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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.
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1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
1. Віншівки. Колядки. Щедрівки : [для співу без супр. / тексти віншівок,
упоряд. В. Клімчук]. — Луцьк : Терен, 2015. — 47 с. : іл. ; 21 см. — 1 000 пр. —
ISBN 978-617-7117-38-3. — [2016-001 Н].
Зміст: Колядки: Небо і земля нині торжествують ; А у нашому повіті :
"… сталась новина..." ; Ген високо : "… в синім небі..." ; Чудесна зірка : "… в небі
сяє..." ; По всьому світу : "… стала новина..." ; Що то за предиво : "… в світі
новина..." ; Господь Бог предвічний : "… нині нам з'явився..." ; Три славнії царі :
"… звідки ви прийшли?.." ; А ми люди подорожні ; На Орданській річці ; Панна сина
породила ; Іде звіздар чудна : "… з восток на полудне..." ; Зірка з'явилась ; По всьому
світу радість велика ; Спи, Ісусе, спи ; Тиха ніч : "… свята ніч..." ; Во Вифлеємі нині
новина ; Щедрівки: Небо ясне зірки вкрили ; В полі, полі : для хору ; Ой у чистім
полі ; Ой учора ізвечора ; Гарна калина, що у садочку ; Во граді Вифлеємі.
2. Грайлик : [дит. ігр. фольклор : пісні, записані в укр. селах / підгот. текстів]
М. Пилипчак ; Нац. заслуж. акад. укр. нар. хор України ім. Григорія Верьовки. —
2-ге вид. — Київ : Віпол, 2016. — 163, [4] с. : іл. ; 27 см. — Бібліогр.: с. 164
(21 назва). — ISBN 978-966-646-160-8 (у паліт.). — [2016-144 Н].
3. Де хатонька теплесенька : колисанки рідної землі : [для співу без супр. /
упоряд., авт. ст. Я. Омельченко]. — Київ : Колесо Життя, 2016. — 29 с. : іл. ; 21 см.
— 1 000 пр. — ISBN 978-966-97487-0-6. — [2016-021 Н].
Зміст: Богородице мати ; Повіщу я колисочку ; Ой баю мій, баю ; Ой ходить
сон коло вікон ; Сонько-дрімко : "Пізня вже годинка..." ; Котику сіренький ;
Колисала я : "… дитиноньку маленьку..." ; Колискова українська : "Гойда, гойда-гой,
ніченька іде..." ; Тихо над річкою : "… ніченька темная..." ; Спи, маленький козачок.
4. Козацькі пісні Дніпропетровщини / [переднє слово Є. Г. Удода ; Дніпропетров. консерваторія ім. М. Глінки]. — Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2015. —
59 с. : іл. ; 31 см + 1 компакт-диск — На паліт. у надзаг.: Dnipropetrovsk region
proactive, productive, promising. — Алф. показник пісень: с. 58—59. — Примірник без
компакт-диску. — 600 пр. — ISBN 978-966-2575-58-3 (у паліт.). — [2016-016 Н].
5. Колядує Закарпаття : колядки, kántálások, colinzi, slovenskí koledy,
weihnachtslieder, české koledy, polskie kolędy / [упоряд., вступ. слово, підгот. текстів
Туряниця Ю. Д.] ; Від. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Центр
культур нац. меншин Закарпаття. — Вид. 2-ге, допов. — Ужгород : Ліра, 2015. —
123 с. : іл. ; 30 см. — Текст укр., угор., румун., словац., нім., чес., пол. — Бібліогр.:
с. 119—120 (12 назв) та в підрядк. прим. в передм. — 230 пр. — ISBN 978-617-596203-9 (у паліт.). — [2016-017 Н].
6. Колядує Закарпаття : колядки, kántálások, colinzi, slovenskí koledy,
weihnachtslieder, české koledy, polskie kolędy / [упоряд., вступ. слово, підгот. текстів
Туряниця Ю. Д.] ; Від. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Центр
культур нац. меншин Закарпаття. — Вид. 3-тє, перероб. — Ужгород : РІК-У, 2016. —
127 с. : іл. ; 30 см. — Текст укр., угор., румун., словац., нім., чес., пол. — Бібліогр.:
с. 123—124 (12 назв) та в підрядк. прим. в передм. — 200 пр. — ISMN 979-09007132-0-9 (у паліт.). — [2016-090 Н].
7. Народні пісні Полтавщини : (з колекцій збирачів фольклору) / [упоряд.,
вступ. ст. Л. О. Єфремової] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : Логос, 2016. — 719 с. : карти ; 21 см. —
На тит. арк.: пам'яті Володимира Олександровича Щепотьєва (1880—1937). —
Бібліогр.: с. 30—32 та в підрядк. прим. — Покажч.: с. 675—682, 696—719. — 100 пр.
— ISBN 978-617-7442-16-4 (у паліт.). — [2016-119 Н].
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8. Народні пісні Чернігівщини : (з колекцій збирачів фольклору) / [упоряд. та
вступ. ст., с. 6—27, Л. О. Єфремової] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : Логос, 2015. — 750,
[1] с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 29—31 та в підрядк. прим. — Покажч.: с. 711—751. —
100 пр. — ISBN 978-966-171-948-3 (у паліт.). — [2016-044 Н].
9. Нижанківський О. Є. (1863—1919). Народні пісні : збірка 1891 року / Остап
Нижанківський ; [ред., прим., покажч. Б. Луканюк ; М-во культури України, Львів.
нац. муз. акад. ім. М. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз.
етнології]. — Рівне : Дятлик М. С. : ПНДЛМЕ ЛНМА ім. М. Лисенка, 2016. —
Х, 99 с. : портр. ; 30 см. — Назва паліт.: 1861. Пісні народні. Зібрав і під ноти зложив
О. Нижанковскій. — Бібліогр. в прим.: с. 93—99 та в підрядк. прим. — Покажч.:
с. 81—90. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007015-0-3 (у паліт.). — [2016-040 Н].
10. Пилипчак М. І. Щедрий вечір, добрий вечір... : святк. обряди і звичаї укр.
народу : [колядки та щедрівки] / Марія Пилипчак. — Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн.
дозвілля", 2016. — 47 с. : іл. ; 23 см. — На паліт. авт. не зазначено. — 10 000 пр. —
ISBN 978-617-12-1563-4 (у паліт.). — [2016-120 Н].
11. Семців П. М. Пісні моєї матері : зб. пісень : (для голосу без супр.) / Петро
Семців. — Тернопіль : Терно-граф, 2016. — 63 с. : портр. ; 25 см. — 250 пр. —
ISBN 978-966-457-291-7. — [2016-096 Н].
Зміст: Ой заросли ті дороги : "… та теренами..." ; Пісня про Закарпатську
Україну : "Чуєш — сурми грають..." ; Ой там, при долині : "… гранатами зритій..." ;
У дві пари несуть мари ; Луг живий : "… є сам із собою..." ; Грають сурми — січ у
бій іде ; У лісі, у темному : "… серед зелених трав..." ; Попід гаєм зелененьким ;
Спіть, хлопці, спіть ; Сурмач на трубу трубить ; Широкий луг, глибокий яр ; Ой три
літа, три неділі ; Прощай, дівчино : "… моя єдина..." ; Черемха : "Ой зацвіла черемха,
зацвіла білим цвітом..." ; Я гуляю, я буяю : "… нічого не знаю..." ; Зеленая весно :
"… що ж ти нам принесла..." : (гаївка) ; Накопала коріння : "… з-під білого
каміння..." : (гаївка, хоровод) ; В зеленім гаю : "… дрова рубають..." : (гаївка) ; Ой
вербо, вербо кучерява ; А вже вечір вечоріє : "… сонечко не гріє..." ; А мій милий
захворів : "… киселику захотів..." ; Там, за горою : "… жито з травою..." : (весіл.
пісня) ; Мов чайка, парус твій полине ; Колір чорний : "Щоб співати колір чорний —
дав я голос свій..." ; Колись, дівчино мила : "… а був це гарний час..." ; Коли настане
чудний май ; Забудь мене : "… мене забудь ..." ; Дивний сон : "Раз дивний сон
приснивсь мені..." ; А я — циган, чорний з лиця ; Гомін, гомін по долині :
"… широкий лист на калині..." ; Голуб і голубка : "Ой там під лісом, під дубиною..." ;
Бувай здоров, коханий мій ; Бондарівна : "У містечку Богуславку — Каньовського
пана..." ; Як ніч мя покриє : "… зіронька затліє..." ; Я тебе любив ; "… я тебе
кохав..." ; Так тихо, так пусто : "… хоч сосен так густо..." ; Так тужу за тобою ; Там,
на горі, крута вежа : "… там бистра вода..." ; Сумно мені : "… сумно як ввечір, так
врано..." ; Шуміли верби : "… в поповій долині, скрипів в болоті старий хлопський
віз..." ; Пісня про панщину : "Ой летіла зозуленька й почала кувати..." ; Ой дивна,
дивна наша родина : (колядка) ; В Вифлеємі — місті : "… Христос ся родив..." ; Ой
нумо, нумо, сестри і браття ; Рождество Христове — на світі сумно : (колядка
січових стрільців).
12. Співам співаночку : пісен. зб. творів нар. аматор. анс. нар. пісні "Розмарія"
Обл. орг.-метод. центру культури / [упоряд. Н. Петій-Потапчук] ; Упр. культури
Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури. — Ужгород : Timpani,
2016. — 79 с. : іл., портр. ; 30 см. — Частина тексту словац., чес., русин. — 200 пр. —
ISBN 978-966-8904-86-8 (у паліт.). — [2016-159 Н].
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Зміст: Народні пісні (автентичні): А де же є той Ян? : "… што нам три огні
клав?.." ; Як я була мала ; О милий мій : "Ой у вишневому саду..." ; В загороді
туліпан ; Зелене листя : "… білі каштани..." / оброб. М. Попенка ; Ой на плаю :
"… вівці пасуть, ой на плаю, ой на плаю..." / оброб. Д. Задора ; Терен цвіте / оброб.
М. Кречка ; Ой вийду я, вийду : "… на вулиці хлопці..." ; Іде свадьба з гори :
"… закривайте столи..." / оброб. І. Мартона ; Розмарія : "Я в садочку, я в садочку..." /
оброб. М. Керецмана ; Запаль, мила, свічку ; Ах, боже муй ; Ой мала я хлопця : "… в
неділю..." ; Співам співаночку : "… бо'м коло мамочки..." ; Такого'м фраїра вчера
вичур мала ; Ой, де ти ідеш, красний Іванку? ; А газдо, газдо / оброб. Н. ПетійПотапчук ; Куди ідеш, Олексо? ; Коло річки дві смерічки ; Казала'м ти, милий :
"… вчора на мосточку..." / оброб. П. Пинзеника ; Ой попід гай мила ; Посіяла'м
жито : "… посіяла густо..." / оброб. В. Панца ; Червена хусточка над горов летіла ;
Ked rozkvitne biela ruza : (словац. нар. пісня) / оброб. О. Турянина ; У градочки
шалата / оброб. О. Тимко ; Tancuj, tancuj : (словац. нар. пісня) / upz. FR Mztvy ; Дві
чеські народні пісні: Letela husicka ; Jenicku bloudis ze za mnou chodis. — Машкін М.
Вечір над Боржавою : "Який тихий вечір нині наближається...". — Рак П. Світку мій
Карпатський : "… світку мій чудесний..." / сл. П. Скунця. — Кобаль В. Ой на горі,
горі Хмельовані / сл. авт. — Мигович Т. У циганки чорні очі / сл. авт.
13. Терещенко О. А. Традиційні ліричні пісні та балади з Центральної
України : [зб. пісен. фольклору] / Олександр Терещенко ; Кіровоград. музей муз.
культури ім. Кароля Шимановського, Кіровоград. муз. училище. — Кіровоград :
Імекс, 2015. — 71 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 200 пр. —
ISBN 978-966-189-375-6. — [2016-013 Н].
14. Українка Л. (1871—1913). Купала на Волині : [з фольклор. зібр., записаного в селі Колодяжному на Волині на початку 1890-х рр.] / Леся Українка ;
[упоряд.: В. М. Комзюк, Н. Ю. Пушкар] ; Волин. краєзнав. музей, Колодяжнен. літ.мемор. музей Лесі Українки. — Ковель : Ковел. міська друк., 2016. — 42 с.,
[1] с. портр. : іл., портр. ; 20 см. — На тит. арк.: До 145-річчя від дня народж. Лесі
Українки. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-672-111-6. — [2016-117 Н].
15. Український пісенник : [іст., козац., чумац., стрілец. та пісні УПА : для
співу без супр. / упоряд.: Є. Заплітний, М. Іздепська-Новіцька ; муз. ред. М. Іздепська-Новіцька]. — Тернопіль : Терно-граф, 2015. — 399 с. ; 25 см. — 100 пр. —
ISBN 978-966-457-275-7. — [2016-027 Н].
Зміст: Гімни та марші: Лисенко М. Боже великий, єдиний / сл. О. Кониського.
— Вербицький М. Державний гімн України : "Ще не вмерла України і слава, і
воля..." / сл. П. Чубинського ; ред. М. Скорика та Є. Станковича. — Гайворонський М.
Ой у лузі червона калина : "… похилилася..." : (військ. гімн Січових стрільців) /
сл. С. Чарнецького, Г. Труха. — Невід. авт. Зродились ми великої години : (гімн
ОУН) / сл. О. Бабія ; Ми зродились із крові народу : (гімн УПА) ; Слава і честь вам,
борці за свободу : (марш героїв) ; Із гір Карпат лунає пісня волі : (марш
"Сіроманців"). — Історичні, козацькі пісні: За байраком байрак / сл. Т. Шевченка ;
Ой на горі та женці жнуть ; Розлилися круті бережечки ; З полтавського бою :
"… розбитий гетьман..." : (пісня про Мазепу) ; Ой Морозе, Морозенку ; Зібралися всі
бурлаки ; Засвіт встали козаченьки ; Гей, гук, мати, гук ; Ой у лузі та ще й при
березі ; Ой на горі вогонь горить ; Стоїть явір над водою ; Козак од'їжджає,
дівчинонька плаче ; Ой у полі нивка : "… росте стебелинка..." ; Ой у полі три
криниченьки ; Ой у полі вітер віє ; Ой у полі могила ; Розпрягайте, хлопці, коні ;
Копав, копав криниченьку ; Тихий Дунай ; В кінці греблі шумлять верби ; Їхав козак
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за Дунай : "… сказав: "Дівчино, прощай!"..." ; Їхав, їхав козак містом ; Козак коня
напував ; Ішов козак потайком ; Ой при лужку, при лужку : "… при широкім полі..." ;
Ой не шуми, луже ; Приїхали три козаки ; Ой у полі верба ; По той бік гора ; Ой у
лісі, при дорозі ; Ой гай, мати ; Нумо ж, браття, до зброї ; Ой під лісом та під
Лебедином ; Козаченько впився : "… на гриву схилився..." ; Віє вітер, віє буйний :
"… аж дуб похилився..." ; Україно, Україно : Край дороги : "... могилу копали..." ;
Триста літ : "… триста літ минає..." ; Я сьогодні щось дуже сумую ; Ти воскреснеш,
моя Україно. — Лісовол В. Козацька дума : "За байраком у долину..." / сл. П. Кузьменка. — Чумацькі пісні: Ой їхав чумак, на дорозі став ; Горе тій чайці : "… горе тій
небозі..." ; Їхали чумаки з України ; Чорна хмара наступає ; Зійшла зоря ізвечора, та
й стало світать ; Та йшли наші чумаченьки. — Стрілецькі пісні: Там, за селом, за
лугом / сл. О. Маковея ; Лети, моя думо : "… в вечірню годину..." / сл. Р. Купчинського ; Кей прийшла ми карта : "… нарокувать..." : пісня з Лемківщини ; Гей, ви,
стрільці січовії ; Повіяв вітер степовий ; Ой на горі, на Маківці ; Гей, зі Львова до
Мукачева ; Прощався стрілець : "… зі своєю ріднею..." ; Серед темних лісів : "… і
глибоких снігів..." ; Лицар Цяпка : "Ой був собі лицар Цяпка..." ; Мав я раз дівчиноньку : "… чепурненьку...". — Ярославенко Я. О, Україно! / сл. М. Вороного. —
Лепкий Л. Ой видно село : "… широке село під горою..." : Бо війна війною :
"… вісьта вйо!.." / сл. авт. ; Ми — гайдамаки : "… всі ми однакі..." / сл. О. Маковея ;
Кладочка ; Чуєш, брате мій / сл. Б. Лепкого. — Гайворонський М. Їхав стрілець на
війноньку ; Ой впав стрілець : "… у край зруба..." ; Коли ви вмирали : "… вам дзвони
не грали..." : пісня-реквієм ; Чи ви чули, милі браття? / сл. авт. ; Ой покрились білим
снігом полонини / сл. С. Бобинського, Л. Лепкого, М. Гайворонського ; Прощайте,
гори : "… настав вже час..." ; Прощай, село ріднесеньке / авт. сл. невід. ; Ой там, на
Вкраїні ; В Чорне море кров Дніпром тече / сл. В. Лебедової. — Купчинський Р.
Зажурились галичанки : (плач галичанок) ; Із-за гори високої : "… вітер повіває..." ;
Як стрільці йшли з України : "… то сльози тремтіли в очах..." ; Накрила нічка :
"… тай тихесенька..." ; Човен хитається : "… серед води..." ; Пиймо, друзі : "… грай,
музико!.." ; Ой та зажурились ; Готуй мені збрую ; Засумуй, трембіто ; Заквітчали
дівчатонька ; Як з Бережан до Кадри ; Гей там, у Вільхівці : "… там дівчина жиє..." /
сл. авт. — Баландюк А. Ой зацвіла черемха, зацвіла / сл. Р. Купчинського. —
Лепкий Б. Журавлі : "На погідному блакиті..." / сл. авт. — Горчинський М.
Лисоня : "Стрільці були хлопці мурові..." / сл. В. Вихруща. — Пісні УПА: Гей, там
далеко на Волині / сл. В. Прийми ; Про Пришляка і Голояда : "Великоднє сонце
грало..." / сл. М. Крищука ; Чи то буря, чи грім : "… чи гуде хмаролім..." / сл. Б. Лепкого ; Зоріла золота заграва / сл. В. Яніва ; Чи чуєш гук зрадливої машини / сл. Д. Мура ;
Прощай, я іду вже в далеку дорогу / сл. І. Хміля ; Темна нічка була : "… всюди було
тихо..." ; Пісня про повстанців-орлів : "Що за військо іде, що за пісня гуде..." ; Хай
землю виорють гармати ; Там, за лісом : "… сонце сходить..." ; Шуміли сосни і
діброви ; Ви завжди з нами ; Там, попід лісом : "… темним гаєм..." ; Світить місяць,
світить ясний ; Іду я лісом : "… скрізь дерева..." : клятва повстанців ; У лісі, у
темному ; Грають сурми, грають : Україна-мати кличе нас повстати : "… юнаків
скликають..." ; Чужинче, йди скажи Вкраїні ; Сонце сходить, я журюся ; У лісі під
дубом столітнім ; Вставаймо, вставаймо! ; Геть, вороги, з України ; Ой піду я скрізь
лісами ; Покидаю я рідну Вкраїну ; Ой покинув я рідну дівчину ; Ой там у Чорнім
лісі ; У степу могила : "… чорніє..." ; Ой піду я, піду поміж ланами ; Послухай,
кохана дівчино ; Послухай, дівчино-красуне ; Вставаймо, браття : "… як один..." ;
Повстанці-соколи : Сонце вже сховалось : "... сотня в прорив йде..." ; У лісах і хащах
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диких ; На прощання з другом говорила : "На прощання з другом довго говорила..." ;
Стоїть гора кучерява : Розлука ; Я сьогодні від вас від'їжджаю ; Прощайте ви, рідні
села ; Україно, Україно, ти рідная мати ; Над'їхали партизани : "… горами,
лісами..." ; Заплакали карії очі ; Ви жертвою в бою нерівним лягли ; Як
Лопатинський з-за кордону ; Ой там край дороги : "… старий дуб стояв..." ; Слава
Вітчизні : "… честь Україні..." ; Там, під горою : "… понад потоком..." ; Подай,
дівчино, ручку на прощання ; Згадай мене, моя матусю ; Сумно за селом : "… сумно
гай шумить..." ; О нене, о нене : "… моя Україно!.." ; Люба матусю : "… я все до
тебе..." ; Через Київ на Вкраїну : "… битий шлях біліє..." ; Ну і що ж, як прийдеться
умерти ; Ліс — наш батько : "… нічка — наша мати..." ; Зажурилась Україна ; Ми —
сини могутньої країни ; Ой там у лузі, при долині ; Вже вечір вечоріє :
"… повстанське серце б'є..." ; Гарні вечори ; В Карпатах сум і жаль настав ; Поклін
тобі, Тарасе ; Хто живий, уставай : "… плуг на меч прокувай..." ; Єднаймося, братигаличани ; 40 повстанців : Всю ніч не вгавала : "… страшна завірюха..." ; В степу під
Херсоном : "… високії трави..." ; Будь здорова, моя мила : "… подай ручку, я вже
йду..." ; Скажи, серце, тую правду ; Болить серце, болять груди ; Ми сміло в бій
підем ; Ішли ми до бою темними лісами ; Світить місяць понад темним лісом : марш
куреня "Бойків" ; Що то за прапор лопотить? ; Гей, повстанці українські ; Ми —
українські партизани ; Повстанський стяг : "… наш лопотить..." : (маршова) ; Віють
вітри, віють повівають ; Наш девіз : Ні сліз, ні ридань, ні прокльонів ; Вперед : Вже
досить мук "… каторги і знущання..." ; І знову заграли сталевії сурми : марш кубан.
козаків ; Ой сплилися фронти : "… мов гадюки..." ; Вже весна воскресла, трави
зеленіють ; Там, під львівським замком : "… старий дуб стоїть..." ; Гей-гу, гей-га :
"… таке-то в нас життя..." ; Під буйним дубом, при гвинтівці ; Ви в дні весняні
положили життя ; Вітер віє, сонце гріє ; Довкола ліс шумить ; В селі на Вибранівці ;
"… серед пахучих трав..." ; Чорні хмари наступають ; Посиплеться листя з берези ;
Останній привіт тобі, мила ; Ой надлетів той крук чорний : "… сів біля криниці..." ;
То не грім загримів : "… то не бір зашумів..." ; Прощання : Ой пустіть : "... та пустіть,
нехай гляну..." ; Завтра в далеку дорогу : "… коня свого осідлаю..." ; Чи чуєш ти,
друже-юначе? ; Я сьогодні від вас від'їжджаю ; Виряджала мати сина : "… під Крути
до бою..." ; Батько й мати на Сибірі ; Ой чути, чути гарматні стріли ; Бабусю ; Ой ви,
хлопці, посходіться : "… з дівчатами полюбіться..." ; Цвіла, цвіла калинонька ; Не
хилися, берізонько ; Ой, там з-під нашого Львова ; Навколо небо червоніє ; Весняний
раночок : "… легесенький вітер..." ; Гей же до зброї : "… браття, за волю...". —
Малюца С. Гей. Степами : "… темними ярами..." / сл. авт. — Самолюк С. Йшли
селом партизани / сл. Я. Нудика. — Чайка М. Пісня про Базар : "Там, на Поліссі, де
цвіте калина..." / сл. М. Крищука. — Зозуля О. Їх наказ : "Слухай в ранки пахучі,
чудні..." / сл. М. Болеслава. — Лепкий Б. Спіть, хлопці, спіть / сл. авт. —
Витвицький В. Зірвалася хуртовина / сл. Г. К. — Болехівський-Боян П. Доля з
мене все глузує ; Ми — українські революціонери / сл. авт. — Марченко А. Ми —
українські партизани / сл. авт. — Купчинський Р. Марширують вже повстанці ; Чи
то грім гримить / сл. авт. — Гордій Я. Віє буря : "… дрожить земля, палає світ!.." /
сл. авт. — Юркевич В. (Юрченко). Зголосився до повстанців : Повстанець / сл. авт.
— Маковинський Ю. Пам'ять героїв : "Устаньте всі, устаньте всі, краяни..." /
сл. І. Мартинюка. — Пісні із тюрем і таборів: Тернопіль мій, Тернопіль мій /
сл. П. Черкавського ; Оксано, Оксано : "… я чую твій голос..." ; Згадай, згадай
останнєє кохання ; Ой плаче-тужить стара мати ; Прощай, холодная темнице ;
У неділю дуже рано ; Сидів, читав я дні і ночі ; Сонце сходить і заходить ; Рости,
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рости, черемшина ; Зелений гай, пахуче поле ; Свіча горить рожевим світлом ;
У вишневому саду гуляв : "… дівчинов любувався..." ; Куди вітер хмари носить ;
Старенька ненька : "… плаче, тужить..." ; Ой там за гаєм, за розмаєм ; Я не крав, не
розбивав ; Сиджу я в темних мурах ; То не в зорях небесах ; Вселенная, веселися :
"… бо вже Гітлер провалився..." ; Нова радість стала ; Христос воскрес ; Вставай,
народе ; Розвеселімся всі разом нині ; Бог ся рождає по світу цілому ; Скоро, скоро
всі вставайте ; Всюди по Вкраїні : "… окупант гуляє..." ; Стань же, милий друже ; Бог
предвічний : "… народився..." ; Гей! Зимно, зимно надворі ; Щедрик щедрий
щедрівками ; На синіх небесах ; Христос рождається по всьому світу ; Зоря ясна
засвітила. — Купчинський Р. По таборах і тюрмах / сл. авт. — Болехівський-Боян П.
Синє небо, ясні зорі / сл. авт. — Лавришин З. Серед недолі, на землі : повстан.
колядка. — Грубер Ф. Тиха ніч, свята ніч. — Духовні пісні: Боже великий :
"… творче всесильний..." ; Жайворонок : (До ран Христових) : "Як Ісус, спаситель
світу, на хресті терпів..." ; Всеоспівана царице ; По святій горі : "… спаситель ходив,
— Алілуя!.." ; Підем до тебе, Божая мати ; Що то за диво? : "… там, на небозводі?..".
— Чайка М. Минає час : "… розлука наступає..." / сл. О. Петришина. — Маковинський Ю. Славим Ісуса Христа : "В небі вечірнім над Вифлеємом…" / сл. Ю. Мартинюка. — Крищук М. Христос воскрес! : "… гуде церковний дзвін..." / сл. Г. Ткачука.
— Сучасні патріотичні авторські пісні: У неділю ранесенько : "… музиченьки
грають...". — Дем'янчук В. Слався, моя Україно! : "У волі незламній..." / сл. авт. ;
Мамина сльоза : "Куди, куди?" — мене питала мати..." / сл. Д. Луценка. —
Людкевич Я. Гей ви, хлопці, вольні козаки / сл. О. Зозуляка. — Досенко Є. Хай
цвіте червона калина : "Як у Цареграді славних козаченьків..." / сл. Б. Вінграновського. — Пилат В. Пісня про гетьмана Мазепу : "Коли б такого сина мала..." /
сл. В. Крищенка. — Чайка М. Згадаймо всіх борців за волю : "Нас військкомат не
викликав..." / сл. С. Морозовича ; До рідної мови : "Давно, давно, ще в пору
колискову..." / сл. Д. Луценко. — Соснієнко Ю. Єдина Україна : "Нехай ніхто не
половинить..." / сл. Д. Чередниченка. — Пісні та романси українських поетів і
композиторів: Взяв би я бандуру / сл. М. Петренка ; Повій, вітре, на Вкраїну /
сл. С. Руданського. — Файль Г. Ставок заснув : "… знов спів пташиний..." / сл. авт.
— Лисенко М. Сонце низенько / сл. І. Котляревського. — Безкоровайний В.
Сміються, плачуть солов'ї / сл. О. Олеся. — Янівський Б. Червона калина : "Червона
калино..." / сл. І. Франка. — Олександров В. Я бачив, як вітер берізку зломив /
сл. авт. — Майборода П. Ми підем, де трави похилі / сл. А. Малишка. — Сабадаш С.
Очі волошкові : "Я іду багряним садом..." / сл. А. Драгомирецького ; Пісня з полонини : "Сонце сіло за горами..." / сл. О. Пономаренка ; Марічка : "В'ється, наче
змійка, неспокійна річка..." / сл. М. Ткача. — Білаш О. Впали роси на покоси /
сл. Д. Павличка ; Ясени / сл. М. Ткача. — Шамо І. Осіннє золото : "Багряний лист в
гаю кружля ..." / сл. Д. Луценка. — Михайлюк М. Черемшина : "Знов зозулі голос
чути в лісі..." / сл. М. Юрійчука. — Поклад І. Кохана : "Зорі, як очі, дивляться скрізь
на нас..." / сл. І. Бараха. — Шантура Є. Жовтий листок — на зеленій траві / сл. авт.
— Жартівливі та сатиричні пісні: Там у лісі, під кущами : "… дер я яму пазурами..." ;
Дядько Гнат : "… на печі валявся..." ; Їхали повстанці з поля ; Як вийшли ми з
криївки : Гей, чобіт за чоботом ; Як настала доля чорна ; Ой на горі женці жнуть ; Ой
гиля гуси, гиля : "… в чумизу..." ; Не плачте, не журіться ви, хлопці-юнаки ; Із
московського болота ; Казав мені батько ; По дорозі жук, жук ; Кучерява Катерина ;
Тече вода каламутна ; Ой ти, гарний Семене : "… прийди, сядь коло мене..." ; Пішов
Іван. — Дитячі пісні: Одна надія / сл. В. Залізного ; Молитва українських дітей : "Під
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твій покров, Пречиста мати..." ; Гей, там на горі : "… Січ іде..." ; Косарики : "Ми,
маленькі косарики..." ; Пісня рідної землі : "Українські діти все співати люблять..." ;
Українка я маленька ; Рання молитва : "Сині дзвіночки молитву дзвонять..." ; А у
лісі : "… ожинки, ожинки...". — Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя /
сл. К. Малицької. — Пилат Б. Боже, ти з нами : "Де ковила хрести цілує..." /
сл. Л. Горбенко ; Люблю бога : "Люблю татка, люблю неньку..." / сл. Т. Фенчинського. — Авторські пісні: Заплітний Є. Під зеленим віттям кущини ; Чого плачеш,
Україно? ; Там, на сіножатях ; Яка гарна тая днина ; У полі могила : "… з вітром
говорила..." ; Ой у полі на роздолі ; Тихо вітер віє ; Ми йдем вперед : "… над нами
вітер віє..." / сл. нар. ; Глібове мій : "Ліс дрімучий, тихий, сумовитий..." ; Осінній
листопадовий ранок 1946 року ; Пісня про Марусю : "Ви чуєте нині, кохані
дівчата..." ; Серед села стоїть верба ; Вам Україна складає шану : "Тих, кого
обминула куля..." ; Там, за Сибіром, вітер віє ; Україно, Україно, квітучий наш краю ;
П'ятсот : "Над Кінгіром дими в'ються..." ; А вони пішли такими молодими ; Ой там,
на Вкраїні, чорніють могили / сл. авт. ; До сина України : "Ти чуєш, як шумить
Дніпро..." / сл. М. Римара ; Повстанська криївка : "… то рідна домівка..." / сл. М. Бризніцької ; На смерть повстанця : "Ой тугою озвались Медобори..." / сл. С. Швака ;
Пам'ять про вас не загине : "Народе великий, яка ж у нас радість..." / сл. П. Парасочки ; Пам'ять героїв : "Загинули в п'ятдесят другім, в січні..." / сл. З. Сердюка ;
Віє вітер : "… як скажений..." ; Останній постріл : "Спадає листя із дерев останнє..." ;
І завжди в моєму серці — Україна / авт. сл. невід. ; Гей, браття, до зброї : "… за волю
і честь!.." ; Воскресний день : "… я зустрічаю..." ; Встає Соборна Україна : "Доволі
мук, терпіння і незгоди..." ; До справжніх українців ; Україно моя мила /
сл. Т. Рибака ; Україно моя розорена ; До України : "Рідна земле і рідне небо!.." /
сл. М. Масютка ; Ой принесіть мені пролісків : "… з лісу..." ; Літо проминуло /
О. Стець ; Яке сумне це слово — Україна / сл. Ю. Мушкетика ; Учися, дитино :
"… бо вчитися треба..." / сл. В. Масляка ; Журба : "За імлою сховалися роки..." /
сл. Б. Луцишина.
16. Українські народні пісні в записах та аранжуванні Мирослава Пастернака /
[муз. ред., авт. передм. О. Смоляк]. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. —
223 с. : іл., портр. ; 30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-286-058-0 (у паліт.). — [2016-093 Н].
17. Українські народні романси : (для голосу без супр.) / [упоряд. Єсипок В.].
— Перевид. — Київ : Техніка, 2016. — 206 с. ; 18 см. — (Народні джерела). —
Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за
програмою "Українська книга" 2016 р. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-575-211-0
(у паліт.). — [2016-094 Н].
Зміст: Їхав козак за Дунай ; Ой я нещасний : "… що маю діяти?.." ; Стоїть явір
над горою ; Всякому городу нрав і права ; Чорні брови... та не щира правда : "Ой,
ізрада чорні брови, зрада..." ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Чом дуб не зелений? ; Ой на
горі сніг біленький ; Чи я в лузі не калина була ; Сонце низенько : "… вечір
близенько..." ; Ой і зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя ; Чорнії брови, карії очі ;
Якби мені не тиночки ; Колір чорний : "Щоб співати колір чорний..." ; Чого ж вода
каламутна ; Гей, у мене був коняка ; А вже третій вечір : "… як дівчину бачив..." ;
Ой, дівчино, шумить гай ; Як поїхав мій миленький до млина ; Чом, чом не
прийшов ; Ой казала мені мати ; Хусточко ж моя шовковая ; Тече річка невеличка ;
Гей, браття-опришки : "… долийте горілки..." ; Козацька молитва : "Ой боже, боже,
зглянься на нас..." ; Ой, гай, мати ; Котилася ясна зоря з неба ; Стоїть явір над
водою ; Гуде вітер вельми в полі ; Повій, вітре, на Вкраїну ; Стоїть гора високая ;
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Реве та стогне Дніпр широкий ; Така її доля : "... Ой боже мій милий!.." ; Тече вода в
синє море ; Думи мої, думи мої ; Бандуристе, орле сизий ; Зоре моя вечірняя ; За
байраком байрак ; По діброві вітер виє ; Летить галка через балку ; Нащо мені чорні
брови ; Віють вітри, віють буйні ; Видно шляхи полтавськії ; Ой не шуми, луже ;
Гаєм зелененьким : "… вода тече..." ; Чумак по ярмарку гуляв : "Запряжу я воли в
вози..." ; Вітер віє-повіває ; Дивлюсь я на небо : "… та й думку гадаю..." ; Там, на
горі, крута межа ; Вечір надворі : "… ніч наступає..." ; Гей, нуте, хлопці : "… славні
молодці..." ; Ой зійди, зійди, ясен місяцю ; У вишневому садочку ; Не питай, чого в
мене заплакані очі ; Ой ти, місяцю-зоре ; Заграй ми, цигане старий ; Рибалка
молоденький ; Скрипливії ворітечка ; Ти не моя : "… дівчино дорогая!.." ; Взяв би я
бандуру ; Спать мені не хочеться ; Ставок заснув : "… В вечірній тиші..." ; Місяцю
ясний : "… зорі прекрасні..." ; Я бачив, як вітер берізку зломив ; Вівці мої, вівці ;
Там, де Ятрань круто в'ється ; Чи ти, милий, пилом припав ; Ой доки я, безталанна ;
Чом ти, дівчино, така сумна? ; Дівчино кохана, здорова була! ; Ой ти, дівчино
зарученая ; Сміються-плачуть солов'ї ; Скажи мені правду : "… мій добрий
козаче..." ; Чом, чом, чом, земле моя ; Та не жур мене, моя мати ; Де ти бродиш, моя
доля ; Пісня про Нечая : "Гей з-за лісу, гей з-за лісу, з-за темного гаю..." ; Ой чого ти,
дубе ; Їхав козак на війноньку ; Ішов відважний гайовий ; І снилося з ночі дівчині ;
Маєва нічка : "… леготом дише..." ; Ой там при долині : "… гранатами зритій..." ; Як
з Бережан до Кадри ; Заквітчали дівчатонька ; Човник хитається : "… серед води..." ;
Повіяв вітер степовий ; Ой зацвіла черемха, зацвіла : "… ярим цвітом ..." ; Готуй мені
збрую : "… готуй мені коня..." ; Ой у лісі на полянці ; Я сьогодні від вас від'їжджаю ;
Поглянь, за вікном сніг ; Заплакали карі очі ; Тихо над річкою : "… ніченька
темная..." ; Час рікою пливе : "… як зустрів я тебе..." ; В теплу сутінь нічну ; Зелене
листя, білі каштани ; Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." ; О, соловію :
"Вже сіло сонечко за гаєм..." ; Намалюю небо ; Де ти ходиш, моє щастя ; Козак
гуляє : "… шинкарка носить..." ; За Дунаєм : "Дунай в море воду несе..." ; Чужиніє
поле : "… широке, просторе..." ; У гаєчку ходила я ; Ми підем, де трави похилі ;
Рідна мати моя : "… ти ночей не доспала..." ; Ти любов моя : "Ой дівчино, чим ти
полонила..." ; Козак од'їжджає, дівчинонька плаче ; Гиля, гиля, сірі гуси.

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ
2.1 Хори без інструментального супроводу
18. Горелик Л. М. Песнопения всенощного бдения и божественной литургии /
Людмила Горелик. — Одесса : Бондаренко М. О., 2016. — 63 с. : портр. ; 30 см. —
В сб. также песни для дет. хора. — 100 экз. — ISBN 978-617-7424-03-0. — [2016-107 Н].
Содерж.: Всенощное бдение: Псалом № 103 : "Благослови, душе моя..." ;
Блажен муж ; Святе тихий ; Ныне отпущаеши ; Богородице дево, радуйся ; Слава в
вышних богу ; Хвалите имя господне ; Честнейшую херувим : "Величит душа моя
господа..." ; Великое славословие : "Слава в вышних богу..." ; Утверди, боже ;
Божественная литургия: Псалом № 102 : "Благослови, душе моя..." ; Псалом № 102
(оп. 2) : "Благослови, душе моя..." ; Псалом № 145 : "Хвали, душе моя..." ; Единородный сыне : "Слава Отцу и Сыну и Святому духу..." ; Во царствии твоем ; Господи,
спаси благочестивыя ; Святый боже ; Херувимская : "Иже херувимы..." ; Отца и Сына ;
Милость мира ; Достойно есть ; Отче наш ; Тело Христово ; Аллилуарий : "Аллилуаа..." ;
Песни для детского хора: На светлой : "Прилетели птицы радостью блистая..." ; Наш
хор : "Повторяясь в полях многократно..." ; Скоро Рождество ; Христос отрок :
"Смиренно жил отрок Христос..." ; Отче наш : "Что за чудная полянка!..".
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19. Пісенний "Кобзар" : хорова Шевченкіана : твори a cappella / [слова]
Т. Шевченко ; [уклад. П. І. Муравський ; ідея, вступ. ст. й заг. ред. О. А. Шокала ;
передм. І. Я. Павленка, муз. ред., упоряд., біогр. довідка про композиторів та
бібліогр. Л. В. Бухонської. — Київ : Просвіта, 2014. — 237, [1] с. : портр. ; 30 см. —
500 пр. — ISBN 978-617-7201-08-2. (у паліт.). — [2016-019 Н].
Зміст: Пісні-символи українського народу: Крижанівський Д. Реве та стогне
Дніпр широкий : (з балади "Причинна") / аранж. В. Косенка ; ред. П. Муравського. —
Гладкий Г. Заповіт : "Як умру то поховайте..." / з нот. архіву П. Муравського ; Зоре
моя вечірняя / аранж. М. Леонтовича. — Борисюк К. Думи мої / аранж. Є. Козака. —
Вахнянин Б. Садок вишневий коло хати. — Воробкевич С. Огні горять / ред.
С. Людкевича ; Заросли шляхи тернами ; Минають дні ; Треті півні : "Гомоніла
Україна..." : (з поеми "Гайдамаки") ; Три шляхи : "Ой три шляхи широкії..." ; Ой чого
ти почорніло ; Та не дай, господи, нікому ; І широкую долину ; Тече вода з-під
явора ; Титарівна Немирівна ; Утоптала стежечку ; Вип'єш першу ; Думи мої. —
Лисенко М. Орися ж ти, моя ниво : (з вірша "Не нарікаю я на Бога...") ; Сон :
"Прощай, світе, прощай, земле..." : з поеми "Сон". — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру
то поховайте..." ; Зоре моя вечірняя : (з поеми "Княжна"). — Главач В. Утоптала
стежечку. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : (з балади "Причинна"). — Топольницький Г. Ой три шляхи широкії ; Перебендя. — Колесса Ф.
Було колись : (з поеми "Іван Підкова") ; Дівчина і рута : "Ой умер старий батько..." ;
Утоптала стежечку. — Спендіаров О. Як умру... : (Заповіт). — Кишакевич Й. Все
упованіє моє : (з поеми "Марія") ; Заповіт : "Як умру то поховайте...". —
Роздольський Д. Сонце заходить. — Кашубинський Д. І світає, і смеркає : (з поеми
"І мертвим, і живим..."). — Людкевич С. Закувала зозуленька ; Сонце заходить. —
Сениця П. За сонцем хмаронька пливе ; На вулиці невесело ; Ой по горі ромен
цвіте ; Ой три шляхи широкії. — Стеценко К. Заповіт : "Як умру то поховайте..." ;
Ой у полі могила : (з поеми "Наймичка") ; Як умру, то поховайте. — Степовий Я.
Вечір : "Садок вишневий коло хати..." ; Діброва : "Ой діброво — темний гаю!.." ;
Тече вода з-під явора. — Радзієвський М. А ти, Всевидящеє око! : (з поеми
"Юродивий"). — Ревуцький Л. Заповіт : "Як умру то поховайте...". — Глушков П.
Над Дніпровою сагою. — Козицький П. Все упованіє моє : (з поеми "Марія"). —
Лятошинський Б. За байраком байрак ; Із-за гаю сонце сходить ; Над Дніпровою
сагою ; Тече вода в синє море. — Тіц М. Думка : "Тече вода в синє море...". —
Усачов Л. Ой гоп! Не пила... : (з поеми "Мар'яна-черниця"). — Юцевич Є. Ой
стрічечка до стрічечки.

2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
20. Божественна літургія : [для чол. хору] / упоряд., [заг. ред.] В. В. Матвієнко ; Київ. православ. богослов. акад. — Київ : УПЦ Київ. патріархату, 2015. —
156 с. ; 29 см. — На тит. арк. в надзаг.: Київ. православ. богослов. акад. 400 років. —
Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2779-53-0. — [2016-005 Н].
21. Колядки та щедрівки Бойківщини : партитури для однорід. та міш. хорів :
[зб. для виконання на XVІІ Різдвян. фестивалі "Велика коляда", Львів, січ. 2016 р. /
упоряд. В. Чучман та ін.]. — Львів : Колір ПРО, 2016. — 38, [1] с. ; 30 см. —
ISMN 979-0-9007121-1-0. — [2016-007 Н].
Зміст: Пасічник В. Ай бо і той ночи. — Волинський М. Веселая подія ; Ци ви
дома, господарю. — Арбузова А. Всміхнися, мамо! / сл. В. Вовк. — Кошиць О. Ой
на Іордані. — Стеценко К. По всьому світу. — Дацко М. Сам Ісус Христос сів
вечеряти ; Чи ви дома, дома. — Павенський В. Веселая подія. — Антків Ю.
З'явилась, браття.
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22. Ластовецький М. А. Жниварські пісні : укр. нар. пісні в опрац. для міш.
хору без супр. : навч.-метод. посіб. : [для хору без супр.] / Микола Ластовецький ;
[передм. Н. Мойсеєнко] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т муз.
мистецтва, Каф. методики муз. виховання та диригування, Дрогобиц. держ. муз.
училище ім. В. Барвінського. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2015. — 91 с. ; 29 см.
— Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр. — ISBN 978-617-642-234-1. — [2016-150 Н].
Зміст: Задзвеніли стодоли ; Уже сонце на причілку ; У неділю пораненьку :
"У неділю усі дзвони дзвонять..." ; Ой уже сонце над вербами ; Ой, заспіваймо, гей ;
Ой літає соколонько ; Ой чиє то жито ; Ой ти, лане, ланочку ; Уже сонечко
закотилося ; Болять мене руки ; Дивувалися ліси ; Ви женці молодії ; А вже сонце
заходить ; А в нашого господаря ; Йой чиє то поле : "… задремало стоє..." ; Живо,
женчики, живо ; Перепілонька мала.
23. Пасічник В. Дві молитви до Богородиці : для міш. хору [без супр.] /
Володимир Пасічник ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. держ. муз. училище
ім. С. Людкевича. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. — 11 с. ; 29 см. — 100 пр.
— ISMN 979-0-707535-03-5. — [2016-028 Н].
Зміст: Богородице діво, радуйся : для міш. хору та соло альта ; Достойно є : для
міш. хору.
24. Церковні пісні : для міш. хору в обробці Володимира Семчишина. Вип. 4.
— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2016. — 55 с. ; 29 см. — ISВN 979-0-707599-98-3.
— [2016-059 Н].
Зміст: Зарваниця — царство любові : "Там, де гори й ліси..." ; Чим тобі, о мій
Ісусе, я за все воздам ; Припадаю до тебе, мій Христе : "О світла правда вічного
життя..." ; О милий Ісусе ; Через поле України ішла Божа мати ; Ти з нами, Маріє,
завжди : "Прославимо матір, що кличе до храму..." ; Хто ж ти є, наша славна Маріє ;
О мамо Маріє : "Коли мені сумно і серце болить..." ; По святій горі : "… спаситель
ходив. Алілуя!.." ; Причастя : "Святе причастя урочисте..." ; Йдуть народи до Ісуса :
"На Голгофі свіжий хрест..." ; Коли Святий дух покидає мене ; Свічка горить : "Нема
людини..." : (похорон. пісня) ; На цвинтарі дуже тихо : (похорон. пісня) ; Тобою
радується : (замість "Достойно є" при виконанні літургії Василія Великого) ; Вже
відходим з дому твого : (пісня перед відходом з церкви) ; Многая літа : "Зарваницьку
Матір божу..." : (до Зарваницької Матері божої) ; Колядки: По цілому світу ; Іде до
хати коляда : "Весь вік дитинства я в боргу..." ; О свята Марія-мати : "В Вифлеємі
радість стала..." ; Спи, Ісусе : "В синім небі місяць молодий..." ; В Вифлеємі тайна
сталась : "… превелика..." ; Ой дивна, дивна : "… вкраїнська родина..." ; Днесь
щасливі часи віків ; Дивная новина. — Лозинська М. Свята вечеря : "Пахне світлиця
медом і сіном..." : (колядка) / сл. Т. Угрин. — Смаль К. Як засяє зірка Вифлеєму :
"Як засяє в небі зірка Вифлеєму..." : (колядка) / сл. І. Лесіцького.

