерпні дні?..
Ой чому ж то так у житті буває
Ой Шевченківських країв
передзвони
Ой шумить, шумить та дібровонька
Ой, шуміла полонина
Ой, ще козацькі кості не зогнили
Ой, я знаю: нема краю
на ту полонину
Ой, як пахне бузок навесні!..
Окончились занятия у сандружины
Окупанти, терористи, вбивці
і бандити
Омріяну, милу, привітну, ласкаву
Он пришел, когда встала луна
Он уходил, сливаясь с громом в шаг
Опавшей листвы конфетти
Опадають останні листки
Опадають яблука у моїм саду
Опять аеропорт меняю на железку
Опять задула стужа на дворе
Оревуар, моя любов
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Оселився богатир
Осенний желтый лист на плечи
тихо упал
Осень взяла у зимы
Осень — грусть и любовь
Осідлав козак коня, підтягнув
підпругу
Осінній час… Сніги так рано впали
Осінь жовтим листом укрива
дороги
Осінь по садочках походила
Осінь ясна ранки так променисті
Останній дзвіночок, такий
мелодійний
Останній дзвоник нас зібрав
на свято
Останній дзвоник пролунав
Ось знову серце заспівало
Ось і все… Відцвітає весна
Ось ми за столом
Ось сонце добуде з-під білих
снігів полонину
От тебя до меня — поцелуй
Отгорел неба край, отцвела заря
Отсе тая стежечка
Отсе тая червона калина
Отче наш єдиний, нашу маму
збережи
Отче наш, ми люди на Майдані
Офцерські дружини — особливе
звання
Ох, звідки вітер
Ох, ох, ох
Очей твоїх пломінь іскристий
Оченята хочуть спати
Очень
Очима стрілись в плетиві розмови
Очі в мами, неначе озерце
Падають сніжинки
Падають яблука в сальвії
Палахкотить далекий обрій
променисто
Пам'ятаймо, всім нам треба
ближнього любити
Пам'ять серця жива
Память — ты цепкая штука
Пане мій, пане, осінь надворі
Партитуру моєї долі
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Парубоцька вольниця досі мені
сниться
Патріарх Кирил і Путін
убивають християн
Пахне ніч вереснева жоржиною
Пахне яблуками осінь
Первый взрыв, первый чад —
это план Барбаросса
Перейду я там, де тонко…
Перш ніж крок ступити
Перше прочитане в книжечці слово
Песика татко приніс
Петь учился лягушонок
Пиймо, друзі, грай, музика, нам
вже все одно
Питав буйний вітер
Пишу тобі з минулого листа
Під вікном берізка у серпанках
білих
Під вікном калина, у саду калина
Під горою, над рікою
Під зеленою водою…
Під моїми чобітками морозець
тріщіть
Під рідним небом жайворон співа
Під трепет струн своє красиве тіло
Під хатою у маминім садочку
Підем, пане брате, від хати до хати
Підростають сини-соколята
Підступно, по підлому ворог напав
Піду раненько по траві зеленій боса
Підходжу я до хати
Після зливи і дощів
Пісня від роду до роду
Пісня на крилах мене
Пісня сіроми
Піти б від тебе, та мені несила
Плаче дощ за вікном, як невтішне
дитя
Плаче небо рясними дощами
Плаче-ридає край шляху бандура
Пливи світами, пісне любови…
Плоди моєї матінки Землі
По веленью сердца, доброте д
ушевной
По весні бродили ночі
По всьому світу стала новина
По дорогам пыльным и безкрайним
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По дорогах далеких важких
85
По дорозі біг бичок
57
По знакомству служба есть
62
По морю, по морю, по плинних
валах
15
По садочку ходжу, коня в руках
воджу
100
По судьбе моей прошел
65
Поверталось військо козацьке
з походу
22
Повиростали наші діти
49, 97
Повій вітре, повій буйний
61
Повір, що світ — для щастя і любові 65
Повіяв буйний вітер із-за гір
94
Повна іграшок кімната
44
Поворож мені, циганко,
чорноока Цоро
77
Погас останній вже сонця промінь
43
Погляньте, у Гриця
118
Погукай мене, погукай
81
Под небом голубым
235
Подивіться, який
115
Подивлюся, аж світає
51, 52
Подружились у дворі
118
Подумай! Коли любов судиш чужу 63
Пожовкло листя на калині
22
Пожовтіло листя вже
на кожній гілці
96
Поїхали діти в далекі світи
38
Покірний профіль печалі вітру
104
Покликали мене стежки
44
Покличуть весну три трембітарі…
39
Покохала вітра з поля калинонька
тонкостанна
57
Покраяв атом мрійну даль громами 126
Покрылось небо грозовою хмарью
98
Поле, поле моє, дідом-прадідом
оране
56
Полетіла в небо, щоб не чути змов
62
Полива дощ рясний молодую
калину
87
Полночной порою
68
Полюбилися майже піввіку
85
Поля, поля, ви радість і тривога!..
22
Помахали літа журавлиним крилом 52
Помиляється той, хто щось робить
63
Поміж берегів, де козацькая слава
80
Поміж гори і долини
64

Понад полем вітер віє
95
Понад рідним плаєм
35
Понад рікою…
39
Понад Ужем чайки знов літають.
69
Попід гору стежечка
92
Попрощалось ясне сонце
51
Порой придут, как солнца
луч блеснувший
98
Посадив я яблуньку
74
Посадила калину люба ненька моя 100
Посіяла людям
56
Последний год войны, мальчишка
на гармошке
90
Поспішай по правді жити
52
Постелю я вишивану скатертину
107
Потонули в імлі всі вогні-блукачі
104
Почему болит сердце без причины?.. 62
Пошли нам, Боже, маленьким дітям 32
Появляются сюжеты, и кружится
голова
80
Праведная душе, прийми мою мову 51
Прадіди навчали сіяти й збирати
53
Предвічний сотворитель
на всякого віку
75
Предстает во всей красе мой город
82
Прекрасна мрія ти мого життя
37
Пренебесна, пречудесна,
діво Маріє!..
78
Пренепорочна діво-мати
32
Пресвята діво, світла зорице…
78
Пречиста діво, о, матір божа
107
При дорозі криниченька, при дорозі 56
Прибежали во дворы
105
Приближусь к вам, и сразу
в сердце рана
98
Привіт тобі, весно, привіт!..
155
Привітай мене, земле моя!..
57
Привітні очі, усмішки і квіти
124
Пригорніть мене, рідна, до себе
77
Приезжаю рибачить на речку Учу
59
Признаюся тобі у любові
52
Прийде весна — здається — вічно
63
Прийде казка до порога
81
Прийди до мене, милий Ісусе…
78
Прийди, пречиста мати божа
70
Прийду-вийду зранку в поле
56
Прийшла весна, рай принесла
61
Прийшла весна ясна-красна
95
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Прийшла ти до мене, пречиста
любове
Прикарпаття моє, моя рідна домівко
Прилетіла зозуленька рано навесні
Прилетіла рання ластівка
Прилетіли лебеді
Прилинь, прилинь до рідного села
Принесли на крилах синій сон
Прислухаюсь, як спить мій син
Приходьте, поети, до хати
Пришел страдать!..
Про вічність музики уже давно
відомо
Пробач за дні, що ти прожив
без мене
Пробач мені моє мовчання
Прожити життя — це не поле
пройти на світанку
Пройшли гори, пройшли доли
Промайнули літа, наче
шторми-вітри
Проминають теплі барви літа
Промінцями по горі сонечко
ходило
Промінь воскреслий хай душу
зігріє, стомлене серце
нехай оживить
Прославимо маму, що кличе
до храму
Проснулась діброва — і корінь,
і крона
Простелилося село моє понад
скелястою річкою
Простеньке платтячко і стрижка
Прошу, как высшее из благ
Прощай, серденько Мар'янко
Прощайте, гори, настав вже час
Прощайте, оселі, хати
Пташина у калині
Пташкам узимку холодно
Пугливый мотылек любви,
в росе измокнув
Пустинями, глибокими морями
Пусті долоні і холодні
Пусть говорят, что нет любви
Пусть дни проходят чередой
Пусть не новы слова любви —
я это знаю
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Пусть осень близится, полна
дождя и холода
Путь жизни, лунная река
Пшениченьку жала, кукіль
вибирала
Пью за здравие Мери
П'янкий бокал червоного вина
П'янкі травневі вечори,
духмяні ночі
П'ять діточок матуся народила
Радість нам сьогодні
Радуйся серце Бога живого…
Раз вареничка з макітри
Раз, два, раз, два, діти в гай!..
Раз, два, три, четыре, пять
Раз зайшла я в храм старенький
Ранкові роси оловом
Рано в Путивлі та й на заборолі…
Рано-вранці сонечко
Рано-вранці сонечко встало
Раскинется, расстелется
Расстелились багрянцем
Растянет порою меха твои-крылья
Расцвела калина у моих ворот
Рать московська щохвилини
бреше на Вкраїну
Решили музыке учить
родители меня
Рідіє сонячна просинь
Рідна й велична школа
Рідна матусю, нене кохана
Рідна пісне велична,
гартована крице
Рідна школо, ти радість безмежна
Різнобарв'я краса
Рік новий поспішає
Річко Вижівко, люба річечко
Родимий краю, село родиме
Розгубивши ноти й рими
Роздуми
Розійдись, тумане
Розкажи, криничка, мені
Розкажи мені, бабусю, про
широкий світ
Розкажи мені, криничко
Розквітло маєво зелене
Розкрасуня Катерина в нас була
Розливаються тугою очі
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Розложиста долинонька
у рідній стороні
82
Розляглось моє село між хлібами
87
Розрослася ліщинонька густо…
39
Розсипає вечірнєє небо зіркове
намисто
87
Розхристаний, в хиткім хітоні
70
Розцвів у зорянім вінку мій
красень, рідний Львів
72
Розцвіла троянда чорна
37
Розцвітай, Полтаво, с
иньо-синьоока
81
Роз'ятрилася рана
104
Роками — понад 600-ліття
52
Роки дорогу замели до школи
91
Роки кружляють білим птахом
81
Роки серед степу заблукали
81
Роки спливли, мов листя за водою
69
Ромашкового цвіту сивина
71
Роса ляга на камуфляжі
90
Росла вишня при долині
55
Росте Анночка
85
Росте тополя в маминім дворі
82
Рости, рости, моя пташко
51
Рудный край… Лесостепь…
Белогорие
105
Рука в руці, із уст ні слова
104
Ручки складу побожно, очі
до неба зверну
72
Рушимо, рушимо так, що аж ну!..
39
Рядом дверь, и окошко твоё
80
С времен давным давно отжитых
235
С неба, как вода, как зимою снег
62
С теплом опушечки
105
С тобой мы встретились
случайно, я поняла тогда
54
Самотність щораз вечорами
92
Самотня ластівка на дроті
52
Свистіли кулі у ярах кривавих
69
Світ щаслив і рад, скрізь
любов і лад…
39
Світанкова радість п'є із трав росу
59
Світанок відбився від чистого плеса 57
Світе тихий, краю милий
99
Світи, світи, місяцю, гей
100
Світив нам місяць ясний
43, 77
Світиться зранку роса на траві
92
Світять зірки, дзвонять дзвінки
32