2.2 Хори з інструментальним супроводом
25. Балема М. П. З народної криниці : оброб. укр. нар. пісень для хору та
оркестру / Микола Балема. — [Партитури]. — Хмельницький : Заколодний М. І.,
2016. — 179 с. : портр. ; 30 см. — 100 пр. (у паліт.). — [2016-156 Н].
Зміст: Дума про Хмеля : "Ой Богдане батьку Хмелю славний..." ; Розпрягайте,
хлопці, коней ; Ой там за горою ; Їхали козаки ; Ой на горі там женці жнуть ; Стоїть
явір над водою ; Чорноморець ; Ой гай... : "Як на річку гуси гнала..." ; Було літо, було
літо : "… тай стала зима..." ; Ой у гаю при Дунаю ; Гаю, гаю, зелен розмаю ; Ой у
полі три криниченьки ; Котилася ясна зоря з неба ; Дитяча сюїта : "Я лисичка, я
сестричка..." ; Мав я раз дівчиноньку ; Ой під вишнею ; Од Києва до Лубен ; А мій
милий вареничків хоче.
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26. Лещук Л. П. Духовні твори : [для солістів, міш. хору в супр. фп. чи капели
бандуристів] / Лариса Лещук ; Духов.-мистец. центр "Львів". — Вид. 3-тє, допов. —
Львів : Растр-7, 2016. — 302 с. ; 29 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7359-27-1. —
[2016-079 Н].
Зміст: Служба божа Іоана Золотоустого ; Служба божа Василія Великого ;
Колядки ; Славте господа миром.

2.3 Вокальні ансамблі
2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
27. Михайленко Л. А. Обробки для вокального ансамблю : [муз. зб. : для співу
з букв.-цифр. познач. партії супроводу] / Лідія Михайленко. — Хмельницький :
Стасюк Л. С., 2016. — 159 с. : портр. ; 28 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007138-0-3.
— [2016-105 Н].
Зміст: Колядки: А в Куцівці церкву будують ; А в чаду, в саду ; Діва сина
породила ; Колядую ; Нова радість стала ; Ой, позволь, пан хазяїн ; Ой, рано-рано
кури запіли ; Ой, там за двором ; Ой, учора із вечора ; Ой, хто, хто Миколая любить ;
Ой, чи дома, дома, Микола дома? ; Ой, чи є, чи нема пан господар вдома? ; Свята
ніч : "… тиха ніч!.." ; Спи, Ісусе ; Що то за предиво? ; Янголи в небі. Народні пісні:
Боже, боже, що ся стало? ; Вербовая дощечка ; Гиля-гиля, сірі гуси ; Дуб на дуба
похилився ; Зелене вино : "В саду гуляла, ружу зривала зелено..." ; Зеленеє жито,
зелене ; Колискова : "Колисала я дитиноньку..." ; Мати синочка родила ; Ой,
випустила соловейка ; Ой, гойя ; Ой, пішла дівчина ; Повій, вітре : "… ой да
вітерочку..." ; Якби я мала крила орлині. Пісні видатних композиторів: Білаш О. Білі
лебеді : "Посідали лебеді на воду..." / сл. М. Ткача. — Татієнко С. Колискова :
"Сонце сідає, ніч наступає..." / сл. В. Юрченка. — Поклад І. Летять ластівочки /
сл. О. Вратарьова ; Половина саду квітне : "Вечір в синіх зорях розквітає..." /
сл. І. Лазаревського ; Світку зелений мій / сл. М. Ткача. — Дворський П. Мама
Марія : "Зачинаю свій день з дорогого ім'я..." / сл. М. Ткача. — Янівський Б. Не
забудь ; Спогад : "А ти зі спогаду-туману..." / сл. Б. Стельмаха ; Червона калино, чого
в лузі гнешся? / сл. І. Франка. — Огінський М. Полонез : "Пісне моя, полинь у
даль..." / сл. О. Крамаренко. — Злотник О. Чуєш, мамо : "Рідна мамо, добра ти моя
ненько..." / сл. М. Ткача.
28. Прокоп О. К. "Ластовочко, десь была?" : молитва. Сповідь перед людьми :
пісні і балади із репертуару авт., її вокал. русин. анс. "Забавка", тріо "Червена ружа"
та русин. вокал. фольклор. анс. "Бабчина співаночка" : [без супр.] / Ольга Прокоп ;
[передм.: М. Алмашій, В. Молнар]. — Ужгород : Карпати, 2015. — 246 с. : іл.,
портр. ; 30 см. — Текст русин., укр. — 300 пр. — ISBN 978-966-671-409-4 (у паліт.).
— [2016-018 Н].
Зміст: Розд. 1: Отчий край: Прокоп О. Краю мій : "Коли собі заспіваю..." ;
А вже вечур настає / сл. авт. ; Золотиста осене... : "Травы, травы скошені, житечко
доспілоє..." / сл. А. Даліди ; Верховино, світку ти наш : (в'язанка для анс. із танцьом).
— Савчук С. Отчый край : "Цы чули вы, як восени..." / сл. И. Калинича. —
Піров М. Дума про 60-літную память : "Літа мои молоденьки, счастливыи літа..." /
сл. А. Духновича. — Авт. не зазнач. Ой, доста я была / оброб. для хору "Стара
співанка" М. Алмашія ; Сіло потя на черешню ; Вчора рук, як мамка била : "Вчора
рук, вчора рук..." ; Співала бы'м не є кому ; Пониже Залужа : "… гей, розцвіла
ружа..." ; Ой, Маріко, біла, біла ; Ой, на горі терня цвіло / записав М. Алмашій ; Та
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милый, муй милый ; Святый боже ; Хижочко стара : "… худобко наша..." :
(сербська) / гармоніз. М. Алмашія ; Не буду, не буду з Тисы воду пити ; Пили хлопці,
пили / запис О. Прокоп ; Ой на горі, на долині / запис В. Талапкович ; Ой, боже, мой
боже : "… біда ми двояка..." / запис В. Талапковича ; гармоніз. М. Алмашія ; Ой
засвіти місяченьку / оброб. В. Лужного ; Паде дощ : "… паде дощ, то паде, то сіє..." /
запис Д. Задор ; Ой, за горов, ой, за ділом / оброб. П. Рака ; адапт. М. Алмашія ;
Пісня про ручник : "Як ня моя мамка провожала..." ; Ой, люблю я рудні горы ; Летіла
бы'м на край світа ; Я в садочку розмарію садила ; Чия вто долина, чиї вто косы ;
Была любов, была ; Вчора рук, вчора рук... ; Перелаз, перелаз ; Тече вода, тече ;
З высокої полонины : "… вода йде, вода йде..." ; Ой Дунаю, Дунаєчку : "… тиха
вода..." ; Ой, жалю, муй жалю ; Ой у полі могила ; За лісом, за лісом ; Тече вода
каламутна ; Та ты гадаш, муй Андрійку ; Підеме, як кури запівуть ; Гей, Иване,
Иване ; Ей, горі йду, долу йду ; Коли собі заспіваю ; На поточку'м прала : "… на
веброчку клала..." ; Не рубай ліщину ; Ой на горі, на горі ; Ой пекла я хлібиць цілый
тыждень : "В понеділок засівала..." ; Ой, піду я в Покутя ; Ой, у саду ружа посажена ;
Чоловіче, я слаба ; Ой, зелена полонина ; Пушла мамка до дьувочок ; Мамко моя, на
вбзур иду ; Ой, жалю ты, муй жалю ; Ой, на горі не є воды : "… лише озерище..." ;
В зеленум гайочку : "… потятка співавуть..." ; Мала мати трьох синув ; Єдна мати
сына мала ; Ой, на горі ліс : "… а ти, дівчино, спиш?.." ; Иде свальба д'горі :
"… застеляйте столы..." ; Ой, любку муй солодинький ; Пуд дубиною : "… пуд
зеленою..." ; Не бий мене, чоловіче ; Ци чулисьте, добрі люде? : "… за такоє диво..." ;
Ой, за горов, ой, за ділом ; Не отврати ; Прала Маріка поповы ризы ; Паслы овці
пастырі ; Cervena, modra fiala : (чес. нар. співанка) ; Vcera mi svetilo slunicko ; Mal ja
hrusku : (словац. нар. співанки) ; Ночь сизокрылая : "… под окном..." : (словац.
серенада) ; Ива : "Встала над рекою ива..." : (ігрова румун. нар. співанка) ; Elindultam
szep hazambol ; Elment a ket lany : "… viragot szedni..." : (угор. нар. співанки). —
Куруц М. Ластовочко, десь была?.. / сл. Г. Турянчик. — Гірова М. На славу
русинув : "На стрічи из вами з ласков приходжаме..." / сл. авт. ; гармоніз. М. Алмашія.
— Керецман И. Буде вечур : "… бо и сонце..." ; Не журися, муй миленькый /
сл. В. Сочки-Боржавина ; Колыскова : "Гайчі тобі, гайчі..." / запис М. Алмашія. —
Середнянський С. Летять ластівочкы : "… летять горі селом..." / сл. авт. —
Пономаренко Г. Подари мне платок : "… голубой лепесток..." / сл. И. Иванова. —
Духнович А. Я русин был : "… єсмь и буду...". Розд. 2: Співать "Червена ружа":
музика народна: Ой, співаю, не гадаю / оброб. М. Попенка ; У читвирь ня породила
моя рідна мати / сл. Н. Фішко ; Червена ружа трояка ; А там долу, прі Дунаю :
"… дай ручку, дай..." ; Віночок русинськых співаночок: Явором, явором ; Стойиш
часто на ворота ; Тиха вода ; Тече вода каламутна ; Иванку, Иванку, з того боку
ярку ; Горі селом иду ; Заспівайме собі трьома голосами ; Иванку, Иванку, купи ми
рум'янку ; Милый, милый, де ты бов учора ; На нашум майдані : "… лука
зилининька..." ; Ой, вийшов я на улицю : "… тай пудперся на палицю, сам..." ; Ой,
засвіти, місяченьку : "… та на той перелаз..." ; Ой, на горі сніг білинький ; Ой, на
плаю : "… вівці пасуть..." ; Ой, піду я в Покуття ; Пасло дівча павы ; Перелаз,
перелаз ; Поляна, поляна : "… на поляні яма..." ; Плавле кача по Тисині : "Гей, плавле
кача по Тисині..." ; Серед села дичка ; Стану собі та й думаю ; У лісі, на врісі ; Чорна
я, чорна я : "… як тота чорниця..." ; Добрі мені, добрі ; Словацькі народні співанки:
Кедь я на Торіше : "… ножкі умівала..." ; Коло нас, по пред нас. Розд. 3: "Бабчина
співаночка": Духнович А. Гимн подкарпатских русинов : "Подкарпатские русины...".
— Музика народна: Нам діточкам-русиняткам / сл. А. Даліди ; Возроди имня своє :
16

"Гей, русине, на народноє збирайся віче!.." / сл. В. Молнара ; Русь Подкарпатська
свята : "Там, дись далеко, далеко у горах..." : (на серб. нар. мелодію) / сл. В. Цюбика ;
А я в гаю травиченьку жала ; А я ще малинька : "Капусточку сіють..." ; В понеділок
рано : "… косив сіно ниньо..." ; Дала мені мамка корову ; Два мидвиді ; Жовтіє,
жовтіє уже листя ; Із-за гори сніжок летить ; Іще'м тоті коломыйки не позабывала ;
Добре тому коса косить ; Коли я руковав ; Кой ми прийшла карта : "… руковати..." ;
Коломыйки для трьох сестричок : "Ой, кібы мы, три сестрички..." ; Комары ся
гостили ; Кукуріку, кукуріку : "… добрый ранок!.." ; Купив циган сомара ; Ой, на
горі жита много ; Ой, співайме коломыйкы : "… все краші і краші..." ; Ой, там за
горою, там за межою ; Та піду я, піду ; Тече вода ледова ; Уже літо минуло :
"… зимним вітром подуло..." ; Як вто красно дзвоник играть ; Віночок русинськых
співаночок: Пойме собі заспівати ; Ой, Дунаю, Дунаєчку ; Ци ты, дівко, ци ни ты ;
Пренебесна, пречудесна : "… діво Маріє!..". — Піров М. Я горжуся родным крайом /
сл. М. Меденцій. — Кісіліця Й. Карпаты, Карпаты : "… долина, долина..." /
сл. Л. Шандалової. — Керецман И. Мала баба курку / сл. авт. ; Ой, гаю, мні, гаю /
сл. А. Духновича. — Сидор Д. Молитва за русинов світа : "Народ мій русинський,
молимеся щиро...". — Сільвай С. Молитва : "Боже вышний, отче народов...".