Свічка гарячими краплями
скапує, тане
73
Святий боже, святий кріпкий….
78
Святий Миколай в зимову ніч
120
Святий отче Миколаю…
39
Святковий в тебе, мишко, день
120
Сегодня ты придешь ко мне
98
Селились люди здавна на привіллі 124
Село есть большое, богатое
105
Село заснуло. Лише мати
124
Серед тиші років, у ці дні…
39
Серпневий вечір теплих свіч
95
Серце гаряче
195
Серце зігріва квітка лісова…
39
Серце радість огортає
77
Серце у мене вразливе
43
Серця палають до висот
101
Сестричка сестричці
120
Сивина її скроні покрила
80
Сидела на окошке
83
Сидить в полі пампушок
196
Сиділи раз на стрісі два
сірих горобці
75
Сизий ранок росами
117
Сила крила розправляє, у політ веде 44
Символ України — червона калина 52
Сини, синочки, мужні соколята
100
Сину, ти давно не був у мене
100
Синь Карпатських гір і синь небес
34
Сипле снігом звідусіль
118
Сів метелик, як сонечко
115
Сіл чимало є на всій землі
100
Сіла веснонька на крила неба
сивини
117
Сіла птаха білокрила на тополю 10, 35
Сіножаті скосяться
94
Скажи мені за всі літа розлуки
57
Скажи мені, брате, напитись
води любиш звідки?..
52
Скажите мне, кто я?..
98
Сказала місту
124
Скиталица небес
68
Скільки разів я залишавсь
одиноким
63
Скільки світла і простору навкруги 95
Скільки себе пам'ятаю…
39
Скільки слів казок казалось
77
Скільки шани комусь складемо
63
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Склонилась ивушка над
речкой быстрою
59
Сколько звезд пропало
62
Сколько лет тебя я знаю
59
Скрипка грає, терпко плаче
95
Славетний поет України
51
Славо нетлінна, ти в дусі єси
38
Слався, Житомир, Полісся столиця 74
Словно солнце глаза их лучатся
84
Слов'ян об'єднали з прадавніх часів 71
Слов'янської пісні окраса
101
Смереки запрошують в гори
36
Смерть для того, хто любить Бога
63
Смерть і розруху несе нам безликий 74
Сміємося ми весело й дзвінко
115
Смутніють дерева
104
Снег, снег, вечерком морозным
под ногами скрипит
87
Снилось Тарасові в чорній неволі
51
Сніг білий, пухнастий в повітрі
кружляє
92
Сніг упав, все покрив
74
Сніг, цей голубий наш сніг…
39
Снігами замітає рідне місто
90
Сніги, сніги в саду мели
66
Снігуроньку усміхнену
73
Снова вечер гасит свечи
80
Снова роща зеленеет
68
Снова я без тебя уезжаю
54
Со всемогущим встретиться
однажды
102
Соколи, соколи ставаймо в ряди!..
15
Солдати ми бувалі
74
Соловейко на калині у зеленім гаї
52
Солов'ї, солов'ї, заспівайте мені
74
Солодке з друзями вино, гірке
на самоті
82
Сон мне приснился
215
Сон-дрімота йде до хатиночки
69
Сонечко всміхнулось
195
Сонечко моє, рідне, незрадливе
82
Сонечку, сонечку
118
Сонце в синім вінчику
117
Сонце вже заходить
61
Сонце встало на сході
198
Сонце заходить, гори чорніють
51, 99
Сонце низенько
21
Сонце низенько клонить
100
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Сонце палати за день натомилося
92
Сонце радісне
33
Сонце у тім'я, дощі у лице
104
Сонцем сяє в мене личко
117
Спадає на землю роса
70
Спасибі Вам, батьки
48
Спешу любить, сгорая без остатка
98
Спи, дитино, ніч вже скоро надворі 126
Спи дитятко миле, спи ж
ти мій неспокій
121
Спи, маля! Щоб день прийшов
35
Спить козацьке військо.
Хортиця в тумані…
90
Спить метелик, спить зайчатко
126
Співа Дніпро, відлунюють
Карпати…
39
Співає іволга в саду
60
Співає осінь за моїм вікном
99
Співаночка родилася
117
Співають вояки у Берестечку
85
Співуча моя Україно
52
Спіть мої дітки — вечір на дворі
119
Спіють зорі на килимі ночі
77
Сплять вже бджоли
119
Сповивала сина рідна матуся
90
Сповнилась міра, кров братів
15
Спокойно на погосте под луною
68
Споконвіку в нас росте калина
124
Спопелію в бажаннях
твоїх назавжди
89
Спорожніла хата тужить за теплом 124
Спочатку ми маленькі
124
Срібен місяць, молодий з лиця…
39
Срібляста стежка на воді
52
Срібна земле, мій карпатський краю 69
Стали попелом твої слова завітні
36
Стежина пам'яті веде мене
в далеку юність
87
Стихає зал, змовкає гомін сцени
60
Сто літ
120
Стогне, шумить діброва
198
Стоїть в яру під горою
той самотній кінь
60
Стоїть величава столиця Держави
52
Стоїть задумлива калина під вікном 87
Стоїть криниця край воріт
74
Стоїть явір над водою
61, 210
Стрічати сонце підемо всі разом
124