2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
29. Біркова Є. М. Прогуділа хуртовина : вокал. твори для жіночого голосу на
слова Богдана Лепкого в супр. фп. : (навч.-метод. посіб. для вокалу та концертмейстер. кл. муз. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації) / Євгенія Біркова ; [передм.
Лесик Д. Й.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. — ІваноФранківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2015. — 50, [1] с. ; 29 см. — 100 пр. —
ISBN 978-966-640-414-8. — [2016-032 Н].
Зміст: Мово моя : "… мій чарівний розмаю..." ; Бережани : "… ох які..." ;
Прогуділа хуртовина : "… над полями..." ; Там над тихою долиною ; Великдень :
"Ще й нині бачу церков цю стару..." ; І знов Різдво ; Ми віримо : "Як ранком навесні
іде по полі...".
30. Во власти прекрасной музыки : песенник : [сб. песен певца и композитора
О. Мелещука на стихи ведущих днепропетров. поэтов / сост. Дубровская Ж. В.]. —
Днепропетровск : Журфонд, 2016. — 46 с. : портр. ; 30 см. — 65 экз. — ISBN 978617-7146-98-7. — [2016-074 Н].
Зміст: Гей, соколи ; Расцвела под окошком ; Интимный романс : "Если нежно
ко мне прикоснется..." ; Танцуем танго Строка : "Играют танго Строка..." / сл. Л. Третьяк ;
Три дороги ; Мостик : "Речка малая, не море, но её не перейти..." ; Глаза твои
задорные : "… весь мир хотят обнять..." ; Зацветут сады в апреле : "… и медовый дух
вокруг..." / сл. Н. Милаша ; Днепропетровские мосты : "Дорогой мой друг, Днепропетровск..." / сл. А. Покровского ; Артист и публика : "Он за одну её улыбку..." ;
Я люблю вас, бессоные ночи / сл. Л. Ленской ; І лице, і руки вітерець лоскоче ;
Я дива жду / сл. Д. Калиновой ; Моя звезда, гори-пылай! : "Ночью в чистом полюшке
падает звезда..." ; Вишня молодая : "За большим забором, в кружевных узорах..." /
сл. А. Канарского ; Заспівай мені, мамо : "Заспівай мені, мамочко, знову..." ; Червоні
маки : "Спинися, юнко, хоч на хвилинку..." / сл. Н. Філенка ; Восточная женщина :
"Омут глаз твоих чернее ночи..." ; Снег абрикосовый : "Снега метут в душе моей..." /
сл. М. Бутелиной ; Ах, Люба, Любочка : "Каждый день меня ты удивляешь..." /
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сл. С. Твёрдого ; Марсианка : "Что со мной вчера случилось..." / сл. В. Варнавского ;
Милая, любимая : "Ты прийдешь ко мне и скажешь..." / сл. С. Дрожакова ; Красивая
женщина : "Порою тревожна, излишне взволнована..." / сл. В. Бондаренко ; Взлетная
полоса : "Несравненное чувство подъёма..." / сл. В. Лукьяненко ; Любовь — святая
благодать : "Нежнейшей музыкой звучат..." / сл. Л. Еловских.
31. Вокальні твори із репертуару Корнеля Сятецького в опрацюванні Володимира Баб'яка : навч.-метод. посіб. для підгот. фахівців галузі знань 0220 "Мистецтво" освіт.-кваліфікац. рівень "Бакалавр" напрямку підгот. 6.020204 "Муз. мистецтво" та "Магістр" спец. 8.02020401 "Муз. мистецтво" : [для голосу в супр. фп. /
передм. О. Німилович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич
(Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 119 с. : іл. ; 30 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-70751373-6. — [2016-076 Н].
Зміст: Українські народні пісні: Вже місяць сходить : "… легкий вітер віє..." ;
По дорозі з Стебника / із записів Ю. Корчинського ; оброб. В. Баб'яка ; Ой чий то
кінь стоїть / оброб. В. Баб'яка ; Я сьогодні від вас від'їжджаю : повстан. пісня / партія
фп. В. Баб'яка ; Прощаюсь, ангеле, з тобою : старовин. романс із Поділля / запис
С. Стельмащука ; оброб. В. Баб'яка ; Повстанська пісня куреня "Сірих вовків" :
"Нестримним потоком чота за чотою..." : із записів фольклориста Г. Дем'яна / аранж.
Р. Сов'яка ; ред. В. Баб'яка ; Прощай, дівчино : "… бо я вже йду..." / аранж. Я. Ярославенка ; ред. В. Баб'яка. — Бортнянський Д. Під твою милість / опрац. для соліста
В. Баб'яка. — Петриненко Т. Україно : "Дороги іншої не треба..." : з репертуару
групи "Гроно" / сл. авт ; опрац. для соліста В. Баб'яка. — Дворський П. Горнусь до
тебе, Україно / сл. М. Бакая. — Антонішак З. Пісня про Україну : "Де сонце вітають
раїни замріяні..." / сл. І. Нижника ; партія фп. В. Баб'яка. — Никифорів Р. Вітчизно
моя : "Моя Україно — красо тополина..." / сл. В. Романюка ; аранж. В. Баб'яка. —
Турянський П. Тобі співаю, люба Верховино! : "Як впаде зір на сині гори, сині..." ;
Тобі одній : "Тебе любить не перестану..." / сл. авт. ; партія фп. В. Баб'яка. —
Лепкий Л. Маєва нічка : "… леготом дише..." / сл. авт. ; для фп. уклав Я. Ярославенко ; ред. В. Баб'яка. — Купчинський Р. Готуй мені збрую ; Заквітчали
дівчатонька ; Засумуй, трембіто / сл. авт. ; для фп. уклав Я. Ярославенко ; ред.
В. Баб'яка. — Єльчанінов В. Ти — моя музика : "Ти — музика моя..." / сл. І. Мандзюка ;
ред. В. Баб'яка. — Панас М. Good bye, my love, good bye = Любове прощавай :
"Чуєш, вітер в журбі співа..." / сл. авт. ; укр. текст О. Шалати ; муз. ред. В. Баб'яка. —
Барнич Я. О, соловію... : "Вже сіло сонечко за гаєм..." / сл. авт. ; оброб. В. Баб'яка.
— Яким Л. Смерека : "На краю села хатина..." / сл. авт. ; оброб. В. Баб'яка
32. Волощук В. М. Красноград — моя столиця : пісні : 285-річчю Краснограда
присвяч. : (для співу з букв.-цифр. познач. партії супр.) / Володимир Волощук. —
Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2016. — 130, [3] с. ; 21 см. — (Таланти Красноградщини). — Пісен. проект "Піснею славлю тебе, Красноград". — Текст укр., рос. —
300 пр. — ISMN 979-0-9007092-1-9. — [2016-116 Н].
Зміст: Волощук В. Гімн Краснограду : "Відроджений ти працею батьків..." ;
С днём рождения, Красноград : "С днём рождения, город!.." ; Мое село : "… мой
милый отчий край..." ; Духовые оркестры / сл. Т. Дмитренко ; Душею укріпитись :
"Над притихшим селищем, мов хвилі..." / пер. з рос. А. Корінь ; Полевые цветы :
"… возложил я к подножью..." ; Марш славянки : "Родной Красноград на ногах
спозаранку..." / сл. Ю. Касілова ; Красноград — моя столиця : "Іду по затишному
місту..." ; Полевой медсанбат : "Запах карболки, русая челка..." ; Конница : "Солнце
клонится, едет конница..." ; Память сердца : "Жизнь давно, как река, обмелела..." /
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сл. Г. Таран ; Мій Красноград : "Красноград! Одне лиш тільки слово..." ; Наша
технікумівська : "Сині роси ясного світанку..." / сл. В. Сорокіна ; Береги их покой —
Красноград : "Уходили мальчики в войну..." ; Білі вишні цвітуть : "Я не бачив
смереку..." ; Прощальный бал : "Вот и настал расставания час..." ; Река детства :
"Есть в жизни у меня один секрет..." ; Наталья из Натальино : "Та встреча не
случайною была..." ; Желтый листопад : "Я бродил по белу свету..." ; Осенняя
любовь : "Что привело нас в этот старый сад..." ; Не говорите мне прощай :
"Струится в окна лунный свет..." / сл. Г. Соляника ; Десь над Красноградом : "Над
моїми римами, над полями — нивами..." / сл. Ф. Оленченка ; Я вернусь : "Красноград
я покинул давно..." / сл. В. Закревского ; Дорога в майбуття : "Ось і в коледжі свято
настало..." ; Шкільний марш : "Ми крокуєм до школи щоранку..." ; Весна перемоги :
"Вже років промайнуло немало..." ; Ветерани в строю : "Ми шляхами важкими
пройшли..." ; Красноградський вальс : "Ген стоїть на горі зелен сад..." ; Дівоча
лірична : "Вечоріє за вікном..." / сл. авт. ; Будем навчатись : "Часу плин завжди на
марші..." / сл. М. Єфремова ; пер. з рос. А. Корінь ; Победа : "Распахнул нам
ликующий май..." / сл. Н. Ефремова ; Ми — козацькі внуки : "Розквітла юності зоря
над видноколом..." / сл. О. Дуко ; Красноградські співанки : "Ми, дівчата з
Краснограда..." ; Петрівка — моє село : "Колосяться в полях хліба..." ; Клятва
Гіппократа : "Відомих професій у світі багато..." ; Рідне село : "Туман від ріки, сонце
ще не зійшло..." / сл. С. Ковальової ; Пісня про Кирилівку : "Розляглося село по
долині..." / сл. В. Безкровного ; Кобзівко, любов моя : "Люблю село, що Кобзівкою
зветься..." / сл. К. Щербини ; Песня памяти : "Я иду по селу родному..." /
сл. Г. Третяковой ; Осень на Берестовой : "Весь в серебристых нитях луч
сверкает..." / сл. В. Красюка ; Зима на Берестовій : "Замовкла річка під горою..." :
(етюд) / сл. А. Бобенка ; Кобзарський марш : "Були колись на Вкраїні..." / сл. М. Ільченка ; Красноградські галушки : "Був я, друзі, у Тюмені..." / сл. М. Калкутіна ; Моя
Красноградщина : "Красноградщина, мила, єдина..." / сл. Р. Потапцевої ; Слово до
визволителів : "Через літа і днями і ночами..." / сл. О. Марченка ; Подвиг : "На
кров'ю зрошеній землі..." / сл. О. Петриченка ; Судьба : "Не дай судьбе перекроить
себя..." / сл. В. Лысенко ; Неповторимые года : "Они уходят без возврата..." /
сл. М. Пляцковского ; Майский вечер : "В зелени каштанов догорают свечи..." /
сл. Е. Надутенко ; Листопад : "Шелестить під ногами листя..." / сл. Л. Ніколаєвської ;
Ти не моя, дівчино мила / сл. С. Руданського. — Кундіренко І. Пісня про Красноград : "Рано вранці на зорі..." / сл. авт. ; оброб. В. Волощука.
33. Герц М. М. Спини цю мить... : пісенник : [для голосу з букв.-цифр. познач.
партії супр. / сл.] Роман Бойчук ; [муз.] Михайло Герц. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 99, [1] с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-286-056-6. —
[2016-083 Н].
Зміст: Спини цю мить...: Спини цю мить... : "… на мить..." ; Кришталеве танго :
"Ніч на скрипці грає музику свою..." ; Івано-Франківський вальс : "Йде стежкою
місяця ніч у Івано-Франківськ..." ; Час кохання : "Скільки раз говорив собі..." ; Світи
мені, світи... : "Мені всміхнулась вранішня зоря..." ; Пісня вічної любові : "Доторкнись мого пера..." ; Гуцулка-мавка : "На краю зими..." ; Малинові вуста... Трояндове
вино : "В твоїх зіницях ніч..." ; Намалюй мені, доле : "… шовковими пензлями
мрію..." ; Погляд любові : "Неймовірно красиві ті очі..." ; Львівські ночі : "Твоя мене
чарує світанковість..." ; Слова : "А знаєш, слова..." ; В першу ніч зими ; Серед тисячі
зір : "Зійшла зоря..." ; Я тебе знайду : "Крізь білосніжну заметіль..." ; Я повернусь,
кохана,.. : "Хоч у обіймах я війни..." ; Сни : "Тривожної зими..." ; Jazz : "Чуттєвих нот
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чарівний смак..." ; Мій оберіг : "Я у серця твого полоні..." ; З днем народження,
мамо! : "Не стану дарувати я намист..." ; Кохання вітрила : "До тебе, кохана, несуть
мене вірності крила..." ; Весняний вальс : "Весну несуть до березня на крилах..." ; Це
усе — Україна моя: Це усе — Україна моя : "Там, де гори зовуться Карпатами..." ;
Рідний мій бойківський край : "На цілім світі не знайти куточка..." ; Діти України :
"Подивись довкола..." ; У ріднім саді буду маком я цвісти : "Скажіть мені, мамо, чом
небо криваве..." ; Чарівна моя, Україно... : "Ти в серці моїм, Україно..." ; Квітуча моя,
Україно... : "Немає нічого дорожчого в світі..." ; Я повернуся живим : "Не плачте,
мамо, я іще живий..." ; Героям слава! : "Ти потрібен дітям і дружині..." ; Крик материнської душі : "Постукала війна у нашу хату..." ; Весняні дощі : "Крізь вогонь і
крізь лід я пройшов..." ; На крилах весни : "То було восени: рідні доньки й сини..." ;
Равлик на кораблику: Равлик на кораблику : "Тато мій кораблика..." ; Перша зіронька
Різдва ; Мишка-мишка : "Нашій мишці сіроманці..." ; Колискова : "Зазирає срібний
місяць у вікно..." ; Співать люблю, мугикаю : "Ніжно дзвонить у дзвіночки вітервітерець..." ; Країна казок : "Де єднає небо й землю горизонт..." ; Донька України :
"Натягнули свої струни жита колосочки..." ; Дощик : "Дивлюсь у віконечко..." ;
Мама, тато... : "Немає нічого дорожчого в світі..." ; Новорічні дзвоники : "Новий вже
скоро рік..." ; До пречистої Марії : "Маріє, мати всього світу...".
34. Грицай І. С. (1937—2015). Слід на землі... : пісні : [для хору з супр. і без
супр.] / Іван Грицай ; [уклад. Гончар Л. М.] ; Решетілів. райрада, Сектор культури та
туризму РДА. — Полтава : АСМІ, 2016. — 27, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. — 90 пр. —
ISMN 979-0-9007076-4-2. — [2016-025 Н].
Зміст: Грицай В. Звучи народна пісне : "Звучи, звучи народна пісне..." ;
Решетилівський край : "Де поле, як море духмяні луги..." / сл. авт. ; Чарівний край :
"Слава про тебе лунає по світу..." / сл. Г. Кошкалди, С. Плюти ; Моя провінція свята :
"Моє село, моє роздолля..." / сл. М. Лапа, І. Грицай. — Грицай І. Слід на землі : "На
скронях, як роса непрохані сивини..." / сл. А. Бровченко ; Батьківський край : "Бачу
тебе у ранковій красі..." / сл. В. Ставицького ; Пісня про найдорожче : "Знову
згадалось, наснилось..." / сл. С. Горбаня ; Моя вулиця : "Є у мене вулиця, та що не
забудеться..." / сл. І. Малишка, І. Борисенка ; Пісня про матір : "Краєм чудовим, мов
райдуга, я іду до села..." / сл. авт. ; Поспішайте, синочки : "… з далеких доріг..." /
сл. В. Мірошниченко ; Обнялися груша і ялина / сл. В. Кошелева ; Журавочка : "Коли
у червні на наші землі..." ; Ой, чого, дівчатонька : "Зіронька скотилася, в полі
загубилася..." / сл. М. Невмивайко ; Сійся, пшенице яра : "Ніжно сивіє хмара..." /
сл. І. Дробнєв ; Ой, цвіт-жар калина : "Літній вечір догорів..." / сл. О. Дудник ; Горнусь
до тебе : "Вже наше літо клониться до вересня..." / сл. Н. Бакало ; Романс : "Не
говори мне новых слов..." / сл. невід. авт. ; Вальс-спомин : "Помню я маленький
зал..." / сл. В. Кулинича ; Край мого села / сл. В. Кулинич, Т. Мошинець ; Наша
пісня : "Сонцю зраночку усміхаймося..." / сл. М. Пойдеменка.
35. Журавлині пісні : вибр. і нове : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії
супр. / сл.] Анна Канич. — Львів : Каменяр, 2015. — 234 с. : іл., портр. ; 22 см. —
500 пр. — ISBN 978-966-607-328-7. — [2016-002 Н].
Зміст: Найсокровенніше: Олекшій О. Молитва-заклик : "Коли нам є важко,
згадаймо тернисту..." ; Козацька Мадонна : "Ми пливемо Дніпром — сива Хортиця
мріє..." ; Мій любий Львів : "У цвіті, в зорянім вінку — мій красень — рідний
Львів!..". — Албула О. Коляда : "Бог — добро й любов...". — Помірча М. Журавлині
пісні : "Журавель відлітав, плив увись..." ; Чужі вогні : "Чужі міста манять, горять
удалині...". — Кулинич Н. та Олійник Р. Неопалима купина : "Україно-мамо, де
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взяла ти сили...". — Шапель А. Зоря України : "Така прекрасна й зболена така...". —
Кончаківський Л. Музика рідного краю : "Вогонь душі — у кожнім звуці, рухах...".
— Султан Р. Як писанка, мій край : "… такий єдиний в світі!..". — Кобільник Л.
О пісне моя! : "На клавіші дзвінкі спливає моя доля..." ; Їх не забути : "Вікові оті
верби над Липою..." ; Герої не вмирають : "Весь світ зворушив наш Майдан...". —
Котовський С. Вдягни вишиванку : "Леліяла, пестила вдовиця свого сина...". —
Шалайкевич М. Не словами любим Україну. — Савко О. Чорнобильський
Хрещатик : "Зона чорнобильська — мертва земля...". — Невід. авт. Крик душі : "Не
дзвенить, як давно, солов'їна в нас мова..." : дума. — Петросян С. Поминальні свічки
— за героїв : "Поминальні свічки засвітили сьогодні..." ; Нескорені : "Вас, воїни
УПА, покликав голос болю..." ; Музика гір : "Відлунюють гори… То кличуть
Карпати..." ; Рідна вулиця : "Утіха" моя — мила вулиця Львова...". — Камінський М.
Нескорена Галичина : "Вона, як бранка непокірна...". — Саєнко Ю. Розцвітай,
калино : "На вітру у лузі розцвіта калина...". — Піцишин Ю. Чарівні Карпати : "Хто
хоч раз побував у Карпатах...". — Савко Н. Шевченківський гай : "Завітай у куточок
казковий...". — Недзельський Р. Найкраще місто : "Під Замком, на горбах, в
долині...". — Кобринович В. Поклін тобі, Львове : "Мені ти ще у сповитку співав
пісні...". — Янівський Д. Співає радіо Львівське : "На вулиці Князя Романа..." ;
Найріднішим: Петросян С. Теплі джерела : "Багато пісень є, багато..." ; Матусині
рушники : "Вишивала свої рушники..." ; Молодим : "З'єднались два серця і дві
стежини...". — Котовський С. Із тої хатини : "Садок притулився до хатини..." ;
Святвечір : "Куди б не закинула доля..." ; За вірних друзів : "Ти мій і захисник,
порадник і суддя...". — Заболотський В. Над колискою : "Б'ють краплини
невгамовно...". — Варум Ю. Пам'ятай же, сину : "Тебе мати купала в золотистім
рум'янку...". — Кобринович В. Рушничок : "Подарунків багато є в мене...". —
Коваль О. Прости, мамо : "Ми звикаєм до сонця, тепла...". — Помірча М. Ліщина
співає : "Він з усміхом туги у ночі весняні..." ; Бабине літо : (Онукам) : "Бабиного
літа ниточка шовкова...". — Кулинич Н. Мій тату : "Дивний світ… суєтний…
Скільки в ньому доріг!..". — Кобільник Л. Прощання : "В очах — любов і біль.
Пречисті два озерця..." ; Нашій надії: Петросян С. Молюсь за Україну : "Очима
матері й дитини..." ; Я — зернинка України : "Де впала небесна зернина..." ; Чуєш,
друже : "Коню-друже мій буланий..." ; Пісня для тата : "Учив ти мене перші кроки
робити..." ; Дощик-художник : "Накрапав холодний дощик..." ; Грають музики :
"Понад Дністром, гей, в співучім краю..." ; Вальс — для вас : "Мов сніжинки, легкі і
прозорі..." ; Келих мій — за любов : "Кольорів, кольорів восени — пишний
спалах..." ; Кумирові : "Пора прощатись, мій кумире...". — Олекшій О. У вінок
Кобзареві : "Березень землю вдяга в нові шати..." ; Заворожу : "Твоя рука торкнулась
моїх кіс..." ; Тайна любові : "Скоро осінь. Вже лист де-не-де порудів...". — Тизьо Л.
Іде святий Миколай : "Сьогодні до очей твоїх...". — Щеглов О. Колискова : "За
обрій сонечко лягло...". — Котовський С. Я — українка : "Мій сусід — романтик:
ще з дитячих літ..." ; Кохання — це пекло чи рай : "Не дивись так звабливо, не
треба...". — Заболотський В. Дві сопілки : "З лісу раз дідусь дві гілки...". — Молочник Я. Кізонька : "Малій кізоньці смакує...". — Кобринович В. Співаймо разом :
"Я люблю так наш гай, солов'їв..." ; Коли співає тиша : "Вона беззвучно часто
промовляє...". — Помірча М. Грай, скрипалю! : "Срібні звуки, ніби павутину..." ;
Щасливе число : "Було це чи приснилось..." ; Хто ти : "Твій образ в душі моїй —
ніжність і туга..." ; Львів'янки : "Синів різних країн, навіть різних епох...". — Білозір І.
Музика пливе : "… і манить здаля..." ; Голубий сніг : "Сніг… Цей голубий наш сніг
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паде… паде...". — Кос-Анатольський А. Метелиця : "Ой сніг, сніжок… метелиця...".
— Хабаль Р. Марія : "Я чекав тебе, наче дива...". — Шепель А. Скрипка-чарівниця :
"Па-да-дам, там, та-дам, та-дам, па..." ; Пісня Лади : "Осінь барвиста розплітала
коси...". — Хома І. Перехресні стежки : "Кущ калини в саду тихо шепче у сні...". —
Кончаківський Л. Чому : "… далека ти — мені така близька..." ; В тінях яворів :
"… твій силует чи ні?..". — Варум Ю. Ти лиш чекай : "Крізь далину, крізь бурі і
замети...". — Шалайкевич М. Не вір словам : "Удалині любові храм...". — Кулинич Н.
Троянди : "Летиш, летиш удаль...". — Янівський Д. Букетик фіалок : "… в руках...".
— Він Г. Ах, це кохання : (переспів тексту пол. поетеси Анни Яковської "Aphassionata") /
укр. текст А. Канич ; Нашій гордості: Петросян С. Княгиня Ольга : "Стоїш велично
так у глибі кам'яній..." ; Священне тепло : "Дзвенить піснями Прикарпаття..." ; Олена
Степанівна : "Життя — немов легенда...". — Котовський С. Королева Анна Ярославна : "Князі, королі, королеви..." ; У променях слави : "Відень — в турецькій
облозі..." ; Не судилось : "Жита ті, як смарагд, як хвилі моря чисті...". — Піцишин Ю.
Роксоляна : "В Рогатині збирались на весілля...". — Кобільник Л. Безсмертне слово
Кобзаря : "Як нищили, топтали нас і мову..." ; Співуча квітка : "… запашна..." ;
Недоспівана пісня : "Було в променях сонце… І твій погляд, як промінь...". — Шалайкевич М. Соломія : "Коли співала ти, навколо танув лід...". — Кончаківський Л.
Наша зірка вечорова : "Благословенні і земля, і мати...". — Гринчук В. Маестроскрипаль : "Божественна сила… Божественні звуки!..". — Криничанка Н. Серце
сина : "Ніжні звуки цвіту пелюстками...".
36. Золотуха М. М. Лети, моя пісне : естрад. пісні та романси для вокал. анс. /
[муз.] Михайло Золотуха, [слова] Роман Савицький. — Дрогобич (Львів. обл.) :
Посвіт, 2015. — 129 с. : портр. ; 29 см. — 2 000 пр. — [2016-082 Н].
Зміст: Їз-за гори, з-за гори ; Ой, у лузі : "… по долині..." : укр. нар. пісня /
аранж. М. Золотухи. — Золотуха М. Лети, моя пісне ; В'ється Опір-річка : "Райдужне небо кличе до себе..." ; Вівчарик : "Восени в туманах ватру під горою..." ;
Гуцулочка : "До гірської річки-броду..." ; Не вернеться кохання, ні : "Ти не кажи
мені: єдина..." ; Червоні маки : "Мак червоний між житами..." ; Я часом тужу : "… за
тобою..." ; Мила, рученьку подай : "Глянь, любко, моє ти серденько..." / сл. Р. Савицького ; Квітка айстри : "Прийшла любов, і сам не знаю звідки..." / сл. В. Романюка ; аранж. О. Загорянської ; Я тебе жду : "Ти ж тоді навесні..." ; Ти до мене
прийди / сл. Г. Столярчука ; Листопад : "Осінь листя попалила..." / сл. К. Михайлюка ; Гірке вино : "Чому таке гірке вино..." / сл. П. Лехновського ; Вальс у ритмі
дощу : "Надворі дощ..." / сл. Б. Чепурка ; аранж. О. Загорянської ; Ой, весіллячковесілля : "Ти заговорила..." / сл. Й. Фиштика ; Свята вечеря : "Пахне світлиця медом і
сіном..." / сл. Т. Угрин ; аранж. О. Загорянської ; Різдвяні сни : "Різдво, Різдво,
різдвяні сни..." / сл. Б. Стельмаха ; аранж. О. Загорянської ; Моє місто : "Гуляю
улюбленим містом..." / аранж. О. Загорянської ; Усі — до бою : "Горить Донецьк,
Луганськ лежить в руїнах..." / сл. І. Левицького ; О, Маріє : "Не остудим сердець..." /
сл. Г. Курбатової ; аранж. О. Загорянської. — Кириліна І. Лелеча доля : "Говорила
мати у літа далекі..." / сл. В. Цілого ; аранж. М. Золотухи.
37. Келемен Н. Назустріч сонцю : пісенник : [для голосу з букв.-цифр. познач.
партії супр.] / Наталія Келемен, Юрій Келемен, Олександр Келемен. — Львів :
Камула, 2014. — 39, [1] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-433-108-8. — [2016-024 Н].
Зміст: Келемен Н. Дивна мандрівка : "Цікаву мандрівку відбув я ось нині..." ;
Дякуєм, букварику : "Радісно у школі вчитися мені..." ; Мій дідусь : "З'їхалась у гості
вся рідня..." / сл. авт. ; Мій раю зелененький : "… мир-зіллям маєний..." ; Надійшла
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весна прекрасна : "… многоцвітна, тепла, ясна..." ; Як промінясто гарний цвіт :
"… барвистий, та без запаху..." / сл. І. Франка ; Бачить — не бачить : "Бачити — не
бачить, чути — не чує..." / сл. Л. Глібова ; На зеленому горбочку : "… у вишневому
садочку..." / сл. Л. Українки ; Назустріч сонцю : "Гірська долина — там пісня лине
ріки стрімкої з високих гір..." / сл. Р. Гребенюк. — Келемен Ю. Зима готується до
свят : "На санях зимонька-зима..." ; Зима : "Зимо, зимонько, зима..." ; Пізнати бога :
"Жиймо так, щоб ми пізнали бога..." ; Рідний край : "Про рідний край пісня лине,
вона всміхнеться тобі і мені..." ; Стежинка : "Сняться лісу зачаровані зірниці..." ;
Перша вчителька : "Затихає останній дзвінок, в звуках серця все краще довершив..." ;
Для мами : "Я калинка біленька, я дівчатко маленьке..." / сл. авт. ; Гімн Львівської
української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів : "Соборна, вільна і єдина..." ; Гімн
Львівського художнього ліцею : "Ти наш ліцей — прихильник муз..." / сл. учнів та
вчителів ; Гімн школи "Світанок" : "На дворі погідний ранок, гей, школярику,
вставай!.." / сл. З. Лісевич ; Моя душа : "У небо дивились очі, як небо сині..." ; Стара
кав'ярня : "… зовні непримітна..." / сл. А. Стахняк ; Пісня про Львів : "Коли я
повертаюся до Львова..." / сл. Б. Максимовича ; Лунає музика : "… тихенько..." /
сл. К. Гороховської ; Пісня про Олену Степанівну : "Прощавай, мій рідний краю..." /
сл. нар. ; Святиня : "У ветхі стіни днів, давно ввійшла вже тінь..." / сл. Б. Копцюха ;
Учителям : "У житті у кожного є друзі..." / сл. авт., англ. сл. І. Келемена ; Великдень
46 : "В сорок шостому у Львові, свята Великодні..." / сл. Г. Дуриш. — Келемен О.
Мелодія : для голосу без слів.
38. Кобільник Л. І. До рідного краю : вокал. твори для жіночого та чоловічого
голосів у супр. фп. / Лілія Кобільник ; фортеп. супр. В. Баб'яка ; Дрогобиц. держ. пед.
ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва, Каф. методики муз. виховання і
диригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 31, [1] с. ; 30 см. — 300 пр.
— ISMN 979-0-707513-76-7. — [2016-051 Н].
Зміст: До рідного краю : "О, мій рідний безталанний краю..." / сл. Б. Лепкого ;
Для тебе : "… розквітли на серці пісні..." / сл. З. Філіпчука ; Моє ім'я під трьома
замками : "Забудь, що ім'я під трьома замками..." / сл. М. Матіос ; Догорає наша
свіча / сл. Я. Середницької ; в аранж. В. Баб'яка.
39. Коли вертаюся додому... : пісні на слова Василя Гея : [для голосу, хору в
супр. і без супр.]. — Луцьк : Надстир'я, 2015. — 115 с. : портр. ; 29 см. — 1 000 пр. —
ISMN 978-0-9007102-0-8. — [2016-030 Н].
Зміст: Пашкевич А. Світло моєї долі : "Світла юність моя на Волині пройшла..." ;
Поле моє : "… у гаях за селом..." ; Чебреці : "Пропливе в чебрецях надвечір'я...". —
Огородник О. Слава й печаль України : "Плаче-ридає край шляху бандура..." ; Отча
земля : "Рідна земля — доля моя..." ; Пригорни мене, доле : "Вона прийшла, як літній
теплий ранок..." ; Рідне поліське село : "Пісня, тривога і доля..." ; Коли вертаюся
додому : "Коли додому з далечі вертаю..." ; Добридень, земле : "Зійшла зоря нового
дня..." ; Слово про друзів : "Дні й літа проминають в напрузі..." ; Пісня про Чевель :
"На Волині село між гаїв зацвіло..." ; Признаваймося і єднаймося : "Рідна земле моя,
ти вродливая..." ; Ой весна, весна ; Не жури мене, осене : "Не жури мене, журна
осене...". — Стефанишин М. Ми тобі, Україно : "Пам'ятаєш, земле, смерті чорні
зливи...". — Вольський А. Пам'ять Берестечка : "Чорний ворон кряче, Україна
плаче..." ; Цвіте безсмертник на могилі : "Коли навесні зацвітає..." ; Я козак... : "… не
козак..." / сл. Я. Купали ; пер. з білорус. В. Гея ; Те, що не вмирає : "Є в нашій мові
те, що не вмирає..." ; Зерна добра : "Як заграє весна..." ; Чоловік і жінка : "Чоловік і
жона...". — Герасимчук В. Ріднокрай : "Сад вишневий, синя річка, житнє поле,
зелен-гай..." ; Чорний біль весни : "Чорними стали посіви у полі..." ; Час, мов на
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крилах, летить : "В серці горить первоцвітом...". — Онишко А. Чого в сльозах калина? : "Замовкли чайки вже в лугах...". — Чепелюк В. Щедрість : "З дитячих літ
пречистих, мов криниця...". — Штихалюк В. Мелодія пам'яті : "З надвечірніх заграв,
з молодої роси...". — Синютін О. Терен і вишня ; Пісня — моя доля : "Щире серце
маю..." ; Обереги шкільної долі : "У вікна школи дивляться берези...". — Васіна Г.
У родинному колі : "Ой цвіте зоря в небі, наче доля...". — Некрасов О. Голос
дитинства : "Ой чия сопілка...". — Лазаренко В. Пахне сіно : "То не скошені покоси...".
— Збарацький М. Останній дзвінок : "Останній урок, останній дзвінок". — Музика
народна: На крилах волі : "Високе небо, дзвінка тишина..." ; Там, за гаєм... : "Ой за
гаєм, там, де гарно..." / оброб. О. Огородника.
40. Коляда О. В. Прийдешньому поколінню : зб. пісень : (для співу в супр. фп.
і без супр.) / поет Володимир Базелюк ; комп. Олесь Коляда. — Бедичів (Житомир
обл.) : Мельник М. В., 2016. — 64 с. : іл., портр. ; 21 см. — Текст укр., рос. — 100 пр.
— ISBN 978-617-7254-23-1. — [2016-095 Н].
Зміст: Величальна Романову : "Достойні нащадки ми князя Романа..." / сл. В. Базелюка та Н. Мариняк-Панасюк ; Родиночка : "Голубіє небо, неба синь..." ; Людина і
поет : "Вже ліс цілує синій поділ неба..." ; Де правда? Де брехня? : "Чи правда
головне нам? Що вона..." ; Пісня про пісню : "Струна озвалась, затремтіла..." ; Сивий
ранок : "Між горами — гори сиві..." ; Ти у сні посміхалась : "Найтепліші ночі —
травневі..." : вальс ; Крила любові : "Розділилися ночі..." ; Золота моя : "… сонетнорідна..." ; Цю жінку я люблю : "… немов зорю..." ; С добрым утром : "Луч солнца
машет, как десница..." ; Душа : "Сердца закованы молчаньем..." ; Судьба моя : "… ты
многих озарила..." ; Искупление : "Если брат, нанося обиды..." ; Женщина для
счастья : "Как нам дышится теплой весною!.." ; Пришедшему поколению : "Века плывут,
спеша разумно жить..." ; Посвящение афганцам : "Расскажи-ка мне, друг, о погибших..." ; Красное вино : "Поднимемся... Так требует обычай..." ; Плечо : "Мои
друзья, так опереться..." ; Белая метель : "Была ты рядышком совсем..." ; Ах, весна! :
"Вновь надеждой весна нас встречает..." ; Верная : "Часы свиданий снизошли до
чисел..." ; Счастье : "Когда от боли мой застынет глас..." / сл. В. Базелюка.
41. Корепанов В. А. Пісня — моє життя : до 50-річчя творчої діяльності : [для
голосу с букв.-цифр. познач. партії супр.] / В'ячеслав Корепанов. — Харків : Факт,
2016. — 166 с., [5] арк. іл. : іл., портр. ; 30 см. — Текст укр., рос. — 50 пр. —
ISMN М-707504-08-6 (у паліт.). — [2016-157 Н].
Зміст: Українська пісня, українська мова : "Ти страждала багато..." ; Ой на
дворі світять зорі : "Міс Європа : "Свято краси, свято любові..." ; Світ кохання : "Ти
— моє кохання..." ; На крилах любові : "Там, в далекім краю..." ; Мій Харків :
"Зоряна ніч сплива..." ; Город мой родной : "От Сумской и до самых окраин..." ;
Нд рекой туман : "… белёсый стелется..." ; Харьков : "Каждый город чем-то
знаменит..." ; Харьков мой : "До свиданья, милый город..." ; Безответная любовь :
"… зачем пришла ты?.." ; Белая сирень : "Как невеста в платье белом..." ;
Восемнадцать лет : "Вот сейчас мы опять вдвоём..." ; Кружляє вітер : "Спокій
згубила, хлопця полюбила..." ; Восьмое чудо света : "Помню этот день..." ; Гусилебеди : "В небе белые гуси-лебеди..." ; Колыбельная Веронике : "Спит земля..." ;
Осень, постой : "… не уходи..." ; Письмо : "… моё, наверно, ты получишь..." ; Под
счастливой звездой : "Назову тебя: "Моё солнышко"..." ; Три угла любви : "… ты
встречал не раз..." ; Улетаю : "Ничего не предвещало нам разлук..." ; О братских
могилах : "… Высоцкий нам пел..." ; День рожденья : "Пролетают стремительно
месяцы, годы..." / сл. авт. ; Україна : "Україно, земле наша дорога..." ; Поле : "Ти
скажи мені, поле, скажи..." ; Зоряні надії : "Десь у темряві нічній..." ; Подивись у
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душу : "Не дивись на сонце..." ; Харків : "Ти неповторна у минулім..." ; Акація :
"Чомусь не скинула листочки..." ; В день Святого Миколая : "Дня Святого
Миколая..." ; Вишневий цвіт : "Поглянь, вишневий сад цвіте..." ; Джерельце : "Кожна
жінка особлива..." ; Зорі падають : "… в покоси..." ; Летять роки : "Летять, летять мої
роки..." ; На Івана на Купала : "Заспіваймо купальську пісню..." ; Не йде гора висока ;
Різдво Христове : "Новий рік! Різдво Христове!.." ; Софійка : "Софійко, Софіє..." ;
Черешні цвіт : "Тремтливо-ніжний білий цвіт..." / сл. М. Ковалка ; Вірю завжди в
Україну : "Піснею хочу ділиться..." / сл. В. Курінного ; Я просто люблю Україну :
"У кожної людини..." ; Перемога : "Кров'ю, гаром запеклись дороги..." ; Сіно золоте :
"Час — не тільки лікар, злодій він найперший..." ; Чарівна коломийка : "О, як сонця
промені..." ; Панно в білім капелюшку : "Я бачив вас у місті двічі..." / сл. М. Воньо ;
Жива вода : "Як душа заболить..." ; Харків — моя любов : "Зоринкою світла
сльоза..." ; Ода Харкову : "Розкуто іде Україна..." ; Харківський вальс : "В солов'їнім
лісопарку..." ; Єдиний в світі Харків мій : "Я пам'ятаю перші кроки..." / сл. О. Марченка ; Крокуймо разом : "Зробити крок уперед повинен кожен із нас..." / сл. В. Вєннікової ; Сіяла овес : "… я, співаючи..." ; Вставай, брате! : "Налетіла чорна хмара..." ;
Эти встречи украдкой ; Осенний дым : "Среди зимы, что гостьей нелюдимой..." /
сл. В. Авраменко ; А життя, як життя ; Ставаймо в коло пісні : "Уклін вам, добрі
люди, хто завітав на пісню..." ; Зачарована : "Ми з тобою схожі і не схожі..." ; Золота
обручка : "Ніжний погляд, біла ручка..." ; Коли ідуть дощі : "Тоді, коли ідуть
дощі..." ; Розмова з тобою : "Мені ж, напевно, так судилось..." ; Ти скажи : "Чи
згадаєш мене ти колись?.." ; У білім цвіті : "Заплету весну у коси..." / сл. В. Крищенка ; Вишневий рай : "Ласкавий травень ген бринить..." ; Річка Уди : "Цю легенду
пам'ятають старі люди..." ; Слов'яночка : "Смугляночки прекрасні..." / сл. Л. Петрик ;
Липовий гай : "Мій Липовий гай..." / сл. М. Павлова ; Харьковчанину-эмигранту :
"О, Харьков, сколько звезд ты миру дал!.." ; Горы, скалы : "В горы мы идём, чтобы
край земли..." ; Родной порог : "Дома родной порог..." ; Станция с названием Мечта :
"Уходят поезда, уходят..." / сл. К. Шердица ; Рідне місто : "У всіх є місце на цім
світі..." / сл. О. Богутдінової ; укр. текст С. Борової ; Гімн Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого : "Ти честь України, ти Харкова слава..." /
сл. Д. Фіолевського і В. Авраменко ; Mary : "O, my beautiful, Mary..." : из Barry
Cornwall / сл. А. С. Пушкина и В. Корепанова ; Віщий сон : "Я, мов Мавка в білій
льолі..." / сл. І. Стратія ; Играй, гармонист : "День угас. Бродит вечер по улице..." /
сл. авт. и П. Гулакова ; Лунная горница : "Ты да я, да звёзд карусель..." / сл. А. Демиденко ; Не уходи : "… в безмолвье тёмной ночи..." / сл. Н. Соповой ; Отцвела
черёмуха / сл. А. Бондаренко ; Серебряные росы / сл. Е. Кролевца ; Ти — моя музика,
а я — твої слова : "Ми зустрілись поглядами тут..." / сл. А. Демчука-Юхимовича ;
Опять разлука, опять гастроли / сл. В. Полосухина.
42. Ліщук О. М. Пісня моя : [зб. пісень : для голосу з букв.-цифр. познач.
партії супр.] / Ольга Ліщук. — Запоріжжя : Плюс 73, 2016. — 107 с. : іл., портр. ;
21 см. — Текст укр., рос. — 50 пр. — ISBN 978-966-8612-71-8. — [2016-043 Н].
Зміст: Лищук О. Чудеса по заказу : "Пусть все получат все, о чем мечтает
каждый..." ; Сонечко сяє надворі ; Подяка : "Мама дала мені очі..." ; Ай, какая
встреча : "… душечка Люси!.." ; Песенка об искорках : "Искры танцуют, кружаться
во мгле..." : (размышления у костра) ; Вчительський вальс : "Сонце тягне свій
промінь до класу..." ; Гімназія номер один : "Як пташки, роки летять..." ; Здравствуй,
таракан! : "Начиталась умных книжек..." ; Танго на городі : "Сонце лиш з'явилося на
сході..." ; Нехай здійсняться мрії : "Дощик хутко дріботить..." ; Повертайтесь :
"Розляглася журба, повкривала дерева і річки..." ; Скільки існує життя ; Мова — як
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море : "… та де ті слова..." ; Ти мене придумав : "… уві сні..." ; Дождь идет : "… за
окном, за окном..." ; Мастер-класс : "Бывает в жизни все. Мечты вольны
сбываться..." ; Если б люди знали… : "В энергий вареве бурлящем..." ; Песня моя :
"Мой дом дорогой, в котором живу..." / сл. авт. ; В лабіринті мрій : "Знову світ на
листочках груш..." ; Побачення : "Ми тільки вдвох за столиком в кав'ярні..." ;
Найкращій : "Ти світліша за сто світів..." ; Зізнання : "Я знаю, ти — найсолодший
гріх..." ; Захмарні мрії : "Захмарна сутність невгамовних мрій..." ; Бійцям
добровольчих батальйонів : "Вітер над Вкраїною гуде..." ; Кіборгам донецького
аеропорту : "Де небокрай так схожий на аорту..." / сл. М. Буряка ; Пісенька для
донечки : "Мама свою донечку в любистку купала..." ; Квіточка : "Ой просилась
Квіточка у Стеблини..." / сл. Я. Яковенко ; Хміль : "Навесні коло хати..." /
сл. Г. Лютого ; La saggezza di vita = (Мудрість життя) : "Un giorno viene — tu accorgerai..." /
сл. Н. Осипенко ; Вовочка : "Солидный портфель и солидная шляпа..." / сл. В. Орлова ; Ветер-ученик : "Сегодня я проснулась от шелеста тетрадей..." / сл. Е. Высочиной
и О. Лищук ; Бабочка-подружка : "Гусеница в крапинку по крыльцу ползет..." /
сл. П. Корткова ; Ребенок и мотылек : "Мотылек как же так?.." / сл. Г. Тукая ; пер.
В. Лунина ; Молись и кайся : "И правда, сколько радости доставил..." ; Игра :
"Играют все, от короля до пешки..." ; Пісня про Запоріжжя : "Де колись "із греків у
варяги"..." / сл. А. Тарасовского ; Письмо осени : "Я сегодня получила..." ; Предвесенняя грусть : "Деревья в ажуре склонялись над речкой..." ; Осенний танец :
"Пролила осень слезы..." ; Где-то там... : "… в глубинах Вселенной..." / сл. Т. Белой и
О. Лищук ; Буря : "Эти тучи пришли с востока..." / сл. Н. Белановой ; Бесконечная
сказка : "Под нарисованным небом, в игрушечном мире..." / сл. С. Чайкина ; Моя
Україна : "Ясне небо блакитне..." / сл. Н. Літош ; Радость и печаль : "Встать я готов
на колени..." ; Уха на двоих : "Нежно душу опутала сеть..." ; От одной любви до
другой : "Вся постель моя — полный бред..." ; О пользе надписей на заборах :
"Капитально коттедж огорожен..." / сл. И. Корсара ; Чом доля не дає порад? : "Мотив
набридливий — якби..." / сл. Л. Тесленко. — Біла Т. та Ліщук О. У душі моїй
безладдя ; Запорізький вальс : "В давнину тут буяли степи..." / сл. авт.
43. Матій П. П. Благословляю день і час : пісні / [слова] Степан Біляк ; [муз.]
П. Матій. — Ужгород : Timpani, 2016. — 106, [1] с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. —
ISBN 978-966-8904-96-7. — [2016-046 Н].
Зміст: Дорога до храму: Дорога до храму : "Я невтомний від любові..." ; Все від
бога : "Босі ноги стерня коле..." ; І воздасть вам господь бог : "Не крадіть ви від
народу, не крадіть..." ; Об'єднає нас Спаситель : "Господь дав нам незалежність..." ;
Ісус спаситель : "Хто угодний людям..." ; Знамено святоє : "Має сили працювати..." ;
Господи! Дякую за все... : "Спасибі господу за все..." ; Вірю я : "Хоч сьогодні й
перше квітня..." ; Земля моя рідна: Земля моя рідна ; Україна-мати : "Земле рідна,
земле плідна..." ; Україно зболена ; Брати мої, українці ; Будьмо ж ми народом : "Слів
написано немало..." ; За що така доля : "За що, боже, ти караєш?.." ; Брат на брата :
"Горе України..." ; Не хочем такого брата : "Доле моя пересічна..." ; З чужої вини :
"Не можу співати..." ; Не згасне ніколи : "Любов до Вкраїни..." ; Пролетіли роки,
пролетіли: Пролетіли роки, пролетіли ; Босоноге моє щастя ; Давно мені не кувала ;
Кличте мене, думи : "Засвітило сонце..." ; Не покидай гніздо родинне ; Не літав я у
висоти ; З тебе, дубе, нич не буде ; Благословляю день і час: Благословляю день і
час ; Якби я був скрипалем ; Швидко час біжить : "На деревах біля хати..." ; Я пройду
життя дороги ; Моя любове скромна, тиха ; Лебедина пісня наша : "Все життя тебе
люблю..." ; Запитала дівчинонька.
44. Ой у лузі червона калина : пісні Укр. січ. стрільців : [патріотичні, ліричні,
жартівливі : для голосу без супр. / худож. О. М. Козак]. — Львів : Світ, 2016. — 157,
[1] с. : іл. ; 14 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-603-988-3. — [2016-140 Н].
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Зміст: Народні пісні: А хто хоче війну знати ; Ой їхав я коло млина :
"… вийшла дівка, як калина..." ; Бистра вода ; Ой у полі верба : "… під вербою
вода..." ; Ой любив та кохав : "… собі дівчину мав..." ; Ой у полі нивка ; Ми сміло в
бій підем ; Гей, наступаєм ми, стрільці ; Летіла куля : "… понад гору..." ; Коло млина
— яворина : "… зацвіла калина..." ; Як ми прийшла карта : "… нароковать..." ; Гей
ви, стрільці січовії. — Нар. мелодія. Як я, браття, раз сконаю / сл. Ю. Федьковича ;
Ой там при долині / сл. Р. Купчинського ; Ой у лузі червона калина : "… похилилася ...".
— Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "… і слава, і воля..." / сл. П. Чубинського,
С. Даниловича. — Гайворонський М. Нема в світі : "… кращих хлопців..." ; Хлопці,
алярм! : "… Гей, вставайте..." ; Слава, слава, отамане! / сл. Ю. Назарака ; Їхав
стрілець на війноньку ; За рідний край : "… за нарід свій..." / сл. Р. Купчинського ;
Ой казала мати ; Йде січове військо ; Ой впав стрілець : "… у край зруба..." / сл. авт. ;
Питається вітер смерти / сл. Ю. Шкрумеляка ; Ой нагнувся дуб високий /
сл. Голубця. — Купчинський Р. Не сміє бути в нас страху ; Човник хитається :
"… серед води..." ; Зажурились галичанки : "… та й на тую зміну..." ; Ой шумить,
шумить : "… та дібровонька..." ; За твої, дівчино : "… личенька пишні..." ; Ой чого ж
ти зажурився ; Мав я раз дівчиноньку : "… чепурненьку..." ; Ірчик : "Чи є в світі
краща зірка..." ; Пиймо, друзі : "… грай, музико, нам вже все одно..." ; Пише стара
мати ; Готуй мені збрую ; Вдаряй мечем : "… вдаряй, вдаряй..." ; Як з Бережан до
Кадри : "… січовики манджали..." ; Накрила нічка : "… та й тихесенько..." ; Ой та
зажурились : "… стрільці січовії..." ; Ми йдемо в бій ; Заквітчали дівчатонька ;
Засумуй, трембіто ; Як стрільці йшли з України / сл. авт. — Лепкий Л. Маєва нічка :
"… леготом дише..." ; Колись, дівчино мила ; І снилося : "І снився сон дивний,
нежданий..." ; Коби скорше з гір Карпатських : "… з'їхати в долину..." ; Гей, видно
село : "… широке село під горою..." ; Бо війна війною : "… вісьта вйо!.." ; Казала дівчина : "… казала..." ; Ми йдем вперід : "… над нами вітер віє..." / сл. авт. ; Журавлі :
"Видиш, брате мій..." ; Кладочка, кладочка : "… вузесенька..." / сл. Б. Лепкого. —
Купчинський Р., Лепкий Л. Гей, там, у Вільхівці : "… там дівчина жиє..." / сл. авт.
— Баландюк А. Ой зацвіла черемха / сл. Р. Купчинського. — Ярославенко Я. За
Україну / сл. М. Вороного.
45. Охріменко В. Відлітають хмари : пісні на слова Олега Чорногуза : [для
голосу з букв.-цифр. познач. партії супр. / муз. В. Охріменка, О. Білаша]. — Київ :
Муз. Україна, 2016. — 21, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707527-59-7. — [2016-100 Н].
Відлітають хмари : "… в сиву осінь..." ; Елегія : "Ми з тобою зустрілись
неждано..." ; Зустріч з минулим : "Випадково зустрів на пероні..." ; Наодинці з
журбою : "Я без тебе один, я й з тобою один..." ; Невідісланий лист : "Залишився
один, в безнадії..." ; Ностальгія : "Усе в житті, на жаль, минає..." ; Пахнуть липи :
"… медвяно і хмільно..." ; Порода : "На цілий світ сказати мушу..." ; Пісня про
Іванів : "Там, де Снивода-річка..." ; Сумній даті : "На пероні крик, на пероні..." ; Тиха
ніч : "… над хатою моєю..." ; Україні : "Шлях Чумацький висить наді мною...". —
Білаш О. Прощальний романс : "Плаче скрипка в старенькій таверні...".
46. Пісні про рідне та близьке : (для співу в супр. фп. і без супр.) / [ред.-упоряд.
О. Печора]. — Лубни (Полтав. обл.) : Інтер Парк, 2016. — 96, [3] с. : іл. ; 21 см. —
150 пр. — ISBN 978-966-2773-56-9. — [2016-071 Н].
Зміст: Циганник О. Ріднокрай : "Дзвенить коса отавою..." / сл. О. Печори. —
Охріменко В. Ота стежина : "В очах — стежина в споришах..." ; Село під горою ;
Рідний двір : "Відлітають з гнізда пташенята.." ; Свята світлиця : "Двадцятий вік спинився біля тину..." ; Не цурайсь родини, брате : "Світить місяць у дорозі..." ; Нічка на
Купайла : "До себе нічка-чарівниця приманила..." ; Український мотив : "Поле рідне
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прибатьківське поле..." / сл. О. Печори ; М'ята моя, м'ята : "Відцвіла під тином знову
рута-м'ята..." ; На захист України : "Українці! Вставайте до бою!.." / сл. В. Незарука ;
У свята : "Коли вночі у дім, квартиру, хату..." / сл. М. Пустовітова ; Дума про смерть
козака : "З поля хмільного, яру крутого..." / сл. В. Сірого ; Сини України : "Не вір ти,
юначе..." / сл. М. Серпня ; Підніми мене, тату, на руки / сл М. Годунка. —
Голоскевич С. Благовісні журавлі : "Відлітають журавлі, відлітають..." ; Околиця :
"Я з дитинства ходив на околицю..." / сл. О. Печори ; Гасла перемоги : "Знову чорні
хмари вкрили Україну..." / сл. авт. і Л. Ігнатової ; Ненька Україна : "Багато на Землі
країн є, не злічити..." ; Я повернуся : "Проводжала мати сина..." / сл. авт. ; Полинове
поле : "Море... Гра прибою.." / сл. О. Удайка ; Моєму синові : "Подарую тобі,
сину..." / сл. В. Незарука ; Дві легенди : "І у легенд бувають імена..." / сл. І. Федчишина ; Осіння пісня для мами : "Спинися, осене, коло воріт!.." / сл. О. Іськової. —
Герц М. Повернися живим : "Мій соколе, лети на схід..." ; Я молюся за тебе,
солдате : "Я не жінка тобі і не мати..." / сл. В. Попелюшки ; Гасла перемоги /
сл. С. Голоскевича і Л. Ігнатової ; Ненька Україна ; Я повернуся / сл. авт. — Шевченко М. Час летить : "За сиві тумани..." ; Молочай : "Розквітає молочаєм луг побіля
гаю…" / сл. авт. ; Журавлик : "Журавлик мій біля порогу..." / сл. В. Незарука і
О. Печори ; Я подарую тобі мирну Україну : "Десь там, на сході, ще гримлять бої..." /
сл. Т. Прозорової ; Тільки-но цвіло... : "… вже тобі черешні…" / сл. М. Серпня ;
Жінка з осені : "Я забуду цей день, він такий, як і тисяча інших..." / сл. Л. Шмигельської ; Тещоград : "Світ безмежний — пречудовий..." / сл. О. Печори. — Житинський О. Дорога додому : "Через серце проходить та дорога додому..." / сл. В. Незарука ; Мамина стежина : "Потяглись дощі уже над полем..." / сл. М. Серпня ; На
Посуллі соловейко : "На Посуллі забарився знову я..." ; Ой ти зоре вечорова :
"Супить вечір хмари-брови..." / сл. О. Печори. — Стариков В. Пісня українського
мігранта : "Я нині за морем вершу свою мрію..." / сл. М. Годунка.
47. Польовий М. Г. Життя криниця : пісенник : [авт. пісні, обробки авт. нар.
пісень] / Микола Польовий. — Одеса : ОМД, 2016. — 79 с. : портр. ; 29 см. — Текст
укр., рос. — 100 пр. — ISBN 978-617-637-097-0. — [2016-052 Н].
Зміст: Співуча Україна : "Рідну пісню — сонячну перлину..." / сл. В. Залізного ;
Безталанна : "Якби мені, мамо, намисто..." ; Вітре буйний / за віршами Т. Шевченка ;
Вишневий сон : "Знову пахне вітрами колишніми..." ; Овідія град : "В степах понад
морем високі кургани..." ; Рідне село : "Де б не був, не ходив, не блукав..." ; Стоїть
тополя : "… наче доля..." ; Чорноморський наш край : "Над Овідіополем сива
давнина..." / авт. сл. не вказано ; Вишивала дівчина : "Засмутилась дівчина, вранці,
трошки..." ; Козацька дума : "Стоїть серед поля козацька могила..." ; Куди полетіли
роки : "Низько над річкою верби схилилися..." ; Там, за перевалом : "Віковічні зелені
Карпати..." ; Що ж бо є краще від кохання : "Коні по дорозі..." / сл. А. Ройченка ;
Життя криниця : "Криниця воду кликала..." / сл. Б. Кучера ; Козацька доля : "Як
збирались боронити..." / сл. В. Бондаренко ; Не топчіть волошки : "Волошки на полі..." /
сл. О. Виноградівського ; Рідна мова : "Зелена моя сторононька..." / сл. О. Лупія ;
Спомин : "Десь в полонині доріг наш розтав оберіг..." / сл. В. Залізняк ; Христос
воскрес / сл. В. Берладника ; Обробки нар. пісень: Ой у полі три тополі ; Біла хата в
саду ; Віє вітер, віє буйний ; Гандзя : "Чи є в світі молодиця..." ; Де згода в сімействі ;
Ой там на дубі ; Ой сад-виноград : "… кучерява вишня..." ; Ой у лузі та ще й при
березі ; Ой, полечко, поле ; Ой хотіла мене мати ; Пливе качурець ; Світить місяць.
— Костюк О. Рідня моя рідня : "Сіяє в небі зірка-зоряниця..." / сл. авт. ; Пісні на
вірші одеських поетів: Хоче жити село : "Вимирає село..." / сл. С. Двірчика ; Берег
Овідія : "Як римлянин в тозі з Дністром повноводним..." / сл. С. Стриженюка ; Дождь
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Одессу мочит : "Стрёмная погода, дождь Одессу мочит..." ; Поздняя любовь : "Мне
встретилась любовь..." / сл. С. Нисилевич.
48. Попернацкий Л. И. У судьбы свои планы : 53 песни для молодёжи : [для
голоса с букв-цифр. обознач. партии сопровожд.] / муз. Леонида Попернацкого ;
сл. Анатолия Дудченко. — Харьков : Факт, 2016. — 64 с. ; 29 см. — 200 экз. —
ISMN 979-0-707504-10-9. — [2016-155 Н].
Содерж.: У судьбы свои планы : "Свои планы править можно..." ; Волны
катятся : "Детство скомкано. Юность рваная..." ; Будь со мною : "… нежным..." ; Мой
капитан : "Ты любишь яхты, ты любишь море..." ; Не ревнуй : "Я надену свой
лучший наряд..." ; От любви схожу с ума : "Все прошло само собою..." ; Ты мне
посланная небом : "Бывает, мы живем, как слизни..." ; Мой взгляд все скажет :
"Тихая ночь... звезды падают..." ; Напиши : "Пожелтела листва в сентябре..." ; Ты
мне казалась : "… недоступною и строгою..." ; Две косички : "У неё глаза, как
бритва..." ; Я не против : "Ты зачем меня с ума свела..." ; Ты красивая везде : "… на
каждом фото..." ; Картина маслом : "Осколки памяти своей..." ; Зажги звезду мою ;
Ты не звонишь : "… мне и не пишешь..." ; Силуэт : "Твоё окошко, как магнит..." ;
Любовь — токсин : "И вновь всё та же ночь: без сна и без отрады..." ; Остановись :
"Глаза холодные, как лед..." ; Сори : "Не унывай, не хмурься и не злись!.." ; Ты
уезжаешь : "… и, похоже..." ; Единственная : "Я тебя называю единственной..." ; Не
уходи : "В твоих я чувствах оказался на мели..." ; Я мог бы : "… говорить слова
любви..." ; Это не сон : "Мне подыграй! Я на пределе..." ; Если ты рядом : "Времени
бег — нашей жизни дорога..." ; Вернись опять : "Рушится мой мир, рушатся
надежды..." ; Я звоню : "… тебе, чтобы узнать..." ; Праздник ушел : "Не вижу смысла
дальше продолжать..." ; Сон : "… ставит сети маня..." ; Я выдумал её : "Реклам
неутомимый бег..." ; Кто ты? : "Тебя любил самозабвенно..." ; Все, что было : "Ну,
зачем за мной ты ходишь серой тенью?!." ; Лечу домой : "Всё чисто, всё стерильноаккуратно..." ; Спасибо : "… за то, что ты есть..." ; Любовь уходит : "Мы любовь
умножили на ноль..." ; А ты не знаешь : "… как сейчас мне трудно одному?.." ;
Счастье на двоих : "Сумасшедший ты! Скорее даже..." ; Не поверю : "Годы мчатся
наши чувства теребя..." ; Храни любовь : "Всё чаще взгляд влюблённый твой
ловлю..." ; Незабвенная : "Очень нежно коснусь губ твоих робким взглядом..." ;
Мания : "Извини, тебя я не боюсь..." ; Холодный пепел : "Упрек меня твой, словно
скорый, догонял..." ; Агония любви : "Горький вкус поцелуя, как печать на губах..." ;
Осень золотая : "Зачем так долго длится осень, длится осень?!." ; Поёт метель :
"Опять не спится. За окном метёт метель..." ; Это весна : "Снова одна хожу..." ;
Одной любовью : "Бред! Что я тебя, как сон забуду..." ; Чтобы музыка звучала :
"Я хочу с тобой остаться..." ; Много лет : "Ты зачем в моей душе хранишь свой
след?!." ; Возвращайся : "Кончен день. Земля надела ночи полотно..." ; Вспоминай :
"Под небом нежно-голубым..." ; Не унывай : "… когда устанешь вдруг...".
49. Сирая Л. В. Когда душа поёт : песенник : песни днепропетров. композиторов на стихи Лидии Сирой : [для пения в сопровожд. и без сопровожд.]. —
Днепропетровск : Журфонд, 2015. — 84, [2] с. : портр. ; 29 см. — Текст рус., укр. —
200 экз. — ISBN 978-617-7146-82-6. — [2016-128 Н].
Содерж.: Стефанов В. Нежданной нежности : "… к тебе души поток..." ;
Любовь захватит и отпустит : "Тебя завидя, не краснею..." ; Он и она : "Ночь дарит
сны...". — Резанова О. Я думала — тебя я разлюблю ; Акация душистая : "… акация
цветет...". — Тищенко И. Вас нельзя не любить ; Уже я в сердце не впущу любовь ;
Осень : "Нежная, красивая, шальная...". — Логвинова Г. Молитва : "От обид и
искушений..." ; Как мне хочется петь! ; Счастливая любовь : "Счастливую любовь,
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разбили наговоры..." ; Хризантеми жовті : "… мені ви дарували...". — Намус М.
Источник животворный : "На коленях к тебе припаду..." ; Букет сирени : "Я тебе
букет сирени..." ; Благодарю тебя ; Ветераны : "Недопустимо забывать войну..." ; По
морям-океанам : "Я поехала бы в Ватикан..." ; Гордість країни : "Вірші писав у
бур'янах..." ; Посміхайтеся! : "Наче лагідне з ранку сонечко...". — Степаненко В.
Рідне село : "Далеке село, те, де я народився..." ; Летять роки-птахи : "Десь юності
згубилися шляхи..." ; Было неожиданным знакомство. — Васильковский А.
Вишневий цвіт : "Забути неможливо вам, й мені..." ; Как мне хочется петь ;
Любимому : "Мне бы только быть с тобою рядом..." ; Молитва : "От обид и
искушений..." ; Где-то там, далеко ; Шевченківська мова : "У кожному слові — біль
за свій народ..." ; Вишнёвое варенье : "В саду, на печке летней..." ; Ах, любовь! :
"Зелень буйно встрепенулась...". — Малик Л. Мне бы только : "Мне б немножко
тепла и заботы..." ; Из какого мира : "Из другого мира ты ко мне явилась..." ; В тиши
одиночества : "В тоскливой одиночества тиши...". — Емельянов А. Днепровские
каштаны : "Вновь осень — златоволоска..." ; Меня ты любишь ; Не ругай меня :
"… пожалуйста!.." ; Где-то там, далеко ; Это было вчера ; И не сумела я ответить
"Нет" : "Ласкали руки беспардоннно-смело..." ; Глаза твои лучистые : "Влюбилась я,
как школьница..." ; Колдовские очи : "Не ходила в церковь..." ; Розы красные : "А ты
дарил мне розы красные..." ; Обовью тебя лианой ; Косы русы : "Одна проблема за
другой..." ; Нежная, красивая, шальная ; Сеет дождь : "Потихоньку сеет дождь..." ;
Ты мне не верь : "Ты мне, пожалуйста, не верь..." ; Что делать с любовью? :
"Пригубить не посмею счастья..." ; Шелковица : "Кто очень любит вишенку...". —
Руденко Ф. Пісні зв'язківців : "Заграй, оркестр, нам новий марш..." ; Спой за меня :
"Как так — не слышать музыки стихов?.." ; Зимняя любовь : "Я руками мокрыми от
снега...". — Матусевич Ю. Но никогда не быть нам вместе : "Ты не смотри так
больше на меня...". — Заславский И. Мой доктор сероглазый : "Жила я озорною,
веселою такою...". — Лукьяненко В. Бестия : "Покорна и недосягаема..." ;
Пожертвуй, милый : "Как много в жизни боли и разлук...". — Дергачев А. Облака,
облака : "Облака, как кусочки ваты..." / сл. Л. Сирой.
50. Сіра Г. С. Танго "Британія" = Tango "Britain" : пісні, написані серцем : [для
співу в супр. і без супр.] / Галина Сіра. — Вінниця : Нілан, 2016. — 75 с. : іл., портр. ;
30 см. — Текст укр., рос. — ISBN 978-966-924-203-7. — [2016-109 Н]Зміст: Сіра Г.
Танго "Британія" : "Берег Темзи в граніт..." ; Шовковиця : "Пригадай біля хати
шовковицю..." ; Ковила : "Пам'ятаєш той день..." ; Український романс ; Целина :
"Нас позвали сюда мечта и долг..." ; Чумацькі шляхи : "Я полину, пройду..." ; Вальсзорепад : "Весною світяться сади..." ; Вереснева весна : "Пам'ятаю до болю..." ;
Весни : "Довгождана радість хлібороба..." ; Роксолана : "Обрій затягли чорні
хмари..." : (балада) ; Мій Ямпіль : "У вінку яблуневих квітучих садів..." : (гімн) ;
Калинові вітри : "… задимлять на моїм Придністров'ї..." ; Голубая сирень ; Это
осень : "Золотится листва листопада..." / сл. авт. ; Поле перейти : "Жизнь прожить —
не поле перейти..." / сл. А. Малашенко и Г. Сирой. — Немченко Д. Український
романс ; Гряде весна : "Замріяна, закохана..." / сл. Г. Сірої. — Пільченко О. Я до
тебе прийду навесні ; Метелики ; Най щастить! : "Перейди мені вповні дорогу..." ;
Мамина пісня : "Мене за село проводжали тополі..." ; Журавлина — жура / сл. Г. Сірої.
— Тюльпин Ю. Одари меня, осень / сл. Г. Сирой. — Майборода П. Три вогні :
"… за рікою горять..." / сл. Г. Сірої. — Улюблені романси моєї мами: Девушка с
глазами дикой серны : "Девушка из маленькой таверны..." ; Ветка сирени : "У вагона
я ждал..." ; Когда море горит бирюзой ; Признание : "Наша юность незаметно
мчится..." : (забытый романс 2-й мировой войны). — Поляхівський Я. Місто над
Бугом : "Площі і квартали разом будували..." / сл. Г. Сірої.
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51. Співай, моє місто : творчість композиторів Рівненщини та України / [ред.упоряд.:] М. Корейчук, Б. Столярчук. — Рівне : Волин. обереги, 2016. — 206 с. :
портр. ; 30 см. — На тит. арк.: до 60-річчя утворення Рівнен. обл. асоц. композиторів.
— Програма підтримки книговид. місц. авт. та популяризації укр. кн. в м. Рівному на
2016—2020 рр. — 300 пр. — ISBN 989-966-416-464-8 (у паліт.). — [2016-158 Н].
Зміст: Андрухов А. Рівненський вальс : "Біжать літа, стрілою мчать..." /
сл. О. Ундіра ; Рідне місто : (веснянка) : "Рідне Рівнечко теплим літечком..." /
сл. М. Томенка ; Рівненська мелодія : "Замріяне місто, де ніжно цвітуть..." /
сл. С. Бабія ; Це наше Рівне : "В розкриллі труда і пісень..." / сл. В. Ярмолюка. —
Багрій В. Рівне твоє і моє : "Добрий день вам, добрі люди..." / сл. В. Басараби. —
Безсалов О. Нащадки : "Як легенда сказала..." / сл. В. Монаєнкова. — Гайдабура О.
Квіти Рівного : "В парках міста весь день до смеркання..." / сл. Б. Столярчука. —
Грицай А. Рівненські дівчата : "Ми рівненські дівчата, — гарні, молоді..." / сл. авт. ;
Ткаля-рівненчанка : "Стать біля верстата мріяла ще в школі..." / сл. В. Монаєнкова.
— Долін Б. Коли б льон не цвів : "Льон край Рівного зацвів..." / сл. Г. Сербіна. —
Дука П. Пісня про Рівне : "В ніжному коханні, в рідній стороні..." / сл. Л. Яворського.
— Жевченко Л. Рівне — доля і любов моя : "Небо волошкове..." / сл. Г. Сербіна. —
Забута Б. Моя вічна любов : "Щедре сонце, червона калина..." / сл. Д. Зиткіна ; Пісня
про Рівне : "Немов заграва над містом..." / сл. В. Монаєнкова. — Каганов М. Рівне
вечірнє : "Сонце за обрій..." / сл. М. Кузьменка ; Вогники рідного міста : "З висоти в
час вечірній..." / сл. В. Колобова та М. Зірка ; Квіти Рівного : "В парках міста, у
скверах — повсюди..." ; Наша студентська : "Парк вечірній в огнях запалав для
нас..." / сл. В. Колобова ; Пісня про легендарне місто : "Славне місто синамигероями..." / сл. Г. Сербіна. — Каневський О. Балада про Крути : "Горіли хліби,
чорний дим розстилався..." / сл. М. Сингаївського ; пер. з рос. Г. Сербіна. — Кирилов Б. Рівнянка : "Іде квітучим містом і зеленим..." / сл. В. Лазарєва. — Кімстач Ю.
Сонячне місто : "В погоринському щедрому краї..." / сл. П. Велесика. — Клішина Р.
Рівненчанки : "Одяглося все місто в обнови..." / сл. авт. — Корейчук М. Місто білих
голубів : "Небокрай над землею палає..." / сл. С. Праска ; Співай, моє місто :
"Розправивши крила..." / сл. Є. Цимбалюка ; Поліська лірична : "Зорі дрімають на
хвилях Горині..." / сл. Г. Сербіна ; Молодіє наше Рівне : "Скільки зелені, скільки
простору..." / сл. В. Монаєнкова. — Кос-Анатольський А. Рівне твоє і моє : "Пісне
моя, ти лети по землі!.." / сл. Й. Струцюка. — Крохмаль В. З добрим ранком :
"Швидко гасне вогненне намисто..." / сл. О. Федрицького. — Кухарук Д. Рідне місто
моє : "Сяють сонячні дні..." / сл. Б. Столярчука. — Леус Т. Рівне — місто дитинства :
"Встало сонце над містом..." / сл. О. Пасічник. — Лисенко-Дністровський М. Над
Рівним зорі світанкові : "Над Рівним сяють зорі світанкові..." / сл. В. Монаєнкова. —
Майборода П. Рівне — любов моя : "Очі твої сині" / сл. Г. Сербіна. — Майборода П.
та Козак С. Пісня про Рівне : "Ми підемо, кохана, в край..." / сл. В. Гайбонюка. —
Марченко В. Рівне : "Іду я містом, веселим містом..." / сл. В. Міроненка. — Немченко Д. Рівне — місто весни : "Кличе гудок — я містом іду..." / сл. Г. Сербіна ;
Рівненчанка : "Світлим ранком..." / сл. В. Денисенко. — Новосад А. Рівне, любов
моя : "Очі твої сині..." / сл. Г. Сербіна. — Онишко О. Пісня про Рівне : "По бруківці
в такт підкови цокають..." / сл. Г. Данилевської ; нотація І. Рокіщука. — Павелко П.
Наше місто : "Я люблю тебе, місто моє..." / сл. авт. — Панасюк Х. Бурштинове
місто : "Зорепадами мрій розлилися струмки..." / сл. авт. — Пастушенко А. Рівненський вальс : "Зеленню й квітом сповите..." / сл. Н. Диб'як ; Рівне — місто моє :
"Де широкі простори Полісся..." / сл. авт. ; Місто добра й надій : "Квітує льон,
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шумлять жита..." / сл. Г. Сокола. — Тищенко М. Квітне Рівне моє : "Де широкий
Случ..." / сл. Д. Зиткіна. — Торчик М. Найрідніша сторона : "Гуляють парком весняні
вітри..." ; Омріяне місто моє : "На вільній великій Волині..." / сл. В. Петренко ; Місто
світлих надій : "Там, де пливуть ліси до небокраю..." / сл. Т. Корнійчук. — Фрадкін М.
Пісня про Рівне : "Рівне, Рівне, тебе із руїни..." / сл. П. Воронька ; аранж. для хору
В. Толканьова. — Фесай П. Сосни Полісся : "Згадую Рівне і ліс за рікою..." ; Моє
Рівне : "Очі твої добрі..." / сл. Г. Сербіна. — Шнайдер Г. Рівненські фонтани :
"У парку Шевченка, де липи цвітуть..." / сл. М. Данилко М.

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого
та сольного співу із супроводом і без нього
52. Наша пісня : пісен. скарби укр. народу : [зб. пісень козац.-звитяж., воїн.лицар. спрямування : для співу без супр. / упоряд. П. Г. Матвієнко]. — Київ : Фенікс,
2016. — 220, [3] с. ; 22 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-136-259-7. — [2016-070 Н].
Зміст: Гей, була в мене коняка / сл. Я. Щоголіва ; Гей, браття-козаки :
"… сідайте-но коні!.." / сл. С. Руданського ; В Січ ставай : "В кого стане сили і
охоти..." / сл. В. Лебедової ; За горою, за лугом ; Чи то буря, чи то грім : "… чи гуде
хмаролім..." / сл. О. Маковея ; Лунає клич, зове грімкий / сл. А. Лотоцького ; Гей,
козаче, встати час / сл. О. Шпитка ; Україна — степ і море ; Ллється пісня /
сл. І. Хміля ; Ми лицарі без жаху і без смерті / сл. В. Пачовського ; Ми смілі воїни,
суворі / сл. М. Болєслава ; Славень роду Оріїв : "Піднімаймо, браття..." /
сл. М. Малявка ; Ой, на горі та женці жнуть : (про Коновальця) / сл. УСС ; Думи мої,
думи ; Було колись на Вкраїні ; Не женися на багатій ; Вітре буйний, вітре буйний! ;
По діброві вітер виє ; Задзвонили в усі дзвони ; Наш отаман Гамалія ; Учітеся, брати
мої ; Як маю я журитися ; Зацвіла в долині червона калина ; Орися ж ти, моя ниво ;
Нащо мені женитися ; Наша дума, наша пісня ; Тече вода з-під явора ; Садок
вишневий коло хати ; Ой чого ти почорніло, зеленеє поле ; Защебетав жайворонок ;
Зоре моя вечірняя ; Реве та стогне Дніпр широкий ; Заповіт / сл. Т. Шевченка ; Козак
пана не знав з віку ; Синєє море, а жовтий цвіт ; Гей, я козак з України ; Зелений
дубочку ; Ой, у полі вітер буйний ; Ой, полечко, поле туманом повите ; Віє вітер, віє
буйний ; Ой, сів пугач на могилі ; Ой, Морозе, Морозенку ; Ой, а у полі, гей, терен,
теренок ; Славні хлопці запорожці ; Ну-бо, хлопці, повставаймо ; Гей, із Низу, із
Лиману ; Ой, на горі та женці жнуть ; Годі, коню, в стайні спати : (Про Семена
Палія) ; Гей, не дивуйте, добрії люди ; Та ой, як крикнув же та козак Сірко ; Отамане,
батьку наш ; Гей, нум, браття, до зброї ; Розлилися круті бережечки ; Ой, там, за
Дунаєм ; Гей, гук, мати, гук ; Максим, козак Залізняк : "… козак з Запорожжя..." ; За
Сибіром сонце сходить : "… хлопці, не зівайте..." ; Розпрягайте, хлопці, коней :
"… та лягайте спочивать..." ; Маруся : "Розпрягайте, хлопці, коней..." ; Козак
од'їджає ; Ой, не знав козак ; Виїхав Гонта, гей, та із Умані ; Ой, там за морями :
"… високії гори..." ; Ой, на горі вогонь горить ; Ой, у полі єсть криниця : "… там
холодная вода..." ; Козаченьку, куди йдеш? ; Чорна рілля ізорана ; Їде Харко із
Туреччини ; Раз козак у похід вибирався ; А в неділю рано, ще сонце не сходить ; Ой,
то тая доріженька, що веде на Крути ; Розпрощався стрілець зі своєю ріднею ; Під
Києвом, під Крутами ; Ромен жовтий, — цвіт ружовський : (пісня про отаманшу
Марусю (Олександру Соколовську)) ; Гей ви, стрільці січовії : "… раз, два, три..." ;
Там, на горі на Маківці ; Нас питають якого ми роду ; Ми холмщаки : "… ми
молодії..." ; Як калина зацвіла ; На улиці сурма грає ; Їдуть коні сивогриві, копитами
б'ючи ; Повіяв вітер степовий ; Чи то в хмарах гуде ; Мов олень той : "… що
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загнаний в болото..." ; Чорні хмари наступають ; Марширують козаченьки ;
Заспіваймо пісні ; Довго спала Україна ; В криївці нічка холодная : "Сиджу я в лісі
під кущами..." ; Ой, у лісі, на поляні ; За гори сонце заходило ; Світить місяць понад
темним лісом : (марш куреня "Бойків") ; Із гір Карпат несеться гомін волі : (марш
"Сіроманців") ; Завтра в далеку дорогу ; Ми не дамо катувати народу ; Єднайтесь,
брати-галичани ; Через Київ на Вкраїну : "… битий шлях біліє..." ; Гей, повстанці
українські ; Не одна вже хмара : (про бій під Уневом) ; У осінню нічку : "… вітер
свище полем..." ; Там, за зрубом : (Заповіт повстанця) ; Нехай лютує хуртовина ; Гей,
бували хмари : (пісня про "Савура") ; Повстанський стяг : "… наш лопотить..." ;
Ні сліз, ні ридань : "… ні прокльонів..." ; Не хочу я тліти повільно : (про "Ракету") ;
В Чорне море кров Дніпром пливе ; Як хлопці у бій виступали ; Вкраїнська пісне,
загрими! ; В 1939-м році : "Ой, в 1939-м році..." ; Без рідної буди : (марш сотні
"Орлів") ; Гей, готуйте, хлопці, зброю ; Від Сяну і Збруча : "… йде пісня могуча..." ;
Як повіяв буйний вітер ; Тече Кубань аж у лиман ; Слава Вітчизні : "… честь
Україні..." ; Грають сурми, грають ; Буде нам з тобою що згадати ; Зів'ялі квіти
відійшли : "… зморожені вітрами..." ; Ой, як плакала Вкраїна : (пісня про "Орла" —
Якова Гальчевського) ; На Вкраїні сурми грають ; Гей, хлопці : "… в коло станьмо
бадьоро..." ; І шумить, і гуде — то повстанець іде! ; Вже день війни народної. —
Силенко Т. Обріс мохом сірий камінь : "… в полі лежачи..." / сл. Л. Боровиковського ; Пісня про отаманів Соколовських / сл. П. Лісового ; Богуслав понад Россю :
"… і Медвин в боях стугонять..." : (пісня про отамана Зеленого) / сл. М. Щербака ;
Про Северина Наливайка : "Ой, в городі Могилеві..." ; В Закарпатті радість стала :
"… та радість стала, та гей!.." ; Гей, не дивуйте, добрії люди : (пісня про бій під
Мотовилівкою 1918 року). ; Сповнилась міра : "… кров братів..." / сл. П. Карманського ; Ой, то не хмара — московська навала / сл. С. Кандиби ; До повстанців
коханого проводжало дівча / сл. М. Будник ; Козача колискова : "Спи, мій сину, спи,
єдиний..." / сл. В. Косовського ; аранж. для фп. Г. Верети ; Козаки літали у шаленій
січі : (про вереміїв. атамана Івана Савченко-Нагірного) / сл. В. Бойка. — Лісовол В.
Кину пером, лину орлом : "… конем поверну..." ; Наливаймо, браття, кришталеві
чаші / сл. В. Крищенка. — Литвин В. Війська запорозького воїн знаменитий /
сл. Г. Грабянки ; Земле моя : "… всеплодющая мати!.." / сл. І. Франка ; Лиховісна
пітьма понад світ / сл. А. Литвин ; Дніпре мій широкий / сл. Б. Романюка ;
Козацького роду : "… міцного коріння..." / сл. Л. Чижової. — Радавецький Я. Не
тумани з моря, не тумани : (пісня про Сірка Івана) / сл. О. Хеміцького. —
Гайворонський М. Йде Січове військо / сл. УСС ; Їхав стрілець на війноньку /
сл. авт. ; Ми йдемо знову, йдемо в бій ; Ми йдемо в бій / сл. Р. Купчинського. —
Чурай М. Повставали козаченьки довгими рядами / сл. В. Лебедової. —
Ярославенко Я. За Україну : "… з вогнем завзяття..." / сл. М. Вороного ; У Січі, у
Січі : "… гуртуймось, брати..." / сл. В. Лебедової ; Марш Соколів : "Соколи, Соколи,
ставаймо в ряди..." / сл. авт. — Трильовський К. Гей, там на горі Січ іде / сл. авт. —
Лепкий Л. Ми йдемо вперед, над нами віє ; Гей, видно село : "… широке село під
горою..." ; Бо війна війною : "… вісьта, вйо!.." ; Прощаюсь, ангеле, з тобою / сл. авт. ;
Із-за гори високої / сл. В. Лебедової ; Ми — гайдамаки : "… всі ми однакі..." /
сл. О. Маковея. — Купчинський Р. Ой, чого ж ти зажурився, стрільче молодий ; Чи
то грім гримить : "… чи вода шумить?.." : (для дивізії "Галичина") / сл. авт. —
Заставний В. Лєнта за лєнтою : "Вже вечір вечоріє..." / сл. М. Сороколіти. —
Пачовський В. Б'ють литаври гучні : "… ясні сурми гримлять..." / сл. Я. Ярославенка. — Малюца С. Гей, степами : "… темними ярами..." / сл. авт. —
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Болехівський-Боян П. Ми українські революціонери ; Місяць жовтень : "… це вже
осінь..." / сл. авт. — Голяш С. А хто хоче воювати / сл. авт. — Халупа М. Ми
партизани : "… лицарі Вкраїни..." / сл. Ролянда Різака. — Капелюшний Г. Живе
Україна : "… в боях і повстаннях..." / сл. В. Шаяна. — Ревуцький Л. Уперед, хто не
хоче конати / сл. П. Грабовського. — Балема М. Козацькому роду нема переводу :
"Сяяли на сонці шаблі запорожців..." / сл. М. Воньо. — Татарченко Г. Є і нам про
що згадати… / сл. В. Крищенка. — Драч Е. Із полону, з-під Ізмаїлу / сл. авт. ; Б'ють
пороги / сл. Т. Шевченка. — Сухий А. Я Крук — чорний сотник УПА / сл. авт. —
Кийко Б. Козак і смерть : "Зійшов місяць височенько..." / сл. авт. — Чернюк А.
Хтось та й вродиться з нас нещасливо / сл. А. Чернюка. — Списаренко Б. Як
рушали козаченьки : "… в січовий похід. Гей, гей, гей!.." / сл. авт. ; муз оброб.
В. Лісовола ; літ. ред. Т. Силенка. — Литвин М. Вставай, Україно! : "… вставай!.." /
сл. Д. Павличка ; Єдина Україна : "Нехай ніхто не половинить..." / сл. Д. Чередниченка. — Ященко Л. Гей ви, хлопці-орли / сл. авт. — Лютич Ж. Роди славії "Русь
іде!" : "Серед ночі дзвін б'є кволо — розбудив старі племена..." ; Кредо арійця : "
Хмарами хмари вітер ганяє по небу, ген..." ; Меч Орея : "Горкоче грім в ковальні
Бога..." ; Донецьк. Аеропорт : "Димилась довго злітна смуга..." ; Мчать козаки :
"Крізь віки пронеслись козаки, наче у тумані сивім..." / сл. авт. — Горбатюк В.
Жертвеник : "Травою слід заріс до нього..." / сл. О. Олеся ; На хвилях віків : "Не
могили, а чайки степами пливуть..." / сл. О. Орача ; Крути : "Невпинно через ліс і
перегони..." / сл. авт. — Башловка М. Розрита могила : "Світе тихий, краю
милий..." / сл. Т. Шевченка. — Стеценко К. Гей, літа орел, літа сизий /
сл. Т. Шевченка.
53. Пастернак М. М. Грай, моя пісне : вокал.-хор. твори / Мирослав Пастернак ; [муз. ред., авт. передм. М. Попелюк]. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. —
79 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0-9007131-1-7 (у паліт.). — [2016-039 Н].
Зміст: Хорові твори: За рідну землю : "На наші ясні зорі..." / сл. М. Рильського ;
Відкрились тюрми й каземати / сл. Д. Павличка ; Христос ся рождає : "… несеться у
ніч..." ; Під Галичем сивим / сл. І. Драбчука ; Грай, моя пісне : "Досить невільная
думка мовчала..." / сл. Л. Українки ; Навгороді коло броду ; Якби мені, мамо,
намисто ; Світе ясний! Світе тихий! / сл. Т. Шевченка ; Заспівай, козаче : "Пити ще
мед нам із чаші..." ; Звідсіль найкраще видно Україну : "На Говерлу сходим гідно..." /
сл. І. Гаврилович ; Чуєш, синку? : "… на сполох дзвенить..." / сл. Р. Балеми ;
Реквієм : "Брати мої, що впали у двобою..." / сл. А. Малишка ; Вокальні ансамблі,
квартети, тріо, дуети, солоспіви: Під горою червона калина ; Любила дівчина :
"… козака під вусом..." ; Пісенна сповідь : "Б'є в моєму серці джерело пісенне..." /
сл. І. Драбчука ; Колискова : "Спи, дитино, засинай..." / сл. Б. Стельмаха ; Коли
цвітуть серця : "Найдовша ніч короткою була нам..." ; Хризантеми : "То як нам бути
далі, розкажи..." ; Любов ніколи не минає : "Відплакав жовтим листом сад..." ; Божий
дар : "Ніхто не знає, що нас чекає..." : (новий варіант) / сл. Я. Ткачівського ; За карії
оченята ; Ой діброво — темний гаю / сл. Т. Шевченка ; Ой високо сонце /
сл. В. Василашка ; Ой жалю мій, жалю ; Сипле, сипле, сипле сніг ; Отсе тая
стежечка ; Як на вулиці зустрінеш / сл. І. Франка ; Горить моє серце : "… його
запалила..." : (романс) ; Тішся, дитино, поки ще маленька : (романс) / сл. Л. Українки ;
Стань зорею мені : "… на тривожнім путі..." / сл. А. Малишка ; Білі акації будуть
цвісти / сл. В. Сосюри ; Ой майнули білі коні ; Море радості : "Я ії надій будую
човен..." ; Вона прийшла : "… непрохана й неждана..." / сл. В. Симоненка ; Спини
мене, отямся і отям ; Маю день, маю мить, маю вічність : "… собі на остачу..." ;
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Недумано, негадано : (романс) / сл. Л. Костенко ; Мамо, криниченько-казко... /
сл. Б. Томенчука ; Молись, дитино, за Україну / сл. Д. Павличка ; Пароль українських
сердець : "У боротьбі за честь людську і гідність..." / сл. І. Гавриловича.
54. Пастернак М. М. З Україною в серці : вокал.-хор. твори : [для співу в супр.
і без супр.] / Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. —
107 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. — ISMN 979-0-9007064-7-8. — [2016-080 Н].
Зміст: Хорові твори: Вставай, народе! : "… час і пора..." ; Гайовий : "З незапам'ятних часів..." ; Марусині деруни : "Насмажила Марусина..." ; Файна молодичка :
"Чомусь так в житті виходить..." / сл. С. Дасевича ; Час сідлати коней : "… Отамани
по конях..." ; Щоб не згасла : "Помолімлось Богу, щоби жила..." / сл. А. Житкевича ;
Ой Дніпре мій, Дніпре : "… широкий та дужий!.." ; У нашім раї на землі / сл. Т. Шевченка ; Йду до храму : "… з чистою душею..." ; Благословенна путь : "Ідуть люди
пішки до Погоні..." ; Марш авіаторів : "Наше небо таке високе..." / сл. І. Драбчука ;
Октава днів моїх земних : "Перо співає — і цвітуть слова..." / сл. Я. Ткачівського ;
Вокальні ансамблі, квартети, тріо, дуети, солоспіви: З нами Бог : "Ми — молоді! Ми
— мужні!.." / сл. О. Катинського ; Вставай, народе! : "Вставай, народе, — час і
пора..." ; Бути чи не бути : "… істина одна..." ; Лебедина соната : "Згасає день, — у
парку тиша..." ; Благословенна мати : "Летіли в небі зоряні лелеки..." ; Зоряна :
"Стрів я дівчину Зоряну..." ; Люба-Любонька : "Люба, Люба, Любонька..." / сл. С. Дасевича ; Орися ж ти, моя ниво ; Вітер з гаєм розмовляє ; Косар : "Понад поле іде..." ;
Минають дні ; Ой люлі, люлі, моя дитино ; У гаю, гаю : "… вітру немає..." ; Чи ми ще
зійдемося знову? ; Не тополю високую / сл. Т. Шевченка ; Пречиста діво : "… серце
моє б'ється..." ; Господня любов : "Господи, навчи мене любити..." ; Священне
джерело : "Б'є з-під гори священне джерело..." / сл. І. Драбчука ; Чистий колір весни ;
Якби почув : "… не покидай мене..." ; Цвіт калини : "Калинове щастя, бо доленька
спільна..." ; Осіннє щастя : "Повінчайся зі мною, осене..." / сл. Я. Ткачівського ; Білі
конвалії : "Весна, що спала під снігами..." ; Береги : "Пливе човен по воді..." ; Молодий туман : "То не мій туман..." ; У дружини іменини : "Гарний день. У тебе —
іменини..." ; З уродинами, дідусю ; Новорічні заметілі : "Завертівся сніг лапатий..." ;
Дримбарі : "Там, де коні воду пили..." ; У моєї осені : "… трави ще не скошені..." /
сл. А. Житкевича.
55. Тороповський М. М. Сім нот у серпанковім надвечір'ї : хори, анс., пісніроманси в супр. фп. / Микола Тороповський. — Львів : Сполом, 2014. — 107 с. : іл.,
портр. ; 30 см. — У кн. також ст. про композитора і його творчість. — ISBN 978-966665-981-4. — [2016-134 Н].
Зміст: Пісня про Україну : "Над тобою віки пропливали..." ; Зоряна колискова :
"Синії зорі світять в віконце..." ; Пісня про рідну землю : "Про тебе співають..." ;
З походу : "Б'ють копитами стомлені коні..." ; Марш сталевих "Соколів" : "Лиш
постануть чорні сили..." ; Балада про солдата : "Тривожні заграви далеких зірниць..." ;
Цвіт жоржини : "Облітає цвіт жоржини..." ; Дума про долю : "Україно моя..." ; Білі
суцвіття : "Яблуні, яблуні білі..." ; Опівнічна баркарола : "Мріють осінні тумани..." ;
Я тебе знайду : "Знов дожі обмили..." ; Львівські ночі : "Тихі та зоряні ночі..." ;
Відлетять журавлі : "Не забудь чарівливих пісень..." ; Спомин : "Коли ми з тобою
прощались..." ; Снігова королева : "Який же біль, яка у серці ніжність..." ; Журавлина
печаль : "Журавлі відлітають в ірій..." ; Відлітають уже матіоли ; Сива любов : "Коли
стрічаються двоє..." ; Оксанчина колискова : "Сплять зайчата і кити..." ; Сонячний
зайчик : "У променях сонця..." ; Весняний реквієм : "Знов дзвенить в садах роса..." ;
Освідчення : "Степом іду чи дібровою...".
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2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
56. Вокально-хорова робота з дітьми на матеріалі вправ-розспівок : [навч.метод. посіб. / авт.-упоряд.] Зеленецька І. О. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц.
обл.) : Абетка, 2016. — 139 с. : портр. ; 30 см. — (Музика). — Бібліогр.: с. 137—138
(59 назв). — ISBN 978-966-682-385-7. — [2016-149 Н].

2.7 Збірники творів для дитячого співу.
Шкільні хори. Пісні для дітей
57. Веселковий спів : твори для хору мол. кл. / [упоряд.] В. В. Шелабокова. —
Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2016. — 47 с. ; 29 см. — Текст укр., рос., англ. —
ISBN 978-966-10-3825-6. — [2016-048 Н].
Зміст: Українські народні пісні: Два півники / оброб. Л. Ревуцького ; Журавель : "Занадився журавель, журавель..." / оброб. С. Благообразова ; Іде, іде дід, дід /
оброб. В. Шелабокової ; Ой, весна, весняночка : "Ой, весна, весна, тай весняночка..." / оброб. І. Сивохіної ; Sleep, baby, sleep : англ. нар. пісня / оброб. В. Спіряєва. — Горова Л. Дитячі мрії : "Знову мрія проросла із дитячого чола..." ; Божий син
народився / сл. авт. — Фільц Б. Під Новий рік : "На галявину у лісі..." ; Вийшли
дітоньки на луг / сл. Т. Савчинської ; Танок сорок : "На галяві під сосоною..." /
сл. В. Лучука. — Зарицкая Е. Рождественская песня : "Зажигает вечер праздничные
свечи..." / сл. И. Шевчука. — Синенко В. Лунный кораблик : "Звёздные ходики
тикать устали..."/ П. Синявского. — Птушкин В. Добрые сны : "За окном рождается
восход..." / сл. А. Филатова. — Хромушин О. Раз, два, радуга! : "С конопатым
солнышком..." / сл. В. Семернина. — Журбин А. Золотой колокольчик : "Если смех
не звучит..." : из м/ф "Золотые колокольчики" / сл. Е. Голубева. — Матвеев М. Как
лечили бегемота : "Лечили бегемота..." / сл. Е. Руженцева. — Струве Г. Красавица
Аленушка : "… идет навстречу нам..." / сл. В. Татаринова ; Вот тогда ты пожалеешь,
Кулакова! : "Вот стану взрослым парнем и буду я пожарным..." / сл. Ф. Лаубе. —
Моцарт В. А. Детские игры : "Мы дети, мы в радости светлой живем..." / рус. текст
А. Ефременкова.
58. Веселковий спів : твори для хору серед. кл. / [упоряд.] В. В. Шелабокова.
— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2016. — 44 с. ; 29 см. — Текст укр., рос., англ.,
латин. — ISBN 978-966-10-3824-9. — [2016-049 Н].
Зміст: Українські народні пісні: Іди, іди, дощику / оброб. Є. Бондар ; Прийшла
кума до кумоньки / оброб. В. Шелабокової. — Кириліна І. Співають діти : "Високу
ноту взяв тендітний голосок..." / сл. Л. Гнатюка. — Бойко Р. Утро : "Задремали
звёзды золотые..." / сл. С. Есенина. — Кімнатна Н. Вечір : "Попід тином ходить
вечір..."/ сл. Л. Попчук. — Леонтович М. Алілуя : з літургії св. Іоанна Златоустого.
— Бортнянський Д. Многая літа / аранж. Н. Корсунової. — Славкин М. Цап, цап,
цап : "Четыре длинных цапли..." / сл. В. Орлова. — Баневич С. Лети, лети,
воздушный змей! : "Летать, летать все дети на земле мечтают..." : из спектакля
"Земля детей" / сл. Т. Калининой. — Fisher M., Godwin J., Shaw L. When you're
smiling = (Коли ти посміхаешся). — Брамс Й. Wiegenlied = (Колискова) : "Guten
Abend, gut Nacht..." / сл. Г. Шерера. — Моцарт В. А. Ave Verum / перекл. для дит.
хора Г. Гирля. — Шуберт Ф. Sanctus. — Шуман Р. Осення песня : "Давно ли взор
ласкала густая зелень крон?.." / сл. С. Мальмана.
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59. Давискиба Н. А. Світлячок : пісенник для дітей мол. та серед. шк. віку :
[для голосу з букв.-цифр. познач. партії супр. / поет] Тетяна Стасюк ; [муз.]
Н. Давискиба. — Вінниця : Нілан, 2015. — 27 с. : іл., портр. ; 21 см. — ISBN 978-966924-115-3. — [2016-098 Н].
Зміст: Колискова : "Місячний промінчик..." ; Зайчик : "В мене іграшок багато..." ;
Світлячок : "… веселий жив..." ; Україночка : "Ой, я дівчинка маленька — шестиліточка..." ; Мрія : "Край Дитинства радісний, дзвінкий..." ; Сонячний дощик :
"Дощик, дощик..." ; Школа : "Разом з мамою і татом..." ; Хочеш знать? : "… як
сонце..." ; Росинка-намистинка : "Срібляста росинка..." ; Журавлик : "Журавлику,
журавлик...".
60. Дацко М. Блаженні : [цикл солоспівів для дітей у супр. фп.] / муз. Мирона
Дацка ; вірші о. Василя Мендруня, ЧСВВ. — Жовква (Львів. обл.) : Місіонер, 2016.
— 57, [1] с. ; 29 см. — ISMN 979-0-707517-15-4. — [2016-148 Н].
Зміст: Блаженний Миколай : (Чарнецький) : "Ти народився у селі..." ;
Блаженний Теодор : (Ромжа) : "Срібна земля — Закарпаття..." ; Блаженні Григорій,
Іван, Симеон : (Хомишин, Слезюк, Лукач) : "Владики Франківські... Їх троє..." ;
Блаженні Олімпія і Лаврентія : (Біда і Гарасимів) : "Йосифітки щирі і пісенні..." ;
Блаженна Тарсикія : (Мацьків) : "Причастя душу покріпляло..." ; Блаженний Павло :
(Гойдич) : "В Руських Пеклянах побачив він світ..." ; Блаженний Зиновій :
(Ковалик) : "Хай наша пам'ять, і ясна, і строга..." ; Блаженний Микита : (Будка) :
"Священомученик Микита..." ; Блаженний Леонід : (Фйодоров) : "Як виростав у
Петербурзі..." ; Блаженні Северіян, Яким, Віталій : (Бараник, Сеньківський, Байрак) :
"Северіян, Яким, Віталій..." ; Блаженний Климентій : (Шептицький) : "Він радо став
отцем-студитом..." ; Блаженний Йосафат : (Коциловський) : "Військова служба, дні
любимі..." ; Блаженний Василій : (Величковський) : "В п'ятнадцять років гімназист.." ; Блаженний Микола : (Цегельський) : "Вчився легко і блискуче..." ; Блаженний Еміліян : (Ковач) : "Голосив він боже слово..." ; Блаженний Петро : (Вергун) :
"Ще до війни душпастир йде..." ; Блаженні Микола і Володимир : (Конрад і
Прийма) : "Отець Микола — це людина вчена..." ; Блаженний Андрій : (Іщак) :
"Миколаїв, Стрий і Львів..." ; Блаженна Йосафата : (Гордашевська) : "Церква божа
величава..." ; Блаженний Роман : (Лиско) : "Священиком ти мріяв стати..." ; Блаженний Григорій : (Лакота) : "Владика Григорій Лакота..." ; Блаженний Олексій : (Зарицький) : "Молитву, слова чистоту..." ; Блаженний Іван : (Зятик) : "Слухняним
вийшов, здібним хлопцем...".
61. Каспрук І. М. Любій малечі : (співаник для дітей) : [для голосу з букв.цифр. познач. партії супр.] / Ірина Каспрук. — Львів : Растр-7, 2016. — 23 с. : іл. ;
21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7359-23-3. — [2016-023 Н].
Зміст: Колискова : "Люлі, люлі, мій синочку..." / сл. нар. ; Писанка : "Розмалюю
писанку, розмалюю..." / сл. Д. Чередниченка ; Корольові парасольки : "Плаче небо:
кап, кап, кап..." ; Біля кого найтепліше? : "Біля сонця шепче поле..." / сл. М. Людкевич ; Ніченька іде : "Гой-да, гой-да-гой, ніченька іде..." / сл. В. Іванишина ;
Колиска : "Колисала Божа мати хлопчика в подолі..." ; Канікули : "Не застелю ліжка..." /
сл. І. Калинця ; Зеленись, травиченько : "Світить ясне сонечко..." / сл. І. Шевчук ;
Лісова пісенька : "Хороше зозулі..." / сл. С. Єремєєва ; Пісенька метелика : "Ой, як
же гарно! Скільки світла!.." : (з "Весняної казочки") / сл. Н. Забіли.
62. Качан В. Д. Срібні дзвіночки : пісенник для дітей дошк. та мол. шк. віку :
[для голосу з букв.-цифр. познач. партії супр. / слова] Ольга Качан ; [муз.] Василь
Качан. — Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. — 46 с. : іл. ; 20 см. — 1 000 пр. —
ISBN 978-966-07-1453-3. — [2016-026 Н].
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Зміст: Козачата : "… славні, дужі хлопці..." ; Містечко над Збручем : "Не
стихає у садочку..." ; Ми — веселі барвінчата : "У садочок поспішаєм..." ; Рідний
край : "Який чудесний рідний край!.." ; Горішки : "Щедра осінь владарює..." ;
Чарівниця-зимонька : "Морозенко у дворі..." ; Біла зима : "Сипле, сипле сніжок..." ;
Вчуся у синички : "Снігом замело діброви..." ; Красуню лісу не рубай ; Новорічне
свято : "Завітала вже зима..." ; Святий Миколаю ; На Святвечір : "Заховалось
сонце..." ; В нічку тихеньку ; З Різдвом христовим : "Дзвінку колядку..." ; Зірка ясно
засвітила ; Ой мете, мете сніжок ; Йде Меланка з хати в хату : "Біла-біла
скатертина..." ; Офіра Ісусові : "Ой чом та стаєнка..." : (колядка) ; Весна-красуня :
"Сонечко ясніш сія..." ; Чарівне слово : "Не забуваю я ніколи..." ; Здалось мені :
"… що під вікном..." ; Happy birthday, my mother! ; З днем народження! : "Наша
дружна вся сім'я..." ; Стрічай, матусю, ювілей : "Вдягай вишиванку яскраву..." :
Полечка ; Щось надумав котик.
63. Кириліна І. Я. Вінок з барвінку : пісні для дітей : [для співу в супр. фп.] /
Ірина Кириліна. — Київ : Муз. Україна, 2016. — 124, [2] с. : портр. ; 30 см. —
Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за
програмою "Українська книга" 2016 р. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8259-63-4
(у паліт.). — [2016-112 Н].
Зміст: В лісі є зелена хата ; Не такий апельсин : "У рябого кошеняти..." ; Не
будь козою : "Іде коза, стоїть лоза..." ; Засмутилось кошеня ; Бичок та їжачок : "По
дорозі біг бичок..." / сл. П. Воронька ; Пісенька : "У дворі, де клен дріма, клен
дріма..." / сл. О. Скомаровського ; Зелене слоненя : "На острові Ламемба..." ; Про
сіамського кота : "Принесла додому мама..." / сл. О. Вратарьова ; Вчений кіт :
"Малесенький мій котик..." ; Я малюю море : "Є у мене друг великий, щирий..." ; Дім
під дахом блакитним : "Ніби дах, над нами небо..." ; Я співав від душі : "Я виспівую
усюди..." ; Хто кого боїться : "Скажіть мені скоріше..." ; Загадковий дивний коник ;
Залишили одного : "Я приліг калачиком..." ; Тихий учень : "Що ти в школі
наробив?.." / сл. В. Орлова ; Розгнівилась на літо зима / сл. Н. Кулик ; Улюблена
іграшка : "Ой була в мене конячка..." / сл. В. Войцехівського ; Сумна пісенька : "Не
знає жирафик жовтенький..." / сл. В. Кухалашвілі ; Улюблені справи : "У кожного
змалку є свої справи..." / сл. Дж. Родарі ; Із чого зроблені сни? : "Чи любите ви
веселії сни?.." / сл. О. Дриза ; Від журавлів до журавлів : "Я іду в зачаруванні..." /
сл. О. Ющенка ; Вінок з барвінку : "Ще під снігом зеленіє..." ; Теорема Піфагора :
"Я просила вас учора..." / сл. К. Пасічної ; Два баранці : "Два маленькі баранці..." /
сл. Г. Чубач ; У село : "Хто у місті родився й живе..." ; Залишили одного ; Тихий
учень / сл. Р. Лоцман ; Гарний вартовий : "Я під вишнею сиджу..." ; Секрет : "На
кухні ховаються сотні секретів..." / сл. П. Синявського ; Гімн живій природі :
"Ображене звірятко не може відповісти..." / сл. І. Кириліної ; Не погасне сонце :
"Сонечко-світило, усміхнися мило..." / сл. В. Кудрявцева ; А чому? : "… так сонце
світить!.." / сл. М. Куруца ; Я пасу гусяток : "… аж цілий десяток..." / сл. Л. Татаренка ; Співають діти : "Високу ноту взяв тендітний голосок..." / сл. Л. Гнатюк ;
Невихований песик : "Топік — песик дуже любий..."/ сл. З Бичкової ; Нявкаломурнявкало / сл. М. Яснова ; Світе мій : "Ясний день віщує ранок..." / сл. В. Музиченка ; Яблуневі зливи : "Літо ворожило срібним павутинням..." / сл. О. Смика ;
Усміхнись! : "… коли втома підступає з пітьми..." / сл. М. Сингаївського.
64. Когуч Н. М. (1940—2001). Тут, де ми живемо : (збірник дитячих творів).
В чужому пір'ї : (дитяча опера за одноймен. п'єсою М. Підгірянки) / Наталія Когуч ;
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упоряд. І. Танчак. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. — 56, [1] с. : портр. ; 30 см.
— Вид. коштом Програми інформ.-просвітн. забезп. Тлумаччини на 2016 р. —
500 пр. — ISBN 978-966-428-451-3. — [2016-087 Н].
Когуч Н. Виший мені, мамо : "… гарну сорочку..." ; Колискова : "Спить зозулька у лісочку..." ; Свято Миколая : "Скоро в наш рідненький край..." / сл. А. Коха ;
Вітер-розгуляй : "Сонце весело моргає..." / сл. Г. Солониної ; Гила-гила, гуси :
"В небі хмари білі, як в бабусі гуси..." / сл. С. Підгірного ; Колисанка : "Ой, люлі,
синку, люлі..." ; Колискова : "Сонечко, божа дитинка..." ; Тут ми живемо ; Що я
люблю : "Люблю я маму, люблю вітця…" ; Зозуля : "Край лісу, на полянці..." ; Казка
про діда Мороза і бабу Завірюху : "У лісі, у пралісі..." ; Колядка : "Ой село, село..." ;
Наш привіт батькові Тарасові : "В твої, батьку, роковини..." ; Пробудження : "Снилось
мені ясне сонце…" / сл. М. Підгірянки ; Ми дітвора українська / сл. Б. Дана ; Рідній
матусі : "Скільки в мамі сонця…" / сл. С. Касінчука ; Український краю : "Богом
дарований..." ; Весняна краса : "… голубить небеса..." / сл. Л. Гавриліва ; Березнева
карусель : "Весно, весно, злоторибко..." / сл. Б. Радиш ; Грає кіт на мандоліні ; За
вікном стоїть бабуся ; Йшли вітри : "… за три гори..." / сл. В. Ладижця ; Жайворонок : "Літо — як божа ласка..." / сл. М. Генсіцького ; Журавлик : "Осіннього
ранку журавлик летів..." / сл. С. Жупаника ; Заспівай мені, мамо : "Заспівай, матусю,
заспівай мені..." / сл. М. Гринюк.
65. Лисів Л. М. Гуцульська співаночка : [зб. муз. репертуару, сценарії свят та
дозвіль для дітей дошк. віку] / Лисів Лілія Маркіянівна ; Упр. освіти і науки виконав.
ком. Івано-Франків. міськради, Інформ.-метод. центр, Дошк. навч. закл. № 15 "Гуцулочка". — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. — 91 с. ; 30 см. — На обкл.
авт. не зазначено. — 100 пр. — ISBN 978-966-286-040-5. — [2016-078 Н].
66. Марченко В. В. Моя Україна : зб. патріот. пісень для дітей та молоді : (для
голосу в супр. фп.) / [муз.] Валерій Марченко ; [слова] М. Островський. — Рівне :
О. Зень, 2016. — 48 с., [2] арк. іл. : портр. ; 25 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-601158-3. — [2016-142 Н].
Зміст: Марченко В. Моя Україна : "Музика сонця бринить понад світом..." ;
Сива чайка : "Рання осінь жовтокрила..." ; Син з АТО повернувся : "Серце матері
знало, що з АТО повернувся..." ; Пісня козачки : "Вишиваю я сорочку..." ; Юні
козаки : "Слава наша лине і живе в серцях..." ; Веселий котик : "В мене звірі є
казкові..." ; Чарівна зима : "Неповторне свято..." ; Життєрадісний друг : "В мене друг
крилатий..." ; Побратими УПА : "Аж за обрій кругом розлилась пшениця..." ; Чорночубий козак / сл. М. Островського.
67. Мезенина И. В. И было чудо на земле : песни для дет. хора, анс. без
сопровожд. / Ирина Мезенина. — Вінниця : Розвиток, 2016. — 27 с. ; 30 см. —
100 экз. — ISMN 979-0-707531-02-0. — [2016-081 Н].
Содерж.: И было чудо на земле / сл. Г. Галиной ; Хочу, чтоб наступило
Рождество ; Покрова на Нерли : "Склонимся пред священной красотой..." /
сл. А. Логвинова ; Звезда Вифлеема : "Над уснувшим Вифлеемом..." / сл. Е. Россицкого ; Далекий друг ; Святой Николай : "Святой угодник божий Николай..." /
сл. Н. Карташовой ; Снежинка и бог : "Возьми меня на свои ладони..." ; Научи меня,
господи ; Жаворонки : "Румяные птицы весны..." : (о 40 севастийских мучениках) ;
Сердце : "Вночи про сердце не забудь..." ; Преображение : "Бессильно воображение
осмыслить..." ; Постимся постом приятным ; 1-я седмица великого поста : "В тонкорунной прозрачности дней..." / сл. Селафиила ; Хлебушек с небушка ; Запоют
акафист соловьи ; Воскресение Христово : "Вижу ели и березки..." / сл. неизв. авт. ;
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Три странника / сл. Л. Глуховой ; Отблески света родного / сл. Р. Матюшина ;
Святые Вера, Надежда, Любовь : "Иду я с иконой из храма..." / сл. А. Савина ;
Любите / сл. М. Онищенко ; Слава! / сл. А. Солодовникова ; Христос воскрес! /
сл. О. Осипова ; Заступнице усердная : тропарь.
68. Облещук М. Й. Ой, не плавай, лебедоньку : зб. дит. пісень : [для дит.
хору] / Михайло Облещук. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2016. — 47 с. ;
20 см. — ISMN 979-0-707534-02-1. — [2016-003 Н].
Зміст: До побачення, школо! : "Згадаєм школу ще не раз..." ; Зелена веснонька :
"… пишно йде, пишно йде..." ; Співаночки мої : "… любі..." / сл. М. Підгірянки ;
Рідна мова в рідній школі ; О слово рідне! : "О слово, о слово рідне! Орле скутий!.." /
сл. О. Олеся ; Солодка земля : "Люблю я край наш дорогий..." / сл. В. Коломійця ;
В цирку : "У нашого Іваночка..." ; Наймиліша в світі : "Мамо моя..." ; Український
гопачок ; Засіяла ялинонька ; Жабка-рябка : "Захотіла жабка-рябка..." ; Пісенька про
кротика : "Подружився кротик Юлик..." ; Весна прийшла : "Веснонька проснулась
рано, ранесенько..." ; Ой на дворі метелиця ; Рачки-неборачки : "Біля млина у
ставочку..." ; У їжака іменини : "У їжачка Тома сьогодні іменини..." / сл. авт. ; Хто
цей козаченько? : "Шабелька при боці, погляди ясні..." / сл. Н. Гуменюк ; Хто це
ходить по росі? / сл. О. Палійчука ; Чи є в світі що світліше? / сл. І. Блажкевич ; Діти
вкраїнські, вставаймо в ряди : "Гей, діти вкраїнські, вставаймо в ряди..." /
сл. Б. Ігорківа ; Спасибі вам, вчителько мила : "Вже на ваші коси паморозь лягла..." /
сл. Л. Мілевич ; Марширують України сини : "Попід гору доріженька веде..." /
сл. Я. Зіркового ; Останній бій : "Донині плаче, плаче Україна..." / сл. В. Залізного ;
Царю небесний / авт. сл. не указано ; Веселкова осінь : "Осінь, осінь стежкою
блукала..." / сл. Т. Цибульської ; Дзвіночок кличе у садочок : "Як то чудно дзвінок
грає..." / сл. Д. Гузик ; Ой, у лісі, у діброві / сл. Ю. Шкрумеляка ; Ой, не плавай,
лебедоньку ; Летить галка через балку : "… літаючи кряче..." ; Гомоніла Україна :
"… довго гомоніла..." / сл. Т. Шевченка ; Чого шумиш, дібровонько : "Зеленая
дібровонько..." / сл. нар. ; У любистку-зіллі коси мила : "Як чесала мама мені
коси..." / сл. Р. Обшарської ; Українські діти : "Ми є діти українські..." ; Там у полі :
"… на роздолі..." / сл. Б. Дана.
69. Пастернак М. М. Котилася писанка : зб. пісень для дітей дошк. і мол. шк.
віку на вірші Богдана Стельмаха : [для голосу з букв.-цифр. познач. партії супр.] /
Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. — 41, [2] с. : іл., портр. ;
21 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007131-0-0. — [2016-022 Н].
Зміст: Танець писанок : "Завесніло все навколо!.." ; Вчись лічити : "В синім
небі, в срібній зграї..." ; Городниця : "Є зернятка огірків..." ; Бджілка : "Брень та
брень!.." ; Джміль : "З кольорових квітучих піль..." ; Пасіка : "У садок з подвір'я..." ;
Шпак : "Козаче-шпаче..." ; Квочка : "На подвір'ї ходять кури..." ; Метелик : "Біла
цятка, синя цятка..." ; Хто найкращий : "Пан аптекар попід лави..." ; Ранкова пісня :
"Ку-ку-рі-ку!.." ; Малинові дні : "Залетіли сороки..." ; Сліпий дощ : "Трусить хмара
над водою..." ; Веселка : "Під сонцем в небі..." ; Горохова хатка : "На веселій
грядці..." ; Котигорошко : "Ох торох! Ох торох!.." ; Півень-співень ; Як звати літо? :
"Там он ти..." ; Сад : "Осене, осене..." ; Осінні застороги : "В батька-бузька вчились
діти..." ; Шипшина : "Шипшино, шипшино..." ; Є на світі : "… п'ять лісів..." ; На
гойдалці : "Бачу повні криниці..." ; Вітерець : "Я — веселий вітерець..." ; Вареники
варилися ; Колискова : "Спи, дитино, засипай..." ; Ковзанка : "… на площі Ринок..." ;
Україна : "Татко каже: "Ідеально..." ; Ластівки : "Попід місяцем-зірками..." ; Котилася
писанка : "… з маминої пісні..." / сл. Б. Стельмаха.
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70. Раховська Т. В. Співочі намистинки : пісні із репертуару анс. "Намисто" /
аранж. Т. Раховської ; Ужгород. район. будинок культури. — Ужгород : Карпати,
2015. — 30 с. : іл. ; 29 см. — 10-річчю дит. вокал. студії "Намисто" присвяч. —
200 пр. — ISBN 978-966-671-414-8. — [2016-011 Н].
Зміст: Духовні пісні: Боже, я молю за Україну : "Моя молитва нехай лине..." ;
Мати, яка все розуміє : "Була тиха і гарна, як весна..." ; Укр. нар. пісні: Зацвіла в
долині червона калина / сл. Т. Шевченка ; А то була зірничка : "Що так ясно в небі
стало..." ; Ой на горі лен зелений : "… а жито в долині..." ; Капусточку сіють ; Снило
ми ся ясне сонце : "… що в хаті світило..." ; Вдячіть ті хцем, мама : (словацька). —
Раховські Т. і С. Богородице-краса ; Як на свято Миколая... ; Мамина стежина : "На
стежину, що веде від дому..." ; Діти : "… ми просто — діти..." / сл. авт. ; Сонечкокотик : "Хто розбудив на світанку мене?.." ; У Карпати : "Тук, тук, тук, тук..." /
сл. О. Тимофієвої ; Нарциси : "Розкажу легенду давню вам, малята..." ; Весняний
рай : "Знов награло небо фарбами весни — ділі, ділі, ділі, день!.." / сл. М. Салай-Пак.
— Раховська Т. І досі сниться... / сл. Т. Шевченка ; Великдень : "Ще в північ дзвони
задзвонили..." / сл. Г. Томенюк ; Дружба : "Ми прийшли у перший клас..." /
сл. Г. Томенюк і Є. Белей ; Калинонька : "Віють вітри на Вкраїні..." / сл. авт. ;
Хоробрі горобці : "Хвалилися горобці..." ; Пади, пади, дощику! / сл. О. Тимофієвої.
71. Столітній трамвай-чарівник : пісеньки для дітей : (для голосу без супр.) /
Марія Людкевич. — Львів : Сполом, 2015. — 39 с. : іл., портр. ; 22 см. — ISBN 978966-919-055-0. — [2016-118 Н].
Зміст: Герега Т. Левеня із міста Лева. — Дікшин В. Левеня із міста Лева. —
Сав'як Л. Різдвяна пісенька : "Вже прийшли зимові свята...". — Білецька О.
Різдвяна пісенька. — Житкевич А. Веселий трамвай : "Я — веселий трамвай...". —
Каспрук І. Кольорові парасольки : "Плаче небо: кап-кап-кап..." ; Біля кого
найтепліше? : "— Біля сонця, — шепче поле...". — Сойко М. Ми йдемо в театр
дитячий : "Ой, чия то внучка...". — Кривко М. Мамині цьомки : "Хто найбільше
любить маму..." ; Чарівний дзвін : "Я точно знаю, що то був він..." ; Хто вдягає
капелюх? ; Зайчик-загадайчик : "Скаче зайчик-загадайчик через ліс...". — Петросян С.
Мамині цьомки : "Хто найбільше любить маму...". — Білозір І. Біля кого найтепліше? : "— Біля сонця, — шепче поле...". — Козак С. Біля кого найтепліше? : "—
Біля сонця, — шепче поле...". — Возняк Л. Прилетіла пташка додому ; Три дощики :
"Малюю круглий дощик...". — Школик В. Хто вдягає капелюх? ; Квітковий бал :
"Рожевії тюльпани...". — Манзюкова В. Чарівні речі : " Я — Іванко-чарівник..." ; На
веселій каруселі. — Гадзало Г. Колисанка від місяця : "Тс-с! Затих у листі вітер..." /
аранж. С. Вижанової. — Маркітан В. Молитва : "Пречистая діво Маріє..." ; Нині,
вчора, завтра : "Нині зварило вечерю...". — Удимович М. Маркіянове поле /
сл. М. Людкевич.
72. Українські народні колядки та щедрівки для дитячого хору a cappella в
обробці Олександра Яковчука / [текст, передм., с. 5—24, О. Яковчук ; муз. ред.
Н. Яковчук]. — Київ : Фоліант, 2015. — 191 с. : іл. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк.
прим. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007128-0-6. — [2016-061 Н].
Зміст: У Вифлеємі ; Василева мати ; Всі язици ; Коза : "Го-го-го, коза..." ; Ой
дай боже ; Ішла звізда ; На дворі чорна хмара ; На Йорданській річці ; Ой на річці, на
Йордані ; Ой прала Анна ; Ой стала нам ся ; Ой у місті ; Ой у тебе, дядьку ;
Прилетіла ластівочка ; Розуйгралися буйні вітрові ; Скінія златая ; Радуйтеся
пастирі ; Там є в Єрусалимі ; Ходила пава ; Хрещається бог Ісус ; Що то є за звізда ;
Щедра, щедра ; Наша Маланка ; Роди, боже, жито ; Я маленький хлопчик ; Новая
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радість ; Нова радість стала ; Що ясна зоря ; Спи, Ісусе, спи : (колискова) ; Ой у полі,
полі ; Ясна зоря засвітила ; Богородице діво ; Во Вифлеємі сталася новина ; По
всьому світу ; Там у Вифлеємі сталася новина ; Нині в нас новина ; Добрий вечір
всім нам ; На різдвяні свята ; Єсть радість велика ; Ой дивнеє народження ; Дивнеє
народження божого сина ; Три славні царі : На Різдво Христове ; Стала нам ся днесь
новина ; Пасли вівці пастирі ; Ой на Йордані тиха вода ; Там на річці, на Йордані ;
Ой дівчино красна ; Щедрик-бедрик : "Послала нас мати в село щедрувати..." ;
В нашого хозяйна ; Ішов господь дорогою ; Кізочка : "Хочемо вам розповісти..." ; Ой
дай боже святок діждати ; Ой рано-рано ; Чи вдома, вдома пані бабуня ; Пасла
дівчина чотири воли.
73. Ульянова В. С. Дитинство моє : зб. дит. пісень в оброб. С. Школьнік /
В. Ульянова ; М-во освіти і науки України, Департамент науки і освіти Харків.
облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. —
Харків : Панов А. М., 2016. — 38 с. ; 30 см. — Текст укр., рос. — 100 пр. —
ISBN 978-617-7474-08-0. — [2016-126 Н].
Зміст: Осінь ; Под Новый год : "… как в сказке..." ; Зимний гость : "А мы
весной его не встретим..." ; Песенка Лени : "Там, где надо и не надо..." ; Песенка
Болтовни : "Тары бары, тары бары..." ; О Рыцаре : "Посмотрите, друзья, в зеркала..." ;
Дедушка : "У меня есть бабушка очень молодая..." ; Прощание с букварем : "Первоклассников сегодня..." ; Мороженое : "Осторожно! Осторожно!.." ; Песня о мамочке :
"Пусть сегодня будет праздник для тебя..." ; Алые паруса : "Улечу я в страну
мечты..." ; Из чего весь мир состоит ; Весенняя песенка : "По зеленым листьям дождь
стучит..." / сл. авт. ; обраб. С. Школьник.
74. Фільц Б.-М. М. В твоїй душі багатство : одноголосі та двоголосі твори для
дит. хор. колективів : [з супр. фп.] / Богдана-Марія Фільц ; упоряд. Хлєбнікова Л. О.
— Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2016. — 84 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0707534-09-0. — [2016-077 Н].
Зміст: Одноголосні хори: Твоє богатство : "Залиш куточок..." ; Тарасик ;
Жменька сонця : "Я наберу сонця в жменю..." / сл. Й. Фиштика ; Дзвенять дзвінки :
"… по всій Вкраїні..." / сл. Ф. Малицького ; На зеленому горбочку / сл. Л. Українки ;
Хиталочка-гойдалочка / сл. Т. Коломієць ; Вийшли дітоньки на луг ; Під Новий рік :
"На галявину у лісі..." / сл. Т. Савчинської-Латик ; Маленький пастушок : "Жене
гусей маленький хлопчик..." / сл. О. Олеся ; Золоте весельце : "Гайнули в луг
сестрички..." / сл. О. Маландія ; Кролику пухнастий / сл. А. Пашка ; Двуголосні хори:
Облітав журавель / сл. П. Воронька ; Сонце, хлопчик і обруч : "Біжить хлопчик,
білий чубчик, мов курча..." / сл. Д. Павличка ; Жук-жученко ; Чорногуз : "Йшов
лукою чорногуз..." ; На галяві під сосною / сл. В. Лучука ; Коли я хочу, щоб мене
любили / сл. Г. Сковороди ; Скоро сонечко пригріє ; Дощик : "Кап, кап, кап, кап, кап,
кап, кап, кап!.." ; Два хлопчики : "… на ставочку..." / сл. О. Олеся ; Люблю весну :
"… та хто її не любить..." / сл. В. Сосюри ; Білочка восени : "На гілячках, на
тоненьких..." / сл. Л. Костенко ; Стоїть смерічка на горі / сл. Д. Павличка ; Під
віконцями на сонці / сл. Н. Забіли ; Колискова : "У зірчастій..." / сл. С. Жупанина ;
Весняні сценки : (хор. цикл на вірші Ліни Костенко): 1. Чекайте квітами. Весна :
"Вночі за вовчими ярами..." ; 2. Вербові стежки : "Біля яру, біля стежки..." ;
3. Польові дзвіночки : "Піднімає джміль фіранку..." ; 4. Берізки по коліна у воді :
"Переярками та узлісками..." ; 5. Бабуся-Ягуся : "Сьогодні ця паличка буде
чарівна..." / сл. Л. Костенко.
75. Фільц Б. М. Натхненна музикою та поезією : багатоголосі твори для дит.
хор. колективів : [для хору в супр. фп. і без супр.] / Богдана-Марія Фільц ; упоряд.
Хлєбнікова Л. О. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2016. — 99 с. : портр. ; 29 см. —
ISMN 979-0-707534-10-6. — [2016-055 Н].
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Зміст: Любіть Україну : "… як сонце любіть..." ; Як не любить той край /
сл. В. Сосюри ; Любимо землю свою : "Квітне-радіє земля..." ; Пісня для ненечки :
"Знову ясне сонце, сонце наді мною..." ; Жива криниця : "У полі при долині..." /
сл. М. Сингаївського ; Для тебе, Україно : "Піднявши плечі..." / сл. Й. Фиштика ;
Зацвіла в долині червона калина / сл. Т. Шевченка ; Наша мати-пшениченька : "Сонце
гріє, вітер віє, а вода тече..." ; В сосновім лісі : "… дичка зацвіла..." / сл. Д. Павличка ; Вишеньки-черешеньки : "Поблискують черешеньки..." / сл. Л. Українки ; На
високій полонині ; Гуцулик : "Я малий собі гуцулик..." ; На полонині, на верхівці ;
Веснянка : "Травонько, травонько, зеленись..." / сл. В. Ладижця ; Білі гуси :
"… летять над лугами..." / сл. О. Олеся ; Все співає і росте : "Щойно дощ
пролопотів..." / сл. П. Осадчука ; Зимова картинка : "Сніг пухнастий, сніжок..." /
сл. О. Ющенка ; Земле, моя всеплодщая мати / сл. І. Франка ; Де не глянь —
колоски : "Гей, простори які!.." / сл. П. Тичини. — Молитви: Царю небесний ;
Богородице діво : "… радуйся..." ; Отче наш : "… Ти, що єси на небесах..." ;
У Вифлеємі в стайні на сіні ; Загуду, заграю на своїх гусельках ; Преславна,
Приснодіво, Богородице : "… прийми...".

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
76. Івасюк В. М. (1949—1979). Інструментальні твори / Володимир Івасюк ;
[упоряд. О. Івасюк]. — Чернівці : Букрек, 2015. — 158, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. —
У кн. також мал. В. Івасюка. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і
радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р. — 1 000 пр. —
ISBN 978-966-399-719-3 (у паліт.). — [2016-015 Н].
Зміст: Фортепіанні твори: П'єса для фортепіано : (без назви) ; П'єса № 3 ;
Осіння картинка ; Marciale marcatissimo ; Маленька токата : (Фантастичний танець) ;
Подвійна фуга ; Сухая верба ; Сухая верба : (варіації на тему). Інструментальні твори
у супр. фп.: Імпровізація-скерцандо : для віолончелі та фп. ; П'єса № 1 : для скрипки
в супр. фп. ; П'єса № 2 : для скрипки в супр. фп. Сольні інструментальні твори:
Скерцандо : для віолончелі соло ; Імпровізація : для віолончелі соло ; Арія : для
скрипки соло. Камерна інструментальна музика: Сюїта-варіації : для камер. орк. ;
Мелодія ; Квартет : для 2-х скрипок, альта і віолончелі. Музика до вистави
"Прапороносці" О. Гончара: Марш ; Знамено полку.

3.1 Твори для оркестру
3.1.2 Струнний оркестр. Камерний оркестр
77. Музика ХХІ століття : твори для камер. оркестру / упоряд. В. Матюхін. —
[Партитура]. —Київ : Муз. Україна, 2016. — 237, [1] с. ; 30 см. — Випущено на
замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою
"Українська книга" 2016 р. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-65-8 (у паліт.). —
[2016-113 Н].
Зміст: Войтенко О. Lento. — Вишинський В. Серенада. — Сидоренко Л.
Маріонетки. — Безбородько О. Дві пісні (кантата) на вірші Марини Цвєтаєвої:
1. В зале ; 2. В огромном городе моем — ночь. — Шимко О. Поки ми не світло. —
Кривопуст Б. Капричо для Соломії ; Квітка папороті. — Алмаші З. Камерна
кантата ; Супрун-рапсодія.
78. Станкович Є. Ф. Ой глибокий колодязю : твори для камер. орк. / Євген
Станкович. — [Партитури]. — Київ : Муз. Україна, 2016. — 159, [1] с. ; 29 см. —
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Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — Випущено на замовлення Держ. ком.
телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р. —
500 пр. — ISMN 979-0-707527-66-5. — [2016-131 Н].
Зміст: Українські народні пісні: Ой глибокий колодязю / оброб. для голосу й
камер. орк. ; Колискова : "Колисала я колисоньку маленьку..." / оброб. для голосу,
струн. і удар. ; Колискова : "Колисала я колисоньку маленьку..." / оброб. для голосу і
камер. орк. ; Колискова / оброб. для струнних і фп. ad libitum ; Dictum-2 : Камерна
симфонія № 10 : для фп. і струнн. орк. ; Дотик Янгола : Камерна симфонія № 11 :
для скрипки соло, флейти, фп. й струн. ; Танці на квітах : за мотивами казки
Г. К. Андерсона "Дюймовочка" : для флейти соло, фп. й струн. ; На Верховині :
Триптих : для скрипки й камер. орк.

3.1.4 Оркестр народних інструментів
79. Клименко В. Твори для оркестру народних інструментів : аранж. та авт.
композиції В. Клименка / М-во культури України, Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Партитури. — Дніпропетровськ : Ліра, 2016.
— 176 с. ; 29 см. — 50 пр. — ISBN 978-966-383-682-9. — [2016-110 Н].
Зміст: Ой, у вишневому садочку ; Ти ж мене підманула : укр. нар. пісні ; На
городі чорна редька / оброб. В. Клименка ; Місяць на небі / оброб. М. Різоля та
В. Клименка ; Чотири таргани та цвіркун : італ. нар. пісня / оброб. В. Клименка. —
Клименко В. Весела подорож ; Тарантела. — Андреєв В. Марення : (Грёзы). —
Дербенко Є. Козачок / оброб. О. Долуханяна та В. Клименка. — Меццакапо О. Марш
мандоліністів. — Адамцевич Є. Запорізький марш / оброб. для квартету баяністів
В. Клименка. — Шаїнський В. Чунга-чанга : пісенька з м/ф "Катерок" / оброб.
В. Клименка.
80. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів :
навч. посіб. / А. Душний ; ред.-упоряд.: В. Шафета, А. Боженський ; Дрогобиц. держ.
пед. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т муз. мистецтва, Каф. нар. муз. інструментів та
вокалу. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 95, [1] с. ; 30 см. — 300 пр. —
[2016-057 Н].
Зміст: Коняев С. Концертна п'єса для баяна з оркестром / аранж. А. Душного.
— Табачник Я. Угорські мелодії / інструм. А. Душного.
81. Твори для оркестру народних інструментів : хрестоматія : навч. посіб. до
курсу "Оркестр. клас" / уклад. Бондаренко В. В. ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. — [Партитури]. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2015. — 94, [1] с. ;
30 см. — 50 пр. — [2016-033 Н].
Зміст: Гомін Карпат ; Гуцульські мелодії ; Гірські мотиви ; Свято в Карпатах ;
Музичний фольклор.