Струнка, повітряно-легка
59
Сумно губить сльози дощ
71
Схилімо голови в святій молитві
69
Схиляє вітер кетяги калини
104
Схиляю голову перед Тобою
92
Сховалась рідна хата у саду
44
Сховалося сонце за лісом спочити
22
Сыпал белый
87
Сяйвом радості сонце встає
71
Сьогодні гостює
124
Сьогодні сірий, непримітний
124
Сьогодні я дуже сумую
23
Сьогодні я стала сторука
37
Та взяв жінку семилітку
210
Та купався Іван
210
Таємничо, новорічно
12
Тайга Оби, Урал и степи Казахстана 87
Таїна любові і добра
63
Так вже часом усім нам
доводиться
63
Так ласково плещется море у пирса 82
Так радісно у нашому саду
69
Так є ще сила у народа
53
Така її доля… О, боже мій милий!.. 23,
35, 51
Тальнівщина моя це село і поля
100
Там, где шум смолкает городской
84
Там, де в'ється стежка,
стежка голуба…
39
Там, де вітер стомлений ночує
69
Там, де луна спів солов'я…
39
Там, де пахне хата хлібом і вербою 59
Там, де Сосниця
59
Там, де Тікич біжить хвацько
100
Там, де Чорне море, де Карпатські
гори
72
Там, де Чорногора, сумно
Угрів край витає
61
Там наша мати вперше
відкрила нам…
39
Тамує шепіт зір зимова ніч
30
Танцює жовта заметіль осіння
44
Тато доні чобітки
117
Таяла зима за моріжком
69
Твій голос наче сповідь джерела
124
Твого життя руїна
92
Твоє ім'я — моє надбання
195
Творилася пісня для неба
92

Твою стежину
59
Тебе вбивали кулями,
підступністю, указами
124
Тебе на крилах принесли лелеки
35
Тебе назвати хочеться весною
59
Тебе розпинали, встромляли
ножаки у спину!..
60
Телеграма — ніби з неба
82
Темна нічка гори вкрила
21
Темненька нічка тьмою світ закрила 30
Темнішають обличчя
104
Теплий вечір весняний
74
Теплий ранок тихо розквіта
46
Тернополе, легіню мудрий
124
Тече вода, тече вода, тече і клекоче 82
Тече Дніпро, мов ковила
55
Тече річенька вузенька
107
Ти в світ оцей прийшов німим
і кволим
104
Ти говорила
34
Ти, дівчино
32
Ти для мене найдорожчий
над усе на світі
96
Ти заговорила — розбудився плай
38
Ти згадай, кохана
57
Ти знов защебетала
52
Ти з'явився на світ, коли
сходило сонце
38
Ти — лілея біла і ніжна
60
Ти мені скажи, прошу, не мовчи…
39
Ти можеш навчитись чужого
звичаю
52
Ти на Голгофу йшов, здригалося
каміння
70
Ти навіщо, мила, мені розповіла 66, 73
Ти не лукавила зо мною
45, 95
Ти пісеньку, наш друже
124
Ти пішла проти ночі одна
82
Ти пішов добровольцем в АТО
90
Ти пішов тихо в жовтень
89
Ти пройшла терням всіяний шлях
37
Ти село наше рідне
74
Ти сієш зерно доброти…
78
Ти сьогодні запалиш дві свічки
90
Ти така, як усі. Тільки очі —
замріяні ночі
73
Ти танго заспівай мені
43
Ти чуєш, вітер ніжно весняний
81
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Тиха мелодія лине, дзвоники
срібно дзвенять
72
Тиха ніч за вікном манить
43
Тиха осінь, осінь тиші, смуток серця 57
Тихая ночь, дивная ночь!..
35
Тихесенький вечір
35
Тихесенько вітер гойдає берізку
53
Тихий вечір, тихий ясний
95
Тихий свет струится над ночной
землей
102
Тихим струмочком шепоче
Вітчизна моя
72
Тихо над річкою. Промінь
купається
69, 106
Тихо стежкою спішить
115
Тихо струны звучали
54
Тихо-тихо понад містом нічка
пролітає
81
Тихо-тихо шепчет лето
62
Тишина, благоуханье
дремлющих цветов
68
Ті вишні, мамо, що ми вдвох
садили
124
Ті журавлі, і їх прощальні сурми
52
Тільки із друзями можна
щасливими стати
124
Тільки сонечко над садом встає
87
Тіні скорботні
68
То був Ісус із Єфанії…
78
То із небес земне життя
22
То не сурми засурмили
106
Той день, прозорий, наче скло
57
Только там, где движутся светила
103
Только чуть подтаяли
105
Тополиный пух кружился
65
Тополі, тополі — високі раїни
94
Трави шовкові, квітучі топтали
87
Тревога, полк! Тревога, рота!..
82
Тремчу сльозинкою в твоїх
долонях.
81
Три білі лелії
196
Три сестри — три краси
82
Три янголи спасають нас
101
Тривога заснути мені не дає
94
Триста літ не пролетіли так,
як би день один…
39
Тріпоче серце пійманої птиці
52
Трудящим людям, Всеблагий
51
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Тум тум тум тум тум тум
Туман яром, туман долиною
Тумани пливуть над гірськими
стежками
Тумдари, тумдари
Тут бували і князі, й вельможі…
Тут красуються міжгір'я
Тут літаки у небо не злітають
Тут рідний край!..
Тут старшина наш ротний
Ты коси, моя коса
Ты мой бог и без тебя очень беден я
Ты обними меня, любимый
Ты позови, ты позови
Ты приходишь и уходишь
к той другой
Ты слышишь
Тянется в небо, выгнув
тонкую спину
У бруньках в'ється, оживає листя
У вас теперь одна дорога
У весняне надвечір'я
У вирій відлітають журавлі
У вирій летять
У вишині приблуда-грім гуркоче
У давню пору мезозою
У дворі гасає дощ
У дворі, де клен дріма
У долині в'ється річка
У житах поспілих бачу…
У житті буває всяке
У житті є в кожної людини
У ключ зібралися лелеки
У кожній бандурі
У кожного є день народження
У кожного свій милий рай
У кожної пори людського віку
У листя вдягаються крони
У лісі є стежок багато
У матери моей и травы выше
У матері над хатою
У мене дома котик є
У мене є моя земля
У меня красивый хвост
У метелика просить фіалочка юна
У могильной плиты как
всегда многолюдно
У моїй країні рідній
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У моїм саду розквітла мальва
22
У моря, у Черного моря
54
У надії божа мати не мала
де сина мати
30
У народі із давніх часів
52
У нашім раї на землі
51
У нашому садочку
124
У небі веселка несказаним тостом
73
У небі темнім тихої ночі
70
У Неквапи білі лапи
194
У нього добрі очі
52
У пам'яті часто спливає
74
У полі при долині
195
У похід зібрався козак молодий
74
У поході до міста Берестечка
100
У рябого кошеняти
57
У садочку біленька хатиночка
84
У саду вишневому сяє цвіт
росинами
47
У світі казки є багато знади
96
У селі живе і в лісі
124
У сім'ї мама й тато
74
У срібну ніч, карпатську ніч…
39
У ставочку біля гаю
117
У степу пустому
61
У стінах храмів і колиб
52
У суєті життя та у спокусах
63
У таємничому лісі дерева
гілками шумлять
72
У темному лісі, під дубом зеленим
32
У торгівлі прожить неможливо
106
У траві росина
66, 73
У тьмянім полум'ї осіннього багаття 81
У цьому краї Сагайдачний
124
У шибку стука вересень грайливо
104
Увечері гортаєш зошити
89
Уж немало дней пронеслось
с тех пор, как тебя я встретил
54
Ужасен холод вечеров
68
Уже весна прийшла до нас у гості
69
Уже не дивись — я у далечі синій
81
Уклін тобі доземний
77
Україна — це в лузі калина
59
Україні — Ваша праця
і любов, і сила
96
Україно вільна
32
Україно, матінко моя
55
Україно моя! Грозових блискавиць 87