3.1.6 Оркестр змішаного складу. Естрадний оркестр
82. Шрайнер Ш. А. Тарагот — міст між моїм серцем і душами слухачів =
Tárogatóm hangja — híd a hallgatók szívéhez / Шандор Шрайнер. — [Партитура]. —
Ужгород : Карпати, 2015. — 183 с. : іл., портр. ; 30 см. — Текст укр., угор. —
Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. — 500 пр. — ISBN 978-966-671-415-5 (у паліт.).
— [2016-020 Н]Зміст: В'язанка угорських народних пісень : для тарагота з орк. ;
Тихіше, люба ; Нічне каприччіо ; Журавель ; Три угорські народні пісні ; Сюїта
румунськийх народних пісень : для тарагота з орк. ; В'язанка словацьких народних
пісень ; Чотири словацькі народні пісні : для тарагота з орк.
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3.2 Твори для інструментального ансамблю
83. Temnov A. Mein Unterschrift : zbierka komorných skladieb / Alexej Temnov.
— [Партитури]. — Užgorod : Lýra, 2015. — 102, [1] с. ; 30 см. — Частина тексту
рос. — 300 пр. — ISMN 979-0-707514-13-9. — [2016-014 Н].
Зміст: Suita pre husle ; Kamenné srdce ; Rondo pre flautu, hoboj a fagot ; Preludium
a fughetta in G pre dychove trio ; Karavana ; Intermezzo ; Canzona ; Instructure ; Quartetto
espressivo ; Alica v risi divov ; Metemorfozy.

3.2.1 Фортепіанний ансамбль
(два і більше фортепіано, фортепіано в 4 руки і т.д.)
84. Гендель Г. Ф. (1685—1759). Три маленькі фугети з циклу "Шість маленьких фугет для клавіру" / Г. Ф. Гендель ; перекл. для двох фп. в 4 руки Т. Омельченко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Каф. заг. та спеціаліз. фп. —
Київ : LAT&K, 2015. — 20 с. ; 30 см. — До 330-річчя від народж. Г. Ф. Генделя. —
Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707500-59-0. — [2016-086 Н].
85. Жульєва Л. В. Удвох веселіше = Making music together : для фп. в 4 руки /
Людмила Жульєва. — Вінниця : Нова Книга, 2016. — 43 с. ; 29 см. — Назва обкл.:
Making music together : for four hands piano duet. — Текст англ. — Частина тексту
парал. англ., укр. — ISMN 979-0-707533-05-5. — [2016-036 Н].
Зміст: Петерсен Р. Старе авто. — Хойман Г. Поні-богі. — Пуленк Ф. Стакато.
— Савельєв Б. Пісенька кота Леопольда. — П'єрпонт Д. Джингл белс. — Гладков Г.
Пісня охорони. — Бекман Л. Ялиночка. — Трофімов В. Коник : муз. картина : (на
тему В. Шаїнського). — Штраус Й. Полька-піцікато / аранж. Л. Жульєвої. —
Жульєва Л. Вечір надворі : (варіації на тему укр. нар. пісні).
86. Перлини українського фортепіанного ансамблю : [зб. муз. творів] /
упоряд.: Є. Шелестова, М. Чикаленко. — Київ : Муз. Україна, 2016. — 77, [1] с. ;
29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-707527-60-3. — [2016-106 Н].
Зміст: Корівонька : з циклу "Десять п'єс для фортепіано в чотири руки" : тв.
30 / оброб. І. Берковича ; Чуєш, брате мій / оброб. Л. Ревуцького ; переклад. для фп в
4 руки П. Слободської та Н. Судзан ; Їхав козак на війноньку / оброб. Л. Ревуцького.
— Філіпенко А. На місточку. — Беркович І. Полька ; Танець ; Східний наспів ;
Романс : з циклу "Десять п'єс для фортепіано в чотири руки". — Назарова-Метнер Т. Ой
за гаєм, гаєм : варіації на тему укр. нар. пісні. — Чембержі М. Торохтілка ;
Колискова. — Подвала В. Пустуни. — Колодуб Ж. Дві джазові п'єси. —
Щуровський Ю. Іспанський танець. — Кос-Анатольський А. Ой ти дівчино, з
горіха зерня. — Абреу З. де. Тіко-тіко / оброб. К. Віленського. — Шутенко К.
Рондо : для 2-х фп. — Скорик М. Місячна соната : з циклу "Джазові парафрази
творів Л. Бетховена" ; Три джазові п'єси: 1. В народному стилі ; 2. Нав'язливий
мотив ; 3. Приємна прогулянка.
87. Скупинський Г. Альбом фортепіанних п'єс "Буковинські дуети" для
фортепіано в чотири руки Гамми Скупинського / упоряд. І. Бойчук. — Київ : Білий
Тигр, 2016. — 84, [3] с. : іл., портр. ; 30 см. — ISMN 979-0-9007123-2-5. — [2016-145 Н].
Зміст: Верховина ; Весільний марш ; Колядка ; Хафінжан ; Вербункош ;
Вальсик ; Наспів ; Віночок ; Гармошка ; На щастя.
88. Скупинський Г. Альбом фортепіанних п'єс "Буковинські танці" для фортепіано в чотири руки Гамми Скупинського / упоряд. І. Бойчук. — Київ : Білий Тигр,
2016. — 83, [1] с. : іл., портр. ; 31 см. — ISMN 979-0-9007123-0-1. — [2016-146 Н].
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Зміст: Тропотянка ; Хора ; Гуцулка ; Аркан ; Щедрий Вечір ; Дримба ;
Циганочка ; Сопілка ; Гуцульський Жок ; Трембіта.
89. Чайковський П. І. (1840—1893). Дитячий альбом = Album for the young :
(Ор. 39) : вибр. твори : аранж. для фп. в 4 руки / П. Чайковський ; [аранж.] Л. Жульєвої. —
Вінниця : Нова Книга, 2016. — 68 с. ; 29 см. — Назва обкл.: Album for the young. —
Текст англ. — Частина тексту парал. англ., укр. — ISMN 979-0-707533-06-2. —
[2016-035 Н]
90. Шуман Р. А. (1820—1856). Альбом для юнацтва = Album for the young :
(Ор. 68) : вибр. твори : аранж. для фп. в 4 руки / Роберт Шуман ; [аранж.] Л. Жульєвої.
— Вінниця : Нова Книга, 2016. — 55 с. ; 29 см. — Назва обкл.: Album for the young.
— Текст англ. — Частина тексту парал. англ., укр. — ISMN 979-0-707533-04-8. —
[2016-034 Н]

3.2.4 Ансамблі духових інструментів з фортепіано
91. Соневицький І. М. (1926—2006). Мініатюри : для флейти, гобоя, ударних і
фортепіано / Ігор Соневицький. — Львів : Растр-7, 2016. — 20 с. ; 29 см + 1 брош.
([11] с.) — 300 пр. — ISBN 978-617-7359-14-1. — [2016-031 Н].

3.2.7 Ансамблі народних інструментів
92. Мищенко А. В. Концертные произведения для дуэта баянистов / Александр Мищенко. — Харьков : Друк. Мадрид, 2016. — 148, [1] с. : портр. ; 30 см. —
100 экз. — ISMN 979-0-9007122-2-6. — [2016-151 Н].
Содерж.: Куперен Ф. Будильник. — Дакен Л. Кукушка. — Вивальди А.
Концерт : для двух альтов и струнного оркестра. Ч. 2, ч. 3. — Бах И. С. Финал
сонаты си минор : для флейты и клавесина. — Ребиков В. Вальс : из оперы "Ёлка".
— Птушкин В. Старинная французская песенка : из цикла "По страницам "Детского
альбома" П. И. Чайковского". — Власов В. Листок из одесского альбома. —
Гайденко А. Коло : концерт. фантазия на юж.-славян. темы. — Подгорный В.
Концертный вальс : фантазия на тему "Киевского вальса" П. Майбороды. —
Колодуб Ж. Братское Коло. — Стравинский И. Черный концерт : для кларнета и
джаз-оркестра. Ч. 1—3 / перелож. и исполн. ред. А. Мищенко и И. Снедкова.
93. Овчарова С. В. Вокальні ансамблі у супроводі бандур : переклад. та аранж.
для анс. бандуристів : навч.-метод. посіб. / [С. В. Овчарова] ; М-во культури України,
Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра, 2016. — 43 с. : портр. ;
29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 50 пр. — ISBN 978-966-383-735-2. —
[2016-123 Н].
Зміст: Народний романс: Очі синії-сині / сл. нар. — Франк С. Panis angelicus.
— Чайковський П. На вгороді коло броду / сл. Т. Г. Шевченка. — Стецюн М.
Зажурилась при долині / сл. нар. — Шамо І. Три поради : "Край дороги не рубай
тополю..." / сл. Ю. Рибчинського. — Поклад І. Коханий : "Зорі, як очі, дивляться
скрізь на нас..." / сл. І. Бараха. — Меладзе К. Квітка-душа : "Ой не зоря в небі
запалала..." / сл. Д. Гольде ; аранж. С. Овчарової.
94. Овчарова С. В. Педагогічний репертуар ансамблів бандуристів : переклад.,
аранж. та оброб. пісень : навч.-метод. посіб. / [Овчарова С. В.] ; Дніпропетров. акад.
музики ім. М. Глінки. — 2-ге вид., випр. й допов. — Дніпро : Ліра, 2016. — 60 с. :
портр. ; 29 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ISBN 978-966-383-737-6. —
[2016-132 Н].
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Зміст: Українські народні пісні: Хусточка : "… моя шовковая..." / оброб.
А. Єдлички ; Чуєш, брате мій / оброб. Л. Ревуцького ; Я лелію поливаю ; Не сама, не
сама / оброб. С. Овчарової ; У гаєчку ходила я / оброб. Л. Колодуба. — Леонтович М.
Легенда : "Дівчину вродливую..." / сл. М. Вороного ; Хор русалок : "Ой гори, ой
світи, місяченьку..." : із незакінченої опери "На русалчин Великдень". — Стеценко К.
Плавай, плавай, лебедонько / сл. Т. Г. Шевченка. — Данькевич К. Хоробрих мужів... : з
опери "Богдан Хмельницький". — Білаш О. На Івана, на Купала / сл. О. Богачука. —
Шамо І. Дніпровський вальс : "Вальс, вальс, вальс хвиля Дніпрова грає..." /
сл. В. Куринського. — Мартинюк В. Дніпро — ріка славетна України : "Дивлюсь у
глиб, історія тече з водою..." / сл. В. Здоренко.

3.3 Твори для інструментів соло
3.3.1 Клавішні інструменти
3.3.1.1. Фортепіано
95. Бойчук І. І. Альбом фортепіанних п'єс "No Kid-ding Notebook" Гамми
Скупинського : [навч.-метод. посіб.] / Ірина Бойчук. — Чернівці : Букрек, 2016. —
83 с. : іл., портр. ; 30 см. — Частина тексту парал. укр., англ. — 300 пр. — ISBN 978966-399-770-4 (у паліт.). — [2016-121 Н].
Зміст: 24 п'єси: Комп'ютерні ігри ; Самокатні трюки ; Залізаючи на клен ; Кінь і
підвода ; Ліс секвой ; Старенький татів форд ; Забили гол ; Урок математики ;
Прогулянка на велосипеді ; Міський блюз ; Екскурсійний потяг ; Вальс в Аппалачах ;
Ковбойський танець ; Дуель скрипок ; Чудовисько з мультика ; Розумник і забіяка ;
Детектив Кабум ; Ненавиджу броколі ; Рожева перука Амадеуса ; Сновидіння Лускунчика ; Джазовий настрій ; Зірка рок-н-ролу ; Кламик-модерніст ; День Подяки.
96. Брилін Е. Б. Сонячне намисто : укр. нар. пісні в оброб. для фп. / Едуард
Брилін. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 92 с. ; 29 см. — Алф. покажч. текстів
пісень: с. 72—89. — ISMN 979-0-707533-03-1. — [2016-010 Н].
Зміст: Ой перейди, місяцю ; А я того хлопця люблю ; Гриць мене, моя мати ;
Ой на горі калина ; Вилітайте, орли, з зеленого гаю ; Мав я раз дівчиноньку
чепурненьку ; Пишу листа до нього ; Дівчинонька по гриби ходила ; А у полі
далеко ; За горою, за крутою ; По дорозі жук, жук ; Мати доню колихала ; Ой,
співаночки мої ; Коло мої хати зацвіли бловати ; Їхав козак за Дунай ; Оженився в
неділеньку ; Ой у полі три криниченьки ; Чом я не хазяйка ; А в дівчини заручини ;
Сухая вербо ; Ой на горі калина ; Ой за гаєм, гаєм ; За городом качки пливуть ; Дівка
в сінях стояла ; Ой чий то кінь стоїть ; Чому, Галю, не танцюєш? ; Десь тут була
подоляночка ; Ой спи, дитя, в колисонці ; Грає гудак, грає ; Понад битим шляхом,
раз ; Ой чого ти, дівчинонько ; Сонце низенько ; Ой ти знав, нащо брав ; Ой під
вишнею ; Із-за гори вітер дув ; Небо ясні зірки вкрили ; Чи є в світі та дівчина ;
Женчичок-бренчичок ; Сонце низенько, вечір близенько ; У зеленому садочку ; Тече
вода в синє море ; Зозуленька кукує ; А ми просо сіяли ; Ой під горою ; Та внадився
журавель ; Була собі Маруся ; Красна хустка, крайка синя ; Чогось мені тяжко ;
Пожалій же мене, нене ; Ой хмариться — дощ буде ; Ой гой-я, гой-я ; Вже місяць
сходить ; Стоїть гора високая ; Казала мені Солоха — прийди ; Ой, козо, козо, козонебого ; А мій милий молотив ; Дощик, дощик ; Човник хитається ; Ішла баба в обід
з поля ; Ой, Марічко, чичері ; Хвалилася береза ; Іди, іди, дощику ; Їхали козаки із
Дону додому ; Вітер віє, сніг біліє ; Тихо над річкою ; Ой не світи, місяченьку ;
Місяць і зіроньки ; Єсть на світі доля ; Ходить дівча по гаю ; Ой упала зоря ;
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Ой легойка коломийка ; На вулиці скрипка грає ; Ой ти, місяцю. Ансамблі: А в
нашого господаря мальована призьба ; Гей, дівчата, в ряд ставаймо ; А вже вечір
вечоріє ; Ой джигуне, джигуне ; Соловейку маленький ; На широкім на плаю, на
плаю ; Пішли дівчиноньки в долину ; Ой, місяцю, місяченьку ; Брати у полі орють
ізрання ; Ой не видно тої хати ; Ой ходила дівчина бережком ; Ходить турчин по
риночку ; Гуде вітер вельми в полі ; Як була я мала ; На капусті дрібне листя ; Над
річкою, над бистрою ; Коло меї хати ; Чижик ; Вербовая дощечка ; Лугом іду, коня
веду ; Ой чия то крайня хата ; Ой Панас свині пас ; Пішла рано дівчинонька ;
Дівчино молода ; Ой сад, виноград ; Куди ходиш, Павлино ; Качата-гусята ; Жну я,
жну пшениченьку ; Скоро, скоро місяць зійде ; Гей, тринди-ринди, до Маринди ;
Прийшла весна, прийшла красна ; Як пішла я до старої, стала хату мести ; Ой,
дівчино, шумить гай ; Ой лопнув обруч ; Зеленеє жито, зелене ; Ой у вишневому
садочку ; Вечір на дворі ; Посилала мене мати ; Глибокая криниця, глибоко копана ;
Несе Галя воду ; І шумить, і гуде ; Щедрик ; Гандзя.
97. Дьяконенко Л. Твори для фортепіано "Дитячі малюнки" / Лариса Дьяконенко ; вірші Л. Харченко. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2016. — 32 с. ;
29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007070-4-8. — [2016-085 Н].
Зміст: Дьяконенко Л. Нарцис ; Ляльковий марш ; Пробачення у мами ; Козацька хода ; У цирку ; Пробудження ранку ; Муха і Павук ; Романс ; Ромашкове
поле ; Біля річки ; Струмок ; Ностальгія.
98. Ковтюх Л. М. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів =
Selected piano works of Ukrainian composers : навч.-метод. посіб. [для студ. мистец.
навч. закл.]. У 4 ч. Ч. 3 / Лідія Ковтюх ; Київ. ін-т музики ім. З. М. Глієра. — Київ :
Київ. ун-т, 2016. — 154 с. : портр. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — Бібліогр.:
с. 149—153 (67 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — ISBN 978-966-439-637-7. —
ІSBN 978-966-439-870-8. — [2016-072 Н].
Зміст: Борткевич С. Плач : тв. 17, № 1 ; Втіха : тв. 17, № 8 ; Етюд : тв. 15,
№ 1 ; Етюд : тв. 15, № 8 ; Етюд : тв. 15, № 9. — Нижанківський Н. Коломийка ;
Інтермецо. — Караманов А. Вальс соль мажор ; Ave Maria ; Етюд № 6 ;
Зруйнований храм. — Сильвестров В. Тріада: 1. Знаки ; 2. Серенада ; Музика
сріблястіх тонів ; Кітч-музика. — Скорик М. Прелюдія і фуга фа мажор ;
Коломийка ; Бурлеска.
99. Ковтюх Л. М. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів =
Selected piano works of Ukrainian composers : навч.-метод. посіб. [для студ. мистец.
навч. закл.]. У 4 ч. Ч. 4 / Лідія Ковтюх. — Київ : Київ. ун-т, 2013—2016. — 174 с. :
портр. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 170—172 (42 назви) та в
підрядк. прим. — 100 пр. — ISBN 978-966-439-637-7. — ІSBN 978-966-439-871-5. —
[2016-073 Н].
Зміст: Степаненко М. Образи. Зошит 2 : Вечірня мелодія ; Музичні
моменти.— Карабиць І. Прелюдії: № 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24. — Сасько Г. Відгомін
століть: Весняні хороводи на Болоні ; Софія Київська ; Бабин торжок ; Свято на
Всеволодовім пагорбі ; Граю джаз!: Регтайм ; Блюз.— Шамо Ю. Токата ; Партита ;
Карпатський танець. — Птушкін В. Українське капричіо ; Імпровізація і бурлеска ;
Коломийка. — Аранжування: Моцарт В. А. Рондо : із сонати ля мажор. — Українська народна пісня. — Майборода П. Пісня про рушник. — Римський-Корсаков Н.
Політ джмеля / аранж. К. Віленського.
100. Коломийка як жанр фортепіанної творчості українських композиторів :
навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни "Основний муз. інструмент" для підгот.
фахівців освіт. рівня "Бакалавр" напряму підгот. 6.02020401 "Муз. мистецтво" /
[упоряд. та вступ. ст.: С. Мудра, А. Славич] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана
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Франка, Каф. методики музикознавства та фп. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт,
2015. — 47 с. ; 30 см. — Бібліогр. в підрядк прим. — 300 пр. — ISMN 979-0707513-77-4. — [2016-053 Н].
Зміст: Колесса М. Танок ; Коломийка ; Три коломийки. — Кос-Анатольський А.
Коломийка : з "Буковинської сюїти". — Скорик М. Коломийка. — Фільц Б. Коломийка. — Ластовецький М. "Нова" коломийка ; Бойківська коломийка.
101. Лятошинський Б. М. (1895—1968). Твори для фортепіано / Борис Лятошинський ; упоряд. О. Безбородько. — Київ : Муз. Україна, 2016. — 129, [1] с. :
портр. ; 29 см. — 2 000 пр. — ISMN 979-0-707527-62-7. — [2016-111 Н].
Зміст: Соната № 1 : ор. 13 ; Відображення : ор. 16 ; Соната-балада № 2 : ор. 18 ;
Балада : ор. 22 ; Три прелюдії : ор. 38 ; Дві прелюдії на основі мелодій українських
народних пісень : ор. 38 bis ; П'ять прелюдій : ор. 44 ; Концертний етюд-рондо ;
Траурна прелюдія.
102. Марчук Є. Хочу бути дорослим : юним піаністам для одного та двох фп. /
Євгенія Марчук. — Черкаси : Вертикаль (Кандич С. Г.), 2016. — 32 с. : іл. ; 29 см. —
Вид. за кошти міськ. програми виділення грантів в галузі культури м. Черкаси. —
100 пр. — ISBN 978-966-2783-80-3. — [2016-137 Н].
Зміст: Топотунчик ; Кумедні ніжки ; Маленька Даша ; Помирилися ; Мамусина
полечка ; Дорослим хочу бути ; Нічний годинник ; Добра казка на ніч ; Маленький
оркестр.
103. Польовий О. Г. Твори для фортепіано : [нот. зб.] / Олег Польовий. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2016. — 59, [1] с. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-617642-266-2. — [2016-135 Н].
Зміст: Маленька сюїта : у старовин. стилі ; Цикл : Дитяча галерея ; Цикл :
Французький зошит.
104. Скупинський Г. No kid-ding notebook : альб. фортепіан. п'єс Гамми
Скупинського / упоряд., [передм.] І. Бойчук. — Київ : Білий Тигр, 2016. — 67 с. : іл.,
портр. ; 31 см. — ISMN 979-0-9007123-1-8. — [2016-099 Н].
Зміст: 24 п'єси: Комп'ютерні ігри ; Самокатні трюки ; Залізаючи на клен ; Кінь і
підвода ; Ліс секвой ; Старенький татів форд ; Забили гол ; Урок математики ;
Прогулянка на велосипеді ; Міський блюз ; Екскурсійний потяг ; Вальс в Аппалачах ;
Ковбойський танець ; Дуель скрипок ; Чудовисько з мультика ; Розумник і забіяка ;
Детектив Кабум ; Ненавиджу броколі ; Рожева перука Амадеуса ; Сновидіння Лускунчика ; Джазовий настрій ; Зірка рок-н-ролу ; Кламик-модерніст ; День Подяки.
105. Соляников В. Ю. Сборник пьес для начинающих и играющих
пианистов / Владимир Соляников. — Харьков : Друк. Мадрид, 2016. — 63, [1] с. :
портр. ; 29 см. — 300 экз. — ISMN 979-0-9007096-9-1. — [2016-009 Н].
Зміст: На ходулях ; Ванька-встанька ; Заяц и Медведь ; Закатилось солнышко ;
Утро в деревне ; Петушок и курочка ; Прыг, скок ; Настойчивость ; Вежливость ; На
цыпочках ; Две подружки — две болтушки ; Разговор с эхом ; Мамина сказка ;
Весёлые козочки ; Танец механических игрушек ; На ярмарке ; Танец клякс ; Радуга
после дождя ; Дыхание весны ; Элегия ; Мини-сонатина ; Козацкий тревожный
марш ; Непоседа ; Миражи ; А вдвоём веселей ; Элегия : "Осенняя грусть" ; Песня
без слов ; Прогулка на велосипеде ; Баркаролла : Лунный свет ; Переменчивое
настроение ; Ноктюрн ; Погоня ; Адажио ; Пробуждение природы ; Музыкальный
момент ; Экспромт ; Воздушный поцелуй Ривьеры ; В танцевальных ритмах.
49

106. Твори українських композиторів у класі загального фортепіано : [для
навч. закл. І—ІІ рівнів акредитації / упоряд.: А. Мішаніна та ін.] ; М-во культури
України, Дрогобиц. держ. муз. училище ім. В. Барвінського, Від. заг. фп. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 139 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. —
ISMN 979-0-707513-75-1. — [2016-058 Н].
Зміст: Без'язичний Г. Весняний вечір : етюд № 18 ; Русалка : етюд № 16 ;
Стрибунець : етюд № 3 ; Струмок : етюд № 12. — Сасько Г. Блюз ; Регтайм ;
Балада ; Bossa nova ; Ніч в травні. — Соневицький І. Колискова ; Бог предвічний ;
Вийшли в поле косарі. — Ліщинський І. Гречаники ; Нащо мені чорні брови ;
Добрий вечір тобі, зелена діброво ; Ой у зеленому садочку ; Ой на горі жито ; Тече
вода каламутна. — Барвінський В. Український танець ; Пісня без слів ; Колискова ;
Прелюдія 2. — Ластовецький М. Міні регтайм ; Андантино ; Арабеска ; "Гуморна"
прогулянка ; Meditation : (Роздум) ; Експромт : (Романтичний). — Юріна Л.
Імпровізація ; Регтайм : Сінема ; Коралові рифи. — Нижанківський Н. Коломийка.
— Січинський Д. Пісня без слів. — Калачевський М. Романс. — Білаш О.
Тарантелла ; Баркарола ; Колискова. — Шамо І. Веснянка : з "Української сюїти" ;
Весняний дощ : з сюїти : "Гуцульські акварелі". — Глієр Р. Ескіз ; Арієта ;
Прелюдія.
107. Теличко В. Ф. Дитячий альбом для фортепіано = Children's music album
for piano = Kindermusikalbum für Klavier : (для шкіл естет. виховання) / Віктор
Теличко. — Ужгород : Карпати, 2016. — 47 с. : іл., портр. ; 29 см. — Текст парал.
укр., англ., нім. — 300 пр. — ISBN 978-966-671-426-1. — [2016-103 Н].
Зміст: Ранок ; Мама моя ; Наша бабуся ; Ведмедик Анни ; Коник Ангеліни ;
Вальс Ангеліни ; Про Закарпаття ; Коломийки ; Тропотянка ; Довгий шлях ; Паде
дощ ; Про Шотландію ; Про Словаччину ; Про Японію ; Колискова Анни ; Про
Австрію ; Про Румунію.
108. Фільц Б. М. Музичні фрески : для фп. : навч. посіб. із курсу "Основний
муз. інструмент (фп.)" / Богдана Фільц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка.
— Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 15, [1] с. : портр. ; 30 см. — Бібліогр. в
підрядк прим. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-72-9. — [2016-054 Н].
Зміст: Світанкова фреска ; Надвечірня фреска ; Фіалкова фреска-спогад ;
Різдвяна фреска ; Весняна фреска.
109. Reshetar G. The jazz album : for piano / George Reshetar. — Drohobych :
Posvit, 2015. — 39, [1] p. : portr. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-78-1. —
[2016-060 Н].
Зміст: Divertissement : (intro) ; Old french song without words ; Minuet but not for
dancing ; Impromptu ; Kolomyjka : (Ukrainian folk dance) ; Far beyond the horizon ; Red
velvet sunset : (Jazz valse) ; Train to Krakow ; Dancing penguin ; Valse Elegante : (Jazz
valse) ; Hopak : (Ukrainian folk dance) ; Nokturne. Dedication to my mother.
110. Tikhoplav A. S. Pieces for piano : [пособие] / Anna Tikhoplav. — Київ : Муз.
Україна, 2016. — 62, [2] с. : іл., портр. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — 500 пр.
— ISMN 979-0-707527-61-0. — [2016-089 Н].
Содерж.: Тихоплав А. Призрак Авалона ; Времена года : Лето. Разноцветные
зонтики ; Осень. Падающие листья ; Зима. Хрустальные грезы ; Масленица ;
Фортепианный дуэт ; Весенняя капель ; Три марины ; Весенний ультрамарин ; Алые
паруса : баллада-феерия по мотивам А. Грина ; Ритмы моря ; Музыка к к/ф "Дорога
на Литтл Рок" ; Четыре пьесы : из цикла вариаций для фп.: Элегия — игра для
двоих ; Танец ветра ; Зеркальный лабиринт ; Мозаика.
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3.3.1.3 Гармоніка, баян, акордеон
111. Боссі М. Е. (1861—1925). Вибрані органні твори = Organ compositions : до
155-річчя від дня народж. / М. Е. Боссі ; перекл. для баяна (акордеона) та муз. ред.
А. Семешка. — Вінниця : Нова Книга, 2016. — 44 с. : портр. ; 29 см. — ISMN 979-0707533-08-6. — [2016-122 Н].
Зміст: Героїчна п'єса : ор. 128 ; Алегрето : ор. 92, № 3 ; Ліричне інтермецо ;
Присвята : ор. 132, № 4 ; Скерцино : ор. 122, № 3 ; Ave Maria : op. 104, № 2 ; Скерцо :
ор. 49, № 2.
112. Жилюк Т. Нотарик : пед. репертуар учня акордеоніста : навч. посіб. [для
учнів мол. кл. муз. шк.] / Тетяна Жилюк, Анатолій Марценюк ; Від. естрад.
мистецтва, Муз. шк. № 3. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. — 64, [3] с. ; 30 см. — 300 пр.
— ISMN 979-0-9000105-4-3. — [2016-104 Н].
Зміст: За Україну / перекл. для акордеона Т. Жилюк ; По дорозі жук, жук /
оброб. Т. Жилюк ; Народні пісні: Ой знати, знати ; Чорнії брови, карії очі ; Ой у
вишневому садочку ; Ой Марічко ; Ой лопнув обруч ; Цвіте терен : (українська) ;
Естонська народна пісня ; Чеська народна пісня ; Перепілонька : (білоруська) ;
Кукарача : (іспанська) ; Краков'як : пол. нар. танець ; Крижачок ; Янка : білар. нар.
танці. — Жилюк Т. Фамі редо ; Пісенька ; Танець ; Їжачок ; Гойдалка ; Стрибунець ;
Танець ; Нотки сестрички ; Пливе човник ; Галоп ; На канікули в село ; Скакалка ;
Равлик ; На ковзанці ; На вигоні ; Гармоніст ; Нові ролики ; Півник ; Святковий
вальс. — Марценюк А. Гостинець ; Етюди ; Веселушки ; Коломийка ; Граємо бугі ;
Ішов козак потайком ; Вийшли в поле косарі ; Там під замком ; Тече річка ; На
вулиці скрипка грає ; Ой у гаю при Дунаю ; Карапет ; По садочку ходжу ; Била мене
мати ; Косив Ясь конюшину. — Гайдн Й. Менуети. — Офенбах Ж. Канон / перекл.
Т. Жилюк. — Гендель Г. Чакона. — Глінка М. Полька. — Бах Й. Менует ;
Маленька прелюдія ; Прелюдія. — Моцарт Л. Менует. — Персел Г. Менует. —
Лехлейн Г. С. Балетто. — Моцарт В. Соната. — Чайковський П. Неаполітанська
пісенька. — Крамер Д. Танцюючий скрипаль. — Телеман Г. Фантазія.
113. Завадський І. Б. Академія акордеона Ігоря Завадського. — Харків : Права
людини, 2016. — 104 с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007130-0-1. —
[2016-004 Н].
Зміст: Бах И. С. Органна токата та фуга ре мінор ; Жарт — Вівальді А. Концерт :
Зима : з циклу "Пори року". — Бетховен Л. ван. Коріолан : увертюра трагедії
Колліна. — Орф К. О, Фортуно! : з кантати "Карміна Бурана". — Альбіноні Т.
Адажіо. — Гріг Е. У печері гірського короля : з сюїти "Пер Гюнт". — Родріго Х.
Концерт : Аранхуес, adagio — Шопен Ф. Ноктюрн : тв. 9/2. — Свиридов Г. Вальс ;
Романс : з муз. іл. до повісті О. Пушкіна "Заметіль". — Хачатурян А. Вальс : з
музики до драми М. Лермонтова "Маскарад". — Завадський І. Тарантела-фантазія :
Даніельф. — Тьєрні Г. Пасодобль : Ріо-Ріта. — Абреу З. де. Тіко-тіко. — Коломбо Дж.
Вальс-мюзет : Індіференс. — П'яццолла Дж. Лібертанго / перекл. та транскр. І. Завадського.
114. Марценюк А. Нотарик : пед. репертуар учня акордеоніста : навч. посіб.
[для учнів мол. кл. муз. шк.] / Анатолій Марценюк, Тетяна Жилюк ; Від. естрад.
мистецтва, Муз. шк. № 3. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. — 64, [3] с. ; 30 см. — 300 экз.
— [2016-152 Н].
Зміст: Волинський крутях ; Скажи дівчино ; Глибока криниця ; Ой засвіти
місяченьку / ред. Т. Жилюк ; Повіяв вітер степовий / ред. А. Марценюка ; Кубинський танець / транскр. А. Марценюка ; Зозуля : латв. нар. пісня ; Гречка : волин.
нар. танець. — Жилюк Т. Вальс для мами ; Коник стрибунець ; Котик в гамаку ;
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Шкільний вальс ; Ой на горі калина. — Марценюк А. Танцювальна ; Сонячний
зайчик ; Ведмеді на манежі ; Смішний песик ; Білочка ; Етюди ; Веселий марш ;
Козачок ; Гей там на горі січ іде ; В саду гуляла ; Волинська полька ; Застольна ; Ой
ти коню, сивий коню ; Краков'як ; Поліська кадриль ; Бодай ся когут знудив ; Била
мене мати ; Ой на горі цигани стояли ; Забута мелодія ; Ой вийду я на ту гору ; Ой
Марічко чичері ; На городі буркун ; За городом качки пливуть ; Ой джигуне,
джигуне ; За нашим стодолом. — Майкапар С. Вальс. — Віттауер І. Г. Гавот. —
Крігер І. Менует. — Чайковський П. І. Італійська пісенька. — Бейл А. Сонатіна /
транскр. А. Марценюка. — Бах Й. Менует ; Маленька прелюдія. — Шуман Р. Хоробрий вершник. — Ванхаль Я. Сонатіна / транскр. А. Марценюка. — Дамкомб В.
Сонатіна / транскр. А. Марценюка. — Циполі Д. Фугета. — Кореллі А. Сарабанда.
— Деліб Л. Полька. — Дюпарт Х. Менует.
115. Марценюк А. Транскрипції для баяна популярної класичної музики :
концерт. репертуар баяніста / Анатолій Марценюк. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. —
34, [1] с. ; 29 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-90007105-8-1. — [2016-154 Н].
Зміст: Моцарт В. А. Маленька нічна серенада ; Турецький марш. — Брамс Й.
Угорський танець № 5. — Шопен Ф. Вальс № 7. — Монті В. Чардаш.
116. Травкін В. М. Боса-нова : п'єса для готово-виборного баяна : [посвящ.]
Борису Мирончуку / Валерій Травкін. — Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2016. —
23 с. : іл., портр. ; 29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007113-4-2. — [2016-047 Н].
117. The Accordion Academy of Igor Zavadsky / [cov. B. Zakharov]. — Kharkiv :
Human rights publ., 2016. — 104 с. ; 29 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007130-0-1. —
[2016-037 Н].
Зміст: Бах И. С. Органна токата та фуга ре мінор ; Жарт. — Вівальді А.
Концерт Зима : з циклу "Пори року". — Бетховен Л. Коріолан : увертюра до трагедії
Колліна. — Орф К. О, Фортуно! : з кантати "Карміна Бурана". — Альбіноні Т.
Адажіо. — Гріг Е. У печері гірського короля : з сюїти "Пер Гюнт". — Родріго Х.
Концерт : Арфнхуес, адажио. — Шопен Ф. Ноктюрн : тв. 9/2. — Свиридов Г.
Вальс : з муз. ілюстрацій до повісті О. Пушкіна "Заметіль". — Хачатурян А. Вальс :
з музики до драми М. Лермонтова "Маскарад". — Завадський І. Тарантела-фантазія :
Даніельф. — Тьєрні Г. Пасодобль : Ріо-Ріта. — Абреу З. Тіко-тіко. — Коломбо Дж.
Вальс-мюзет : Індіференс. — П'яццолла А. Лібертанго / транскр. та перекл. І. Завадського.

3.3.1.5 Навчальні та інструктивні видання
для клавішних інструментів
118. Кауркина Е. П. В стране волшебных звуков : [сб. теорет. материала и
фортепиан. пьес : для учеников мл. и сред. кл. муз. школ] / Е. Кауркина (Огневик Е.).
— Харьков : Золотые страницы, 2016. — 53, [2], IV с. : ил., портр. ; 30 см. — 500 экз.
— ISBN 978-966-400-372-5. — [2016-101 Н].
119. Плахцінська О. А. Перші кроки маленького піаніста. Донотний період
навчання / Олена Плахцінська ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч.
закл. культури і мистецтва України. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2016. —
75 с. : іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 74 (7 назв). — ISBN 978-966-10-3342-8. — [2016008 Н].
120. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства. Т. 3 :
Варіації : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти муз.-пед. спец. та вчителів
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музики / [уклад.: Береза А. В., Нестерович Б. І.] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла
Коцюбинського, Ін-т педагогіки, психології і мистецтв, Каф. музикознавства та
інструмент. підгот. — Вінниця : Фірма "Планер", 2016. — 438 с. : іл., табл., портр. ;
30 см. — На паліт.: До 100-річчя Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. —
Бібліогр.: с. 434—436 (29 назв). — У паліт. — 100 пр. — [2016-092 Н].
121. Штимак П. Г. Етюди для акордеона : навч. посіб. / Петро Штимак ; Упр.
культури Закарпат. облдержадмін., Метод. каб. по навч. закл., Батів. дит. шк.
мистецтв. — Ужгород : Карпати, 2015. — 75 с. : портр. ; 29 см. — 200 пр. —
ISBN 978-966-671-408-7. — [2016-006 Н].

3.3.2 Смичкові інструменти
122. Дьяконенко Л. Твори для скрипки (домри) з фортепіано / Лариса Дьяконенко. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2016. — 36, [1] с., включ. обкл. ;
29 см. — 100 пр. — ISMN 979-0-9007070-3-1. — [2016-084 Н].
Зміст: Дьяконенко Л. Вальсик ; Весело ; Український танець ; Балощі ;
Полька ; Згадка ; П'єса ; Ніжність ; Український наспів. — Білаш О. Два кольори /
оброб. Л. Дьяконенко.
123. Smetana В. Die Moldau (Vltava) / В. Smetana ; Für Violine und Klavier
bearbeitet von Fedotov L. — Klavier. — Kyiv : Blank-Press, 2016. — 10 с. : портр. ;
31 см + Violine (3 S.). — ISMN 979-0-9007135-0-6. — [2016-088 Н].

3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання
для смичкових інструментів
124. Навчання віолончеліста: методика, техніка, завдання = Violoncello
study guide: methodology, techniques, exercises : для студентів вищ. муз. навч. закл.
ІІІ—IV рівнів акредитації / ред.-упоряд. Червова О. А. ; М-во культури і туризму
України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 2-ге вид., допов. — Київ :
НМАУ : Фенікс, 2016. — 131 с. ; 29 см. — Текст парал. укр., англ. — 300 пр. —
ISBN 978-966-8668-45-6. — [2016-130 Н].
125. Омельченко О. Ю. Теоретичні основи формування виконавської майстерності на струнних інструментах квінтового строю : навч. посіб. / Олександр Омельченко. — Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2015. — 102 с. : портр. ; 29 см.
— Бібліогр.: с. 101—102 (33 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-602-169-7. — [2016012 Н].

3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.2 Гітара
126. Тіняков М. П. Дитячий альбом : п'єси для шестиструн. гітари : пед.
репертуар муз. шк., муз. від-ня початк. спеціал. мистец. навч. закл. (шк. естет.
виховання) / М. Тіняков ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл.
культури і мистецтв України. — Чернігів : Десна Поліграф, 2016. — 35 с. ; 29 см. —
100 пр. — ISBN 978-617-7323-87-6. — [2016-127 Н].
Зміст: Сюїта "Старовинний замок" ; Лицарський танок ; Марш привидів ;
Далека зірка ; Сюїта "Буратіно" ; Сюїта "В картинній галереї" ; Варіації на тему
української народної пісні "Ой у вишневому садочку" ; Ой, за гаєм, гаєм : укр. нар.
пісня ; Тарантела ; Експромт ; Старий автомобіль ; Балтійська акварель.
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3.3.3.4 Бандура
127. Вокальний репертуар бандуриста. Вип. 1 : арії, романси, пісні укр. та
зарубіж. авт. в перекладі для бандури : [для голосу в супр. бандури / перекл. та
упоряд. С. Овчарової]. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2016. — 31 с. ; 29 см. —
Бібліогр.: с. 30—31 та в підрядк. прим. — ISBN 978-966-10-4095-2. — [2016-075 Н].
Зміст: Нащо мене зачіпаєш? / оброб. А. Коціпинського ; Народні пісні: Не
сама, не сама : "… калину ламала...". — Верменич В. Польова царівна : "Теплий
ранок тихо розквіта..." / сл. М. Сома. — Кос-Анатольський А. Ой, не вір квіткам
весняним : "Я миленького зустріла..." / сл. Г. Книша ; Ариозо Галі : "Я жду тебе, мій
орле сизокрилий..." : з опери "Заграва" / сл. авт. — Сов'як Я. Ноктюрн : "На землю
вже тихий скрізь вечір лягає..." / сл. В. Грінченка. — Гурільов А. Домик-крошечка :
"Одинок стоит домик крошечка...". — Пьорселл Г. Ah! how pleasant 'tis to love : з
опери "Король Артур" ; Se tu m'ami : "… se tu sospiri sol per me...".
128. Вокальний репертуар бандуриста. Вип. 2 : арії, романси, пісні укр. та
зарубіж. авт. в перекладі для бандури : навч. посіб. / перекл. та упоряд. С. Овчарової.
— Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2016. — 40, [1] с. ; 29 см. — Текст укр., італ. —
Частина тексту парал. укр., фр. — ISBN 978-966-10-4096-9. — [2016-050 Н].
Зміст: Українські народні пісні: Чия 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. Корнієнко. — Рахманінов С. Сон : "И у меня был край родной..." /
сл. А. Плещеєва. — Вериківський М. Перша арія Панночки : "Ой чи давно те
було..." : з опери "Вій". — Бортнянський Д. Арія Ельвіри : "В моєму серці може
жити..." : з опери "Сокіл". — Вітторі Л. Арієта : "Il peskar fa l'uom giocondo..." : з
опери "Галатея". — Каріссімі Г. Vsttoria! Vsttoria!.. : кантата.
129. Овчарова С. В. Перекладення та аранжування для бандури : навч.-метод.
посіб. / [Овчарова С. В.] ; Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. — Дніпро : Ліра,
2016. — 39 с. : портр. ; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 50 пр. —
ISBN 978-966-383-736-9. — [2016-133 Н].
Зміст: Букстехуде Д. Жоральна прелюдія / перекл. С. Овчарової.
130. Польовий О. Г. Берегиня : нот. зб. пісень для голосу в супр. бандури :
[для голосу в супр. бандури] / Олег Польовий. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2016.
— 35, [1] с. : портр. ; 29 см. — 500 пр. — ISBN 978-617-642-239-6. — [2016-147 Н].
Зміст: Берегиня : "… слов'янська богиня..." / сл. Р. Бороденко ; Оберіг : "Мій
святий оберіг мідний хрестик на тілі..." / сл. В. Мамонтова ; Як вертались козаченьки
із війни / сл. А. Корінь ; Коло млину : "… коло броду..." ; Ой піду я у садочок /
сл. нар.
131. Созанський О. О. Бандура зі Львова : пісні : [пед. репертуар : для серед.
спеціаліз. та вищ. навч. закл. культури і мистецтв І—ІV рівнів акредитації] / Олег
Созанський ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і
мистецтв. — Львів : Камула, 2013. — 62, [1] с. : іл., портр. ; 30 см. — На паліт. авт. не
зазначено. — ISBN 978-966-433-092-0 (у паліт.). — [2016-038 Н].
Зміст: Білик І. Місяць і звізди : "Тихий вечір..." / сл. М. Підгірянки ; аранж.
О. Созанського ; Дрімко : "Сходить місяць золотенький..." / сл. В. Романець ; аранж.
О. Созанського. — Горова Л. Пісня наша дзвенить ; Дитячі мрії : "Знову мрія проросла..." ; Падає з неба сон : "Діва сина колисала..." / сл. авт. ; перекл. для бандури
О. Созанського. — Музика народна: Старо-українська пісня / сл. Н. Нижанківського ;
перекл. для бандури і фп. О. Созанського ; Не сама, не сама калину ламала : (лемків.
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пісня) ; Одна гора високая : укр. нар. пісня / оброб. І. Вілінської ; перекл. для
бандури О. Созанського. — Листопад В. Я ж до милого ходила / сл. нар. ; оброб.
О. Созанського ; Співай, соловейку : "Аж гнеться калина від співу..." / сл. М. Познанської ; оброб. О. Созанського. — Доскалов І. На вулиці скрипка грає /
сл. М. Кропивницького ; аранж. О. Созанського. — Стельмащук П. Туга за милою :
"Із-за гори, із-за ліса..." / сл. М. Шашкевича ; аранж. О. Созанського, за оброб.
Р. Сов'яка. — Жданкін В. Колискова для сина : "Спи, мій маленький..." / сл. авт. ;
аранж. Ю. Антківа ; партія бандури О. Созанського. — Тилик В. Білим цвітом /
сл. І. Бердника ; аранж. О. Созанського.

3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання
для щипкових інструментів
132. Глущенко С. М. Гітара : метод. посіб. для початківців / Глущенко С. М.
Шк. гітари "Serenada". — 3-тє вид. (допов. та відред.). — Київ : Вид. дім Д. Бураго,
2016. — 39 с. : іл., табл. ; 29 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ISBN 978-966-489346-3. — [2016-125 Н].
133. Шевченко Ю. О. Шість струн : початковий курс гри на гітарі : [посіб. для
учнів] / Юрій Шевченко. — Вінниця : Нова Книга. — 24 с. : портр. ; 30 см. — [2016138 Н].
134. Шевченко Ю. О. Шість струн : початковий курс гри на гітарі : (методика) :
[кн. для викладача] / Юрій Шевченко. — Вінниця : Нова Книга. — 31 с. : портр. ;
30 см. — [2016-139 Н].

3.3.4 Духові інструменти
3.3.4.2 Мідні
135. Бердиєв М. В. (1922—1989). Триптих : для труби та фп. / М. В. Бердиєв ;
перекладач О. О. Чуприна. — Київ : [б. в.], 2016. — 12 с. ; 29 см + дод. (3 с.). —
ISBN 978-617-02-0261-1. — [2016-136 Н].
136. Збірник творів для труби та фортепіано : [для студентів вищ. муз. навч.
закл.] / ред. та перекл. Чуприна О. О. ; М-во культури України, Нац. муз. акад.
України ім. П. І. Чайковського. — Київ : Персонал, 2016. — 24 с. ; 29 см. — 300 пр.
— ISBN 978-617-02-0260-4. — [2016-124 Н].
Зміст: Глюк К. В. Арія Орфея. — Скорик М. Мелодія. — Мартіні Дж.
Токката ре мінор. — Шопен Ф. Етюд : соч. 10, № 3. — Скрябін А. Етюд : ор. 8,
№ 11.

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ
ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
137. Музика незабутих предків : [пісен. та інструм. твори / упоряд. та передм.]
В. Шостак ; [нотація Л. Ленарт ; нотація, нот. запис В. Короленко]. — Ужгород :
Вид-во О. Гаркуші, 2016. — 78 с. : іл. ; 25 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-531-138-7.
— [2016-045 Н].
Зміст: Пісенні твори: А прийшов він на вулицю ; Анця до води ; Верба над
водою ; Вила сом віночок ; Дай ме, мамо, білий день ; День, день, білий день ; Днес є
собота ; Долино, долино ; Заграй, цігань, тоту новту ; Зеленеє жито, зелене ; Йой,
боже муй, што ся водить ; Коли-м була мала, мала ; Коли мене уддавали ; Мила,
мила, повідж правду ; Недалеко ліска'д ліски ; Не буду ся женити ; Нарвали-сьме
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барвінку ; Ой, не сама'м не сама ; Никогда я то не верила ; О боже мой ; Ой, верше,
мой верше ; Ой, дай боже, добрий час ; Ой, летіли гусоньки ; Ой, милий, муй милий ;
Ой на горі пень дуплавий ; Не сама, не сама ; Ой, увстань з дружбою ; Ой, я зайду,
ой, я зайду ; Перелаз, перелаз ; Пили хлопці, пили ; Пуд облачком заградочка ;
Світив би місячик ; Словенске мамічкі ; Співаю, співаю ; Стоїть шугай ; Там за селом
дражка усипана ; Танцуй, танцуй ; У сусіди під облачком ; Фрайирова мати на ня
удказує ; Ходила я по садочку ; Червена ружа трояка ; Червене яблучко у катрані
ношу ; Чорна я си, чорна ; Шкода мені твій віночок ; Інструментальні твори:
Kalotaszegi ; Румунка ; Чардаш ; Циганський ; Усть-чорнянські награвання ;
Гуцулка ; Гуцульські мелодії ; Золотарівська ; Барвінкова ; Співана ; Танець з
палицями ; Мелодії Турянської долини.

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ
ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.1 Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори
138. Гайдук В. М. О краю мій, Карпати милі : вокал.-хор. твори великих
форм / Василь Гайдук. — [Клавіри]. — Ужгород : Гражда, 2015. — 396, [2] с. :
портр. ; 30 см. — Вид. коштом Упр. культури Закарпат. облдержадмін. за
"Програмою розвитку культури і мистецтва в області на 2011—2015 роки". —
ISBN 978-966-176-098-0 (у паліт.). — [2016-041 Н].
Зміст: Кантати: Посланіє : "І смеркає, і світає..." ; Минають дні... : "… Минають
ночі..." : для солістів, міш. хору та симф. орк. : клавіри / сл. Т. Шевченка ; О краю
мій, Карпати милі : кантата для міш. хору, солістів та симф. орк. : клавір /
сл. Ю. Чорі ; Мати : "Божа ласка дорога..." : кантата-ораторія : клавір. Ч. 1. Божа
Мати / сл. Ю. Шипа ; Ч. 2. Рідна мати / сл. І. Петровція ; Ч. 3. Батьківщина-мати /
сл. В. Симоненка ; Хорові поеми: Великий малорос : "Кругом неправда і неволя..." :
у супр. фп. / сл. Ю. Шипа ; Невмируща : "Не вмирає віщій геній..." : поема-кантата
для міш. хору та солістів у супр. фп. / сл. Ю. Шипа ; Титан : "Коли Вкраїна ще
стогнала..." : у супр. фп. / сл. Ю. Шипа ; Русь : "З глибин віків і гордо, й величаво..." :
хорова поема / сл. В. Симоненка ; Хорові цикли: Страсті Господні : "І для тебе, і для
мене бог дав Гетсиманський сад..." : № 1—14 / сл. Ю. Шипа ; Канон покаянний : "Як
люто мучить світ стоокаянний..." / сл. В. Густі ; Пам'яті великого вчителя — Мар'яни
Волковської : "Зазвучала мелодія..." / сл. В. Густі ; Різдвяна ораторія : "Темрява.
Морок. Пітьма..." / сл. В. Густі ; Меса : "Господи, помилуй..." : для однорід. жін. хору
у супр. органу ; Хорові концерти: Благовіщення : "Вість приніс до Назарету..." /
сл. Ю. Шипа ; Христос воскрес : "Днесь весело дзвони дзвонять..." ; Господи,
вислухай молитву мою ; Вислухай мене, мій боже справедливий : "Вислухай мене,
коли буду взивати..." ; Помилуй мене, боже ; Хваліть господа ; Уся земле,
покликуйте господу! ; Господи, почуй же мій голос! : "Чи ж то справді ви..." ; До
тебе підношу я, господи, душу свою ; Боже, покинув ти нас ; Нащо, боже, назавжди
ти нас опустив ; Не карай мене, господи ; Давидові псалми : № 12, 43, 52, 53, 81, 93,
132, 136, 149 / сл. Т. Шевченка.
139. Гайдук В. М. Український реквієм : присвяч. загиблим за волю і незалежність України / Василь Гайдук ; [передм. Л. Дичко]. — [Клавір, партитура]. —
Ужгород : Гражда, 2015. — 279 с. ; 30 см. — ISBN 978-966-176-136-9 (у паліт.). —
[2016-042 Н].
Зміст: Український реквієм : "Вічний спокій даруй їм...".
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140. Дацко М. О. Сім слів Христа : кантата [для хору, струн. орк. та ударних] /
муз. Мирона Дацка ; вірші о. Василя Мендруня, ЧСВВ. — [Партитура]. — Жовква
(Львів. обл.) : Місіонер, 2016. — 55 с. ; 29 см + дод. ([88] с. окр. паг.). — ISMN 979-0707517-14-7. — [2016-153 Н].
Зміст: Сім слів Христа : "Мій авва Отче, відпусти...".
141. Станкович Є. Ф. Бабин Яр : кадиш-реквієм для читця, солістів, міш. хору
та великого симф. орк. на слова Д. Павличка / Євген Станкович ; [вступ. ст. А. Луніна]. — [Партитура]. — Київ : Муз. Україна, 2016. — 174 с. ; 35 см. — Випущено на
замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою
"Українська книга" 2016 р. — 1 000 пр. — ISMN 979-0-707527-64-1 (у паліт.). —
[2016-114 Н].

5.6. Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки.
Музика до шкільних вистав і радіопостановок
142. Омельченко О. О. Марійчина казка : казка-опера "Зайчик і Козлик" та
казка "Марійчина казка" для мол. шк. віку / Олеся Омельченко. — Дніпро : Ліра,
2016. — 29, [1] с. : іл. ; 29 см. — Музика до казки-опери "Зайчик і Козлик" Миколи
Ведмедері. — 50 пр. — ISBN 978-966-383-731-4. — [2016-129 Н].

6. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
143. Орехов С. Д. (1935—1988). Полное собрание сочинений для семиструнной гитары / Сергей Орехов ; сост., ред. и подгот. В. Украинца. — Кривой Рог :
Дионат (Чернявский Д. А.), 2016. — 657, [3] c. : портр. ; 30 см. — Указ. произведений переложенных для семиструн. гитары Украинцем В. П.: с. 644—657. —
220 экз. — ISBN 978-617-7250-52-3 (в пер.). — [2016-091 Н].

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО
ТА ДИКТАНТИ. МУЗИЧНІ ТВОРИ В МУЗИКОЗНАВЧИХ
І МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
144. Ваганова Г. П. Учебное пособие по изучению теоретического материала в
курсе сольфеджио для учащихся ДМШ и ДШИ / Ваганова Г. П. — Одесса : ВМВ,
[2016?]. — 133 с. : табл., схемы. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-413-583-9
(в пер.). — [2016-143 Н].
145. Гармонія : [навч. посіб.] : Хроматика / Завісько Н. З., Лемішко М. М. —
Вінниця : Нова Книга, 2016. — 215 с. ; 20 см. — 300 пр. — [2016-115 Н].
146. Диктанти на матеріалі музики Миколи Лисенка / авт.-уклад. Д. Романець ; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв
України. — Вінниця : Нова Книга, 2016. — 75 с. : портр. ; 30 см. — 300 пр. —
ISMN 979-0-707-533-07-9. — [2016-102 Н].
147. Ірмоси канонів на Введення Богородиці в Храм і Воскресіння = Hirmoi der
Kanons von Einführung der Muttergottes in den Tempel und von Ostern / упоряд.
Ю. Ясіновський ; [ред.: К. Ганнік, М. Качмар]. — Львів : Вид-во Укр. католиц. ун-ту,
2016. — 20 с. : іл. ; 29 см. — (Антологія візантійсько-слов'янської та української
сакральної монодії ; вип 12). — Бібліогр.: с. 3 (7 назв) та в підрядк. прим. —
ISBN 978-966-2778-52-6. — [2016-029 Н]
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149. Кушпет В. Г. Школа реконструкції виконавської традиції : ліра, кобза,
торбан, бандура, спів : бандура / Володимир Кушпет. — Київ : Темпора. — 151 с. ;
29 см. — ISBN 978-617-569-275-2. — [2016-065 Н].
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А в Куцівці церкву будують
А в нашого господаря
А в неділю рано, ще сонце
не сходить
А в чаду, в саду
А вже вечір вечоріє
А вже вечур настає
А вже сонце заходить
А вже третій вечір
А вони пішли такими молодими
А газдо, газдо
А де же є той Ян?
А життя, як життя
А ми люди подорожні
А мій милий захворів
А прийшов він на вулицю
А там долу, прі Дунаю
А ти, всевидящеє око
А то була зірничка
А ты не знаешь
А у лісі
А у нашому повіті
А хто хоче війну знати
А хто хоче воювати
А чому?
А я в гаю травиченьку жала
А я — циган, чорний з лиця
А я ще малинька
Агония любви
Ай бо і той ночи
Ай, какая встреча
Акация душистая
Акація
Алілуя
66

27
22
52
27
11
28
22
17
15
12
12
41
1
11
137
28
19
70
48
15
1
44
52
63
28
11
28
48
21
42
49
41
58

Аллилуарий
Алые паруса
Анця до води
Ариозо Галі
Арієта
Арія Ельвіри
Артист и публика
Ах, боже муй
Ах, весна!
Ах, Люба, Любочка
Ах, любовь!
Ах, це кохання
Бабине літо
Бабочка-подружка
Бабусю
Бабуся-Ягуся
Балада про Крути
Балада про солдата
Бандуристе, орле сизий
Батьківський край
Батьківщина-мати
Батько й мати на Сибірі
Бачить — не бачить
Бджілка
Без рідної буди
Безответная любовь
Безсмертне слово Кобзаря
Безталанна
Белая метель
Белая сирень
Берег Овідія
Береги
Береги их покой — Красноград
Берегиня
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73
137
127
128
128
30
12
40
30
49
35
35
42
15
74
51
55
17
34
138
15
37
69
52
41
35
47
40
41
47
54
32
130

Бережани
29
Березнева карусель
64
Берізки по коліна у воді
74
Бесконечная сказка
42
Бестия
49
Бистра вода
44
Бичок та їжачок
63
Бійцям добровольчих батальйонів
42
Біла зима
62
Біла хата в саду
47
Білим цвітгом
131
Білі акації будуть цвісти
53
Білі вишні цвітуть
32
Білі гуси
75
Білі конвалії
54
Білі лебеді
27
Білі суцвіття
55
Білочка восени
74
Біля кого найтепліше?
61, 71
Благовісні журавлі
46
Благовіщення
138
Благодарю тебя
49
Благословенна мати
54
Благословенна путь
54
Благословляю день і час
43
Блажен муж
18
Блаженний Іван
60
Блаженна Йосафата
60
Блаженна Тарсикія
60
Блаженний Зиновій
60
Блаженний Андрій
60
Блаженний Василій
60
Блаженний Григорій
60
Блаженний Еміліян
60
Блаженний Йосафат
60
Блаженний Климентій
60
Блаженний Леонід
60
Блаженний Микита
60
Блаженний Микола
60
Блаженний Миколай
60
Блаженний Олексій
60
Блаженний Павло
60
Блаженний Петро
60
Блаженний Роман
60
Блаженний Теодор
60
Блаженні Григорій, Іван, Симеон
60
Блаженні Микола і Володимир
60
Блаженні Олімпія і Лаврентія
60

Блаженні Северіян, Яким, Віталій
60
Бо війна війною
15, 44, 52
Бог предвічний
15
Бог ся рождає по світу цілому
15
Богородице Дево, радуйся
18
Богородице Діво
72, 75
Богородице Діво, радуйся
23, 75
Богородице мати
3
Богородице-краса
70
Богуслав понад Россю
52
Божа мати
138
Боже, боже, що ся стало?
27
Боже великий
15
Боже великий, єдиний
15
Боже, покинув ти нас
138
Боже, ти з нами
15
Боже, я молю за Україну
70
Божий дар
53
Божий син народився
57
Болить серце, болять груди
15
Болять мене руки
22
Бондарівна
11
Босоноге моє щастя
43
Брат на брата
43
Брати мої, українці
43
Бувай здоров, коханий мій
11
Буде вечур
28
Буде нам з тобою що згадати
52
Будем навчатись
32
Будь здорова, моя мила
15
Будь со мною
48
Будьмо ж ми народом
43
Букет сирени
49
Букетик фіалок
35
Було колись
19
Було колись на Вкраїні
52
Бурштинове місто
51
Буря
42
Бути чи не бути
54
Была любов, была
28
Было неожиданным знакомство
49
Б'ють литаври гучні
52
Б'ють пороги
52
В 1939-м році
52
В Вифлеємі — місті
11
В Вифлеємі тайна сталась
24
В день Святого Миколая
41
В загороді туліпан
12
67

В Закарпатті радість стала
52
В зеленім гаю
11
В зеленум гайочку
28
В Карпатах сум і жаль настав
15
В кінці греблі шумлять верби
15
В криївці нічка холодная
52
В лабіринті мрій
42
В лісі є зелена хата
63
В нашого хозяйна
72
В нічку тихеньку
62
В першу ніч зими
33
В полі, полі
1
В понеділок рано
28
В селі на Вибранівці
15
В Січ ставай
52
В сосновім лісі
75
В степу під Херсоном
15
В теплу сутінь нічну
17
В тиши одиночества
49
В тінях яворів
35
В цирку
68
В Чорне море кров Дніпром пливе
52
В Чорне море кров Дніпром тече
15
Вальс — для вас
35
Вальс у ритмі дощу
36
Вальс-зорепад
50
Вальс-спомин
34
Вам Україна складає шану
15
Вареники варилися
69
Вас нельзя не любить
49
Василева мати
72
Вдаряй мечем
44
Вдягни вишиванку
35
Вдячіть ті хцем, мама
70
Великдень
29, 70
Великдень 46
37
Великий малорос
138
Великое славословие
18
Величальна Романову
40
Верба над водою
137
Вербовая дощечка
27
Вербові стежки
74
Вереснева весна
50
Верная
40
Вернись опять
48
Верховино, світку ти наш
28
Веселая подія
21
Веселий котик
66
68

Веселий трамвай
Веселка
Веселкова осінь
Весенняя песенка
Весна
Весна перемоги
Весна прийшла
Весна-красуня
Весни
Весняна краса
Весняний вальс
Весняний рай
Весняний раночок
Весняний реквієм
Весняні доші
Весняні сценки
Ветерани в строю
Ветераны
Ветер-ученик
Ветка сирени
Вечір
Вечір над Боржавою
Вечір надворі
В'ється Опір-річка
Вже весна воскресла,
трави зеленіють
Вже вечір вечоріє
Вже відходим з дому твого
Вже день війни народної
Вже досить мук
Вже місяць сходить
Взлетная полоса
Взяв би я бандуру
Ви в дні весняні положили життя
Ви женці молодії
Ви жертвою в бою нерівним лягли
Ви завжди з нами
Видно шляхи полтавськії
Вийшли дітоньки на луг
Виїхав Гонта, гей, та із Умані
Вила сом віночок
Вип'єш першу
Виряджала мати сина
Вислухай мене, мій боже
справедливий
Вишеньки-черешеньки
Вишивала дівчина
Виший мені, мамо

71
69
68
73
74
32
68
62
50
64
33
70
15
55
33
74
32
49
42
50
19, 58
12
17
36
15
15, 52
24
52
15
31
30
15, 17
15
22
15
15
17
57, 74
52
137
19
15
138
75
47
64

Вишневий рай
41
Вишневий сон
47
Вишневий цвіт
41, 49
Вишнёвое варенье
49
Вишня молодая
30
Вівці мої, вівці
17
Вівчарик
36
Від журавлів до журавлів
63
Від Сяну і Збруча
52
Відкрились тюрми й каземати
53
Відлетять журавлі
55
Відлітають уже матіоли
55
Відлітають хмари
45
Віє буря
15
Віє вітер
15
Віє вітер, віє буйний
15, 47, 52
Війська запорозького воїн
знаменитий
52
Вінок з барвінку
63
Вірю завжди в Україну
41
Вірю я
43
Вітер віє, сонце гріє
15
Вітер віє-повіває
17
Вітер з гаєм розмовляє
54
Вітерець
69
Вітер-розгуляй
64
Вітре буйний
47, 128
Вітре буйний, вітре буйний!
52
Вітчизно моя
31
Віщий сон
41
Віють вітри, віють буйні
17
Віють вітри, віють повівають
15
Вкраїнська пісне, загрими!
52
Во Вифлеємі нині новина
1
Во Вифлеємі сталася новина
72
Во граді Вифлеємі
1
Во царствии твоем
18
Вовочка
42
Вогники рідного міста
51
Возвращайся
48
Возроди имня своє
28
Волны катятся
48
Вона прийшла
53
Восемнадцать лет
41
Воскресение Христово
67
Воскресний день
15
Восточная женщина
30
Восьмое чудо света
41

Вот тогда ты пожалеешь,
Кулакова!
Впали роси на покоси
Вперед
Все від бога
Все співає і росте
Все упованіє моє
Все, что было
Вселенная, веселися
Всеоспівана царице
Всі язици
Всміхнися, мамо!
Вспоминай
Вставай, брате!
Вставай, народе
Вставай, Україно!
Вставаймо, браття
Вставаймо, вставаймо!
Встає Соборна Україна
Всю ніч не вгавала
Всюди по Вкраїні
Всякому городу нрав і права
Вчений кіт
Вчись лічити
Вчительський вальс
Вчора рук, як мамка била
Вчуся у синички
Гаєм зелененьким
Гайовий
Гандзя
Гарна калина, що у садочку
Гарний вартовий
Гарні вечори
Гасла перемоги
Гаю, гаю, зелен розмаю
Где-то там...
Где-то там, далеко
Гей, браття, до зброї
Гей, браття-козаки
Гей, браття-опришки
Гей, бували хмари
Гей, була в мене коняка
Гей! Зимно, зимно надворі
Гей, ви, стрільці січовії
Гей ви, хлопці, вольні козаки
Гей ви, хлопці-орли
Гей, видно село
Гей, готуйте, хлопці, зброю

57
15
15
43
75
19
48
15
15
72
21
48
41
15, 54
52
15
15
15
15
15
17
63
69
42
28
62
17
54
47
1
63
15
46
17
42
49
15
52
17
52
52
15
15, 44, 52
15
52
44, 52
52
69

Гей, гук, мати, гук
Гей же до зброї
Гей, зі Львова до Мукачева
Гей, Иване, Иване
Гей, із Низу, із Лиману
Гей, козаче, встати час
Гей, літа орел, літа сизий
Гей, наступаєм ми, стрільці
Гей, не дивуйте, добрії люди
Гей, нум, браття, до зброї
Гей, нуте, хлопці
Гей, повстанці українські
Гей, соколи
Гей. Степами
Гей, там далеко на Волині
Гей, там на горі
Гей, там на горі Січ іде
Гей там, у Вільхівці
Гей, у мене був коняка
Гей, хлопці
Гей, чобіт за чоботом
Гей, я козак з України
Гей-гу, гей-га
Ген високо
Герої не вмирають
Героям слава!
Геть, вороги, з України
Гила-гила, гуси
Гиля-гиля, сірі гуси
Гимн подкарпатских русинов
Гімн живій природі
Гімн Краснограду
Гімн Львівського художнього
ліцею
Гімн Львівської
української гуманітарної
гімназії ім. О. Степанів
Гімн Національного юридичного
університету імені Ярослава
Мудрого
Гімн школи "Світанок"
Гімназія номер один
Гірке вино
Глаза твои задорные
Глаза твои лучистые
Глібове мій
Годі, коню, в стайні спати
Голос дитинства
70

15, 52
15
15
28
52
52
52
44
52
52
17
15, 52
30
15, 52
15
15
52
15, 44
17
52
15
52
15
1
35
33
15
64
17, 27
28
63
32
37

37

41
37
42
36
30
49
15
52
39

Голуб і голубка
11
Голубая сирень
50
Голубий сніг
35
Гомін, гомін по долині
11
Гомоніла Україна
68
Гордість країни
49
Горе тій чайці
15
Горить моє серце
53
Горі селом иду
28
Горішки
62
Горнусь до тебе
34
Горнусь до тебе, Україно
31
Город мой родной
41
Городниця
69
Горохова хатка
69
Горы, скалы
41
Господи, вислухай молитву мою
138
Господи! Дякую за все...
43
Господи, почуй же мій голос!
138
Господи, спаси благочестивыя
18
Господня любов
54
Господь бог предвічний
1
Готуй мені збрую
15, 17, 31, 44
Грає кіт на мандоліні
64
Грай, моя пісне
53
Грай, скрипалю!
35
Грають музики
35
Грають сурми, грають
15, 52
Грають сурми — січ у бій іде
11
Гряде весна
50
Гуде вітер вельми в полі
17
Гуси-лебеди
41
Гуцулик
75
Гуцулка Ксеня
17
Гуцулка-мавка
33
Гуцулочка
36
Давидові псалми
138
Давно мені не кувала
43
Дай ме, мамо, білий день
137
Дала мені мамка корову
28
Далекий друг
67
Два баранці
63
Два мидвиді
28
Два півники
57
Два хлопчики
74
Две косички
48
Дві легенди
46
Дві сопілки
35

Де згода в сімействі
47
Де не глянь — колоски
75
Де правда? Де брехня?
40
Де ти бродиш, моя доля
17
Де ти ходиш, моє щастя
17
Девушка с глазами дикой серны
50
Дедушка
73
День, день, білий день
137
День рожденья
41
Державний гімн України
15
Десь над Красноградом
32
Детские игры
57
Джерельце
41
Джміль
69
Дзвенять дзвінки
74
Дзвіночок кличе у садочок
68
Дивлюсь я на небо
17
Дивна мандрівка
37
Дивная новина
24
Дивнеє народження божого сина
72
Дивний сон
11
Дивувалися ліси
22
Дитячі мрії
57, 131
Діброва
19
Діва сина породила
27
Дівоча лірична
32
Дівчина і рута
19
Дівчино кохана, здорова була!
17
Дім під дахом блакитним
63
Діти
70
Діти вкраїнські, вставаймо в ряди
68
Діти України
33
Для мами
37
Для тебе
38
Для тебе, Україно
75
Днепровские каштаны
49
Днепропетровские мосты
30
Днес є собота
137
Днесь щасливі часи віків
24
Дніпре мій широкий
52
Дніпро — ріка славетна України
94
Дніпровський вальс
94
До побачення, школо!
68
До повстанців коханого
проводжало дівча
52
До пречистої Марії
33
До ран Христових
15
До рідного краю
38

До рідної мови
До сина України
До справжніх українців
До тебе підношу я, господи,
душу свою
До України
Добре тому коса косить
Добридень, земле
Добрий вечір всім нам
Добрі мені, добрі
Добрые сны
Довго спала Україна
Довкола ліс шумить
Догорає наша свіча
Дождь идет
Дождь Одессу мочит
Долино, долино
Доля з мене все глузує
Домик-крошечка
Донецьк. Аеропорт
Донька України
Дорога в майбуття
Дорога до храму
Дорога додому
Достойно есть
Достойно є
Дощик
Дощик-художник
Дримбарі
Дрімко
Дружба
Дуб на дуба похилився
Дума про 60-літную память
Дума про долю
Дума про смерть козака
Думи мої
Думи мої, думи
Думи мої, думи мої
Думка
Духовые оркестры
Душа
Душею укріпитись
Дядько Гнат
Дякуєм, букварику
Единородный сыне
Единственная
Ей, горі йду, долу йду
Елегія

15
15
15
138
15
28
39
72
28
57
52
15
38
42
47
137
15
127
52
33
32
43
46
18
23
33, 74, 128
35
54
131
70
27
28
55
46
19
52
17
19
32
40
32
15
37
18
48
28
45
71

Если б люди знали…
42
Если ты рядом
48
Є і нам про що згадати…
52
Є на світі
69
Єдина Україна
15, 52
Єдиний в світі Харків мій
41
Єдна мати сына мала
28
Єднаймося, брати-галичани
15
Єднайтесь, брати-галичани
52
Єсть радість велика
72
Жабка-рябка
68
Жаворонки
67
Жайворонок
15, 64
Желтый листопад
32
Женщина для счастья
40
Жертвеник
52
Жива вода
41
Жива криниця
75
Живе Україна
52
Живо, женчики, живо
22
Життєрадісний друг
66
Життя криниця
47
Жінка з осені
46
Жменька сонця
74
Жовтий листок — на зеленій траві
15
Жовтіє, жовтіє уже листя
28
Жук-жученко
74
Журавель
57
Журавлик
46, 59, 64
Журавлина — жура
50
Журавлина печаль
55
Журавлині пісні
35
Журавлі
15, 44
Журавочка
34
Журба
15
З высокої полонины
28
З днем народження!
62
З днем народження, мамо!
33
З добрим ранком
51
З нами бог
54
З полтавського бою
15
З походу
55
З Різдвом Христовим
62
З тебе, дубе, нич не буде
43
З уродинами, дідусю
54
З чужої вини
43
За байраком байрак
15, 17, 19
За вікном стоїть бабуся
64
72

За вірних друзів
35
За гори сонце заходило
52
За горою, за лугом
52
За Дунаєм
17
За карії оченята
53
За лісом, за лісом
28
За рідний край
44
За рідну землю
53
За Сибіром сонце сходить
52
За сонцем хмаронька пливе
19
За твої, дівчино
44
За Україну
44, 52
За що така доля
43
Забудь мене
11
Заворожу
35
Завтра в далеку дорогу
15, 52
Загадковий дивний коник
63
Заграй ми, цигане старий
17
Заграй, цігань, тоту новту
137
Загуду, заграю на своїх гусельках
75
Задзвеніли стодоли
22
Задзвонили в усі дзвони
52
Зажги звезду мою
48
Зажурилась при долині
93
Зажурилась Україна
15
Зажурились галичанки
15, 44
Зайчик
59
Зайчик-загадайчик
71
Заквітчали дівчатонька
15, 17, 31, 44
Закувала зозуленька
19
Залишили одного
63
Запаль, мила, свічку
12
Запитала дівчинонька
43
Заплакали карі очі
17
Заплакали карії очі
15
Заповіт
19, 52
Заповіт повстанця
52
Запорізький вальс
42
Запоют акафист соловьи
67
Зарваниця — царство любові
24
Заросли шляхи тернами
19
Засвіт встали козаченьки
15
Засіяла ялинонька
68
Засмутилось кошеня
63
Заспівай, козаче
53
Заспівай мені, мамо
30, 64
Заспівайме собі трьома голосами
28
Заспіваймо пісні
52

Заступнице усердная
67
Засумуй, трембіто
15, 31, 44
Захмарні мрії
42
Зацветут сады в апреле
30
Зацвіла в долині червона
калина
52, 70, 75
Зачарована
41
Защебетав жайворонок
52
Звезда Вифлеема
67
Звідсіль найкраще видно Україну
53
Звучи народна пісне
34
Згадай, згадай останнєє кохання
15
Згадай мене, моя матусю
15
Згадаймо всіх борців за волю
15
Зголосився до повстанців
15
Здалось мені
62
Здравствуй, таракан!
42
Зелена веснонька
68
Зеленая весно
11
Зелене вино
27
Зелене листя
12
Зелене листя, білі каштани
17
Зелене слоненя
63
Зеленеє жито, зелене
27, 137
Зелений гай, пахуче поле
15
Зелений дубочку
52
Зеленись, травиченько
61
Земле моя
52
Земле, моя всеплодщая мати
75
Земля моя рідна
43
Зерна добра
39
Зима
37
Зима готується до свят
37
Зима на Берестовій
32
Зимний гость
73
Зимняя любовь
49
Зимова картинка
75
Зібралися всі бурлаки
15
Зів'ялі квіти відійшли
52
Зізнання
42
Зійшла зоря ізвечора, та й стало
світать
15
Зірвалася хуртовина
15
Зірка з'явилась
1
Зірка ясно засвітила
62
Знамено святоє
43
Зозуля
64
Золота моя
40

Золота обручка
41
Золоте весельце
74
Золотиста осене...
28
Золотой колокольчик
57
Зоре моя вечірняя
17, 19, 52
Зорі падають
41
Зоріла золота заграва
15
Зоря України
35
Зоря ясна засвітила
15
Зоряна
54
Зоряна колискова
55
Зоряні надії
41
Зродились ми великої години
15
Зустріч з минулим
45
З'явилась, браття
21
И было чудо на земле
67
И не сумела я ответить "Нет"
49
Ива
28
Иванку, Иванку, з того боку ярку
28
Иванку, Иванку, купи ми рум'янку
28
Игра
42
Играй, гармонист
41
Иде свальба д'горі
28
Из какого мира
49
Из чего весь мир состоит
73
Интимный романс
30
Искупление
40
Источник животворный
49
І воздасть вам господь бог
43
І досі сниться...
70
І завжди в моєму серці — Україна
15
І знов Різдво
29
І знову заграли сталевії сурми
15
І лице, і руки вітерець лоскоче
30
І світає, і смеркає
19
І снилося
44
І снилося з ночі дівчині
17
І широкую долину
19
І шумить, і гуде —
то повстанець іде!
52
Івано-Франківський вальс
33
Іде до хати коляда
24
Іде звіздар чудна
1
Іде, іде дід, дід
57
Іде свадьба з гори
12
Іде святий Миколай
35
Іди, іди, дощику
58
Іду я лісом
15
73

Із гір Карпат лунає пісня волі
15
Із гір Карпат несеться гомін волі
52
Із полону, з-під Ізмаїлу
52
Із тої хатини
35
Із чого зроблені сни?
63
Із-за гаю сонце сходить
19
Із-за гори високої
15, 52
Із-за гори сніжок летить
28
Ірчик
44
Ісус спаситель
43
Ішла звізда
72
Ішли ми до бою темними лісами
15
Ішов відважний гайовий
17
Ішов господь дорогою
72
Ішов козак потайком
15
Іще'м тоті коломыйки не позабывала 28
Їде Харко із Туреччини
52
Їдуть коні сивогриві,
копитами б'ючи
52
Їз московського болота
15
Їз-за гори, з-за гори
36
Їх наказ
15
Їх не забути
35
Їхав козак за Дунай
15, 17
Їхав козак на війноньку
17
Їхав стрілець на війноньку
15, 44, 52
Їхав, їхав козак містом
15
Їхали повстанці з поля
15
Їхали чумаки з України
15
Йде Меланка з хати в хату
62
Йде Січове військо
44, 52
Йду до храму
54
Йдуть народи до Ісуса
24
Йой, боже муй, што ся водить
137
Йой чиє то поле
22
Йшли вітри
64
Йшли селом партизани
15
Казав мені батько
15
Казала дівчина
44
Казала'м ти, милий
12
Казка про діда Мороза і бабу
Завірюху
64
Как лечили бегемота
57
Как мне хочется петь!
49
Калинові вітри
50
Калинонька
70
Канікули
61
Канон покаянний
138
74

Карпаты, Карпаты
Картина маслом
Квіти Рівного
Квітка айстри
Квітка-душа
Квітковий бал
Квітне Рівне моє
Квіточка
Квітуча моя, Україно...
Квочка
Кедь я на Торіше
Кей прийшла ми карта
Келих мій — за любов
Кину пером, лину орлом
Кіборгам донецького аеропорту
Кізонька
Кізочка
Кладочка
Кладочка, кладочка
Кличте мене, думи
Клятва Гіпократа
Княгиня Ольга
Кобзарський марш
Кобзівко, любов моя
Коби скорше з гір Карпатських
Ковзанка
Ковила
Когда море горит бирюзой
Коза
Козак гуляє
Козак і смерть
Козак коня напував
Козак од'їджає
Козак од'їжджає, дівчинонька
плаче
Козак пана не знав з віку
Козаки літали у шаленій січі
Козацька доля
Козацька дума
Козацька Мадонна
Козацька молитва
Козацького роду
Козацькому роду нема переводу
Козача колискова
Козачата
Козаченько впився
Козаченьку, куди йдеш?
Кой ми прийшла карта

28
48
51
36
93
71
51
42
33
69
28
15
35
52
42
35
72
15
44
43
32
35
32
32
44
69
50
50
72
17
52
15
52
15, 17
52
52
47
15, 47
35
17
52
52
52
62
15
52
28

Колдовские очи
49
Коли б льон не цвів
51
Коли вертаюся додому
39
Коли ви вмирали
15
Коли ідуть дощі
41
Коли мене уддавали
137
Коли настане чудний май
11
Коли святий дух покидає мене
24
Коли співає тиша
35
Коли цвітуть серця
53
Коли я руковав
28
Коли я хочу, щоб мене любили
74
Коли-м була мала, мала
137
Колисала я
3
Колисанка
64
Колисанка від місяця
71
Колиска
61
Колискова
27, 33, 35, 53, 59,
61, 64, 69, 72, 74
Колискова для сина
131
Колискова українська
3
Колись, дівчино мила
11, 44
Колір чорний
11, 17
Коло млина — яворина
44
Коло млину
130
Коло нас, по пред нас
28
Коло річки дві смерічки
12
Коломыйки для трьох сестричок
28
Колыбельная Веронике
41
Колыскова
28
Кольорові парасольки
71
Коляда
35
Колядую
27
Комары ся гостили
28
Конница
32
Копав, копав криниченьку
15
Королева Анна Ярославна
35
Корольові парасольки
61
Косар
54
Косарики
15
Косы русы
49
Котигорошко
69
Котику сіренький
3
Котилася писанка
69
Котилася ясна зоря з неба
17
Кохана
15
Коханий
93
Кохання вітрила
33

Кохання — це пекло чи рай
Край дороги
Край мого села
Країна казок
Красавица Аленушка
Красивая женщина
Красноград — моя столиця
Красноградський вальс
Красноградські галушки
Красноградські співанки
Красное вино
Красуню лісу не рубай
Краю мій
Кредо арійця
Крик душі
Крик материнської душі
Крила любові
Кришталеве танго
Крокуймо разом
Кролику пухнастий
Кружляє вітер
Крук — чорний сотник УПА
Крути
Кто ты?
Куди вітер хмари носить
Куди ідеш, Олексо?
Куди полетіли роки
Кукуріку, кукуріку
Кумирові
Купив циган сомара
Кучерява Катерина
Ластівки
Ластовочко, десь была?..
Лебедина пісня наша
Лебедина соната
Левеня із міста Лева
Легенда
Лелеча доля
Лети, лети, воздушный змей!
Лети, моя думо
Лети, моя пісне
Летить галка через балку
Летіла бы'м на край світа
Летіла куля
Летять ластівочки
Летять ластівочкы
Летять роки
Летять роки-птахи

35
15
34
33
57
30
32
32
32
32
40
62
28
52
35
33
40
33
41
74
41
52
52
48
15
12
47
28
35
28
15
69
28
43
54
71
94
36
58
15
36
17, 68
28
44
27
28
41
49
75

Лечу домой
48
Лєнта за лєнтою
52
Липовий гай
41
Лисоня
15
Листопад
32, 36
Лиховісна пітьма понад світ
52
Лицар Цяпка
15
Ліс — наш батько
15
Лісова пісенька
61
Літо проминуло
15
Ліщина співає
35
Ллється пісня
52
Луг живий
11
Лунає клич, зове грімкий
52
Лунає музика
37
Лунная горница
41
Лунный кораблик
57
Львівські ночі
33, 55
Львів'янки
35
Люба матусю
15
Люба-Любонька
54
Любила дівчина
53
Любимо землю свою
75
Любимому
49
Любите
67
Любіть Україну
75
Люблю бога
15
Люблю весну
74
Любов ніколи не минає
53
Любовь захватит и отпустит
49
Любовь — святая благодать
30
Любовь — токсин
48
Любовь уходит
48
Людина і поет
40
Мав я раз дівчиноньку
15, 44
Маестро-скрипаль
35
Маєва нічка
17, 31, 44
Майский вечер
32
Максим, козак Залізняк
52
Мала баба курку
28
Мала мати трьох синув
28
Маленький пастушок
74
Малинові вуста... Трояндове вино
33
Малинові дні
69
Мама Марія
27
Мама, тато...
33
Мамина пісня
50
Мамина сльоза
15
76

Мамина стежина
Мамині цьомки
Мамко моя, на вбзур иду
Мамо, криниченько-казко...
Мания
Марічка
Марія
Маркіянове поле
Марсианка
Марусині деруни
Маруся
Марш авіаторів
Марш славянки
Марш Соколів
Марш сталевих "Соколів"
Марширують вже повстанці
Марширують козаченьки
Марширують України сини
Мастер-класс
Мати
Мати синочка родила
Мати, яка все розуміє
Матусині рушники
Маю день, маю мить, маю вічність
Мелодія
Мелодія пам'яті
Меня ты любишь
Меса
Метелик
Метелики
Метелиця
Меч Орея
Ми — веселі барвінчата
Ми віримо
Ми — гайдамаки
Ми дітвора українська
Ми зродились із крові народу
Ми йдем вперед
Ми йдем вперід
Ми йдемо в бій
Ми йдемо в театр дитячий
Ми йдемо вперед, над нами віє
Ми йдемо знову, йдемо в бій
Ми — козацькі внуки
Ми лицарі без жаху і без смерті
Ми не дамо катувати народу
Ми партизани
Ми підем, де трави похилі

46, 70
71
28
53
48
15
35
71
30
54
52
54
32
52
55
15
52
68
42
138
27
70
35
53
37
39
49
138
69
50
35
52
62
29
15, 52
64
15
15
44
44, 52
71
52
52
32
52
52
52
15, 17

Ми — сини могутньої країни
15
Ми смілі воїни, суворі
52
Ми сміло в бій підем
15, 44
Ми тобі, Україно
39
Ми — українські партизани
15
Ми — українські революціонери 15, 52
Ми холмщаки
52
Мила, мила, повідж правду
137
Мила, рученьку подай
36
Милая, любимая
30
Милость мира
18
Милый, милый, де ты бов учора
28
Минає час
15
Минають дні
19, 54, 138
Мишка-мишка
33
Мій дідусь
37
Мій Красноград
32
Мій любий Львів
35
Мій оберіг
33
Мій раю зелененький
37
Мій тату
35
Мій Харків
41
Мій Ямпіль
50
Містечко над Збручем
62
Місто білих голубів
51
Місто добра й надій
51
Місто над Бугом
50
Місто світлих надій
51
Місяць жовтень
52
Місяць і звізди
131
Місяцю ясний
17
Мне бы только
49
Многая літа
24, 58
Много лет
48
Мов олень той
52
Мов чайка, парус твій полине
11
Мова — як море
42
Мово моя
29
Мое село
32
Моє ім'я під трьома замками
38
Моє місто
36
Моє Рівне
51
Моєму синові
46
Мой взгляд все скажет
48
Мой доктор сероглазый
49
Мой капитан
48
Молись, дитино, за Україну
53
Молись и кайся
42

Молитва
28, 49, 41
Молитва за русинов світа
28
Молитва українських дітей
15
Молитва-заклик
35
Молодий туман
54
Молодим
35
Молодіє наше Рівне
51
Молочай
46
Молюсь за Україну
35
Море радості
53
Мороженое
73
Мостик
30
Моя вічна любов
51
Моя вулиця
34
Моя душа
37
Моя звезда, гори-пылай!
30
Моя Красноградщина
32
Моя любове скромна, тиха
43
Моя провінція свята
34
Моя Україна
42, 66
Мрія
59
Музика гір
35
Музика пливе
35
Музика рідного краю
35
Мчать козаки
52
М'ята моя, м'ята
46
На вгороді коло броду
93
На веселій каруселі
71
На високій полонині
75
На Вкраїні сурми грають
52
На вулиці невесело
19
На вулиці скрипка грає
131
На галяві під сосною
74
На гойдалці
69
На дворі чорна хмара
72
На захист України
46
На зеленому горбочку
37, 74
На Івана, на Купала
41, 94
На Йорданській річці
72
На крилах весни
33
На крилах волі
39
На крилах любові
41
На нашум майдані
28
На Орданській річці
1
На полонині, на верхівці
75
На Посуллі соловейко
46
На поточку'м прала
28
На прощання з другом говорила
15
77

На Різдво Христове
72
На різдвяні свята
72
На светлой
18
На Святвечір
62
На синіх небесах
15
На славу русинув
28
На смерть повстанця
15
На улиці сурма грає
52
На хвилях віків
52
На цвинтарі дуже тихо
24
Навгороді коло броду
53
Навколо небо червоніє
15
Над Дніпровою сагою
19
Над колискою
35
Над рекой туман
41
Над Рівним зорі світанкові
51
Надійшла весна прекрасна
37
Над'їхали партизани
15
Назустріч сонцю
37
Най щастить!
50
Найкраще місто
35
Найкращій
42
Наймиліша в світі
68
Найрідніша сторона
51
Накопала коріння
11
Накрила нічка
15, 44
Наливаймо, браття, кришталеві чаші 52
Нам діточкам-русиняткам
28
Намалюй мені, доле
33
Намалюю небо
17
Наодинці з журбою
45
Напиши
48
Нарвали-сьме барвінку
137
Нарциси
70
Нас питають якого ми роду
52
Наталья из Натальино
32
Научи меня, господи
67
Наш отаман Гамалія
52
Наш привіт батькові Тарасові
64
Наш хор
18
Наша дума, наша пісня
52
Наша зірка вечорова
35
Наша Маланка
72
Наша мати-пшениченька
75
Наша пісня
34
Наша студентська
51
Наша технікумівська
32
Наше місто
51
78

Нащадки
51
Нащо, боже, назавжди ти
нас опустив
138
Нащо мене зачіпаєш?
127
Нащо мені женитися
52
Нащо мені чорні брови
17
Не бий мене, чоловіче
28
Не буду, не буду з Тисы воду пити
28
Не буду ся женити
137
Не будь козою
63
Не вернеться кохання, ні
36
Не вір словам
35
Не говорите мне прощай
32
Не женися на багатій
52
Не жури мене, осене
39
Не журися, муй миленькый
28
Не забудь
27
Не згасне ніколи
43
Не йде гора висока
41
Не карай мене, господи
138
Не літав я у висоти
43
Не одна вже хмара
52
Не отврати
28
Не питай, чого в мене заплакані очі 17
Не плачте, не журіться ви,
хлопці-юнаки
15
Не поверю
48
Не погасне сонце
63
Не покидай гніздо родинне
43
Не ревнуй
48
Не рубай ліщину
28
Не ругай меня
49
Не сама, не сама
94, 127, 137
Не сама, не сама калину
ламала
127, 131
Не словами любім Україну
35
Не сміє бути в нас страху
44
Не судилось
35
Не такий апельсин
63
Не тополю високую
54
Не топчіть волошки
47
Не тумани з моря, не тумани
52
Не унывай
48
Не уходи
41, 48
Не хилися, берізонько
15
Не хочем такого брата
43
Не хочу я тліти повільно
52
Не цурайсь родини, брате
46

Небо і земля нині торжествують
1
Небо ясне зірки вкрили
1
Невихований песик
63
Невідісланий лист
45
Невмируща
138
Недалеко ліска'д ліски
137
Недоспівана пісня
35
Недумано, негадано
53
Нежданной нежности
49
Незабвенная
48
Нема в світі
44
Ненька Україна
46
Неопалима купина
35
Неповторимые года
32
Нескорена Галичина
35
Нескорені
35
Нехай здійсняться мрії
42
Нехай лютує хуртовина
52
Никогда я то не верила
137
Нині в нас новина
72
Нині, вчора, завтра
71
Ні сліз, ні ридань
52
Ні сліз, ні ридань, ні прокльонів 15, 52
Ніченька іде
61
Нічка на Купайла
46
Но никогда не быть нам вместе
49
Нова радість стала
15, 27, 72
Новая радість
72
Новорічне свято
62
Новорічні дзвоники
33
Новорічні заметілі
54
Ноктюрн
127
Ностальгія
45
Ночь сизокрылая
28
Ну і що ж, як прийдеться умерти
15
Ну-бо, хлопці, повставаймо
52
Нумо ж, браття, до зброї
15
Ныне отпущаеши
18
Нявкало-мурнявкало
63
О боже мой
137
О братских могилах
41
О краю мій, Карпати милі
138
О мамо Маріє
24
О, Маріє
36
О милий Ісусе
24
О милий мій
12
О нене, о нене
15
О пісне моя!
35

О пользе надписей на заборах
О рыцаре
О свята Марія-мати
О слово рідне!
О, соловію
О, соловію...
О, Україно!
Обереги шкільної долі
Оберіг
Об'єднає нас спаситель
Облака, облака
Облітав журавель
Обнялися груша і ялина
Обовью тебя лианой
Обріс мохом сірий камінь
Овідія град
Огні горять
Ода Харкову
Одари меня, осень
Одна гора високая
Одна надія
Одной любовью
Ой, а у полі, гей, терен, теренок
Ой баю мій, баю
Ой, боже, мой боже
Ой вербо, вербо кучерява
Ой, верше, мой верше
Ой, весіллячко-весілля
Ой весна, весна
Ой, весна, весняночка
Ой ви, хлопці, посходіться
Ой видно село
Ой вийду я, вийду
Ой, вийшов я на улицю
Ой, випустила соловейка
Ой високо сонце
Ой впав стрілець
Ой гай, мати
Ой, гаю, мні, гаю
Ой гиля гуси, гиля
Ой, гойя
Ой гоп! Не пила...
Ой дай боже
Ой, дай боже, добрий час
Ой дай боже святок діждати
Ой, де ти ідеш, красний Іванку?
Ой дивна, дивна
Ой дивна, дивна наша родина

42
73
24
68
17
31
15
39
130
43
49
74
34
49
52
47
19
41
50
131
15
48
52
3
28
11
137
36
39
57
15
15
12
28
27
53
15, 44
15, 17
28
15
27
19
72
137
72
12
24
11
79

Ой дивнеє народження
Ой дівчино красна
Ой, дівчино, шумить гай
Ой Дніпре мій, Дніпре
Ой доки я, безталанна
Ой, доста я была
Ой Дунаю, Дунаєчку
Ой жалю мій, жалю
Ой, жалю, муй жалю
Ой, жалю ты, муй жалю
Ой, за горов, ой, за ділом
Ой заросли ті дороги
Ой засвіти місяченьку
Ой, заспіваймо, гей
Ой зацвіла черемха
Ой зацвіла черемха, зацвіла
Ой, зелена полонина
Ой зійди, зійди, ясен місяцю
Ой і зійди, зійди, ти зіронько
та вечірняя
Ой їхав чумак, на дорозі став
Ой їхав я коло млина
Ой казала мати
Ой казала мені мати
Ой, летіли гусоньки
Ой літає соколонько
Ой любив та кохав
Ой, любку муй солодинький
Ой, люблю я рудні горы
Ой люлі, люлі, моя дитино
Ой майнули білі коні
Ой мала я хлопця
Ой, Маріко, біла, біла
Ой мете, мете сніжок
Ой, милий, муй милий
Ой Морозе, Морозенку
Ой на горі вогонь горить
Ой на горі, горі Хмельовані
Ой на горі женці жнуть
Ой, на горі жита много
Ой на горі лен зелений
Ой, на горі ліс
Ой на горі, на горі
Ой на горі, на долині
Ой на горі, на Маківці
Ой, на горі не є воды
Ой на горі пень дуплавий
Ой на горі сніг біленький
80

72
72
17
54
17
28
28
53
28
28
28
11
28
22
44
15, 17
28
17
17
15
44
44
17
137
22
44
28
28
54
53
12
28
62
137
15, 52
15, 52
12
15
28
70
28
28
28
15
28
137
17