Україно моя, калинова земля
196
Україно моя, ніжна квітко
69
Україно моя, рідна мати моя
32
Україно моя, рідний краю
32
Україно моя! Україно!..
63, 74
Україно, Україно, земле наша
дорога
101
Україночки-дівчата
72
Український гопак, затанцюймо
його так
85
Український рідний краю
126
Українського народу
52
Улетает птенец из гнезда
82
Улететь с рассветом не спеши
62
Уранці біля хати малесенькі сліди 194
Усе живе любити треба
124
Усе найкраще в мене
124
Усе переплетено а житті
63
Услышь молитву мою
24
Усміхнись, коли втома
підступає з пітьми
57
Усміхнися нам, ясная доле
35
Усміхнувся вечір, засміялись зорі
81
Усміхнулась лиш
92
Устань з колін, вже досить
буть в руїнах!..
96
Утро раннее встречает дымкой
голубой
87
Утушка в берегах крякала
105
Учителю, я низько поклонюсь тобі
91
Файним людям файно спиться
33, 34
Фартушечок одягну я
120
Фіалки сині, білі лози —
гнуться лози
75
Фольклорист, бібліограф
і праведний критик
96
Хай живе Великий Комтур наш!..
75
Хай рясніє поле буйно пшеницями
74
Хатинка чепурненька
118
Хиляться батьки… На їхні скроні
22
Хліб починається з любові
64
Хлопці, алярм! Гей, вставаймо
75
Хмари по небу блукали
194
Ходить котик по кімнаті
118
Ходить полем літечко
117
Холодна вода серо-сизая
105
Хорошо и привольно на свете
80
Хоч багато вже років минуло
43
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Хоч і мені жить прийшлось
в чужині
43, 77
Хочу бути квіткою у твоїм саду
124
Хочу любити всім серцем
52
Хочу правду знати, хочу жити
в мирі
72
Хочу я вам розказати
121
Храм твой всечестный
105
Хрест — се трон твій, о боже…
78
Христе, царю справедливий…
78
Хто вас, діти, міцно любить
12
Хто все так переплутав
48
Хто дітей найбільше любить
124
Хто там над тими
61
Хто я, хто? — скажіть, будь ласка!.. 120
Хтось маки цілував біля воріт
53
Хтось поспішає, шукає, летить
63
Хэранал узум эм бойц
235
Царю небесний, боже могучий…
78
Цветочек-первоцвет
216
Цвіли споконвіку
в слов'янських дібровах
22
Цвіт на каштанах помірно,
покірно погас
56
Цвіте барвінок, ряст цвіте
52
Цвітуть сади багряно-білим цвітом
69
Це — початок кінця,
невідступність близької розлуки
81
Це я, мій господи, це я!
104
Цей світ віддавна створений отак
124
Цим пісням, в селі Оглядів аж
96
Ці мальви кремові, рожеві
82
Ці пісні, що з роду в рід ішли
96
Цілі дні блукаю в житі
41
Цілуй, цілуй. Я твій сповна
82
Ця криниця вічна, наче світ
124
Ця чорна ніч, чорніша від чорнила
94
Чайка сумом повита
68
Чарівна Мавка, донька лісова
42
Час вже, діти, з ліжка встати
61
Часто думка непокоїть, мов
глибока рана
96
Часто я згадую школу
74
Червона рута там зростала
70
Червоне, ти наше, нам рідне і миле
74
Червоненькі чобіточки
120
Червоні коралі у скрині на дні
95
Червоні маки в коси вплітала
48
142

Червонуваті зерна із калини
94, 95
Черговий день закінчує свій біг
97
Черно-белые кони уносили меня
59
Чи ви нас, музики, не впізнали
195
Чи є Бог, чи нема? Хто
мудрий — не гадає
63
Чи є в світі краща зірка
75
Чи знаєш край, де смеречина буяє?.. 61
Чи ми ще зійдемося знову?..
51
Чи на радість
59
Чи то грають музиченьки
100
Чи то іде дощик?..
100
Чиніть добро, і зло вас не спіткає
66
Чия рука — я не збагну
104
Човен хитається серед води
75
Чого мені потрібно ще на світі
77
Чогось очі серед ночі
58
Чом, річенько, долиною
61
Чому журба бентежить мою душу?.. 65
Чому так трапляється,
важко сказати
124
Чому ти, вербо, віти гнеш додолу?.. 82
Чому ти, Катре, ждеш Івана
95
Чому я тебе любила
59
Чомусь щодень холодна самота
66
Чорний туман обляга мою землю
укотре
100
Что ж ты, полюшко, затуманилось 105
Что случилось? Что за вздох?..
87
Что такое счастье? Это радость
80
Что ты тускнешь, звездочка
105
Чудове передмістя
36
Чуєте, чуєте, пані Маріє?..
100
Чуєш, брате мій
75
Чуєш — вітер у кронах шумить
81
Чуєш, однокласнице, я тебе чекаю 124
Чуєш, роде мій, мій ріднесенький
100
Чуттям поживи тут немає
68
Ш Аман дегирменджи
235
Шабелька при боці
32
Шалений день, жагуча ніч
81
Шалійте, шалійте, скажені кати!..
15
Шануймо наші історичні віхи
52
Шапочки
124
Шевченківським гаєм
92
Шел солдат из войны много лет
105
Шипшина важко віддає плоди
52
Шию витягнув гусак
115

Шлях пройшли ми важкий
і тривалий
124
Шлях чумаків — зоряний шлях
39
Шум і гам на шкільному дворі
74
Шумить вітер долами
92
Шуміла гребля, ой, шуміла
82
Шумлять хліба від краю і до краю
87
Щаслива я, бо Ви мене любили
81
Щасливе і праведне в мирі
життя, чи можна просити іще
благодати
72
Ще біліють снігами у Карпатах
вершини
36
Ще будуть ранки, чисті і духмяні
81
Ще з давніх, прадавніх давен
63
Ще з парти шкільної у мріях
74
Ще із дитинства запам'яталось
52
Ще літній день купається у хвилі
81
Ще малий, але ж сміливець
126
Ще не випита чаша хмільного вина 81
Ще не вмерла України ні слава,
ні воля
15, 100-01
Ще не кохаю, а мені він любий
71
Ще прощальний дзвінок
не розтанув у небі
87
Ще раз поглянути на тебе
43, 77
Ще сніг біліє де-не-де
120
Щедрий на гриби, морошку
92
Що ж то, люди, на вулиці
скоїлося, сталось?..
100
Що ж це вранці у гайочку
за музики грають
101
Що за біда? Яра вода хвилю жене… 39
Що? І де? Коли? І звідки?..
120
Що не робимо, чим не тішимось
63
Що таке є любов? — я тебе запитав 74
Що то є за днина
195
Що то за пані, ген за облаками…
78
Що то за предиво, в світі новина
30
Що це стрибнуло під тин
117
Щоб знати свій народ — потрібно
бути
96
Щоб не застоялись наші
коні на припоні…
39
Щоб порядок на дорогах був
124
Щоб розвіяти непевності туман
106
Щоб співати колір чорний,
далась голос свій
23