Ой, на горі сніг білинький
28
Ой на горі та женці жнуть
15, 52
Ой, на горі терня цвіло
28
Ой на дворі метелиця
68
Ой на дворі світять зорі
41
Ой на Іордані
21
Ой на Йордані тиха вода
72
Ой на плаю
12, 28
Ой на річці, на Йордані
72
Ой нагнувся дуб високий
44
Ой надлетів той крук чорний
15
Ой, не вір квіткам весняним
127
Ой, не знав козак
52
Ой, не плавай, лебедоньку
68
Ой, не сама'м не сама
137
Ой не шуми, луже
15, 17
Ой нумо, нумо, сестри і браття
11
Ой пекла я хлібиць цілый тыждень
28
Ой під лісом та під Лебедином
15
Ой, піду я в Покуття
28
Ой піду я, піду поміж ланами
15
Ой піду я скрізь лісами
15
Ой піду я у садочок
130
Ой, пішла дівчина
27
Ой плаче-тужить стара мати
15
Ой по горі ромен цвіте
19
Ой, позволь, пан хазяїн
27
Ой покинув я рідну дівчину
15
Ой покрились білим снігом
полонини
15
Ой, полечко, поле
47
Ой, полечко, поле туманом повите
52
Ой попід гай мила
12
Ой прала Анна
72
Ой при лужку, при лужку
15
Ой принесіть мені пролісків
15
Ой пустіть
15
Ой рано-рано
72
Ой, рано-рано кури запіли
27
Ой сад-виноград
47
Ой, сів пугач на могилі
52
Ой, співайме коломыйкы
28
Ой, співаю, не гадаю
28
Ой сплилися фронти
15
Ой стала нам ся
72
Ой стрічечка до стрічечки
19
Ой та зажурились
15, 44
Ой там за гаєм, за розмаєм
15

Ой, там за горою, там за межою
28
Ой, там за двором
27
Ой, там, за Дунаєм
52
Ой, там за морями
52
Ой, там з-під нашого Львова
15
Ой там край дороги
15
Ой там, на Вкраїні
15
Ой там, на Вкраїні, чорніють
могили
15
Ой там на дубі
47
Ой там при долині
11, 17, 44
Ой там у лузі, при долині
15
Ой там у Чорнім лісі
15
Ой ти, гарний Семене
15
Ой ти, дівчино зарученая
17
Ой ти зоре вечорова
46
Ой ти, лане, ланочку
22
Ой ти, місяцю-зоре
17
Ой, то не хмара — московська
навала
52
Ой, то тая доріженька,
що веде на Крути
52
Ой три літа, три неділі
11
Ой три шляхи широкії
19
Ой, у лісі, на поляні
17, 52
Ой у лісі, при дорозі
15
Ой, у лісі, у діброві
68
Ой, у лузі
36
Ой у лузі та ще й при березі
15, 47
Ой у лузі червона калина
15, 44
Ой у місті
72
Ой у полі верба
15, 44
Ой, у полі вітер буйний
52
Ой у полі вітер віє
15
Ой, у полі єсть криниця
52
Ой у полі могила
15, 19, 28
Ой у полі на роздолі
15
Ой у полі нивка
15, 44
Ой у полі, полі
72
Ой у полі три криниченьки
15
Ой у полі три тополі
47
Ой, у саду ружа посажена
28
Ой у тебе, дядьку
72
Ой у чистім полі
1
Ой, увстань з дружбою
137
Ой уже сонце над вербами
22
Ой, учора із вечора
1, 27
Ой ходить сон коло вікон
3

Ой хотіла мене мати
47
Ой, хто, хто Миколая любить
27
Ой, цвіт-жар калина
34
Ой, чи дома, дома, Микола дома?
27
Ой, чи є, чи нема пан
господар вдома?
27
Ой чиє то жито
22
Ой чий то кінь стоїть
31
Ой, чого, дівчатонька
34
Ой чого ж ти зажурився
44
Ой, чого ж ти зажурився, стрільче
молодий
52
Ой чого ти, дубе
17
Ой чого ти почорніло
19
Ой чого ти почорніло, зеленеє поле
52
Ой чути, чути гарматні стріли
15
Ой шумить, шумить
44
Ой, я зайду, ой, я зайду
137
Ой я нещасний
17
Ой, як плакала Вкраїна
52
Околиця
46
Оксано, Оксано
15
Оксанчина колискова
55
Октава днів моїх земних
54
Олена Степанівна
35
Омріяне місто моє
51
Он и она
49
Онукам
35
Опівнічна баркарола
55
Опять разлука, опять гастроли
41
Орися ж ти, моя ниво
19, 52, 54
Освідчення
55
Осенний дым
41
Осенний танец
42
Осення песня
58
Осенняя любовь
32
Осень
49
Осень золотая
48
Осень на Берестовой
32
Осень, постой
41
Осіннє золото
15
Осіннє щастя
54
Осінні застороги
69
Осінній листопадовий
ранок 1946 року
15
Осіння пісня для мами
46
Осінь
73
Останній бій
68
81

Останній дзвінок
Останній постріл
Останній привіт тобі, мила
Остановись
От любви схожу с ума
От одной любви до другой
Ота стежина
Отамане, батьку наш
Отблески света родного
Отсе тая стежечка
Отца и сына
Отцвела черёмуха
Отча земля
Отче наш
Отчый край
Офіра Ісусові
Очі волошкові
Очі синії-сині
Падає з неба сон
Паде дощ
Пади, пади, дощику!
Пам'ятай же, сину
Пам'яті великого вчителя —
Мар'яни Волковської
Пам'ять Берестечка
Пам'ять героїв
Пам'ять про вас не загине
Память сердца
Панна сина породила
Панно в білім капелюшку
Пароль українських сердець
Пасіка
Пасла дівчина чотири воли
Пасли вівці пастирі
Пасло дівча павы
Паслы овці пастырі
Пахне сіно
Пахнуть липи
Перебендя
Перелаз, перелаз
Перемога
Перепілонька мала
Перехресні стежки
Перша арія Панночки
Перша вчителька
Перша зіронька Різдва
Песенка Болтовни
Песенка Лени
82

39
15
15
48
48
42
46
52
67
53
18
41
39
18, 75
28
62
15
93
131
28
70
35
138
39
15
15
32
1
41
53
69
72
72
28
28
39
45
19
28, 137
41
22
35
128
37
33
73
73

Песенка об искорках
42
Песня моя
42
Песня о мамочке
73
Песня памяти
32
Петрівка — моє село
32
Пиймо, друзі
15, 44
Пили хлопці, пили
28, 137
Писанка
61
Письмо
41
Письмо осени
42
Питається вітер смерти
44
Пише стара мати
44
Півень-співень
69
Під буйним дубом, при гвинтівці
15
Під віконцями на сонці
74
Під Галичем сивим
53
Під горою червона калина
53
Під зеленим віттям кущини
15
Під Києвом, під Крутами
52
Під Новий рік
57, 74
Під твою милість
31
Підем до тебе, божая мати
15
Підеме, як кури запівуть
28
Підніми мене, тату, на руки
46
Пізнати бога
37
Пісенна сповідь
53
Пісенька
63
Пісенька для донечки
42
Пісенька метелика
61
Пісенька про кротика
68
Пісні зв'язківців
49
Пісня вічної любові
33
Пісня для ненечки
75
Пісня для тата
35
Пісня з полонини
15
Пісня козачки
66
Пісня Лади
35
Пісня — моя доля
39
Пісня наша дзвенить
131
Пісня про Базар
15
Пісня про гетьмана Мазепу
15
Пісня про Закарпатську Україну
11
Пісня про Запоріжжя
42
Пісня про Іванів
45
Пісня про Кирилівку
32
Пісня про Красноград
32
Пісня про легендарне місто
51
Пісня про Львів
37

Пісня про Марусю
15
Пісня про матір
34
Пісня про найдорожче
34
Пісня про Нечая
17
Пісня про Олену Степанівну
37
Пісня про отаманів Соколовських
52
Пісня про панщину
11
Пісня про пісню
40
Пісня про повстанців-орлів
15
Пісня про Рівне
51
Пісня про рідну землю
55
Пісня про ручник
28
Пісня про Україну
31, 55
Пісня про Чевель
39
Пісня рідної землі
15
Пісня українського мігранта
46
Пішов Іван
15
Плавай, плавай, лебедонько
94
Плавле кача по Тисині
28
Плечо
40
Пливе качурець
47
По всьому світу
1, 21, 72
По всьому світу радість велика
1
По діброві вітер виє
17, 52
По дорозі жук, жук
15
По дорозі з Стебника
31
По морям-океанам
49
По святій горі
15, 24
По таборах і тюрмах
15
По той бік гора
15
По цілому світу
24
Побачення
42
Победа
32
Побратими УПА
66
Повернися живим
46
Повертайтесь
42
Повій, вітре
27
Повій, вітре, на Вкраїну
15, 17
Повіщу я колисочку
3
Повіяв вітер степовий
15, 17, 52
Повставали козаченьки
довгими рядами
52
Повстанець
15
Повстанська криївка
15
Повстанська пісня куреня
"Сірих вовків"
31
Повстанський стяг
15, 52
Повстанці-соколи
15

Погляд любові
33
Поглянь, за вікном сніг
17
Под Новый год
73
Под счастливой звездой
41
Подай, дівчино, ручку на прощання 15
Подари мне платок
28
Подвиг
32
Подивись у душу
41
Подяка
42
Поёт метель
48
Пожертвуй, милый
49
Поздняя любовь
47
Пойме собі заспівати
28
Покидаю я рідну Вкраїну
15
Поклін тобі, Львове
35
Поклін тобі, Тарасе
15
Покрова на Нерли
67
Поле
41
Поле моє
39
Поле перейти
50
Полевой медсанбат
32
Полевые цветы
32
Полечка
62
Полинове поле
46
Поліська лірична
51
Половина саду квітне
27
Полонез
27
Польова царівна
127
Польові дзвіночки
74
Поляна, поляна
28
Помилуй мене, боже
138
Поминальні свічки — за героїв
35
Пониже Залужа
28
Попід гаєм зелененьким
11
Порода
45
Посвящение афганцам
40
Посиплеться листя з берези
15
Посіяла'м жито
12
Посланіє
138
Послухай, дівчино-красуне
15
Послухай, кохана дівчино
15
Посміхайтеся!
49
Поспішайте, синочки
34
Постимся постом приятным
67
Праздник ушел
48
Прала Маріка поповы ризы
28
Предвесенняя грусть
42
Пренебесна, пречудесна
28
83

Преображение
67
Преславна, приснодіво, Богородице 75
Пречиста Діво
54
Пригорни мене, доле
39
Признаваймося і єднаймося
39
Признание
50
Приїхали три козаки
15
Прийшла кума до кумоньки
58
Прилетіла ластівочка
72
Прилетіла пташка додому
71
Припадаю до тебе, мій Христе
24
Причастя
24
Пришедшему поколению
40
Про Пришляка і Голояда
15
Про Северина Наливайка
52
Про сіамського кота
63
Пробудження
64
Прогуділа хуртовина
29
Пролетіли роки, пролетіли
43
Прости, мамо
35
Прощався стрілець
15
Прощай, дівчино
11, 31
Прощай, село ріднесеньке
15
Прощай, холодная темнице
15
Прощай, я іду вже в далеку дорогу
15
Прощайте ви, рідні села
15
Прощайте, гори
15
Прощальний романс
45
Прощальный бал
32
Прощание с букварем
73
Прощання
15, 35
Прощаюсь, ангеле, з тобою
31, 52
Псалом № 102
18
Псалом № 103
18
Псалом № 145
18
Пуд дубиною
28
Пуд облачком заградочка
137
Пушла мамка до дьувочок
28
П'ятсот
15
Равлик на кораблику
33
Радость и печаль
42
Радуйтеся пастирі
72
Раз, два, радуга!
57
Раз козак у похід вибирався
52
Ранкова пісня
69
Рання молитва
15
Расцвела под окошком
30
Рачки-неборачки
68
84

Ребенок и мотылек
Реве та стогне Дніпр широкий
Река детства
Реквієм
Решетилівський край
Рибалка молоденький
Рівне
Рівне вечірнє
Рівне — доля і любов моя
Рівне — любов моя
Рівне — місто весни
Рівне — місто дитинства
Рівне — місто моє
Рівне твоє і моє
Рівненська мелодія
Рівненський вальс
Рівненські дівчата
Рівненські фонтани
Рівненчанка
Рівнянка
Рідна вулиця
Рідна мати
Рідна мати моя
Рідна мова
Рідна мова в рідній школі
Рідне місто
Рідне місто моє
Рідне поліське село
Рідне село
Рідний двір
Рідний край
Рідний мій бойківський край
Рідній матусі
Ріднокрай
Рідня моя рідня
Різдво Христове
Різдвяна ораторія
Різдвяна пісенька
Різдвяні сни
Річка Уди
Роди, боже, жито
Роди славії "Русь іде!"
Родиночка
Родной порог
Рождественская песня
Рождество Христове —
на світі сумно

42
17,
19, 52
32
53
34
17
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
35
138
17
47
68
41, 51
51
39
32, 47, 49
46
37, 62
33
64
39, 46
47
41
138
71
36
41
72
52
40
41
57
11

Розвеселімся всі разом нині
Розгнівилась на літо зима
Розлилися круті бережечки
Розлука
Розмарія
Розмова з тобою
Розпрощався стрілець зі своєю
ріднею
Розпрягайте, хлопці, коней
Розрита могила
Розуйгралися буйні вітрові
Розцвітай, калино
Розы красные
Роксолана
Роксоляна
Романс
Ромен жовтий — цвіт ружовський
Росинка-намистинка
Рости, рости, черемшина
Русь
Русь Подкарпатська свята
Рушничок
С днём рождения, Красноград
С добрым утром
Сад
Садок вишневий коло хати
Сам Ісус Христос сів вечеряти
Світ кохання
Світе мій
Світе ясний! Світе тихий!
Світи мені, світи...
Світив би місячик
Світить місяць
Світить місяць, світить ясний
Світить місяць понад темним
лісом
Світку зелений мій
Світку мій Карпатський
Світло моєї долі
Світлячок
Свіча горить рожевим світлом
Свічка горить
Свята вечеря
Свята ніч
Свята світлиця
Святвечір
Святе тихий
Святий Миколаю

15
63
15, 52
15
12
41
52
15, 52
52
72
35
49
50
35
34
52
59
15
138
28
35
32
40
69
19
21
41
63
53
33
137
47
15
15, 52
27
12
39
59
15
24
24, 36
27
46
35
18
62

Святиня
Свято Миколая
Святой Николай
Святые Вера, Надежда, Любовь
Святый боже
Священне джерело
Священне тепло
Сеет дождь
Снігова королева
Секрет
Село під горою
Сердце
Серебряные росы
Серед недолі, на землі
Серед села дичка
Серед села стоїть верба
Серед темних лісів
Серед тисячі зір
Серце сина
Сива любов
Сива чайка
Сивий ранок
Сивохіної
Сиджу я в темних мурах
Сидів, читав я дні і ночі
Силуэт
Син з АТО повернувся
Синє небо, ясні зорі
Синєє море, а жовтий цвіт
Сини України
Сипле, сипле, сипле сніг
Сійся, пшенице яра
Сіло потя на черешню
Сім слів Христа
Сіно золоте
Сіяла овес
Скажи мені правду
Скажи, серце, тую правду
Скільки існує життя
Скінія златая
Скоро Рождество
Скоро, скоро всі вставайте
Скоро сонечко пригріє
Скрипка-чарівниця
Скрипливії ворітечка
Слава!
Слава в вышних богу
Слава Вітчизні

37
64
67
67
18, 28
54
35
49
55
63
46
67
41
15
28
15
15
33
35
55
66
40
57
15
15
48
66
15
52
46
53
34
28
140
41
41
17
15
42
72
18
15
74
35
17
67
18
15, 52
85

Слава й печаль України
39
Слава і честь вам, борці за свободу
15
Слава, слава, отамане!
44
Славень роду Оріїв
52
Славим Ісуса Христа
15
Славні хлопці запорожці
52
Слався, моя Україно!
15
Славте господа миром
26
Слід на землі
34
Сліпий дощ
69
Слова
33
Словенске мамічкі
137
Слово до визволителів
32
Слово про друзів
39
Слов'яночка
41
Служба божа Василія Великого
26
Служба божа Іоана Золотоустого
26
Смерека
31
Сміються, плачуть солов'ї
15, 17
Снег абрикосовый
30
Снежинка и бог
67
Сни
33
Снило ми ся ясне сонце
70
Солодка земля
68
Соломія
35
Сон
19, 48, 128
Сонечко сяє надворі
42
Сонечко-котик
70
Сонце вже сховалось
15
Сонце заходить
19
Сонце низенько
15, 17
Сонце сходить і заходить
15
Сонце сходить, я журюся
15
Сонце, хлопчик і обруч
74
Сонько-дрімко
3
Сонячне місто
51
Сонячний дощик
59
Сонячний зайчик
55
Сори
48
40 повстанців
15
Сосни Полісся
51
Софійка
41
Спасибі вам, вчителько мила
68
Спасибо
48
Спать мені не хочеться
17
Спи, Ісусе
24, 27
Спи, Ісусе, спи
1, 72
Спи, маленький козачок
3
86

Спини мене, отямся і отям
Співає радіо Львівське
Співай, моє місто
Співай, соловейку
Співаймо разом
Співала бы'м не є кому
Співам співаночку
Співаночки мої
Співать люблю, мугикаю
Співаю, співаю
Співають діти
Співуча квітка
Співуча Україна
Спіть, хлопці, спіть
Сповнилась міра
Спогад
Спой за меня
Спомин
Ставаймо в коло пісні
Ставок заснув
Стала нам ся днесь новина
Стану собі та й думаю
Станция с названием Мечта
Стань же, милий друже
Стань зорею мені
Стара кав'ярня
Старенька ненька
Старо-українська пісня
Стежинка
Стоїть гора високая
Стоїть гора кучерява
Стоїть смерічка на горі
Стоїть тополя
Стоїть шугай
Стоїть явір над водою
Стойиш часто на воротах
Страсті господні
Стрічай, матусю, ювілей
Судьба
Судьба моя
Сумна пісенька
Сумній даті
Сумно за селом
Сумно мені
Сурмач на трубу трубить
Счастливая любовь
Счастье
Счастье на двоих

53
35
51
131
35
28
12
68
33
137
58, 63
35
47
11, 15
52
27
49
47, 55
41
15, 17
72
28
41
15
53
37
15
131
37
17
15
74
47
137
15, 17
28
138
62
32
40
63
45
15
11
11
49
40
48

Та йшли наші чумаченьки
15
Та милый, муй милый
28
Та не дай, господи, нікому
19
Та не жур мене, моя мати
17
Та ой, як крикнув же та козак Сірко 52
Та піду я, піду
28
Та ты гадаш, муй Андрійку
28
Тайна любові
35
Так тихо, так пусто
11
Так тужу за тобою
11
Така її доля
17
Такого'м фраїра вчера вичур мала
12
Там, де Ятрань круто в'ється
17
Там є в Єрусалимі
72
Там, за гаєм...
39
Там, за горою
11
Там, за зрубом
52
Там, за лісом
15
Там, за перевалом
47
Там за селом дражка усипана
137
Там, за селом, за лугом
15
Там, за Сибіром, вітер віє
15
Там, на горі, крута вежа
11, 17
Там, на горі на Маківці
52
Там на річці, на Йордані
72
Там, на сіножатях
15
Там над тихою долиною
29
Там, під горою
15
Там, під львівським замком
15
Там, попід лісом
15
Там у Вифлеємі сталася новина
72
Там у лісі, під кущами
15
Там у полі
68
Танго "Британія"
50
Танго на городі
42
Танець писанок
69
Танок сорок
57
Танцуем танго Строка
30
Танцуй, танцуй
137
Тарасик
74
Твоє богатство
74
Те, що не вмирає
39
Тело Христово
18
Темна нічка була
15
Теорема Піфагора
63
Теплі джерела
35
Терен і вишня
39
Терен цвіте
12

Тернопіль мій, Тернопіль мій
15
Тече вода в синє море
17, 19
Тече вода з-під явора
19, 52
Тече вода каламутна
15, 28
Тече вода ледова
28
Тече вода, тече
28
Тече Кубань аж у лиман
52
Тече річка невеличка
17
Тещоград
46
Ти воскреснеш, моя Україно
15
Ти до мене прийди
36
Ти з нами, Маріє, завжди
24
Ти лиш чекай
35
Ти любов моя
17
Ти мене придумав
42
Ти — моя музика
31
Ти — моя музика, а я — твої слова
41
Ти не моя
17
Ти не моя, дівчино мила
32
Ти скажи
41
Ти у сні посміхалась
40
Титан
138
Титарівна Немирівна
19
Тиха вода
28
Тиха ніч
1, 45
Тиха ніч, свята ніч
15
Тихий Дунай
15
Тихий учень
63
Тихо вітер віє
15
Тихо над річкою
3, 17
Тільки-но цвіло...
46
Тішся, дитино, поки ще маленька
53
Ткаля-рівненчанка
51
То не в зорях небесах
15
То не грім загримів
15
Тобі одній
31
Тобі співаю, люба Верховино!
31
Тобою радується
24
Треті півні
19
Три вогні
50
Три дороги
30
Три дощики
71
Три поради
93
Три славні царі
72
Три славнії царі
1
Три странника
67
Три угла любви
41
Три шляхи
19
87

Триста літ
15
Тропарь
67
Троянди
35
Туга за милою
131
Тут ми живемо
64
Ты красивая везде
48
Ты мне казалась
48
Ты мне не верь
49
Ты мне посланная небом
48
Ты не звонишь
48
Ты уезжаешь
48
У білім цвіті
41
У Вифлеємі
72
У Вифлеємі в стайні на сіні
75
У вишневому садочку
17
У вишневому саду гуляв
15
У вінок Кобзареві
35
У гаєчку ходила я
17, 94
У гаю, гаю
54
У градочки шалата
12
У дві пари несуть мари
11
У дружини іменини
54
У душі моїй безладдя
42
У їжака іменини
68
У Карпати
70
У лісах і хащах диких
15
У лісі, на врісі
28
У лісі під дубом столітнім
15
У лісі, у темному
11, 15
У любистку-зіллі коси мила
68
У моєї осені
54
У нашім раї на землі
54
У неділю дуже рано
15
У неділю пораненьку
22
У неділю ранесенько
15
У осінню нічку
52
У полі могила
15
У променях слави
35
У ріднім саді буду маком я цвісти
33
У родинному колі
39
У саду вишневому
128
У свята
46
У село
63
У Січі, у Січі
52
У степу могила
15
У судьбы свои планы
48
У сусіди під облачком
137
У циганки чорні очі
12
88

У читвирь ня породила моя
рідна мати
28
Уже літо минуло
28
Уже сонечко закотилося
22
Уже сонце на причілку
22
Уже я в сердце не впущу любовь
49
Україна
41, 69
Україна — степ і море
52
Україна-мати
43
Україна-мати кличе нас повстати
15
Україні
45
Українка я маленька
15
Україно
31
Україно зболена
43
Україно моя мила
15
Україно моя розорена
15
Україно, Україно
15
Україно, Україно, квітучий
наш краю
15
Україно, Україно, ти рідная мати
15
Україночка
59
Українська пісня, українська мова
41
Український гопачок
68
Український краю
64
Український мотив
46
Український реквієм
139
Український романс
50
Українські діти
68
Улетаю
41
Улюблена іграшка
63
Улюблені справи
63
Уперед, хто не хоче конати
52
Усі — до бою
36
Усміхнись!
63
Уся земле, покликуйте господу!
138
Утверди, боже
18
Утоптала стежечку
19
Утро
58
Уха на двоих
42
Учися, дитино
15
Учителям
37
Учітеся, брати мої
52
Файна молодичка
54
Фрайирова мати на ня удказує
137
Хай землю виорють гармати
15
Хай цвіте червона калина
15
Харків
41
Харків — моя любов
41

Харківський вальс
41
Харьков
41
Харьков мой
41
Харьковчанину-эмигранту
41
Хвалите имя господне
18
Хваліть господа
138
Херувимская
18
Хижочко стара
28
Хиталочка-гойдалочка
74
Хлебушек с небушка
67
Хлопці, алярм!
44
Хміль
42
Ходила пава
72
Ходила я по садочку
137
Холодный пепел
48
Хор русалок
94
Хоробрих мужів...
94
Хоробрі горобці
70
Хоче жити село
47
Хочеш знать?
59
Хочу, чтоб наступило Рождество
67
Храни любовь
48
Хрещається бог Ісус
72
Хризантеми
53
Хризантеми жовті
49
Христос воскрес
15, 47, 67, 138
Христос отрок
18
Христос рождається по всьому світу 15
Христос ся рождає
53
Хто вдягає капелюх?
71
Хто ж ти є, наша славна Маріє
24
Хто живий, уставай
15
Хто кого боїться
63
Хто найкращий
69
Хто ти
35
Хто це ходить по росі?
68
Хто цей козаченько?
68
Хтось та й вродиться з нас
нещасливо
52
Хусточка
94
Хусточко ж моя шовковая
17
Цап, цап, цап
58
Царю небесний
68, 75
Цвіла, цвіла калинонька
15
Цвіт жоржини
55
Цвіт калини
54
Цвіте безсмертник на могилі
39
Це наше Рівне
51

Це усе — Україна моя
33
Целина
50
Ци ви дома, господарю
21
Ци ты, дівко, ци ни ты
28
Ци чулисьте, добрі люде?
28
Цю жінку я люблю
40
Чарівна зима
66
Чарівна коломийка
41
Чарівна моя, Україно...
33
Чарівне слово
62
Чарівний дзвін
71
Чарівний край
34
Чарівниця-зимонька
62
Чарівні Карпати
35
Чарівні речі
71
Час кохання
33
Час летить
46
Час, мов на крилах, летить
39
Час рікою пливе
17
Час сідлати коней
54
Чебреці
39
Чекайте квітами. Весна
74
Червена ружа трояка
28, 137
Червена хусточка над горов летіла
12
Червене яблучко у катрані ношу
137
Червона калина
15
Червона калино, чого в лузі гнешся? 27
Червоні маки
30, 36
Через Київ на Вкраїну
15, 52
Через поле України ішла божа мати 24
Черемха
11
Черемшина
15
Черешні цвіт
41
Честнейшую херувим
18
Чи вдома, вдома пані бабуня
72
Чи ви дома, дома
21
Чи ви чули, милі браття?
15
Чи є в світі що світліше?
68
Чи ми ще зійдемося знову?
54
Чи ти, милий, пилом припав
17
Чи то буря, чи грім
15
Чи то буря, чи то грім
52
Чи то в хмарах гуде
52
Чи то грім гримить
15, 52
Чи чуєш гук зрадливої машини
15
Чи чуєш ти, друже-юначе?
15
Чи я в лузі не калина була
17
Чим тобі, о мій Ісусе, я за все воздам 24
89

Чистий колір весни
Чия вто долина, чиї вто косы
Чия то хатина
Човен хитається
Човник хитається
Чого в сльозах калина?
Чого ж вода каламутна
Чого плачеш, Україно?
Чого шумиш, дібровонько
Чоловік і жінка
Чоловіче, я слаба
Чом доля не дає порад?
Чом дуб не зелений?
Чом ти, дівчино, така сумна?
Чом, чом не прийшов
Чом, чом, чом, земле моя
Чому
Чорна рілля ізорана
Чорна хмара наступає
Чорна я си, чорна
Чорна я, чорна я
Чорний біль весни
Чорні брови... та не щира правда
Чорні хмари наступають
Чорнії брови, карії очі
Чорнобильський Хрещатик
Чорногуз
Чорноморський наш край
Чорночубий козак
Что делать с любовью?
Чтобы музыка звучала
Чудеса по заказу
Чудесна зірка
Чуєш, брате мій
Чуєш, друже
Чуєш, мамо
Чуєш, синку?
Чужиніє поле
Чужинче, йди скажи Вкраїні
Чужі вогні
Чумак по ярмарку гуляв
Чумацькі шляхи
Швидко час біжить
Шевченківська мова
Шевченківський гай
Шелковица
Шипшина
Широкий луг, глибокий яр
90

54
28
128
15
17, 44
39
17
15
68
39
28
42
17
17
17
15, 17
35
52
15
137
28
39
17
15, 52
17
35
74
47
66
49
48
42
1
15, 94
35
27
53
17
15
35
17
50
43
49
35
49
69
11

Шкільний марш
Шкода мені твій віночок
Школа
Шовковиця
Шпак
Шуміли верби
Шуміли сосни і діброви
Щасливе число
Ще не вмерла Україна
Щедра, щедра
Щедрик щедрий щедрівками
Щедрик-бедрик
Щедрість
Що ж бо є краще від кохання
Що то є за звізда
Що то за диво?
Що то за прапор лопотить?
Що то за предиво
Що я люблю
Що ясна зоря
Щоб не згасла
Щось надумав котик
Эти встречи украдкой
Это было вчера
Это весна
Это не сон
Это осень
Юні козаки
Я бачив, як вітер берізку зломив
Я в садочку розмарію садила
Я вернусь
Я выдумал её
Я горжуся родным крайом
Я гуляю, я буяю
Я дива жду
Я до тебе прийду навесні
Я думала — тебя я разлюблю
Я ж до милого ходила
Я звоню
Я — зернинка України
Я козак...
Я лелію поливаю
Я люблю вас, бессоные ночи
Я маленький хлопчик
Я малюю море
Я мог бы
Я молюся за тебе, солдате
Я не крав, не розбивав

32
137
59
50
69
11
15
35
44
72
15
72
39
47
72
15
15
1, 27
64
72
54
62
41
49
48
48
50
66
15, 17
28
32
48
28
11
30
50
49
131
48
35
39
94
30
72
63
48
46
15

Я не против
Я пасу гусяток
Я повернусь, кохана
Я повернуся
Я повернуся живим
Я подарую тобі мирну Україну
Я пройду життя дороги
Я просто люблю Україну
Я русин был
Я співав від душі
Я сьогодні від вас від'їжджаю

48
63
33
46
33
46
43
41
28
63
15,
17, 31
Я сьогодні щось дуже сумую
15
Я тебе жду
36
Я тебе знайду
33, 55
Я тебе любив
11
Я — українка
35
Я часом тужу
36
Яблуневі зливи
63
Явором, явором
28
Як вертались козаченьки із війни
130
Як вийшли ми з криївки
15
Як вто красно дзвоник играть
28
Як з Бережан до Кадри
15, 17, 44
Як засяє зірка Вифлеєму
24
Як звати літо?
69
Як калина зацвіла
52
Як Лопатинський з-за кордону
15
Як маю я журитися
52
Як ми прийшла карта
44
Як на вулиці зустрінеш
53
Як на свято Миколая...
70
Як настала доля чорна
15
Як не любить той край
75
Як ніч мя покриє
11
Як писанка, мій край
35
Як повіяв буйний вітер
52
Як поїхав мій миленький до млина
17
Як промінясто гарний цвіт
37

Як рушали козаченьки
Як стрільці йшли з України
Як умру...
Як хлопці у бій виступали
Як я, браття, раз сконаю
Як я була мала
Яка гарна тая днина
Якби мені, мамо, намисто
Якби мені не тиночки
Якби почув
Якби я був скрипалем
Якби я мала крила орлині
Яке сумне це слово — Україна
Янголи в небі
Ясени
Ясна зоря засвітила
Ah! how pleasant 'tis to love
Ave Verum
Cervena, modra fiala
Elindultam szep hazambol
Elment a ket lany
Good bye, my love, good bye
Happy birthday, my mother!
Jazz
Jenicku bloudis ze za mnou chodis
Ked rozkvitne biela ruza
La saggezza di vita
Letela husicka
Mal ja hrusku
Mary
Panis angelicus
Sanctus
Se tu m'ami
Sleep, baby, sleep
Tancuj, tancuj
Vcera mi svetilo slunicko
Vsttoria! Vsttoria!
When you're smiling
Wiegenlied

52
15, 44
19
52
44
12
15
47, 53
17
54
43
27
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ПОКАЖЧИК ПЕРШИХ СЛІВ ТЕКСТУ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ
А вже вечір вечоріє, сонечко не гріє
А вже третій вечір, як дівчину бачив
А де же є той Ян, што нам три
огні клав?
А знаєш, слова
А мій милий захворів — киселику
захотів

11
17
12
33
11

А мы весной его не встретим
А там долу, прі Дунаю, дай
ручку, дай
А ти зі спогаду-туману
А ты дарил мне розы красные
А ты не знаешь, как сейчас мне
трудно одному?

73
28
27
49
48
91

А у лісі ожинки, ожинки
15
А у нашому повіті сталась новина
1
А чому так сонце світить
63
Аж гнеться калина від співу
131
Аж за обрій кругом розлилась
пшениця
66
Ай, какая встреча, душечка Люси!
42
Акация душистая, акация цветет
49
Аллилуаа
18
Бабиного літа ниточка шовкова
35
Багато на Землі країн є, не злічити
46
Багато пісень є, багато
35
Багряний лист в гаю кружля
15
Бачити — не бачить, чути — не чує 37
Бачу повні криниці
69
Бачу тебе у ранковій красі
34
Безответная любовь, зачем
пришла ты?
41
Берег Темзи в граніт
50
Берегиня, слов'янська богиня
130
Бережани, ох які
29
Березень землю вдяга в нові шати
35
Бессильно воображение осмыслить
67
Б'є в моєму серці джерело пісенне
53
Б'є з-під гори священне джерело
54
Біжать літа, стрілою мчать
51
Біжить хлопчик, білий чубчик,
мов курча
74
Біла цятка, синя цятка
69
Біла-біла скатертина
62
Білі гуси летять над лугами
75
Біля млина у ставочку
68
Біля сонця — шепче поле
61, 71
Біля яру, біля стежки
74
Благословенні і земля, і мати
35
Благослови, душе моя
18
Бо війна війною, вісьта вйо!
15, 44, 52
Бог — добро й любов
35
Бог предвічний народився
15
Богом дарований
64
Богуслав понад Россю і Медвин
в боях стугонять
52
Божа ласка дорога
138
Боже великий, творче всесильний
15
Боже вышний, отче народов
28
Божественна сила… Божественні
звуки!
35
Босі ноги стерня коле
43
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Брати мої, що впали у двобою
53
Бред! Что я тебя, как сон забуду
48
Брень та брень!
69
Був я, друзі, у Тюмені
32
Буде вечур бо и сонце
28
Будь здорова, моя мила, подай
ручку, я вже йду
15
Будь со мною, будь со мною нежным 48
Букетик фіалок — в руках
35
Була тиха і гарна, як весна
70
Були колись на Вкраїні
32
Було в променях сонце… І твій
погляд, як промінь
35
Було це чи приснилось
35
Бути чи не бути — істина одна
54
Бывает в жизни все. Мечты вольны
сбываться
42
Бывает, мы живем, как слизни
48
Была ты рядышком совсем
40
Б'ють копитами стомлені коні
55
Б'ють краплини невгамовно
35
Б'ють литаври гучні, ясні сурми
гримлять
52
В батька-бузька вчились діти
69
В Вифлеємі — місті Христос
ся родив
11
В Вифлеємі радість стала
24
В Вифлеємі тайна сталась превелика 24
В горы мы идём, чтобы край земли
41
В давнину тут буяли степи
42
В Закарпатті радість стала, та радість
стала, та гей!
52
В зелени каштанов догорают свечи
32
В зеленім гаю дрова рубають
11
В зеленум гайочку потятка
співавуть
28
В кого стане сили і охоти
52
В мене друг крилатий
66
В мене звірі є казкові
66
В мене іграшок багато
59
В моєму серці може жити
128
В небе белые гуси-лебеди
41
В небі вечірнім над Вифлеємом
15
В небі хмари білі, як в бабусі гуси
64
В ніжному коханні, в рідній стороні 51
В очах — любов і біль. Пречисті два
озерця
35
В очах — стежина в споришах
46

В парках міста весь день
до смеркання
В парках міста, у скверах —
повсюди
В погоринському щедрому краї
В понеділок засівала
В понеділок рано косив сіно ниньо
В п'ятнадцять років гімназист
В Рогатині збирались на весілля
В розкриллі труда і пісень
В Руських Пеклянах побачив він світ
В саду гуляла ружу зривала зелено
В саду, на печке летней
В селі на Вибранівці серед пахучих
трав
В серці горить первоцвітом
В синім небі, в срібній зграї
В синім небі місяць молодий
В солов'їнім лісопарку
В сорок шостому у Львові, свята
Великодні
В сосновім лісі дичка зацвіла
В степах понад морем високі
кургани
В степу під Херсоном високії трави
В твоих я чувствах оказался на мели
В твої, батьку, роковини
В твоїх зіницях ніч
В тінях яворів — твій силует чи ні?
В тонкорунной прозрачности дней
В тоскливой одиночества тиши
В энергий вареве бурлящем
Вальс, вальс, вальс хвиля
Дніпрова грає
Вас, воїни УПА, покликав голос
болю
Вдаряй мечем, вдаряй, вдаряй
Вдягай вишиванку яскраву
Века плывут, спеша разумно жить
Великоднє сонце грало
Величит душа моя господа
Весна, що спала під снігами
Весно, весно, злоторибко
Веснонька проснулась рано,
ранесенько
Весною світяться сади
Весну несуть до Березня на крилах
Весняна краса голубить небеса
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Весняний раночок, легесенький вітер
15
Весь в серебристых нитях
луч сверкает
32
Весь вік дитинства я в боргу
24
Весь світ зворушив наш Майдан
35
Вечір в синіх зорях розквітає
27
Вечір надворі, ніч наступає
17
Вечоріє за вікном
32
В'ється, наче змійка, неспокійна
річка
15
Вже вечір вечоріє, повстанське
серце б'є
15
Вже досить мук, каторги і знущання 15
Вже ліс цілує синій поділ неба
40
Вже місяць сходить, легкий вітер віє 31
Вже на ваші коси паморозь лягла
68
Вже наше літо клониться до вересня 34
Вже прийшли зимові свята
71
Вже років промайнуло немало
32
Вже сіло сонечко за гаєм
17, 31
Ви чуєте нині, кохані дівчата
15
Видиш, брате мій
44
Вижу ели и березки
67
Вимирає село
47
Випадково зустрів на пероні
45
Виряджала мати сина під Крути
до бою
15
Вислухай мене, коли бубу взивати 138
Високе небо, дзвінка тишина
39
Високу ноту взяв тендітний
голосок
58, 63
Вишивала свої рушники
35
Вишиваю я сорочку
66
Виший мені, мамо, гарну сорочку
64
Від Сяну і Збруча йде пісня могуча
52
Відень — в турецькій облозі
35
Відлітають журавлі, відлітають
46
Відлітають з гнізда пташенята
46
Відлітають хмари в сиву осінь
45
Відлунюють гори… То кличуть
Карпати
35
Відомих професій у світі багато
32
Відплакав жовтим листом сад
53
Відроджений ти працею батьків
32
Відцвіла під тином знову рута-м'ята 46
Віє буря, дрожить земля, палає світ! 15
Віє вітер, віє буй, аж дуб похилився 15
Віє вітер, як скажений
15
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Військова служба, дні любимі
Вікові оті верби над Липою
Віковічні зелені Карпати
Він з усміхом туги у ночі весняні
Він радо став отцем-студитом
Вірші писав у бур'янах
Вість приніс до Назарету
Вітер над Вкраїною гуде
Вічний спокій даруй їм
Віють вітри на Вкраїні
Владика Григорій Лакота
Владики Франківські... Їх троє
Влюбилась я, как школьница
Вновь надеждой весна нас встречает
Вновь осень — златоволоска
Вночи про сердце не забудь
Вночі за вовчими ярами
Вогонь душі — у кожнім звуці,
рухах
Возьми меня на свои ладони
Волошки на полі
Вона беззвучно часто промовляє
Вона прийшла непрохана й неждана
Вона прийшла, як літній
теплий ранок
Вона, як бранка непокірна
Восени в туманах ватру під горою
Воскресний день я зустрічаю
Вот и настал расставания час
Вот сейчас мы опять вдвоём
Вот стану взрослым парнем и буду
я пожарным
Времени бег — нашей жизни дорога
Все життя тебе люблю
Все прошло само собою
Всё чаще взгляд влюблённый твой
ловлю
Всё чисто, всё стерильно-аккуратно
Вселенная, веселися, бо вже Гітлер
провалився
Вставай, народе — час і пора
Вставай, Україно, вставай!
Вставаймо, браття, як один
Встала над рекою ива
Встало сонце над містом
Встать я готов на колени
Всю ніч не вгавала страшна завірюха
Всюди по Вкраїні окупант гуляє
94
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Вся постель моя — полный бред
42
Вчився легко і блискуче
60
Вчора рук, вчора рук
28
Гаєм зелененьким вода тече
17
Гайнули в луг сестрички
74
Гайчі тобі, гайчі
28
Гарний день. У тебе — іменини
54
Где-то там, в глубинах Вселенной
42
Гей, браття, до зброї, за волю і честь! 15
Гей, браття-козаки, сідайте-но коні! 52
Гей, браття-опришки, долийте
горілки
17
Гей ви, стрільці січовії, раз, два, три 52
Гей, видно село, широке село
під горою
44, 52
Гей, діти вкраїнські, вставаймо
в ряди
68
Гей же до зброї, браття, за волю
15
Гей з-за лісу, гей з-за лісу,
з-за темного гаю
17
Гей, плавле кача по Тисині
28
Гей, простори які!
75
Гей, русине, на народноє
збирайся віче!
28
Гей. Степами, темними ярами
15, 52
Гей, там на горі Січ іде
15
Гей там, у Вільхівці, там дівчина жиє
15
Гей, там, у Вільхівці, там дівчина жиє 44
Гей, туне, хлопці, славні молодці
17
Гей, хлопці, в коло станьмо бадьоро 52
Гей-гу, гей-га, таке-то в нас життя
15
Ген високо, в синім небі
1
Ген стоїть на горі зелен сад
32
Гірська долина — там пісня лине
ріки стрімкої з високих гір
37
Глаза твои задорные весь мир хотят
обнять
30
Глаза холодные, как лед
48
Глянь, любко, моє ти серденько
36
Говорила мати у літа далекі
36
Го-го-го, коза
72
Годы мчатся наши чувства теребя
48
Гойда, гойда-гой, ніченька іде
3
Гой-да, гой-да-гой, ніченька іде
61
Голосив він боже слово
60
Голубіє небо, неба синь
40
Гомін, гомін по долині, широкий
лист на калині
11

Гомоніла Україна
Гомоніла Україна, довго гомоніла
Горе тій чайці, горе тій небозі
Горе України
Горить Донецьк, Луганськ лежить
в руїнах
Горить моє серце, його запалила
Горіли хліби, чорний дим
розстилався
Горкоче грім в ковальні бога
Горький вкус поцелуя, как печать
на губах
Господи, навчи мене любити
Господи, помилуй
Господь бог предвічний нині нам
з'явився
Господь дав нам незалежність
Готуй мені збрую, готуй мені коня
Грають сурми, грають — юнаків
скликають
Гуляю улюбленим містом
Гуляють парком весняні вітри
Гусеница в крапинку по крыльцу
ползет
Давно, давно, ще в пору колискову
Давно ли взор ласкала
густая зелень крон?
Далеке село, те, де я народився
Два маленькі баранці
Два хлопчики на ставочку
Двадцятий вік спинився біля тину
Де б не був, не ходив, не блукав
Де впала небесна зернина
Де єднає небо й землю горизонт
Де ковила хрести цілує
Де колись "із греків у варяги"
Де небокрай так схожий на аорту
Де поле, як море духмяні луги
Де сонце вітають раїни замріяні
Де широкий Случ
Де широкі простори Полісся
Девушка из маленькой таверны
День угас. Бродит вечер по улице
Деревья в ажуре склонялись
над речкой
Десь в полонині доріг наш розтав
оберіг
Десь там, на сході, ще гримлять бої
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Десь у темряві нічній
Десь юності згубилися шляхи
Детство скомкано. Юность рваная
Дзвенить коса отавою
Дзвенить піснями Прикарпаття
Дзвенять дзвінки по всій Вкраїні
Дзвінку колядку
Дивлюсь у віконечко
Дивлюсь у глиб, історія тече з водою
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю
Дивний світ… суєтний… Скільки
ньому доріг!
Димилась довго злітна смуга
Діва сина колисала
Дівчину вродливую
Діти, ми просто — діти
Для тебе розквітли на серці пісні
Днесь весело дзвони дзвонять
Дні й літа проминають в напрузі
Дня святого Миколая
До гірської річки-броду
До свиданья, милый город
До себе нічка-чарівниця приманила
До тебе, кохана, несуть мене
вірності крила
Добрий день вам, добрі люди
Довгождана радість хлібороба
Доволі мук, терпіння і незгоди
Дождь идет за окном, за окном
Доле моя пересічна
Дома родной порог
Донині плаче, плаче Україна
Дороги іншої не треба
Дорогой мой друг, Днепропетровск
Досить невільная думка мовчала
Достойні нащадки ми князя Романа
Доторкнись мого пера
Дощик, дощик
Дощик, дощик крапає дрібненько
Дощик хутко дріботить
Дунай в море воду несе
Дядько Гнат на печі валявся
Если брат, нанося обиды
Если нежно ко мне прикоснется
Если смех не звучит
Есть в жизни у меня один секрет
Є в нашій мові те, що не вмирає
Є зернятка огірків
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Є на світі п'ять лісів
69
Є у мене вулиця, та що не забудеться
34
Є у мене друг великий, щирий
63
Жене гусей маленький хлопчик
74
Живе Україна в боях і повстаннях
52
Жизнь давно, как река, обмелела
32
Жизнь прожить — не поле перейти
50
Жиймо так, щоб ми пізнали бога
37
Жила я озорною, веселою такою
49
Жита ті, як смарагд, як хвилі
моря чисті
35
Життя — немов легенда
35
Журавель відлітав, плив увись
35
Журавлик мій біля порогу
46
Журавлику, журавлик
59
Журавлі відлітають в ірій
55
З висоти в час вечірній
51
З высокої полонины вода йде,
вода йде
28
З глибин віків і гордо, й величаво
138
З дитячих літ пречистих, мов
криниця
39
З кольорових квітучих піль
69
З лісу раз дідусь дві гілки
35
З надвечірніх заграв, з молодої роси 39
З незапам'ятних часів
54
З полтавського бою розбитий
гетьман
15
З поля хмільного, яру крутого
46
За байраком у долину
15
За большим забором,
в кружевных узорах
30
За імлою сховалися роки
15
За обрій сонечко лягло
35
За окном рождается восход
57
За рідний край, за нарід свій
44
За Сибіром сонце сходить,
хлопці, не зівайте
52
За сиві тумани
46
За твої, дівчино, личенька пишні
44
За Україну з вогнем завзяття
52
За що, боже, ти караєш?
43
Забудь мене, мене забудь
11
Забудь, що ім'я під трьома замками
38
Забути неможливо вам, й мені
49
Завертівся сніг лапатий
54
Завесніло все навколо!
69
Завітай у куточок казковий
35
96

Завітала вже зима
Завтра в далеку дорогу
коня свого осідлаю
Загинули в п'ятдесят другім, в січні
Заграй, оркестр, нам новий марш
Задремали звёзды золотые
Зажигает вечер праздничные свечи
Зажурились галичанки
та й на тую зміну
Зазвучала мелодія
Зазирає срібний місяць у вікно
Залетіли сороки
Залиш куточок
Залишився один, в безнадії
Замовкла річка під горою
Замовкли чайки вже в лугах
Замріяна, закохана
Замріяне місто, де ніжно цвітуть
Занадився журавель, журавель
Запах карболки, русая челка
Заплету весну у коси
Запряжу я воли в вози
Зарваницьку матір божу
Засвітило сонце
Засмутилась дівчина, вранці,
трошки
Заспівай, матусю, заспівай мені
Заспівай мені, мамочко, знову
Заспіваймо купальську пісню
Затихає останній дзвінок,
в звуках серця все краще довершив
Захмарна сутність невгамовних мрій
Заховалось сонце
Захотіла жабка-рябка
Зацветут сады в апреле
и медовый дух вокруг
Зачем так долго длится
осень, длится осень?!
Зачинаю свій день з дорогого ім'я
Звёздные ходики тикать устали
Звучи, звучи народна пісне
Згадаєм школу ще не раз
Згадую Рівне і ліс за рікою
Згасає день — у парку тиша
Здалось мені, що під вікном
Зелена веснонька пишно йде,
пишно йде
Зелена моя сторононька
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Зеленая весно, що ж ти нам
принесла
11
Зеленая дібровонько
68
Зелене листя, білі каштани
12
Зеленню й квітом сповите
51
Зелень буйно встрепенулась
49
Земле моя, всеплодющая мати!
52
Земле рідна, земле плідна
43
З'єднались два серця і дві стежини
35
Зимо, зимонько, зима
37
Зів'ялі квіти відійшли,
зморожені вітрами
52
Зійшла зоря
33
Зійшла зоря нового дня
39
Зійшов місяць височенько
52
Зіронька скотилася, в полі
загубилася
34
З'їхалась у гості вся рідня
37
Знов дзвенить в садах роса
55
Знов дожі обмили
55
Знов зозулі голос чути в лісі
15
Знов награло небо фарбами
весни — ділі, ділі, ділі, день!
70
Знову згадалось, наснилось
34
Знову мрія проросла
131
Знову мрія проросла із дитячого
чола
57
Знову пахне вітрами колишніми
47
Знову світ на листочках груш
42
Знову чорні хмари вкрили Україну
46
Знову ясне сонце, сонце наді мною
75
Золота моя, сонетно-рідна
40
Золотится листва листопада
50
Зона чорнобильська — мертва земля 35
Зорепадами мрій розлилися струмки 51
Зоринкою світла сльоза
41
Зорі дрімають на хвилях Горині
51
Зорі падають в покоси
41
Зорі, як очі, дивляться скрізь
на нас
15, 93
Зоряна ніч сплива
41
Зробити крок уперед повинен
кожен із нас
41
И вновь всё таже ночь: без
сна и без отрады
48
И правда, сколько радости доставил 42
И у меня был край родной
128
Играют все, от короля до пешки
42

Играют танго Строка
30
Иде свальба д'горі, застеляйте столы 28
Иду я с иконой из храма
67
Иже Херувимы
18
Из другого мира ты ко мне явилась
49
Извини, тебя я не боюсь
48
Искры танцуют, кружаться во мгле
42
І для тебе, і для мене
бог дав Гетсиманський сад
138
І смеркає, і світає
138
І снився сон дивний, нежданий
44
І у легенд бувають імена
46
Іде звіздар чудна з восток на полудне 1
Іде квітучим містом і зеленим
51
Іде коза, стоїть лоза
63
Іде свадьба з гори, закривайте столи 12
Іду по затишному місту
32
Іду я лісом, скрізь дерева
15
Іду я містом, веселим містом
51
Ідуть люди пішки до Погоні
54
Із-за гори високої вітер повіває
15
Із-за гори, із-за ліса
131
Їхав козак за Дунай, сказав:
"Дівчино, прощай!"
15
Йде стежкою місяця ніч
у Івано-Франківськ
33
Йду до храму з чистою душею
54
Йой чиє то поле задремало стоє
22
Йосифітки щирі і пісенні
60
Йшли вітри за три гори
64
Йшов лукою чорногуз
74
Каждый город чем-то знаменит
41
Каждый день меня ты удивляешь
30
Казала дівчина, казала
44
Казала'м ти, милий, вчора
на мосточку
12
Как много в жизни боли и разлук
49
Как нам дышится теплой весною!
40
Как невеста в платье белом
41
Как так — не слышать музыки
стихов?
49
Калинове щастя, бо доленька
спільна
54
Калинові вітри задимлять
на моїм Придністров'ї
50
Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап! 74
Капитально коттедж огорожен
42
Капусточку сіють
28, 70
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Карпаты, Карпаты, долина, долина
Квітне-радіє земля
Квітує льон, шумлять жита
Кедь я на Торіше ножкі умівала
Кей прийшла ми карта нарокувать
Кину пером, лину орлом, конем
поверну
Кладочка, кладочка вузесенька
Кличе гудок — я містом іду
Князі, королі, королеви
Коби скорше з гір Карпатських
з'їхати в долину
Ковзанка на площі Ринок
Когда от боли мой застынет глас
Кожна жінка особлива
Козак гуляє, шинкарка носить
Козацького роду, міцного коріння
Козачата славні, дужі хлопці
Козаченько впився, на гриву
схилився
Козаче-шпаче
Кой ми прийшла карта руковати
Коли б такого сина мала
Коли ви вмирали, вам дзвони
не грали
Коли Вкраїна ще стогнала
Коли вночі у дім, квартиру, хату
Коли додому з далечі вертаю
Коли мені сумно і серце болить
Коли ми з тобою прощались
Коли навесні зацвітає
Коли нам є важко, згадаймо
тернисту
Коли собі заспіваю
Коли співала ти, навколо танув лід
Коли стрічаються двоє
Коли у червні на наші землі
Коли я повертаюся до Львова
Колисала божа мати хлопчика
в подолі
Колисала я дитиноньку
Колисала я дитиноньку маленьку
Колись, дівчино мила, а був
це гарний час
Коло млина — яворина, зацвіла
калина
Коло млину, коло броду
Колосяться в полях хліба
98
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Кольорів, кольорів восени —
пишний спалах
Коні по дорозі
Кончен день. Земля надела ночи
полотно
Коню-друже мій буланий
Котилася писанка з маминої пісні
Краєм чудовим, мов райдуга,
я іду до села
Край Дитинства радісний, дзвінкий
Край дороги, край дороги
могилу копали
Край дороги не рубай тополю
Край лісу, на полянці
Красавица Аленушка идет навстречу
нам
Красноград я покинул давно
Красноград! Одне лиш тільки слово
Красноградщина, мила, єдина
Криниця воду кликала
Крізь білосніжну заметіль
Крізь віки пронеслись козаки, наче
у тумані сивім
Крізь вогонь і крізь лід я пройшов
Крізь далину, крізь бурі і замени
Кров'ю, гаром запеклись дороги
Кругом неправда і неволя
Кто очень любит вишенку
Куди б не закинула доля
Куди, куди? — мене питала мати
Кукуріку, кукуріку, добрый ранок!
Ку-ку-рі-ку!
Кущ калини в саду тихо шепче у сні
Ласкавий травень ген бринить
Ласкали руки беспардоннно-смело
Леліяла, пестила вдовиця свого сина
Летать, летать все дети на земле
мечтают
Лети, моя думо, в вечірню годину
Летить галка через балку,
літаючи кряче
Летиш, летиш удаль
Летіла куля понад гору
Летіли в небі зоряні лелеки
Летять ластівочкы, летять горі
селом
Летять, летять мої роки
Лечили бегемота
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Лиш постануть чорні сили
55
Ліс дрімучий, тихий, сумовитий
15
Ліс — наш батько, нічка —
наша мати
15
Літа мои молоденьки,
счастливыи літа
28
Літній вечір догорів
34
Літо ворожило срібним павутинням 63
Літо — як божа ласка
64
Луг живий є сам із собою
11
Лунає музика тихенько
37
Луч солнца машет, как десница
40
Льон край Рівного зацвів
51
Люба, Люба, Любонька
54
Люба матусю, я все до тебе
15
Любила дівчина козака під вусом
53
Любіть Україну, як сонце любіть
75
Люблю весну, та хто її не любить
74
Люблю село, що Кобзівкою зветься 32
Люблю татка, люблю неньку
15
Люблю я край наш дорогий
68
Люблю я маму, люблю вітця…
64
Любов до Вкраїни
43
Люлі, люлі, мій синочку
61
Мав я раз дівчиноньку
чепурненьку
15, 44
Має сили працювати
43
Маєва нічка леготом дише
17, 31, 44
Мак червоний між житами
36
Максим, козак Залізняк, козак з
Запорожжя
52
Малесенький мій котик
63
Малій кізоньці смакує
35
Малюю круглий дощик
71
Мама дала мені очі
42
Мама свою донечку в любистку
купала
42
Мамо моя
68
Маріє, мати всього світу.
33
Маю день, маю мить, маю вічність
собі на остачу
53
Мене за село проводжали тополі
50
Мені всміхнулась вранішня зоря
33
Мені ж, напевно, так судилось
41
Мені ти ще у сповитку співав пісні
35
Ми — гайдамаки, всі ми однакі
15
Ми — гайдамаки, всі ми однакі
52
Ми, дівчата з Краснограда
32

Ми є діти українські
68
Ми з тобою зустрілись неждано
45
Ми з тобою схожі і не схожі
41
Ми звикаєм до сонця, тепла
35
Ми зустрілись поглядами тут
41
Ми йдем вперед, над нами вітер віє
15
Ми йдем вперід, над нами вітер віє
44
Ми крокуєм до школи щоранку
32
Ми, маленькі косарики
15
Ми — молоді! Ми — мужні!
54
Ми партизани, лицарі Вкраїни
52
Ми підемо, кохана, в край
51
Ми пливемо Дніпром — сива
Хортиця мріє
35
Ми прийшли у перший клас
70
Ми рівненські дівчата — гарні,
молоді
51
Ми тільки вдвох за столиком
в кав'ярні
42
Ми холмщаки, ми молодії
52
Ми шляхами важкими пройшли
32
Миколаїв, Стрий і Львів
60
Минає час — розлука наступає
15
Минають дні... Минають ночі
138
Між горами — гори сиві
40
Мій авва Отче, відпусти
140
Мій Липовий гай
41
Мій раю зелененький, мир-зіллям
маєний
37
Мій святий оберіг мідний хрестик
на тілі
130
Мій соколе, лети на схід
46
Мій сусід — романтик: ще
з дитячих літ
35
Міс Європа
41
Місяць жовтень — це вже осінь
52
Місяцю ясний, зорі прекрасні
17
Місячний промінчик
59
Мне б немножко тепла и заботы
49
Мне бы только быть с тобою рядом 49
Мне встретилась любовь
47
Мне подыграй! Я на пределе
48
Мов олень той, що загнаний
в болото
52
Мов сніжинки, легкі і прозорі
35
Мова — як море, та де ті слова
42
Мово моя, мій чарівний розмаю
29
Мое село, мой милый отчий край
32
99

Моє село — моє роздолля
34
Мой дом дорогой, в котором живу
42
Мои друзья, так опереться
40
Молитву, слова чистоту
60
Море... Гра прибою
46
Морозенко у дворі
62
Мотив набридливий — якби
42
Мотылек как же так?
42
Моя молитва нехай лине
70
Моя Україно — красо тополина
31
Мріють осінні тумани
55
Музика пливе і манить здаля
35
Музика сонця бринить понад світом 66
Мы дети, мы в радости светлой
живем
57
Мы любовь умножили на ноль
48
На веселій грядці
69
На вільній великій Волині
51
На вітру у лузі розцвіта калина
35
На Волині село між гаїв зацвіло
39
На вулиці Князя Романа
35
На галявину у лісі
57, 74
На галяві під сосоною
57
На гілячках, на тоненьких
74
На Говерлу сходим гідно
53
На Голгофі свіжий хрест
24
На дворі погідний ранок, гей,
школярику, вставай!
37
На деревах біля хати
43
На зеленому горбочку, у вишневому
садочку
37
На землю вже тихий скрізь
вечір лягає
127
На клавіші дзвінкі спливає
моя доля
35
На коленях к тебе припаду
49
На краю зими
33
На краю села хатина
31
На кров'ю зрошеній землі
32
На наші ясні зорі
53
На нашум майдані лука зилининька 28
На острові Ламемба
63
На пероні крик, на пероні
45
На погідному блакиті
15
На подвір'ї ходять кури
69
На Посуллі забарився знову я
46
На поточку'м прала, на веброчку
клала
28
100

На прощання з другом довго
говорила
15
На санях зимонька-зима
37
На скронях, як роса непрохані
сивини
34
На стежину, що веде від дому
70
На стрічи из вами з ласков
приходжаме
28
На цілий світ сказати мушу
45
На цілім світі не знайти куточка
33
Навесні коло хати
42
Над Кінгіром дими в'ються
15
Над моїми римами, над полями —
нивами
32
Над Овідіополем сива давнина
47
Над притихшим селищем, мов хвилі 32
Над рекой туман белёсый стелется
41
Над Рівним сяють зорі світанкові
51
Над тобою віки пропливали
55
Над уснувшим Вифлеемом
67
Надворі дощ
36
Надійшла весна прекрасна,
многоцвітна, тепла, ясна
37
Над'їхали партизани горами, лісами 15
Назову тебя: "Моё солнышко"
41
Найдовша ніч короткою була нам
53
Найтепліші ночі — травневі
40
Накопала коріння з-під білого
каміння
11
Накрапав холодний дощик
35
Накрила нічка, тай тихесенька
15, 44
Налетіла чорна хмара
41
Намалюй мені, доле, шовковими
пензлями мрію
33
Народ мій русинський, молимеся
щиро
28
Народе великий, яка ж у нас радість 15
Нас військкомат не викликав
15
Нас позвали сюда мечта и долг
50
Насмажила Марусина
54
Натягнули свої струни жита
колосочки
33
Наче лагідне з ранку сонечко
49
Начиталась умных книжек
42
Наша дружна вся сім'я
62
Наша юность незаметно мчится
50
Наше небо таке високе
54
Нашій мишці сіроманці
33

Не вижу смысла дальше продолжать 48
Не вір ти, юначе
46
Не вмирає віщій геній
138
Не говори мне новых слов
34
Не дай судьбе перекроить себя
32
Не дзвенить, як давно, солов'їна
в нас мова
35
Не дивись на сонце
41
Не дивись так звабливо, не треба
35
Не жури мене, журна осене
39
Не забуваю я ніколи
62
Не забудь чарівливих пісень
55
Не застелю ліжка
61
Не знає жирафик жовтенький
63
Не крадіть ви від народу, не крадіть 43
Не кухні ховаються сотні секретів
63
Не могили, а чайки степами пливуть 52
Не можу співати
43
Не остудим сердець
36
Не плачте, мамо, я іще живий
33
Не ругай меня, пожалуйста!
49
Не стану дарувати я намист
33
Не стихає у садочку
62
Не унывай Когда устанешь вдруг
48
Не унывай, не хмурься и не злись!
48
Не уходи в безмолвье тёмной ночи
41
Не ходила в церковь
49
Небо волошкове
51
Небокрай над землею палає
51
Невпинно через ліс і перегони
52
Недопустимо забывать войну
49
Нежданной нежности к тебе
души поток
49
Нежная, красивая, шальная
49
Нежнейшей музыкой звучат
30
Нежно душу опутала сеть
42
Неймовірно красиві ті очі
33
Нема в світі кращих хлопців
44
Нема людини
24
Немає нічого дорожчого в світі
33
Немов заграва над містом
51
Неповторне свято
66
Несравненное чувство подъёма
30
Нестримним потоком чота за чотою 31
Нехай ніхто не половинить
15, 52
Низько над річкою верби схилилися 47
Нині зварило вечерю
71
Ничего не предвещало нам разлук
41

Ніби дах, над нами небо
63
Ніжний погляд, біла ручка
41
Ніжні звуки цвіту пелюстками
35
Ніжно дзвонить у дзвіночки вітервітерець
33
Ніжно сивіє хмара
34
Ніхто не знає, що нас чекає
53
Ніч на скрипці грає музику свою
33
Новий вже скоро рік
33
Новий рік! Різдво Христове!
41
Ночь дарит сны
49
Ночь сизокрылая под окном
28
Ночью в чистом полюшке
падает звезда
30
Ну, зачем за мной ты ходишь серой
тенью?!
48
О братских могилах Высоцкий
нам пел
41
О, мій рідний безталанний краю
38
О нене, о нене, моя Україно!
15
О світла правда вічного життя
24
О слово, о слово рідне!
Орле скутий!
68
О, Харьков, сколько звезд
ты миру дал!
41
О, як сонця промені
41
Облака, как кусочки ваты
49
Облітає цвіт жоржини
55
Ображене звірятко не може
відповісти
63
Обрій затягли чорні хмари
50
Обріс мохом сірий камінь,
в полі лежачи
52
Одинок стоит домик крошечка
127
Одна проблема за другой
49
Одяглося все місто в обнови
51
Ой боже, боже, зглянься на нас
17
Ой, боже, мой боже, біда ми двояка 28
Ой був собі лицар Цяпка
15
Ой була в мене конячка
63
Ой, в 1939-м році
52
Ой, в городі Могилеві
52
Ой, весна, весна, тай весняночка
57
Ой ви, хлопці, посходіться,
з дівчатами полюбіться
15
Ой видно село широке село
під горою
15
Ой вийду я, вийду, на вулиці хлопці 12
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Ой, вийшов я на улицю, тай
пудперся на палицю, сам
28
Ой впав стрілець у край зруба
15, 44
Ой гиля гуси, гиля в чумизу
15
Ой гори, ой світи, місясеньку
94
Ой дивна, дивна вкраїнська родина
24
Ой діброво — темний гаю!
19, 53
Ой дівчино, чим ти полонила
17
Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та
дужий!
54
Ой Дунаю, Дунаєчку тиха вода
28
Ой за гаєм, там, де гарно
39
Ой заросли ті дороги та теренами
11
Ой, засвіти, місяченьку, та на той
перелаз
28
Ой зацвіла черемха, зацвіла білим
цвітом
11
Ой зацвіла черемха, зацвіла ярим
цвітом
17
Ой, ізрада чорні брови, зрада
17
Ой їхав я коло млина, вийшла
дівка, як калина
44
Ой, кібы мы, три сестрички
28
Ой летіла зозуленька й почала
кувати
11
Ой любив та кохав, собі дівчину мав 44
Ой, люлі, синку, люлі
64
Ой мала я хлопця в неділю
12
Ой на горі лен зелений, а жито
в долині
70
Ой, на горі ліс, а ти, дівчино, спиш? 28
Ой, на горі не є воды, лише озерище 28
Ой, на плаю вівці пасуть
28
Ой на плаю вівці пасуть, ой на плаю,
ой на плаю
12
Ой надлетів той крук чорний —
сів біля криниці
15
Ой не зоря в небі запалала
93
Ой при лужку, при лужку при
широкім полі
15
Ой принесіть мені пролісків з лісу
15
Ой просилась Квіточка у Стеблини
42
Ой пустіть та пустіть, нехай гляну
15
Ой сад-виноград, кучерява вишня
47
Ой село, село
64
Ой сніг, сніжок… метелиця
35
Ой, співайме коломыйки все краші
і краші
28
102

Ой сплилися фронти, мов гадюки
15
Ой та зажурились стрільці січовії
44
Ой, там за морями високії гори
52
Ой там край дороги старий дуб стояв 15
Ой там під лісом, під дубиною
11
Ой там, при долині, гранатами
зритій
11, 17
Ой ти, гарний Семене, прийди,
сядь коло мене
15
Ой три шляхи широкії
19
Ой тугою озвались Медобори
15
Ой у вишневому саду
12
Ой, у лузі по долині
36
Ой у лузі червона калина
похилилася
15, 44
Ой у полі верба, під вербою вода
44
Ой, у полі єсть криниця, там
холодная вода
52
Ой у полі нивка, росте стебелинка
15
Ой умер старий батько
19
Ой цвіте зоря в небі, наче доля
39
Ой чи давно те було
128
Ой чия сопілка
39
Ой, чия то внучка
71
Ой чом та стаєнка
62
Ой шумить, шумить та дібровонька 44
Ой, я дівчинка маленька —
шестиліточка
59
Ой я нещасний, що маю діяти?
17
Ой, як же гарно! Скільки світла!
61
Оксано, Оксано, я чую твій голос
15
Омут глаз твоих чернее ночи
30
Он за одну её улыбку
30
Они уходят без возврата
32
Опять не спится. За окном
метёт метель
48
Осене, осене
69
Осень, постой, не уходи
41
Осіннього ранку журавлик летів
64
Осінь барвиста розплітала коси
35
Осінь листя попалила
36
Осінь, осінь стежкою блукала
68
Осколки памяти своей
48
Останній урок, останній дзвінок
39
Осторожно! Осторожно!
73
Ось і в коледжі свято настало
32
От обид и искушений
49
От Сумской и до самых окраин
41

Отець Микола — це людина вчена
60
Отче наш, ти, що єси на небесах
75
Ох торох! Ох торох!
69
Очень нежно коснусь губ твоих
робким взглядом
48
Очима матері й дитини
35
Очі твої добрі
51
Очі твої сині
51
Па-да-дам, там, та-дам, та-дам, па
35
Паде дощ, паде дощ, то паде, то сіє
28
Пам'ятаєш, земле, смерті чорні
зливи
39
Пам'ятаєш той день
50
Пам'ятаю до болю
50
Пан аптекар попід лави
69
Парк вечірній в огнях запалав
для нас
51
Пахне світлиця медом і сіном
24, 36
Пахнуть липи медвяно і хмільно
45
Первоклассников сегодня
73
Перейди мені вповні дорогу
50
Переярками та узлісками
74
Перо співає — і цвітуть слова
54
Пиймо, друзі, грай, музико,
нам вже все одно
44
Пиймо, друзі, грай, музико!
15
Письмо моё, наверно, ты получишь 41
Пити ще мед нам із чаші
53
Під Замком, на горбах, в долині
35
Під сонцем в небі
69
Під твій покров, пречиста мати
15
Піднімає джміль фіранку
74
Піднімаймо, браття
52
Піднявши плечі
75
Пізня вже годинка
3
Пісне моя, полинь у даль
27
Пісне моя, ти лети по землі!
51
Піснею хочу ділиться
41
Пісня, тривога і доля
39
Плаче небо: кап, кап, кап
61, 71
Плаче скрипка в старенькій таверні 45
Плаче-ридає край шляху бандура
39
Пливе човен по воді
54
Площі і квартали разом будували
50
По бруківці в такт підкови цокають 51
По всьому світу стала новина
1
По дорозі біг бичок
63
По зеленым листьям дождь стучит
73

По святій горі спаситель
ходив, алілуя!
15, 24
Поблискують черешеньки
75
Повій, вітре, ой да вітерочку
27
Повінчайся зі мною, осене
54
Повстанська криївка — то рідна
домівка
15
Повстанський стяг наш лопотить 15, 52
Повторяясь в полях многократно
18
Поглянь, вишневий сад цвіте
41
Под нарисованным небом,
в игрушечном мире
42
Под небом нежно-голубым
48
Под Новый год, как в сказке
73
Подари мне платок, голубой
лепесток
28
Подарунків багато є в мене
35
Подарую тобі, сину
46
Подивись довкола
33
Подкарпатские русины
28
Поднимемся... Так требует обычай
40
Подружився кротик Юлик
68
Пожелтела листва в сентябре
48
Покорна и недосягаема
49
Поле моє, у гаях за селом
39
Поле рідне прибатьківське поле
46
Полевые цветы возложил
я к подножью
32
Поляна, поляна, на поляні яма
28
Поминальні свічки засвітили
сьогодні
35
Помню этот день
41
Помню я маленький зал
34
Помолімлось богу, щоби жила
54
Понад Дністром, гей,
в співучім краю
35
Понад поле іде
54
Пониже Залужа, гей, розцвіла ружа
28
Попід гору доріженька веде
68
Попід місяцем-зірками
69
Попід тином ходить вечір
58
Пора прощатись, мій кумире
35
Порою тревожна, излишне
взволнована
30
Посідали лебеді на воду
27
Посіяла'м жито, посіяла густо
12
Послала нас мати в село щедрувати 72
Посмотрите, друзья, в зеркала
73
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Поспішайте, синочки з далеких
доріг
Постукала війна у нашу хату
Потихоньку сеет дождь
Потяглись дощі уже над полем
Пренебесна, пречудесна,
діво Маріє!
Преславна, приснодіво, богородице,
прийми
Пречиста діво, серце моє б'ється
Пречистая діво Маріє
Пригадай біля хати шовковицю
Пригубить не посмею счастья
Прийшла любов, і сам не знаю
звідки
Прилетели птицы радостью блистая
Принесла додому мама
Причастя душу покріпляло
Про рідний край пісня лине, вона
всміхнеться тобі і мені
Про тебе співають
Проводжала мати сина
Прогуділа хуртовина над полями
Пролетают стремительно месяцы,
годы
Пролила осень слезы
Пропливе в чебрецях надвечір'я
Прославимо матір, що кличе
до храму
Прощавай, мій рідний краю
Прощався стрілець зі своєю ріднею
Прощай, дівчино, бо я вже йду
Прощай, дівчино, моя єдина
Прощай, світе, прощай, земле
Прощайте, гори, настав вже час
Пуд дубиною, пуд зеленою
Пусть все получат все, о чем
мечтает каждый
Пусть сегодня будет праздник
для тебя
Радісно у школі вчитися мені
Раз дивний сон приснивсь мені
Разом з мамою і татом
Райдужне небо кличе до себе
Рання осінь жовтокрила
Рано вранці на зорі
Распахнул нам ликующий май
Расскажи-ка мне, друг, о погибших
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Реклам неутомимый бег
48
Речка малая, не море,
но её не перейти
30
Рівне, Рівне, тебе із руїни
51
Рідна земле і рідне небо!
15
Рідна земле моя, ти вродливая
39
Рідна земля — доля моя
39
Рідна мамо, добра ти моя ненько
27
Рідна мати моя, ти ночей не доспала 17
Рідне Рівнечко теплим літечком
51
Рідну пісню — сонячну перлину
47
Різдво, Різдво, різдвяні сни
36
Родной Красноград на ногах
спозаранку
32
Рожевії тюльпани
71
Розділилися ночі
40
Розкажу легенду давню вам, малята 70
Розквітає молочаєм луг побіля гаю
46
Розквітла юності зоря
над видноколом
32
Розкуто іде Україна
41
Розляглася журба, повкривала
дерева і річки
42
Розляглося село по долині
32
Розмалюю писанку, розмалюю
61
Розправивши крила
51
Розпрягайте, хлопці, коней
та лягайте спочивать
52
Румяные птицы весны
67
Рушится мой мир, рушатся надежды 48
С Днём рождения, город!
32
С конопатым солнышком
57
Сад вишневий, синя річка,
житнє поле, зелен-гай
39
Садок вишневий коло хати
19, 52
Садок притулився до хатини
35
Світ безмежний — пречудовий
46
Світе тихий, краю милий
52
Світить місяць у дорозі
46
Світить ясне сонечко
61
Світку мій Карпатський, світку мій
чудесний
12
Світла юність моя на Волині
пройшла
39
Світлим ранком
51
Світлячок веселий жив
59
Свои планы править можно
48
Свята ніч, тиха ніч!
27

Святе причастя урочисте
24
Свято краси, свято любові
41
Святой угодник божий Николай
67
Священиком ти мріяв стати
60
Священомученик Микита
60
Северіян, Яким, Віталій
60
Сегодня я проснулась от шелеста
тетрадей
42
Сердца закованы молчаньем
40
Серед ночі дзвін б'є кволо —
розбудив старі племена
52
Серед темних лісів і глибоких снігів 15
Серце матері знало, що з
АТО повернувся
66
Сиджу я в лісі під кущами
52
Сині дзвіночки молитву дзвонять
15
Сині роси ясного світанку
32
Синів різних країн, навіть
різних епох
35
Синії зорі світять в віконце
55
Сипле, сипле сніжок
62
Сіяє в небі зірка-зоряниця
47
Сіяла овес я, співаючи
41
Скажи мені правду, мій добрий
козаче
17
Скажіть мені, мамо, чом небо
криваве
33
Скажіть мені скоріше
63
Скаче зайчик-загадайчик через ліс
71
Скільки в мамі сонця
64
Скільки зелені, скільки прстору
51
Скільки раз говорив собі
33
Склонимся пред священной
красотой
67
Скоро в наш рідненький край
64
Скоро осінь. Вже лист
де-не-де порудів
35
Слава Вітчизні, честь Україні
15, 52
Слава наша лине і живе в серцях
66
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 18
Слава про тебе лунає по світу
34
Славне місто синами-героями
51
Слів написано немало
43
Слухай в ранки пахучі, чудні
15
Слухняним вийшов, здібним
хлопцем
60
Смиренно жил отрок Христос
18
Смугляночки прекрасні
41

Снега метут в душе моей
30
Снило ми ся ясне сонце, що в хаті
світило
70
Снилось мені ясне сонце
64
Сніг пухнастий, сніжок
75
Сніг… Цей голубий наш сніг
паде… паде
35
Снігом замело діброви
62
Снова одна хожу
48
Сняться лісу зачаровані зірниці
37
Соборна, вільна і єдина
37
Соколи, Соколи, ставаймо в ряди
52
Солидный портфель и солидная
шляпа
42
Солнце клонится, едет конница
32
Сон ставит сети маня
48
Сонечко, божа дитинка
64
Сонечко ясніш сія
62
Сонечко-світило, усміхнися мило
63
Сонце весело моргає
64
Сонце вже сховалось — сотня
в прорив йде
15
Сонце гріє, вітер віє, а вода тече
75
Сонце за обрій
51
Сонце лиш з'явилося на сході
42
Сонце низенько, вечір близенько
17
Сонце сідає, ніч наступає
27
Сонце сіло за горами
15
Сонце тягне свій промінь до класу
42
Сонцю зраночку усміхаймося
34
Софійко, Софіє
41
Спадає листя із дерев останнє
15
Спасибі господу за все
43
Спасибо за то, что ты есть
48
Спи, дитино, засинай
53, 69
Спи, мій маленький
131
Спи, мій сину, спи, єдиний
52
Спини цю мить на мить
33
Спинися, осене, коло воріт!
46
Спинися, юнко, хоч на хвилинку
30
Спит земля
41
Спить зозулька у лісочку
64
Співам співаночку, бо'м коло
мамочки
12
Співаночки мої любі
68
Співуча квітка, запашна
35
Сплять зайчата і кити
55
Сповнилась міра: кров братів
52
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Спокій згубила, хлопця полюбила
41
Среди зимы, что гостьей
нелюдимой
41
Срібляста росинка
59
Срібна земля — Закарпаття
60
Срібні звуки, ніби павутину
35
Ставок заснув, знов спів пташиний
15
Ставок заснув. В вечірній тиші
17
Стань зорею мені на тривожнім путі 53
Стара кав'ярня, зовні непримітна
37
Старенька ненька плаче, тужить
15
Стать біля верстата мріяла ще
в школі
51
Степом іду чи дібровою.
55
Стоїть серед поля козацька могила
47
Стоїть тополя, наче доля
47
Стоїш велично так у глибі кам'яній
35
Стрёмная погода, дождь
Одессу мочит
47
Стрів я дівчину Зоряну
54
Стрільці були хлопці мурові
15
Струится в окна лунный свет
32
Струна озвалась, затремтіла
40
Судьба моя, ты многих озарила
40
Сумасшедший ты! Скорее даже
48
Сумно за селом, сумно гай шумить
15
Сумно мені, сумно як ввечір,
так врано
11
Супить вечір хмари-брови
46
Сходить місяць золотенький
131
Счастливую любовь, разбили
наговоры
49
Сьогодні до очей твоїх
35
Сьогодні ця паличка буде чарівна
74
Сяють сонячні дні
51
Сяяли на сонці шаблі запорожців
52
Та встреча не случайною была
32
Так тихо, так пусто, хоч сосен
так густо
11
Така її доля... Ой боже мій милий!
17
Така прекрасна й зболена така
35
Там, в далекім краю
41
Там, где надо и не надо
73
Там, де гори зовуться Карпатами
33
Там, де гори й ліси
24
Там, де коні воду пили
54
Там, де пливуть ліси до небокраю
51
Там, де Снивода-річка
45
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Там, дись далеко, далеко у горах
28
Там, за горою, жито з травою
11
Там, за лісом, сонце сходить
15
Там, на горі, крута вежа,
там бистра вода
11
Там, на Поліссі, де цвіте калина
15
Там он ти
69
Там, під горою, понад потоком
15
Там, під львівським замком
старий дуб стоїть
15
Там, попід лісом, темним гаєм
15
Там у лісі, під кущами дер я яму
пазурами
15
Там у полі на роздолі
68
Тары бары, тары бары
73
Татко каже: "Ідеально"
69
Тато мій кораблика
33
Твій образ в душі моїй — ніжність
і туга
35
Твоё окошко, как магнит
48
Твоя мене чарує світанковість
33
Твоя рука торкнулась моїх кіс
35
Тебе любить не перестану
31
Тебе мати купала в золотистім
рум'янку
35
Тебя завидя, не краснею
49
Тебя любил самозабвенно
48
Темна нічка була, всюди було тихо
15
Темна нічка гори вкрила
17
Темрява. Морок. Пітьма
138
Теплий ранок тихо розквіта
127
Ти в серці моїм, Україно
33
Ти ж тоді навесні
36
Ти заговорила
36
Ти мене придумав уві сні
42
Ти мій і захисник, порадник і суддя 35
Ти — моє кохання
41
Ти — музика моя
31
Ти народився у селі
60
Ти наш ліцей — прихильник муз
37
Ти не кажи мені: єдина
36
Ти не моя, дівчино дорогая!
17
Ти неповторна у минулім
41
Ти потрібен дітям і дружині
33
Ти світліша за сто світів
42
Ти скажи мені, поле, скажи
41
Ти страждала багато
41
Ти честь України, ти Харкова слава 41

Ти чуєш, як шумить Дніпро
15
Тих, кого обминула куля
15
Тиха ніч над хатою моєю
45
Тиха ніч, свята ніч
1
Тихая ночь... звезды падают
48
Тихий вечір
131
Тихі та зоряні ночі
55
Тихо над річкою, ніченька темная 3, 17
Тільки-но цвіло — вже тобі черешні 46
То було восени: рідні доньки й сини 33
То не грім загримів, то не бір
зашумів
15
То не мій туман
54
То не скошені покоси
39
То як нам бути далі, розкажи
53
Тоді, коли ідуть дощі
41
Топік — песик дуже любий
63
Травонько, травонько, зеленись
75
Травою слід заріс до нього
52
Травы, травы скошені, житечко
доспілоє
28
Тремтливо-ніжний білий цвіт
41
Три вогні за рікою горять
50
Три славнії царі, звідки ви прийшли? 1
Три угла любви ты встречал не раз
41
Тривожні заграви далеких зірниць
55
Тривожної зими
33
Триста літ, триста літ минає
15
Трусить хмара над водою
69
Тс-с! Затих у листі вітер
71
Тук, тук, тук, тук
70
Туман від ріки, сонце ще не зійшло
32
Ты да я, да звёзд карусель
41
Ты зачем в моей душе хранишь свой
след?!
48
Ты зачем меня с ума свела
48
Ты красивая везде: на каждом фото 48
Ты любишь яхты, ты любишь море
48
Ты мне казалась недоступною
и строгою
48
Ты мне, пожалуйста, не верь
49
Ты не звонишь мне и не пишешь
48
Ты не смотри так больше на меня
49
Ты прийдешь ко мне и скажешь
30
Ты уезжаешь, и, похоже
48
У боротьбі за честь людську
і гідність
53
У вагона я ждал
50

У ветхі стіни днів, давно ввійшла
вже тінь
37
У вишневому саду гуляв дівчинов
любувався
15
У вікна школи дивляться берези
39
У вінку яблуневих квітучих садів
50
У волі незламній
15
У всіх є місце на цім світі
41
У гаю, гаю вітру немає
54
У дворі, де клен дріма, клен дріма
63
У житті у кожного є друзі
37
У зірчастій
74
У їжачка Тома сьогодні іменини
68
У кожного змалку є свої справи
63
У кожної людини
41
У кохному слові — біль
за свій народ
49
У лісі, у пралісі
64
У лісі, у темному, серед зелених трав 11
У меня есть бабушка очень молодая 73
У містечку Богуславку —
Каньовського пана
11
У моєї осені трави ще не скошені
54
У нашого Іваночка
68
У небо дивились очі, як небо сині
37
У неділю ранесенько музиченьки
грають
15
У неділю усі дзвони дзвонять
22
У неё глаза, как бритва
48
У осінню нічку вітер свище полем
52
У парку Шевченка, де липи цвітуть 51
У полі могила з вітром говорила
15
У полі при долині
75
У променях сонця
55
У рябого кошеняти
63
У садок з подвір'я
69
У садочок поспішаєм
62
У саду вишневому сяє цвіт
росинами
128
У Січі, у Січі гуртуймось, брати
52
У степу могила чорніє
15
У цвіті, в зорянім вінку — мій
красень — рідний Львів!
35
Удалині любові храм
35
Уже літо минуло, зимним
вітром подуло
28
Уклін вам, добрі люди, хто завітав
на пісню
41
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Україно, земле наша дорога
Україно моя
Україно-мамо, де взяла ти сили
Українські діти все співати люблять
Українці! Вставайте до бою!
Улечу я в страну мечты
Упрек меня твой, словно скорый,
догонял
Усе в житті, на жаль, минає
Усміхнись, коли втома підступає з
пітьми
Устаньте всі, устаньте всі, краяни
"Утіха" моя — мила вулиця Львова
Уходили мальчики в войну
Уходят поезда, уходят
Учив ти мене перші кроки робити
Учися, дитино, бо вчитися треба
Хай наша пам'ять, і ясна, і строга
Хвали, душе моя
Хвалилися горобці
Хижочко стара, худобко наша
Хлопці, алярм! Гей, вставайте
Хмарами хмари вітер ганяє
по небу, ген
Хороше зозулі
Хоч сьогодні й перше квітня
Хоч у обіймах я війни
Хочемо вам розповісти
Хочеш знать, як сонце
Хризантеми жовт мені ви дарували
Христос воскрес! — гуде церковний
дзвін
"Христос ся рождає!" — несеться
у ніч
Хто живий, уставай, плуг на меч
прокувай
Хто найбільше любить маму
Хто розбудив на світанку мене?
Хто у місті родився й живе
Хто угодний людям
Хто хоч раз побував у Карпатах
Хусточка моя шовковая
Церква божа величава
Ци чулисьте, добрі люде,
за такоє диво
Цікаву мандрівку відбув я ось нині
Цы чули вы, як восени
Цю жінку я люблю, немов зорю
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35
15
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15
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28
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33
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28
37
28
40

Цю легенду пам'ятають старі люди
41
Час — не тільки лікар, злодій він
найперший
41
Час рікою пливе, як зустрів я тебе
17
Час сідлати коней. Отамани
по конях
54
Часу плин завжди на марші
32
Часы свиданий снизошли до чисел
40
Червона калино
15
Через Київ на Вкраїну битий
шлях біліє
15, 52
Через літа і днями і ночами
32
Через серце проходить
та дорога додому
46
Четыре длинных цапли
58
Чи є в світі краща зірка
44
Чи є в світі молодиця
47
Чи ж то справді ви
138
Чи згадаєш мене ти колись?
41
Чи любите ви веселії сни?
63
Чи правда головне нам? Що вона
40
Чи то буря, чи грім, чи гуде
хмаролім
15
Чи то буря, чи то грім, чи гуде
хмаролім
52
Чи то грім гримить, чи вода
шумить?
52
Човен хитається серед води
15
Човник хитається серед води
17, 44
Чоловік і жона
39
Чому далека ти — мені така близька 35
Чому таке гірке вино
36
Чомусь не скинула листочки
41
Чомусь так в житті виходить
54
Чорна я, чорна я, як тота чорниця
28
Чорний ворон кряче, Україна плаче 39
Чорними стали посіви у полі
39
Что за чудная полянка!
18
Что привело нас в этот старый сад
32
Что со мной вчера случилось
30
Чудесна зірка в небі сяє
1
Чуєш, вітер в журбі співа
31
Чуєш, синку? — на сполох
дзвенить
53
Чуєш — сурми грають
11
Чужиніє поле широке, просторе
17
Чужі міста манять, горять удалині
35
Чуттєвих нот чарівний смак
33

Шабелька при боці, погляди ясні
68
Швидко гасне вогненне намисто
51
Шелестить під ногами листя
32
Шипшино, шипшино
69
Шлях Чумацький висить наді мною 45
Шуміли верби в поповій долині,
скрипів в болоті старий
хлопський віз
11
Ще в північ дзвони задзвонили
70
Ще до війни душпастир йде
60
Ще й нині бачу церков цю стару
29
Ще не вмерла України і слава,
і воля
15, 44
Ще під снігом зеленіє
63
Щедра осінь владарює
62
Щедре сонце, червона калина
51
Щире серце маю
39
Що за військо іде, що за пісня гуде
15
Що так ясно в небі стало
70
Що ти в школі наробив?
63
Що то за диво там, на небозводі?
15
Що то за предиво, в світі новина
1
Щоб співати колір чорний
17
Щоб співати колір чорний —
дав я голос свій
11
Щойно дощ пролопотів
75
Эти тучи пришли с востока
42
Я бачив вас у місті двічі
41
Я без тебе один, я й з тобою один
45
Я бродил по белу свету
32
Я в садочку, я в садочку
12
Я — веселий вітерець
69
Я — веселий трамвай
71
Я виспівую усюди
63
Я гуляю, я буяю, нічого не знаю
11
Я жду тебе, мій орле сизокрилий
127
Я з дитинства ходив на околицю
46
Я забуду цей день, він такий, як
і тисяча інших
46
Я звоню тебе, чтобы узнать
48
Я знаю, ти — найсолодший гріх
42
Я иду по селу родному
32
Я — Іванко-чарівник
71
Я іду багряним садом
15
Я іду в зачаруванні
63
Я ії надій будую човен
53
Я калинка біленька, я дівчатко
маленьке
37

Я козак — не козак
Я люблю так наш гай, солов'їв
Я люблю тебе, місто моє
Я малий собі гуцулик
Я миленького зустріла
Я, мов Мавка в білій льолі
Я мог бы говорить слова любви
Я наберу сонця в жменю
Я надену свой лучший наряд
Я не бачив смереку
Я не жінка тобі і не мати
Я невтомний від любові
Я нині за морем вершу свою мрію
Я пам'ятаю перші кроки
Я пасу гусяток — аж цілий десяток
Я під вишнею сиджу
Я поехала бы в Ватикан
Я полину, пройду
Я приліг калачиком
Я просила вас учора
Я руками мокрыми от снега
Я русин был, єсмь и буду
Я сегодня получила
Я тебе букет сирени
Я тебе любив, я тебе кохав
Я тебя называю единственной
Я точно знаю, що то був він
Я у серця твого полоні
Я хочу с тобой остаться
Я часом тужу за тобою
Я чекав тебе, наче дива
Яблуні, яблуні білі
Як виростав у Петербурзі
Як впаде зір на сині гори, сині
Як душа заболить
Як з Бережан до Кадри січовики
манджали
Як заграє весна
Як засяє в небі зірка Вифлеєму
Як збирались боронити
Як Ісус, спаситель світу, на хресті
терпів
Як легенда сказала
Як люто мучить світ стоокаянний
Як ми прийшла карта нароковать
Як нищили, топтали нас і мову
Як ніч мя покриє, зіронька затліє
Як ня моя мамка провожала
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Як писанка, мій край, такий єдиний в
світі!
Як промінясто гарний цвіт,
барвистий, та без запаху
Як пташки, роки летять
Як ранком навесні іде по полі
Як римлянин в тозі з Дністром
повноводним
Як рушали козаченьки в січовий
похід. Гей, гей, гей!
Як стрільці йшли з України,
то сльози тремтіли в очах
Як то чудно дзвінок грає
Як у Цареграді славних козаченьків

35
37
42
29
47
52
15
68
15

Як умру то поховайте
Як чесала мама мені коси
Якби почув, не покидай мене
Який же біль, яка у серці ніжність
Який тихий вечір нині наближається
Який чудесний рідний край!
Ясне небо блакитне
Ясний день віщує ранок
Elment a ket lany viragot szedni
Guten Abend, gut Nacht
Il peskar fa l'uom giocondo
O, my beautiful, Mary
Se tu m'ami, se tu sospiri sol per me
Un giorno viene — tu accorgerai
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12
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ПОКАЖЧИК НАЗВ ЗБІРНИКІВ
Божественна літургія
20
Веселковий спів
57, 58
Віншівки. Колядки. Щедрівки
1
Во власти прекрасной музыки
30
Вокальний репертуар
бандуриста
127-28
Вокальні твори із репертуару
Корнеля Сятецького в опрацюванні
Володимира Баб'яка
31
Грайлик
2
Де хатонька теплесенька
3
Журавлині пісні
35
Збірник творів для труби
та фортепіано
136
Ірмоси канонів на Введення
Богородиці в Храм і Воскресіння
147
Козацькі пісні Дніпропетровщини
4
Коли вертаюся додому...
39
Колядки та щедрівки Бойківщини
21
Колядує Закарпаття
5, 6
Музика незабутих предків
137
Музика ХХІ століття
77
Народні пісні Полтавщини
7
Народні пісні Чернігівщини
8
Наша пісня
52
Ой у лузі червона калина
44

Перлини українського
фортепіанного ансамблю
Пісенний "Кобзар"
Пісні про рідне та близьке
Співай, моє місто
Співам співаночку
Столітній трамвай-чарівник
Твори великої форми в класі
акордеонно-баянного виконавства.
Т. 3 : Варіації
Твори для оркестру народних
інструментів
Твори українських композиторів
у класі загального фортепіано
Український пісенник
Українські народні колядки
та щедрівки для дитячого хору
a cappella в обробці Олександра
Яковчука
Українські народні пісні в записах
та аранжуванні Мирослава
Пастернака
Українські народні романси
Церковні пісні
The Accordion Academy
of Igor Zavadsky

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
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2.1.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.1.3 Хори з опер та оперет
2.2 Хори з інструментальним супроводом
2.2.1 Одноголосні, дво- та триголосні хори
2.2.2 Чотириголосні та багатоголосні хори. Хорові партитури
2.2.3 Хори з опер та оперет
2.3 Вокальні ансамблі
2.3.1 Дуети, тріо, квартети та інші вокальні ансамблі
2.3.2 Ансамблі з опер та оперет
2.4 Спів соло
2.4.1 Пісні та романси. Концертні арії
2.4.2 Сцени та арії з опер та оперет
2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу із супроводом і без
нього
2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи
2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей
3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
3.1 Твори для оркестру
3.1.1 Симфонічний оркестр
3.1.1.1 Симфонії, сюїти та інші твори циклічної форми
3.1.1.2 Концерти та інші твори для солістів з оркестром (партитури)
3.1.1.3 Симфонічні поеми, картини, увертюри, фантазія, рапсодії
3.1.1.4 Марші, танці, оркестровки пісень та інші 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
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3.3.2.3 Віолончель
3.3.2.4 Контрабас
3.3.2.5 Інші смичкові інструменти
3.3.2.6 Навчальні та інструктивні видання для смичкових інструментів
3.3.3 Щипкові інструменти
3.3.3.1 Арфа
3.3.3.2 Гітара
3.3.3.3 Мандоліна
3.3.3.4 Бандура
3.3.3.5 Домра
3.3.3.6 Інші щипкові інструменти
3.3.3.7 Навчальні та інструктивні видання для щипкових інструментів
3.3.4 Духові інструменти
3.3.4.1 Дерев'яні
3.3.4.2 Мідні
3.3.4.3 Навчальні та інструктивні видання для духових інструментів
3.3.5 Ударні інструменти
3.4 Збірники творів для різних оркестрів, інструментальних ансамблів та
інструментів соло
4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ
5.1 Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори
5.2 Опери та музичні драми
5.3 Оперети та музичні комедії
5.4 Балети та хореографічні постановки
5.5 Музика до вистав, кінофільмів, літературних і радіокомпозицій
5.6 Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки. Музика до шкільних
вистав і радіопостановок
6 ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ
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