Щоночі мандрую по горах
Щось у грудях наче заболіло
Щось у душі моїй немов розбилось
Это танго на двоих, где
мы чувствуем друг друга
Этот белый снег
Этот день почти совсем обычный
Эх, цигане, волюшка, да песни
Я багатств не нажив
Я батькових дарунків
Я бачила осінь — волошку одну
Я без няні обійдусь
Я без тебе тополя під вітром
холодним у полі
Я беру тебе на руки
Я болею тобою и осенью
Я був іще маленьким
Я Букварик ваш, відомий
Я был слеп, но тепер я вижу свет
Я в гори йду до отчого порога
Я в отчий край ранесенько вертаю
Я вас люблю, художники й поети
Я Ваша осінь, Ваша пізня осінь
Я вдягнув теплий кожух
Я велика така в дитсадочку
Я вервицю тримаю у руках
Я вже знаю, як ти любиш
Я вивчаю у калюжі
Я вишивала рушничок
Я вінок сплету із жалю
Я віршем, піснею до тебе лину
Я — Всесвіту маленька частка
Я дивився на місяць вечірній
Я дитина України, вогник
погляду її.
Я дівчинка чемненька
Я для тебе, рідна нене
Я до бога щиренько молюся
Я до тебе прийду
Я до тебе прийду, зупинюся
в покорі
Я — женщина, тебе так не понятна
Я ждала много дней, все
ждала и мечтала
Я жду тебе, мій орле сизокрилий
Я жив у твоїх ласках і словах
Я завжди повертатимусь
в дитинство

43
59
81
90
62
102
90
74
124
41
126
81
121
90
124
72
82
95
71
69
81
120
124
70
62
115
119
104
77
106
77
117
124
120
196
77
43
62
54
46
37
95
143

Я зла не творила
57
Я знов повертаюсь до тебе в думках 63
Я знову зустрічаюся з тобою
97
Я зорею зійду над землею
59
Я зростав на сонячнім Поділлі
52
Я зустрів тебе осінньої пори
84
Я іду по росі, мов по сльозах
сирітських, вдовиних
124
Я керувати всім в спромозі
124
Я козацького роду хлопчина
124
Я лісовий король
124
Я любив, люблю моє село
74
Я маленька господиня
115
Я миленького зустріла
46
Я, мов пісня, — умру в полоні
82
Я молюся за тебе, Україно моя
53, 65
Я мріяла й гадала про любов
37
Я на вокзалі, на чужім пероні
81
Я народилась у пісеннім краї
53
Я наснюсь тобі ночами
59
Я не вірю в дива, але вам
похвалюся
72
Я не маю ворогів
63
Я не прожил, я протомился
98
Я не сумую удома одна
118
Я опять направляю свой
взгляд в Вифлеем
102
Я пам'ятаю слово твоє кожне
81
Я піду, де небо сяє
65
Я піду до річечки
115
Я піду у зорі, у зимові ночі
81
Я плив широким морем
34
Я по білому білим вишиваю тебе
81
Я по вулиці іду
74
Я поїду з татом
115
Я покохала тебе восени…
39
Я прийшов, збудивши тишу
кроками
58
Я принёс ежа домой
119
Я провела Тебе у літо
89
Я прокинусь на світанку
118
Я — проста людина
106
Я пью за степные рассветы
80
Я раптом згадала, немов уві сні
82
Я роблю все навпаки
115
Я стара і мудра
124
Я стежкою іду від школи у життя
91
Я стою при сходах
68
144

Я стрів мандрівника
68
Я считал просто так, просто
так мы с тобой повстречались..
54
Я тебе, вірная, щиро кохаю
195
Я тебе давно шукав
62
Я тебе запросила… Куди?
59
Я тебе зустрів, як бузок зацвів
69
Я тепер читаю краще
124
Я тобі молюся — не іконі
104
Я тут народився
74
Я тут стою, і щось мене болить
106
Я убегаю не прощаясь
62
Я хочу увидеть музыку
35
Я цікаву мову знаю
119
Я Шапочка Червона
124
Я щаслива дуже
124
Я ще маленька мамина доця
72
Я ще раз понадіюсь, що зло
63
Яблука давно дозріли
65
Яблука доспіли, яблука червоні!.. 56, 99
Яблуко від яблуньки
в далечінь не котиться
36
Як в перлах, в росах Україна
126
Як важко, коли втрачаєш друга
63
Як весна прийшла з теплими
вітрами
69
Як довго довелось йому
63
Як довго ми до цього з Вами йшли
81
Як з тобою ми зустрілись
95
Як з тобою сам лишаюсь
198
Як заграє серпнем жито
і трава зелена
71
Як казково навкруги…
39
Як кругом все тихо стало
48
Як любо, як мило пісні дзвінко
линуть
96
Як мило у місті над Ужем весною
69
Як настане темна нічка
118, 121
Як не любити зими сніжно-синьої
52
Як обрій розтане й воскресне надія 95
Як пішла я до куми сито позичати 100
Як повіяло з морів лагідним теплом 69
Як почуєш серця зов
43
Як рідна оселя нам школа була
74
Як рушаєш, сину, у світи далекі
106
Як сива давнина, густі тумани
44
Як сміються очі — то веселка грає.. 48
Як співала матінка колисаночку
196

Як сутінь птахою на дах сідає
30
Як тануть звуки навкруги
119
Як тільки травень сонячність
розбризкає
107
Як то гарно в книгозбірнях
сяють діаманти!..
96
Як той білий ангел з неба прилетів
32
Як у душі моїй сонячно
59
Як умру, то поховайте
25, 28, 32
Як хотілося нам, як хотілося
84
Як хочеться мені сказати
59
Як чудово запахли троянди
барвисті
35
Як я митись не люблю
115
Яка прекрасна рідна мова
118
Яка чарівна скрипка в скрипаля
48
Яка ясна нічка, нічка-чарівниця!..
48
Якаша ши Яраша!..
235
Якби мені не тиночки
та не перелази
53
Якби старість могла, якби
молодість знала
81
Якби ти знала це. Як тяжко,
важко ждати
82
Якби чарівні струни, мала
59
Якби я був з коханою,
дорогою духмяною
57
Який це вечір на українській землі
90
Який чорт мені надав
53
Які б світи не вабили далекі
100

Які ми різні всі
Якось дитинство в дім наш
увійшло
Якось по долині
Якось раз травневим ранком
Як-то гарно, любі діти
Янголи в небі пісню співають
Ясени, як брати при дорозі
Яскравий місяць із небес
Яскравий спалах в моїм серці
Ясні зорі засвітили там вгорі
Ясніє світ, зоріють ночі…
Christ, the Lord is ris'n today
Clapa yo'hand! Slapa yo'thigh!..
From the Island of Manhettan
If you wanna know, if you
wanna know
I'm dreaming of a white Christmas
Ja nie miluje go o nie!..
Je te salue o Vierge Mere
Juz wieczor
Kyrie, Kyrie eleison
Midnight. Not a sound from
the pavement
Powiedz, Poklusie, skad mesny?
Rugiadose, odorose, violette
Vado, madove? O Dei!..
W malej piosnce sily wiele
Woczach ciemno
Wrzesien!..

63
104
117
41
126
30
90
120
82
195
82
26
35
26
35
35
210
210
210
24
26
210
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150
210
210
210

ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
Альбом юного бандуриста.
Поліфонічні твори
192
Вокальні твори українських
композиторів на вірші Тараса
Григоровича Шевченка з репертуару
народного артиста України
Володимира Піруса
45
Вокально-педагогічний репертуар
бандуриста
46, 47
Вправи-розспівки для розвитку
музичного слуху дітей в процесі
вокально-хорового виховання
108
Всенощное бдение
19, 20
Гаївки Яворівщини
1
Голуб надії
101
Граємо етюди
157

232 найпопулярніші українські
народні пісні
Дзвони надій
З Україною в серці
Зелені човни
Коляди-щедрівки
Лиш не згасне любов
Мелодії калинового краю
Молитва душі і серця
Народні пісні Рівненщини
Народні пісні Хмельниччини
Народні танці Молдови
(акордеон — баян)
Наша пісня
Обрядовий музичний фольклор
Середньої Наддніпрянщини

2
33
21
34
4
66
32
70
5
6
175-76
7
9
145

Ой ти соловейко
10
Осанна життю
72
Педагогічний репертуар для
вокальних ансамблів
35
Педагогічний репертуар для
оркестру (ансамблю) народних
інструментів
143-45
Пестрые листки. Памяти Николая
Николаевича Юхновского
227
Пісенна хвиля Оглядова
11
Пісні на слова Олеся Лупія
76
Пісні та романси українських
композиторів з репертуару Богдана
Косопуда
77
Побожні пісні з голосу Ярослави
Вовчанчин
78
Пой Аллилуйя Господу!
79
Поліфонічні твори для скрипки
182
Поліфонічні твори
західноєвропейських композиторів
епохи Бароко у перекладенні для
бандури
199
Поют ветераны
80
Профіль вітру
104
Різдвяні дзвони
30
Сольфеджіо
231
Сольфеджіо. Одноголосся
232

Сонати в перекладі для бандури
Спектри нової музики в Україні
Співає народний чоловічий
камерний хор "Боян
Дрогобицький"
Співаник спільнот "Віри і Світла"
в Україні
Співаник українських січових
стрільців
Співаник Українського Лицаря
Співом Бога прославляймо
Співуча веселка для дітей
Старовинні жанри американського
фольклору
100 пісень народів світу для
співака-початківця
Треба йти до осені
У вінок Кобзареві
Українські народні пісні
Учебно-методическое пособие по
дирижерско-хоровой подготовке
"Репертуар хорового класса"
Фортепіанні твори українських
композиторів
Чоловічий народний хор
"Чумаки", 25 років

200
183

23
128
15
88,
191
16
129
233
114
94
25
18

26
168
28

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
146

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